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                                             انتقال قدرت 7
                                      

    رف اولح              
  
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  
  

در این سه سال روزي نبوده ذکر .  گذشترفسنجانیاهللا هاشمی  سه سال از رحلت آیت
حسرت . خیري توسط مردم از صفات نیکوي آن بزرگمرد تاریخ معاصر به میان نیامده باشد
 ود، اماش فقدان آن قوه عاقله نظام، در این روزهاي سخت انقالب، به خوبی احساس می

 خوب بر اساس اعتدال، عقالنیت و واقعگرایی حکمرانیاو که همانا بهاي  میراث گران
گیریم، انقالب اسالمی با مشکالت  پیش روي ماست و هرچه از آن روش فاصله می، است

 که آن عزیز از گوش ما بیرون نرفته استصداي مهربان و شکسته . شود بزرگتري مواجه می
  . روي و رعایت اعتدال بود بند جمالتش، میانه وت و امید و ترجیعهمیشه آکنده از طرا

اهللا هاشمی، براي رسیدن به هدف بزرگش    لحظه لحظه زندگی پربار و پرمشقت آیت
سعادت و نشاط، سپري شد که همانا ساختن کشوري آباد، آزاد، پیشرفته و سرشار از 

. هاي آزاده در سراسر دنیا بود م و انسانبهروزي و ارایه الگوي تمدنی موفق براي جهان اسال
او به ما آموخت، در برابر ابتالئات و نامالیمات، صبور و قوي باشیم و در هر حال، خداي 

  .  متعال را ناظر بر اعمال خود ببینیم
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  انتقال قدرت اجرایی -پایان سازندگی

ا دوران سازندگی پایان یافت و دولت اصالحات، سکان امور ر 1376سال در 
وردي است که شخصی در اوج شکوه و در طول تاریخ کشورمان، کمتر م. گرفت دردست

ساالري را به این شکل فراهم  گیري مردم فرهمندي، قدرت را انتقال دهد و مقدمات شکل
 اي مصاحبه آقاي عطاءاهللا مهاجرانی در ،دوم سازندگی دو سال مانده به پایان دوره. کند

 فرد ترین شایسته هاشمی آقاي ،باشد داشته وجود اساسی قانون در تغییر امکان اگر«: گفت
در آن زمان چنین برداشت شد که معاون حقوقی و  ».است مسئولیت این احراز براي

که  دارد، در حالی جمهور، خواستۀ رییس دولت سازندگی را بیان می پارلمانی رییس
در نظام ین امر پرداخت و ت با امخالفبه اهللا هاشمی به جد  آیت. واقعیت چنین نبود

از این اتفاق فرخنده، همواره  و را رقم زدآمیز قدرت   انتقال مسالمت،جمهوري اسالمی
 مختلف طبقات و علما از بسیاري توصیه رغم علیبنابراین . کرد احساس خوشحالی می

 دو محدودیت رفع طریق از جمهوري ریاست تداوم امکان شدن فراهم براي اجتماعی،
 براي جدید فرد تعیین و انتخابات برگزاري بر اصرار و ودت نممخالف جد به اهللا یتآ دوره،
تلقی سردارسازندگی آن بود که مردم به عنوان . داشت جمهوري ریاست داري سکان

کنند و همان خود را ایفا  نقش  صاحبان اصلی انقالب اسالمی، با انتقال قدرت اجرایی، 
ل بود و رأي آنها را میزان ب اسالمی براي مردم قای انقالجایگاهی که بنیانگذارکبیر

  .شان باشد دانست، به طور واقعی در دست می
  

   سالم و رقابتی– انتخابات
 حفظ رهبري، با هماهنگ هاشمی اهللا آیت سیاست ،1376انتخابات دوم خرداد  در

و با صداقت ا. بود شده تعیین پیش از و فرمایشی انتخابات برگزاري از پیشگیري و طرفی بی
 نیروهاى همه انسجام و وحدت و انتخابات سالمت و آزادى کاري کرد که و صالبت،

 و دوش برگزار پرشور و آزاد انتخاباتاهللا هاشمی آن بود،  تالش آیت. دشو حفظ جامعه
  به ،شتندادر چارچوب قانون و مقررات د انتخاباتى مبارزه در شرکت به تمایل که کسانى

 دراختیار عمومى امکانات که کسانى. نباشند خود حقوق تضییع و تبعیض نگران وجه هیچ
 قلبى تمایالت و پرهیزکنند شخصى هاى سلیقه اعمال از و باشند المال بیت حافظ دارند،



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 9
                                      

 تجلى آنان خود آراي برگه در فقط دارند، اختیار در را عمومى امکانات که مسئوالنى
  . نماید
 که باشند مطمئن و کنند حرکت قانونى چارچوب در باید نظام، مدیران داشت، اعتقاد او

 اعتماد مردم رأى  به او. است کشور نفع  به مردم توسط صالحیت صاحب افراد انتخاب
 تشخیص و است طبیعى امرى مردم، بین در مختلف هاى سلیقه وجود که بود معتقد و داشت

 نظام مصلحت قطعاً مردم، آراى در و است درستى تشخیص اسالمى، انقالب برکت به مردم
 مردم و باشد امین باید کشور وزارت که کرد می تأکید هموارهبراي همین،  .است نهفته

 به همین خاطر، همه فشارهاي پیدا و پنهان را .باشند داشته اطمینان انتخابات آزادى به نسبت
  .کرد تحمل می

 در همین خاطرات  خواندند و1375همان طور که خوانندگان محترم در خاطرات سال 
اهللا هاشمی بر این استوار بود که شائبه دخالت در  کنند، عزم آیت  نیز مطالعه می1376

انتخابات و مهندسی آن از ساحت نظام دور بماند و نتیجه انتخابات دوم خرداد، یک افتخار 
به همین دلیل علیرغم . فرازي براي نظام جمهوري اسالمی و دولت سازندگی باشد و گردن

. ها، همان از صندوق رأي بیرون آمد که رأي واقعی و نظر مردم بود ها و تحلیل بینی پیش
هاي نظام جمهوري اسالمی را بیش از پیش  استقامت او براي تحقق چنین امري، پایه

المللی ایجاد نمود که  غایت مثبت و سازنده در سطح ملی و بین مستحکم کرد و فضایی به
خوردگان در  ون و بیرون دولت اصالحات و برخی شکستهاي در متأسفانه تندروي

گیري درست از آن فضا و رفع برخی مشکالت ساختاري و  انتخابات، باعث شد امکان بهره
  .مزمن نظام فراهم نشود و معضالت جدیدي را دامن بزند

  
  هاي اقتصادي و تندروي در سیاست تداوم سیاست -دولت اصالحات

 عملیاتی اولویت محور وتحقق  طرات خواهید دید، برنامههمان طور که در جاي جاي خا
هاي سیاسی درون نظام، در  اهللا هاشمی براي انقالب اسالمی آن بود که همه گروه پذیر آیت

اداره کشور مشارکت کنند و مخالفان نظام نیز اگر بخواهند، بتوانند در چارچوب قانون 
وهاي موجود در عرصه عمومی اعم از چپ براي ایشان همه نیر. اساسی فعالیت داشته باشند

کرد،  و راست و میانه، ارزشمند بودند و با همه آنها ارتباط حسنه داشت و تالش می
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رابطه ایشان با آقاي سیدمحمد خاتمی، . المقدور کسی را از قطار انقالب پیاده نکنند حتی

 رأي داد، اما نوري اگرچه ایشان به آقاي ناطق. جمهور منتخب از همین سنخ بود رییس
دید که رأي و نظر واقعی مردم بر کرسی  مصلحت بزرگتر انقالب اسالمی را در آن می

دار  خدشهمشخص بود که ایراد خطبه قبل از انتخابات و برحذر داشتن همه نیروها از . بنشیند
انگیز جبهه   که در هماهنگی با رهبري بود، باعث پیروزي شگفتکردن امر انتخابات

خورده جناح راست، در  د، در حالی که ارتباط ایشان با نیروهاي جبهه شکستاصالحات ش
  .این انتخابات نیز به  همان نسبت قوي و سازنده بود

دولت اصالحات در حوزه اقتصاد با بهره گیري از مدیران دولت سازندگی، تقریباً همان 
ده شدن بخش قابل هاي توسعه اقتصادي و تعدیل را ادامه داد و با توجه به آما سیاست

 کارنامه نسبتاً ،هاي کشور در دوران سازندگی، در حوزه اقتصاد توجهی از زیرساخت
زاي فشار از پایین  موفقی داشت، اما در حوزه سیاست با شعار توسعه سیاسی، از روش تنش

و چانه زنی در باال، براي تحقق اهداف خود استفاده کرد و با محورشدن برخی مدیران که 
هاي اصالحات، با شعار فتح   سابقه امنیتی در جناح چپ داشتند و در قالب تئوریسینبعضاً

 این سیاست با واکنش نهادهاي انتصابی سنگر، دنبال کسب قدرت بیشتر بودند؛سنگر به 
اعتمادي بین سران نظام  مواجه شد و عمیق شدن چالش سیاسی، کشور را به سمت نوعی بی

  . پیش برد
خوردگان در انتخابات که   حمایت رهبري و مشارکت شکستآنها به جاي جذب

ها را  تأثیر فضاي بعد از دوم خرداد، آمادگی همکاري و کاستن از برخی تندروي تحت
اعتمادي با حاکمیت پیش بردند و با تندروي  فضا را به سمت بیتدبیري،  بیداشتند، با 

ه واردشدن زیان به کشور و اصالحات کار ب این. گرفتند اي، فرصت بزرگی را از نظام  رسانه
اهللا هاشمی و حمایت راهبردي از جایگاه  طلبان تندرو، مشی اعتدالی آیت اصالح. انجامید

دورترشدن دولت . کردند را متوجه ایشاناي  تابیدند و حمالت ناجوانمردانه رهبري را برنمی
کننده و  م ناراحتاز توسعه اقتصادي و بازسازي و رکود سازندگی، براي دلسوزان نظا

زجرآور بود، اما حرکت توفنده تندروهاي چپ و راست، امکان هرگونه اصالح وضعیت 
هایی از این شکاف ناگوار را که به  خوانندگان محترم، در خاطرات بخش. کرد را سلب می

  . کنند شد، مطالعه می تدریج بزرگتر می
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  مراقبت از جایگاه رهبري
اهللا  ن ارکان موفقیت دولت سازندگی، نوع هماهنگی و تفاهم آیتتری یکی از مهم
هاي بعدي، از  طور که ناکامی دولت اي، رهبر انقالب بود؛ همان اهللا خامنه هاشمی با آیت

بود مشی سردار سازندگی آن . ناهماهنگی و فقدان ارتباط سازنده و دوسویه نشأت گرفت
؛ براي همین کوشش زیادي براي اعتمادآفرینی رهبري صدمه نبینند کند، جایگاه که مواظبت

طلبان به رهبري نزدیک  انتخابات دوم خرداد، فضایی را ایجاد کرد که اصالح. داد انجام می
نیت و  ما علیرغم حسنکردند، ا خوشبختانه رهبر انقالب هم در این زمینه همراهی می. شوند

 ۀصحن ریزان تندروي پشت برنامه رديراهب خاتمی، برخورد مغرورانه و اشتباهات همدلی آقاي
 دچار دولت اصالحات، چنین فرصت طالیی را سوزاند و به این ترتیب اعتماد دوجانبه

جمهوري،  سال طالیی که در انتخابات ریاست از هشت اصالحات پسنهایت شد و در آسیب
اخلی دلیل تندروي، اختالفات د هاي قاطعی کسب کرده بودند، به مجلس و شوراها پیروزي

اعتمادي، موجب ریزش پایگاه اجتماعی خود شدند و رقابت انتخاباتی را  و ایجاد فضاي بی
اي   دولت به مجموعه1384یکی پس از دیگري به رقیب واگذار کردند و سرانجام در سال 
روشن است که همراهی . مخرب تحویل داده شد که تفریطی در مقابل افراط آنان بود

اهللا هاشمی، سرنوشت دیگري را براي انقالب اسالمی رقم   آیتطلبان با خواست اصالح
  . زد می

اهللا هاشمی، باورداشت که کشور باید ساخته شود و سطح معیشت مردم، برابر شأن و  آیت
بخیري انقالب اسالمی  ایشان تنها راه بهروزي و عاقبت. منزلت یک انسان متمدن باال برود

هاي توسعه اقتصادي، سیاسی، اجتماعی  و رشد شاخصرا در تکمیل برنامه بازسازي کشور 
دانست که از طریق وحدت و همدلی همه مسئولین و همراهی دولت  و فرهنگی توأمان می
اي ناقص و  طلبان را توسعه شد و توسعه سیاسی مورد ادعاي اصالح با رهبري حاصل می

هاي انقالب و ایجاد اي جز شکست و خُسران براي همه نیرو دانست که نتیجه بعدي می تک
گذشت زمان، . شکاف و اختالفات آزاردهنده و مزمن میان رهبر و دولت نخواهد داشت

درستی تحلیل ایشان را ثابت کرد، اما شوربختانه این زمانی بود که فرصت از کف رفته 
  . بود
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  فرصت خدمتگزاري – مجمع تشخیص

هاي قانونی  ه ظرفیتاهللا هاشمی براي حفظ انقالب و استفاده از هم یکی از تدبیرهاي آیت
هاي توسعه، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با  جهت پیشبرد سریع برنامه

حاصل شد و در اصالح قانون اساسی  1366در سال ) ره(همراهی و موافقت حضرت امام
هاي رایج در  بست گشایی و شکستن همه بن گره. وجهه قانونی پیدا کرد 1368در سال 

از ابتداي تشکیل مجمع، ایشان . ارویژه مجمع تشخیص مصلحت بودهاي سیاسی، ک نظام
، با جمهوري  و اتمام دوره ریاستبعد از دوران سازندگیدار بود، اما  ریاست آن را عهده

هاي   و همه ظرفیتمجمع استقرار یافت در ،حکم قوي و اعتمادآفرین رهبرمعظم انقالب
  . دآن را در خدمت رفع مشکالت جاري کشور قرار دا

اهللا هاشمی   دهه حضور آیتنزدیک به سه طی ،جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
رفسنجانی در مدیریت آن، ارتقا یافت و به مرکزي براي حل معضالت نظام و رفع اختالف 

اهللا هاشمی رفسنجانی، خالء  هاي مسئول تبدیل شد، نقشی که با رحلت آیت قوا و دستگاه
  .شود آن احساس می

  
  اجالس سران کشورهاي اسالمی در تهرانبرگزاري 

 که در سه ماهه سوم خاطرات انعکاسی پررنگ 1376یکی از رخدادهاي مهم سال    
این اجالس که طبق برنامه . دارد، برگزاري اجالس سران کشورهاي اسالمی در تهران است
بتکار اخالقی اهللا هاشمی و ا قبلی، قرار بود در عربستان سعودي برگزار شود، با تدبیر آیت

ایشان که برخالف انتظار ولیعهد عربستان، در نشست سران کشورهاي اسالمی در پاکستان، 
به محل اقامت امیرعبداهللا رفت، موجب موافقت عربستان با برگزاري اجالس در تهران 
گردید و ولیعهد عربستان، با وجود عدم شرکت برخی از پادشاهان کشورهاي عربی، خود 

جمهور،  هاي خود با رهبر معظم انقالب و رییس ان حضور یافت و در مالقات در تهرشخصاً
خاطر  صراحتاً عنوان کرد که برگزاري اجالس سران کشورهاي اسالمی در تهران، صرفاً به

امیرعبداهللا سپس به درخواست خود با حضور در . آقاي هاشمی رفسنجانی ممکن شده است
 و اعتماد خود به ایشان را ابراز کرد و با دعوت از اهللا هاشمی، مراتب قدردانی منزل آیت

شان با گشودن در بقیع به روي  سابقه در میزبانی ایشان براي انجام حج عمره و همراهی  بی



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 13
                                      

 را در سرزمین حجاز يهاي ماندگار فدك، صحنهخیبر و زوار ایرانی و اجازه بازدید از 
  .براي ایرانیان رقم زد

***  
  حرف آخر
در چاپ . جانی استاهللا هاشمی رفسن مین کتاب خاطرات آیتبیست خاطرات، این جلد از

آید، جز در مواردي بسیار   عین عبارات مکتوب دستی ایشان میو نشر خاطرات، کامال
شود مطالب مربوط به دیگران در صورتی که احتمال  سعی می. جزیی که باعث خیر نباشد

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

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

اي  اهللا خامنه ضرت آیتاي به رهبر معظم انقالب اسالمی، ح 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 باستانی، ویراستار توضیحاتی راجع به مطالب مهم می
شود که اصالت و صحت مندرجات تضمین شود  به هرحال سعی و وقت زیادي صرف می

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

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

مانده است که به تدریج   دفتر دیگر براي انتشار باقی21کنون با انتشار این کتاب، ا. باشد
از خداوند متعال شاکریم که توفیق تدوین و انتشار آثار قلمی آن . چاپ و منتشر خواهد شد

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

  
 محسن هاشمی رفسنجانی

9/9/1398  
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  یادداشت ناشر          

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

اهللا هاشمی رفسنجانی، سومین مجلد   حضرت آیت1376کتاب کارنامه و خاطرات سال 
ایشان پنج ماه اول سال . یابد رصت انتشار میخاطرات است که در غیاب آن فرزانه دوران، ف

جمهور و مابقی سال را به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت   در کسوت رییس1376
نظام، در خدمت بالندگی انقالب اسالمی بودند، بنابراین در نیمه دوم سال، به جهت فراغت 

بیشتري براي  جمهوري، فرصت  کننده مقام ریاست هاي رسمی و خشک و خسته از برنامه
  .پرداختن به ثبت جزییات در خاطرات روزانه داشتند

جمهوري، عالوه بر ثبت  اهللا هاشمی بعد از دوران ریاست ویژگی خاطرات روزانه آیت
ایشان در قامت یکی از مؤسسین نظام مقدس . شدن نسبی خاطرات است یجزییات، تحلیل

هاي خود  نقالب اسالمی است، تالشجمهوري اسالمی  و همانند باغبانی که مراقب نهال ا
را براي دورساختن انقالب از خطرات و نزدیک کردن نیروهاي انقالب به یکدیگر را قلمی 

در این خاطرات گرچه سبک مختصرنویسی . کرده و براي آیندگان به یادگار گذاشته است
اما دهد،  ها را تشکیل می و اشارات ضمنی و گاه رمزگونه هنوز وجه غالب یادداشت
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 ایشان مثل فردي که از خارج گود، عملکرد کنشگران اجرایی کشور را ،مشخص است
پردازد و چنین نگرشی براي  کند، به بیان تحلیلی و دقیق از وقایع و رویدادها می پایش می

  .  بسیار مغتنم، ارزشمند و قابل استفاده است،نظران سیاسی مورخین و صاحب
شمی، میراث جاویدانی است که دفتر نشر معارف اهللا ها 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 . ورطبع آراسته کنیم سیاسی را به زی-تا بتوانیم این مجموعه تاریخی
هاي آن بزرگمرد  همین مجلد از روزنوشتهفد، 1376دارید، کارنامه و خاطرات سال 

مندان تاریخ انقالب پرشکوه اسالمی و  هاست که به مردم شریف و قدرشناس ایران، عالق
  . شود پژوهشگران و فرهیختگان گرامی تقدیم می

هاي  ادي نشر گام نهادیم، مشکالت فراوان و گام سال پیش که بر وهفتبیست و 
هاي شما ملت عزیز و سلحشور میهن  ها و دلگرمی نخست، سخت و لرزان بود، اما تشویق

تر  ها مصمم فراز و نشیب و استمرار انتشار کتابما را به تداوم راه در این مسیر پراسالمی، 
ر حوزه تاریخ معاصر، سنگینی  عنوان کتاب د70اکنون پس از انتشار نزدیک به . ساخت

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

 اسالمی همت تا بتوانیم با سرعت بیشتر و کیفیت بهتري به انتشار حقایق مکتوم انقالب
گویی به عطش مشتاقان تاریخ معاصر انقالب  دفتر نشر معارف انقالب، براي پاسخ. گماریم

هاي ایشان را عرضه  هاي بیشتري از روزنوشت کند تا هر سال، کتاب اسالمی، تالش می
  .نماید

ان پرشکوه سازندگی پایان یافته و با استقرار دولت آقاي سیدمحمد ، دور1376در سال 
جمهور، صفحه دیگري از تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی گشوده  می به عنوان رییسخات
در تغییر فرایند صحنه سیاسی کشور و مطالعه خاطرات این سال، فضاي واقعی . شود می

هاي ارزشمند تاریخی که براي  دهد و این یادداشت  را به خوبی نشان میمعادالت سیاسی
هاي سیاسی و نکات ابهام بسیاري را براي  واند واقعیتت یابد، می اولین بار انتشار می

   .مندان تاریخ معاصر روشن سازد عالقه
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هاي پرافتخار سازندگی به رشته تحریر درآمده است، عالوه بر  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  ت در تدوین واقعیتقطعاً این خاطرا

دفتر نشر معارف انقالب، صرفاً وظیفه تدوین و . براي پژوهشگران و مورخان خواهد بود
طرفانه  انتشار اسناد تاریخ انقالب اسالمی را وجهه همت خود قرار داده و این از انتشار بی

یک جناح و گاه مطلبی دیگر با نارضایتی جناح مقابل همراه خاطرات که گاه با نارضایتی 
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

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

گیرد تا متونی صحیح،  دفتر نشر معارف انقالب، نهایت تالش خود را به کار می .گیرد
در این مسیر . ریخی انتشار دهدپاکیزه و روان با اسناد دست اول و عکس ها و مستندات تا

نیازمند 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 در پایان الزم می
و نیز ویراستار سید مصیب صید و   بشیري عباس،سید علی نقی موسوي، داریوش باریکانی

همچنین از مساعی سرویس . مجموعه، جناب آقاي قادر باستانی، قدردانی و تشکر کنم
پور که   جناب آقاي محمد کاظمو نیز) ایرنا(عکس سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 

جناب آقایان  از نیزمان کردند و  هاي مستند و تاریخی یاري در زمینه تهیه و انتخاب عکس
مدیریت محترم غالمعلی رجایی، حمزه خلیلی، غالمحسین محمدي و فواد صادقی و 

  .صمیمانه سپاسگزارم ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی
  

  عماد هاشمی                                                                 
     مدیرعامل دفتر نشر معارف انقالب                                                                

  



آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی - 1376
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  1997  سمار 21                        1417  ذیقعده  11    1376 فروردین 1 جمعه
  

    ححممددللللهه  ووااللسسالالمم  ععللىى  ررسسوولل  هللاهللا  وو  آآللهه  وو  ااصصححااببههاالل
  
   
 .گذشـت  جزیره مختلف هاى بخش از بازدید و مطالعه و استراحت باوقت  . بودیم کیش در
 روسـیه  و آمریکـا  جمهور رؤساى،  ]بیل کلینتون و بوریس یلتسین    [ مذاکرات ،ها گزارش در
 ]بـه اروپـاي شـرقی      [نـاتو  محور آن مسأله گـسترش       . مورد توجه است   ]فنالند [لسینکىه در

و هـا    جالـب اینکـه رسـانه    1؛است که روسیه مخـالف اسـت و بعیـد اسـت بـه توافـق برسـند                 
                                                

 -        یکی از نتایج این نشست، به حداقل  «: جمهور آمریکا گفت   یلتسین، درباره نتایج مذاکرات خود با کلینتون، رییس
هـاي اتمـی و    در این راستا ناتو متعهد شد تا سـالح . رساندن آثار منفی توسعه پیمان نظامی ناتو به شرق اروپا بوده است      

 آور میان رهبران ناتو و روسیه دربـارة چـارچوب روابـط دو    یک سند الزام  . ندعادي خود را به شرق اروپا منتقل نک       
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طلبانـه   نند که در مقابل این سیاسـت توسـعه  ک شان را تشویق مى   دولت ،هاى روسى   شخصیت

و چین را در اولویت قـرار دهـد و تـا سـرحد پیمـان           ، هند    روسیه باید همکارى ایران    ،غرب
 براى غرب و روسیه مهم شـده  ،در این همکارى پیش برود و نقش ایران در این میان     نظامى  

  . مثل همیشه که نوعاً در گذشته متمایل به غرب بوده و فعالً سیاست مستقل داریم؛است
هـاى نـوروزى در افغانـستان توسـط       ممنـوع شـدن جـشن   ،خبر دیگر که مورد توجه است    

 ترکیـه و شـمال عـراق بـا وسـعت اجـرا       ،یاى مرکزى با اینکه در کشورهاى آس.طالبان است 
ي هـا  بـراى شـرکت در جـشن       ،خارجـه ترکیـه   امور وزیر   ،رلچیل] تانسو[ حتى خانم    ؛شود  مى

 افکـار براى جلب    که به جنوب شرقى ترکیه سفر کرده      ،هاننداردها بیشتر خو   که کُ  نوروزي
  .ستردهاکُ

 به آنها هم .آمدندراى دیدار عید کیش ب] سازمان منطقه آزاد[جمعى از دفتریان و مدیران      
ــدگى عکــس از حــاال تعــدادي  وعکــاس آمــد. پانــصد تومــان عیــدى دادم ت مختلــف زن

] مــصطفی[تــوجهى آقــاى   از کــم. آمــد1فــائزه. برداشــت...   در ســاحل دریــا وام خــصوصى
 به ورزش بانوان شکایت کـرد و در مـورد کیفیـت      ]رییس سازمان تربیت بدنی   [،  طبا هاشمى

اسالمى در پاکـستان  ورزش بانوان کشورهاي المللى  بینمسابقات ا لغو برنامه انجام   برخورد ب 
  .پرسید

ـ  از یک آب شیرین  بازدید  براي    بـراى هتـل   2ثابـت ] حـسین [کـه آقـاى   رفتـیم  ن جالـب  کُ
 . حدود دویست هـزار دالر قیمـت دارد  ؛خواهد بسازد  مىو  استوارد کردهبزرگ خودش   

 به نظرم قابـل  .کند مىتولید آب شیرین مکعب  متر 380انه در یک کانتینر نصب شده و روز   
                                                                                                              

گیري دربارة مسایل امنیتی اروپا امضا خواهد شد طرف و تبیین نظام تصمیم.« 

 - نماینده مردم تهـران در مجلـس شـوراي اسـالمی و     1376اهللا هاشمی رفسنجانی، در سال   فائزه هاشمی، فرزند آیت 
 .بستگی ورزش بانوان کشورهاي اسالمی بودرییس شوراي هم

 - قبل يها  در سالثابت . استوشی هتل بزرگ دارنیشی و سازنده و مالک پیرانی انکارآفری ، ثابت بکتاشنیحس 
 ،ي و. ساختشی در کدیسبک تخت جمش   را بهوشی هتل بزرگ دارزی نرانی هتل داشته و در ا9 ي قنارریدر جزا

 دو ـ ی ط1388که از سال ) ذی الله، تماشا و پانا،ی هليها هتل( داشت شی در کزی نگری هتل د هتل، چهارنیعالوه بر ا
 و باغ پرندگان ومیناریدلف (شی کيها نی پارك دلفۀ ثابت و مجموعیالملل نیشرکت تجارت ب. سه مرحله فروخته شدند

 کار يدی خورشيوش که قرار بود با انرژ هتل کوريگذار هی سرماکلنگ .متعلق به او بود)  هکتار65 از شیبا مساحت ب
 1389 زده شد که ساخت آن در سال نی بر زمشی کةری در جززی اتاق ن500 با رانی هتل سبز انیعنوان نخست به، کند

 . اوستيها تی فعالگری که ناتمام ماند، از دران،ی شرکت اسب اسی با تأسیدوان  اسبيها  کورسجادیا .متوقف شد
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وات بـرق مـصرف    فقـط چهـار کیلـو   ،آبمکعب  براى هر متر   .آمدایران  استفاده در جزایر    
آقاي ثابت  . دیدیم،اند  بزرگ نخل را که از میناب آوردههاي  برنامه کاشت درخت  .کند  مى

 ةدربـار  توضـیحات  .ه و موفـق اسـت  ارى در رشته توریسم کـرد   ذگ   سرمایه ،در جزایر قنارى  
د و خـودش بـا چهـار هـزار     نـ کن انه شش میلیون توریست جذب مى     ی سال ،گفت  و جزایر داد 
اقى پـنج سـتاره   تـ  ا600 هتـل  ،کیشجزیره  آمده در .هزار مسافر دارد   75انه  ی سال ،تخت هتل 

، یـا  و مـوج در يخورشـید انـرژي   ازاسـتفاده   در خصوصابتکارى اي    سپس از نمونه   .بسازد
  .بازدید کردیم  آبنکرد و شیرین تولید برق براي

   
  1997  سمار 22                        1417 ذیقعده   12    1376 فروردین 2شنبه  
   

 بدرقـه رسـمى   . پـرواز کـردیم  ]پایتخـت پاکـستان   [آباد  از کیش به سوى اسالم  یازدهساعت  
] فـاروق [ آقـاى  .آبـاد فـرود آمـدیم    م در فرودگاه اسال، به وقت پاکستان  سه ساعت   .نداشتیم

بچـه ایرانـى خیرمقـدم     دخترکـرد و   در فرودگـاه اسـتقبال   ]جمهـور پاکـستان   رییس[،  غارىلُ
 جـاى خـوبى در کنـار      ؛رفتـیم  -هـاى پاکـستان     از ایالـت  یکـی   کاخى از   - به اقامتگاه    .گفت

  .اند ها داده همانیهاى م خوبى براى اقامتگاه  ترتیب.است ارتفاعات سرسبز
 .انـد  از پنجاه کشور به مناسبت پنجاهمین سال استقالل پاکستان آمـده    هیأت  بیش از پنجاه    

هـا تـالش     پاکـستانى . اسـت العـاده برقـرار کـرده     کنفرانس اسالمى هم اجالس فـوق     سازمان  
 براى اینکه باعث تـضعیف  ؛کردند که آن را تبدیل به اجالس کامل کنفرانس اسالمى کنند       

 11 فقــط ، کــشور اســالمى54 از . مــا جلــوگیرى کــردیم،نــشود اجــالس تهــران تــأخیریــا 
  .ترند اند و بقیه در سطوح پایین جمهور آمده یسیر

بـه   بـراى مالقـات   ،وزیـر بـنگالدش    نخست،]واجد [سینه خانم ح،بعد از نماز ظهر و عصر     
  از توافقى کـه بـا هنـد   .زد میاش   خارجهاموروزیر  را  هاى اجرایى     بیشتر حرف  ؛اقامتگاه آمد 

اظهار خوشـحالى   ،اند شان کرده هاى مرزى و  مشترك در مورد تنظیم و تقسیم آب رودخانه  
در این خـصوص نـاموفق بـود و مـا را میـانجى            دولت قبلی    .واقعاً هم کار مهمى است     ؛کرد

بـا  و هماهنگ اسـت   گویا دولت هند با این حزب بنگالدش .کرده بود که هند را تابع کنیم      
 خواسـت کـه بـراى مهـار و     .کرد که به ایران بیایـد      تمایل  اظهار .ود ب دولت سابق ناهماهنگ  
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مدعى بودنـد  . شان کنیم  کمک،اند دست آورده هگیرى از آب فراوان که با این تفاهم ب          بهره
 اظهار عدم .شود آب در ثانیه وارد بنگالدش مى   مکعب   متر 1000حدود  یانگین  به طور م  که  

  . است اندازه همه آب رود نیل تقریباً به؛ماطمینان به این رقم کرد
 روش  از . آمـد یدر دوران انتقـال پاکـستان  وزیـر موقـت       نخـست  ،سپس آقاى معراج خالد   

  گفـت .المللى اسالمى است یس دانشگاه بینری فعالً .ه دوران بحران ایشان تعریف کردم     اراد
تـصویب   از ما براى تأسـیس و    .دندار يکارشناسى تا دکتر  مقطع  حدود سه هزار دانشجو از      

  هندقاره شبه از سابقه درخشان ادبیات فارسى در .کمک خواستزبان فارسى آموزش رشته 
هـا    سئواالت زیادى از برنامـه .وعده کمک دادم   ؛صحبت زیادى کرد   آن ياحیاو ضرورت   

  . دارند طلبه شصت نفر ؛ کردمنهاآ طالب يها و درس
در حـزبش  زى درخـشان   از پیـرو .آمـد پاکـستان  وزیـر    نخـست ،سپس آقاى نـواز شـریف    

 ،انـد   دولـت تـشکیل داده  ، با اکثریت قاطع مجلس   ،انتخابات و اینکه بدون احتیاج به ائتالف      
 خواسـتار همکـارى   ؛دنمـو شـان را مطـرح      هاى خـارجى    و مشکل بدهى   اظهار شادمانى کرد  

 ؛کـشور اسـت  دو سـر مـسأله    هند بر آماده مذاکره باکه  گفت اعالن کرده  .ندا بیشتر با ایران  
   . استنهادى براى آجسر د دو در،توافق داشتیم که کشمیر و افغانستان

 ، راننـده و افـسر همـراه کـه زبـان فارسـى هـم کمـى بلدنـد              ، در بـین راه    .رفتیم به سفارت 
از  .با جمعـى از علمـاى شـیعه و سـنى مالقـات داشـتیم               ،ایران در سفارت    .توضیحاتى دادند 
ل کشمیر و نیز کمک یتقاضاى توجه بیشتر به مسا   اظهار قدردانى کردند و      ،اقدامات سازنده 

   . استکه خطرساز شدهنمودندهاى خارجى آن  به پاکستان براى حل مشکل بدهى
ل ی مـسا ةدربـار جماعت اسالمى جداگانـه صـحبت کـرد و نظـر مـا را      حزب یس  یسپس ر 

وذ  روى طالبان نف؛دنکمک کن افغانستان خواست و اظهار آمادگى کرد که به اجراى نظر ما     
با حـضور همـه    ،ل از طریق مذاکرهیددارى از جنگ و تالش براى حل مسا       گفتم خو  .دارند
 خطرسـاز شـدن اختالفـات       ةدربـار  ]رهبر شیعیان پاکـستان   [،  قوىنآقاى سیدساجد    .ها  گروه
و خواسـت کـه   جداگانه صحبت کرد  ،اى و اوج کشتار از سوى دو طرف شیعه و سنى    فرقه

  .کنندم و بخواهیم که مهاریوضیح بدهخطر را براى دولت پاکستان ت
ت مختلـف پاکـستان     و دانشمندان از ایـاال     دبا اُ ، شامل سپس انجمن طرفداران زبان فارسى    

] آقـاي کـاظمی شـاد   [ .لوح سپاسى براى خدمات من به جهان اسـالم تقـدیم کردنـد      .آمدند
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اى  هدیه و هر یک از آثار ادبى خود 1من سروده بود که خواند  وصف   شعرى در    ،شاعرشان
  2.شان تشکر کردم و قول کمک دادم الش من هم از ت.دادند

 گـروه سـرود   .هاى مقیم پاکستان شرکت کـردم  سپس در جمع کارکنان سفارت و ایرانى      
 3.شـان سـروده بـود    مـن اجـرا کردنـد کـه معلـم     وصـف   سـرودى در   ،دختران مدرسه ایرانى  

  . قبول کردمکهبوس خواستند  براى مدرسه یک مینى.دادماى به آنها  هدیه
 گزارش داد و از سرفرازى ایرانیان در خارج بـه  ،آخوندزاده] محمدمهدي[سفیرمان آقاى  

 بـراى آنهـا صـحبت کوتـاهى کـردم و خواسـتم از       .گفـت ایران  هاى سازندگى     خاطر برنامه 

                                                
 - این سامان آمد زانکه مهر دین و ایمانی به، رنگارنگ ایرانی هاي کشور گل یسیر :بلند چنین بودشعر این  مطلع /

خانه ایران از آن جواهر/ ها زگلزار خمینی زانکه آمد یک چمن گل، گشته میزبانش حضرت فاروق احمدخانچو
مددکار تمام ، ام عاشقان بوديتو یار و یاور خاص ام/ به استقبال مهمان گرامی شاد و خوشدل گو، رخشندگی دارد

ارسطو / هستی فشان جمعه گل همیشه در سخنرانی، آب هم هستی تو در بحر شریعت گوهري خوش/ ایرانیان بودي  ملت
، تو گریانی و بیداري به درگاه خداوندي/ ها ز بهر خاطر مردم همیشه در دل شب، ها شود گمراه اندر شهر دانش می

آسا بر روي چشم  قدوم میمنت، به رفسنجان پیدا شد گهر از بهر تابانی/ ورت و فرمانتکسی هم نیست روگردان ز دست
  /پاکانی

 - همین ، کردندن پاکستا وها به هندوستان هایی که انگلیسی یکى از خیانت«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هاي شما با منابع  ها و جوان الن رابطه بچه ا.کردند  تضعیف و پاکستانرا در سراسر هندبود که ادبیات اصیل فارسى 

هاي  اي از شخصیت این آثار خیلى باارزش هستند و عده. عظیم و افتخارآمیز هزار سال تاریخ شما قطع شده است
این وضع را در دیدار با . شود دانند و این هنوز در بین آنها فضل و ادب حساب می قدیمى مثل شما ارزش این را می

به نظرم باید یک . در قاره هند هنوز این آثار هست. هاي بنگالدش و هندوستان هم دیدیم دان و فارسىها  دانشگاهی
تقویت زبان . تر کار کرد تا این سند مهم ارتباط و همکارى را احیا کنیم تر را انجام داد و قدرى وسیع حرکت اصولى

ل، سوابق طوالنى دارد که ینطقه با ایران در این مسارابطه این م. فارسى در اینجا و این مناطق، تقویت عرق ملى است
 ایران و پاکستان محکومند که با هم ،رسد  به نظر می.کند مایه حرکت جدید است و روابط جدید را تقویت می

 معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .صمیمى باشند و همکارى کنند
 .1398 انقالب،

 - دیرین امام ریا، از وطن باد بهار آورد بوي هاشمی : بود چنین شهید رجایییآموزان مجتمع آموزش سرود دانش 
دست رهبر تا / زا طراوت آورد خنده اش چون برق باران، در گلوي دیواستکبار تا او پا نهاد/ است او که دارد بوي او

گر تو ، دست مستضعف به او امروز دارد چشم خیر/ ان گذشتتا نسیم مقدمش بر خاك پاکست، برآمد ز آستین عزم او
/ زین سبب ماراست در دل آرزوي هاشمی، هست دل را آرزو دیدار روي هاشمی/ را دیدار سیماي مدرس آرزوست

، شعله زد بر خرمن عزم عدوي هاشمی/ شیوه احمدنگر در خلق و خوي هاشمی، کشد فریاد امت از گلوي هاشمی می
چشم دل واکن تو در مرآت ، این شراب امروز جوشد در سبوي هاشمی/ گوي هاشمیو ي ما جز گفتها نیست بر لب
 /روي هاشمی
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مان در الهور پـیش   رایزن فرهنگى، ]علی رحیمی محمد[هاى اخیر که پس از شهادت         ناامنى
 عفت و فائزه . با خستگى خوابیدم. شام صرف شد و به اقامتگاه آمدیم1.راسند نه است،آمده

  .هم با من به سفارت آمده بودند و بدرى خانم مرعشى
   

  1997  سمار 23                    1417 ذیقعده   13    1376 فروردین 3یکشنبه 
   

 بـا  .هـا جمـع بودنـد    أت تعدادى از سران هیـ .رفتیم پارلمانحل   به م  هشت و نیم صبح   ساعت  
] یاسـر [، سودان، تاجیکستان و گامبیا و آقـاى         مبیکجمهور ترکیه، ترکمنستان، موزا    رؤساى
ى ی سـرپا ،هـا   و چند نفر دیگـر از سـران هیـأت         ]رییس سازمان آزادیبخش فلسطین   [،  عرفات
ا ه شخص دوم گروه طالبان افغانستان را پاکستانی       ،محمد ربانى مالآقاى   .پرسى کردم  احوال

  .پرسى کرد  با من احوال و آمد.برخالف قرارها به آنجا آورده بودند
 گفـتم از طریـق    . آمد کنار من نشست و خواستار مذاکره شـد         .اتوبوس شدیم سوار  سپس  

 هم به مـا ملحـق        سعودي  ولیعهد عربستان  ،عبداهللاآقاى امیر ، در اتوبوس  .تشریفات اقدام کند  
  ربـانى .افغانستان را کنار مـن گذاشـته بودنـد      صندلی   ، در محل رژه   .به میدان رژه رفتیم   . شد

مطـابق   .ها غافلگیر شـدیم   با ترفند پاکستانى.گیرندبکنار من نشست که عکس و فیلم و آمد  
آوردن او چه اصالً حق  اگر؛ بایستى صندلى افغانستان از ایران فاصله داشته باشد  ،نظم قانونى 

   . استستان به رسمیت شناخته نشده هنوز حکومت طالبان در افغان.را هم نداشتند
  

                                                
 - کشوري بزرگ و با جمعیتی .پاکستان براى ما کشور واقعاً مهمى است«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

همکارى با پاکستان هم . ند به اسالم هستند مردمى حقیقتاً عالقم-ی چه شیعه و چه سن-هویت اسالمى کهفراوان و با 
بینید که  می. ها را عمیق کنیم اي و جهانى اهمیت جدى دارد و باید تالش کنیم تا این همکارى در سیاست منطقه

کنند؛  هاي مخلص ما که در اینجا فداکارى می ها را هدف گرفتند و با ضربه زدن به نیرو شیاطین این همکارى
. به همین دلیل ما باید مقاومت بیشترى کنیم و خطرها را پذیرا باشیم. ین همکارى را تضعیف کنندخواهند روحیه ا می

ها که  به هر حال خود این شیطنت.تري انجام بدهد ىفاظت بیشترى کند و برخورد جددهد که ح البته پاکستان قول می
گذارند همکارى بین ایران و  م فهمیدند و نمیدهد که دشمنان ه نشان می، انجام شده و افراد شریف ما را هدف گرفتند

تواند راه   نمیها گونه رذالت لذا باید واقعاً تالش کنید و مقاومت بفرمایید و نشان بدهید که این. پاکستان تعمیق شود
 ← دیکن رجوع» .طور که شده است شود؛ همان تر می روز قوى این ارتباط روزبه. ت بزرگ را ببندداساسى جلوى دو مل

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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 عكس سفر بھ پاكستان 

استقبال رسمی در فرودگاه اسالم آباد پاکستان
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 عكس سفر بھ پاكستان 

هیأت ایران در اجالس سازمان کنفرانس اسالمی

مالقات با آقای عزالدین عراقی، دبیرکل سازمان کنفرانس اسالمی
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 عكس سفر بھ پاكستان 

مالقات با آقای یاسر عرفات، رییس سازمان آزادیبخش فلسطین) ساف(

اهدای لوح یادبود پنجاهمین سالگرد استقالل پاکستان
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 ،که به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد استقالل پاکستان برگزار شـده بـود       را  مراسم رژه   

مام کلماتش فارسى تتقریباً  ، سرودشان.با سرود ملى آغاز شد .منظم و خوب برگزار کردند 
 ،جمهـور  یسیـ  ر ،غـارى ل  قو فـار  ، قـرآن  بعد از تالوت  . چه ترکیب آن اردو است     اگر .است

 و سـه نـوع   5 و اف 7 و اف    16سپس نمایش عبور هواپیماهـاى جنگـى اف         . کردسخنرانى  
 دو نوع تانک شرقى و دو نوع نفربر و نـوعى موشـک زمـین بـه زمـین سـاخت         وکوپتر    هلى

انجام شدمتر و ابزار مهندسى جنگ و رژه نیروهاى مسلح کیلوصدمتر از رد کپاکستان با ب .   
 سـالن  .انـد    ساختمان جالبى سـاخته    .کنفرانس اسالمى رفتیم  سازمان  به سالن محل اجالس     

 بـا درهـاى   ،هـا در اطـراف   روهـا و سـایر قـسمت     ها و راه    اقتدر وسط به صورت گنبدى و ا      
 سـاخت آن سوءاسـتفاده بـوده و گـران تمـام      غارى گفت که درل گرچه آقاى     است؛ فراوان
بوتـو  ] نظیـر  خـانم بـی  [ ولى کار خوبى است کـه دولـت          ، میلیون دالر  25حدود  است؛  شده  
  . بودکرده

 سـپس بـا   .نشـستیم همانـان دیگـر   یکمـى بـه انتظـار ورود م    ،جنبـی هـاى   در یکـى از سـالن  
قى کـه بـراى مـن    اتـ  در ا،جمهـور سـوریه    سیی معاون ر  ،خدام] عبدالحلیم[درخواست آقاى   

و انتقاد شدیدى کرد   اردن  و  عرفات  ] یاسر[از موضع   .  مالقات کردم  ،نظر گرفته شده بود   رد
اظهـار  ،  نتانیـاهو ] بنیـامین [گـرى      یرسـیدن مـذاکرات صـلح فلـسطین بـا افراطـ           بست   به بن از  

گـرى   ی همین افراطـ  ،اشدداده ب خوبى  ثمر  گرى   گفت اگر یک بار افراطى     .دنموخوشحالى  
 آماده سـفر بـه   ،]جمهور سوریه رییس[، آقاى حافظ اسد. یل استیوزیر اسرا   نخست ،هویانتان

خواهـد بـا آنهـا     داده که مىپیغام  به سوریه ،]جمهور عراق رییس[،  صدام حسین .ایران است 
 گفتم نفـس مـذاکره خـوب    . نظر من را خواسته بود،مذاکره کند و حافظ اسددر امر مهمى    

   .طلب با هم مشورت کنیمشدن م معلوم بعد از ،است
اسـالمى کـه بـه مناسـبت جـشن      کنفـرانس  سازمان العاده  اجالس فوقساعت یازده و نیم،    

 ]جمهور پاکستان  رییس[،  لغارى] فاروق[ آقاى   . رسمیت یافت  ،استقالل پاکستان برقرار شده   
کـل  دبیر، ]آقـاي عزالـدین العراقـی    [ سـپس  .سخنرانى مفصلى نمود و مطالب خوبى داشـت      

یس کنفـرانس کـه   یـ  ر،حـسن  و پیـام آقـاى ملـک    صـحبت کـرد     ان کنفرانس اسـالمى     سازم
نیـز   و آفریقـا و آسـیا     بهاى مختلـف اعـرا       نمایندگان بخش  . بود، قرائت شد   خودش نیامده 

  .صحبت کردند
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 .سعودى رسید که منتظر مـن بـراى مالقـات اسـت    عربستان  ولیعهد ،عبداهللاپیغام آقاى امیر 
 بـا  .ایـم   داشـته ي پیغام برگشت که از ریاض چنـین قـرار   .اق بیاید تگفتم بهتر است ایشان به ا     

یرون آمد و گفت اق بت با عجله از ا.اق ایشان رفتیمت من پذیرفتم و به سوى ا   ،ر همراهان اصرا
 پیـشنهاد مـن را   ، معلوم شـد وقتـى کـه بـه او پیـام مـن رسـیده       .اق من بیایدتخواهد به ا  او مى 

   .واب داده بودندپذیرفته و اطرافیانش خودسرانه ج
گالیـه از گذشـته و سـپس      کمـى ؛اى بود  خوب و دوستانه    مالقات خیلى  .اق من رفتیم  تبه ا 

محمــد [حــج و از آقــاى ] از مــشرکین[ از برنامــه برائــت . توســعه روابــط شــدةدربــاربحــث 
برنامه  موافقت کنند که ،کردم  پیشنهاد .شکایت کرد  ]امیرالحاج ایران [،  شهرى  رى] محمدي
 .ساختمان بعثه باشدداخل  موافقت کرد که در    .ر محل و زمان محدودى انجام شود      برائت د 

 گفـت  . مـن گفـتم ایـشان بـه تهـران بیایـد      .از من خواست که در مراسم حج به زیارت بروم   
 درخواسـت کـرد   .خاطرش جمع نیست که کشور را بدون سرپرست بگذارد و به سفر برود         

هـا بعـد از     از شـرایط همکـارى  .همان آنها باشندی م،ست به حج بروند    بنا من که  که خانواده   
  نظـام، گفـتم از طریـق مجمـع تـشخیص مـصلحت         .اظهار نگرانـى کـرد     ، مسئولیت من  هدور

   .کنم اعمال نظر مى
ـ الخُ انفجـار  ةدربـار  ، پس از رفتن دیگـران .تقاضاى مذاکره خصوصى کرد   کـه   گفـت  1رب

نفرشان به  اند و یک شان به لبنان رفتهردو نفچهار نفر از عامالن انفجار به ایران آمده و سپس 
شود و یکى هم  رفته که تحت تعقیب آمریکا و عربستان است و به زودى دستگیر مى        کانادا

 گفتم براثر . بدهیمآنهااو را تحویل  ،چون تبعه عربستان استدر ایران است که اصرار نمود    
  ومی کسى از آنهـا را در ایـران نیـافت   ؛ایم جانبه کرده  ما تحقیق همه ،هاى قبلى شما    درخواست

  . ممکن است پیگیرى کنیم ،اگر مشخصات او را بدهید
 مطلبى علیـه ایـران اظهـار    ، چرا در هر جلسه شوراى همکارى خلیج فارس،به ایشان گفتم 

 چـرا شـما مـسأله جزایـر     ، گفـت .دهـیم  شود که هیچ اثرى ندارد و ما هم طبعاً جواب مى      مى

                                                
 -  يروهای نگاهی در پا،شده يگذار  بمبونی کامکی بر اثر انفجار ،)يالدی م1996 ژوئن سال 25 (1375 رچهارم تیدر 

 را رانی اي،آ یب ر ابتدا افد.  شدندی تن زخم400 کشته و حدود ییکای سرباز آمر19 در شهر خُبر عربستان، ییکایآمر
 اعالم کرد به 2007 در سال نتون،ی کللی در زمان بکای دفاع آمرری وز،ي پرامیلی اما و، دانستيگذار  بمبنیمسئول ا

 . رانی کار القاعده بوده و نه ايگذار  که بمباند دهی رسجهی نتنیا
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آسانى قابل حـل    گفتم این مسأله به   .کنید   را حل نمى   ]متحده عربی  [اتمورد اختالف با امار   

 .هـا هـم طـول بکـشد     د و ممکـن اسـت سـال   ن بهتر است دو طـرف وارد مـذاکره شـو    .نیست
  .تدریج این اظهارات ناروا متوقف شود سرانجام قرار شد کمک کنند که به

 سـپس در  . کـردم ووضـ اق منتظـر مانـد تـا مـن تجدیـد            ت بیرون درب ا   ،هنگام خداحافظى 
 ، در راه گفـت .رفتـیم  وزیـر  ناهـار نخـست  میهمـانی   شد و بـا هـم بـه          راتومبیل من با من سوا    

 .شـوند   از این منظره نزدیک شدن ایران و عربستان ناراحت مى، و سایر مخالفان  ها  آمریکایى
را با حساسیت جریان  ،بودمنتظره ین همراهى ما برایشان جالب و غیرهمانى که ا یحضار در م  

هاى پاکستان به وسعت منتـشر شـد و در    هاى آن در رسانه ها و فیلم کردند و عکس دنبال مى 
   . بسیار مهم تلقى شد،محافل تفسیرى اطراف اجالس
 گلـه  ،اند که اجالس تهران تـأخیر بیفتـد   س نوشتهانخانه کنفراز آنها به خاطر اینکه به دبیر  

 ولى تا .شدند و گفتند شایعه از دشمنان است  فیصل منکر   العبداهللا و هم سعود    هم امیر  .مکرد
 .فیصل را تهیه کـردیم و شـب در مراسـم شـام بـه عبـداهللا نـشان دادم              النامه سعود  عصر کپى 
دبیرکـل  [، العراقـى ] عزالـدین [ را دادنـد و  دشدند و فوراً دستور لغو پیـشنها     ل  عمنفشرمنده و   

بر داد کـه تقاضـاى آنهـا پـس      خ،ابالغ کتبى داشت  که اصرار بر]سازمان کنفرانس اسالمی 
  .گرفته شده و انعکاس آن باعث تعجب اعضا شد

جمهـور گامبیـا    یسیـ وزیـر بـنگالدش و ر    دو طـرف مـن نخـست       ،در مراسم ضیافت ناهار   
 ولـى هواپیمـا ندارنـد و پـول     ،خواهـد بـه ایـران بیایـد          مى ،جمهور گامبیا گفت   یسی ر .بودند
 مـن گفـتم خودشـان    .واپیماى ما برود او را بیاورد توقع دارد ه   ؛ندارندنیز  کردن آن را     اجاره
 روکش نقـره  و چوبى يها دانهبا  یک تسبیح بزرگ .گرداند برمىرا آنها ما  هواپیماى  ،بیایند

جـایى  و  گفت براى اینکه فرامـوش نکـنم         !گفتم چرا تسبیح به این بزرگى      ؛دست داشت در
اش شروع شده  نوپاى انقالبى تحرکات مخالفان دولت ، گفت با حمایت آمریکا   .گذارم ن جا

  . در آنجا شد سازندگیو خواستار سرعت کار عمرانى جهاد
 بـا پاکـستان بـر سـر دو موضـوع            ، هـم گفـت    ]وزیر بنگالدش  واجد، نخست  [سینهخانم ح 

 مسأله سـهم بـنگالدش از امـوال مـشترك قبـل از تقـسیم کـه چیـزى بـه                - 1اختالف دارند   
   . آوارگان اجازه مراجعت-2اند  بنگالدش نداده

کوتـاهى  نطق  .من بودماول  سخنران . بعد از ظهر ادامه کار اجالس شروع شد        پنجساعت  
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 سپس بـراى  .کرد که معمول است  ابراز تحسین مى،دید  بعداً هر کس مرا مى  1.از رو خواندم  
 . همـه صـحبت کردنـد   . شب طول کشیدده و نیم اجالس تا ساعت . آمدم ماقتبه ا  ها  مالقات

جمله فلسطین داشـتند کـه دسـتور دادم در      اسالم من جهان  ل  یاى راجع به مسا     هدر آخر مصوب  
 در . اعـالن تحفـظ شـود   ،ن قسمت از مصوبه که مذاکرات صلح را تأیید کرده است       آمورد  

  . قطع شد،کرد پخش مىمستقیم  برنامه از تلویزیون که تمامى برنامه را ،زمان اعالن تحفظ
] رادصـفرم [ آقـاى  .هـا کـردم   را صـرف مالقـات    شبده و  نیم تا شش بعد از ظهرساعت  

ام بـه      توسـعه روابـط و برنامـه سـفر آینـده           ةدربـار  . آمـد  ]جمهور ترکمنستان  رییس[،  فاُنیاز
 ، درخواسـت نمـود  .وزیـر لبنـان آمـد       نخـست  ، آقاى رفیـق حریـرى     .ترکمنستان صحبت شد  

 .دولـت انجـام شـود    از طریق ،هاى مقاومت داریم هایى که به حزب اهللا و سایر بخش      کمک
یل و در همـاهنگى بــا سـوریه و تأییــد   ین مواضــع خـوب لبنـان در مقابــل اسـرا   ضـمن تحـسی  

 . گفتم بهتر است این گونه باشد که دولـت لبنـان مـورد فـشارهاى خـارجى نباشـد            ،مقاومت
 قـرار شـد   ؛اش در کشور کامل باشـد   ولى سلطه،فشارها را تحمل کند دهد  گفت ترجیح مى  

  .تهران بیایدبه براى مذاکره 
 فرزنـد سـوم   .اى اسـت  سـاله هیجده  جوان ، ولیعهد .خارجه و ولیعهد قطر آمدند    اموروزیر  

زد  خارجه به جاى او حرف مىامورامیر است و آمادگى جواب سئواالت را نداشت و وزیر     
در اجـالس آینـده   که  گفتند .گذراند کردند که دوران تمرین و آموزش را مى و مخفى نمى 

   .دنکن  لحن بیانیه علیه ایران را تعدیل مى، فارسى خلیجشوراى همکار
                                                

 -      هـاى خطـر و نـاامنى درون امـت      ابلـه بـا کـانون   ترى بـراى مق  هاى جدى آقاى هاشمى، جهان اسالم را به هماهنگى
باغ، عـراق، فلـسطین، بوسـنى، سـومالى و      هاى افغانستان، تاجیکستان، کشمیر، قره  از بحران ایشان .اسالمى دعوت کرد  

 تبریک پنجاهمین سالگرد استقالل کشور پاکستان باجمهور   یسیر. دنموهاى خطر و ناامنى یاد       عنوان کانون   به ،سودان
انگیـزى رژیـم صهیونیـستى و     ها و فتنـه  آزادى قدس شریف و تشکیل جبهه واحد در برابر تجاوزها، زورگویى   «: گفت

هـاى موجـود میـان     هـا و بحـران   منظـور حـل و فـصل اخـتالف       هاى اصولى و متناسـب بـه       کارگیرى روش  هطراحى و ب  
ضرورى است تا زمان  .یالدى استهاى سیاسى فراروى ما در آستانه قرن جدید م       ترین چالش  کشورهاى اسالمى، مهم  

هـاى عملـى و    المللى و با دقـت، راه  هاى بین اجالس هشتم سران کنفرانس اسالمى در تهران، با درك عمیق از واقعیت         
هاى کشورهاى اسالمى را طراحى کـرده تـا در اجـالس تهـران مـورد بحـث و           اجراى متناسب با امکانات و توانمندي     

هـاى امنیـت و     از طریق ایجاد و گسترش نظـام ،حفظ و تقویت امنیت کشورهاى اسالمى     .بررسى همه جانبه قرار دهیم    
 نخستین گام در مسیر مشارکت فعال و اطمینان ساز جهان اسـالم در ایجـاد و تحکـیم مبـانى صـلح      ،اى همکارى منطقه 

 .1398 انقالب، فمعار نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع».المللى است بین
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آقـاي   .گذارى ایران در کـشورش نمـود   خواست سرمایه در .جمهور موزامبیک آمد   یسیر

  از کمـى بودجـه ســازمان و  .کـل سـازمان کنفــرانس اسـالمى آمـد     دبیر،العراقـى ] عزالـدین [
ستقالل سـازمان را مراعـات     گفتم اگر ا   .کرد میلیون دالرى شکایت و استمداد     هاى ده   قرض

 ، پیـشنهاد کـردم  .کنـیم   کمک مى،کنید و به ایران هم در مدیریت مثل عربستان سهم بدهید       
 ؛جمهـور مالـدیو آمـد    یسیـ  ر.طرحى اجرا کنیم که سـازمان از لحـاظ بودجـه مـستقل باشـد      

   .صحبت دوستانه و تشریفاتى بود
ــه مالقــات  ــذی.آمــد آقــاى یاســر عرفــات ب ــود،رفتم از اینکــه او را پ ــوعى . خوشــحال ب  ن

ــا مواضــع جدیــد آمریکــا و اســرا   بــه خــاطر اینکــه مــى ،ســرافکندگى داشــت یل در یبینــد ب
ــه بــاد رفتــه و در ســخنرانى امــروزش ،المقــدس و اراضــى اشــغالى بیــت  ایــن ، امیــدهایش ب

اینکـه  از کا شـکوه کـرد و بـا تعجـب       یى آمر ی دورو ووفایى    از بى  .سرخوردگى  واضح بود   
 آن هـم  ؛یل اسـتفاده کـرد  یحق وتو علیه اعراب و به نفع اسرا دوبار از    ، هفته آمریکا در یک  

 گفـت  .ردگى انگلیس استکاعضاى اتحادیه اروپا به سر پیشنهاد  اى که با      در مقابل قطعنامه  
 اعـالم  ،]وزیـر اسـراییل   نخـست [، از اینکـه نتانیـاهو   .سابقه است کا در تاریخ بى  یاین کار آمر  
 از مـن خواسـت بـه    .کند هـم نگـران شـده اسـت     عرفات متوقف مىگوها را با و کرده گفت 

 ولـى گفـتم   ، من با لحن سرزنش با ایشان برخورد نکردم     .المقدس کمک کنیم    صندوق بیت 
دانـستیم و بارهـا اعـالن     یل و آمریکـا را مـى  یما از اول همین وضع را و عـدم صـداقت اسـرا           

هـاى یهـودى      منـزل خـانواده    حسین و دختـرش در     بار حضور ملک   نکبتکردیم و از منظره     
یل براى تسلیت مرگ مردانشان که توسـط سـرباز انقالبـى اردنـى در مـرز اردن کـشته          یاسرا
آقـاى عبـدالحلیم خـدام گفتـه بـود کـه        . اظهار ناراحتى کردم و او هـم تأییـد کـرد     ،ندا   شده
 .نـد ا ها فقط هشت درصد اراضى کرانه غربى را به دولت خـودگردان فلـسطین داده     یلىیاسرا
  . وقت کم آمد،خواستم این را از عرفات بپرسم مى

درخواست سرعت در تکمیل . جمهور پاکستان رفتم یسیر، ]آقاي فاروق لغاري [به دیدار   
 شـام  .ل امنیتـى و ضـدمواد مخـدر را داشـت          یزاهـدان و همکـارى در مـسا        -کرمان آهن  راه

 مشخصات شخص مـورد   ،]ديولیعهد عربستان سعو  [،  عبداهللا امیر .آقاى لغارى بودیم  میهمان  
   . دیروقت خوابیدم.ادعا را داد

با خـانم  فائزه  جمله مالقات  من؛هاى متعددى داشتند  عفت و فائزه هم مالقات،در این سفر 
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  . به سفارت ایران آمده بود،مالقاتاین نظیر بوتو که براى  بى
  

  1997  سمار 24                    1417 ذیقعده   14    1376 فروردین 4دوشنبه  
   

ربانى از طالبـان در کنـار مـن    الو نیز نشستن معبداهللا  مالقات من و امیر.ها را خواندم  گزارش
 مصاحبه مطبوعاتى ونیم صبح نه ساعت . استادى را جلب کردهتوجهات زی ،در مراسم رژه

ــد .داشــتیم  نماینــدگان ، قبــل از شــروع ســئواالت. خبرنگــاران زیــادى شــرکت کــرده بودن
بردن حیثیـت و موفقیـت    بـراى بـاال  م به عنوان قدردانى از خدمات دوران مسئولیت  ،اتمطبوع

 ت سئواال. به سئواالت فراوان جواب دادم   .لوح سپاسى به من هدیه کردند      ،اسالم و مسلمین  
هـا   سپس مالقات کوتاهى بـا نماینـدگان مجموعـه رسـانه      1.متنوع و جامع و غیرمغرضانه بود     

  .داشتم
 مذاکره کوتاهى با آقاى ، در فرودگاه. به سوى فرودگاه حرکت کردیم چمدان را بستم و   

هـاى کامـل سـاختمان      نقـشه ، ایشان به تقاضـاى مـن   . داشتیم ]جمهور پاکستان  رییس[،  لغارى
 .کنـد   در سرعت کار کمک مـى ،م در ایران بسازیمیاگر بخواه؛  سالن اجالس را آورده بود    

 .دارنـده کننـد  اى برخـورد شـدید و باز    هاى فرقه  تاز ایشان خواستم که با تروریسم و خشون       
  .ایشان خواست در این موضوع با آنها همکارى کنیم

 بعـد از ظهـر بـه تهـران      چهـار  سـاعت    . به سوى تهـران پـرواز کـردیم        دوازده ظهر ساعت  
 البــد همگــى بــه خــاطر ؛هــا نبــود  شخــصیت وى از وزراس کــ، در مراســم اســتقبال.رســیدیم

 دو سـه روز  .مـصاحبه کوتـاهى انجـام دادم و بـه خانـه آمـدم            . دن هست تعطیالت عید در سفر   
 .هـا و بـستگان آمدنـد     بچـه ، شب.مکردر صفحات زیادى را پ  .مانده را نوشتم   خاطرات عقب 

                                                
 -  ،در مراسم رژه نظامی، مالحظه شد که در کنار گروه طالبان قرار گرفته بودید، آیا این یکی از خبرنگاران پرسید

ن گو با طالباو ما مخالفتی با گفت«:  آقاي هاشمی پاسخ دادباشد؟ گو و مذاکره با آن میو شروع خوبی براي انجام گفت
کلی سیاست ما در افغانستان این ربه طو. ها آمدند کردیم، ولی آنها نیامدند و بقیه گروه عوتآنها را به ایران د. نداریم

اما آنچه که در رژه مشاهده . حل نظامی در افغانستان مناسب نیست و اعتراض ما به طالبان هم، همین است است که راه
براي مطالعه متن » .یمهستهمان میم در پاکستان اي بود که مسئوالن پاکستانی ترتیب داده بودند و ما ه کردید، برنامه

، دفتر نشر معارف انقالب، 1376هاي  مصاحبهانی،  رفسنج هاشمی« کتاب ← دیکن رجوعکامل این مصاحبه مطبوعاتی 
1398. 
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 باران خوبى هم شـروع  . کردماتماشرا  را از تلویزیون     1االسو  ایکام با م    قسمتى از مصاحبه  

  .به باریدن کرده
  

  1997  سمار 25                     1417 ذیقعده   15    1376 فروردین 5شنبه  سه 
   

 جمعى . به دفترم رفتم  نُه صبح ساعت   .دیشب و امروز باران داشتیم که مایه خوشحالى است        
شـب  هشت و نـیم  تا ساعت  .آمدند و معاونان و مدیران و دفتریان براى تبریک عید          از وزرا 

  .ها را خواندم  و گزارشکارهاى مانده از زمان سفر را انجام دادم
یل و یل فلـسطین و آمریکـا و اسـرا   ی مسا ةدربار ،آباد  اظهاراتم در مصاحبه مطبوعاتى اسالم    

  .هاى جهانى دارد عى در رسانهی انعکاس وس سعودي،توافق با عربستان
   

  1997  سمار 26                1417 ذیقعده   16    1376 فروردین 6چهارشنبه  
   

 و اداري صرف کارهـاى  ، مقدارى از وقت.از مدیران براى تبریک عید آمدند  امروز جمعى   
 .اطالعات آمد] وزارت[ از ]معاون امنیت خارجی[، پورمحمدى] مصطفی[ آقاى .مطالعه شد

ر در ایـران  بها در مورد حضور یک نفر از متهمان انفجار الخُ     اسمى که سعودى   .داد گزارش
  .سى کند به ایشان دادم که برر،اند داده

 .آمـد  براى مـسأله خریـد مـاهواره     ،]وزیر پست و تلگراف و تلفن     [،  غرضى] محمد[آقاى  
 گزارشى از نحوه حمـل  .را داشتبا چند مصوبه  1376 اولین جلسه سال  ،دولتهیأت  عصر  

زاده محمـد و    اخوى.تصادف بوده که خوب و کم  ارایه شد   ها در ایام عید       و نقل و مسافرت   
  .هایش آمدند بچه
   
  

                                                
 - از یکی کننده هی و تهي مجر او. استییکای سرشناس آمري و مجرکننده هینگار، ته روزنامه ، واالسکیما 

 برنامه با صدها تن از نی در ا و بود»قهیشصت دق« به نام کای آمریونیزی تلويها  برنامهنیتر نندهیبر و پنیمشهورتر
  . دادم رودررو انجايگوو  فرهنگ و ورزش گفتاست،ی برجسته عالم سيها چهره
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  سند نامھ احمدي نژاد استاندار اردبیل 
۶/١/٧۶        

تقاضای استاندار اردبیل و موافقت آیت اهلل هاشمی با کمک به زلزله زدگان
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  1997  سمار 27                1417 ذیقعده  17   1376 فروردین 7شنبه  پنج

   
زده  بــه منظــور بازدیــد از منــاطق زلزلــه ،بــراى ســفر بــه اردبیــل ســاعت هفــت و نــیم صــبح،

 آقایــان .عفــت و فــاطى هــم آمدنــد .از منــزل بــه فرودگــاه رفــتم 1، و ســرعینشــهر مــشکین
، غیـورى ] علـی [ ،]وزیـر کـشاورزي  [، کالنتـرى ]عیسی[ ،]وزیر کشور [،  بشارتى] محمد علی[
رییس دفتر رسیدگی بـه منـاطق محـروم         [،  بشارتى] جلیل[ ،]فقیه در هالل احمر    نماینده ولی [

 و ریـیس سـتاد حـوادث    معـاون عمرانـی وزیـر کـشور      [،  زرگر] رسول[ و   ]جمهوري ریاست
 در فرودگـاه  سـاعت نُـه و نـیم صـبح     .افه نمایندگان استان به اض ؛ هم همراه بودند   ]غیرمترقبه

  .انجام شد اردبیل استقبال و خیرمقدم توسط فرزند شاهد
نـد و   اهـالى اسـتقبال گرمـى کرد   .رفتیم  به روستاى گلستان  و به منطقه ها    با اتومبیل یکسره  

 تقریبـاً  .یمکرد بازدیـد ي زلزلـه هـا   از خرابه2.اى نمودم کننده آمیز و دلگرم من صحبت تسلیت 
 ،درست ساخته شـده اسلوب  اگر ساختمانى با مصالح خوب و      ،ها ویران شده    تمام ساختمان 

  .مانده است
  از . پـنج فرزنـد داشـت   .پرسـى کـردیم     احـوال  .در چادر یکى از اهـالى نشـستیم       مقدارى   

  مرحلـه نجـات مـردم و اسـکان موقـت     .امید دارنـد به بازسازى  و  اند    راضىهاى اولیه     کمک
. شـود  کار آواربردارى و بازسـازى توسـط بنیـاد مـسکن شـروع مـى           امروز  ل شده و از     تکمی

  میلیـارد تومـان خـسارت وارد آمـده    225 و آسیب دیـده درصد   100 تا   20هزار واحد از    13
 مـردم آنجـا بـه شـهر رفتـه        . آنجا هم همین وضـع بـود       . سپس به روستاى شیران رفتیم     .است
  .بودند

                                                
 - ساتیمنازل و تأس کامل بیباعث تخرریشتر بود و  6٫1 آن یو بزرگ  رخ داد1375 اسفند 10  خی در تاراین زلزله 
مغان ،  یرم، گَلی اردبيها  روستا هم در شهرستان140 حدود نی و همچننی و سرعری ه،ری روستا در ن136 تعداد ییربنایز

 بود يه به حدلشدت زلز. تلف شد زیس احشام نأ هزار ر10در حدود  . شدندبی دچار آس،ری و ننی، سرعشهر نیکمش
 باعث وحشت لی و زنجان احساس شد و در شهر اردبالنیگ،ی و غربی شرقنجایل،آذربای اردبيکه در اکثر شهرها

نفر اعالم هزار  36 زیشدگان ن خانمان یب .بود نفر 2600 و مجروحان نفر 1100شمار کشتگان زلزله حدود  .مردم شد
 تمام ،لومتری ک35 را نداشت و به شعاع اي چنین زلزله تاب تحمل ،لی اطراف اردبی و گلی خشتيها خانه. شد

 . شدندلی دو روستا به شهر تبدنیا ر،ی و هری نيسازپس از باز . شدبی تخرمل کازلزله، اطراف مرکز يروستاها

 -1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع.  
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 سفر بھ اردبیل  

استقبال رسمی در فرودگاه اردبیل
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 سفر بھ اردبیل  

جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه استان اردبیل
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 سفر بھ اردبیل  

بازدید از مناطق زلزله زده و گفت و گو با زلزله زدگان
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 سفر بھ اردبیل  

بازدید از مناطق زلزله زده استان اردبیل
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 بـا سـیمان و آجـر و    هـا   چون سـاختمان .مردم استقبال گرمى کردند  .رفتیمبه شهر سرعین    
 در اجتماع مردم صحبت کـردم  .ى بوده و تلفاتى نبودهی خسارات شهر جز ،آهن ساخته شده  

و از صبر مردم و همکارى آنها و تالش مسئوالن قدردانى کردم و وعده بازسـازى سـریع و              
 توضـیحاتى در  ، استاندار ،]نژاد آقاي محمود احمدي   [.دارندرشور و وفا   خیلى پ  1.خوب دادم 

ان سـاخته  دگرن و جذب جها   ]معدنی[ گرم که براى استفاده از آب    داد  مورد وضع تأسیساتى    
   . استشده

 اسـتاندار  . بـود ی جلسه توجیه،همانسراى استاندارىی بیرون شهر در م    .به شهر اردبیل رفتیم   
یس ستاد حوادث کشور صـحبت کردنـد و گـزارش اقـدامات و برنامـه       ی ر ،و مهندس زرگر  

الحسنه براى ساختمان   هزار تومان وام قرض600 قرار است به هر خانواده      .بازسازى را دادند  
خانـه پـانزده سـاله     ساخت  هزار تومان براى 100 هزار تومان براى اصطبل حیوانات و     300و  

 .می کمـک بالعـوض بـده   ، براى هر واحـد ، هزار تومان200بدهند و من هم قبول کردم که    
بـراى  .  کوچـک و بزرگتـر  ؛هه شـد یـ  دو تیـپ نقـشه ارا  .مصالح هم سر کار به آنهـا برسـانیم        

 مـدارس و  . هزار دام تلف شـده  16گفتند  ؛   شود یى که تلف شده هم جداگانه کمک      یها  امد
 مـردم  ،شود که زمستان آینـده  میاى عمل  گونه ه ب .بسازیمباید  عمومى را هم     سایر تأسیسات 

  .خانه داشته باشند
د و ن در مسیر همه جا مـردم شـهر و روسـتاها اجتمـاع داشـت       .سپس به سوى فرودگاه رفتیم    

هـاى   زمینـى  مـسئوالن اسـتان تقاضـا داشـتند کـه مقـدارى از سـیب        .و تشکر و سـپاس   قربانى  
آقاي عیسی [ به  . ممکن است فاسد شود    ؛ بخریم  است، کشاورزان را که روى دستشان مانده     

 ،و رفـت  ناهار و صبحانه را در مسیر برگشت .وزیر کشاورزى گفتم پیگیرى کند ،  ]کالنتري

                                                
 - من امروز به روستاى .  روستا آسیب دید که خیلى وسیع است125حدود «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

در بعضى از چادرها با مردم . تخریب خیلى وحشتناك است. گلستان و شیران رفتم و از کنار چند روستا هم گذشتیم
اي که عزیزانى را از دست داده بود، اما  خانواده. ه صحبت کردم که روحیه مردم براى بنده بسیار جالب بوددید آسیب

این نشان ایمان . این خیلى امتیاز است. با روحیه، صبور، شاکر و راضى به قضاى الهى با مصیبت برخورد کرده است
از لحاظ . امروز هم ثابت کردند. کوشى بودند و سختها همیشه نمونه ایمان، صبر  اردبیلى. شما مردم اردبیل است

ها به  در این سرما مشکالت زیادي براى مردم پیش آمد و زن و بچه. سرما، برف، طوفان و باران روزهاي سختی بود
 کتاب ← دیکن رجوع» .الحمداهللا دوران سخت بحرانى و روزهاى اضطرارى را پشت سر گذاشتیم. زحمت افتادند

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  انی،رفسنج هاشمی«
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  . بعد از ظهر به خانه رسیدیمسه و نیم ساعت .در هواپیما صرف کردیم

] کمال[ آقاى .آمدند  براى تبریک عید،اش ه خانواد يى و اعضا  یعصر آسید عباس طباطبا   
 پخـش مـصاحبه   ، از آمریکا تلفن کرد و گفت،]نماینده دایم ایران در سازمان ملل[،  خرازى

ها را عوض کـرده و   اى شده و افکار خیلى االس با من در آمریکا باعث تحول عمده   و  کایم
مطالـب   مـورد  م دررداالس بـه سـئواالت مـ   و خـود  ،به خصوص که پس از پخش مـصاحبه       

   1. استمصاحبه جواب داده و عمدتاً حالت دفاعى داشته
  

  1997  سمار 28                   1417 ذیقعده  18   1376 فروردین 8جمعه   
   

 ،همانمـان بودنـد  ی با مطالعه و استراحت و مذاکره با بستگان کـه م        وقت. مدر منزل بود  امروز  
  .گذشت

  
  
  

                                                
 -  و ایران روابطپیرامون ، آمریکا» اس.بى.سى«یونى مایک واالس، خبرنگار شبکه تلویزآقاي هاشمی در مصاحبه با 

توانست، موضوع دشمنی آمریکا را به سمت حل و  ایاالت متحده، براي نخستین بار مطالب مهمی مطرح کرد که می
ل هیجانى و ی مسا.آمریکاست  عدم اعتماد به،له مهمأبین ما مس«: در بخشی از این مصاحبه آمده است. فصل پیش ببرد

تواند  گویید مى اگر آمریکا بتواند اعتماد ما را جلب کند، آن چیزى که شما مى. گر براى ما اهمیتى نداردموارد دی
ممکن است «:  گفتتواند اعتماد شما را جلب کند؟  آمریکا چگونه مىایشان در پاسخ به این سؤال که» .اتفاق افتد

نیت،  چون ما همیشه از آمریکا عدم حسن.  دهدنیت خود را نشان باید حسن. هاى مختلفى وجود داشته باشد راه
گفتم که آمریکا اموال ما را که بدون دلیل در آمریکا مسدود  من قبالً به عنوان مثال یک راه مشخص را مى. ایم دیده

ام ن  به  ایران یک حساب ویژه  قبل از انقالب آمریکا براى فروش اسلحه به .است، آزاد کند که البته این یک نمونه است
آمریکا در مقابل فروش اسلحه، بدون دخالت . رفت آن حساب مى باز کرده بود و پول نفت مستقیم به» اس.بى.اف«

ها در  ها متوقف شد و پول ى شد، ارسال سالح انقالب خیلى جدبعد از این که. کرد ایران از آن حساب برداشت مى
 سال گذشته و ما 18بینید االن  ولى مى. عاوى استاین هم جزو د. در آنجا تمامى دعاوى مطرح است .آنجا ماند

نیت حداقل مقدارى را که خودش قبول دارد،  توانست به عنوان حسن آمریکا مى. ایم پول خود را بگیریم نتوانسته
ما این را . نیت است سناین عالمت ح .بپردازد که رقم درشتى است و مقدار کمى نیست و بالغ بر میلیاردها دالر است

هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوعبراي مطالعه متن کامل مصاحبه » .دانیم عنوان یک دلیل مىبه 
 .1398، دفتر نشر معارف انقالب، 1376
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  1997  سمار 29                     1417 ذیقعده  19    1376 فروردین  9شنبه 
    

 مقـدارى از کمـى   ؛دیشب و امروز در تهران و بسیارى از نقاط کشور باران و بـرف داشـتیم             
 و ]وزیـر جهادسـازندگی  [، فـروزش ] غالمرضـا [ آقایـان  ،پـیش از ظهـر   .باران را جبران کرد  

آقـاى   ،ظهـر بعد از  .ار مهمى نداشتند ک. آمدند]رییس سازمان انرژي اتمی [،  امراللهى ]رضا[
اجـالس   در مـورد سـاخت سـالن بـراى         ؛ آمـد  ]وزیر مسکن و شهرسازي   [،  آخوندى]عباس[

  .کنفرانس اسالمى و اصالح ساختار مرکز قم صحبت شدسازمان سران 
 براى توسعه ناتو بـه  ،]جمهور روسیه  رییس[،  یلتسین]بوریس[ پذیرش آقاى    ،ها  در گزارش 

یل و مسأله دستگیرى متهمى از عوامل انفجـار  یاعراب علیه اقدامات اسرا   تحرك  نیز  شرق و   
ــالخُ ــه     رب ــج در روزنام ــه ح ــن ب ــفر م ــایعه س ــادا و ش ــت     در کان ــه اس ــورد توج ــا م ــه . ه ب

.  اسـت  گیـرى نـشده      گفـتم کـه بگویـد هنـوز تـصمیم          ،)]ایرنا(جمهوري اسالمی [خبرگزارى
  .اش براى او جالب است  وضع مصر و آثار باستانى؛محسن از مصر مراجعت کرده

   
  1997  سمار 30               1417 ذیقعده  20    1376 فروردین 10یکشنبه  

  
 براى تبریک عید و گزارش وضع خوب توزیع در ،وزیر بازرگانى، ]اسحاق   آل ییحیآقاي  [

 ، آمد و درخواست کـرد ]فرمانده نیروي دریایی [،  شمخانى ]علی[ سپس آقاى    .آمد ایام عید 
سـازندگى دوران مـسئولیت مـن     سـایه   ى ایـران در   یراسمى که براى معرفى قدرت دریا     در م 
کـه بـراى حفـظ شخـصیت     داشـت دسـت مـن را ببوسـد        شرکت کـنم و اصـرار       ،  گیرند  مى

اسـحاق هـم    آلآقـاي   گفت در اهواز نـذر کـرده و عجیـب کـه       .مخالفت کردم  ،فرماندهان
 آقـاى شــمخانى  . اسـت سـیده همـین اصـرار را داشـت و گفـت تـاکنون دســت کـسى را نبو      

  .اند انتخابات مجلس بد عمل کرده در  گرچه آنها؛توجه نباشم خواست که به سپاه بى
 بـراى حـل مـشکالت    . آمـد ]ي سازمان منـاطق آزاد تجـار  سییر[، الویرى ]مرتضی[آقاى  

و خبـر بـه ثمـر رسـیدن طـرح      استمداد کرد ها   ادارى مناطق آزاد و رفع مزاحمت      هنگى و فر
  .دنموهاى سپاه شکایت  هاى پیشرفته در قشم را داد و از مزاحمت ستال و لولهتولید کری
 بـراى ایجـاد    و آمـد ]رییس سـتاد رسـیدگی بـه امـور آزادگـان        [،  وکیلى] عباسعلی[آقاى  
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 از نداشـتن  .اصغرى آمـد ] سیدمحمد[ آقاى .استمداد کرد  مؤسسات اقتصادى براى آزادگان   

دخالت در انتخابات به آن گونه که در انتخابات  الو از احتمگالیه داشت مسئولیت مناسب   
 و نیـز از دخالـت سـپاه و دیگـران در همـدان علیـه اسـتاندار       نگرانى کـرد    اظهـار مجلس شد   

  .دنموشکایت 
خارجــه کــار مهمــى بــه او امور از اینکــه وزارت . آمــد1خــسروشاهى ]ســیدهادي[آقــاى 

 ، لنـدن یـا مـصر شـود و گفـت     و خواست که سفیر در ترکیه یاگله کرد  ،دده  نمى تمراجع
هـاى ترکیـه و     مقـدارى از روزنامـه  . اسـت دعوت به تدریس کـرده  و را   دانشگاه آکسفورد ا  

 ، خواسـت کـه بـه وزارت ارشـاد بگـویم       . من مطالبى نوشته بودنـد     ةدربارکه  آورد  عربى را   
 عـصر در جلـسه   . چاپ کنـد    است، الدین اسدآبادى نوشته    سید جمال  ةدربار که   ییها  کتاب

  . دولت چند مصوبه داشتیمت هیأ
  

  1997  سمار 31               1417 ذیقعده  21    1376 فروردین 11دوشنبه  
  
هـا و    گـزارش پیـشرفت کـار سـدها و نیروگـاه     . آمد]وزیر نیرو[،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى    

أمین سالى را داد و بـراى تـ  ان در تابستان در صورت ادامه خشکـ       نحوه تأمین کمبود آب تهر    
در مجمـع  حضورش ها در سال جارى استمداد کرد و از من براى کمک در مورد           ارز طرح 

   .و از رفع خطر سیل در خوزستان گفتاظهار تشکر کرد نظام تشخیص مصلحت 
بـه مـن از گذشـته و    ارادتش  مقدار زیادى از    . نماینده سبزوار آمد   ،ی   افقه ]رضایعل[آقاى  

خیـال   .کـرد  اظهارآمـادگى جمهـورى   دى انتخابات ریاست  فت و براى نامز   تمجید از فائزه گ   
                                                

 - مکتب «هاي آقاي هاشمی در دوران مبارزه بود و در انتشار مجله  اي آقاي هادي خسروشاهی، از دوستان و همدوره
گاه به سفارت  آن.  امام در وزارت ارشاد بودندهی نما،ی انقالب اسالميروزی پس از پ ایشان.همکاري داشت» تشیع

 ی اسالمی مرکز فرهنگسیسأت.  پرداختتی انتخاب شد و مدت پنج سال در خارج از کشور به فعالکانی در واترانیا
پس از مراجعه به .  دوران استنیاز آثار ا ندندر ل ی العالم به عرب نامه  و هفتهیسی به زبان انگليا نامه ماهسیسأ ت،اروپا

 مدت سه شانیا . پرداختسیبه تدر  تهرانيها  ضمن ادامه اشتغال در وزارت امور خارجه در دانشگاهکان،ی از واترانیا
 مراجعت نمود و در دفتر رانی به ا1382 در مصر بود و در سال رانی ای اسالمي جمهوریندگی نماسییسال هم ر
 مدت اقامت درآقاي خسروشاهی  . پرداختی و بررسقی به تحق وزارت امورخارجهیالملل  نی و بیاسیمطالعات س

  مصریاسی س-ی االزهر و مقامات علمخیبا شبارها  ،یاسی س-یر محافل علمد عالوه بر حضور ،ساله در قاهره سه
  . دی در مصر منتشر گردشانی اي با همکارتی و اهل بعی تشران،ی اة درباره،ی بالغ بر پنجاه جلد کتاب و نشر.مالقات کرد
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  . مقبولیت زیادى خواهد داشت،کند مى
آقایـان  . استمدادکرد سینا براى تکمیل طرح اصالح بیمارستان        و زرگر آمد ] موسی[دکتر  

هــاى   گــزارش اقـدامات توســعه برنامـه  .نــواب آمدنـد ] ابوالحـسن [تــسخیرى و ] محمـدعلی [
و از حضور در یونسکو به کمک فاطى اظهار خوشحالى کردنـد  فرهنگى در جهان را دادند  

  .ار بیشترى داردث از ورزش آ، فائزه اگر در امور فرهنگى فعالیت کند،و گفتند
  گـزارش وضـع دو نفـر از اتبـاع عربـستان           . آمـد  ]وزیـر اطالعـات   [،  فالحیـان ] علی[آقاى  
 ؛دنـ جـارات عربـستان ندار  هـا ارتبـاطى بـا انف   ن ای،که در ایران هـستند و گفـت  را داد    سعودي

  .خواهد آنها را بگیرد گرچه عربستان مى
معـاون  [،  عزیـزى ] احمـد [ و   ]کـل بانـک مرکـزي      رییس[،  نوربخش] محسن[عصر آقایان   

 ،هــا  در گــزارش. را دادنــد1376 برنامــه ســهام ارزى ســال  و آمدنــد] مرکــزي ارزي بانــک
کردن  خـصوص راکــد  در،خارجـه اتحادیــه عـرب در قــاهره  امورتـصویب اجــالس وزراى  

فـاطى  .  مهم اسـت ،المقدس شرقى سازى در بیت یل به خاطر ادامه خانهیروابط اعراب با اسرا  
  .خوشحال شدیم است؛  دخترى آورده و وضع حمل کرده، همسر یاسر،خبر داد که مریم

  
  1997 آوریل  1              1417 ذیقعده  22    1376 فروردین 12شنبه  سه 

    
 ،آیـد   را که روى کامپیوتر مى   ها  گزارش ،در منزل  .کردم   در خانه مطالعه مى    دهیازتا ساعت   

ها که در   روزهاى تعطیل و شب    . کامپیوتر منزل به مرکز اطالعات دفتر وصل است        ؛خواندم
  .گیرم ها قرار مى گزارشاخبار و  از این طریق در جریان ،خانه هستم
آنهـا بـراى   . ها هم ظهر رسیده بودنـد  چه عفت و ب  . به محل سد لتیان آمدیم     دوازدهساعت  

 شـوخى کـرده   ، فرزنـد فـاطى  ، با على.به بیمارستان دى رفته بودند    ،پرسى همسر یاسر   احوال
بودند و دختر تازه رسیده یاسر را نامزدش کرده بودند و على قهر کرده بود و سر میـز ناهـار    

 ،یگر کنیم تا قهـرش را بـشکند  هاى د باالخره قولى دادیم که او را نامزد بچه   . شد  حاضر نمى 
   !دارى خواهد بود ولى شوخى ادامه

 امسال بـه  .به استراحت و مطالعه و قدم زدن در سواحل دریاچه سد گذشت     وقت  تا عصر   
ه در سـاحل  بـ تـازگى بـا نـصب تلم     بـه    سطح آب سد خیلى پایین رفتـه و          ،سالىطر خشک اخ
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فرسـتند و   ند و به سـوى لتیـان مـى   نک آب را پمپاژ مىمکعب اى پنج متر  ثانیه،الر دریاچه سد 

 این آب معمـوالً از دریاچـه سـد الر    ؛کند گذرد و برق تولید مى مىآبی در مسیر از نیروگاه    
 ایـن عیـب سـد الر را برطـرف     مایـ  رود و هنوز هم نتوانسته کند و به دریاى خزر مى      رار مى ف

 قبـل از آن کـه    ،ا ایـن اقـدام    اکنون ب . قبل از انقالب مسئولند    در   دسمشاور  پیمانکار و    .کنیم
   .شود  با پمپاژ به این طرف آورده مى،کند که فرار مىبرسد ى یها سطح آب به نقطه

  1.یل قابل توجه استی مصوبات اتحادیه عرب در قاهره در مورد اسرا،ها در گزارش
    

  1997 آوریل  2             1417 ذیقعده  23    1376 فروردین 13چهارشنبه 
   
 از مقـدارى  . بـه مطالعـه و قـدم زدن گذشـت     وقتبیشتر .بیدار شدم و دیگر نخوابیدم    سحر   

کتـاب تـاریخ    . خواندم را- داستان سزارین مادر رستم هنگام تولد رستم     -شاهنامه فردوسى   
 بـا برخـورد دولـت قاجـار و امپراطـور           ارتبـاط  نکات جالبى در     ؛ترکمنستان را مطالعه کردم   
 توجهم را ،ها ل ترکمنی آسیاى مرکزى و به خصوص مساربت دروسیه و انگلیس بر سر رقا  

   .جلب کرد
پـس از   ؛اسـتمداد کـرد   براى هزینه برگزارى مسابقات ورزش بـانوان در ایـران        .فائزه آمد 

 حاضـر بـه برگـزارى    ،اینکه دولت جدید پاکستان اعالم کرده که علیرغم مصوبه دولت قبل 
اى نیـست و    حرفـه . والیبال پاسدارها کردم مقدارى وقت هم صرف تماشاى بازى .ن نیست آ

جـدى   ،و بـدن سـازي   معلوم است کـه بـه برنامـه ورزش    .اند تحرك شده کم چاق و کم  کم
  .کنند عمل نمى

 .انـد   همین امروز از بیمارسـتان مـرخص شـده   .عصر یاسر و همسر و فرزند نوزادش آمدند      
ست و چـپش  اقامه در گوش راو اذان  . گذاشتیم»لیلى«اسم دخترشان را با پیشنهاد خودشان    

 ، مریم با اینکه با سزارین وضع حمل کرده .ام دارد    شباهت واضحى به مرحوم والده     .خواندم

                                                
 - اي تهیه کردند و در آن خواستار تجدید  وزیران امورخارجه کشورهاي عربی، طی اجالسی در قاهره، قطعنامه

 کشور عضو اتحادیه عرب، خواستار قطع 22همچنین وزیران امورخارجه . هاي اعراب علیه اسراییل شدند تحریم
 جمله تعطیلی دفاتر رابط و حافظ منافع شدند تا زمانی که اسراییل به توافق مادرید در مورد معامالت با اسراییل، از

 .صلح در برابر زمین گردن نهد
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  .حال خوبى دارد
هوشى و عمل سزارین توسط خـانم دکتـر   ی در جریان رفتن به بیمارستان و بفیلم جالبى که 

و بریدن و جداکردن جفـت و  و بیرون آوردن بچه ین شکم یوزیرى و بریدن ناحیه پا   ] زهرا[
ــپس تمیز ــدا    س ــه ص ــه و ب ــردن بچ ــه و  وادارک ــردن بچ ــهک ــدگى و    بخی ــل بری ــردن مح ک

آوردن مریم و سپس شروع استفاده از شیر مادر از روز بعـد و آمـدن بـستگان بـراى           هوش به
ــه کــرده بودنــد    جالــب اســت کــه همــه  ؛تبریــک خــود یاســر و ســارا و خــانم پرســتار تهی

و رفـت   بیـرون  ،کـردن  هوشیهوشى که پس از بی بپزشکبه جز    ،دندزن بو اندرکاران   دست
 مراسـم اذان گفـتن مـن    .پوشیده بود  ، همان نقطه بریدن   جز ، همه بدن    ،هنگام عمل جراحى  

 ایـن هـم   ؛هم فیلمبردارى شد که فوراً قابل نمایش شد و ما هم تماشا کردیم         لیلی  در گوش   
  . تازندها پیش  ین ما است که ژاپنهاى مهم در صنایع تصویربردارى زما از پیشرفت

   
  1997 آوریل  3               1417 ذیقعده  24   1376 فروردین 14شنبه  پنج 
   

 در .اى بیـدار شـدم و دیگـر نخوابیـدم     کننـده   بر اثر خـواب ناراحـت   پنج و نیم صبح،   ساعت  
تانم و بنـا   عـازم خوزسـ  ،دیدم که پس از انجام دیدارى از یکى از شهرهاى ایـران      خواب مى 

همـان اولـین ماشـین    ؛  سفر کنم،بود با ماشین پژوى شخصى خودم که قبل از انقالب داشتم        
در حالى که جمع زیادى از همراهان در محـل  حمامی بروم،  قرار شد   . که داشتم  404پژوى  

 تأسیـسات حمـام بـه صـورت غیرآشـنا و خیلـى           .رفـتم   به حمام  .صرف ناهار منتظر ما بودند    
باز هم لباس دیگرى باقى بـود و هـر چـه صـابون     ،  آوردم  چه لباس بیرون مى    هر   .بود مفصل

 یکـى از کارکنـان آن   ، بعداً معلوم شـد .شد کرد و آب شیرها هم قطع مى    کف نمى  ،زدم  مى
 ضمناً نگران .ها بود  شبیه اسامى مسیحى    او  اسم ؛نداختا مىکار  ها را از       عمداً دستگاه  ،محل

ــادىِ ــداد  زی ــود تع ــان و نب ــودم همراه ــل ب ــا در اتومبی ــاى .ن ج ــیدکاظم[ آق ــدى] س ، نورمفی
خواسـتند همـراه مـن بـه         معـادیخواه هـم مـى     ] عبدالمجیـد [وگویا آقـاى      گرگان ]جمعه امام[

 صورتى از وضع ، احتمال دادم. استحمام ناتمام بود که از خواب بیدار شدم       .خوزستان بیایند 
   .شود که به زودى تمام مىباشد  ام جمهورى هاى دوران ریاست اتمام و مسئولیتکارهاى ن

 بـا  ارتبـاط عمده وقتم به مطالعه کتاب تاریخ ترکمنستان گذشت و نکـات جـالبى هـم در          
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جـشنواره فـیلم جوانـان را اصـالح     به پیام . دست آمد  هتاریخ ایران و تهیه مواد درس تاریخ ب       

رفتن تا لب آب  .ین استیآب سد خیلى پا .مقدم زدو نمودم ى یپیما  مقدارى هم راه 1.کردم
 هـر بـار   ،شده و چون این فصل باال آمدن آب است   نوعى ورزش کوه نوردى    ،و باال آمدن  

 تقریبـاً  .کـنم   مقدار ارتفاع آب را مشاهده مى،گذارم و در دفعه بعدى      نشانى مى  ،مرو  که مى 
  .آید  باال مىمتر ی سانت60روزانه 

اهـاى بزرگـى کـه از ایـران      هواپیم،کى منیدو شب پشت سر هم خواب دیدم که در نزد     
گیـرى آنهـا بـودیم و      شاهد منظره سقوط و آتـش ،شدند و من و همراهانم     ساقط مى  د،نبودن

  . گرفت گاهى مراکز محل سقوط هم آتش مى
   

  1997 آوریل  4                1417 ذیقعده   25    1376 فروردین 15جمعه  
   

کمـى بـاران    . سرگرم بـودیم ، روز عمر دارد دختر یاسر که سه ،ی مقدارى با لیل   ،سر صبحانه 
المــسلمین و  جدیــد و حــزب اخــوانعمــده وقــت را صــرف مطالعــه تــاریخ مــصر   .داشــتیم

   2.اند داشته تأثیر زیادى در تحوالت اخیر مصر ؛البناء نمودم حسن
                                                

 -  کناري  کناري هنر و جوانی، هم هم«:  آمده استجوان سینماي المللی به جشنواره بیندر بخشی از پیام آقاي هاشمی
جواري  هم .ل بهاري، مضراب خوش آهنگ دیگر شدن طبیعت خداوندي استزیبایی و زیبانگري در کرانه آبی و زال

 خلقت پاك الغزل سنح گرانسنگ، و برکهن و بوم این بهاري و اي جوانی و  پرده جادویی و آسمان فیروزه
ي شادابی، طراوت و برنایی جوان در امتزاج با اندیشه ژرف و مانا .است دیگرگونی و شیدایی بهار در خداوندگاري

 ساز و شگرف، شهاب ثاقبی که در شب دیجور و سرد راندو برهیمنه و ساز تمدن گذارد توحیدي، بنیان حرکتی را می
 و پاکی دنیاي که جوانی فضاي مقتضاي به جوان هنرجوي آگاهی و آفریند جهان معاصر، آذرخش ایمان می

 را اندیشه طایر که باید کژتابی و گژصورتی بر نگري ناب و سیرتی فرشته استیالي و استعال دنیاي است، خواهی آرمان
 معرض در را خود اندیشه نورس هاي ی معرفت و فرهنگ اسالمی به پرواز درآورد تا سرشانهیی و میناالهوت فضاي در

 آسمان در شاخه و خودي زمین در ریشه و گیرد جان تا دهد قرار ناب اسالم و توحیدي تفکر تابناك انوار تابش
 .1398، دفتر نشر معارف انقالب، 1376هاي  پیام رفسنجانی، هاشمی« کتاب ←دیکن رجوع ».نماید پیدا یخدای

 - نّا حسنيو. در مصر اسـت میالدي  1928 مرشد عام آن در سال  نی و نخست  نیالمسلم  خوانا جماعت   گذار  انی بن ،الب 
 ستمیـ  در قـرن ب ی اسـالم يها شهی بر اندیقی عماری بسری حسن البنا تأث.توسط عوامل دولت مصر ترور شد      1949در سال   
 طرفـدار  ی عربـ ي از کشورهاياری اهل سنت است که در بسيگرا  اسالمی جنبش فرامل کی نیاخوان المسلم . گذاشت

 گری خود را به دتی نهاده شد و سپس فعال انی مصر بن  هیلیدر شهر اسماع  ) ی شمس 1307 (1928 جنبش در سال     نیا. دارد
  محمـد ،ی اسـالم شمندیـ  اند، قطـب دی سـ يها شهی از اندری نهضت به تأثنیا.  گسترش دادی و اسالم ی عرب يکشورها
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 ؛ اخبار چهار روز گذشته را از روى صفحه کـامپیوتر دیـدم  ، شب.عصر به تهران برگشتیم   
  . نداشتمسأله مهمى

  
  1997 آوریل  5                   1417 ذیقعده   26    1376 فروردین 16شنبه  
   

آقـاي  [ .کارهـا را انجـام دادم  ده و نـیم صـبح   تا سـاعت   .دیشب و امروز باران خوبى داشتیم  
 ؛ مذاکرات تشریفاتى و معمـولى بـود  .آمد سفیر تایلند براى تقدیم استوارنامه ،  ]مهادي ویمانا 

 بیـشتر بـا   . معلوم شد مسلمان است   ، از او توضیح خواستم    .کرد  بیات اسالمى صحبت مى   با اد 
خواست دست   مى، بعد از مذاکرات.ندا  مردم تایلند مسلمان درصد 10 گفت   .او گرم گرفتم  

   .کردیممعانقه . من را ببوسد که مانع شدم
هـا در مـورد     صـحبت .دآمـ  سفیر استرالیا هم براى تقدیم اسـتوارنامه      ،  ]آقاي استوارت هیوم  [

 امـروز مـازاد   ؛مـان بایـد تعـادل داشـته باشـد       تذکر دادم کـه تجـارت  .ها بود توسعه همکارى 
  المللـى علیـه مـا    هـاى منفـى کـه در مجـامع بـین        تجارى به نفع آنها است و نیز در مورد رأى         

  .ر محور اقیانوس هند تأکید شدبروى همکارى .  تذکر دادم،دارند
افتتـاح   درخواست سفر به گیالن براى    .استاندار گیالن آمد  ،  ]ییطاها اکبر ی عل دیسآقاي  [

آقاي [ .ین استیند و کمک به کشاورزان برنج که امسال قیمت محصولشان پارها را دا    طرح
ام و  ى کـه در سـفر داده     یهـا    بـراى پیگیـرى وعـده      ؛استاندار ایالم آمد  ،  ]فرد ی شعبان اکبر یعل

  .ها تشکر از مساعدت
 راجـع بـه مـوزه قـرآن و خوابگـاه         . آمـد  ]جمهـور  معاون اول رییس  [،  بیبىح] حسن[دکتر  

آیند و محل مجمـع تـشخیص    زبان فارسى به ایران مى   آموزش  دانشجویان خارجى که براى     
، والیتـى ] اکبـر  علـی [عصر دکتـر  . صحبت شد ] جمهوري ریاست[و انتخابات   نظام  مصلحت  

   سـران   براى دعـوت ،ال غرب آفریقا گزارش سفر به کشورهاى شم  . آمد ]وزیر امورخارجه [

                                                                                                              
مـسلمانان و سـلطه   ی و محمـد عبـده در پاسـخ بـه انحطـاط داخلـ      ي اسدآبادنیالد   جمال دی س ،یغ اسالم  مبلّ ،یالغزال 

 بـه اهـدافش در   دنی جهـت رسـ  نیاخـوان المـسلم  .  آمـد دیـ  بر کشور مـصر پد ژهی به و ،ی اسالم يها بر کشور  گانگانیب
 رهگذر چند بـار بـه دسـت حکومـت ملـک      نی به مبارزه پرداخت، و در ایاسی و سی نظام ،ی مختلف فرهنگ  يها  نهیزم

 . اعدام شدندای و ری آن دستگي از اعضايادی آن شمار زیفاروق منحل شد و ط
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  استرالیا   مالقات با سفیر

مالقات با بهورزان
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   1 .جهت شرکت در کنفرانس تهران را داد
هـا   ر و درخواست سعودىبالخُ مسأله انفجار    ةدربار .جلسه داشت ملی  شوراى عالى امنیت    

 طرفـدار انجـام   ، اکثریت.گیرى شد همان و سفر من به مکه صحبت و تصمیم     براى تحویل مت  
العمـل مـا و    ونوس و عکسک احتماالت دادگاه می   ةدربار. خود قانع نیستم   ولى   ،سفرم هستند 

] محمدحـسن [ آقـاى  . به خانه آمـدم .گیرى شد تصمیم شرایط انجام مانور نظامى در قشم     نیز  
  .دانش آمدند و فرزن]رییس بنیاد شهید[، رحیمیان

  
  1997 آوریل  6               1417 ذیقعده 27  �    1376 فروردین 17یکشنبه  
   

گیرى در مورد سـالن محـل برگـزارى اجـالس سـران کـشورهاى                 براى تصمیم  ،در راه دفتر  
هـاى صداوسـیما و از سـالن بـزرگ            از محل اقامتگـاه سـعدآباد و محـل کنفـرانس           ،اسالمى

 پـس فـردا بـراى انتخـاب     ، قـرار شـد  . هـر یـک مزیتـى دارنـد     ؛یموزارت کشور بازدید کرد   
   .اى داشته باشیم جلسه

وزیر بهداشـت، درمـان و      [،  مرندى] علیرضا[ دکتر   .بهورزان نمونه از سراسر کشور آمدند     
 ةدربـار  سـپس  .هاى ممتاز را دادیم  گزارش داد و جوایز هفت نفر از نمونه   ]آموزش پزشکی 

 دانـش  یعلآقاي [ 2.صحبت کردم هداشت و توجه به روستاها  هاى ب   اهمیت بهداشت و خانه   
                                                

 - قرار بـود  ،سیسأ بود که از زمان تيا  دورهنی اولی عضو سازمان کنفرانس اسالم  ي اجالس سران کشورها   نیهشتم 
 با کلنـگ خـوردن محـل    یهاشمآقاي  يجمهور استی اجالس از زمان رنی ايمقدمات برگزار .  برگزار شود  رانیدر ا 

 ي ستاد برگزارسیی و رجمهور سیی رژهی وندهینما به عنوان ،ي صادق خرازمحمدآقاي . شد مراسم آغاز نی ايبرگزار
 بـه  ی کـشور اسـالم  50 از شی بهرتب ی عالندگانی اجالس اما سرانجام با ورود سران و نما     نیا. اجالس سران انتخاب شد   

 بـه  ران افتتاح و در سالن اجالس سب، معظم انقال رهبر،يا  خامنهاهللا تی، با سخنان آ 1376 آذرماه   18تهران، صبح روز    
 .  آغاز به کار کرد، وقتجمهور سیی ر،ی خاتمدمحمدیسآقاي  استیر

 - ،داشت روز   با گرامى،هاى بهورزى سراسر کشور  در دیدار با بهورزان و مربیان نمونه آموزشگاهآقاي هاشمی
 دستاوردهاى تمدن امروز خواند و با نمونه دانستن المللى و از هاى خوب جامعه بین  آنان را از اقدام،جهانى بهداشت

المللى براى  هاى بین خدمات بهداشتى و درمانى ایران در میان جوامع در حال توسعه، بر ضرورت استفاده از تجربه
هاى ناشى از نبود  نجات جامعه از مشکالت و گرفتارى«: اظهار داشت  و کیفى خدمات بهداشتى و درمانىتقویت کمى

امر پیشگیرى و گسترش  دولت با اولویت دادن به .ترین خدمت نظام جمهورى اسالمى است ، اساسىبهداشت
  عالوه برکاهش مهاجرت روستاییان به،کردن امکانات بهداشتى در مناطق محروم هاى سرپایى از طریق فراهم درمان

  مرگ و میر مادران و کاهشنایشا» .شهرها، روستاها را به مناطقى قابل قبول براى زندگى تبدیل کرده است
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 اررصـ  گزارش توفیقاتش و وضع منظم اسـتان را داد و ا         .ستان مرکزى آمد  استاندار ا ،  ]منفرد

  . داشت که به آنجا سفر کنم
 گزارش سفرش به عربستان براى عمـره  . آمد]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  اخوى محمد 

 به مضمون بیانیه .صحبت شد] جمهوري ریاست[ راجع به انتخابات    .ههمان آنها بود  ی م ؛را داد 
کـه زیـادى   انتقاد دارد خاتمى ] سیدمحمد[ید آقاى  ی براى تأ  ،]سازندگی [ارانکارگز]حزب[

  . نیز حرف زدل دیگر ی تقسیم ارزها و مساةدرباراز او تعریف شده و 
 طرح تربیـت    ةدربار گزارشى   . آمد ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  میرزاده] حمید[آقاى  

یش از نیاز کشور اسـت و  بهى که    به تقاضاى تحصیالت دانشگا    نیروهاى متخصص و جوان   
  .هاى زیاد دولتى را آورد نیز طرح کنترل ساختمان

 راجع به خرید نیازهاى حـساس  .وزیر دفاع و معاونان آمدند، ]محمد فروزندهآقاي  [عصر  
از روسیه نظر خواستند و تقاضا داشتند که ساخت هواپیماى جت را به وزارت دفاع واگذار         

دولـت چنـد مـصوبه    جلـسه هیـأت    در . دارد که بـه آنهـا بـدهیم    وزارت صنایع اصرار   ؛کنیم
 منجمله تعیین حقوق مدیران ارشد و تعیین ضریب حقوق کارکنان دولـت و اسـاتید    ؛داشتیم

  .ها دانشگاه
 سفرهاى ایشان و من در ایام عید صحبت کردیم و سـفر     ةدربار .همان رهبرى بودم  یشب م 

 ةدربـار  .که فعالً مصحلت نیـست  حدى نرسیدیم به نظر وا؛براى حجسعودي به عربستان  من  
ــستان در مــورد حــضور یــک نفــر از متهمــان انفجــار    ــخُالمــسأله ادعــاى عرب ــران و ب ر در ای

ل انتخابات و مجمع تشخیص مـصلحت و  ی مساةالعمل آمریکا و نیز دربار     هاى عکس   احتمال
   .ه خانه رسیدموقت ب دیر.حبیبى باشد] حسن[که قرار شد دکتر صحبت کردیم دبیر مجمع 

   
  
  

                                                                                                              
هاى بهورز در  ها را از دستاوردهاى خوب توسعه بهداشت و درمان و تربیت گروه کردن معلولیت کودکان و کم

دولت با اجراى یک برنامه مدون و طوالنى و ایجاد نزدیک به پانزده هزار خانه «: دوران سازندگى برشمرد و گفت
محیط  ویژه زنان روستایى آشنا به ه ب، توانسته است از نیروهاى مستعد بومى،بهداشت کارگرى و تربیت هزار نفر بهورز

 نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .و کار در امر توسعه بهداشت بهره گیرد
 .1398 انقالب، معارف
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  1997 آوریل  7                1417 ذیقعده   28    1376 فروردین 18دوشنبه 
   

آقایان [ محسن و مهدى و . صبح از فرودگاه تهران به سوى تبریز پرواز کردیم        هشتساعت  
ــه، عیــسی  ــازاده، محمــد فرهــادي و محمدرضــا   بیــژن  نامــدار زنگن کالنتــري، غالمرضــا آق

 آمـوزش عـالى و صـنایع و آقایـان        ، فرهنـگ و    نفـت  ، کـشاورزى  ، نیرو یرانوز ،]زاده نعمت
ریـیس بنیـاد    [ ،رحیمیـان ] محمدحـسن [ و   ]رییس سازمان برنامـه و بودجـه      [،  میرزاده] حمید[

   .همراه بودند، ]شهید
 . رفتیم1به محل پتروشیمى تبریز ،براى افتتاح یکسره  .در فرودگاه تبریز استقبال رسمى بود     

مـدیرعامل  [، ذرگـ ره] احمـد [ و ]وزیر نفـت  [،  آقازاده] غالمرضا[ آقایان   ،ىهیجودر جلسه ت  
 میلیـارد ریـال سـاخته شـده      60 میلیـون دالر و       850 با   . توضیحات دادند  ]شرکت پتروشیمی 

 روزى یــک میلیــون دالر ارزش ؛شــود هــا از محــل ســود تولیــدات داده مــى و هزینــهاســت 
  .استآن تولیدات 

 .کلنـگ واحـدهاى جدیـد را بـه زمـین زدیـم        . بازدید کـردیم   هاى مختلف   سپس از بخش  
محــسن مجتهــد آقــاي [ . پــرده برداشــتم،ســپس از لــوح عظیمــى کــه درســت کــرده بودنــد

اى از سوى مردم تبریز به عنـوان قـدردانى         هدیه . خیرمقدم گفت  ،جمعه تبریز  امام،  ]شبستري
هـر  ،  نوشـته بودنـد   یک ساعت جالب که روى آن با آب طال    :از کارهاى من تقدیم کردند    

  .  است یک سال ارزش داشته،ساعت در این کار من
 بـه خـاطر طراحـى و        ،تبـ نجا] غالمحسین[به مهندس   ] سازندگی[ سهمن هم نشان درجه     

  صـنایع هـاي   مزیـت  اهمیـت و    ةدربـار  بندر امام دادم و سخنرانى مفـصلى         اروماتیکساخت  

                                                
 -  408ده و با وسعتی بالغ بر شمجتمع پتروشیمی تبریز، در جوار پاالیشگاه تبریز و در جنوب غربی شهر تبریز واقع 

 آغاز شده و تا 1368جرایی این طرح از سال کارهاي ا.  متري از سطح دریاي آزاد قرار دارد1362هکتار، در ارتفاع 
اندازي این واحد عظیم از  عملیات راه.  عملیات طراحی و مهندسی و نصب واحد الفین آن انجام گرفت1371سال 

 ماه راه اندازي گردید که این 11 واحد اصلی مجتمع، در کمتر از 15 آغاز و چهار خط تولیدي، بالغ بر 1375فروردین 
 1375 بهمن 22 سال زودتر از برنامه پیش بینی شده است و نهایتاً در 5/1 برآورد کارشناسان خارجی، زمان نسبت به

 هزار تن مواد مختلف 311ظرفیت کامل مجتمع بالغ بر . محصوالت این مجتمع آماده ورود به بازارهاي مصرف گردید
از بخش وسیعی از صنایع پایین دستی کشور اي از محصوالت فرعی در سال است که همگی نی پلیمري، شیمیایی و پاره

 .کند را تأمین می
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  سند دستخط حاج آقا براي پتروشیمي 
١٨/١/٧۶        

دستخط آیت اهلل هاشمی برای افتتاح کارخانه پتروشیمی تبریز
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 صـحبت   ووزیـد   بـاد شـدیدى مـى   .جلسه در فضاى باز بود 1.پتروشیمى در ایران ایراد کردم 
  . سپس ناهار و نماز و کمى استراحت داشتیم.کردن مشکل بود

ها در مسیر مواجـه بـا     با ماشین. به سوى دشت هریس حرکت کردیم، بعد از ظهر دوساعت  
کنـار   ،براى افتتاح سـد پـارام   .بودیم ابراز احساسات مردم و به خصوص در روستاهاى مسیر  

تنظـیم هفـت   مکعـب و   متر میلیونچهاربا ظرفیت  ؛کردیماز سد بازدید   .رفتیم روستاى پارام 
 در اجتمـاع گـزارش   .رفتـیم ین نقطه خروج آب از دریاچه      ی پا .آب از سد  مکعب  میلیون متر 

  اسـتان و سـپس  ]اي منطقـه  [ آب]سـازمان [عامل ری مد،و آقاى کیافر] رووزیر نی[آقاى زنگنه  
   . است با پانصد میلیون تومان هزینه ساخته شده؛گزارش پیمانکار از سپاه را شنیدیم

 براى افتتاح کانـال آب کـه وزارت کـشاورزى سـاخته     ، رفتیمآرباتانسپس کنار شهرك  
براى آبیارى هفت هزار هکتار  و مناسب مکعب متر17 با ظرفیت ، کیلومتر 28 به طول    ،است

  گفتنـد 2.شـود  ساخته مى آبمکعب  میلیون متر 40در انتهاى کانال سدى با ظرفیت       و  زمین  
 100 در گـزارش گفتنـد کـه    . پذیرفتم؛شود   امسال تکمیل مى   ، میلیون تومان بدهیم   500اگر  
  بـه ر هکتـار زمـین را    هـزا 14کننـد و ایـن     را درختکارى مىهورهاى تپه ما  هکتار زمین  هزار

                                                
 - وز تاریخى امروز براى تبریز و بلکه براي صنعت پتروشیمى کشور یک ر«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

من از کار خوبى که همکاران ما در پتروشیمى در مورد طراحى و ساخت این مجموعه بزرگ و ارجمند انجام . است
شاید دراین مورد با . هاى مهم کشور است  صنعت پتروشیمى که یکى از مزیت.کنم د، صمیمانه تشکر میان داده

ن کشور و با توجه به موقعیت جغرافیایى کشور که به بسیارى از مجموعه شرایطى که دارد و بتواند با توجه به گاز فراوا
 سال به دست آوردیم و با توجه به دانش هشتبازارهاى مصرف نزدیک است و با توجه به تکنولوژى که در این 

ور توانیم پشتیبانى کنیم، از لحاظ مواد اولیه براى صدها سال آینده در کش خوب فنى و زیربنایى صنعت که امروز می
 دنیا هم به محصوالت ابستگیگذرد، و هر روز که می .تکنولوژى را هم به دست آوردیم. نیاز هستیم غنى و بی

دار، پرسود و باارزش است که حضور ما را در بسیارى از کشورهاى دنیا  یک صنعت آینده. شود پتروشیمى بیشتر می
 کتاب ← دیکن رجوع» .شود شتوانه امنیتى کشور هم می پبه خاطر این موقعیتش بعد سیاسى هم دارد و. کند تضمین می

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«

 -  میلیون ریال به 956 هزار و 15گذاري ارزي و ریالی   کیلومتر طول دارد، با سرمایه28 رباتان کهآکانال آبرسانی 
. کند میهاي منطقه را تأمین   هکتار از زمین7500ون مترمکعب آب براي آبیاري  میلی41این کانال . مرحله اجرا درآمد

. نددشهاي مولد تولیدي و کشاورزي  یت هزار و پانصد نفر از نیروي کار منطقه جذب فعالدوداري از این کانال،  با بهره
 مترمکعب، 41ثانیه و حجم مخزنی  مترمکعب در 17 بند انحرافی با بناي الزم به ظرفیت دوطرح ساخت کانال با ایجاد 

هاي کوهستان سبالن  هاي زرنق و مهربان است که منشاء آنها قله  آغاز شد و منبع آبی این کانال، رودخانه1363از سال 
 .باشد می



 
 

 
 

              
                        58 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سفر بھ تبریز    

سفر به تبریز و بازدید از طرح های سازندگی

افتتاح سد پارام در دشت هریس
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 سفر بھ تبریز    

افتتاح فاز اول کانال انتقال آب در آرباتان هریس

بازدید از پروژه های سازندگی وزارت نیرو
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 سفر بھ تبریز  مركزیت جھان   

نمایی از پتروشیمی تبریز
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همـه   .نـد ر هـزار هکتـار را در دسـت اجـرا دا    نُهاند و    سمت پوشش آبیارى تحت فشار برده     
و از  1صـحبت کـردم    من هم براى تـشویق آنهـا    .شود  تولید مى استان  صنعتى آن در    ي  نیازها

 . داشـتند يور اجتمـاع پرشـ  ، مـردم زرنـق  .کردیم دید و افتتاح  زبند انحرافى رودخانه زرنق با    
   . استتازگى شهر شده به

 از .افتتاح کـردم  است؛که بنیاد شهید ساخته م یرفت به کارخانه سیمکات  .به تبریز برگشتیم  
آالت عمل  اند و به تعهد خود براى آوردن ماشین   است که ارز گرفته   متواري  اموال چند نفر    

کارخانـه را  .  اسـت ادره کـرده  دادگاه اموال آنهـا را مـص  ،اند که در مقابل این خیانت       نکرده
رییس [، رحیمیان] محمدحسن[ در مراسمى آقاى    . را کلنگ زدیم   يافتتاح کردیم و فاز بعد    

  . توضیح داد]بنیاد شهید
کانون پرورش ] رییس[ن وزیر بهداشت و سپس و وزیر علوم و معا،سپس در همان مراسم

 ةدربـار کـشور   ن وزیر وعـا هـاى رفـاه و م       فروشـگاه ] مدیرعامل[ نوجوانان،کودکان و   فکري  
 همـه  2. همـه آنهـا صـحبت کوتـاهى کـردم     ةدربـار  مـن  .توضـیح دادنـد  شـان   دهاى خو  طرح

                                                
 - هاى پربرکت هستند مورد عالقه بنده و از طرحکه افتتاح شد، سه طرح این «: در بخشی از این سخنرانی آمده است .

.  هزار هکتار در دست اجرا و اجرا شده دارند که واقعاً قدم خوبى است25اولی طرح آبیارى تحت فشار بود که حدود 
دانید که این  هاى دیگر هم به همین اندازه فعال باشند، از پیشرفت کار آبیارى تحت فشار راضى هستیم و می اگر استان

هاى برنامه ماست، به خاطر اینکه امید بستیم تا با آبیارى تحت فشار، کشاورزى آبى را در کشور دو  از مهمترین طرح
رسیم که در نیازهاى کشاورزى از مرز  ه روزى میبرابر کنیم و اگر با همین سرعت پیش برود، خیلى نزدیک ب

کار دومى که توضیح دادند، . خودکفایى بگذریم و در محصوالت کشاورزى یک صادرکننده عمده باشیم
در جاهایى که بارندگى است، از فرسوده . هاي بزرگ و عمده بود ها و در شیب درختکارى در ارتفاعات، تپه ماهورى

بینیم که به دریا  اي می ها خسارت عمده هاى باارزش به رودخانه ك و زمین و رفتن خاكها و فرسایش خا شدن زمین
رود،  کنید و هم از نعمت خدادادى که دارد هرز می ها را حفظ می کنید، هم زمین با کارى که دارید می. روند می

هاى مثمر و یا غیرمثمر کنید،  به درختواقعاً اگر تا پایان برنامه سوم هزار هکتار زمین را تبدیل . کنید گیرى می بهره
هم باعث . شود دارى می ها هیچ وقت فرسوده نخواهد شد و نگه خدمت جاویدانی به کشورتان کردید که این جنگل

کنند و اگر شما  مردم این چیزها را زود درك می. شود که خاك و آبمان را حفظ کنیم و هم از خاك بهره بگیریم می
 هدایت، مردم را در این وادى وارد کنید، خود مردم مسابقه خواهند داشت براى این که از این با ترویج و با کمک و

کار دیگرى که من در سفر قبلى از هوا دیدم، بحث کانال و سدى .هایی که اطرافشان هست، بهتر استفاده کنند نعمت
خیلى خوشحال شدم وقتى .  استکار بسیار بزرگى. شود  هزار هکتار زمین میهفتاست که باعث عمران بیش از 

 معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .نال تمام شدامروز دیدم این کا
 .1398 انقالب،

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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 مـردم و  ،هـا  شد و در محـل همـه طـرح    استان پخش مىمردم  مستقیم براى ،هاى امروز   برنامه

  . ندداد میمسئوالن جمع بودند و به برنامه گوش 
واندیم و مصاحبه کوتـاهى انجـام شـد و بـه      نماز خ  . شب بود  ده ساعت   .میبه فرودگاه رفت  

 شـام در  .ب بـه خانـه رسـیدیم     دوازده شـ   سـاعت      .باریـد   باران مـى   در تبریز . میتهران برگشت 
  .هواپیما صرف شد

  
  1997 آوریل 8                1417 ذیقعده   29    1376 فروردین 19شنبه  سه 
   

بـه   ؛بـه دفتـر رهبـرى رفتـیم       .ام دادم  کارهـاى مانـده از دیـروز را انجـ          یازده صبح، تا ساعت   
جدید را در حضور رهبرى نظام اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت       ،خواست خود ایشان  

 و در مورد ند سپس رهبرى صحبت مفصلى داشت 1.من صحبت کوتاهى کردم    .تشکیل دادیم 
اب  سپس مقدارى سئوال و جو2.توضیح دادند ،علت اقدام جدید و انتظاراتى که از ما دارند      

                                                
 - این ،هاى جدید مجمع بگیریم ه رهنمودهایى از رهبر معظم انقالب براى برنامهبراى اینک«: آقاي هاشمی گفت 

این مجمع وظیفه رفع اختالف  .ى مؤثر و مفیدى داشتندها جلسه را در حضور ایشان برگزار کردیم و ایشان راهنمایى
و با حل معضالت کشور شوند  میان مجلس و شوراى نگهبان را در مواردى که از نظر قانون اساسى با مشکل روبرو مى

مجمع تشخیص مصلحت از  .دار است مجمع عهده را که از طریق قانونى قابل حل نباشد با ارجاع مقام معظم رهبرى به
 مصوبه داشته که حدود نیمى از آن مربوط به حل اختالف میان مجلس و شوراى 60 تا 50زمان شروع فعالیت خود بین 

 مشورت ،سومین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام .شود کشور مربوط مىنگهبان و نیمى دیگر به حل معضالت 
در قانون اساسى گفته شده رهبرى سیاست کلى نظام را باید تعیین کنند و در این . استهاى کلى  رهبرى در سیاست

و ها را اعالم خواهند کرد   این سیاست،قانون گفته شده که رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
 ← دیکن رجوع ».حضور ایشان رسیدیم کنند و ما امروز بیشتر در این بخش به ایشان ترکیبى را براى مشورت تعیین مى

 .1397 انقالب، معارف نشر دفتر ،1375 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب

 - انقالب يعات مورد نظر رهبر مجمع را براساس انتظارات و توقنی افی حدود وظادار،ی دنی در ايا  خامنهاهللا تیآ 
  رهبر. مجمع، نام بردندنی افی به عنوان اهم وظاي و کارآمد رهبری در مقام مستشار عالياستگذاری کردند و از سنییتب

 شرفتی تکامل و پری روشن و بارز آن را در مسری مصلحت نظام و تأثصی مجمع تشخنی سنگتی مسئولانقالب،معظم 
 مجمع نی اي اعضاکیکای نجانبیا«:  مجمع فرمودندنی اي اعضادی جدبیا اشاره به ترکنشان کردند و ب کشور خاطر

 الزم يها یام، که با بررس  کردهنشی آنان گزی و ذهني سابقه کار و جهات فکرت،یبرو خُها،  تیرا با توجه به مسئول
 حی که الزم و صحیبر در صورت آماده سازد، تا رهحی صحيها  استی اتخاذ سي را براي ذهن رهبرشنهادها،یه پیو ارا
با  يا  خامنهاهللا تیآ» .ها ابالغ کند  به همه دستگاهر،یناپذ  تخلفي را به صورت مبناها استی سنی داد، اصیتشخ

  شده است کهنی معیفی وظاي رهبري برایدر قانون اساس«: گفتند انقالب ي رهبرنی سنگيها  تیمسئولیادآوري 
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  .بود
] جمهـوري  ریاسـت [ راجـع بـه انتخابـات        .روحـانى آمـد   ] حـسن [ دکتـر    .به دفترم برگشتم  

و به فکر ند ا نگران از نتایج انتخابات ]نوري [ناطق] اکبر علی[ گفت گروه آقاى ،صحبت شد 
  . مع صحبت کردیم محل مجةدرباراند و  چاره

 1.داشـتم نظـام  اى با صداوسیما براى سفر تبریز و مجمع تـشخیص مـصلحت    عصر مصاحبه 
 سازندگى ةدرباراسالمی سپس فیلم کوتاه تبلیغى را دیدیم که حوزه هنرى سازمان تبلیغات       

 . قرار اسـت تعـدادى از اینهـا بـسازند    .شود هاى سینماها پخش مى پرده که در میانتهیه کرده   
   . خوب است؛ توضیحات داد]رییس حوزه هنري[، زم] محمدعلی[ى آقا

صحبت و قـرار  نظام خانه مجمع تشخیص مصلحت  راجع به دبیر   .حبیبى آمد ] حسن[دکتر  
 پیـشنهاد  .اى توافق کـرده بـودم    خامنهاهللا یت قبالً با آ؛شد سمت دبیرى مجمع را داشته باشند      

 قرار شد محـل مجمـع در کـاخ    .ا آورده استنامه مجمع ر ینیشناسى و آ تأسیس مرکز ایران  
 ]روزنامـه  [بـراى  و    آمد ]سرپرست مؤسسه اطالعات  [،  ىیدعا] سیدمحمود[ آقاى   .مرمر باشد 

  .کمک گرفت الملل اطالعات بین
 . جمعـى از بـستگان اینجـا بودنـد    . شب کارها را تکمیل کردم و به خانه آمدم نُهتا ساعت   

 از ، اگـر بـه سـفر مکـه رفـتم          ،رى رسید که خواسته بودند    منتظ] حسینعلی[ اهللا یتاى از آ    نامه
هاى شیعه  ى براى ذبح قربانىی جا،ااى از من کام سعودى بخواهم که اجازه بدهند در گوشه ح

 باشـد و اکنـون براسـاس فتـاواى       ا ذبح قربانى باید در من     ، چون به عقیده علماى شیعه     ؛بدهند
شود  ذبح مىا در خارج از من،ىنّعلماى س.   

   
                                                                                                              

سرنوشت تواند ی واقعا مرد،ی انجام بگی به شکل درستياستگذاری است و اگر سياستگذاریاز جمله اهم آنها، س 
 ياستگذاری سنیکند، بنابرا يری جلوگي به طور جدی کشور رقم بزند و از بروز تناقض و دوگانگي را برایمطلوب

 آن دی واحد بر کشور، از جمله فوااستی سکی نظام و حاکم شدن يها  است که انسجام دستگاهی مهماریله بسأمس
ل یتفکر، امتحان داده و آگاه به مسا مجموعه کارآمد، مکی وجود ی معظم انقالب اسالمرهبر» .شود یمحسوب م

ها و اهداف نظام و امکانات موجود   و منطبق بر مصلحتای گويها استی سیمی مستمر و دایکشور را در جهت طراح
 است که نی آن، ادی جدبی مصلحت نظام با ترکصی مجمع تشخلیهدف از تشک«:  دانستند و فرمودنديکشور ضرور

 يگذار  دستگاه قانون، مجمعنی و منظم کند و اي را گردآورها استی س،ي و کارآمد رهبریبتواند در مقام مستشار عال
 .1376اي، بیانات  اهللا خامنه تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار آیت: منبع»  .ستین

 - 1397 انقالب، معارف نشر دفتر ،1375 هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  1997 آوریل 9               1417 ذیحجه   1    1376 فروردین 20چهارشنبه 

   
توضـیحات   .رفتـیم   در جـاده کـرج     ]سـایپا  [رواز خانه بـه مرکـز تحقیقـات و طراحـى خـود            

 شـده کـه در خـط    يسـاز   یک نوع ون مدل؛ها بازدید کردیم مهندسان را شنیدیم و از نمونه 
 ]وزیـر صـنایع   [،  زاده  نعمـت ] محمدرضـا [ آقاى   ، در جمع کارکنان   .گرفتتولید قرار خواهد  

   1.شان کردم  تشویق،نرانى کوتاهگزارش داد و من هم در سخ
هـا بـراى    اى بـراى بررسـى پیـشرفت آمـادگى      جلـسه .هـا را دیـدم    گـزارش .به دفترم رفـتم  

 سـه سـاعت طـول    .کـشورهاى اسـالمى داشـتیم   سـازمان کنفـرانس   س سـران  برگزارى اجال 
 سـاخت اقامتگـاه و سـالن کنفـرانس و تـأمین            ،هـا   براى پیگیرى کارهاى تجهیز هتـل      ؛کشید
   .ل امنیتىیى حمل و نقل و تشریفات و مسانیازها

انـداز بـراى     منجمله تأسـیس صـندوق پـس      ، داشتیم یدولت مصوبات جلسه هیأت   عصر در   
 دولـت هـم   ،انداز آنها و حداکثر تا پـنج درصـد حقوقـشان    کارکنان دولت که به اندازه پس   

نُـه و   سـاعت  .در مورد ساخت هواپیماى جت مسافربرى با شرکت روسـیه نیز ک کند و   مک
  . شب به خانه آمدمنیم
  
  
  

                                                
 - ،تأمین خودروى ملى «: اظهار داشت در مراسم گشایش مرکز تحقیقات و نوآورى صنایع خودرو آقاي هاشمی

تحقیقات و نوآورى براى شتاب بخشیدن به  .طلبد ترى را در امر تحقیقات و طراحى مى مورد نیاز کشور، حرکت سریع
نیروهاى متعهد و متخصص ایران  با اتکا به .ویژه در عرصه خودروسازى یک ضرورت استه د توسعه کشور برون

اسالمى و شرایط مناسبى که هشت سال دوران سازندگى در کشور فراهم ساخته، ساخت خودرو و راهیابى به بازارهاى 
 مایل نیستند ایران اسالمى در عرصه ،یىهرچند برخى کشورها با اعمال فشارها .جهانى یک هدف قابل دسترسى است

توانیم این فشارها را   اما تجربه نشان داده که ما مى،بازارهاى جهانى به موفقیت دست یابد صنعت خودرو و راهیابى به
عنوان یک گام بزرگ در مسیر ساخت خودرو از  سازى به قطعه .تدریج وارد بازارهاى رقابت شویمه در هم شکنیم و ب

المللى با قطعات مشابه  اکنون در بازارهاى بین پیش با موفقیت در کشور آغاز شده و قطعات تولیدى ایران همچند سال 
عنوان نیاز امروز و ضرورت  هاى انجام شده براى طراحى خودرو به  با قدردانى از تالشایشان» .کنند خارجى رقابت مى

 آمادگى فراهم شده که با شتاب روند ساخت خودرو کشور گرچه این امر با تأخیر صورت گرفته اما این«: فردا گفت
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .طى شود
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 بازدید از ایران خودرو    

گشایش مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو
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   بازدید از ایران خودرو  

بازدید از خودروهای طراحی شده در شرکت سایپا
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  1997 آوریل  10              1417 ذیحجه   2    1376 فروردین 21شنبه  پنج
   

هـاى نظـام     از نقش من در تعیین سیاست.رد آمدجمعه شهرکُ  امام ،ناصرى] محمدرضا[آقاى  
و د نمـو اظهـار نگرانـى   ولى از احتمال مشکالت اجرایى پس از مـن           ،اظهار خوشحالى کرد  

مناسـب   خـود را بـراى آنجـا      ؛کمک کنم  ردخواست که براى پایان یافتن کارش در شهرکُ       
  . و مصلى کمک گرفتیه براى مدرسه علم.خواهد ترى مى داند و کار مهم مىن
حیدریـه   نماینـده تربـت  و امام جمعـه    ،]زاده یمحمدناصر توسل  و   یاصغر معصوم  یعلآقایان  [

کـه گفـتم   اظهار خوشحالى کردنـد    نظام، از ریاست من بر مجمع تشخیص مصلحت  .آمدند
که روحانیت بـا اقـدامات سـازندگى      نقل قول کردند، از محافل روحانى   .چندان مهم نیست  

 اى که با شیشه مقدارى زعفران .ند که این عزت از دست برود    ا ن خیلى عزیز شده و نگران     م
 .نـد  هدیـه آورده بود ، به عنـوان قـدردانى از زحمـات        ، آن به صورت گل ساخته شده      درب

و براى سفرم به آنجا جهـت افتتـاح سـد شـهید یعقـوبى و             ندگرفتبراى امور عمرانى کمک     
  .آباد هم بروم فیض نمودند و اصرار داشتند که به تأکید کارخانه کائولن 

 آورد  اسـالمی هاى اول حزب جمهـورى      اسنادى از سال   .اصغرنیا آمد ] محمدحسن[آقاى  
 ، در انفجـار هفـت تیـر حـزب       .که منتشر کنیم و براى معالجه مشکل کمرش اسـتمداد کـرد           

شناسى را آورد و براى توجـه بیـشتر بـه گـیالن اسـتمداد            مجلدات گیالن  . است آسیب دیده 
 قـدرى   بـراى مـردم گـیالن   ،هاى زیاد به آنجـا   اخیراً سفر رهبرى به مازندران و کمک       ؛کرد

جمهور آینده هـم احتمـاالً از مازنـدران     یسی بناست ر،بینند  خصوص که مى    به ،سنگین آمده 
  .ندررقابت دا  با استان مازندرانها باشد و گیالنى

تـشخیص  مجمع ها براى کارهاى  اقتبراى بررسى کیفیت تنظیم ا   ،با محسن و دکتر حبیبى    
ــیم ، نظــاممــصلحت ــر رفت ــه کــاخ مرم ــدارى از هــدای. ب ــن در دو  مق ــراى م ن رااى رســیده ب

 حسابى لوکس ، با بازسازى]ساختمان کاخ مرمر. [جمهورى هم آنجا تنظیم شده بود      ریاست
 قبل . عظیم است؛هم بازدید کردیمکنار آن   در دست ساخت    زیرزمینی  از موزه   .  است شده

  مـوزه  قـرار اسـت  .ام شروع شده و اخیراً دستور تکمیل دادهاجراي آن  طراحى و  ،از انقالب 
  1.مخصوص قرآن بشود

                                                
 -بنا قرار گرفته و ازنی انیرزمی قرآن است که در پنج طبقه زی در کاخ مرمر، موزه ملیدنی دي از مکان هایک ی  
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 حکمش را صادر کرده و چهـار نفـر      ، برلین آلمان  1عصر خبر رسید که دادگاه میکونوس     

اى   در شرح حکم گفته که کمیته ویژهدادگاه.  استدهنمو محکوم ،اند  را که ایرانى و لبنانى    
جمهـور   یسیر] من به عنوان[رهبر انقالب و با حضور  ،  ]اي اهللا خامنه  آیت[ران زیر نظر    در ته 

گونـه   وزیـر اطالعـات ایـن   ، ]علـی فالحیـان  [خارجه و   اموروزیر  ،  ]اکبر والیتی  آقاي علی [و  
آقـاي حـسین   [تصمیم گـرفتیم کـه   . دهد مىحکم ند و رهبر انقالب  نک  ها را تصویب مى     قتل

هـا هـم     بعـداً معلـوم شـد کـه آلمـانى     .ا بـراى مـشورت احـضار کنـیم      سـفیرمان ر  ،  ]موسویان
انـد کـه چهـار نفـر از      اند و به آقاى موسویان گفتـه  سفیرشان را به همین منظور احضار کرده      

 بناسـت کـه اتحادیـه    .مقابله به مثل کنیم  ما هم    ، قرار شد  .ندنک  اعضاى سفارت را اخراج مى    
در مذاکرات انتقـادى  دیگر  آلمان اعالن کرده که      .اروپا هم در این مورد جلسه داشته باشد       

گفـتم  ، ]عـالی امنیـت ملـی    دبیر شـوراي [،  روحانى] حسن[ به دکتر    .کند  با ایران شرکت نمى   
  .قدم بشویم ما پیش،یان اعالن کنندیپیش از اینکه اروپا

  
  
  

                                                                                                              
ابانی از سمت شمال به خمی قرآن کریموزه مل.  برخوردار استیرانی ای سنتي با سبک معماررینظ ی بیطراح 

 ینی امام خمابانی و از سمت جنوب به خنیطفلس ابانی عصر، از سمت غرب به خی ولابانیپاستور، از سمت شرق به خ
 است که در ساختن سقف ها و ی گوناگون هندسيها ی از سبک ها و طراحي موزه مجموعه انی ايمعمار. راه دارد

 دو کاخ مرمر، به ی و منفکی ی در طبقات منفییها ها و نگارخانه شگاهینما. اند  آن به کار برده شدهی اصليها سالن
عالوه بر . اند افتهیها اختصاص  یسیها و خوشنو ی طراح،ي هنري، تابلوهاهی قرآن و ادعی خطيها  نسخهشینما

 گلدان و ،ینتی زيها  ظروف، قلمدان،یمی قديها  مانند سکهی آثار با ارزش،یمی قديها هی ارزشمند و ادعيها قرآن
 .خورند ی مچشم مکان به نی فوق العاده در ايها یها و حکاک ی با طراحینی تزئيها جعبه

 -  در کشور نی در رستوران میکونوس شهر برلي ترور،)1371 آذر 26 (1992 شب دوشنبه هفدهم دسامبر11ساعت 
 عضو سابق سازمان فداییان خلق ، آن دو مرد مسلح ماسک بر چهره وارد رستوران عزیز غفوريیآلمان رخ داد که ط

کل حزب دمکرات ری دب،يصادق شرفکنددر این حادثه، . بار بستندرا به رگ  کُردونیسی از سران اپوزيتعدادشدند و 
 نماینده حزب دمکرات در آلمان، فالح عبدلی، نماینده حزب دمکرات در اروپا، ، اردالنونی هما،نرایکردستان ا

از  کونوسیدادگاه م.  کشته شدندنوري دهکردي و کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان
 نظام یدادستان کل آلمان، مقامات عال» رونالد جورج «تاًی شد و نهالی بود که در آلمان تشکییها دادگاه نیتر یجنجال

 در صدر، یابوالحسن بن.  متهم کردرانی خود در خارج از انی را به دست داشتن به قتل مخالفی اسالميجمهور
 .  شهادت داد، شدلی در آلمان تشککونوسی واقعه ترور مي که برایدادگاه
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 نماز جمعھ      

نماز جمعه 22 فروردین؛ تحلیل امام جمعه تهران از اقدامات دادگاه میکونوس آلمان
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  1997 آوریل  11                  1417 ذیحجه   3    1376 فروردین 22جمعه 

   
نـگ کـردیم کـه قبـل از      هماه،]ت ملـی دبیـر شـوراي عـالی امنیـ    [، با دفتر و دکتـر روحـانى   

 و لینگیرى در مقابـل مـسایل دادگـاه بـر     براى مشورت در خصوص نحوه موضع     ،جمعهنماز
رادیوهـاى بیگانـه و    . داشـته باشـیم   ملـی   جلسه شوراى عـالى امنیـت        ،حرکات اتحادیه اروپا  

   .اند داختهراه ان ه موج عظیمى از تبلیغات ضد ایرانى ب، از دیروز تاکنون،هاى خبرى رسانه
  براى اطالع از نظـر مـن و نیـز تـذکراتى دادنـد در     ، تلفنى تماس گرفتند،اى  خامنه اهللا یتآ

 مجموعاً نظرشـان ایـن اسـت کـه محکـم برخـورد       ؛جمعههاى امروز نماز مورد مطالب خطبه  
 اخبـار و  .تـشکیل شـد  ملـی  امنیـت   جلسه شوراى عـالى  . به دفترم رفتمده صبحساعت   .شود

 ةو دربارمطرح شد ها در این غوغا  ها و احتماالت متعدد از اهداف غربى حلیلها و ت گزارش
   .گیرى شد  تصمیم،هاى الزم که باید بکنیم و اظهاراتى که باید بشود و مراقبت یاقدامات

 مبنـى بـر قـصد     ،ه دادم یـ هـا ارا     دادگـاه میکونـوس و غربـى       ةدربـار  تحلیلى   ،جمعهدر نماز 
و  داننـد  ن در برنامه صلح خاورمیانه که ما را هـم مـؤثر مـى   شا الشعاع قراردادن شکست   تحت

 آلمان و عـدم اسـتقالل دادگـاه و معلـوم     یییل در سیستم قضاینیز اعمال نفوذ آمریکا و اسرا  
ى یها پیش و ضعف دولت آلمان که انفعالى عمل کـرده و نهایتـاً رسـوا          بودن حکم از مدت   

وى ایـران و تـذکر بـه مـردم و مـسئوالن کـه       آنها که دادگاه را سیاسى کردند و عدم تأثیر ر 
   1.هوشیار و در صحنه باشند

 بـراى حـج بـه    ، عفـت و فـاطى و فـائزه   ، عصر.ها و جمعى از بستگان جمع بودند  ظهر بچه 
  . شب در خانه تنها ماندم.عربستان رفتند

  
  1997 آوریل  12                   1417 ذیحجه   4    1376 فروردین 23شنبه  
   

 بـه خـاطر   ، از من تشکر کـرد . است اخیراً از انگلستان برگشته    ؛بانکى آمد ] محمدتقی[ى  آقا
 در شـرایطى کـه در    ،حمایت از ایشان و دادن سمت عضویت هیأت مدیره منطقه آزاد قشم           

 ،روغنــى زنجــانى] مـسعود [آقــاى . توضـیحاتى داد  ،ایـران نبــود و از علـل ســفر و مراجعــت  
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي جمعه خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع.  
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  .مشورت کرد اش اى کشور داشت و براى کار آیندهه ى در مورد برنامهیاهپیشنهاد
 گزارش کار فرهنگستان زبان فارسى را داد و از کمبـود          .عادل آمد حداد] غالمعلی[دکتر  

لغـت    لیـست دو ، گفت.نیروهاى کیفى ادیب و متدین گفت و خواست از آنجا بازدید کنم      
   .شود ىاند که در مراسم بازدیدم اعالن م جدید فارسى معادل آماده کرده

 نماینده رهبرى در بنگالدش آمد و بـراى امـور فرهنگـى         ،شاهرخى] یمحمدنقدیس[آقاى  
ارهـاى مـن و   و از کد نمـو اظهـار نگرانـى   و از مـدیریت بعـد از مـن      کمـک خواسـت     آنجا  

  .آمیز کرد تحسین اغراق ،مسأله آلمانمورد جمعه در سخنرانى اخیر در نماز
و نظـام  نامه مجمع تـشخیص مـصلحت       ینی آ . آمد ]جمهور معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبى 

جدید از حکم دادگـاه بـرلین صـحبت    شرایط و راجع به تنظیم کردیم   ل اجرایى آن را     یمسا
 در مـورد احتمــاالت  . آمــد]جمهـور  معـاون اجرایــی ریـیس  [، عـصر اخــوى محمـد  . کـردیم 

  . داشتهاییمدها بعد از دادگاه میکونوس صحبت شد و پیشنهاداپیش
ترین مسأله همین   مهم،ها  در گزارش.خر استفاده کردم و شب در دفترم ماندم       عصر از است  

هـاى مـن در     اعالن احضار سفراى غربى از ایران و صحبت     ،برخوردهاى تبلیغاتى علیه ایران   
  . استنماز جمعه

  
  1997 آوریل 13                1417 ذیحجه   5    1376 فروردین 24یکشنبه  
   
، ]آقــاي غالمحــسین کرباســچی[ و] شهرســازي [وزیــر مــسکن و، ]يآقــاي عبــاس آخونــد[

توضـیح  ] در بـرج مـیالد  [هاى شهردارى تهـران را     طرح مرکز همایش   .شهردار تهران آمدند  
هـاى کنفـرانس سـران کـشورهاى      تواند نیـاز برنامـه    مى،دادند و گفتند که سالن اجتماعاتش 

 12  مبلـغ .ماه تکمیل کنـد مت را تا مهرتواند آن قس  مى، شهردار گفت.اسالمى را تأمین کند  
 یل شده و به فکر آوردن طرحع ولى وزیر مسکن منف، قبول کردم ؛میلیون دالر ارز خواست   

  .دیگر است
 علیرغم باال بردن قیمت سـوخت و  ،ها  گزارش وضع قیمت .ستاد تنظیم بازار جلسه داشت    

سـهمیه ارزهـاى   رةبـا  بحـث در .اسـت عجیـب  کـه  دهـد     بـازار مـى    مشخبر از آرا   ،زد کار م 
  .صادراتى شد
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 بـراى گـرفتن اعتبـارات سـد مـارون در      .وزیـر نیـرو آمـد   ، ]بیژن نامدار زنگنه[عصر آقاى  

در سـد داد  قـص  خبر از وجود نو استمداد کرد ن آن  به منظور آماده کرد    ،هاى اول سال   ماه
 افتـادن  کـه پـس از پـایین   کنـد   مىنشت هاى انحرافى  از یکى از تونل ،آبکه مقدار زیادى  

   . استمشاور اشتباه کرده] مهندس[ ؛شودرمیم آب باید ت
ل و احتمـال حـوادث بعـد از دادگـاه میکونـوس         ی مـسا  ةدربـار  .همان رهبرى بـودم   یشب م 

آمریکا   ایشان قبول ندارد که کار به تحریم ایران در شوراى امنیت با تهاجم  .صحبت کردیم 
 ، در مـورد موضـعى کـه بایـد بگیـریم     ؛ امادانم کم نمىل آن را  ولى من احتما   ،خواهد رسید 

در مورد مسأله فقهی قربـانی   [ منتظرى به مناهللا یت انتخابات و نامه آةدربار .وحدت نظر بود  
 و ]در منا توسط حجاج شیعه و همـاهنگی بـا مقامـات عربـستان سـعودي در ایـن خـصوص                 

مجلس شـوراي   نوري، رییس    [ناطق] اکبر علی[ها در سفر آقاى       روس خوب برخورد کردن  
 ایـشان بـه   ،کیل بنیـاد آفریقـا  ش تـ ةدربار .ها صحبت کردیم   با توجه به غوغاى غربى     ]اسالمی

  .صورت یک شرکت دولتى موافق است
 تلفنى .دادگاه میکونوس استحکم  تبلیغات مربوط به     ،ترین مسأله جهانى    امروز هم مهم  

 به مشکل ت تاجیکستان را که  خواستم که مسأله مذاکرا]وزیر امورخارجه[،  از آقاى والیتى  
علت عدم پیگیـرى مـسأله نحـوه    در مورد   پیگیرى کند و نیز       است، برخورده و متوقف شده   

 ؛ توضـیح خواسـتم  -عبداهللا توافـق شـده بـود    که بین من و امیر  -رائت در مکه    انجام مراسم ب  
 گفـتم  ]وزیر آمـوزش و پـرورش  [، نجفى] محمدعلی[ به آقاى دکتر .جواب درستى نداشت 

  . دیر وقت خوابیدم.براى خواب به دفترم رفتم .که ساختمان بیمارستان سینا را تحویل بدهد
  

  1997 آوریل 14                1417 ذیحجه   6    1376 فروردین 25دوشنبه  
   

 ] شهر تهران در جنوب [به بیمارستان سوم شعبان ، براى افتتاح بخش قلبهشت صبحساعت  
آقاي علیرضـا  [ در سالن اجتماعات گزارش    ،فتتاح و عیادت بیماران   او  پس از بازدید     .رفتیم

یس یـ  و ر  ]مؤسـس بیمارسـتان    [طعمـه  آل] ي عبدالمهـد  دیسـ [آقاى  ،شـت وزیر بهدا ،  ]مرندي
   من هـم صـحبت کوتـاهى   .داشتندقدیم س از خدمات من را تا لوح سپ .بیمارستان را شنیدیم  
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 افتتاح بیمارستان قلب     

افتتاح بخش قلب بیمارستان سوم شعبان در جنوب تهران
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 افتتاح بیمارستان قلب     

اهدای لوح سپاس به سردار سازندگی
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   .کمک خواستند،براى توسعه 1.کردم
 خواسـتار سـفر بـه    . فرماندار و امام جمعه تفرش و فراهان آمدنـد    ، نماینده .به دفتر برگشتم  

کـه   گفتند.هاى فرهنگى و شهرستان شدن فراهـان اسـتمداد کردنـد            و براى طرح   دآنجا شدن 
 هـاى مـردم آن دیـار       ر همـه خانـه    نوشته من د  » ]یا قهرمان مبارزه با استعمار     [کبیرامیر«کتاب  

  .وجود دارد
 اسـتاندار ، ]آقاي محمدرضا رحیمـی  [ از   . نماینده سنندج آمد   ،صمدى] سیدمعروف[آقاى  

 ،زادهجبـار ] اسـماعیل [ آقـاى  .اسـتمداد کـرد    گله داشـت و بـراى امـور عمرانـى         ]کردستان[
 بـا  ،هـاى سـازندگى   هاى من براى توسعه آذربایجان و از برنامـه         از کمک  .نماینده تبریز آمد  

و براى ادامه کار طرح شیـشه  نمود اظهار نگرانى اغراق قدردانى کرد و از شرایط بعد از من      
  .استمداد کرد -شود به قزوین منتقل خواهد شد که گفته مى-آذر در تبریز

 آقـاى   .اسـتمداد کـرد    بـراى توسـعه منطقـه         و  نماینده آمل آمد   ، تورنگ ]اهللا تیعنا[آقاى  
و از دخالـت جنـاح    استمداد کـرد  براى کارهاى عمرانى    . نماینده شیراز آمد   ،سهرابى] علی[

   .دنمواظهار نگرانى  راست در امور اجرایى انتخابات
اجالس سـران   طرح سالن  و آمد]وزیر مسکن و شهرسازي[، آخوندى]عباس[عصر آقاى   

ه  بـراى سـاخت مجموعـ   ، کـه پـیش از انقـالب      ی طرحـ  ؛کنفرانس اسـالمى را آورد    سازمان  
المللى   پذیرفتم که در محوطه نمایشگاه بین  .فرهنگى و هنرى طراحى شده و راکد مانده بود        

شوراى اقتصاد جلسه با چند مصوبه منجمله اصـالح قیمـت و نـرخ مکالمـه تلفـن        .پیاده شود 
  .کردم کارها را تکمیل، شب نُهتا ساعت  .داشت

 راضـى  ؛کـرد  فـت از مدینـه تلفـن    ع. غذا تهیه کرده بـود   ، همسر یاسر  ،مریم. مبه خانه آمد  
 براى استفاده از شلوار زیرجامه سفید من کـه بـراى   .روند است و گفت که امروز به مکه مى    

 ؛سـرما زده هـاى نـوق و انـار را     خبر رسید که پسته .اجازه خواست ،با خود برده است   احرام  
                                                

 - ،ویژه مراکز درمانى و   به،اندرکاران ساخت مراکز خیریه  در این مراسم با قدردانى از خدمات دستآقاي هاشمی
هاى  هاى کوچک و هیأت گردد که در سایه تشکل هاى خیریه به پیش از انقالب برمى سابقه اقدام«: بهداشتى گفت

از دیرباز منشاء خدمات خیر و ، مردم جنوب شهر .مذهبى، خدمات تاریخى و ماندگارى را براى مردم انجام دادند
اند و این خدمات و آثار ارزشمند سیاسى و تاریخى باید حفظ  هاى مذهبى و خودجوش مردمى بوده ارزنده و حرکت

دولت از این امر «: همچنین بر اهمیت توسعه بیمارستان خیریه سوم شعبان تأکیدکرد و اظهار داشتایشان » .شود
 .1397 انقالب، معارف نشر دفتر ،1375 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .کند حمایت مى
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  . خسارت مهمی است
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ل ایـران و  ی هنوز مسا،آمیز وجود دارد لى مثل سقوط دولت هند و وضع بحران     یبا اینکه مسا   

 از .همـسر شـهید بهـشتى آمـد       ،  ] مـدرس مطلـق    عهیالـشر   عـزت خـانم   [ .آلمان در صدر است   
 پیـر و افتـاده   .کردم و دلـدارى دادم    کمک .مشکالت و کسالت و هزینه زیاد و قرض گفت        

  .اند دهش
] سـیدعبداهللا [آقایـان   .آمـد   براى امور جـارى ]جمهور معاون اجرایی رییس[، اخوى محمد 

 از اقـدامات دولـت      . آمدنـد  ]رهبـران اپوزیـسیون تاجیکـستان     [،  زاده  تورجـان ] اکبر[ و   ينور
 دلیل مذاکرات صـلح   همین به؛ درخصوص تعقیب همکارانشان شکایت کردند  ،تاجیکستان

ایـد  بو به آنها حق دادم که دولت نتشویقشان کردم براى ادامه راه صلح   .اند  را متوقف کرده  
  . ها افرادشان را مجازات کند و باید عفو عمومى بدهند به این بهانه

نـشده بـود بـا     حاضـر  ؛خارجـه تاجیکـستان آمـد   اموروزیـر  ، ]آقاي طلبک نظـراُف  [سپس  
ه منجـر بـه توقـف مـذاکرات     سیون کـ یـ هاى اپوز گیري  او هم از بهانه    .دمخالفان یک جا بیای   

و  ]رهبر اتحادیه معارضان تاجیکستان  [،  نورى] سیدعبداهللا[مذاکرات تلفنى    يشده و نیز افشا   
 ،انـد  صـحبت کـرده  دیـروز   که دو سـاعت    ]جمهور تاجیکستان  رییس[،  فاُ رحمان]علی امام[

طبیعـى   .ایـد  ست که افراد آنها را تحت تعقیب قرار دادهاز شماتقصیر  گفتم   .شکایت داشت 
کتـر  دگـرى    قرار شد بـا میـانجى   .خورد  رود و صلح ضربه مى      است که اعتمادشان از بین مى     

  . مذاکره را ادامه دهند،]وزیر امورخارجه[، والیتى
 در مورد اینترنـت بحـث   .داشت  جلسه با چند مصوبه ،عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى    

خبر دادند کـه در چادرهـاى   . نیمتصمیم را به دولت و مجلس واگذار ک    شد،  و قرار   کردیم  
 ،هـا  از ایرانـى  . است سوزى شده و بخشى از چادرهاى ایرانى هم سوخته         آتش احجاج در من  

 آسیب زیادى ،روند  مىا ولى حجاج اهل سنت که قبل از عرفات به من       ،کسى در آنجا نبوده   
  .اند دیده

شـود و   عفت از مکه تلفنى صحبت کـرد و گفـت منتظرنـد کـه حـرم خلـوت           ،آخر شب 
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   .عرفات بروند اعمالشان را انجام بدهند و به
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ارش داد و  از مکـه تلفنـى گـز   ،]رییس سازمان حج و زیـارت     [،  رضایى] محمدحسین[آقاى  
هـا دارنـد    هـا هـم سـوخته و سـعودى          ایرانـى  ي چادرها  درصد 95 ا،سوزى من   گفت در آتش  

آنجا  دو نفر ایرانى که .کنند و مواد غذایى هم آلوده شده که قابل مصرف نیست        تجدید مى 
 بیش از تعدادى اسـت کـه   ،ها  گفت فوتى. مفقود بودند که امروز پیدا شدند    ،کردند  کار مى 

  .اند اعالن کردهمقامات رسمى 
وزیـر  ، ]زاده آقاي محمدرضا نعمت[ .مدیران وزارت صنایع و مدیران صنایع سیمان آمدند    

 تمـام وقـت را   .اى از سـوى مـدیران تقـدیم داشـت      ها را داد و هدیه      صنایع گزارش پیشرفت  
 آینـده را   وهـاى صـنایع ایـراد کـردم     گرفت و من صحبت کوتاهى در قدردانى از پیـشرفت       

   1.دمنمورفى امیدبخش مع
حـد نـصاب   ه  ولى بـ ،اند اى در سفر مکه   عده .جلسه داشت نظام  مجمع تشخیص مصلحت    

مـواد مخـدر اصـالح شـد و ناتمـام مانـد و       مبارزه با قاچـاق   مقدارى از قانون  .رسمیت رسید 
                                                

 - صنعت بخش«: داشت اظهار اخیر هاى  الس در کشور صنعت رشد به رو روند از رضایت ابراز با ،هاشمى آقاى 
 و است پیشرفت و توسعه زیربناى ،صنعت .آورد دسته ب جهانى اعتبار است توانسته واردات، از کشور نجات بر عالوه

 محدودیت وجود با .است کرده باور توسعه در را صنعت بودن محور ما جامعه کشور، در فراوان اولیه مواد وجود با
 منابع از اصولى و منطقى بردارىبهره و کشاورزى توسعه در صنعت نقش کشور، خاص طبیعى یایىجغراف و آبى منابع
 به اشاره ایشان با» .است پرداخته کشور در صنعتى هاىاولویت به اندیشه این با دولت و است اساسى ،زمین و آب

 موجود اطمینان و آرامش با«: داشت اظهار داخلى ناخالص تولید در صنعت توجه قابل سهم و صنعتى تولیدات افزایش
 شده ترجدى صادرات به توجه و جهانى هاىرقابت در ایران حضور صنعت، ویژهه ب اقتصادى مختلف هاى  بخش در

 اعتماد جلب بر افزون ،استاندارد المللىبین هاىگواهینامه دریافت و ایران صنعتى کاالهاى کیفیت افزایش .است
 و مهندسى و فنى دانش بخش در ویژهه ب صنعت صادرات در کشورمان براى را اىتازه انمید ،داخلى کنندگان مصرف

 هاىشاخص با .کندمى ثابت را آن اخیر هاى  سال در صادرات افزایش که است گشوده جهان در ساخت تکنولوژى
 توسعه در گذارىایهسرم اندیشه سازندگى دوران مفید هاىتجربه از گیرىبهره و صنعت بخش در کنونى افتخارآمیز

 سال در صنعت بخش از دولت ارزى بیشتر هاىحمایت و کشور اقتصاد کنونى ثبات با .شودمى دنبال کشور صنعتى
 هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوع ».است اسالمى ایران روى پیش ترىامیدوارکننده آینده، جارى
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376
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   .بحث شد نامه و محل کار مجمع ینی آةدربارمقدارى هم 

 [= عباد] علی[محجوب و ] علیرضا[کمالى و ]حسین[ آقایان  ،]مسئولین خانه کارگر   [عصر
و از تـشکر کردنـد   هاى توسعه کشور  ارگران و برنامههاى من از ک  از حمایت. آمدند ]ربیعی

جهــت  ،را بــراى انتخابــات  نظــر مــن.دنــدنمواظهــار نگرانــى شــرایط احتمــالى بعــد از مــن 
ــه کــارگر  موضــع ــاطق ]اکبــر علــی [انتخــاب آقــاىدر  .خواســتند ،گیــرى خان ــوري[ ن ــا ] ن ی

 .کنمنظـرى ابـراز   نخواسـتم  ؛تردید دارند   مستقل یا سکوت   ايخاتمى یا کاندید  ] سیدمحمد[
  .کنم رار شد بعداً با آقاى کمالى صحبتق

کارها را انجـام دادم و بـراى   . به دفترم برگشتم ، پس از چند مصوبه    ،دولتهیأت  از جلسه   
 ]نوري، رییس مجلس  [آقاى ناطق . رفتم یهییس قوه قضا  ی ر ،یزدى] محمد[شام به دفتر آقاى     

 ،هـا  هاى غربـى شـانتاژ هـا در مقابـل    روس از موضع   .گزارشى از سفر به روسیه داد      و هم آمد 
  .جالب است و به نفع ما ؛خیلى راضى است

 آقـاى یـزدى گـزارش داد کـه جامعـه        .صـحبت شـد   ] جمهـوري  ریاست[ انتخابات   ةدربار
 ولـى موافقـت   ،یید آقاى نـاطق بیانیـه بدهـد   أ حاضر نیست براى ت  ،]حوزه علمیه قم   [مدرسین

آقــاي  از پیـشرفت کارهـاى   . خبـر را بگویـد  ،اسـتادى در مـصاحبه  ] رضـا [کـرده کـه آقـاى    
و  از نگـران هـستند      ، از ایـشان   ]سازندگی [ با توجه به تأیید کارگزاران     ،خاتمى] سیدمحمد[

باعـث  ، ]با نامزدي در انتخابات[که  شهرى رى] محمد محمدي[و اى  زواره] سید رضا [آقاى  
 با توجه بـه اینکـه    وان کنمش و توقع دارند که من کمک  مندند    گله ،اند  تجزیه آراءشان شده  

 در دفتـر  .کـنم عالج  آن را ي به نحو،دانند  کارگزاران را هماهنگ با من مى     ،بخشى از مردم  
   .خوابیدم
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 اسوزى منـ  هاى آتش فوتی تعداد  .ل آلمان و ایران مورد توجه است      یها هنوز مسا   در گزارش 

 بنگالدش و ، پاکستان،هاى هند  به دولت.برند  به تدریج باال مى؛شود  نفر نزدیک مى 500به  
 و فتـاح    هـا  ی زاجکـان  نیحـس بـین،    آقایـان هـادي باریـک     [ .تـسلیت گفـتم   سـعودي   عربستان  
م و پیگیـرى  طر اقـدا ا بـراى تـشکر از مـن بـه خـ     ،جمعـه و نماینـدگان قـزوین     امـام ،  ]موسوي
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   .آمدند ،یافتن استان خواست سفر به آنجا بعد از رسمیتشدن قزوین و در استان
 آمـد و و در مـورد سیاسـت        ]جمهوري نامزد انتخابات ریاست  [،  خاتمى] سیدمحمد[آقاى  
کنـد کـه اکثریـت را دارد و در عـین      مى فکر ؛و از من نظر خواست   توضیحاتى داد   تبلیغاتى  

   .مطمئن نیست ،گیرى حال از عدم دستکارى در روند کارى رأى
] اصــغر[ آقــاى .در حــضور مـن جلــسه داشـت   ،تهـران متــروى ] عمــومی شـرکت [مجمـع  
اى کـه قـول     به خاطر تـأخیر در برنامـه  . گزارش کار داد  ]مدیرعامل شرکت مترو  [،  ابراهیمى
 از سـونا اسـتفاده کـردم و بـه خانـه       .دمنمو عصر کارها را تکمیل      .کردم زنشش سر ،داده بود 

 ،شانیـ ها شـب مهـدى و یاسـر و بچـه     . فرصتى شد که بخشى از دعاى عرفه را بخوانم      .آمدم
   . با هم خوردیم،شام آوردند
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 و رژه را 1سـخنرانى کـردم   .میـدان آزادى رفتـیم     ، به راسم روز ارتش   براى م  نُه صبح ساعت  
 .کـردم  کوپترهـا را تماشـا   تحویل گرفتم و عبور ابزار جنگ و مهندسى و هواپیماهـا و هلـى           

 گـزارش کـار شـرکت    . پـسر آقـاجالل آمـد   ،عصر حـسن . ها جمع بودند    ظهر بخشى از بچه   
 یاسـر  ، شب براى شـام .ر موفقى استکا؛ دهند رایه مىکست رب ماشین د .را داد گشت  واحد  

   .ساندویج فرستاده بود
  نظـام  راجـع بـه انتخابـات و مجمـع تـشخیص مـصلحت             .توسـلى آمـد   ] محمدرضـا [آقاى  

                                                
 - دفاع از ایران اسالمى را نیروهاى مسلح بسیار قابل اعتماد برعهده دارند و «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

هزاران چشم طمع،  .هاى انفعالى و بسیار توخالى وادار کرده است حضور همین نیروهاى توانمند، دشمنان را به حرکت
 آماده، ،شیارو نیروهاى مسلح ه،ها ه و با وجود تمام شیطنت ارزشمند ایران اسالمى دوخته شد وبه سرزمین مقدس

 .اند امنیت را در سراسر ایران اسالمى تضمین کنند  توانسته،اععنوان رکن اصلى حفاظت و دف مؤمن و نفوذناپذیر به
ى ظالمانه و ها  نشانى از این توطئه،یل و دستگاه قضایى آلمان، علیه انقالب اسالمىیتوطئه مشترك اخیر آمریکا، اسرا

نیروهاى مسلح در دوران جنگ تحمیلى قدرت خود را در دفاع از سرزمین  .هاى خطرناك کفر جهانى است برنامه
حضور فرماندهى آگاه،  .اند اثبات رساندند و امروز در عرصه سازندگى نیز صالحیت خود را نشان داده مقدس ایران به

 موجب شده تا ایران اسالمى ،هاى جهادگر و ایثارگر نیروها و سرمایهل کشورى و نظامى و یمسا فقیه، عادل و عالم به
 ».عنوان یک نمونه خوب در عرصه دفاع و سازندگى و ارتباط عمیق میان مردم و ارتش مطرح باشد در دنیا به

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوع
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سخنرانی در مراسم روز ارتش - میدان آزادی تهران
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 رژه روز ارتش      

مراسم روز ارتش - میدان آزادی تهران
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 از یک دیـوار بلنـدى کـه در    ، دیده بود. خوابى برایم دیده بود که تعریف کرد.صحبت شد 
  .بیایند ه باالها از پل به خوبى باال رفتم و او را با خودم بردم و گفتم که خانم ،جلو داشتم

 من و نقشم در پیـروزى انقـالب   ةدرباراکثر وقت امروز را صرف مطالعه کتابى کردم که        
 کتاب خـوبى  .خواهد منتشر کند  شهردار تهران مى . است هاى اول انقالب نوشته شده      و سال 

   1.یادم آورده  ب،است و خیلى از مواردى که فراموش کرده بودم
  
  1997 آوریل 19                  1417 ذیحجه   11    1376 فروردین 30شنبه  
   

 محسن . را در هواپیما خوردیمه صبحان.و به زنجان پرواز کردیمم  یرفتودگاه  راول وقت به ف   
 ]وزیر صـنایع [، زاده نعمت] محمدرضا[ و   ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  میرزاده] حمید[و  

سـفیر  [، موسـویان ] سیدحـسین [ و ]یهاشمی، مـدیرعامل شـرکت تجهیـزات دریـای      [و مهدى 
وزیر [، زنگنه] بیژن نامدار[ و ]سفیر ایران در کانادا[،  عادلى] محمدحسین[و   ]ایران در آلمان  

 بــا ،اى کوتــاه در فرودگـاه زنجــان   پــس از اسـتقبال رســمى و مـصاحبه  . همــراه بودنـد ]نیـرو 
گـوران فـرود    نزدیـک معـدن مـس و روى ان      .کوپترها به سوى انگوران حرکت کردیم       یهل

   .آمدیم
 . هـوا آنجـا بـسیار سـرد بـود     ، در ارتفاع نزدیک به سـه هـزار متـر     .با ماشین به معدن رفتیم    

 30بـا عیـار   معـدن   گن سـن  میلیـون تُـ  20 با بـیش از  ، در مورد وضع معدن  ،مهندس سلطانى 
کردیم کـه   سپس از نحوه بارگیرى بازدید.توضیحات دادرب  سچهار درصد  روى و    ددرص

 .رود  مـى يسـاز  تزهنبه کارخانـه کنـسا   ، کیلومتر17به مسافت    ،ها  ه سیم نقاله و پاکت    به وسیل 
 . به نفـع بـود  ،آوردیم ساختند و با کامیون مى مهندس احمدى گفت که اگر از اول جاده مى     

] حـسین [کـار آقـاى   ن درست مطابق نظـرى بـود کـه مـن ابـراز کـردم و مواجـه بـا ا        ،این نظر 
تـر   نقالـه مناسـب   کردند که انتقال با سیم  فکر مى . شده بود  ]زاتوزیر معادن و فل   [،  محلوجى

   .است
ـ  رفتم سپس به کارخانه فرآورى روى        سـاخته ن که بخش خصوصى با ظرفیت سه هـزار تُ

                                                
 -  1376، در سال ي مسعود رضودیس، نوشته آقاي » از انقالب تا جنگرانی ایاسی سخیتار؛  و انقالبیهاشم«کتاب 

  .رات همشهري به زیور چاپ آراسته شد صفحه توسط انتشا556در 
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 سفر بھ زنجان      

سفر به استان زنجان و افتتاح پروژه های سازندگی
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 سفر بھ زنجان      

بازدید و افتتاح طرح های سازندگی در استان زنجان
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 سفر بھ زنجان      

استقبال پرشور مردم از سردار سازندگی
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 سفر بھ زنجان      

بازدید از معدن سرب و روی انگوران
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 رفتـیم کالسین  سپس به کارخانه .ح و بازدید کردیم و فاز دوم را کلنگ زدیم         که افتتا  است
ن تولید روى و توضیح دادند که تحقیقـات و طراحـى از خـود ایـران بـا         هزار تُ 14با ظرفیت   

 ،نـى  هـزار تُ 60 براى کارخانه ،ها غربى .استکمتر از یک میلیون دالر ارزبرى احداث شده      
  .اند کار مهمى کرده.خواستند  میلیون دالر مى350

 ،در اجتمــاع کارکنـان گـزارش داد و در همـان مراســم   آقـاى محلـوجى    ،پـس از بازدیـد  
   من هم.کارخانه روى بندرعباس هم افتتاح و نیز کار احداث شهرك صنعتى هم شروع شد        

] علـی [ عظمت کار و ایـن تکنولـوژى بـومى را توضـیح دادم و بـه مهنـدس          1.صحبت کردم 
 ] مـدیریت  ولیاقـت  [نشان، ]ورى مواد وزارت معادن و فلزاتاعدنى و فن معاون م [ ،کالهدوز

  .دادم و لوح تقدیر به مدیران
 پس از نماز 2. برایشان صحبت کردم.ها قربانى نمودند مردم روستاها جمع شده بودند و ده    

و ناهار و استراحت به سوى مرکز پمپاژ آب از قزل اوزن براى دشت برون قشالق در کنـار               
ان صـحبت  ش برایـ .یان اجتماع عظیم و با شکوهى داشـتند       ی روستا .ن فرود آمدیم  زاو زلرود ق 

   3.دمنموکوتاهى کردم و بر استفاده درست از آب و خاك تأکید 
کل بـرق صـحبت   ه و مـدیرکل آب اسـتان و مـدیر         نـ  مهنـدس زنگ   ،در مراسم افتتاح طرح   

                                                
 - ،ایران «:  و گفتدر کشور را مایه افتخار و سربلندى خواند» روى« دستیابى به دانش فنى تولید فلز آقاي هاشمی

عنوان یک مرکز بزرگ تولید و صادرات روى در دنیا   به،خارج ندارد گونه وابستگى به باید با این دانش فنى که هیچ
ا امروز داراى تکنولوژى روى از فرآورى معدنى تا محصوالت مصرفى آن هستیم و این براى ایران و م .محسوب شود

 نشانه تسلط جمهورى ،نى تولید روى از کشور ترکیه هزار ت30ُخرید یک کارخانه  .هر ایرانى بسیار ارزشمند است
 میلیون دالر پیشنهاد 300 بیش از ، کشورها براى ایجاد گنجایش فعلى تولید روى  خارجى.استاین فنآورى  اسالمى به

ارزش ذخایر غنى فلز  .هاى بسیار کمتر انجام گرفته است  با هزینه،کرده بودند که این امر با تالش متخصصان داخلى
دهد که چه ذخایر ارزشمندى در   این معدن نشان مى.است بیش از هفت میلیارد دالر ،روى در معدن انگوران زنجان

 ».شد  داشته که تاکنون هیچ استفاده اصولى از آن نمىکشور ما وجود

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوع. 

 - هاي محروم کشور   جزو بخش،این منطقه و بسیاري از مناطق استان زنجان«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
جا ندر اینجا بحمدهللا در طول یک برنامه و نیم که ای. اه، مدرسه و خیلی چیزهاي دیگر خبري نبودبود و از آب، برق، ر

. ها برخوردار شدند و با آمدن برق و راه و مدرسه، شرایط زندگی مساعد شده اجرا شده، اکثر روستاها از این نعمت
هایی که  صیل فراهم شده و امیدواریم که با برنامههاي آینده این کشورند، وسیله تح هاي این مناطق که سرمایه براي بچه

هاي خدادادي که آب خوب، خاك خوب و هواي خوب است،  دولت براي شما درنظر گرفته، بتوانیم از این نعمت
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .استفاده کنید
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      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
هـاى سـدها و خطـوط انتقـال بـرق توضـیح         وضع آب و برق استان و طـرح        ةدربارکردند و   

چهار سد در دست ساخت و هشت سد در دست مطالعـه و هـشت ایـستگاه پمپـاژ از            . ندداد
اى با تأکید بر لزوم استفاده از آب فـراوان   کننده  من هم صحبت دلگرم.دارندن زقزل او رود  
   .کردیم از طرح بازدید و طرح خط انتقال برق را هم افتتاح 1.دمنمو ،نزقزل اورود 

 شش بعد از ظهـر  ساعت .کردیمپرواز و بالفاصله به سوى تهران رفتیم به فرودگاه زنجان  
 نحـوه  ةدربـار ملـی   در جلـسه شـوراى عـالى امنیـت          .ها را خوانـدم     گزارش. به دفترم رسیدم  
  . شب در دفترم ماندم.گیرى شد تصمیمبحث و و اروپا ل آلمان یبرخورد با مسا

  
  1997 آوریل 20                1417 ذیحجه   12    1376 فروردین 31یکشنبه 

   
 مـصاحبه رادیـو تلویزیـونى در مـورد سـفر زنجـان و       . کارها را انجام دادمده صبح تا ساعت   

، ضـى غر] محمـد [مهنـدس  . 2داشـتم  اسـتور و سـاخت سـد    اوزن   و قزلسهاى تولید م   طرح
و از کـم  اسـتمداد کـرد   هـا و مـاهواره     بـراى ارز طـرح     . آمد ]وزیر پست و تلگراف و تلفن     [

   .گالیه داشت لطفى رهبرى به او
 ارزهـاى صـادراتى و شـناور بررسـى شـد و بحـث            سـهمیه  ،در جلسه کمیته تخصیص ارز    

 ةدربــارهــایى   چنــد مــصوبه داشــتیم و بحــث ،دولــتجلــسه هیــأت عــصر در  .ناتمــام مانــد
  .انجام شدمان در برابر آلمان و توزیع ارز  العمل سعک

علیـه آقـاى    ] اهللا حـزب [که انـصار    شکایت کرد   ى  ی تلفنى از فشارها   ،کروبى]مهدي[آقاى  
 آقایـان  ؛انـد  در جلسات سخنرانى ایـشان مـزاحم شـده   و    دارند خاتمى در مشهد  ] سیدمحمد[
  .ا داشتندکرباسچى هم همین شکایت ر]غالمحسین[مهاجرانى و ] عطااهللا[

 سفرم به زنجان و اهمیت صـنعت روى و سـفر احتمـالى         ةدربار .همان رهبرى بودم  یشب م 
ل آلمـان  یل انتخابـات و داغ شـدن برخوردهـا و مـسا       یایشان به بندرعباس براى مانور و مـسا       

  .وقت خوابیدم دو روز خاطرات را نوشتم و دیر.وقت به خانه آمدمدیر .صحبت کردیم
                                                

 - است»طالى شناور« اسم واقعى پیدا کرده که ،»اُوزن قزل «حقیقتاً رودخانه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است  .
ردم از این ا این مقدماتى که فراهم شده است، باید مب. دارند کند و مردم کم برمى طال از خاك منطقه زنجان عبور می

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .رودخانه برداشت کنند
1398. 

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  1997 آوریل 21                   1417 ذیحجه    13   1376 اردیبهشت  1دوشنبه 
   

 آقایان . رفتمخارجهامور وزارت مطالعاتاز منزل به مرکز  ،لاى س براى افتتاح کنگره منطقه  
وزیـر بهداشـت،    [،  مرنـدى ] علیرضـا [ و دکتـر     ]وزیـر امورخارجـه   [،  والیتـى ]اکبر علی[دکتر  

اهمیت این اقدام دربارة  من هم .قدم گفتند و گزارش دادند خیرم ]درمان و آموزش پزشکی   
 ، رو به زوالچند مرض واگیردارِتعدد  با توجه به ،و ضرورت توجه به بهداشت و پیشگیرى      

 پنجـاه  1.توضـیحاتى دادم  و از توفیقـات ایـران در امـر بهداشـت         صحبت کردم    ،سل منجمله
  .اند شرکت کردهدر کنگره کشور 

برگـزار  سـازندگی  المللـى انجمـن سـطوح آبگیـر بـاران کـه جهـاد          ه بین براى کنگر از آنجا   
 پـس از اسـتماع   ، از نمایشگاه بازدید کردیم و در اجالس .رفتیم به محل صداوسیما   ،کند  مى

 ،پـور  امـان ] محمـدتقی [ و آقـاى     ]وزیـر جهادسـازندگی   [،  فروزش] غالمرضا[گزارش آقاى   
  راجـع بـه   2.نى افتتـاح را انجـام دادم   سـخنرا ،]معـاون آمـوزش و تحقیقـات جهادسـازندگی    [

                                                
 - مانده و غیرپیشرفته، بالي بزرگى براى  کمبود بهداشت در جوامع عقب«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

همین االن از طرف مجامع . شود هاى خطرناك فراهم می با کمبود بهداشت زمینه بروز انواع بیماري. بشریت است
ها،  للى شاهد اعالم خطر فعال شدن بیست نوع میکروب خطرناك و کشنده و برگشت بسیارى از بیماريالم رسمى بین

در عصر علم، دانش، درمان و بهداشت و عصر . شد رو به انقراض و نابودى هستند از جمله سل هستیم که فکر می
بینى بود، اما  ن اعالم خطر غیرقابل پیشانفجار اطالعات که همه چیز از طریق شبکه اینترنت، در اختیار مردم هست، ای

. ها همین وضع را دارند اى براى مبارزه با سل دارید، ولى خیلى از بیماري شما امروز کنگره. االن این اتفاق افتاده است
اى در دنیا براى تقویت بهداشت همه مردم صورت  مثل اینکه ضرورت دارد به طور کلى یک حرکت جهش گونه

ا و ه ها و میکروب دانند، انتقال مرض  به اینکه امروز با تعبیر درست، دنیا را یک دهکده کوچک میبا توجه. بگیرد
بینیم،  گونه که می همان. ى است و حتى کشورهاى پیشرفته هم مصون نیستندسرایت این خطرها براى همه جد

ن و ا و بیش از همه، کشورهاى متمکورهباید همه کش. اند هایی مثل ایدز امروز بالى کشورهاى پیشرفته شده بیماري
داراى دانش کافى و داراى پول و امکانات، دست به دست هم بدهندتا با یک حرکت وسیع و هماهنگ هم بهداشت 

. ها، و خطرهاى دیگر به صورت هماهنگ انجام دهند ها، ویروس را تقویت کنند و هم مبارزه کاملى با انواع میکروب
هایی که تضعیف شده بودند، به وجود بیاید و آنها بر  ها در میکروب انواع مقاومتاین خبر بسیار بدى است که 

 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» . کنید، فائق شوند داروهایی که شما تجویز و مصرف می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376

 - هاى سطوح آبگیر باران، ایران را  نظام  هشتمین همایش جهانىاندرکاران برگزارى  با تشکر از دست،آقاى هاشمى
تواند دستمایه خوبى   مى،تجربیات چندین ساله ما«: هایى خواند و گفت مکان مناسب براى برگزارى چنین همایش

 اىسرمایه زیادى در ایران بر .المللى نظام سطوح آبگیر باران در جهان باشد هاى همایش بین براى اهداف و برنامه
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دارى و  خیـزدارى و آبخـوان  ى در مصرف که در ایران با آبیجو ها و صرفه اهمیت حفظ آب 

و نیـز مـصرف    صفیه   شـهرى بـا سیـستم فاضـالب و تـ           یمصرف هاى سدسازى و بازیافت آب   
 ،اندر ایـر مربوط به هر بخش ها و صنایع     درست با آبیارى علمى و تحت فشار و تکنولوژى        

   .تجربه موفقى وجود دارد
بـه   ،هـا  اقتـ کـارگیرى ا  هکردن انـواع بـ   براى مشخص کارها را انجام دادم و .به دفترم رفتم  

 200 بـه مبلـغ    50 اعتبارات تبـصره     ؛اقتصاد جلسه داشت  عالی  عصر شوراى   . رفتم کاخ مرمر 
 شـب  نُـه ا سـاعت   تـ .دیمنموها را اصالح  و قیمت انواع علوفهرا توزیع کردیم   میلیارد تومان   

  .کارها را تکمیل کردم و به خانه آمدم
   

  1997 آوریل 22                1417 ذیحجه   14   1376 اردیبهشت 2شنبه  سه 
   

 اعـالن انتخابـات زودرس فرانـسه و مطـرح شـدن انتخابـات زودرس ترکیـه             ،هـا   در گزارش 
ـ    و بازگشت سریع بع    ]جمهور ترکیه  رییس[،  دمیرل] سلیمان[توسط   ربـى بـه   غفراى  ضى از س

 براى امور جارى و ،]جمهور معاون اول رییس[، حبیبى] حسن[ دکتر  .ایران مورد توجه است   
   جلـسه بـا چنـد مـصوبه و     ،صـادرات عـالی   شوراى . آمد نظامامور مجمع تشخیص مصلحت   

  

                                                                                                              
یک فرهنگ در جامعه هاى آبخیزدارى و تبدیل آن به اجراى طرح .استفاده بهینه از منابع آب هزینه شده است، 

هاى وسیع و  از جمله اقدام، دست متخصصان توانمند داخلى هاى سطحى به پخش سیالب و آبخواندارى و مهار آب
این همایش فرصت مناسبى است تا اندیشمندان . ه استمان بودهاى عظیم آبى کشور جانبه ایران براى حفظ سرمایه همه

هاى ارزنده ایران اسالمى در این زمینه آشنا شوند و با تبادل نظر و  مندان به منابع آب از نزدیک با تجربه هو عالق
در استفاده بهینه از منابع سطحى و زیرزمینى آب  .ها کمک کنند غناى هرچه بیشتر این برنامه کارهاى کارشناسى به

 . ضرورت داردهاى عملى و پیشرفته آبیارى تحت فشار  با استفاده از روش،ویژه در مناطق خشک و کویرىه  ب،ایران
مجموعه  .هاى زیرزمینى جلوگیرى کرد هاى تصفیه فاضالب شهرى، از آلودگى منابع آب کارگیرى روش هباید با ب

 بسیار ارزنده و ،ویژه طى دو برنامه توسعهه  ب، صیانت از آبهاى دولت براى استفاده بهینه از منابع آب و حفظ و اقدام
جویى و با استفاده از امکانات داخلى صورت گرفته و ما آمادگى داریم  ها در نهایت صرفه همه این برنامه. بودمطلوب 

متعهد به حفظ منابع  خود را ،ایران از دیدگاه اسالمى و اخالقى .این تجربیات را در اختیار کشورهاى نیازمند قرار دهیم
هاى خوبى  کن و استفاده از منابع آب شور هم به پیشرفت هاى آب شیرین داند و در صنعت ساخت دستگاه آب مى

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوع ».دست یافته است
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 كنگره بیماریھاي سل      

کنگره بین المللی مبارزه با بیماری سل
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  1.داشت 1375گزارش سال 

 ،خاتمى] سیدمحمد [ آقاى،سنجى جدید در نظر گزارش داد که    ،  بخشنور] محسن[دکتر  
 از  ونـورى آمـد     عـصرآقاى نـاطق    .دارنـد   درصـد  23 ،]نوري [ناطق] اکبر علی[ و     درصد 27

و از من کمـک  اظهار نگرانى کرد     ،]جمهوري در انتخابات ریاست   [احتمال پیروزى خاتمى  
 کـه از او  کـارگر هـم بگـویم      خانهبه  شخصاً خواست که    م براى تقویت خودش و      ،خواست

  .دنحمایت کن
 . را تکمیـل کـردم  »هاشمى و انقـالب « و »هاى جمعه   خطبه«هاى    نویس کتاب  بررسى پیش 

 تعرض انصار   ي دستور داده است جلو    ، تلفنى گفت  ،کشوروزیر،  ]محمد بشارتی  آقاي علی [
 اخیـراً بـه اجتماعـات آقـاى خـاتمى متعـرض       ؛اهللا علیه اجتماعات انتخاباتى را بگیرنـد        حزب

   .وندش مى
شــدگان در  شتهکــ جــساداخــتالف هنــد و پاکــستان بــا عربــستان ســعودى بــراى تحویــل ا 

ائر مفقود دارنـد کـه در لیـست     صدها ز ،گویند  ها مى    هندى .توجه است   قابل اسوزى من   آتش
هـا   ها خیلى بیشتر از تعدادى است که سـعودى        تعداد کشته  ،گویند  شدگان نیامده و مى    کشته

 شـب بـه خانـه    ونیم نُهساعت  .اند گفته نفر 340را حدود شتگان کُها     سعودى .اند اعالن کرده 
   . با هم شام خوردیم.ها بودند  بعضى از بچه.آمدم

   
  1997 آوریل 23            1417 ذیحجه    15    1376 اردیبهشت 3چهارشنبه   
  
 برگـشته  از سـفر نـوق   .آمـد   براى امور جارى،]جمهور معاون اجرایی رییس [،  اخوى محمد  

                                                
 - مبنى بر اولویت تأمین ،1376بر ادامه سیاست دولت در سال  در جلسه شوراى عالى صادرات، ،آقاى هاشمى 

نحوى که ارز    به،نیازهاى داخلى و تقویت صادرات از طریق افزایش کمى و کیفى کاالها و خدمات فنى و مهندسى
افزایش توان صنعتى و معدنى و توسعه صنایع فوالدى و «:  اظهار داشت و تأکید کرد،کشور بازگردد حاصل از آن به

 بر توان تولیدى و ،بردارى خواهد رسید هاى بزرگ دیگرى که در سال جارى به بهره ویژه طرحه  ب،پتروشیمى
هاى دولتى باید زمینه صدور خدمات فنى و مهندسى و حضور روزافزون جمهورى  دستگاه .افزاید صادراتى کشور مى

 رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوع ».اسالمى ایران در سازندگى سایر کشورها را بیش از پیش فراهم آورند
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی
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 ، خیلى از سرما آسیب ندیـده ،اطراف ماو آباد  گفت محصول پسته در بهرمان و نعمت   .است
 آسـیب   درصـد 40 روى هـم رفتـه    اسـت؛ ولى خیلى از مناطق رفسنجان آسـیب زیـاد دیـده        

   .اند دیده
زالـى  ] عباسـعلی [ و آقـاى دکتـر   ]رییس سـازمان برنامـه و بودجـه       [،  میرزاده] حمید[آقاى  

 . را دادنـد ]1375سرشـماري عمـومی سـال       [ش کـار کامـل شـده آمـارگیرى         گزار  و آمدند
 .اسـت دست آمـده   ه ب ...هاى خوبى از لحاظ اقتصادى و عمرانى و اشتغال و تولید و       شاخص

   .آبى در تهران استمداد کردند مهاى رفع ک براى تأمین هزینه طرح
خواهـد فـردا     مى،فتهکشور اطالع داد که اخوى محمد گ    وزیر ،بشارتى] محمد علی[آقاى  
 محمد ؛تلفنى پرسیدم. به وزارت کشور برود] جمهوري ریاست[نویسى در انتخابات    براى نام 

 قـرار شـد طـرح    .دولت چند مصوبه داشتیمهیأت  عصر در جلسه     .گفت شوخى کرده است   
 مشورت با رهبـرى بـه ایـن نتیجـه        در ؛بنیاد آفریقا را به صورت شرکت دولتى تأسیس کنیم        

   .ودیمرسیده ب
  آقـاى نـاطق  . در دفترم جلـسه داشـت  ]تهران [شب شوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز    

و روحیـه آنهـا ضـعیف       نـد   ا نگـران جمهـورى    از نتیجه انتخابات ریاست    و دوستانش    ]نوري[
 از عـدم  . برنامه تبلیغـاتى بهتـرى دارد   ،شان آقاى خاتمى    رقیب اصلى که  ند  نک   فکر مى  .است

 ]حوزه علمیـه [ شده در جامعه مدرسین و اختالفات ر. شکایت دارند تحرك دبیرخانه جامعه  
 از مـن  . اسـت دهنمـو  وضـع را بـدتر    ،قم که تأیید اعالن شده از آقاى ناطق را خراب کـرده           

تواننـد از اسـم    مىولی  ،ام کرده طرفى  گفتم اعالن بى.شان کنم خواست داشتند که کمک   در
 با توضیح امکانـات کـه   ، مقدارى روحیه دادم   . استفاده کنند  ،هستمجامعه  من که از اعضاى     

  . دیروقت در دفترم خوابیدم.هاى محرم دارند ها و علما و مساجد و برنامه از طریق حوزه
   

  1997 آوریل 24                1417 ذیحجه    16    1376 اردیبهشت 4 شنبه پنج 
  
با حملـه   روز اسارت 127د از  بع، پایتخت پرو،ها در لیما شدن گروگان  آزاد ها، در گزارش  

هـا مـورد توجـه     ها و یک نفر از گروگـان   نفر از چریک 14شدن   کماندوهاى ارتش و کشته   
گیرهـا   جمهور پـرو کـه دسـتور داده تمـام گروگـان       یسی ر ،يمور فوجیاز  یز انتقاد   است و ن  
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  1.کشته شوند

ــتم  ــرم رف ــه دفت ــا ســاعت .ب ــیم صــبح، ت ــاى . کارهــا را انجــام دادمده و ن ــدرعلی[ آق ] حی
، زاده  ذنؤمـ ] مـصطفی [آقایـان   .  براى عمران شهر خمین اسـتمداد کـرد         و خمینى آمد  جاللى

 گـزارش وضـع صـنایع مـس      وصفریان آمدند] اکبر[ و ] مسعی صنا ی شرکت مل  رعاملیمد[
 تولیـد  ،هاى جدید آباد را دادند که بناست با طرح  میدوك و خاتون ، سونگون ،چشمهدر سر 
   .ن است هزار ت100ُ فعالً ؛ برسانیمن هزار ت500ُرا به 

هـاى مربـوط بـه     یس چنـد گـزارش از کـ    .اطالعات آمد ] وزارت[شفیعى از   ] احمد[آقاى  
اظهار  ،هاى سازندگى تخلفات ارزى داد و از وضع عمومى کشور به خاطر ظهور آثار برنامه    

  .رضایت کرد
] احمـد [ آقاى ،ستاندار از برخوردهاى ا . امام جمعه همدان آمد    ،موسوى] ابوالحسن[آقاى  

 ولى فعـالً بـه خـاطر نزدیکـى پایـان کـار           ، انتظار داشت او را برکنار کنم      ؛انتقاد داشت  خرم
   .کند کمک مى ]نوري [ گفت به ستادهاى انتخاباتى آقاى ناطق.اصرارى ندارد

طالب خارجى در قم آموزشی هاى  مسئوالن مرکز جهانى علوم اسالمى آمدند و از برنامه   
و   اهـداف تربیتـى  ، وضع تحصیل و موضـوعات تحـصیلى  ةدربارو نظر من را ادند  گزارش د 

را ...  و]مصر [االزهر] دانشگاه[ وضعى مثل ،مایلند که مرکزشان؛  شکل سیاسى کار پرسیدند   
  .پیدا کند

هـا   ى سـعودى ی فاطى از وضع حج و پـذیرا .ها هم آمدند   شب بچه  .رفتیم لتیانسد  عصر به   
  .تعریف کرد

  
                                                

 - با حمله به محل اقامت ،»توپاك آمارو«چریک هاي جنبش چپ گراي میالدي،  1996هاي پایانی سال  در ماه 
 450گزار کرده بودند، نزدیک به  مجلس جشنی بر،که به مناسبت تولد امپراتور ژاپنپایتخت پرو سفیر ژاپن در لیما 

له گیران زنان و افراد کهنسال ازجم گروگان. اجر را به گروگان گرفتند ت60 کشور و 10فراي نفر از میهمانان شامل س
 خواهان ، گروگان باقیمانده144جمهور پرو را آزاد کردند و در ازاي آزادي  مادر و خواهر فوجی موري، رییس

هایش را به  د و به ژاپن نیز هشدار دادند کمکرا ازجمله رهبر خود از زندان شدنگ زندانی چپ 400آزادي 
دیوان عالی این ها تنها قاضی   ولی از گروگان،گیر کشته شدند گروگان14در این ماجرا تمام . دهدموري کاهش  فوجی
ال فساد مالی و افزایش  و پس از بروز جنج2000در اواخر سال .  و کشته شدخوردن سکته کرد  پس از گلوله،کشور

به ژاپن رفت و از موري این کشور را ترك کرد و  ثبات شدن جامعه پرو، فوجی قادات به دلیل نقض حقوق بشر و بیانت
 .جمهوري پرو استعفا داد مقام ریاست
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  1997 آوریل 25                      1417 ذیحجه    17   1376ردیبهشت  ا5جمعه 
   

 جزایــر ابوموســى و ةدربــار  کتــابی.تمــام روز بــه اســتراحت و قــدم زدن و مطالعــه گذشــت
 مستدل نوشته شده و حقانیت ایران را در اختالف ؛هاى بزرگ و کوچک مطالعه کردم      بنت

 براى طالب خارجى که به ایران ؛ کالم را خواندم درسى علم  ب کتا .دهد  با اعراب نشان مى   
   . خوب است؛ نوشته شده،آیند براى تحصیل مى

شدن تحـت   از یک قطبى توافق روسیه و چین براى همکارى در جلوگیرى ،ها در گزارش 
 او هم از مکـه مراجعـت   ؛هایش هم ملحق شدند  و بچه  زهفائ. سلطه آمریکا مورد توجه است    

] سـیدمحمد [بـه نفـع آقـاى    ] جمهـوري  در انتخابات ریاسـت [اشت که  پیشنهاد د. است کرده
طرفـى    چـون مـن اعـالن بـى     ، گفتم بهتر است وارد ایـن فعالیـت نـشود          ؛خاتمى فعالیت کند  

جمهـورى ثبـت نـام     بـات ریاسـت   اخوى احمد آمد و اجازه خواست که براى انتخا        . ام  کرده
   . مخالفت کردم؛کند
   

  1997 آوریل 26                     1417 ذیحجه    18    1376 اردیبهشت 6شنبه  
   

 انجـام دادم و بـه   ، کارهاى دفتر را که مانده بـود .برگشتیمتهران پس از صبحانه و ورزش به  
 ،ز جلـسه دقایقى قبـل ا  ،مطابق معمول .رفتیم به دفتر رهبرى    .ان عیدى دادم  یپاسداران و دفتر  

 سپس به جلـسه مراسـم عیـد غـدیر        .هبرى نشستیم  با ر  ،راز باال تا حضور جمعى از مسئوالن      ب
   بـه خـاطر ایجـاد   ، اهمیت ایـن عیـد  ةدربار من صحبت کوتاهى براى تبریک نمودم و      .میرفت

 سـپس  1. صـحبت کـردم  ،اسـت خاتمیـت و رسـالت   نظامى با رهبرى امام معصوم که الزمـه       
   2.صحبت کردند  والیتةدربار حدود نیم ساعت ،اى  خامنهاهللا یتآ

                                                
 - و  یخی روز تارکی به عنوان ری غددی از ع، به رهبر معظم انقالبری غددی سعدی عکی ضمن تبر،ی هاشمآقاي

 دیکن رجوع . دانستتی خداوند متعال به بشرهی هدنیتر  و مهمنی کرد و آن را بهترادی ي جامعه بشري براساز خیتار
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب←

 - کردند و ادی ری غدیقیوان مضمون حق بودن اداره امور بشر، به عنی در اسالم و الهتی از مسأله واليا  خامنهاهللا تیآ 
در بخشی از . دانستندیی بارز حکومت واليها یژگی با مردم را از وی والری ناپذیی جدایوستگیارتباط، اتصال و پ

  مستحکموندی بر ارتباط و پی اسالم در مسأله حکومت، مبتنیاسیفلسفه س« :انقالب آمده است معظم سخنرانی رهبر
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 نتیجه افکارسنجى انتخابات    . آمد ]رییس سازمان صداوسیما  [،  ریجانىال] علی[ر  عصر دکت 

آقـاى    شـانس ،نـورى  آقـاى نـاطق   آمـدن شـانس   ینی به مـوازات پـا     ،دهد  را آورد که نشان مى    
ى شـبیه همـان   هایو پیـشنهاد کرد اسـتمداد د و از مـن   نمـو  نگرانى اظهـار ؛رود خاتمى باال مـى   

  .ه دادیپیشنهادهاى خود آقاى ناطق ارا
هـاى   کتـاب  از غرفـه  .میرفتـ المللـى   بـه نمایـشگاه بـین     ،براى افتتاح دهمین نمایشگاه کتاب    

هـاى جدیـد ناشـران و غرفـه آمـوزش و پـرورش بازدیـد               هاى مجموعه کتاب    مرجع و غرفه  
معـاون امـور   [، بـرازش ] رضـا یعل[ پـس از اسـتماع گـزارش آقـاى      ، در مراسـم افتتـاح     .کردم
 و  ]وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی        [،  میرسـلیم ] مـصطفی [آقـاى    و   ] ارشاد وزارت یفرهنگ

کردم و از رشد سریع چاپ و نـشر کتـاب و توسـعه      سخنرانى،ى جوایز به ناشران ممتاز   اعطا
خلـى و خـارجى در   پخش مطبوعات و انتشارات و شـرکت وسـیع ناشـران دا          کیفی  کمى و   

  1.مدنموتر معرفى  کردم و افق آینده را روشن نمایشگاه قدردانى

                                                                                                              
و ستی نتی آن والي با مردم نداشته باشد، معنای ارتباطنی که چنی هر حکومتنیاردم است، بنابر زمامداران و مانیم 

 مطرح شده در اسالم به قدرت برسند، یقی حقيارهای و معلی فضاي منها،ی نسبینی جانشای و که با کودتا یکسان
 کیست و مصلحت مردم به عنوان  خوات،ی شخصتی اسالم، رعایاسیدر نظام س . را نداردتیحکومت آنها مفهوم وال

 ی علنیرالمؤمنی امنیبنابرا. کند ی مدای از مردم، معنا پي حضورنی با چنی الهتی قرار گرفته است و والدیاصل مورد تأک
 يا  برههچی در ه، مردم مشخص شده استي برای الهی است و به عنوان مصداق کامل ولی اسالمتیکه مظهر وال) ع(

تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار : منبع» .، از ارتباط، اتصال و انسجام با مردم، منقطع نبوده است با برکت خوداتیاز ح
 .1376اي، بیانات  اهللا خامنه آیت

 - جهل همیشه سرباز استکبار و علم پیوسته مدافع جوامع است و متولیان «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
فضا براى  .نظر و نیروهاى خالق جامعه آماده سازند فضا را براى تشویق اهل باید ،رسانى آموزش و فرهنگ و اطالع

تقویت فضا  .نظر و قلم باید بیش از پیش تقویت شود و نباید نگران عوارض آن بود طرح اندیشه خالق و فعال اهل
جوامع در مقابل رسانى و آگاه ساختن مردم، بهترین وسیله حفاظت و حراست  براى فعالیت اهل نظر و قلم و اطالع

 .یابند  زیرا که انحصارگران و زورگویان دنیا در جوامع ناآگاه زمینه نفوذ بیشترى مى،تهاجم فرهنگى دشمنان است
 ،هاى کار و تالش در بخش فرهنگ و علوم عنوان پشتیبان نیرومند عرصه هاى فرهنگى و علمى به گسترش نمایشگاه

دار بخش فرهنگ کشور، آینده بهترى را براى ایران  حرکت تکاملى و ریشه .نشان حیات و بالندگى ایران اسالمى است
 دریچه بسیار باارزشى را ،المللى کتاب حضور گسترده ناشران داخلى و خارجى در نمایشگاه بین .دهد اسالمى نوید مى

 درصدى 5/18رشد  .بر روى مردم جهان گشوده است و ایجاد چنین مجموعه ارزشمندى، خدمت بسیار باارزشى است
 . نشان روشنى از توجه ویژه مردم و مسئوالن به بخش علم و فرهنگ در ایران اسالمى است،چاپ کتاب در کشور

  دولت .تقاضا براى کتاب و نشریات با رشد روزافزون علم و دانش در کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت
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  . مریض استود  در حالى که تب دار؛ عفت از سفر مکه آمد،شب  یازدهساعت
   

  1997 آوریل 27                   1417 ذیحجه    19    1376 اردیبهشت 7یکشنبه  
   

 گزارش وضـع   ابتدا.رفتیمبا هم به کارخانه کفش بال    ،براى مراسم روز کارگر    .محسن آمد 
مانده و با بیش از سه هزار   و فرسوده و با تکنولوژى عقب   قدیمى .کارخانه را استماع کردیم   

ــت کــارگر ــد .اس ــد بازدی ــط تولی ــسمت.کردیم از خ ــا  ق ــت ازى یه ــل اس ــت   بنا. آن تعطی س
 جوایز کـارگران نمونـه   ،در مراسمى .کردم  با کارگران صحبت.هاى جدید وارد شود     ماشین

ــان   وزیــر کــار و امــور [، کمــالى]حــسین[را بــه مناســبت روز کــارگر دادم و گــزارش آقای
 بانک ملـى  مدیرعامل ، و امیراصالنى]دبیرکل خانه کارگر[، محجوب] علیرضا[ و  ]اجتماعی
و در مورد خدمات فراوان کارگران بـه انقـالب و نیـز کارهـاى زیـادى کـه بـراى               را شنیدم 

ـ  مالیات و آموزش و مسکن و بیمهکم کردن  باال بردن حقوق و حیثکارگران از    ن و ها و ب
   1.نمودمتقدیر   وکردم سخنرانىورزش انجام شده 

                                                                                                              
کار گرفته و این سیاست همچنان  ألیف، تحقیق و نشر بهتالش خود را براى رفع تنگناهاى احتمالى در بخش ت  تمام

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوع» .تداوم خواهد یافت

 - ترین پشتیبانان انقالب اسالمى، کارگران هستند و دولت از  یکى از قوى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ناپذیر  کارگران ایرانى با تالشى خستگى . تالشى براى رفاه این قشر مؤمن، متعهد و امتحان داده دریغ نخواهد کردهیچ

ملت ایران، از جان خود گذشتند و   زانو درآوردن دشمن و خدمت به ها براى به در دوران دفاع مقدس و در زیر بمباران
هاى عظیم سازندگى  اجراى طرح .حضور خود زیبایى و ایثار آفریدنداى از کار و تولید دست نکشیدند و با این  لحظه

وقفه نیروهاى کارگر است و مردم و انقالب ما براى این   مرهون تالش بى،ایران اسالمى نیز ظرف هشت سال گذشته
ور اى بود که رسیدگى بیشتر به ام گونه  شرایط به،در دوران دفاع مقدس .ندا قشر زحمتکش احترام خاصى قائل

امر بیمه، مسکن، افزایش سطح   دولت با تصویب قانون کار، رسیدگى به، اما در دوران سازندگى،کارگران میسر نبود
هاى حمایتى همچنان  دستمزدها، توجه به بهداشت و آموزش کارگران گام در خور توجهى را برداشت و این سیاست

عنوان  را از میان خود شما برگزیدیم و از خانه کارگر به ]کار [ وزیر،پس از دوران دفاع مقدس .تداوم خواهد یافت
اى جهت تأمین حقوق طبیعى و جدى شما بهره   مدافع حقوق کارگران است، براى تدوین برنامهاًسازمانى که واقع

اى در دولت و مجلس است و تمام  هشد   امروز اصل پذیرفته، با سطح تورمنمسأله هماهنگى حقوق کارگرا .گرفتیم
ها  طرح واگذارى سهام کارخانه . مناسبى را براى کارگران فراهم کنیم ما این است که تا زندگى کامالًتالش

از افتخارات دوران  .سرعت در حال اجرا است  عنوان یک کار زیربنایى و به نفع کالن اقتصاد کشور به  به،کارگران به
 ».سرعت ادامه خواهد یافت الزم و ضرورى به آموزش بیش از دو میلیون کارگر است و این برنامه ،سازندگى

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 ستاد تنظیم بازار جلسه با گزارش چند مصوبه در مورد توزیع سـبوس و           .به دفترم برگشتم  

وزیـر  ، ]محمـد بـشارتی   آقـاي علـی  [ .دولت چند مصوبه داشتیمهیأت عصر در  . داشت چاى
] ابـراهیم [انـد و آقایـان     کرده  نفر براى انتخابات ثبت نام     140کشور گزارش داد که تاکنون      

فـر حاضـر      معـین ] اکبـر  علـی [ وبی  سـحا ] اهللا عـزت [ و   ]دبیرکل نهضت آزادي ایـران    [،  یزدى
  .اند که اصل والیت فقیه را امضا کنند نشده

حوزه  [اختالفات داخلى جامعه مدرسین،  وضع انتخاباتةدربار .همان رهبرى بودم یشب م 
 وضع ترکیـه  ، سفر من به ترکمنستان و تاجیکستان  ،ارز و وضع جامعه روحانیت مب     ]علمیه قم 

طالبان و تأمین آب شـرب  از اربکان و حمایت پاکستان   ] الدین نجم[و احتمال سقوط دولت     
ــا توجــه  ــز تهــران ب ــاب[بــه خشکــسالى و نی ــور از بحــران [= خــاطرات مــن] انتــشار کت  ]عب

  . حال عفت بهتر است. شب به خانه آمدم.کردیم صحبت
   

  1997 آوریل 28                  1417 ذیحجه    20    1376 اردیبهشت 8دوشنبه 
  

 .میرفتـ  از منـزل بـه دانـشگاه تهـران     ،بـه مـن  یاسـی  دکتـراى س ] دانشنامه[ يبراى مراسم اعطا  
 دکتـر  ،عارف] محمدرضا[ آقایان دکتر . جلسه خوبى بود.محسن و مهدى و یاسر هم آمدند    

 سییـ ر[،  تخـشید ] محمدرضـا [ دکتـر    ،]ه شـهید بهـشتی    اسـتاد دانـشگا   [،  هاشمی] سیدمحمد[
ریـیس سـازمان    [،  محمدى عراقى ] محمود[ ،] دانشگاه تهران  یاسیدانشکده حقوق و علوم س    

 خـدمات علمـى و   ةدربـار  ،]ریـیس قـوه قـضاییه     [،  یـزدى ] محمـد [ و آقاى    ]تبلیغات اسالمی 
 کـه جالـب   ونى سازندگى نمایش داده شدف سپس سم.صحبت کردند  ى و جهادى من   یاجرا

 . متن آن را خواندند . دکترا تقدیم شد   دانشنامه ،گرجى] ابوالقاسم[ سپس توسط دکتر     .است
 سپس .کرد   گوینده ممتاز سیما بود که جالب ادا مى        ،حیاتى] محمدرضا[مجرى برنامه آقاى    
سـى در موضـوع تـاریخ    ر قول همکارى محـدود بـراى د  1.صحبت کردم در اهمیت دانشگاه 

                                                
 - ،قبل از هر چیز خداوند منان را «: اندرکاران این برنامه گفت  ضمن قدردانى و تشکر از همه دستآقاي هاشمی

خاطر اینکه بنده را در ه  ب،حیط علم و مدیریت کشور باشیم و از دانشگاه تهرانسپاسگزارم که مورد تفقد بزرگان م
 براى بنده خیلى سخت ،جا بودملحظاتى که این .کنم ها و بزرگان دانش این کشور پذیرفتند تشکر مى سلک شخصیت

ست و امیدوارم که  بسیار سخت ا،هایى که انسان خودش آن را قبول نداشته باشد  زیرا تحمل بمباران ستایش،گذشت
  تجارب و،این جزو افتخارات من است که بتوانم در دانشگاه تهران .هاى مناسب بدهم ها پاسخ این محبت بتوانم به
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  .سیاسى دادم
 از قطع دریافـت نفـت از   . سفیرمان در قزاقستان آمد    ،قشقاوى] حسن[آقاى  . دفترم رفتم به  

رییس [، امراللهى] رضا[آقاى  .اظهار ناراحتى کرد ها قزاقستان و عدم تأمین اعتبار براى طرح      
آقـاي  [ .آیـد   گفـت هیـأت چینـى مـى     .آمـد اى    براى امور انرژى هسته    ،]سازمان انرژي اتمی  

 منتظـر سـفر مـن هـستند و        .وزیر تاجیکـستان آمـد     معاون نخست ،  ]اُف نجان تیمورجا  خالص
  .براى اجراى طرح ساخت سد و تأسیس پاالیشگاه تصفیه گاز استمداد کرد

 شـرایط  ةدربـار  .آمـد  بـا همراهـان   ،اهللا لبنـان   حـزب رکل دبی،حسن نصراهللاعصر آقاى سید 
با توجه به اینکه اخیراً اعـالن   من هم .توضیحات دادفلسطین و لبنان و روند صلح خاورمیانه       

 ةدربـار  احتمـال دادم کـه   ،اند  طرفدار تشکیل دولت فلسطین،یلیشده که اکثریت مردم اسرا   
  .طرح صلح فعال شود

 گـزارش تـأثیر فـراوان     و آمـد ]نماینده دایم ایران در سازمان ملـل    [،  خرازى] کمال[آقاى  
 بخشى از آثـار آن تـضعیف   ،ه برلین گرچه پس از دادگا؛داالس را داد    مایکمصاحبه من با    

 هنـوز  ؛ جمعى از بـستگان بـه دیـدن عفـت آمـده بودنـد         . شب به خانه آمدم    ده ساعت   .شده
  . استحالش خوب نشده

  
  1997 آوریل 29                  1417 ذیحجه    21    1376 اردیبهشت 9شنبه  سه 
   

سـازمان همکـاري    [خارجـه اموربـراى اجـالس وزراى    ، پس از انجام کارهـا   .به دفترم رفتیم  
ـ  ] بـوریس [ آقـاى   .خارجـه رفـتم   اموربه وزارت    ، اکو ]اقتصادي رادف از ترکمنـستان شـیخ م  

                                                                                                              
وقت زیادى ،هاى زیادى که در کشور دارم علت مسئولیته  ولى ب،نظرات خودم را در اختیار نسل جوان قرار دهم 

ام و تالش ما در این   بهاى اول را به آموزش عالى داده،هایم ن در دوران مسئولیتم .توانم در دانشگاه سپرى کنم را نمى
 زیرا معتقدم آینده کشور متأثر از محیط ،ها جدى بگیریم دوره این بود که اولویت آموزش عالى را در همه بخش

 اگر . نگران باشد،شود ىهاى کشور زیاد م کس نباید از اینکه تعداد تحصیلکرده هیچ .مدارس و دانشگاه خواهد بود
امیدواریم که کشور ما و انقالب  . ما با سرعت زیاد به سمت توسعه پیش خواهیم رفت،فضاى کشور فضاى علمى بشود
دنیا عرضه  آل را بسازد و بتوانیم یک نمونه خوبى از کشوردارى به  یک جامعه ایده،ما در سایه اسالم و والیت فقیه
 کتاب ← دیکن رجوع ». داشته باشیم،د و مسلمان و آن طور که قرآن خواسته استکنیم تا یک کشورى آزاد، آبا

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی«
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 مراسم دكتراي افتخاري      

اعطای دکترای افتخاری علوم سیاسی به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 103
                                      

و  اهمیـت اکـو    در سـپس مـن صـحبت کوتـاهى          . خیرمقدم گفت و آقاى دکتر والیتى نیـز       
  جمعـى در حیـاط   تهسـ  به تقاضاى آنها عکـس د 1.کردمضرورت اجراى مصوبات سابق ایراد  

 نایـب فرسـتاده     ،خارجه پاکستان و ترکیـه و ترکمنـستان و قرقیزسـتان          امور وزراى   .برداشتیم
   .خارجه افغانستانامور پاکستان به عنوان اعتراض به شرکت وزیر ؛بودند

 ]داخلی [نامه ینی بخشى از آ.جلسه داشتنظام  مجمع تشخیص مصلحت  .به دفترم برگشتم  
 ؛وزیـر میـراث فرهنگـى عمـان آمـد     ، ]سـعید  علـی آل  فیـصل بـن  [صر  عـ  .میرا تصویب کـرد   

 بـه حـاکم عمـان را بـا ترجمـه      )ص(هاى پیغمبر  عکس یکى از نامه  .مذاکرات تشریفاتى بود  
  . به عنوان هدیه آورد،فارسى

 تـصمیم وزراى  ،ها  در گزارش.داشت  جلسه با چند مصوبه،شوراى عالى انقالب فرهنگى 
شان بـه ایـران و نپـذیرفتن تحـریم ایـران      نرای در مورد بازگشت سف  ،خارجه اتحادیه اروپا  امور

 همـراه   مـشی کـردن اروپـا بـه اتخـاذ    که به عنوان شکست آمریکـا و وادار    مورد توجه است    
   . استشدهعبیر خودش ت
 و مدیرمـسئول  کی اسـتراتژ قـات یمرکز تحقرییس  [،  ها  ینىیموسوى خو ] سیدمحمد[آقاى  

  گیرى رهبرى در انتخابات به نفع یک جریـان و نیـز از        موضع  از احتمال  . آمد ]روزنامه سالم 
                                                

 - خواست تا با اتخاذ ،اکوهمکاري اقتصادي، کشور عضو سازمان ده خارجه امور در جمع وزیران ،آقاى هاشمى 
 توجه ،که از بنیانگذاران اکوست دلیل آن ایران به .کنند هاى اکو تالش ماندگی اى رفع عقبتصمیمات جدى و قاطع بر

مردم کشورهاى عضو  تواند خدمت مؤثرى به  این سازمان مى، معتقدیماًتقویت این سازمان دارد و ما عمیق اى به ویژه
ل رشدند و برخى که عمرشان کمتر از اکوست، اى از این نوع در تمام دنیا در حا هاى منطقه امروز سازمان .داشته باشد

 نسبت به وضعیت سازمان ،پیوستن کشورهاى آسیاى مرکزى و قفقاز با .اند هاى بیشترى در تحقق اهداف داشته پیشرفت
 .تر است اهداف اکو فراهم هاى نزدیکى به  زمینه،آباد امیدوارتر هستیم و با توجه به تصمیمات اجالس سران در اسالم

شرط موفقیت . ر معادالت اقتصادى دنیا مبدل شوداى د وزنه تواند به  مى،تر کشورهاى عضو  کمى تالش جدىاکو با
هاى امور خارجه کشورهاى  ها نیز در وزارتخانه  جدیت در همکارى میان اعضاست و کلید اصلى توسعه همکاري،اکو

ت گمرکى مناسب براى پشتیبانى از تجارت، هاى مؤثر، حمل و نقل کاال و تسهیال ها و بیمه بدون بانک .عضو است
هایى که بنا بود در خصوص این  باید بررسى کرد که چرا سازمان .مان امیدوار باشیم اهداف توانیم براى رسیدن به نمى

 قادر خواهند بود ،هاى اقتصادى میان خود کشورهاى عضو اکو با توسعه همکاري . محقق نشد،موضوعات تشکیل شود
 .کشورهاى پیشرفته غربى رهایى یابند  بهاین ترتیب از اتکا اى از نیازهاى یکدیگر را حل کنند و به تا بخش عمده

توانیم در   مى،م از منابع انرژى بازار و موقعیت خاص جغرافیایىع ا،باتوجه به مجموعه امکانات ترکیبى سازمان اکو
 ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع ».صحنه معادالت اقتصادى به وزنه سنگینى مبدل شویم

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر
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 مالقات با وزیر میراث فرھنگي عمان      

دکترای افتخاری دانشگاه تهران



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 105
                                      

هـا از   ا نامزدهاى انتخابـات سـر صـندوق   ی احتمال رد مصوبه مجلس در مورد حضور نماینده   
  .خواست شان  را در مورد نحوه تبلیغات من و نظراظهار نگرانى کرد سوى شوراى نگهبان 

  
  1997 آوریل 30           1417 ذیحجه    22    1376بهشت  اردی10چهارشنبه  
   

 از .رفـتم  هـاى صداوسـیما   از منـزل بـه محـل همـایش        ،براى افتتاح همایش مـدیریت انـرژى      
آقـاي بیـژن  نامـدار    [مقـدم  گـزارش و خیر بعـد از   ، در اجـالس .نمایشگاه آن بازدید کردیم   

ن لیاقت به آقـاى   و دادن نشا]دبیر همایش[، خواه امید]رضامحمد [وزیر نیرو و دکتر،  ]زنگنه
در مـورد اهمیـت انـرژى در     1.کـردم   سـخنرانى ]مشاور وزیر نیـرو [، فراهانى] محسن صفایی [

گیـرى از منـابع و     منابع انـرژى در ایـران و نیـز تکنولـوژى بهـره     یزندگى امروز بشر و فراوان 
د و یکـى از  کننـ  مصرف مـى  هسرفانمهاى اصالح مصرف انرژى در ایران که افراد خیلى         راه

 ،کردم و شکست تهاجم اخیـر اروپـا   کام ایران را همین امکانات معرفىعوامل اقتدار و استح  
خارجه اتحادیه اروپا آمده و اموره دیشب وزراى یبه دنبال اقدام دادگاه میکونوس که در بیان

یح اینکـه   آنهـا و نیـز توضـ   نرایخوددارى از تحریم که خواسته آمریکا است و مراجعت سف      
 چـون قـبالً بـه خـاطر انتقـادات           ،فقـط ظاهرسـازى اسـت       انتقادى وگوي گفتاعالن توقف   

  . کردم  صحبت،گانه ما به اروپا متوقف شده بودهفت
 اهمیـت نیجریـه و      ةدربـار  .سفیرمان در نیجریـه آمـد     ،  ]زاده محمدعلی قانع [ .به دفترم رفتم  

                                                
 -  زند و یکى  اینکه امروز انرژى حرف بسیار مهمى را در دنیا مى  با اشاره به، در گردهمایى ملى انرژى،هاشمىآقاي

گیرى از  هاى بهره رژى، تکنولوژيما باید با استفاده از منابع ان«: گفت،هاى مهم قدرت و شرکت جهانى است از پایه
 داراى ،ما در بین کشورهاى منطقه . این تجربه را در اختیار دیگران بگذاریم،منابع انرژى و درست مصرف کردن آن

 عالوه بر این منابع انرژى، معادن مهمى در .بزرگترین منابع گاز هستیم و اینکه هنوز بسیارى از ذخایر کشف نشده است
 ، استفاده از انرژى بادي،استفاده از انرژى خورشید. دهد ما مى  که امکانات استفاده از انرژى را بهکشور وجود دارد

 ما جزو ،خاطر فراوانى و ارزانى انرژى در کشور  به .باالخره دنیا را وادار خواهد ساخت از تجربیات ما استفاده کند
یکى از . راحتى از دست بدهیم مان را نباید به رمایهبهاترین س این گران. کنندگان انرژى هستیم ترین مصرف مسرف

 این کار در حال ،همت وزارت نیرو  مدیریت انرژى است که در کشور ما به و جلوگیرى از اسراف،کارهاى خوب
هاى صادرات و مصرف  بردارى از این منابع، راه کردن تکنولوژى روز و بهرهکشف منابع انرژى، پیدا.گیرى است شکل

العاده جهان در تهیه  اهداف خودمان که تبدیل به یک قدرت فوق ى و جلوگیرى از اتالف انرژى، ما را بهصحیح انرژ
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب←دیکن رجوع ».رساند انرژى است مى
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 برادر مرحـوم   ،قمی آقاى انصارى . توضیح داد   نفت درهمکارى  و  آن  لزوم نزدیک شدن به     

 از خـدمات مــن بـه ایــران و عـزت دادن بــه    . آمـد - واعـظ قمــى -انــصارى] شـیخ مرتـضی  [
 نفر از علماى شـیعه ایرانـى   252و خواست که براى آزادى      تشکر کردند   روحانیت و اسالم    

خبـرى  هـیچ   منجمله برادرش آقاى شیخ احمد کـه  ،اند   سال پیش در عراق زندانى     17که از   
 ،داستانى نقل کرد که برادرش در زمان اقامت امام در نجـف      . کمک کنم ،هم از آنها نیست   

اش  هر روز مقدارى ماسـت کـه از شـیر گـاوى کـه توسـط شـخص صـاحب گـاو در خانـه              
دار نیامـده و امـام پیغـام     گـاو ،هفتـه یـک   یـک بـار در       . است برده   براى امام مى   ،دوشیده  مى

 صاحب گاو مرده و همسرش ،معلوم شدهو   کرده    پیگیري   .ندرشیر دا به  احتیاج  اند که     داده
بـه  و و با پیشنهاد ایشان گاو را آزاد گذاشته و به دنبال آن حرکت کـرده  ه  دانست  خانه را نمى  

ضـع بقیـع را    از آنهـا بخـواهیم کـه و   ، اگر به مکه رفـتم ،از من خواست . استدر خانه آمده  
   .یدان بزرگ، آستان شیخان را حفظ کنند و نیز به مدیران قم بگویم در طرح مکنندبهتر

 نماینـده اصـفهان آمدنـد و بـراى     ،اخـوان ] نیـره [ خـانم    ، کامران و همـسرش    ]حسن [آقاى
ــى   طــرح ــاى عمران ــد  ه ــتمداد کردن ــى  اس ــان خط ــار مخالف ــد  و از رفت ــه کردن ــارو گل  ةدرب

ــاى . نظــرم بــیگفــتم ؛ نظــرم را خواســتند جمهــور آینــده یسیــر ــو] محمدحــسن[آق ، ىیالت
داد در مـورد قـرار   و مـدیران آمدنـد و       ] مـسلح  يروهـا ی ن یی هـوا  عیعامل سـازمان صـنا     ریمد[

  .گزارش دادند داري و نگهتعمیر با روسیه و هواپیما ساخت موتور 
ل یمـسا و  منجملـه تلفـن   ، براى امور جـارى  ،]جمهور معاون اجرایی رییس  [،   اخوى محمد 

شدن   احتمال هماهنگةدربار .اشتیمدولت چند مصوبه د   جلسه هیأت    عصر در    .آمد ماهواره
د و یـ ت رهبرى که فعالً سفیر آلمـان نیا  بار دیگر به خاطر اظهارا  ،ى علیه ما  یکشورهاى اروپا 

هــا و   فــشار ارتــشى،هــا در گــزارش 1.دگــذار نمــىرا تنهــا ســپس اظهــار فرانــسه کــه آلمــان 
                                                

 -  ،روپا اظهار  اهی اتحاديا  دورهسییهلند به عنوان ربعد از حکم دادگاه برلین علیه مقامات عالی جمهوري اسالمی
 خود را رانی سف،هی اتحادنی عضو ايکشورها،کونوسی حادثه مانی در جررانیداشتن دولت ا  داشت که به دنبال دست

در عمل مقابله .  را ترك کنندرانی خاك ایی کشور اروپا12 رانی حادثه موجب شد تا سفنیا. خوانند یدر تهران فرا م
  76 اردیبهشت 10 خیدر تاراي  اهللا خامنه  آیت. کشور فرا خواند12 نی خود را از ارانی سفزی نی اسالمي جمهور،مثلبه 

 در کمال اقتدار و با خواهند ی از دولت م،انی جرنی دولت در قبال ای از مواضع اصولقدردانیضمن یک سخنرانی، در 
:  فرمودندشانیا.  اعمال کنندیی اروپاي در مورد کشورها،کند ی اقتضا می مصلحت آنچه را که عزت اسالمتیرعا

  از حاال به بعد هم، داشته استهانی زشت ايها  در مقابل حرکتی خوباری ما که بحمداهللا مواضع بسیدستگاه دولت«



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 107
                                      

   .هاى ترکیه بر دولت اربکان مورد توجه است الئیک
   

  1997 مى 1                      1417 ذیحجه    23    1376 اردیبهشت 11 شنبه پنج
   

آقایـان بیـژن   [ محـسن و مهـدى و   .کـردیم  به سوى مازنـدران پرواز    ساعت هفت و نیم صبح    
] مرتـضی [ و ]یس سـازمان برنامـه و بودجـه   ری[، میرزاده] حمید[ و ]وزیر نیرو[،  زنگنه] نامدار

 ]فرمانده کل سپاه پاسـداران [، ىیرضا] محسن[ و ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  محمدخان
 در فرودگاه سارى استقبال رسمى     .هم بودند ...  و ]فرمانده نیروي دریایی  [،  شمخانى] علی[و  

نـوراهللا  آقایـان   [ ،اسـتاندار ] پور هیاصغر گرانما  آقاي[ ،ىیرضا] محسن[ آقایان   ، چهار نفر  .بود
  . استا با من روى سکو ایستاده بودند که بد نم،امام جمعهدو ، ] و هادي روحانییطبرس

 در . ناچار با اتومبیل رفتیم، ابر بود؛ى برویم یرجاد  یشهکوپترها به محل سد        بنا بود با هلى   
هـاى مختلـف ســد و    ش از بخـ .ل اسـتان سـئواالتى داشـتم   یمـسیر از اسـتاندار راجـع بـه مـسا     

 آب يتـرین طـرح کانـال سراسـر         مهـم  .کردمهاى آبى خاکى اسـتان بازدیـد        ه طرح نمایشگا
 به قـسمت  ،هاى غربى و مرکزى استان   آب را از بخش   مکعب  استان است که دو میلیارد متر     

د و بـا  بـر    هـزار هکتـار زمـین جدیـد را زیـر کـشت مـى       280کنـد و حـدود        شرقى منتقل مى  
بـا  سد یاچه  میلیارد تومان و طرح ساخت شهرك سیاحتى در ساحل در   150اى حدود     هزینه
   .ستصفاکه بسیار باه چها و دریا ها و جنگل کوه

 حـدود  ، آبیـارى يها  سد و کانال. توضیحات آقایان زنگنه و وکیلى را شنیدیم     ،در مراسم 
   خـاکى هـاى آبـى    طـرح ةدربار من هم سخنرانى مفصلى . است میلیارد تومان هزینه برده   33
  

  
                                                                                                              

هیبق . دیای برانی راه بدهد که به ادی نبای تا مدت آلمان را فعالًری سف، با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اولیستیبا 
 خودشان ،اند  خودشان رفته؛ نداردی مانع، برگردندانهیجو یاصطالح آشتبه  حرکت کی به عنوان خواهند یهم که م

 ي اما در رفتن سفرا، نداردی مانع، برگردندخواهند ی منهایا.  نداردیتی اهمچیشان ه  که رفتندندید. گردند یهم برم
نچه که  مصلحت است و آيزی چه چنندی با سر صبر و فرصت ببدیبا.  بشوددی نبايا  عجلهچی آنها هي به کشورهارانیا

تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار :  منبع». عمل کنندگونه ن هما،میا  گفتهشهیطور که هم  همان،کند ی اقتضا میعزت اسالم
  .1376اي، بیانات  اهللا خامنه آیت
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بازدید از مجتمع آموزشی نیروی دریایی نوشهر
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افتتاح سد شهید رجایی در تنگه سلیمان مازندران
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      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
ها  مهکدفشار  سپس با 1.م کردیآب را مهار خواهمکعب  میلیارد متر9ستان کردم که حدود ا

شکوه  بسیار با،منظره پرش آب در حوضچه آرامش ؛مهاى تخلیه آب سد را باز کرد      دریچه
 متخصـصان  گـرفتم و از مهندسـان و      پـرده بر    از لـوح جالـب آن هـم        . فیلمبردارى شد  .است

   . قدردانى کردم
ع آموزشـى نیـروى دریـایى     تـ  در مجم  . به سوى نوشهر پـرواز کـردیم       .کوپترها آمدند   هلى

فرمانـده  [،  آقـاى شـمخانى  ، پس از استقبال نظامى و ناهـار و نمـاز و اسـتراحت    .یمفرود آمد 
کننـد کـه از رهبـرى اجـازه      ىو گفت بعـضى از عناصـر سـپاه تـالش مـ          آمد ]نیروي دریایی 

فرمانـده کـل سـپاه    [،   آقاى رضایى  .اند   ولى هنوز موفق نشده    ،گیرندب انتخابات را    دردخالت  
 شـود کـه   ]جمهـوري  انتخابـات ریاسـت   [خواسته نامزد  موافق نیست و خودش مى     ]پاسداران

یلى دوشـى و فـارغ التحـص   براى مراسم گرفتن سر    ، سان رژه  انجام . است رهبرى اجازه نداده  
 .کردنـد   من اجـرا وصفر ودي هم د سر.بود جوایز يى دریایى سپاه و ارتش و اعطا     نیروها

کـه در تـاریخ ایـران      تـسلط بـر دریـا       از ایجـاد قـدرت       ، خـدمات مـن    ةدربارآقاى شمخانى   
 مـن هـم   . براى تشکر از من تقدیم کردنـد ،بىل لوح سپاس جا  .سخنرانى کرد  ،سابقه است   بى

 بـود و هواپیمـا   ی طوفـان هـوا  .  به سوى تهران پرواز کردیم  2.داشتماى    کننده سخنرانى دلگرم 
                                                

 - ماندنى در تاریخ ایران و  شیرین و ارزشمند و لحظات به یادحقیقتاً ساعات«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
کنم که همه مردم ایران براى یک بار هم که شده، این سد، این منطقه و این منظره را  من آرزو می. زندران استما

اگر امروز نیستند، باالخره روزى به مازندران خواهند آمد و . به هر حال وقت دارند. آرزوى مشکلى هم نیست. ببینند
ها سلیمان تنگه، جایی است که از  تنگه سلیمان یا به قول مازندرانی. نندوقتى آمدند، حتماً به اینجا بیایند و این سد را ببی

هاى سر به فلک  رودخانه، دریاچه و کوه. این به بعد در تاریخ ایران یک منظره شکوهمند، زیبا و دیدنى خواهد بود
ر جاي خوبی براي نظیر و مشرف به دشت خوب مازندران و دریاى خز هاى انبوه و هواى بی کشیده و سرسبز با جنگل

اي که وزارت نیرو دارد تا در ساحل اینجا شهرك توریستى به وجود بیاورد و ما هم از  مخصوصاً با برنامه. تفریح است
کنیم که سالى  بینى می طریق جاده فیروزکوه به مرکز کشور نزدیکش خواهیم کرد که مردم از دو طرف بیایند و پیش

این کار بزرگى که در این مدت محدود به وسیله مهندسان و نیروهاى کشور . ی کندتواند پذیرای  میلیون نفر را می5
 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب ←دیکن رجوع» .انجام شد، افتخار تاریخ صنعت سدسازى کشور ماست

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376

 - قدرت و عظمت ایران اسالمى است و باالبودن توان  نمود،نیروى دریایى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
ترین منطقه دنیا با پیام  براى ایران اسالمى که در حساس .شود عنوان یک هدف مقدس آرام آرام تأمین مى این نیرو به

عزت آرامش و  .هاى انکارناپذیر است دن توان دریایى از ضرورترب خواهى و مبارزه با ظلم به میدان آمده، باال عدالت
 کار بزرگ .شیارى و آمادگى امروز نیروهاى مسلح کشور استوهاى دیروز و ه  نتیجه مجاهدت،ایران اسالمى



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 111
                                      

  .تکان داشت
  

  1997 مى 2                            1417 ذیحجه    24    1376 اردیبهشت 12جمعه 
   

 ،خارجـه آلمـان  امور تلفنى گفت وزارت ، سفیر ما در آلمان،موسویان] حسین[دیشب آقاى   
کرده که نظر تهران از اینکه مانع برگـشت سـفیر آلمـان شـده      کاردار ما را خواسته و سئوالى 

 کـه جـواب   ، سطح روابط است؟ یا چیز دیگر  نین آورد ی یا پا  ،ع رابطه است  چیست؟ آیا قط  
ایـم کـه     مـصلحت دیـده  ،سـت ا ایم براى اینکه فضاى موجود تهران نسبت به آلمـان بـد    داده

اند که بنا  کرده تهدید.حال به طور رسمى جواب بدهیداند به هر گفته .مراجعت به تأخیر افتد
از مـن جـواب    .گیـرد ببراى جواب مساعد به ایران تـصمیم  روز دوشنبه    ،اتحادیه اروپا است  

   . از خودشان بپرسید،اند زدهرهبري  گفتم این حرف را ؛خواست مى
جمله مذاکرات  من؛ها را به منزل آورده بودم    تن بول .م بیشتر به مطالعه پرداخت    .در منزل بودم  

گـزارش  نیـز  و بود ایران هاى فشار بر  دو جلسه از سران آمریکا که مذاکراتشان در مورد راه     
  .که چگونه آباد شود 1در مورد جزیره فارور] سازندگی[مطالعات جهاد 

 18کارگر بعد از  کار انگلیس در مقابل حزب  مسأله شکست حزب محافظه  ،ها  در گزارش 
  مورد توجه است و نیز مسأله شرمندگى آلمان که ایران سفیرش را نپذیرفتـه           ،سال حاکمیت 

  .است
   

                                                                                                              
سلح  در سایه آرامش و امنیتى حاصل آمده که بانى آن نیروهاى م،سابقه بوده است سازندگى که در تاریخ ایران بى

کردند قدرت سیطره انحصارى بر دریاها را فقط براى خود حفظ  کشورهاى استعمارگر پیوسته تالش مى .کشور است
 بسیارى از کشورها از جمله ایران را از امکانات و تجهیزات نظامى و دفاعى مناسب در دریاها ،کنند و با این سیاست

قدرت  .دادند کشورهاى استقالل طلب نمى ر دریا را هم بهکردند و حتى اجازه استخراج منابع انرژى د محروم مى
 امروز به برکت انقالب ، در اختیار استکبار و دشمنان ایران بوداًحضور و تسلط در دریاها که در گذشته منحصر

 ،هاى سنگین ها براى طرح گذاري عزت امروز ایران و امکان سازندگى و سرمایه .اسالمى براى ایران ایجاد شده است
 هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب←دیکن رجوع» .هاى شما همسنگران دوران دفاع مقدس است مدیون مجاهدت

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376

 - 55فاصله  در و ی ابوموسیکی بندرلنگه و در نزدیغرب  و جنوبيری سرهی شمال جز،فارس جی فارور در خلرهیجز 
 . است گرفته  قرارشی کرهی جزيلومتریک
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  1997 مى 3                            1417 ذیحجه    25    1376ردیبهشت  ا13شنبه  

  
وزیـر  ، ]آقـاي محمـدعلی نجفـی   [ .زننیمـى    ومـرد  نیمـى  ، نفـر  280 ؛معلمان نمونـه آمدنـد   

هـاى آمـوزش و پـرورش      به خاطر پیشرفتیگزارش داد و لوح سپاس،  ]آموزش و پرورش  [
 در انجمـن  ریـ مقـام وز  قـائم [ ،زرهانى] سیداحمد[  آقاى. تقدیم کردند،در زمان مدیریت من 

 ةدربــار مـن هـم   . خوانـد ، مـن سـروده بـود   وصـف در  را کـه  ىیشـعر رسـا  ، ]انیـ  و مربایـ اول
 1؛هاى خوب فعلى صـحبت کـردم   هاى کمى و کیفى آموزش و پرورش و شاخص         پیشرفت
   .حالى بودجلسه با
اتى که به خاطر درگیرى با  از خطر  . آمد ]وزیر جهادسازندگی [،  فروزش] غالمرضا[آقاى  

 تقاضـا  .شرکت براى آفریقا را داد] تأسیس[و طرح کرد   اظهار نگرانى  ،اروپا در کمین است   
در خـصوص   .کـنم   شـرکت ]سازندگی[افتتاح سه هزار پروژه جدید جهاددر برنامه  کرد که   

رغم اینکه حـوزه روحانیـت      على ،و گفت نظر خواست    ،جمهورى هاى ریاست   رأى به نامزد  
  .استکرده صادر طرفى  بخشنامه بى، کنند حمایت مى] نوري[جهاد از آقاى ناطق 

گلپایگـانی، وزیـر فرهنـگ و        [هاشمى] محمدرضا[ دکتر   .ها آمدند   استادان نمونه دانشگاه  
یونـسکو را هدیـه   میتـه ملـی   قـاب ک و حـافظ  دیوان  گزارش داد و یک جلد ]آموزش عالی 

 ها در توسعه و برایشان در فضیلت دانش و نقش دانشگاهنمونه را دادم      هدایاى استادان  .کرد
                                                

 - سال در آموزش و پرورش با همه وسعت و منطقه وسیعى که هشتدر این «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
. دارد، کار عظیمى شده و بهترین زیربنا براى امروز و آینده کشور از ناحیه آموزش و پرورش به وجود آمده است

تحقیقاً آینده کشور . کند  است، به پیشرفت کشور ما کمک میهایی که بهتر شده و هنوز هم رو به بهبود شاخص
سوادان راخیلى کم کردیم، مورد تأیید  اینکه تعداد بی. هاي کیفی و کمی چشمگیرتر خواهد بود براساس این پیشرفت

ور به همه روستاهاى کش .آنها هیچ وقت حامى ما نبودند که به موفقیت ما اعتراف کنند. هاى جهانى است سازمان
رسیدید و توانستید عدالت را در آموزش تحقق بدهید و روستاهاى کوچک را که امکان تأسیس مدرسه را نداشتند، با 

هاى قبولى را در  موفق شدید شاخص. تر از جاهاى بزرگتر زیر پوشش آموزش گرفتید مدارس شبانه روزى آنها را قوي
هاي جهانى، در مسابقات، المپیادها و در  توانستید در صحنه. هاى ابتدایى، راهنمایی و متوسطه باال ببرید همه رده

کشورهاى نیرومند و . هاى جهانى واقعاً باعث آبروى کشور شدید جشنواره خوارزمى خودمان بدرخشید و در صحنه
 بدهید هاى فنى توجه ها را به کاردانى و آموزش موفق شدید که بچه. ها پشت سر گذاشتید باسابقه طوالنى را در مسابقه

بینید که درد بزرگ جامعه هم همین  هاي ما آموزش فنى می که امروز با اصالح سیستم، رقم قابل توجهى از بچه
 کتاب ← دیکن رجوع» .هاى فنى، جذب محیط کار شوند ها باید از طریق آموزش دانیم که جوان چون می. جاست

 .1398 ب،انقال معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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   . شد هجمعى گرفت   به تقاضاى آنها عکس دسته1.سخنرانى کردم
 با توضـیح اهمیـت سـد شـهید رجـایى و طـرح            ، سفر به مازندران   ةدرباراى    عصر مصاحبه 

  شـوراى عـالى  2.کـردم  هـاى دریـایى      مازنداران و گیالن و پیشرفت در سـازه        يکانال سراسر 
ل ترکیـه  ی مسأله آلمان و اتحادیه اروپا و خطر آمریکا و مسا     ةدربار .جلسه داشت ملی  امنیت  

] اکبـر  علـی [ بـه عـراق و سـفر دکتـر     ]وزیر اطالعـات [،  فالحیان] علی[و سفر احتمالى آقاى     
   . به مصر صحبت کردیم]وزیر امورخارجه[، والیتى

  راجـع بـه انتخابـات      . آمـد  ]دبیـر شـوراي عـالی امنیـت ملـی         [،  روحانى] حسن[شب دکتر   
ل یو مـسا نظـام   و ریاست آینده مجلس و محل مجمع تشخیص مصلحت       ]جمهوري ریاست[

  .  صحبت کردیم،اروپا پس از اظهار رهبرى در مورد عدم پذیرش سفیر آلمان
  

  1997 مى 4                          1417 ذیحجه    26    1376 اردیبهشت 14یکشنبه  
   

هاى صداوسـیما   از منزل به مرکز همایش ،ندیشمندان ایرانى داخلى و خارجى  براى همایش ا  
                                                

 - هاى علمى و فرهنگى مؤثر در پیشرفت و توسعه و عظمت جامعه را در واقع   بزرگداست شخصیت،آقاى هاشمى
حقایق مأنوس دانست و اظهار  ویژه نسل جوان بهه دادن جامعه ب هاى کمال یافته و نیز توجه احترام به علم و اندیشه

ح و جوهر آدمى و عنوان ارضاکننده رو  و منزلت دانش، بهجهان امروز با درك جایگاه شایسته، ارزش«: داشت
نظام جمهورى  .رشتابى در این بخش داشته استهاى الزم و پ گذارى  سرمایه،کننده نیازهاى او در حال و آینده تأمین

 ،ها اهکردن محیط دانشگ هاى علمى خود و اسالمى و معنوى اسالمى امروز با ارج نهادن به مقام دانشمندان و سرمایه
 بر ضرورت جذب و برقرارى ایشان» .هاى دینى و علمى در حد مطلوب بسازد ارزش اى متکى به کنند جامعه تالش مى

 با توجه به«: گفتارتباط با دانشمندان ایرانى و نیروهاى باسواد و تحصیلکرده مقیم خارج از کشور تأکید کرد و 
وجود  ى نیرومندى در بخش دانشگاه و مراکز آموزش عالى بهها  پایه،دست آمده در دوران سازندگى هاى به ارزش

باید از طریق کاهش فاصله  .کشور در جهان راهگشاست آمده که براى مراحل بعدى توسعه و یافتن جایگاه درست به
  اطالع رسانى پیشرفته وزارگیرى از اب کشورمان با جهان پیشرفته و افزایش کیفیت تحصیالت در مقاطع عالى و بهره

در سایه  .هاى بلندترى در مسیر کمال و تکنولوژى برداریم  گام،داشتن ارتباط با مراکز علمى معتبر در سراسر جهان
 امروز همه ارکان پیشرفت در نظام ،گیرى و تربیت نیروى انسانى متعدد در کشور ارتباط سالم علم و تکنولوژى بهره
مندى در صدور خدمات فنى مهندسى در جهان مطرح و وارد عنوان رقیب نیرو جمهورى اسالمى فراهم و ایران به

دانشمندان و عالمان کشور نیز باید با حراست از موقعیت ممتاز کنونى و جلوگیرى از افراط و تفریط  .میدان شده است
   هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ندنها و تعالى افکار و نظرها فراهم ک در محیط دانشگاهى، زمینه را براى تبادل اندیشه

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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 ،بخش یزدان] ایرج[خرازى گزارش دادند و دکتر ] کمال[ فاضل و دکتر     ]ایرج [دکتر .رفتیم

دنـد و از  نمو   سـخنرانى ،رضـا ] اهللا فـضل [یس انجمن پزشکان ایـران در اروپـا و پروفـسور            یر
 با اعجاب یاد کردند و خواستند که بـا ایرانیـان         ،از جنگ هاى سازندگى ایران پس       پیشرفت

 من . لوحى به عنوان سپاس به من تقدیم کردند. با گذشت و عطوفت رفتارکنیم،مقیم خارج 
و فهرستى از کارهاى مهم تکیه نمودم ایران واقعی هم سخنرانى مفصلى کردم و بر استقالل       

 گویا سخت تحت تأثیر قرار 1.ه دادمینى اراانقالب را از ابعاد سیاسى و فرهنگى و علمى و ف     
                                                

 - موقع خوبى هم تشکیل .  نشست مهم و کارسازى باشد،تواند این نشست مى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
اگر ما در گذشته  .کند دهد و قضاوت را آسان مى هاى جامعه ایران خود را نشان مى موقعى که واقعیت. ده استش

 ولى ،صورت سخنرانى و طرح بود که تحقق آنها با تردید روبرو بود  اغلب به،خواستیم وضع ایران را ترسیم کنیم مى
ایران  .توان روى آن بحث کرد دهد و مى  خود را نشان مىواقعیت و حقیقت کردیم، به اى از آنچه فکر مى امروز گوشه

خصوص در این   استعدادهایش را بروز دهد و به، مظلوم بود و ایران و ایرانى فرصتى پیدا نکرده بوداًدر گذشته حقیقت
ا باید یک از این نظر انقالب اسالمى ر .هاى ترقى در دنیا بود، ما بدترین وضع را داشتیم  قرن اخیر که قرنسه چهار

خواستند این کارها انجام شود و   نمى،هاى غرب و شرق و ارتجاع منطقه دانیم که قدرت همه ما مى. معجزه تلقى کرد
 راه انداختند ههایى از پیش طراحى شد بعد از آن هم شورش. در داخل هم خیلى کار کرده بودند که نشود، ولى شد

وجود آوردند که جزو  هبعد آن جنگ عجیب و غریب را ب.  پیش نبرد انقالب را بگیرند که آن هم کارى ازيکه جلو
این افتخار عظیمى  .اند که حقایقش گفته شود  نگذاشته،هاى استعمارى هاى دنیاست و حتى تاکنون بوق نوادر در جنگ

.  استامروز قدرت عجیبى در ایران خلق شده. هاى این کشور هیچ نقشى ندارند گیري ها در تصمیم است که خارجى
براى شما مشکل است که  . رمز اساسى قدرت اجرایى ماست، میلیون دانشجو داریم که این نیروى انسانى5/1ما االن 

هاى   سال گذشته مقایسه کنید که البته در سال15جنوب تهران بروید و آنجا را با  توانید به روستاها بروید، ولى مى به
فکر کنار مرزها هم که کشورهاى مثل ما  ما حتى به . شمال شهر خواهد شدل طبیعى بهتر ازیدلیل برخى مسا آینده به

دانشگاه . مرز در حال ساخت است هاى بسیارى در مناطق متصل به ها و سدها و کارخانه راه. ایم  بوده،کنند توجه نمى
 بلوچستان پاکستان  هزار دانشجو و سد پیشین هم در کنار40 تا 30هاى ماست با حدود  زاهدان از بهترین دانشگاه

کنند که جنگ است، ما در کنار مرز عراق در حال ساخت  حتى در کردستان که این طور تبلیغ مى. ساخته شده است
اى در مازندران در حال  یک طرح افسانه. کنیم  داریم مهار مى،رفت هاى کم کشور را که هدر مى آب. سد هستیم

این کانال   به،اى آب زیاد دارد شود که هرجا منطقه  کانالى کشیده مىاجراست که ضمن آن از آستارا تا ترکمن صحرا
هاى دریایى در اختیار  سازه.  مال ایران نبود اصالًدریاها قبالً. گیرد ریزد و هرجا آب کم دارد از آن بهره مى مى

 در ایران انجام اًکشتى اساستعمیر .  خارجى بودند،ها  حتى کاپیتان کشتى،رفتیم دریا مى ها بود و از ساحل که به خارجى
 ما در دریاى خزر بندر اًاساس. ساختند صورت کلید در دست مى ها به قیمت زیاد و به شد و تمام بندرها را خارجى نمى

 یا در حال  و بندر صیادى ساخته شده10سازى عظیم در دریاى خزر داریم و  امروز ما یک کارخانه کشتى. اشتیمند
 در چند سال آینده هم ادامه پیدا ،اسالم آغاز کرده است کتى که ایران با آزادى و با اتکا به حرمامیدوار .ساخت است

» .توانید در آن برنامه شریک شوید  شما هم مى.هایمان را تحقق یافته ببینیم  امیدواریم تمام برنامه1400سال . کند
 .1398 انقالب، معارف رنش دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع
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 .خصوص که چنـد روزى هـم از کارهـاى مهـم سـازندگى بازدیـد کـرده بودنـد              به ؛گرفتند
  .اند حدود دویست نفرى از خارج آمده

. وزیر چـین آمـد   معاون نخست،  ]الن چینگ  آقاي لی [ . کارها را انجام دادم    .به دفترم رفتم  
 ،یس کمیـسیون مـشترك اسـت   یـ  کـه ر  ]جمهـور  ی ریـیس  معـاون اجرایـ   [،  قبالً اخوى محمد  

ــاع هــا  گزارشــى از مــذاکرات و توافــق . داد راآنهــا از ســاخت نیروگــاه اتمــى مقــرر  و امتن
 .بـود هـاى نفـت و گـاز و صـنایع و دریـا       هـا در بخـش    مذاکرات در مورد توسـعه همکـارى      

فرانـسه و کانـادا    این است کـه قـسمتى از آن را بایـد از           ،ساختن نیروگاه نعذرشان در مورد    
 ولــى عــذرى بــراى ، آنهــا موافقــت کننــد،بگیرنــد و امیــد ندارنــد کــه در شــرایط موجــود 

 به خاطر مقابله .که قرار شد پیگیرى شود  نداتمى اصفهان نداشت  تأسیسات  گذاشتن کار    ناقص
   .نیم دیگر ندايها  این را مانع همکارى، ترجیح دادیم که در شرایط حاضر،با اروپا

 از خطر هماهنـگ شـدن اروپـا و آمریکـا علیـه            .وزیر نفت آمد  ،  ]رضا آقازاده آقاي غالم [
عـصر  .  قرار شد همکارى با چین را توسـعه بدهنـد و روسـیه را نیـز    .اظهار نگرانى کرد ایران  

 ]غالمحـسین [، نـوربخش  ]محـسن [،  کروبـى ]مهدي[، ها  ینىیموسوى خو ] سیدمحمد[آقایان  
 در مـورد انتخابـات   1هـاى دیـروز رهبـرى    بتاز صـح  .مرعـشى آمدنـد  ] حسین[کرباسچى و   

خـاتمى اسـتعفا خواهـد داد و آنهـا هـم        ] سیدمحمد[و گفتند که آقاى     اظهار نگرانى کردند    
 قرار شد با رهبرى مطرح کنم . نکننديشان کردم که چنین کار  نصیحت .کنار خواهند رفت  

                                                
 - حضور مردم در تی اهمانی با ب،نی فضال و مبلغون،ی علما، روحانداری در د، رهبر معظم انقالب،يا  خامنهاهللا تیآ 

  ایشان. فرد اصلح کمک کنندنشی گزي خواستند که به مردم براونین از علما و روحا،ي جمهوراستیانتخابات ر
 قرار دادند دی آحاد مردم مورد تأکفهی را به عنوان وظي جمهوراستیانتخابات ر خوب و آگاهانه در نشیضرورت گز

 و در اداره امور نیتر نی دهند که امي رأي اصلح تالش کنند و به نامزدنشی گزي برادیانتخاب کنندگان با«: و فرمودند
 کردند و فی مردم توصي قبول برا قابلی مورد اعتماد و مرجعن،ی علما را ام، انقالبرهبر» . فرد باشدنیکشور قادرتر

 يجمهور استی مانند انتخابات ریلی و در مسادانند ی قابل احتجاج عنداهللا مصی علما را تشخصیمردم تشخ«: گفتند
 یی درست به مردم کمک کنند و به هنگام راهنماتخاب در اندی علما بانیبرا بناکنند؛ ی از همه به علما اعتماد مشیب

 خداوند متعال پاسخگو شگاهی آن حجت داشته باشند و بتوانند در پي کنند که برای را معرفیت کسمردم، با حداکثر دق
:  فرمودند و روحانیون خطاب به علماایشان» . دخالت بدون حجت، خطرناك استزی عدم دخالت و نرایباشند، ز

و مجرب در اداره امور کشور را  نی متعبد، متدر،ی مدق،ی شخص الکی بتوانند یی باالي که مردم با رأدی کنيکار«
: منبع» . کندقی تطبح،ی صحيارهای که با معدی کنی را به مردم معرفی کس، نامزدهاانی در مدیشما با. انتخاب کنند

 .1376اي، بیانات  اهللا خامنه تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار آیت
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  .و شب با رهبرى مطرح کردم

نمایـشى و شـعر    .رفتم به ورزشگاه آزادى ،هرانکنگره سرداران شهید استان ت   براى افتتاح 
فرمانـده کـل   [، رضـایى ] محـسن [مقـدم آقـاى   ى دختر و مادر و همسر شهید و خیر و سخنران 

  .و سپس مراجعت کردم 1انجام شد و سخنرانى مفصل من ]سپاه پاسداران
  در مراسـم ، نظر داشت که قبـل از انتخابـات  . آمد]جمهور معاون اول رییس[، دکتر حبیبى 

روحانیون مبـارز را مطـرح   ] مجمع[ مطالب .همان رهبرى بودم ی شب م  .مجلس شرکت نکنیم  
 قـرار شـد بـه آقـاى خـاتمى کـه       .هـا هـستند    بودن صـحبت   سو ایشان به کلى منکر یک     .کردم

ل اروپـا و آمریکـا و   ی راجع بـه مـسا     .شان کنند   قانع  و  وقت بدهند  ،خواست مالقات کرده  در
  .مصر مذاکره کردیممسأله و سفر من و ] حوزه علمیه قم[چین و روسیه و جامعه مدرسین 

                                                
 - فضاى ،این کنگره«: ید استان تهران، گفت هزار شه36کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه و در ،آقاى هاشمى 

سازى را که بسیارى از بندگان خالص جان برکف از حیات انقالب اسالمى دفاع  دوران مقدس و روزهاى سرنوشت
این همه .  تن شهید تقدیم اسالم شد70 عاشورایى که در آن ؛ما در آستانه عاشورا هستیم . زنده کرده است،کردند مى

 از اخالص یاران امام ، اما من مطمئن نیستم که اخالص بسیارى از شهیدان انقالب اسالمى،تاثر و سازندگى داش
یران اسالمى با تقدیم صدها  آن همه اثر و سازندگى را داشت و ا،عاشورا با هفتاد و اندى شهید .کمتر باشد) ع(حسین 

توانیم  ین مقایسه مفهوم جالبى دارد و ما مى ااًشهید و ایثارگر قطعه مهمى را در تاریخ بازى کرده است و واقع هزار
عدالت الهى ایجاب  .این راه رفتند  این همه قربانى با همه اخالص و با عشق خود و با انتخاب خطرات به،شهادت بدهیم

اى ه خانواده .ها باقى بماند  حداقل در ایران براى قرن، یاد قربانیان و شهداى گرانقدر عظیم دوران دفاع مقدس،کند مى
 آنچه ،امروز براى من ملموس است . امتحان الهى را به بهترین وجه پشت سر گذاشتند،شهدا نیز با انتخاب راه شهید

 حضور مؤثر شما ایثارگران در اعماق کشور ،مایه پایدارى و رشد و بالندگى و استقالل ایران و انقالب اسالمى است
، ملت ما و همرزمان و رامروز همه کشو .را نورانى کرده است است و حضور معنادار شما همه جا )عج (امام زمان

یکى از مشکالت ما در  .اند  چرا که آنان سردارانى بزرگ،همسنگران آنان، این عزیزان را فراموش نخواهند کرد
  هدف ما در دفاع شهادت نیست و،هر عملیاتدوستان خودمان بود که در   تفهیم این نکته به،هاى جنگ تحمیلى جبهه

هاى درخشان   اما آنها خود عاشقانه راه دیگرى را انتخاب کرده بودند و این پیروزي،داشتن اسالم است پیروزى و نگاه
دندان  با این روحیه بود که ایران اسالمى در برابر دشمن تا به .مربوط به صفا و صمیمیتى بود که در وجود آنها بود

هاى شیطانى از دشمن و حتى نبرد رو در رو با  هاى عظیم قدرت مایتهاى تبلیغاتى استکبار جهانى، ح مسلح، توطئه
هر متجاوز بودن را به کارنامه ها بود که سازمان ملل ایران را مظلوم جنگ دانست و م با این شهادت. آمریکا پیروز شد

کند که  یا نیز تحلیل مىکند و دن ها را حفظ مى صدامیان زد و این قطعه بسیار مهمى است و حافظه تاریخ نیز این حماسه
 زمان هاى دشمنان را در کشور امام توانیم کشور را بسازیم و توطئه اگر امروز مى .این اتفاق عظیم چگونه رخ داده است

دلیل استفاده از همسنگران همان شهدا و ایثارگرانى است   به،عمران و بازسازى کشور بپردازیم  خنثى کنیم و به)عج(
 دیکن رجوع» .کنند گونه حمایت مى کردند و امروز رهبر عزیزشان را همان فدا مى) ره( را براى امام که تا دیروز جانشان

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←
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  1997 مى 5                        1417 ذیحجه    27    1376 اردیبهشت 15دوشنبه 
   

 اکثریـت نزدیـک بـه    .رفتـیم  المللـى  به نمایشگاه بین   ،براى افتتاح نمایشگاه اصالحات ادارى    
 مقرراتى و ابـزارى را نمـایش   ،اى  شیوه،ارى غرفه دارند و اصالحات ساخت ها خانهتمام وزارت 

 یک ساعت و نیم طول .دیمنی همه را دیدم و توضیح ش       است؛  کارهاى خوبى شده   .دهند  مى
دبیرکــل سـازمان امــوراداري و  [، میرمحمـدى ] ســیدمحمد[ آقـاى  ،در سـالن مراســم . کـشید 

سـخنرانى  هـا    موفقیـت بـارة  لـوح تقـدیر مـدیران موفـق را دادم و در     . توضیح داد  ]استخدامی
  1.ه دهندی خود را اراهايد و پیشنهادندم که اهل نظر نمایشگاه را ببیننموو پیشنهاد کردم 

 . آمـد  ]ریـیس سـتاد رسـیدگی بـه امـور آزادگـان           [،  وکیلى] عباسعلی[ آقاى   .به دفتر رفتم  
. اسـتمداد کـرد   یـد دتـسهیالت ج و گزارش کار ستاد آزادگان را داد و براى کمـک بیـشتر       

 براى سـفرم بـه آنجـا و ایجـاد واحـد           .لرستان آمدند استان  امام جمعه و نمایندگان      ،استاندار
 در مـورد یـک کـیس     . آمـد  ]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[آقاى   .اصرار دارند  پتروشیمى

آقاي  يو باال رفتن مرتب آرا ] جمهوري ریاست[جاسوسى گزارش داد و راجع به انتخابات        
  .خاتمى گفت] سیدمحمد[

 و 48از جملـه تقـسیم اعتبـارات تبـصره      ؛داشتاى اقتصاد جلسه با چند مصوبه     عصر شور 
 امروز بعـد از پخـش خبـر جلـسه مجلـس بـراى             .تعیین قیمت محصوالت پتروشیمى و چاى     

 کـه ایـن برنامـه را بـراى تبلیغـات آقـاى نـاطق              ]نـوري  [ مخالفان آقاى ناطق   ،قدردانى از من  
                                                

 - ن  خدمتگزارا،کارمندان دولت«:  در مراسم گشایش نمایشگاه اصالحات ادارى تصریح کرد،آقاى هاشمى
  نیست.شوند اندازه زحماتى که متحمل مى زحمتکش و قانع جامعه هستند که دریافتى آنان در شرایط کنونى به

هاى دولتى در جهت سازماندهى مناسب،  دریغ دستگاه نمایشگاه اصالحات ادارى بیانگر تالش و زحمات مستمر و بی
با وجود گسترش خدمات دولت در همه  .شى استها و ترکیب نیروى انسانى و افزایش کارآیى و اثربخ بهبود روش

 ایشان» .ها و مؤسسات دولتى همچنان ثابت و در برخى موارد کاهش یافته است ها، حجم کادر ادارى وزارتخانه بخش
 از کارکنان دولت خواست با جدیت تمام ،با ابراز رضایت از تالش تمام کسانى که در نظام ادارى کشور فعال هستند

باید انصاف در «: گفت و یک اداره تلف شود بههنگام مراجعه  اجازه ندهند وقت مردم و ارباب رجوع بهتالش کنند و
 از تمام کسانى که در مورد نظام ادارى افکار ،جمهور یسیر» .مورد تالش کارکنان دولت در شعارها رعایت شود

 دیکن  رجوع .ر دیدار از این نمایشگاه ارایه کنند خود را دهايها و پیشنهاد ها، دیدگاه  خواست طرح،طلبانه دارند اصالح
  .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←
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تخابـات داشـتند کـه    آن بـه بعـد از ان  ریتـأخ اضـاى  و تق ند   مراجعات زیادى داشـت    ،پندارند  می

  .مسرانجام پذیرفت
   

  1997 مى 6                        1417 ذیحجه    28    1376 اردیبهشت 16شنبه  سه 
   

آقایـان  [ محـسن و  .به سوى اصفهان پـرواز کـردیم      ] مهرآباد[هفت صبح از فرودگاه     ساعت  
 ،وزراى صنایع ،  ] محلوجی، بیژن نامدار زنگنه    زاده، محمد فروزنده، حسین    محمدرضا نعمت 

] رضـا [و  ]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه    [، میـرزاده ] حمیـد [آقایـان   معادن و نیرو و     ،دفاع
در فرودگـاه اصـفهان پـس از اسـتقبال      . همـراه بودنـد  ]رییس سازمان انرژي اتمی[،  امراللهى

 ، واحـد بزرگـى  ؛واز کـردیم آهـن پـر    کنار کارخانه ذوب، به سوى پاالیشگاه قطران  ،رسمى
  . استسالدر ن قطران هزار تُ 100براى پاالیش 

 میلیـون دالر و چهـار میلیـارد    39بـا   .را شـنیدیم ادیب ] حسین[ آقاي ،آنتوضیحات مدیر   
 محـصول  ، از بیـست و چنـد سـال پـیش      .قیمـت دارد    محصول گران  18ساخته شده و    تومان  

اى خاکى انباشـته شـده و فقـط چنـد     ه مصرف در حوضچه بىهن آ قطران کک سازى ذوب   
امروز ارزش  . استصادر شده  دالر20ن  تهران به قیمت هر تُيمتروشرکت محموله توسط 

  مصرف پاالیشگاه ذخیره شده، میلیون دالر است و براى امسال25محصوالت یک سال آن  
  .است

آقـاى   پـس از اسـتماع گـزارش    ، در جمع کارکنان.هاى مختلف بازدید کردیم   از قسمت 
رییس بنیاد مستضعفان [، دوست رفیق] محسن[ و آقاى ]وزیر صنایع [،  زاده  نعمت] محمدرضا[

رفتن این تکنولـوژى را توضـیح دادم کـه حـدود سـه      گ صحبت کردم و اهمیت     ]و جانبازان 
مـاً شـعار   ی دا،کارکنـان بـا شـور فـراوان       1.تواند از قطـران بگیـرد       مىرا   زیرین   لهزار محصو 

                                                
 - هاست که از ارزش و اهمیت  مدت. ما خیلى انتظار کشیدیم تا امروز رسید«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

ولى این . نتظار استفاده از این صنعت مبارك را داشتیم، که به ادله مختلفى طول کشیدپاالیشگاه قطران شنیده بودیم و ا
مان را  بحمداهللا یکى از ادله و همچنین ثمرات تأخیرش این بود که ما شریک خارجی. طرح مهم، خوب اجرا شد

و ما امروز یک . ردندها کمک ک در این جریان، فرانسوي. عوض کردیم و خیلى ارزانتر و شاید بهتر به ثمر رسید
آنها که همراه . دانند خوب االن، حضار کم و بیش می. تکنولوژى بسیار با ارزشى را از این طریق در اختیار داریم

 مان را خوب در جریان این کار بودند، آنجا شنیدند یا از پیش در جریان بودند ولى مهم اینکه مردم و صنعتگران
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  .دادند  سر مى»قطرانبه وش آمدى  خ،هاشمى قهرمان«
 ، اتوبـوس ، از کارخانه تولیـد چهـار نـوع خـودرو       . مرکز صنایع نظامى رفتیم    ،شهر به زرین 

 مهندس وى نکیا] غالمعلی [  جیب و کامیونت بازدیدکردیم و توضیحات مهندس   ،بوس  مینى
اى  پـس از اسـتماع گـزارش آقـ       ،رشـور آنجـا    سپس در جمع کارکنـان پ      .طاهرى را شنیدیم  

 ، ضمن توضـیح اهمیـت صـنایع دفـاع         ، در سخنرانى کوتاهى   ،]وزیر دفاع [،  فروزنده] محمد[
  1.شان کردم تشویق

 از طـرح توسـعه مبارکـه    ، پس از ناهـار و نمـاز و اسـتراحت        .کردیمبه فوالد مبارکه پرواز   
ود ش ن فوالد به محصول اضافه مى هزار ت600ُ ،ذوبهاي  پاتیل با تغییراتى در  .بازدید کردیم 

توسـعه تـا   لـوح   از کـردیم و  بازدیـد  رد از خط تولید ورق گـرم و سـ  .که خیلى جالب است 
 ، در جمع کارکنان.افشانى شد  گل با شیوه جالبى  .  پرده برداشتیم  ،ن ورق سطح شش میلیون تُ   

   و مهنــدس]وزیــر معــادن و فلــزات[، محلــوجى] حــسین[پــس از اســتماع گــزارش آقایــان 
                                                                                                              

حال  ن گام مهم در استفاده خوب از یکى از مواد معدنى کشور است که تا به این اولی. بسیار بزرگ بگذاریم
شود از آن  اى که حدود سه هزار محصول ارزشمند را می ماده. شده است صورت ضایعات مزاحم در کشور تلقى می به

ز مزاحمى طور که نفت، نفت خام، چهره عبوس سیاهى دارد و خودش چی درست همان. بگیریم چیزى شبیه نفت است
دهد که االن در زندگى مردم  شود این همه محصوالت زیبا و کارساز را به مردم مى  ولى وقتى تبخیر می،تواند باشد می

همه جا حضور دارد، این ماده با ارزش قطران که در ذغال سنگ وجود دارد با شکل نازیباى خودش یک چنین 
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  ،رفسنجانی هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .خاصیتى دارد

 - همچنین طلبکار خسارات جنگ . الحمدهللا جنگ تمام شد و ما پیروز جنگ«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
، همین کارخانه »ساصد«امروز  .توانیم صنایع حساسمان را بسازیم شناخته شدیم و امروز روى زمین هم با امنیت مى

کنند و در  ستفاده مىهاى موجودشان دارند ا سازى، یکى از کارهاى بسیار خوبى است که آقایان از ظرفیت شینما
خوشبختانه هر چهار نوعى که اینجا . ح یکى از نیازهاى واقعى ما است االن به آنها خودرو باید برسانیمنیروهاى مسل

ح ان طراحى کردند براى نیروهاى مسلپ هست که آقایها و هم جی دیدیم، هم اتوبوس، هم مینى بوس، هم کامیونت
آورید، براى مردم  در جامعه هم همه اینها الزم است و امروز مینى بوس موتور عقب به بازار مى. کارآیى زیادى دارد

کند، آنها هم  شاءاهللا کارخانه دیگرى هم که در بخش نظامى دارد این کار را مى ان. ما یک خبر خیلى خوبى است
ولى با این کار . بوس یک مقدار مزاحم بود  صداى مینى،ها بوس در مینى. ورند، که این یک خدمت درستى استبیا

من امیدوارم که با آن دو بخش دیگر، این سالن بزرگ صد هزار مترى، . بوس خواهد بود آسایشى براى مسافرین مینى
 یا این قدر کارمند ،جا سالنى به این ظرفیت دارنددانم که صنایع دیگر هیچ  دیگر نمى. بزرگترین سالن کشور باشد

. شهر در استان صنعتى اصفهان  که یک موقعیتى است، آن هم در زریندارند؟ به هر حال این سالن خیلى خوب
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ال و کامل بشودشاءاهللا آن دو بخش هم به زودى فع ان

 .1398 انقالب، عارفم نشر دفتر ،1376
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 سفر بھ اصفھان       

پاالیشگاه قطران اصفهان

فرمان آغاز عملیات اجرایی طرح های سازندگی
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 سفر بھ اصفھان       

بازدید از کارخانه تولید خودرو در مرکز صنایع نظامی زرین شهر اصفهان

بازدید از کارخانه فوالد مبارکه
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 سفر بھ اصفھان       

بازدید و افتتاح طرح توسعه فوالد مبارکه اصفهان

اهدای لوح سپاس از سوی هنرمندان شهر اصفهان
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 ،یـان عرفان] محمدحـسن [و معاونـان و آقایـان    ]مدیرعامل فوالد مبارکـه  [،  هراتی] احمدعلی[
و از جـذب   سـخنرانى کـردم  سپس . دادملوح تقدیر به مدیران ،  ]مجري طرح فوالد مبارکه   [

 واقعـاً   1؛دمنمـو نـورد قـدردانى    و خـط  هـا  کوره و پاتیـل جدیدترین تکنولوژى براى اصالح     
   .  است باعث افتخار صنعت و تولید کشور شده،فوالد مبارکه

 توضـیحات  .در شـهر صـنعتى رفتـیم   ] وابسته بـه وزارت نیـرو  [ »لرنیرو کُ«به محل کارخانه  
 در ي زیـاد سـازند و اهمیـت   و محـصوالت دیگـر مـى   لـر   کُ، از نمک و گاز و پودر    .شنیدیم

 و هفــت  هزینـه ارزي  میلیـون دالر 20 بـا  . از کارخانـه بازدیـد کـردم   .درابهداشـت کـشور د  
به کارخانه   ، طرح صنعتى متنوع   20براى افتتاح   .  است میلیارد تومان هزینه ریالى ساخته شده     

 ،اسـتماع سـخنان وزراى صـنایع و نیـرو    بعـد از  دم و نمـو هـا بازدیـد      از غرفـه   .دیگرى رفتـیم  
    2.صحبت کوتاهى کردم

آقایـان رسـولى و   ضـیحات   پـس از اسـتماع تو  .اى اصـفهان پـرواز کـردیم    هـسته به مرکـز   
هــا  از راکتــور کوچــک آب ســنگین کــه چینــى ،]ریــیس ســازمان انــرژي اتمــی[، امراللهــى

  . بازدید کردیم،اند ساخته
چنـد طـرح عمـران شـهرى و     از  ، پس از نمـاز  . فرودگاه اصفهان رسیدیم    به پس از مغرب  

گزارش ، در مراسـم .و دستور شروع کـار دادم  کردیم  ن بازدید   ساخت هتل و کارخانه سیما    
من خواند که وصف  شعرى رسا در ، شاعرى.استاندار را شنیدیم، ]آقاي اسحاق جهانگیري[

                                                
 - کشورهاى .انگیزتر است  من از جهاتى ستایش نظر  به،این مرحله توسعه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 معموالً خیلى باید صبر کنند تا یک تکنولوژى از آن تازگى و طراوتش که افتاد و آن ،جهان سوم یا در حال توسعه
هاي  ها به کشورهاى دیگر بیاید، ولى این تکنولوژى که امروز در کوره آن موقعش را از آن گرفتند ا هاي اصلی مایه

با یک . گذراند هاى عمرش را دارد می  بلکه نوجوان است، اولین سال، واقعاً جوان است،اش را دیدیم ذوب ما نمونه
ها ماده مذاب به آن  ز کوره دیگر حاال دیدیم آنجا که ا.گیریم هزینه بسیار کمى این محصول خوب را داریم از آن مى

ن فوالد  هزار ت600ُ میلیون دالر 50اى نزدیک  با هزینه. شود دیگر بگوییم طرح و فکر است  نمى،آید خوبى بیرون مى
 یعنى یک چهارم ظرفیت ،گذارى کردیم  زیر همان سقفى که همه کارهاى دیگرش را ما قبالً سرمایه،را اضافه بکنیم

هوش خوب که این تکنولوژى را گرفتیم و   تر و با  این صرفاً با اتکا به یک تکنولوژى پیشرفتهکارخانه را باال ببریم،
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» . عملى شده است،آوردیم

1398. 

 - 1398 انقالب، معارف رنش دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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آن را با خط زیبایى روى لـوحى نوشـته بـود و              ،]خطاط معروف [،  لىیفضا] اهللا حبیب[ اداست

   .اى نمودم کننده من هم صحبت دلگرم .نمایندگان هنرمندان اصفهان به من تقدیم کردند
  وزاده تی هــدادیــمجآقایــان [ . شــام را در راه خــوردیم.بــه ســوى تهــران پــرواز کــردیم 

گفتنـد پیـشنهاد ایتالیـا ایـن     .مان در ایتالیا و فرانسه همراهمان بودندنرایسف،  ]ی آصف درضایحم
 ایـران  ه دوسـتانه بـ  دتوانـ  مـی  ، سفیر آلمان در گروه سوم سفراى اروپا    ،میاست که اعالن کن   

  .برگردد
   

  1997 مى 7                    1417 ذیحجه    29    1376 اردیبهشت 17چهارشنبه  
   

 فـاطى  . بنیـاد بیماریهـاى خـاص آمدنـد      ي اعضا ، پس از انجام کارهاى دیروز     .به دفترم رفتم  
 ،نىهـایم بـه بیمـاران سـرطا      بـه پـاس کمـک   .اى متنـى خوانـد   بچه دختر.صحبت خوبى کرد  

آمیز کـردم و   من هم صحبت تشویق .لوحى به من اهدا کردند    ، تاالسمى و هموفیلى   ،کلیوى
  1.ام گرفت گریه،ضمن صحبت

هـاى جدیـد    سنجى نتایج افکار  و  آمد ]رییس سازمان صدا و سیما    [،  الریجانى] علی[آقاى  
                                                

 - را هاى خاص  امور بیماري  رسیدگى به،هاى خاص  در نخستین سالگرد تأسیس بنیاد امور بیماري،آقاى هاشمى
اى که با الگوى اسالمى براساس وحدت عقیدتى و  در جامعه«: داشتکارى انسانى و خداپسندانه ذکرکرد و اظهار

 بلکه برخود الزم ،کنند تفاوت احساس نمى در برابر نیازها و مشکالت بىشود، مسلمانان خود را  مکتبى تشکیل مى
اید که  شما یک وسیله ارتباطى با خدا انتخاب کرده .گونه موارد به یارى هموطنان خود بشتابند دانند در این مى
موفیلى، کلیوى و کمک به بیماران تاالسمى، ه .مان جلب کنید توانید به وسیله آن رحمت خداوند را براى جامعه مى

توان رحم، شفقت و مهربانى را در جامعه ترویج داد و این امر  از این طریق مى. استسرطانى از کارهاى مهم جامعه 
کنندگان کلیه، افراد با اهدا .ها را نیز افزایش داد شود که عالوه بر جلب رضایت خداوند، محبت بین انسان باعث مى

گونه افراد با گذشت حمایت   حساب جدایى دارد و ما نیز باید از این،ر نزد خداونداى هستند که پاداش آنها د عاطفه
در حالى که «: گونه بیماران و حذف پرداخت حق بیمه آنها اظهار داشت با تأکید بر ضرورت بیمه اینایشان » .کنیم

» .ه نشودیهاى الزم ارا مک ک،این اقشار مظلوم رسد، جایز نیست که به مصرف یارانه مى هزاران میلیارد ریال به
هاى  هاى سنگین درمان بیماري این امر خیر و با اشاره به هزینه جمهور با اعالم آمادگى دولت براى کمک به یسیر

ویژه افراد نیکوکار و ثروتمند در این  هها، خواهان همکارى تمام مردم ب تأمین این هزینه خاص و ناتوانى مبتالیان به
ها و  هاى این بنیاد براى رفع محرومیت، پیشگیرى و درمان این بیماري  با قدردانى از تالش،ىآقاى هاشم .زمینه شد

. ها و آموزش عمومى را ضرورى دانست ها، افزایش آگاهى هاى خاص در شهرستان ایجاد و مراکز دیالیز و بیماري
  .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع
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آقـاى   .شـود   و خاتمى به هم نزدیـک مـى  ]نوري [ رفته رفته سطح رأى آقایان ناطق    .وردرا آ 
گـزارش وضـع    . آمـد  ]جمهـوري  رییس دفتر امـور منـاطق محـروم ریاسـت         [،  بشارتى] جلیل[

مقـام   قـائم [، کریمـى ] علـی [ آقـاى    .مناطق محروم و توفیقات را داد و کمک بیشتر خواست         
قـدس   هـاى عمرانـى آسـتان     بـراى طـرح   وس آمـد  قـد   از آسـتان   ]رضوي لیت آستان قدس  وت

  .کمک خواست
دخالت سپاه در انتخابات و خطـر  از اوضاع و   .سلیمانى از کرمان آمد   ] قاسم[عصر سردار   

] کـل سـپاه   فرمانـده [، رضـایى ] محـسن [دلسردشدن آقاى  از  و  کرد  اظهار نگرانى   ستگی  ددو
  .ى داشتیمدولت مصوباتجلسه هیأت  در .کمک خواست گفت و براى عالج 

   
  1997 مى 8                            1418 محرم    1    1376 اردیبهشت 18 شنبه پنج

   
 رؤسـاى  .آمدنـد   روز اسـناد ملـى     ، اردیبهـشت  17بـه مناسـبت      ، اسناد ملـى   سازمانکارکنان  

] سـیدمحمد [ آقایـان  .هـم بودنـد   ...  سـریالنکا و   ، بنگالدش ، پاکستان ،آرشیو کشورهاى هند  
ریـیس  [،  شهرسـتانى ] سیدحـسن [ و   ]دبیرکل سازمان امور اداري و اسـتخدامی      [،  دىمیرمحم

بنـدى و تـرمیم و انتـشار اسـناد        ى و طبقه  یآورى و شناسا     از اقدامات جمع   ]سازمان اسناد ملی  
 اهمیـت  ةدربار من هم .به من تقدیم کردند ،ها و لوح سپاس به خاطر حمایت     گزارش دادند   

  1.خابات صحبت کردمل انتیحفظ اسناد ملى و مسا
                                                

 - ،هاى رأى انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهورى  م در پاى صندوق با تأکید بر اهمیت حضور مردآقاي هاشمی
طرفى هستند و براساس رهنمودهاى مقام  امانتدارى و بى  موظف به،اندرکاران برگزارى انتخابات همه دست«: گفت

ترین سرمایه انقالب اسالمى و  پشتوانه مردمى نظام، عظیم . اصل انتخابات و سالمت آن مهم است،معظم رهبرى
هاى دولتى  ها، نهادها و سازمان طرفى کامل ارگان بى. ترین صحنه حضور و مشارکت مردم در امور است نتخابات مهما

نظر شخصى افراد و رأى . ، ضرورت داردو همکارى مطلوب براى برگزارى هرچه بهتر انتخابات ریاست جمهورى
نفع یا علیه نامزدى استفاده کند و  المال به و بیتکس حق ندارد از امکانات دولتى  آنها براى همه محترم است و هیچ

 معلوم شد از امکانات دولت سوءاستفاده شده ،اگر در جریان انتخابات .هرگونه تبعیض در این زمینه حرام و ناروا است
نحو  وظایف قانونى خود به رود تا به  انتظار مى،ویژه وزارت کشور است با آن برخورد قانونى خواهد شد و از همه به

دانم که   وظیفه اخالقى همه آحاد مردم و مسئوالن مى،جمهور و یک مسلمان و ایرانى سییعنوان ر به .داحسن عمل کن
از  .براى حفظ و تقویت اعتماد جامعه و جلوگیرى از مخدوش شدن انتخابات براساس مقررات و عدالت رفتار کنند

  الزمه،اى آن اهمیت دارد و شرط عدالت و تعقل و انصافاین شورا براى اعض شوراى نگهبان که اعتماد مردم به
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هـاى مجمـع     حـل و برنامـه     راجـع بـه م     . آمـد  ]جمهـوري  معاون اول ریاسـت   [،  دکتر حبیبى 

آقـاى   .و کیفیت تشکیل بنیاد آفریقا و موزه قـرآن صـحبت کـردیم          نظام  تشخیص مصلحت   
 بـراى راه رفـسنجان و کرمـان و آبخیـزدارى منطقـه               و  استاندار کرمان آمد   ،بانک] مرتضی[
 آقایـان   يوضع آرا  ،در استان کرمان  که    انتخابات گفت  ةدربار .یه بافت کمک گرفت   یزورا

  . شبیه هم است، و خاتمى]ورين[ناطق
 مسئول منطقه ارگ جدید هم آمد و بـراى عمـران بیـشتر آن و       ،سجادى] ابوالفضل[آقاى  

کارهـا را تکمیـل   .عصر از استخر استفاده کـردم  .تبدیل به منطقه حراست شده استمداد کرد      
  . تاجیکستان مطالعه کردمةدربارمقدارى  ،براى سفر فردا .دم و به خانه آمدمنمو
  

  1997 مى 9                              1418 محرم     2    1376 اردیبهشت 19جمعه 
   

بـه فرودگـاه    .کـردم  مطالعه مى اوضاع و تاریخ تاجیکستان ةدرباردر منزل  دوازده،تا ساعت   
کـردیم  قه رسمى  به سوى تاجیکـستان پرواز  با بدر،مصاحبه کوتاهىبعد از    .رفتیم] مهرآباد[

ــر  محــسن و یا ــان دکت ــی[ســر و آقای ــر عل ــى] اکب ــر امورخارجــه[ ،والیت ــا[، ]وزی ] محمدرض
رییس بنیاد [، دوست رفیق] محسن[ و   ]وزیر جهادسازندگی [،  فروزش] غالمرضا[ ،زاده  نعمت

 آقاى والیتى گزارش سـفر بـه مـصر را داد کـه      ، در راه  . همراه بودند  ]مستضعفان و جانبازان  
  . ناهار و نماز و استراحت در راه انجام شد.بل توجه استمسأله احیاى روابط مصر و ایران قا

 در فرودگـاه دوشـنبه   - به وقت تهـران ونیم سه –  به وقت دوشنبه ساعت چهار بعد از ظهر    
 جمهـور  یسیـ  ر،اُف رحمـان ] علـی  امـام [ همـراه آقـاى   . استقبال گرمـى نمودنـد     .فرود آمدیم 

هـاى دوشـنبه    گرمى در خیابان مردمى استقبال .کردیم  به سوى اقامتگاه حرکت ،]تاجیکستان[
  بـاغ کـه شـبیه چهار   صوصاً خیابـان رودکـى   مخـ ،درخـت و وسـیع اسـت   رها پ    خیابان .نمودند

                                                                                                              
هاى ارزشمند سیاسى  هوشیارى و تجربه . انتظار دارم بیشتر دقت کنند،کار آنها و مسئوالن نظارت بر انتخابات است

 به تشخیص و رأى ، ما باید بدون هیچ نگرانى.استو مرکز تشخیص ترین شیوه   مصون،جامعه اسالمى، وجدان عمومى
جهان از  . کمتر و قابل اصالح است،اکثریت عمومى جامعه اعتماد کنیم و بدانیم اشتباه در جمعیت بزرگ و انبوه

دم ناشى اى خاص بر مر ها از ناحیه استبداد و تحمیل افکار عده ها و زیان  زیان ندیده و بیشتر آسیب،آزادى واقعى
اندرکاران اجرایى، انتخاباتى نمونه و سالم برگزار   با همکارى ستادهاى انتخاباتى و همه مردم و دستمامیدوار .شود مى

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».شود
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  سند نامھ آقاي الویري بھ ریاست جمھوري 
١٩/٢/٧۶        

نامه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری در مورد تفویض اختیار به مدیران عامل مناطق آزاد
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  .استخلوت ... ها و مغازه و ولى از لحاظ اتومبیل ،اصفهان است

ا سر کاروانـ ، به اقامتگـاه .اقامتگاه در باغ وسیعى در شمال شهر و فرودگاه در جنوب است     
 از زمان شوروى سـابق مانـده و چنـدین سـاختمان پراکنـده قـدیمى دارد کـه           .گویند  مىهم  

 فصل بهار بسیار .اند  گفتند سه روز باران داشته   .است هوا آفتابى    .جا بودند  همراهان در همان  
   .هاى اطراف برف کوهرهاى پ  منظره قلها مخصوصاً ب؛دارندى یصفابا

 و بـا حـضور محـسن       اُف رحمـان  مذاکرات خصوصى بـا آقـاى        ،پس از اندکى استراحت   
 خیلى از ما متـشکرند  .شان صحبت کردیم  مشکالت اقتصادى و جنگ داخلى   ةدربار .داشتم

دانند به مخالفان کمـک   ه مى با اینک.ایم هکمک کرد ،شان که براى آشتى با مخالفان اسالمى  
و پیگیرى کنیم مانده اختالفات و تکمیل صلح   که براى حل باقى    م و تقاضا دارند   یکن  هم مى 

  .عمران و بازسازى و توسعه نیستمکان  ا، بدون صلح،من هم گفتم
 نظـر  ،نـورى ] سـیدعبداهللا [ ولى بـه آقـاى       ،ند هست زاده خیلى بدبین    نجاورت] اکبر[ به آقاى   

کـرده و   ب همکـارى مـى  .گ.زاده در گذشـته بـا کـا    انجورتگویند آقاى     د و مى  بدى ندارن 
و جـان او شـده   ه ب جندقصد اخیر که در خُ در سوء  ، معتقد است  .رابطه دارد  امروز با آمریکا  

 مـسأله بازداشـت و تعقیـب    .اسـت  جان او شریک بوده هقصد بسه بار هم در گذشته در سوء    
 وقت زیادى . است مانع تکمیل صلح شده،اند زاده نجاورتعوامل ترورها که وابسته به گروه  

آید و مـانع صـلح     اعتماد به وجود نمى، با تعقیب این افراد، من گفتم .از مذاکرات را گرفت   
  .بودعمومی است و باید به فکر عفو 

بـه پـاى ایـشان    کـه   با قطعه کوچکى از خمپـاره       ،توضیح جریان سوءقصد اخیر در خجند     
 اقتصادى و کـم شـدن   د ولى سالم است و توضیح اوضاع ب  ،اند  ن نیاورده خورده و هنوز بیرو   

مـا در  ارنـد   انتظـار د .کارهاى بزرگ صنعتى هم بخش دیگرى از صحبت بود  تولید و توقف  
را تمام کنـیم و در مقابـل از   توده تمام سنگ  نیم و سد و نیروگاه نیمه     گذارى ک    سرمایه نجاای

 30بـا    ، بـرق  بـود بـه خـاطر کم    که اکنـون    برداریم  زى  سا کارخانه بزرگ آلومینیوم   تولیدات
سـازى بزرگـى کـه اکنـون آن       اورانیوم کارخانه اورانیوم و یا از   ،کند  ظرفیت کار مى   درصد

   .هم تعطیل است
هـاى    زمینـه ةدربـار هـا    صـحبت .سپس جلسه مذاکرات رسمى با حضور همراهـان داشـتیم      

شان یـ  غذاها خـوردیم؛  سپس شام.دو دامى بوصنعتی  ، کشاورزى، علمى،همکارى فرهنگى 
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  . بود...زبان فارسى و اسم غذاها و ةدربارها  معموالً سبک ایران است و صحبت
  

  1997 مى 10                                1418 محرم    3    1376 اردیبهشت 20شنبه  
   

م که نشانى از وابیدم و خواب نه چندان خوبى دید بعد از نماز صبح خ.شب راحت نخوابیدم
مطلـوب  خیلـى   ، اقامتگاه امکانات .م دارد ا جمهوري کالت احتمالى بعد از دوران ریاست     مش

 از مـصرف  ، آب تصفیه شده نیست و چون اخیراً مرض تیفوس در اینجا شـیوع یافتـه       .نیست
 ؛کنـد   آب را کـدر مـى   ،زدگـى  هـا قـدیمى اسـت و ذرات زنـگ            لولـه  .کنـیم   آن احتیاط مى  

 .شـان خـوب نیـست     وضـع اقتـصادي  .ها ماشینى و کهنه اسـت  فرش. خصوص آب گرم را  به
 سفر من به اینجا و اعـالن   .سى را گرفتم   بى بى] رادیو[ندم و اخبار فارسى     ا را خوا  ه گزارش

  .ترکیب دولت افغانستان از سوى مخالفان طالبان مورد توجه است
اى بـه    نفـره  44 آمد و با هم به فرودگاه رفتـیم و بـا هواپیمـاى کوچـک              اُف رحمانآقاى  

 .م بـه اصـرار آنهـا پـذیرفت    ؛ این بخش در برنامه سفر نبـود .الب حرکت کردیم وسوى شهرک 
 زادگـاه  ، در مـسیر .کنـد  رآب جلـب توجـه مـى     و رودهاى پ   مسیر کوهستانى و سرسبز است    

 ، اخیراً براى پشتیبانى جنـگ    .زاده را نشان داد    جانرتو] اکبر[نورى و   ] سیدعبداهللا[خودش و   
  .اند فرودگاه کوالب را توسعه داده
 دو ،1على همـدانى گـاه تـا محـل قبـر میرسـید      از فرود.کردند  مردم کوالب استقبال گرمى   

مـا   مثـل  ،»اینهـاش « گل بـه دسـت و شـعار بـر لـب و بـا کلمـه           .طرف خیابان به صف بودند    
 اخیراً تعمیر ،کارى ایرانى  با کاشى  ؛سیدعلى را دیدیم  مقبره میر  .دادند  ها ما را نشان مى      ایرانى

هـم   خـادم  .م و نشـستیم   فاتحه خوانـد   . موزه کوچکى هم دارد    . و اطرافش پارك است    هشد
   به میان انبوه مردم که در مقابل مقبـره جمـع      2. یادداشتى هم در دفترشان نوشتم     .قرآن خواند 

                                                
 - عارف، عالم و شاعر قرن هشتم و از مبلغان اسالم در ،یدان همیدعلیرسی بن شهاب، معروف به می علدی سریام 

 آمد و در ای در همدان به دني قمري هجر714 رجب سال 12 در يو.  استهی هند و از بزرگان سلسله کبروریکشم
 . مردم استارتی محل زکستانیبارگاه او در تاج.  در کنر درگذشت786 حجهیششم ذ

 - و دولت تاجیکستان متشکرم که قبر مرحوم میرسیدعلی همدانی را آباد کردند و از مردم: متن یادداشت چنین بود 
 نمایش به را تاجیکستان و ایران مشترك میراث و تاریخ از اي داري کردند و گوشه آثار ارزشمند ایشان را نگه

 .یس جمهوي اسالمی ایرانیر، اکبر هاشمی رفسنجانی .کردند زنده را بزرگ خراسان یاد و گذاشتند
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 ن       سفر بھ تاجیكستا

روسای جمهور ایران و تاجیکستان

نشست دوجانبه ایران و تاجیکستان
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 سفر بھ تاجیكستان       

اعطای نشان بین المللی مختوم قلی به آیت اهلل هاشمی

بازدید از کارخانه های تولید ابریشم و پارچه در شهر مرو
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 سفر بھ تاجیكستان       

حضور در روستای هاشمی رفسنجانی در ترکمنستان
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  .مداد رفتیم و به احساساتشان پاسخ ،شده بودند
 در مـسیر  .وپترها به سوى محل سد سنگ توده پـرواز کـردیم  ک به فرودگاه رفتیم و با هلى    

ارتفـاع و بـا   متـر   350 خیلـى عظـیم از نـوع خـاکى بـا           .سد بزرگ تـارك را از بـاال دیـدیم         
 مگـاوات   350 بـه ظرفیـت   ،آب و با نیروگـاهى مکعب  میلیارد متر   11اى به ظرفیت      دریاچه

ساخته  جیحون، یا مودریاآى ها روى رودخانه وخش از سرشاخه  در شوروى سابق     . بود برق
  . استشده

 . آن سـد نیمـه تمـام توضـیح داد    ةدربـار  ، وزیر برق .در محل سد سنگ توده فرود آمدیم      
ند بـه کمـک   ر انتظار دا  است و   آن مانده   درصد 65 .شود   مگاوات برق ساخته مى    600براى  

ولید برق هم  ظرفیت آب و تةدربار . متخصصان ما هم براى بررسى آنجا بودند   .ما تمام شود  
 ،گیرنـد بکار  ه سدها بن  ساخت با    مجموعاً اگر همه ظرفیت را     . خیلى عظیم است   ؛توضیح داد 

 بهتر از نفت ؛د که ثروت عظیمى استن میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کن500توانند  مى
  .ش و سرافشانخ و، جیحون،یحونسهاى  از رودخانه

هـاى دیگـر    درهو هـا   را به دشـت آب  که ددادنى نشان یها   تونل .به سوى دوشنبه برگشتیم   
هـا و    زمینـه همکـارى  ةدربار من و ایشان . مراسم امضاى اسناد را داشتیم    ،در اقامتگاه . برد  می

 سـه سـئوال پاسـخ    ،و مصاحبه با خبرنگاران کـه هـر یـک    1صحبت کردیم اجراى قراردادها   
                                                

 - ما امروز توفیق پیدا کردیم تا بخشی از طبیعت غنی تاجیکستان را از «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
محل سدهاي بزرگ سنگ توده را » وخش«با هواپیما به شهر کوالب رفتیم و سپس در مسیر رودخانه . نزدیک ببینیم

منابع هیدروالکتریک شما واقعاً ثروت .  و پیشرفته شود کشوري بسیار غنی، مرفهتواند یتاجیکستان م. مشاهده کردیم
 اگر همین توان شما.  میلیارد کیلووات ساعت برق وجود دارد500 شما يها بسیار باالیی است، زیرا در مسیر رودخانه

ق خاك ایران به را به تحقق رسانده و آن را به بازارهاي نیازمند انرژي مثل هند، پاکستان و افغانستان برسانید و یا از طری
المللی وصل کنید، مثل منابع نفت ما داراي درآمد قابل توجهی خواهید شد، با این تفاوت که این  ترکیه و خطوط بین
 تمیزي يها عالوه بر این انرژي برق آبی از آن دسته انرژي. ماند ی بعدي هم ميها  و براي فصلتمنبع تمام نشدنی اس

 کشاورزي و دامداري خوبی ایجاد توانید ی با وجود مراتعی که دارید، مهمچنین .ودش یروز گران تر م به است که روز
 مرغوب در صورت وجود صنایع تبدیلی براي يها آب و زمین. کنید، به شرط آنکه صنایع جنبی آن را نیز ایجاد کنید

 امکان رقابت آید، یدست م وجود انرژي ارزانی که در کشور شما از طریق آب به با. کند یشما درآمد خوبی ایجاد م
 تواند ی که کشور شما با تدبیر و برنامه و همکاري مردم مرسد یها براي شما وجود دارد و به نظر م در بسیاري از زمینه

امیدواریم که خط مشی خوب شما در ایجاد امنیت در کشور و ایجاد آشتی ملی که زمینه ساز . خیلی زود نیرومند شود
 ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ت، به خوبی محقق شوداصلی هرگونه کاري اس

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر
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   1.دادیم

] غالمرضا[ ،واعظى] محمود[ ،والیتى] اکبر علی[ ناهار را با آقایان      .رفتیم سپس به اقامتگاه  
 .ها  نحوه همکارىةدربارصحبت  ضمن   ؛زاده و محسن خوردیم     نعمت] محمدرضا[ ،فروزش

 زلزله شدیدى رخ داده و صدها ، خبر رسید که در جنوب خراسان     ،پس از نماز و استراحت    
   2. استنفر تلفات داشته که در افغانستان هم بوده

و عضویت در آکادمى به من    دکتراى افتخارى    ي براى مراسم اعطا   . آمد اُف انآقاى رحم 
 نفر  700 تاالر جالبى با حضور درشکوهى بود  جلسه با  .با هم به تاالر عینى رفتیم      ،شان  علوم

هـاى ایـران و     صحبت کردنـد و از پیـشرفت  اُف انرحمادمى و آقاى  کآ یسیر. از دانشمندان 
هـاى تجدیـد     من هم صـحبت مفـصلى در راه  .دخدمات علمى و سیاسى و فرهنگى من گفتن 

شب مراسم را به طور کامل از تلویزیـون    3.کردمران  هاى ای   عظمت شرق و مسلمین و تجربه     
   . دهد زیادى به این سفر مىاهمیت  به طور کلى .پخش کردند

ها جمع بودند سـفیرمان   ایرانى. ها در کنار سفارت رفتیم    از آنجا براى افتتاح مدرسه ایرانى     
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 

 - کول در ای قائن زلزله7٫3، زلزله مهیب نی ایبزرگ. سان را لرزاند استان خرا12:27 ساعت 1376 بهشتی ارد20 اَرد 
 نیبر اثر ا.  جنوب مشهد قرار داشتيلومتری ک270 اردکول در ي و مرکز آن در روستادرجه در مقیاس ریشتر بود و

  هزار نفر50 و مجروح فر ن300دو هزار و  از شی کشته، بنفر 567 هزار و.  گشترانی وقائن – رجندبی منطقه لزله،ز
  .دی دبی آسای شد بی تخرمسکونی واحد  هزار15. شدند آواره

 - براي من بسیار ارزشمند و باعث افتخار است که از امروز خود را جزو شما «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
من قبل از آنکه سیاستمدار باشم، در بخش فرهنگ و تعلیم . بینم یرسابقه و کهنسال م علمی این کشور پيها شخصیت

 که تجدید حیات مشرق زمین و دنیاي کنم ی فکر ممن .بیت فعال بوده و براي این امر، جایگاه ویژه اي قائل هستمو تر
ماندگی در همین  افتادگی این مناطق شده، عقب  و آنچه باعث عقبگذرد یها و علم و ادب م اسالم از مسیر دانشگاه

انان بوده، توانسته است بخش ابتدا وامدار شرق و مسلمدر این مورد غرب با اتکا به علم و فن که در . بخش است
 بشري در قرون قدیم يها ترین زیستگاه  منطقه خود شما، تاجیکستان یکی از عمدهدر . از دنیا را تسخیر کنديا عمده

رب ها و افکار بلندي به جنوب و شمال و شرق و غ  سر به فلک کشیده تمدنيها زندگی بشر بوده و از دامنه همین کوه
البته آنها از این .  حرکت کردندرنسانسها از دوران  ها حقیقتاً با سرمایه مسلمانان و شرقی اروپایی. این منطقه رفته است

امروز آنها علوم فراوانی را از آن سرمایه اولیه به دنیا . سرمایه خوب استفاده کردند و ما نباید تالش آنها را تحقیرکنیم
 قابل راین دیگ. دانند یطلبی همراه کرده و خودشان را نژاد برتر م  امر را با غرور و برتري ولی متأسفانه ایندهند، یم

الحمدهللا امروز حرکت خوبی در .  ما را ببرند و بخواهند شخصیت ما را نیز بشکننديها تحمل نیست که آنها سرمایه
» .از هویت و جایگاه اصلی خود هستند این منطقه با جدیت به دنبال احريها آسیا و مشرق زمین بروز کرده و ملت

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع
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 بـه  1.شـان کـردم    گزارش داد و من هم بـا صـحبت کوتـاهى تـشویق        ،موسوى] رسول[آقاى  
و مخصوصاً تأسیس چاپخانه کوچکى که امـروز    توضیح دادند    کارها   ةدربار .سفارت رفتیم 

 تقاضا کردنـد  .دهد ى آنها را هم انجام مىپو کارهاى چامنحصر به فرد است در تاجیکستان  
جاى خوبى کنار وزارت  .بخرنداف سفارت را براى توسعه      هاى اطر   زمینتا  که کمک کنم    

 هــم بــراى اســتقبال آقــاى اُف انرحمــآقــاى .  پــذیرفتم اســت؛خارجــه و وزارت دفــاعامور
ها  زبان یسه جانبه فارس که براى مذاکراترفت جمهور افغانستان   یسی ر ،ربانى] الدین برهان[

   . استآمده
و والیتـى و  و ربـانی   فاُ رحمـان  حـضور مـن و    مذاکرات سه جانبه بـا ،بعد از نماز مغرب 

اند که وضع   مدعى. گزارش وضع افغانستان را دادند  .خارجه آنها داشتیم  امورمحسن و وزیر    
 و نـد ا بـه ضـعف   بهتر شـده و طالبـان رو   ،دفاعى خوب است و با اعالن ترك دولت   شوراى

 گرچـه  ؛ان نیـست ل قابـل اطمینـ  ی ولـى مـسا  ،پاکستان هم در حمایت آنها دچار مشکل شـده  
 قرار شد جلـسه بعـدى در تهـران      .ندا  راضی ها   شوروى و از کمک ما     .ر است توضع کمى به  

  . باشد
 زبـان  ةدربـار هـا بیـشتر     صـحبت ، سر میز شام. وزرا هم ملحق شدند  .رفتیم سپس براى شام  

ى در مقابـل آقـا   فاُ رحمـان ] علی امام[زبکستان بود و آقاى ها با اُ فارسى و اختالف تاجیکى 
 در سـمرقند هـم بـراى دو طـرف      حـضور مـردم تاجیـک     .ف حـساسیت دارد   اُ کریم] اسالم[

  .به اقامتگاه آمدیم .ساز است مسأله
آقـاي  [ 2.کـردم   تلگراف تـسلیت و دسـتور کمـک ارسـال    .به وضع زلزله خراسان رسیدیم    

                                                
 - الحمدهللا اینجا محیط خوبی براي شما وجود دارد، زیرا امکان صحبت «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

تنها در دو کشور افغانستان و . تان نیز عالقه خاصی به شما دارندمردم تاجیکس. کردن به زبان فارسی وجود دارد
ما باید با محبت و رفتار خوب خود در . زبانان خود را داریم که عالقه خاصی به فرهنگ ایران دارند تاجیکستان هم

، از این به بعد تعداد ایم  جدیدي که ما در اینجا آغاز کردهيها به نظر من با برنامه .اینجا این عالقه را تقویت نماییم
 ارتباطی هوایی و يها همچنین با تقویت راه. کنید یایرانیان در اینجا بیشتر خواهد شد و شما کمتر احساس غربت م

 به عنوان رود ی که از شما انتظار مکنم ی دیگر تأکید مبار. زمینی، بیشتر و آسان تر با کشور ارتباط خواهید داشت
 کتاب ← دیکن رجوع» .دم تاجیکستان باشید، همان طوري که تاکنون چنین بوده استمسلمانان نمونه، الگوي مر

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«

 - با کمال تأسف ، اهالی محترم منطقه زلزله زده استان خراسان، بسم اهللا الرحمن الرحیم: تلگراف تسلیت چنین بود
 له استان خراسان را که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از مردم مؤمن و فداکار استان خراسانخبر وقوع زلز
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زده کـه بـه طـرف     هاى زلزلـه  بود که در مقابل افغانکشور پرسیده  وزیر،  ]بشارتیمحمد   علی

  . چه کنند؟ گفتم در مرز اردوگاه کمک درست کنند،آیند ایران مى
سـازى   کابـل  گزارش بازدید از کارخانه تعطیل شـده  . آمد]وزیر صنایع [،  زاده  آقاى نعمت 

، آقـاى فـروزش  . کمـک کنـیم    آن قرار شد بـراى راه انـدازى  .را داد که خیلى بزرگ است 
ــازان [ ،دوســت  و رفیــق]وزیــر جهادســازندگی[ ــاد مستــضعفان و جانب گــزارش ، ]ریــیس بنی

 .مفتى تاجیکـستان آمـد  . دادندسازى توسط ما را  کارخانه شیر پاستوریزه و نوشابه  اندازي    راه
جمعـه   نماز، مـسجد 180 در دارنـد و ج هزار مسجد  پن.ها را داد  گزارش وضع مساجد و طلبه    

  .شان هدیه کردیم  تخته قالى به مسجد جامع50  تعداد.شود خوانده مى
  

  1997 مى 11                             1418 محرم    4   1376 اردیبهشت 21یکشنبه  
  
 صـداى دلنـشین   . خـاطرات دو روز گذشـته را نوشـتم   ، در ایوان اقامتگـاه    ،بعد از نماز صبح    

سـاعت   .انگیـز و شـاعرانه اسـت     بـسیار دل ،ها منظره باغ و گلمرغان و هواى بسیار خوب و       
 جمـع زیـادى از   ،در مـسیر  .رفتیم با هم به فرودگاه      . آمد فاُ رحمان آقاى   و نیم صبح،   هشت

پـرواز   بـه سـوى ترکمنـستان    . با بدرقـه رسـمى  نُه صبح ساعت .مردم براى بدرقه جمع بودند    
  .اى مقیم را به فرودگاه آورده بودند همه وزرا و سفر،براى استقبال و بدرقه .کردیم

ف و جمـع زیـادى از مـردم و        اُ آقـاى نیـاز    .دگـاه چـارچو رسـیدیم     وبه فر صبح  ساعت ده   
در  . براى عرض خیرمقدم بـه صـف بودنـد         ، دختران و کودکان   .مسئوالن در فرودگاه بودند   

 جمعیـت  .اى حرکـت کـردیم    سـپس بـه سـوى مزرعـه    .توجیه شـدیم پاویون از وضع منطقه     
کیلـومتر در   30 هـزار نفـر در بـیش از    هـا  ده . در مسیر براى استقبال جمع بودند    اي  العاده  فوق

هـاى    از این همه جمعیـت و لبـاس  .شهر و خارج شهر با شور و لبخند و فریاد استقبال کردند  
                                                                                                              

اینجانب با تسلیت این ضایعه بزرگ به رهبر معظم انقالب اسالمی، امت  .شده است، در تاجیکستان دریافت کردم
اوند متعال شهید پرور ایران، اهالی مناطق زلزله زده استان خراسان، به ویژه مصیبت دیدگان این حادثه، از درگاه خد

شایسته است  .نمایم  درجات و براي مصدومان و بازماندگان بهبودي، صبر و اجر مسئلت میبراي جان باختگان علو
. بشتابند زدگان درسانی، به سرعت به یاري زلزلهامدا هاي سازمان و کشور وزارت مخصوصاً اجرایی، هاي همه دستگاه

 وزارت با را مساعدت و ريهمکا نهایت ضروري، امکانات و تسهیالت تأمین در موظفند دولتی هاي دستگاه همه
 .یس جمهوري اسالمی ایرانیر، اکبرهاشمی رفسنجانی .آورند عمل به امدادرسانی هاي سازمان و کشور
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دو  تا ساعت .تعجب کردم ،ک و بیشتر زنانبهاى جالب ترکمنى و روسى و از  قیافهوخوب 
  . در همه مسیرها مواجه با این اجتماع بودیم،بعد از ظهر که رفت و آمد داشتیم

اسم خوبى از تقـدیم نـان و نمـک توسـط ریـش سـفیدان و دکلمـه جالـب                    مر ،در مزرعه 
 و نمایش محصول زراعى و دسـتى  -که سوار هم شدم  -کودکان و تقدیم اسبى بنام نوروز       

بردارى از پیله   توسط دختران و شروع بهرهفاُنیاز ریختن گل جلو پاى من و        ،و تقدیم قالى  
هاى تک دار  و بریدن نخآن  و پرداخت بهاى فاُنیازکردن آن توسط من و      ابریشم با کسیل  

  . انجام شد،شده بود که نمادقالی 
 درو ، دو کودك با دکلمه خیرمقدم گفتنـد و بـا داس  ،ها در مزرعه هم از میان انبوه گندم     

 شـدیم و  ین ابـ م سـوار کُ ي سپس دو نفـر .م روى داس حک شده بود  م اس .را شروع کردیم  
   . و حاضران خیلى تعجب کردندفاُنیازقاى  آ.ن مقدارى درو کردمیابمن با کم

 کارخانه بزرگى بـا شـصت   .هاى کرم ابریشم به الیاف رفتیم از آنجا به کارخانه تبدیل پیله    
و  هاى ابریشمى جالب جا بافندگى پارچه  همان.ها ساخته شده  توسط روس  ؛است سال سابقه 

 .نمایـشگاه خـوبى داشـتند    .کن دارد ر کـا  500 هـزار و     22.  دیـدیم  هـم را  هاى ابریشمى     قالى
توسط دختران شی اپ اطفال و گلو دکلمه  برنامه خیرمقدم .نددهدیه داپارچه و لباس و قالى    

  .هم بود
سـوار کـشتى کـوچکى    .  رفتـیم - جیحـون  -مودریـا  آ از آنجا به ساحل رودخانـه عظـیم         

مکعـب   هـزار متر  حـدود سـه  ؛ خیلى عظیم است.شت زدیم گ مقدارى روى رودخانه     .شدیم
اسـت کـه نیمـى را    مکعـب  بـى آب دو هـزار متر  د معـدل سـاالنه   .کند ب در ثانیه عبور مى    آ

   .کند زبکستان مصرف مىترکمنستان و نیمى را اُ
 . عبـور کـردیم  ،انـد  هـا بـراى راه چـین سـاخته      روس،از زیر پل عظیمى که صد سال پیش     

 بـه خـاطر   ؛ن بـرویم زبکستاآب در ثانیه به سوى اُمکعب  متر 500پمپاژ محل خواستیم به    مى
  . و چشمگیر بود تنوع غذاها جالب . ناهار و نماز در استاندارى بود.کمى وقت نرفتیم

 . بـه سـوى مـرو پـرواز کـردیم     ، فاُنیـاز به فرودگاه رفتیم و با هواپیماى اختصاصى آقاى         
 نحـوه تقـسیم    ةدربـار  توضیحاتى   ، در مسیر  .مدرن و تشریفاتى است   ،  757بوئینگ  هواپیماى  

 حدود یک و نیم میلیون هکتار زمین کشت آبى دارند و معموالً بـه  .بردارى داد   و بهره زمین  
 ولـى محـصول   ،گیرند زمین چیزى نمى  و  براى آب   . دهند  میهر خانواده کشاورز دو هکتار      
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   .خرند را ارزان مى

 1ی بـه سـوى روسـتاى رفـسنجان      .ها بـود و اسـتقبال مـردم         رو هم همان برنامه   گاه م ددر فرو 
را  مسجدى . مردم روستا اجتماع کرده بودند. بود در مسیر هم همان استقبال    .حرکت کردیم 

کـارى    و کاشـى ،بنـا مربع  متر400زمین و مربع  هزار متر  35 با   ،که به هزینه ایران ساخته شده     
ى شـدیم و امـام مـسجد را        یپـذیرا  . افتتـاح کـردیم     امـام خمینـى    به نام  ،ایرانى و فرش ایرانى   

 ایرانـى و  ، جمـع زیـادى از مـردم روسـتا    . قرار شد حکم و حقوق به او بدهنـد    .معرفى کردم 
  . اند شیعه

بـه شـهر    ،شـود   زنى ساخت سیلوها که توسط جهاد سازندگى ایران اجرا مـى           براى کلنگ 
 میلیون دالر هزینه  16نى که مجموعاً     هزار تُ  30 شش سیلوى    ، توضیح دادند  .رفتیمبایرامعلی  

بنـدى  شـناژ   مقـدارى سـیمان در محـل    . مردم زیادى جمع بودند.بارید باران هم مى  . شود  مى
   .ها ریختیم پایه

در راه اجـازه  ، ]آقـاي نیـازف  [ .آباد حرکت کردیم   به فرودگاه مرو رفتیم و به سوى عشق       
 ؛باشـد اقتـصادي  هـا سیاسـى نباشـد و فقـط        خواست که در جلسه اکو مطرح کنند که بحث        

  .ل ترکیه و روسیه صحبت کردیمی تقسیم دریاى خزر و مساةدربار .موافقت نکردم
 و بـراى  نرای بـا رژه و حـضور جمـع مـسئوالن و سـف     ؛شکوهى بود استقبال با  ،آباد  در عشق 

بـه هتـل    . ولى خیلـى زیـاد آورده بودنـد   ،اولین بار اسکورت موتورسواران را به کار گرفتند  
 ]وزیر راه و ترابـري [، رکانتُ] اکبر [ آقایان.اند  تمام هتل را در اختیار هیأت ما گذاشته        .رفتیم

و عـدم همکـارى مـسئوالن ترکمنـى در مـورد            تراشـی    لشکاا مواردى از    .و سفیرمان آمدند  
  .هاى جدید را گفتند هاى اجرایى با ایران و پیشنهاد طرح طرح

 ولـى ناچـار از هـر نـوع غـذاهاى جالـب و       ، اشتها نداشـتم .یمبراى شام به هتل دیگرى رفت 
 خیلى از عادات انواع غذا شـبیه   .فاُنیاز با اصرار آقاى     ؛اى چشیدم    نمونه ،رنگارنگ و بومى  

                                                
 - قاي همزمان با سفر آشد، ی مدهی نامآباد، پایتخت ترکمنستان،   کیلومتري عشق500، واقع در مانینر يروستا 

 دای نام پریی تغی رفسنجاني به روستاشان،یه منطقه مرو و به افتخار ا ب1373 در سال رانی وقت اجمهور سیی ر،یهاشم
 نی به زممنستان ترکدی فقجمهور سیی رازاف،یصفرمراد ن کلنگ احداث مسجد روستا با حضور کرد و در همان زمان

) ره(ینیجد امام خم به مس،ی هاشماهللا  تی باشد که با مخالفت آی رفسنجانزی مسجد ننی ابتدا قرار بود نام ادر .زده شد
 و ی رسمی جمهور دو کشور، در مراسميساؤر با حضور 1376 ماه سال بهشتی ارد21 و سرانجام در افتی نام رییتغ

 .باشکوه افتتاح شد
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  .کند  چند نوع قرص و کپسول مصرف مى، قبل از هر غذافاُنیازآقاى . ایران است
 آمد و گـزارش کنفـرانس موفـق گـاز و     ]وزیر نفت[، آقازاده] غالمرضا[آقاي بعد از شام   

اى دو فاز پـارس جنـوبى و توافـق بـا قزاقـستان و      رانسه بر توتال ف نفت در اصفهان و توافق با       
 ،آقـاى نوازشـریف  . هاى نفت و گاز خزر از ایران را داد      ترکمنستان و ترکیه براى عبور لوله     

  . در مالدیو است .ن را دادیزلزله قاگزارش .  تلفنى صحبت کرد،وزیر پاکستان نخست
  

  1997 مى 12                            1418 محرم    5    1376 اردیبهشت 22دوشنبه 
  
بـه کـاخ    ، فاُنیـاز  براى مالقـات بـا آقـاى    .خوردیم] مرعشی[صبحانه را با محسن و کاظم        

میلیـون   73هـا  بـه مبلـغ          فرانسوى .ابتدا از کاخ بازدید کردیم     .جمهورى رفتیم  ریاستجدید  
ن  مـن اولــی گفـت . کـردیم   سـپس مقـدارى صــحبت  .کـه خیلـى گــران اسـت   اند سـاخته دالر 

دریـاى خـزر   حقـوقی   رژیـم  ةدربار. شود ى مىیکاخ پذیرا این  که در هستم  جمهورى   یسیر
 از او خواسـتم  .ید باشیمقها م یل سهم ساحلابه همان پیشنهاد چهل و پنج مفعالً  که قرار شد    

  . که در قراردادها از این تجاوز نشود
 بـه  1قلـى   مختـوم سپس براى مراسم اعطاى شهروندى ترکمنـستان بـه مـن و تقـدیم جـایزه      

آقـاى  .با هم به مرکز کاخ جوانان رفتـیم هایم براى توسعه روابط و امنیت منطقه      طر تالش اخ
هـاى ایـران دادم و از برنامـه توسـعه          مـن شـرحى از پیـشرفت       . و من صحبت کـردیم     فاُنیاز

 جلسه . یک دانشجو هم به زبان فارسى صحبت کرد و یک استاد 2.ترکمنستان تعریف کردم  
بودرشورىپ  .  

 آقایـان  .زدگـان   رسیدگى به وضـع زلزلـه   و براى سفر به بیرجند،از آنجا به فرودگاه رفتیم    
ــد[ ــرزاده] حمی ــه    [،می ــه و بودج ــازمان برنام ــیس س ــسن،]ری ــر    [ مح ــیس دفت ــمی، ری هاش

 در بیرجنـد اسـتقبال   . هـم همـراه بودنـد   ]وزیر راه و ترابـري  [،  ترکان] اکبر[ و   ]جمهور رییس
 .ن پـرواز کـردیم  یزده اطـراف قـا   به سوى منـاطق زلزلـه  کوپترها    با هلى ه   بالفاصل .رسمى بود 

                                                
 - مردم ترکمن يها تی شخصنیتر  از مهمیکی و ی شاعران زبان ترکمننی از بزرگتری فراغیقل مختومیا  یقل مخدوم 
 .پرداخت ی میاسی و سی اجتماعلی به مساشتری در اشعار خود باین شاعر ملی قرن دوازدهم،. دیآ یشمار م به
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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هـزار   11 روستا تخریب شده و      157 .یس ستاد حوادث گزارش داد    ی ر ،زرگر] رسول[آقاى  

 نفر دیگر هـم  200ى شده و احتماالً ی کشته شناسا511هزار و   تاکنون   .خانوار جمعیت دارند  
  .اضافه خواهد شد

 در .ها بازدید کـردیم     هاى مختلف خرابى     از قسمت  .اد فرود آمدیم  آب  حاجى] روستاي[در  
هـاى بازسـازى شـده هـم در مـواردى خـراب        دیده و سـاختمان    هم این منطقه زلزله58سال  
 وعـده بازسـازى دادم و   1. در جمع آنها صحبت کـردم .پرسى کردیم از مردم احوال   .اند  شده

پرسى و   احوال.میآباد رفت ن به روستاى دولت با ماشی .دمنمواز صبر و آرامش مردم قدردانى       
هـا از   ها و خرابه    در کوچه  . در چادرى نشستیم   . رفتیم  سپس به روستاى اسفدن    .کردم بازدید

 ،قربـانى ] موسـی [ پس از توضـیحات آقـاى   ،رشور مردم در جمع پ .دمنموپرسى    مردم احوال 
  2.صحبت کردم ،نینماینده قا

                                                
 - براى بنده خیلى تلخ است که با این ،آیم حاال که به این روستاى شما می«: ستدر بخشی از این سخنرانی آمده ا 

گوییم و از خدا   تسلیت مى،اند شان را از دست داده هایی که عزیزان به شما و مخصوصاً به خانواده. ها مواجه باشم منظره
شاءاهللا خدا به  ان. اند ه آسیب دیده براى کسانى ک،کنیم و طلب صبر و شفا داریم رفتگان طلب مغفرت مى براى از دست

براى ما حقیقتاً تلخ و شکننده  .هاى زلزله را جبران کنید است که بتوانید با پایمردى و مقاومت ویرانی شما صبر داده 
دانم شما مردم   ولى ما در مقابل تقدیر الهى تسلیم هستیم و می،بینم است و بنده االن احساس تلخى دارم از آنچه که می

اند و اندوه  هایی است که از دست رفته توانیم بکنیم جبران انسان کارى که ما نمى. تسلیم تقدیر الهى هستید مه
 این ،توانیم بکنیم و خواهیم کرد اما کارى که می. اند دیدگى شده هاى عزادار و رنج کسانى که دچار آسیب خانواده

شاءاهللا این  تان را بهتر از گذشته بسازید و انین کنید و روستاهاهاى زلزله را جبرا است که به شما کمک کنیم که خرابی
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ←دیکن رجوع» .اي بسازید که زلزله هم نتواند به شما آسیب برساند گونه به بار

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376

 - به همین زودى در . اى دارد هاى آماده اى شما برنامهوزارت کشور بر«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ها را  شاءاهللا با تکنولوژى درست خانه کنیم و روى نقشه و ان کنیم، آواربردارى مى هاى اول، شروع به بازسازى مى هفته
 اى که هر قهکه در این چنین منط البته شما هم باید همکارى کنید. زده آسیب نبیند سازیم که دیگر این منطقه زلزله مى

 بپذیرید و ،شود هایى که براى بهتر ساختن مى این راهنمایی. هایتان قابل اطمینان باشد  خانه،چند سال یک زلزله دارد
شوند و به  ها به کمک وزارت بهداشت و درمان معالجه مى ها و زخمی شاءاهللا به زودى مریض ان. کنید مراعات

. کنم ارى میز من سپاسگ،راى آوردن چادر و مواد اولیه به خرج دادنداز سرعتى که ب .گردند هایشان برمى خانه
دولت . آید مصالح ساختمانى و نقشه هم می. شود شاءاهللا آب هم به زودى وصل مى اند و ان الحمدهللا برق را وصل کرده

ت مادى است  ولى اینها همه براى خسارا،بهره یا بدون بهره هاى کم کمک خواهد کرد هم کمک بالعوض و هم وام
تان صبر  براى اموات شما از خداوند غفران و براى بازماندگان. خواهید و اجر خسارت جانى را شما از خداوند می

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .خواهیم مى
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 . از باال تعداد زیادى از روستاهاى تخریب شده را دیدیم.کوپتر پرواز کردیم   سپس با هلى  
 خرابى در اطراف بیرجند کمتـر  . یک ساختمان هم نمانده،ها  جاو در بعضى  ولکمسجد ارد 

کـه بـزرگ     در روسـتاى آواز . در بیرجند از گرمک که نزدیک مرز افغانـستان اسـت   .است
بعـد از   .هـا بازدیـد کـردیم   هـا و چادر   از خرابـى   .آمـدیم ود   فـر  ،است و مردمش اهل سـنت     

صـحبت   ،روسـتا  پـس از اسـتماع خیرمقـدم روحـانى           ،مصاحبه با صداوسیما در جمع مـردم      
   1.آمیز کردم تسلیت

اسـتاندار   ،ىی کوپـا ]عبـداهللا  [آقـاى  ،در پاویون فرودگـاه  .به فرودگاه بیرجند پرواز کردیم 
هـا را    و خواسـته دنـ  گـزارش داد  ،کـشور وزیر] عمرانـی [ معـاون    ،زرگر] رسول[و  ] خراسان[

 و از اینکـه بـه سـرعت اقـدامات      من هـم از کارهـاى خـوبى کـه انجـام شـده        .مطرح کردند 
 چادر اسکان موقت و غـذا و درمـان مجروحـان و       . قدردانى کردم  ،رسانى انجام شده   کمک

 وعده دادیم که به زودى اعتبـارات بازسـازى    . است ها تکمیل شده     دام فدفن اجساد و تعلی   
  .زلزله بسازندخواستم که بناهاى جدید را ضدد و تأمین شو

 . شب به سـفارتمان رسـیدیم   هشت ساعت   . مراجعت کردیم  آباد   به عشق  ونیم ساعت شش 
 سفیرمان ، در راه.ها به اقامتگاه رفتیم پرسى از کارکنان و خانواده پس از نماز و شام و احوال     

داد و خواسـت کـه از   ات توضـیح هاى در دست اجراى ایرانیان در ترکمنـستان         طرح ةدربار
 کار بیشترى به پیمانکاران ایرانى بدهند و گفت اینجا همه چیـز بـا رشـوه و           ، بخواهم فاُنیاز

  .کند توصیه پیشرفت مى
جمله  من،در دستور  موضوعات، راجع به اجالس اکو.سپس دکتر والیتى و معاونان آمدند  

 بـه  سـپس  .ند داشـت هاییدخطوط لوله گاز و نفت و نیـز رژیـم حقـوقى دریـاى خـزر پیـشنها       
 ]جمهـوري  کاندیداي انتخابات ریاست [،  شهرى  رى] محمدمحمدي[سخنرانى تبلیغاتى آقاى    

 مطلـب  . گـوش دادم ،شـد و بـا مـاهواره قابـل اسـتفاده اسـت       سیماى ایران پخـش مـى  از  که  
  .دارى نداشت جاذبه

 امـشب برنامـه   هاى من بـود و  اش برنامه   دیشب و دیروز عمده برنامه     ،تلویزیون ترکمنستان 
هـاى غربـى      رسـانه  در   ،ایراننات  یزلزله قا . استجمهور ترکیه    یسی ر ،دمیرل] سلیمان[آقاى  

اى با مـا دارنـد هـم     اى دارد و بعضى از کشورهاى غربى که فعالً روابط تیره    بازتاب گسترده 
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 يها سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  . حضور پزشکان بدون مرز را هم دیدیم، دیروز در منطقه.فرستند کمک مى

  
  1997 مى 13                           1418 محرم    6   1376دیبهشت  ار23شنبه  سه

   
 طـرف مـسیر صـف    و د،دانـشجویان پـسر و دختـر    .رفتیمقلى  پیش از ظهر به دانشگاه مختوم     

ــد   ــى اســتقبال کردن ــه گرم ــد و ب ــسته بودن ــر، راســم در م.ب ــشگاه و ری ــیس دان ــش ی یس بخ
 ةدربـار  مـن هـم   .پـسر صـحبت کردنـد     شناسى و دو دانـشجوى زبـان فارسـى دختـر و               شرق

اى بـه   اى دادنـد و مـن هـم هدیـه          هدیـه  1.هـاى دو کـشور صـحبت کـردم           دانشگاه  همکاري
 بدرقه هم مثل استقبال گـرم بـود و تعجـب از اینکـه در            .یک ساعت دیوارى  ؛  دادم دانشگاه

  . به انتظار بیرون آمدن ما بودند، بیرون تاالردر دانشجویان ،تمام مدت مراسم
 بعـد از    . آمـد  جمهـور آذربایجـان بـه مالقـات        یسیـ  ر ،فاُ علی] حیدر[یک ظهر آقاى    نزد

.  فقط محسن و مترجم ماندنـد . تقاضاى جلسه خصوصى کرد،مذاکرات عمومى و تشریفاتى 
 از ارتبـاط اقتـصادى مـا بـا     ،یح خطـر روسـیه و ارمنـستان   ضـ پس از ابراز عالقه به ایـران و تو     

 مانع حمایت مـا از حقـوق     ،نان دادم که ارتباط با ارمنستان      به او اطمی   .ارمنستان شکایت کرد  
 در شـرکت جدیـد    درصـد، 10سهم به نفت  تقاضا کرد که وزارت     . آذربایجان نخواهد شد  

  .نفتى قانع باشد
 در تـاالر جمـع   . همه سـران جمـع بودنـد   .رفتیم فاُنیاز به کاخ جدید    ،بعد از نماز و ناهار    

 بـا یـک   .ف صـحبت کوتـاهى کـرد   اُم و آقـاى نیـاز     پرسى کـردی   شدیم و از همدیگر احوال    
  ]جمهـور ترکیـه   رییس[، دمیرل] سلیمان[راه با آقاى  در    .رفتیم اکواتوبوس به محل اجالس     

                                                
 - قلی شاعر  از توفیق حضور در جمع شما دانشگاهیان در دانشگاه مختوم«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 در ایران احترام زیادي قائل ، شاعر عارف اسالمی و ترکمنی،قلی ما براي مختوم. عارف و تواناي شما خیلی مسروریم
 این است که زبان فارسی و ترکمنی بین حق .ن دلیل دانشگاه شما در ایران مشهور و مورد توجه استهستیم و به همی

 آشنایی با ادبیات فارسی و طور که در اینجا یک حرکت خوبی براي همان. دو ملت ما بیش از این رواج پیدا کند
ها به وجود آمده است و در  رکمنشناسی شروع شده، در ایران هم حرکت جالبی براي آشنایی با میراث ت ایران

 فنی يها به اعتقاد ما به موازات همکاري. قلی در ایران منتشر شده است  مختوميها  ویژگیوپیشاپیش این حرکت آثار 
، فاُنیازمن و آقاي صفرمراد .  دو کشور ما هم باید همکاري بیشتري داشته باشنديها و عمرانی و تجاري، دانشگاه

 ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .کنیم ین حرکت عمیقاً پشتیبانی م از ای،باشی ترکمن
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر
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 سفر تركمنستان      

بازدید از مزرعه نمونه کالخوز  در اطراف شهر چارجو

اهدای قالی دستبافت منقش به تصویر سردار سازندگی
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 سفر تركمنستان      

اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( در عشق آباد
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 سفر تركمنستان      

بازدید از مناطق زلزله زده استان خراسان و حضور در جمع زلزله زدگان
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  فاُ پس از آقاى نیـاز ،در اجالس . قرار مالقات بعد از جلسه را گذاشتیم،ه کنار هم بودیم  ک

 دو .محتـوا و تکـرارى    معمـوالً کـم  ؛ همـه سـران سـخنرانى کردنـد    ،یس اجـالس یبه عنوان ر 
  .ساعت طول کشید

 در مورد روابط دو جانبه که با اخراج سـفرا      . با آقاى دمیرل مالقات داشتیم     ،پس از جلسه  
 اخـتالف دولـت و   ةدربـار  . قرار شد پس از مدتى عادى کنـیم ، صحبت کردیم و راکد شده 

بـا  شـان   ي همکـار ةدربـار  .ولى نفى نکـرد  ، احتمال خطر کودتا را بعید دانست    ،ارتش ترکیه 
 ةدربـار  . ولـى از سـوریه گلـه کـرد       ، مدعى شد که خطرى براى همـسایگان نـدارد         ،یلیاسرا

اسـت کـه تجدیـد        گفـت بـه نفـع کـشور        ،سقوط دولت اربکان و تجدید انتخابـات       احتمال
  .و مجلس باید تصویب کنداو نیست این در اختیار  ولی ،ودشانتخابات 
بـراى شـام بـه محـل      . توسـعه روابـط صـحبت کـردیم        ةدربار .وزیر قرقیرستان آمد   نخست

ــیم ــاى .رســتوران دولتــى رفت ــا آق ــودم و نوازفاُنیــاز مــن ب ــواز شــریف.شــریف ب ،  آقــاى ن
 امـروز در  .راضـى اسـت  وزیـر هنـد در مالـدیو     ست از مالقاتش با نخـ ]وزیر پاکستان  نخست[

   . استزاهدان توقف کرده و سوخت گرفته
نامه ایجاد خط لوله گاز از ترکمنـستان از طریـق     نحوه امضاى توافقةدربار فاُنیاز با آقاي 

گازهـاى  همـه  پیـشنهاد خریـد    ،براى نجـات از ایـذاء روسـیه    .ایران به ترکیه صحبت کردیم 
اهرمـى در مقابـل روسـیه     اند از این به عنوان تو  چون مى، خوشحال شد؛اضافى آنها را دادم   

  .استفاده کند
زبکـستان مالقـات   جمهـور اُ  یسیـ  ر،فکـریم اُ ] اسـالم [جـا بـا آقـاى     بعد از شام در همـان  

و کـرد   به خاطر محتواى خـوب  ، در جلسه1 سخنرانى مناز تعریف و تمجید زیادى     .کردیم
مـن هـم    .اظهار تمایل کـرد  ،با ایران براى توسعه همکارى .ها گفت ى سایر نطق یمحتوا از بى 

در مـسیر بـه    .دریاى خزر را ببینـد و استقبال کردم و دعوتش کردم که بیاید و سواحل ایران  
هـا و کارهایمـان در    مشکالت ایرانـى  ،همراه من است ،فاُآقاى شرجایف که در غیاب نیاز 

   . قرار شد رفع کند؛ترکمنستان را گفتم
  
   

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  1997 مى 14                        1418 محرم    7    1376 اردیبهشت 24چهارشنبه 
   

هـاى    راهةدربار. جمهور سرگردان افغانستان آمد یسی ر ،ربانى] الدین برهان[ آقاى   ،اول وقت 
 گفـت در    .وزیـر پاکـستان آمـد       نخست ،آقاى نوازشریف  .حل مشکل افغانستان صحبت شد    

آمـد  نخواهند  ها در مسأله کشمیرکوتاه  ى مطمئن شده که هند    ،وزیر هند  مذاکرات با نخست  
تقاضـاى خـصوصى   . هند و پاکستان حل نخواهـد شـد   کشمیر هم مشکلمسأله  و بدون حل    

 ایـران بخـشى از   ،شـان  شدن مذاکرات را نمود و تقاضا کرد که بـراى حـل مـشکالت ارزى          
و خواستم  از ا.کنم  گفتم بررسى مى؛هاى پاکستان بگذارد هاى ارز خود را در بانک  اندوخته
  .اى را بگیرد و در ایجاد صلح در افغانستان کمک کند  کشتار و ترورهاى فرقهيکه جلو
 . صـبحانه را بـا هـم خـوردیم         .اقـستان آمـد   زجمهـور ق   یسیـ  ر ،نظربایف] نورسلطان[آقاى  

شـان صـحبت     خرید فسفات و گندم و مبادله نفت و دادن اعتبار براى عمران پایتخت           ةدربار
آقـاي هلمـوت    [ ، گفـت  .مـذاکره خـصوصى کـردیم      ،به تقاضاى ایشان   سپس جلسه را     .شد

 او را قاصد کرده که پیـامش را  ، بودتیصدراعظم آلمان که چهار روز پیش در آلما   ،  ]کهل
خواهـد   که او مخالف دادگاه میکونوس بوده و اکنون از من مـى     است  به من برساند و گفته      

، شــیراك] ژاك[ از . را پیــدا کنــیم راه حــلتــاکــه نماینــده مخــصوصى را نــزد او بفرســتم  
و پیغـام   ش را بـا ایـران توسـعه دهـد    ا  نقل کرد که بنا دارد همکـاري     ،]جمهور فرانسه  رییس[
خواهد مشکل آمریکا و ایران را حـل      را آورد که مى    ]جمهور آمریکا  رییس[،  کلینتون] بیل[

  .کند
 مـن و  ، خبرنگـاران  تمـام شـد و در حـضور جمـع و     ونیم یازده ساعت   .به جلسه اکو رفتیم   

 از طریـق ایـران بـه ترکیـه را      تفاهم نامه ایجاد خط انتقال گاز از ترکمنستان ،دمیرل و نیازف  
در سـئواالت  . حاضـران شـد  تعجـب  باعـث   ،هـاى اجـالس    کردیم که با توجه به بحث امضا

 ،اف کـریم ] اسـالم [آقـاى   ، در بحث افغانستان  1. از من سوال شد و توضیح دادم       ،خبرنگاران
                                                

 - یادى بر روى انرژى و اقتصاد دنیا دارد، منابع نفت و آن چیزى که تأثیر ز«: در بخشی از این مصاحبه آمده است
اي  هاى آسیاى میانه است و این تصمیماتى که امروز گرفته شد، مبنى بر اینکه کمیته گاز دریاى خزر در جمهوري

دور از مالحظات سیاسى و فقط بر اساس به هاى ارتباطى را  تعیین شود و خطوط انتقال انرژى، نفت، گاز، برق و راه
بدون . شود، انجام خواهد داد قتضیات اقتصادى تعیین کند، کار بزرگى را براى دنیا، بیش از آنچه که االن تصور میم

 اى عمل کنیم که گونه اي از اینجا روى سرد و گرم کردن دنیا تأثیر دارد و نظر همه ما این است که به شک هر نقطه
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 در مـورد زلزلـه   ،ایـران دردي بـا  هم اظهار  .عمل پاکستان در حمایت از طالبان انتقاد کرد       به  

  . قائنات خیلى وسیع بود
 در .کـردیم  بـه سـوى ایـران پرواز   فاُنیـاز بالفاصله بـه فرودگـاه رفتـیم و بـا بدرقـه آقـاى          

دولـت شـرکت   جلسه هیأت عصر در  . به دفترم رفتم.مى نشستیمک ، اه پس از استقبال  فرودگ
  . مانده را انجام دادم و به خانه آمدم کارهاى عقب، شبنُه تا ساعت .کردم

  
  1997 مى 15                         1418 محرم     8   1376 اردیبهشت 25 شنبه پنج

   
عـازم   بـا اتومبیـل   ،سـادات آبـاد   در علـى ] محـرم [ى بـراى مراسـم عـزادار    ،عفـت و بـستگان  

مـصاحبه رادیـو تلویزیـونى     بـراى نتـایج سـفر بـه تاجیکـستان و ترکمنـستان       . رفسنجان شدند 
   . داشتم

 از کمبودها و نیازهـاى  ی گزارش. آمد]وزیر آموزش و پرورش [،  نجفى] محمدعلی[دکتر  
 براى ،خاتمى] سیدمحمد[ آقاى حمایت ازبه  ضمناً خبر داد که    .آموزش و پرورش را آورد    

ولـى دفتـر رهبـرى بـه او        ،صحبت کـرده   ،نوار تبلیغاتى که بناست از صداوسیما پخش شود       
] اکبـر  علـی [گفته است که بهتر است پس بگیرد و در مقابل استدالل او که گفته چرا آقـاى       

بـه  د کـه  انـ  جواب داده  ؟کرده ]نوري [ همین کار را براى آقاى ناطق      ،والیتى که وزیر است   
 آموزش و پرورش قابل مقایـسه بـا وزارت         ،خاطر وسعت و فراوانى نیروهاى انسانى موجود      

  . بلکه نظر است، این دستور نیست،اند  در عین حال گفته.خارجه نیستامور
 ،کرباســچى] غالمجــسین[ ،هــا ینىیخــو] ســیدمحمد موســوي[ ،کروبــى] مهــدي[آقایــان 

   به شدت از اظهارات رهبـرى در مالقـات بـا   .نجفى آمدند ] محمدعلی[نوربخش و   ] محسن[
  

                                                                                                              
ه،  مرکزى فقط از یک رايمتأسفانه االن آسیا. شان استفاده کنند و هم دنیا بهره ببرد هم کشورهاى منطقه از منابع

اى عمل  گونه باید به. تواند به دنیا وصل شود و این امر در عرصه رقابت درست نیست یعنی از خطوط شوروى سابق می
به نظر .  بتوانند کاالهاى خودشان را تأمین نمایند،شان باز باشد که در مقتضیات اقتصادى شود که این کشورها دست

ایران هم به عنوان یک قطعه . ساز است  کل منطقه و دنیا سرنوشتمن اجالس بعدى که در قزاقستان خواهد بود، براى
» .کنیم  بگیرند، ما نیز همکارى میمناسب براى عبور و مرور، در اختیار این اجالس است و هر طور که تصمیم

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوع
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 سفر تركمنستان      

مذاکرات رسمی هیات جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان

اعطای باالترین درجه علمی آکادمی علوم تاجیکستان به آیت اهلل هاشمی
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 سفر تركمنستان      

مالقات با رییس جمهور ترکیه در حاشیه اجالس سران اکو

مالقات با معاون نخست وزیر چین



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 151
                                      

شـود و   ز آن مـى کـه ا تفـسیرهایی   راجع به انتخابات و تبلیغـات و نیـز        1،کارکنان صداوسیما 
 اظهـار  ،دارنـد آن جمعه و بسیج و اطالعات و سـپاه و صداوسـیما براسـاس        اقداماتى که ائمه  

خـالف  هـا م  گیرى آقـاى خـاتمى را داشـتند و بعـضى        ها پیشنهاد کناره     بعضى .نگرانى کردند 
شان کردم که کنار نرونـد و بـه       نصیحت .شهرى هم چنین است     گفتند وضع آقاى رى   .بودند

  .توانند به نفع خودشان تفسیر کنند گفتم آنها هم مى،خاطر صریح نبودن اظهارات رهبرى
هـا   ینىیهمان موقع از دفتر رهبرى خبر دادندکه ایشان با مالقات آقاى کروبى و آقاى خـو    

 از این خبـر  .از نظر رهبرى بهتر مطلع شونددر این مالقات ند نتوا  گفتم مى  .اند  موافقت کرده 
عـصرکارهاى مانـده را    .کمک کنمبراى رفع مشکل خوشحال شدند و اصرار دارند که من       

  . ها اینجا بودند  فاطى و یاسر و مهدى و بچه، شب.تکمیل کردم و به خانه آمدم
   

  1997 مى 16                             1418 محرم    9    1376 اردیبهشت 26جمعه 
  
خطبـه   . را مطالعه کـردم   )ع ( زندگى امام حسین   ،هاى جمعه   براى خطبه .] امروز تاسوعاست [

ل روز و ی مسا، صحبت کردم و در خطبه دوم)ع( عاشورا و اهداف امام حسین     ةدرباراول را   
طرفـى را مراعـات کـنم و          بى ،کردم که در اظهاراتم     سعى .مطرح نمودم  را منجمله انتخابات 

  و خوددارى مسئوالن از دخالـت نـاروا در انتخابـات و حفـظ          گیري   رأيبر حضور مردم در     
  
  
  

                                                
 - در ارتباط با مسأله انتخابات مای مراتب تشکر خود را از کارکنان صدا و س معظم انقالب در این سخنرانی،رهبر 

 خوب اری مردم بسيها  در دليزی انتخابات و شوق انگغی در مسأله مربوط به تبلمایصدا و س«: ابراز کردند و فرمودند
 در مسأله انتخابات مجلس پنجم و مای شاهد عملکرد خوب صدا و سزی نری اخيها رده است و در سالحرکت ک

. می قدس در سال گذشته بودی بهمن و روز جهان22 يها  ییمای از جمله راهپي جاریاسی سيها  انی جرنیهمچن
 ضرورت يا  خامنهاهللا تیآ» .دهد ی خوب ادامه ماری کار را هم بسنی انتخابات است و اجی در حال ترومایصدا و س

 کرد که مردم ي کاردیبا«: گفتند شدند و ادآوری مردم را ي انتخاب نامزد اصلح از سوي براارهایمطرح شدن مع
 ي هنريها  را به روشارهای معدی بامای آن که مردم قدرت انتخاب داشته باشند، صدا و سيخودشان انتخاب کنند و برا

اي، بخش  اهللا خامنه تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار آیت: منبع» . شودی حق و اصلح منتهابتخ کند تا به انانیو خوب ب
 .1376بیانات 
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 نماز جمعھ       

نماز جمعه 26 اردیبهشت؛خطبه معروف درباره ضرورت خودداری مسئوالن از دخالت در انتخابات
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  1.کردمت رقبا در تبلیغات تأکیدسالمت فضا و کار و مراعات حرک
هـا   ت صـحب از ،]نـوري  [دسـت آمـد کـه جنـاح آقـاى نـاطق         ههاى بعدى ب    العمل  از عکس 

ت رسـ  تـابع همـان جـوى باشـم کـه بعـد از صـحبت رهبـرى د          ،انـد   ند و توقع داشته   ا ناراضی
ار در مـورد تقلـب و نیـز اعـالن      طرفـى و هـشد     خاطر حفظ بـى     به ،هاى دیگر    جناح .اند  کرده

 نحـوه پخـش خبـر از    . اظهار خوشحالى کردند،داند که رأى من مخفى است و کسى نمى    این
  .اراحتى آنها استن نشان از نی هم،صداوسیما

 ضمن ابـراز رضـایت از توجـه مـردم بـه او و ادعـاى       .خاتمى آمد ] سیدمحمد[عصر آقاى   
 از . نگرانـى کـرد   ات احتمالى اظهارات رهبرى اظهـار ع از تب،صد در50داشتن رأى بیشتر از    

 مثـل رهبـرى   ،جمعـه  نگران بودند که من هـم در نماز      .طرفانه من تشکر کرد    ىهاى ب   صحبت
                                                

 - گرفتند که قانون را تیهمه مسئولدر انتخابات، ها   و ناظرها يمجر«: در بخشی از این خطبه تاریخی آمده است 
 حق سوءاستفاده از پست .تند که قانون را اجرا کنند هسلی وکي رهبرای گرفتند که از طرف مردم تی مسئول.اجرا کنند

 م،ی کنفی از هرکس تعر.می بدهي به هرکس رأمیمان حق دار  شخص همهکی به عنوان .ندارندرا و مقام خودشان 
 گناه نی گناه نکنند، اندی نگوند،ی بگودیاند که نبا  قانون ممنوع شدهدرها که  مگر آن،یشخص. می را بدهنما نظرات
 نی واقعاً ادی و ناظر بایی همه مسئوالن اجراهیبق.  استی گناه بزرگیلی خ؛دی گناه را کوچک فرض نکننیرا، ابزرگ 

 یممکن است کس.  همان اعالم شود   همان خوانده شود و   در صندوق ودیای مردم هست بي همان رأ  کار را بکنند که
 ي خوب برا،دیآ ی به سرکار ممی دارمانی خودمان به او ا کهی شخص مقبول،می بدهیراتییفکر کند که حاال ما اگر تغ

 است به ملت و تی جنانیتر  کردن بزرگفی اعتماد مردم را ضع؛ داردیانی کار ضرر بننی ای است ولیجامعه نفع
 با شهی ما همدیدان ی که مشما ) نمازگزارانریتکب. ( همه مشکالت را حل کندنی ا، مردمي به اتکاخواهد ی که مینظام

 با اعتماد مردم کشور را .می با اعتماد مردم در جنگ فاتح شد.می شدروزی با اعتماد مردم پ.میا اعتماد مردم کار کرده
تر است که ما به خاطر او در   باارزشنی از اي است، چه درآمدیمی عظهی سرماقدر  نی اعتماد انی ا، خوب.میساخت

 ي ما دزدي آرا؟ نهای انتخابات آزاد است ؟ نهای ندیگو یراست م نهای مردم شک بکنند که اکه میندازیدل مردم شک ب
 را هم نی البته ا. مردم راحت باشدالی کار بکنند که خيا  و ناظران به گونهیی واقعاً مسئوالن اجرادی با؟ نهای شود یم
 ما نکهیاما ا. شد که درست نبود و تقلب زنند یم ی آنها حرف منفمی بکني هستند که ما هر کاريا  که عدهدانم یم

 حال هرکس که ؛می جواب بدهدی خداوند باشی پنی خوب ا،می کار را بکننی و واقعاً امی و سند بدهمیخودمان کار بکن
ناظران همه و همه، فرض   نگهبان، وزارت کشور، ائمه جمعه، ي جمهور، شوراسیی از ری باشد، هر مقامخواهد یم

 و ندیای صندوق بي مردم به پامیخواه ی م، رهبر معظم انقالبيها هی توصنیچن و همی است که ما طبق قانون اساسنیبرا
. میا  ما سود کرده، مردم ما که تا به حال هرجا انبوه مردم بودندم،یترس یمان که نم  را بدهند، ما از مردمشان  يرأ

 نیها هستند، واقعاً ابم آناط من هم آنجا هست مختیول که مسئیانی آنها، من به خصوص مجررسد ی به نظر منیبنابرا
 ي به خودش حق بدهد که در آرای که کسدانم ی نمنیتر از ا  را بدی گناهچی و امروز هستی قابل بخشش نانتیخ

 نشر دفتر ،1376  جمعههاي خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ←دیکن رجوع. » را منحرف کندانی جرایمردم دست ببرد 
  .1398 انقالب، معارف
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هـاى قبلـى    بعـد از صـحبت   کـه    را داد اى     خامنـه  اهللا یتگزارش مذاکراتش با آ   .صحبت کنم 

 حاکى از اظهار اعتماد رهبرى به ایشان و نیز رضایت از        ؛ایشان در جمع روحانیت انجام شد     
زیـرا در ایـن    ،گیـرى نکنـد    تشویقش کردم کـه کنـاره     . نحوه تبلیغات و شور انتخابات است     

  .شود  مىصورت به انتخابات آسیب جدى وارد
طرفـه   گیـرى یـک   کـرد از اینکـه پـس از موضـع       اظهار نگرانى  .روحانى آمد ] حسن[دکتر  

 ضربه بزرگى بـه نظـام خواهـد    ، مردم با نظر ایشان هماهنگ نباشد   ي اگر آرا  ،روشن رهبرى 
طرفى من اظهار رضایت کـرد و گفـت فـشار     داند و از بى   ىگونه موضع را اشتباه م     و این  بود

  . اظهارى بنماید]نوري [ت که به نفع آقاى ناطقزیادى روى او اس
  

  1997 مى 17                                1418 محرم   10   1376 اردیبهشت 27شبنه 
  

تمـام   .کردم  استفاده مى]به مناسبت روز عاشورا [هاى عزادارى رادیو  از برنامه  .در منزل بودم  
 - اعتمادالدوله-1کالنتر شیرازى ج ابراهیمحال حا  کتاب شرح.یخ گذشت روقت به مطالعه تا   

هـا و   فوىصـد سـاله بعـد از صـ    یخ ر ضمناً تا. را خواندمصدراعظم دو سال اول سلسله قاجار  
 روسیه و هند را هم در این زمـان از  ، وضع اروپای هماهنگ.نظر بود  قبل از قاجارها هم مورد    

 سرعت پیـشرفت اروپـا   ،رهدرست در همین دو.  مرور کردم  دورانت ویل تاریخ تمدن    کتاب

                                                
 - او هنگام حمله . کردی را طی مراحل ترقهی بود که در حکومت زندرازیر از بزرگان ش کالنتمیاهبرحاج ا 
 اقدام نیا.  او بستي بر روجنگ کرد و دروازه شهر را هنگام برگشت از انتیخان خ ی به لطفعلرازیمحمدخان به شاغآ

، یان کند و با برانداختن حکومت زنددای سلطه پرانی بر جنوب ایمحمدخان به سادگ باعث شد آغا، خانمیحاج ابراه
محمدخان، در به سلطنت رساندن اغ خان کالنتر پس از مرگ آمیابراه .حوزه نفوذ و سلطنت خود را گسترش دهد

او  . خود حفظ کندي و لقب اعتمادالدوله را برای کرد و توانست سمت صدراعظمفایشاه قاجار نقش اول را ا یفتحعل
 کی دور و نزداتی نفوذ و اقتدار خود افزود و فرزندان و بستگانش را بر والزانی بر مجی تدرشاه به یدر دوران فتحعل

 . رقم زدشی برای شاه قاجار نسبت به او شد و سرانجام شومی باعث بدگمان،ادی قدرت زنیاما هم. کرد کشور حاکم
 به ، ماه بعدکیحدود . ن فرستادند کردند و به طالقاریاو را دستگ شمسی، 1180 نی فرورد26روز در  بود که نیچن

 زی فرزندان و بستگان او نشتریب.  و به قتلش رساندنددندی و زبانش را بردندی کشلیدستور شاه قاجار، چشم او را م
 گید.  کردندزانی آوی و از سقف مطبخ عمارت پادشاهدهی او را به بند کش،گری دیلبنابر قو.  مشابه داشتندیسرنوشت

خان  می سپس ابراه.جوش آمده  بگی آن روشن کردند تا آب داخل دری فراوان ززمی آب نموده و هر از را پیبزرگ
 .اندندجوش فرو بردند و به قتل رس  آبگیکالنتر را آرام آرام با طناب به داخل د
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زده کـه بـه طـرف     هاى زلزلـه  بود که در مقابل افغانکشور پرسیده  وزیر،  ]بشارتیمحمد   علی

  . چه کنند؟ گفتم در مرز اردوگاه کمک درست کنند،آیند ایران مى
سـازى   کابـل  گزارش بازدید از کارخانه تعطیل شـده  . آمد]وزیر صنایع [،  زاده  آقاى نعمت 

، آقـاى فـروزش  . کمـک کنـیم    آن قرار شد بـراى راه انـدازى  .را داد که خیلى بزرگ است 
ــازان [ ،دوســت  و رفیــق]وزیــر جهادســازندگی[ ــاد مستــضعفان و جانب گــزارش ، ]ریــیس بنی

 .مفتى تاجیکـستان آمـد  . دادندسازى توسط ما را  کارخانه شیر پاستوریزه و نوشابه  اندازي    راه
جمعـه   نماز، مـسجد 180 در دارنـد و ج هزار مسجد  پن.ها را داد  گزارش وضع مساجد و طلبه    

  .شان هدیه کردیم  تخته قالى به مسجد جامع50  تعداد.شود خوانده مى
  

  1997 مى 11                             1418 محرم    4   1376 اردیبهشت 21یکشنبه  
  
 صـداى دلنـشین   . خـاطرات دو روز گذشـته را نوشـتم   ، در ایوان اقامتگـاه    ،بعد از نماز صبح    

سـاعت   .انگیـز و شـاعرانه اسـت     بـسیار دل ،ها منظره باغ و گلمرغان و هواى بسیار خوب و       
 جمـع زیـادى از   ،در مـسیر  .رفتیم با هم به فرودگاه      . آمد فاُ رحمان آقاى   و نیم صبح،   هشت

پـرواز   بـه سـوى ترکمنـستان    . با بدرقـه رسـمى  نُه صبح ساعت .مردم براى بدرقه جمع بودند    
  .اى مقیم را به فرودگاه آورده بودند همه وزرا و سفر،براى استقبال و بدرقه .کردیم

ف و جمـع زیـادى از مـردم و        اُ آقـاى نیـاز    .دگـاه چـارچو رسـیدیم     وبه فر صبح  ساعت ده   
در  . براى عرض خیرمقدم بـه صـف بودنـد         ، دختران و کودکان   .مسئوالن در فرودگاه بودند   

 جمعیـت  .اى حرکـت کـردیم    سـپس بـه سـوى مزرعـه    .توجیه شـدیم پاویون از وضع منطقه     
کیلـومتر در   30 هـزار نفـر در بـیش از    هـا  ده . در مسیر براى استقبال جمع بودند    اي  العاده  فوق

هـاى    از این همه جمعیـت و لبـاس  .شهر و خارج شهر با شور و لبخند و فریاد استقبال کردند  
                                                                                                              

اینجانب با تسلیت این ضایعه بزرگ به رهبر معظم انقالب اسالمی، امت  .شده است، در تاجیکستان دریافت کردم
اوند متعال شهید پرور ایران، اهالی مناطق زلزله زده استان خراسان، به ویژه مصیبت دیدگان این حادثه، از درگاه خد

شایسته است  .نمایم  درجات و براي مصدومان و بازماندگان بهبودي، صبر و اجر مسئلت میبراي جان باختگان علو
. بشتابند زدگان درسانی، به سرعت به یاري زلزلهامدا هاي سازمان و کشور وزارت مخصوصاً اجرایی، هاي همه دستگاه

 وزارت با را مساعدت و ريهمکا نهایت ضروري، امکانات و تسهیالت تأمین در موظفند دولتی هاي دستگاه همه
 .یس جمهوري اسالمی ایرانیر، اکبرهاشمی رفسنجانی .آورند عمل به امدادرسانی هاي سازمان و کشور
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 حکومت بر یرئروزى شورشیان زیها پ    در گزارش  .وضع ایران و هند اسفبار است     و  و روسیه   
و توافق روسیه بـا گـسترش نـاتو کـه مـورد اعتـراض              1 سسه سوکو  ]موبوتو[ سى ساله    مستبد

  .کند  جلب توجه مى،ز قدرت داخلى روسیه استشدید مراک
 کـارگزاران و عـدم رضـایت جنـاح     ،خـاتمى آقاي اى از رضایت جناح       خبرهاى پراکنده 

طرفانه   با اینکه کامالً بى؛رسد هاى دیروز من در نماز جمعه مى       از صحبت  ،آقاى ناطق نورى  
انتظار حمایت داشـت و     مبارز، که جامعه روحانیت  ین است   و گویا این وضع به خاطر ا       بود

  . نگران مخالفت با خودشان بودند،جناح آقاى خاتمى
سـید کـه   ر خبـر  . وضـع آقـاى خـاتمى بهتـر اسـت          ، مدعى بـود   .عصر حسین مرعشى آمد   

هـا نمـایش     در خیابـان ،هـا   بـا نـصب عکـس آقـاى خـاتمى روى ماشـین        ،گروهى از جوانان  
 به خاطر عـزل  ،کشوروزیر، ] بشارتیمحمد آقاي علی[به  .شود دهند و پلیس مانع آنها مى     مى

  .  جنبه حمایت از یک طرف در انتخابات را دارد؛معاون استاندار همدان تذکر دادم
 واز علمـاى الر کـه گفتـه د    یکی   به اظهارات    ، گفتم ]جمهور دفتر رییس  [به بازرسى ویژه  

 پرس و .د رسیدگى کن، در فرماندارى الر است]نوري [رأى به نفع آقاى ناطقپر از صندوق  
  . عدم صحت آن را نشان داد،جوهاى مقدماتى

  
  1997 مى 18                          1418 محرم    11   1376 اردیبهشت 28ه بنیکش

   
 ،جمعـه از مطـالبى کـه در نماز   .کشور آمـد وزیر . کارها را انجام دادم    ونیم صبح  دهتا ساعت   

گویــد   مــى.اظهــار نــاراحتى کــرد ،راجــع بــه جلــوگیرى از تقلــب در انتخابــات گفتــه بــودم
 قـرار شـد جمعـى    .ش دادما  دلداري؛ند که نسبت به آنها اعتماد ندارمنک همکارانش فکر مى  

  .بیاینداز آنها به مالقات 
                                                

 -  یکی بلژکی لهیوس  کشور بهنی ا.باشد  میازنشای آن کتختی پا وقای است در مرکز آفري کشور،کنگوزئیر یا 
 ارتش شورش کرد و موبوتو سسه ،عد از استقاللچند روز ب.  بودکی تحت استعمار بلژ1960کشف شد و تا سال 

 و از آن ختی موبوتو از کشور گرال،ی به نام لوران کابی افسر نظامکی ي با کودتا1997 سال در. حاکمیت یافتسوکو 
 یستی و کمونیستیالی سوسی موبوتو خط مشیپس از سرنگون. افتی ریی کنگو تغکی دموکراتي به جمهورریزمان نام زئ

 و افتی ادامه 2002 شد که تا سال ی جنگ داخلری کشور درگنی ا1997 سال از.  کنگو به کار گرفته شد دريشتریب
  . آن شدی در مناطق شرقژهی نفر از مردم کنگو به وونیلیها م  دهی نفر و آوارگونیلی م4منجر به کشته شدن 
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سند نامھ سازمان و برنامھ و بودجھ آقاي 
  زاده میر
٢٨/٢/٧۶        

موافقت سردار سازندگی با کمک به هموطنان زلزله زده و طرح های محرومیت زدایی
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 بـراى صـادرات محـصوالت کـشاورزى و واردات چـاى             .ستاد تنظیم بازار جلسه داشـت     
هـا   امتیازاتى و اجازه معامله ارز با منشأ خارجى با قیمت آزاد دادیم و گزارش از ثبات قیمت 

  .دادند
 دوسـتانش اصـرار دارنـد کـه اعـالن      ، گفـت ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  اخوى محمد 

. کردم نظـرش را تأییـد  ؛خاتمى بنماید و خودش موافـق نیـست  ] سیدمحمد[حمایت از آقاى    
 منجملـه شـوراى صـنایع الکترونیـک و       ؛ چنـد مـصوبه داشـتیم      ،دولتجلسه هیأت   عصر در   

   .ى زلزلهورى و نیازهاى بازساز شوراى بهره
کرباسـچى آمدنـد و شــکایت داشـتند کـه بــا     ] غالمحــسین[نـوربخش و  ] محـسن [آقایـان  

 .شـب فـائزه آمـد    .گیرنـد  مـی   امضا]نوري [ از وزرا براى تأیید آقاى ناطق ،فشارهاى مختلف 
خـاتمى صـحبت   ] سـیدمحمد [ حمایـت از آقـاى    فـیلم تبلیغـاتی   که در    تم مصلحت نیست  گف

  .ام طرفى کرده ن است و من اعالن بىبه ممنتسب  چون ؛داشته باشد
 رفـسنجان و  ، یـزد ،کند که در اصفهان  از دیگران نقل مى.عفت از سفر رفسنجان برگشت    

آثارى که سـخنرانى روز جمعـه مـن در جامعـه        . اکثریت آراء با آقاى خاتمى است      ،کرمان
تعبیـر  نـد  توا مـى  . اسـت  جناح خاتمى را خوشحال و جناح ناطق را نگران کرده  ،ایجاد کرده 

 مضمون خواب این بود که در جلسه ؛در دوشنبه تاجیکستان دیدم نبه  که شب ش  باشدخوابى  
 صـحبت  ، کـه نشـسته بـود     ]نوري [از تریبون براى آقاى ناطق     خواستند   مى ،اى   خامنه اهللا یتآ

در مـسیر  .  من هم خسته شدم و جلسه را به سوى مقر خودم تـرك کـردم       . ممکن نشد  ،کنند
که قابل استفاده نبـود و   م پوشیده بودیرا عوضکفشم  هگ یک لن.ورد کردمبا مشکالتى برخ 

الویرى مواجه شـدم کـه آثـار    ] مرتضی[با آقاى   سرانجام  .آبى هم افتادم   در مسیر در حوض   
  .کردمنتسب خستگى را در صورت من خواند و به جناح رقیب خود 

  
  1997 مى 19                         1418 محرم    12   1376 اردیبهشت 29ه بدوشن

   
 جنوب يا  منطقهيها ي همکار هیاتحاد[ ،اکو] سازمان همکاري اقتصادي  [هاى    اعضاى پیمان 

] حـسین [آقاى  .آمدندم آن و فرو  آسه]ای جنوب شرق آس  ي کشورها هیاتحاد [،اركس] ایآس
.  گزارش دادندکل اکو دبیر، اوزار]اوندر[ و آقاى    ]، نماینده ایران در اکو    اردبیلی[ پور  کاظم
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بار در کشورى با هدایت اسکاپ  الى یکس ،ببراى تبادل تجار  ،اى آسیا   هاى منطقه   سازمان

 ،شـان   تجـارب موفـق ایـران در چهـار موضـوع مـورد بحـث       ةدربـار  من هم .شود  تشکیل مى 
  1.صحبت کردم ى انسانىوارى، حمل و نقل، فقرزدایى و نیرذگ سرمایه

 براى صنایع دفاع اسـتمداد   و آمد]مل سازمان صنایع دفاعمدیرعا[،  کیانى] غالمعلی[آقاى  
 از نـوع تبلیغـات       و  آمد ]مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسالمی   [،  آقاى مسیح مهاجرى   .کرد

بــه رهبــرى   منتــسب  طرفــه ائمــه جمعــه     یغــات یــک  یــد رهبــرى و تبل  یصداوســیما و تأ 
ام بـشود و از مـن       ى جوانـان از مرکزیـت نظـ       ینگران است که باعث جـدا     . کرد اظهارنگرانى

 از سـخنرانى  . گفـتم بمانـد  ؛عالج خواست و راجع به ادامه کـار در روزنامـه مـشورت کـرد         
  .جمعه من تعریف کردنماز

 بـراى دسـتور شـوراى    ،]دبیر شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی   [،  نژاد  کى] محمدعلی[آقاى  
ون اول معـا [،   دکتـر حبیبـى    .آمـد  عـصر سـلمانى بـراى اصـالح       . آمـد  عالى انقالب فرهنگى  

  راجــع بــه انتخابــات.آمــدنظــام ل مجمــع تــشخیص مــصلحت ی بــراى مــسا]جمهــور ریــیس
   . تشکر کرد جمعههاى من در نماز از صحبت . صحبت شد]جمهوري ریاست[

و شکایت کردنـد  سویه صداوسیما    از وضع تبلیغات یک   دو نفر از کارکنان دفتر آمدند و        
                                                

 - هاى  ارزشمند سازمان ملل متحد و اسکاپ در برگزارى اجالس سازماناز حرکت  با قدردانى ،اشمىآقاى ه
ها و  تواند در پیشبرد هدف اى مى هاى منطقه  تبادل تجربه و اطالعات بین سازماناًمطمئن«: اى اظهار داشت منطقه
 نه تنها در رشد و ،اى هاى منطقه ایش همکاريافز .ها در سراسر جهان مفید و کارگشا باشد گونه سازمان هاى این برنامه

 .اى نیز نقش مهمى دارد  بلکه در حفظ و تقویت صلح و ثبات منطقه،توسعه اقتصادى کشورها عضو مفید است
گذارى، حمل ونقل، توسعه منابع انسانى  هاى تجارت و سرمایه  در زمینهيهاى ارزشمند  تجربه،جمهورى اسالمى ایران

هاى   طرح،ها را جذب و با کمک متخصصان داخلى گذارى خارجى، سرمایه جاى سرمایه ه ایران ب.داردو فقرزدایى 
زیربنایى مهمى را اجرا کرده است که این تجربه بسیار مفید و ارزشمندى براى سایر کشورهاى جهان محسوب 

رگراه مواصالتى میان یک بز  امروزه ایران به،هاى سنگین گذارى دلیل سرمایه ه ب،در بخش حمل ونقل .شود مى
 یک تحول ،اى براى ترانزیت کاال تبدیل شده است و در آینده با اتصال خط آهن ایران به پاکستان کشورهاى منطقه

 با ایجاد ،هاى آینده خود ایران در برنامه .شرقى، غربى مانند طرح عظیم مشهد، سرخس، تجن ایجاد خواهد شد
اجراى خطوط فیبرنورى، تجهیز و  .فارس را دنبال خواهد کرد زر به خلیجهاى متعدد، طرح اتصال دریاى خ بزرگراه

 از جمله سایر اقدامات ،هاى برق، نفت و گاز میان کشورهاى منطقه و آموزش نیروى انسانى توسعه بنادر، انتقال انرژي
هاى  ها به سازمان زمینهدر این را هاى خود   تجربهداریم، آمادگى است و مااى  هاى منطقه ایران براى توسعه همکاري

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».منتقل کنیماى  منطقه
1398. 
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آقـاى نـورى قاضـى     .شـدند  ها به کلى بدبین مـى     خیلى ،هاى جمعه من نبود     گفتند اگر خطبه  
  . ى فرمان امام دادیگزارشى از سوء عملکرد ستاد اجرا. آمد
    

  1997 مى 20                         1418 محرم    13   1376 اردیبهشت 30به نش سه 
   

درد شـدیدى    گرفتـار کمـر    . آمـد  ]لیت آستان قدس رضـوي    وت[،  سىطب] عباس واعظ [آقاى  
قـدس    براى امور عمرانـى آسـتان  . اکثریت آراء را دارد  ]نوري [ آقاى ناطق  ، معتقد است  .بود

] علـی [آقـاى   .و اظهار توقع داشت که به نحوى از آقـاى نـاطق حمایـت کـنم         استمداد کرد 
ها را آورد که به تدریج آقاى       سنجى گزارش افکار  ،]رییس سازمان صدا و سیما    [،  الریجانى

  . است حمایت کارگزاران اثر کرده،خاتمى جلو افتاده و معتقد است
و ] داخلـی [نامـه   ینیـ  بـا تـصویب بخـشى از آ   ؛جلسه داشتنظام مجمع تشخیص مصلحت  

 طرح مصوب مجلس که با وتعیین کمیسیون بررسى اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و د 
بـین دو خـط بـر سـر نظـارت بـر         اي    مباحثـه  .گهبان به مجمـع رسـیده بـود       مخالفت شوراى ن  

  .انتخابات شد
 اطالعـات و خبرگـزارى  ] وزارت[هـاى   سـنجى  افکار.عصر تا شب کارها را تکمیل کردم   

] محـسن [آقایـان  .دهـد   و کارگزاران رسید که مجموعاً آقاى خاتمى را جلو نشان مـى           ]ایرنا[
طرفه رهبـرى   هاى یک از احتمال صحبت  .ها آمدند   ینىیموسوى خو ] سیدمحمد[نوربخش و   

  .اظهارنگرانى کردند ،در سخنرانى فردا
 ایـشان ابقـاى   . گزارش سفر به تاجیکستان و ترکمنستان را دادم       .همان رهبرى بودم  یشب م 

 ةدربــار .توافـق خـط لولـه گــاز از ترکمنـستان بـه ترکیـه از طریــق ایـران را سـتایش کردنـد         
کنند کـه بـه مرحلـه دوم      فکر مىاما ،داند ان هنوز ناطق را جلو مى ایش .انتخابات صحبت شد  

 دسـتور  ،نـد و گفتنـد  د ولى حساسیتى روى پیروزى احتمالى آقاى خاتمى نشان ندا        ،رسد  مى
 بنـا ندارنـد فـردا    ،گفتنـد .هـاى خـشن برخـورد شـود    ند که با اخالل و تقلـب و برخورد    ا  داده

 خیلـى  ،دیـشب آقـاى خـاتمى   ] تبلیغاتی[یلم  ف، گفتند.حمایت صریحى از کسى داشته باشند  
  .خوشحالى کردند اظهار،از سفر من به منطقه زلزله زده خراسان .قوى تهیه شده بود

امـشب دارنـد سـتاد    ،  حکم دادگاه انقـالب   با   تلفنى خبر داد که      ،ها  ینىیآقاى موسوى خو  
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 تلفـن  ،]ه قضاییهرییس قو[،  یزدى] محمد[ به آقاى    ؛کنند  انتخابات آقاى خاتمى را تخلیه مى     

  . کردم که جلوگیرى کنند
  

  1997 مى 21                   1418 محرم    14    1376 اردیبهشت 31ه بنچهارش 
   

ان در دوستم و ملحق شدن بـه طالبـ  ] عبدالرشید[ جدا شدن بخشى از نیروهاى ،ها در گزارش 
و نیز استیـضاح  فاریاب   و نیروهایش و سقوط]والی هرات [خان افغانستان و اسارت اسماعیل 

 ،ایـران ] جمهـوري  ریاسـت [ انتخابـات    .مخالفان اربکان در پارلمان ترکیه مورد توجـه اسـت         
  .هاى خارجى است سخت مورد توجه رسانه

 نیـرى  ]حسینعلی [ آقاى.توضیحاتى دادخودرو آقاى رحمانى آمد و در مورد پرونده سینا        
و از اختالف بـین روحانیـت     استمداد کرد   ى  هاى اضاف   براى هزینه . آمدعالى کشور    از دیوان 

کـه اکنـون در دیـوان    خـودرو  نیت دادگاه سـینا      سنو در ح  د  نمواظهار نگرانى   در انتخابات   
  .اظهار تردید کرد ،است

گـزارش حـج را داد و   . آمد]و زیارت [حج] سازمان[ مسئول  ،ىیرضا] محمدحسین[آقاى  
قـاى   آ.هـا  نـد از ایـن صـحبت   ا ى ممنـون گفت مردم خیل   .تشکر کرد   هاى جمعه من    از خطبه 

 گزارش حج و کارهـاى      . آمد ]جمهور در امور اصناف    مشاور رییس [،  بینا  توکلى] ابوالفضل[
 . آمـد ]نیـروي انتظـامی   [= فرمانـده ناجـا  ، ] لطفیـان آقاي هدایت[ .بنیاد خیریه پاکستان را داد    

  .دو استمداد کر ناجا گفتوضع  مطالب منفى فراوان در ،مطابق معمول
 محـسن  .در نـشر انحـصارات   منجمله لغو ؛دولت چند مصوبه داشتیمجلسه هیأت عصر در  

بـراي  کارت بـه بازرسـان   ،انـد   از دفتـر رهبـرى گفتـه   ،گویـد  خبر داد که وزارت کـشور مـى    
 گفتنـد گـزارش شـده کـه بـراى      ؛ پرسـیدم  و تلفنى با رهبرى صحبت کردم    . یدهانتخابات ند 

اى  انـد کـه وسـیله     آن را منـع کـرده  .اند دت کارت خواستهتحکیم وحدفتر   نفر از افراد     500
تا ساعت  .  قرار شد رفع منع شود     .گفتم گزارش درست نیست   .نشود براى تبلیغات منفى آنها   

  .  در دفترم کار کردم و به خانه آمدمده شب
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  1997 مى 22                                1418 محرم    15    1376 خرداد 1ه بشن پنج
   

 سیستم قابـل اطمینـانى   .متخابات از شیوه کارها بازدیدکرد     در ستاد ان   .به وزارت کشور رفتم   
 1. صحبت و مصاحبه نمودم، سپس براى اطمینان مردم.پوشیده بماندتقلب  بعید است  واست

اى  بـر . آمـد ]ریـیس دیـوان عـدالت اداري     [،  پـور   فردوسـى ] اسـماعیل [ آقـاى    .به دفترم رفتم  
] محمـد [آقاى  .ادارى و براى مجتمع فرهنگى فردوس استمداد کردعدالت کار دیوان    اضافه
ى بـراى مـشکل   یجـو  کـار و چـاره    بـراى گـزارش  ؛مخدر آمـد دبیر ستاد مبارزه با مواد ،  فالح

  . ها که بیشتر مربوط به معتادان است تراکم زندان
 در مسیر دیدم که بـسیارى  .نزل آمدم کارها را انجام دادم و به م، بعد از ظهر پنج  ساعت تا

] سـیدمحمد [ آقایـان  ،سرشـب  .انـد   را پـاره کـرده  ]نـوري  [هاى تبلیغاتى آقاى ناطق  از عکس 
 گزارشـى از    .کرباسـچى آمدنـد   ] غالمحـسین [نوربخش و   ] محسن[ ،نورى] عبداهللا[ ،خاتمى

 و ]جمهـور  ریـیس دفتـر   [ به بازرسى ویـژه ؛داشتند آباد برنامه تقلب در انتخابات فردا در خرم  
  . دارندینگران  تقلباز ؛گفتم رسیدگى کنند،کل کشور بازرسىسازمان 

  
   

  

                                                
 -  همکاران  « : گفتستاد انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوري در وزارت کشورآقاي هاشمی، در جمع کارکنان

هاى  له از اطراف است، زحمتأا با فشارهاى گوناگونى که به خاطر حساسیت مسکه این روزهما در وزارت کشور
ها و زحمات شما بودم و قرار بود دیروز در  من از شروع مقدمات کار در جریان تالش.  خسته نباشیدد،یکش یزیادى م

رهاى شما را پشت میزها،  بیایم و از نزدیک رویه کانجای به اکهدفتر با شما مالقات داشته باشیم، ولى ترجیح دادم 
در انتخابات مجلس هم همین کار را کردیم و براى من مفید بود که مجموعه کار . ارتباطات و نحوه عملکرد را ببینیم

آقاى بشارتى در  .کنیم ل برخورد مییتر به مسا  که از لحاظ کلى، راحتواقعاً براي من روشن بود. به نظرم روشن شد
 به معناى رأى نداشتن نیست، باالخره هر کسى براى ،طرفى در انتخابات بی. د را نشان دادندطرفى خو دوره تبلیغات بى

کشورند و شما که مجرى جمهورم، ایشان که وزیر یسی ولى براي من که ر،خودش رأى دارد که در صندوق بیندازد
دوق بیندازیم که همین کار هم شده مان را خودمان بدانیم و به صن کنید، بهتر این است که رأي هستید و دارید کار می

طرفى است که  اند، چون خودش نشان مراعات بی وزراى دیگر نوعاً موضع گرفتند، اما ایشان موضع نگرفته. است
 کتاب ← دیکن  رجوع» .تر است مان راحت شاءاهللا در همه سطوح وزارت کشور مراعات شود و در ستاد تقریباً خیال ن ا
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  نرانیسخ رفسنجانی،   هاشمی«
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  1997 مى 23                                  1418 محرم    16    1376 خرداد 2جمعه 

  
 ،شـخص مـن  بـراي  اند   گفته، در مصاحبه هنگام رأى دادن   ،اى   خامنه اهللا یتخبر دادند که آ    

براى رأى   . بعداً از تلویزیون آن را شنیدم    1.رفسنجانى باشد  تواند آقاى هاشمى    کس نمى  هیچ
 بعـد از رأى دادن مـصاحبه   . فاطى و عفـت هـم همـراه بودنـد    .ه جماران رفتیمیبه حسین دادن  

  .کوتاهى کردم
 صـفحه کـامپیوتر   در ،بـار انتخابـات را از وزارت کـشور   تا شب در خانه بـودم و مرتبـاً اخ       

بـودن آقـاى خـاتمى    از جلوتر مجموعـه خبرهـا   .کـردم   و توسط افـراد دریافـت مـى    ام  خبرى
 .مـان بودنـد   همانیها و بستگان م ظهر بچه .ها معتدل ها با اغراق و بعضى  بعضى ؛داردحکایت  

  .دیه و افشاریه نمودمامروز مقدارى وقت صرف مطالعه تاریخ ایران در زمان زن
روند که به مـرز    که نیروهاى ترکیه در شمال عراق به سوى سلیمانیه مى       ندشب اطالع داد  

 خـارجى کـه تعـداد زیـادى در ایـران        هـاي  يخبرگـزار خبرنگـاران    .ایران هم نزدیک است   
انـد و بـه معنـاى شکـست روحانیـت سـنتى و         پیروزى آقاى خـاتمى را مـسلم گرفتـه     ،هستند

  .حاکمیت
  1997 مى 24                                       1418 محرم    17    1376 خرداد 3نبه ش
  
  درصـد 60 بیش از ، بیست میلیون رأى شمرده شده   ازکه    وزیر کشور اطالع داد    ،اول وقت  

                                                
 - يجمهور، برا سییرتان از  عوقاي، رهبر معظم انقالب، در پاسخ به این سؤال خبرنگار صداوسیما که ت  خامنهاهللا آیت 
 که خود را می انتظار دارشود، یجمهور انتخاب م سیی که به عنوان ری از کسما«: ، گفتندستیکشورمان چ ندهیآ

 خود، با همه ی قانوناراتی است، در محدوده اختازیرد ن مردم مونی ايای و دننی ديخدمتگزار مردم بداند و آنچه را برا
 آنها يوی رفاه و سعادت دني براهآنچمایلند  هستند و ی و انقالبنی مردم، متدتیکه اکثر  استیهیبد. وجود انجام دهد

 يجمهور  استی ري نامزدهاانِی آقانیخوشبختانه همه ا.  باشدیاسالم  راتاحکام و مقر  چارچوب  دررد،یگ یم  انجام
هرکس : ام من قبالً هم گفته.  داشتمی توقع را از آنها خواهنیما هم هم.  بناست عمل کنندطور نیاند که ا اعالم کرده

طور رفتار خواهم کرد که در   من با او هماند،یای برونیها ب  صندوقنی و نامش از ااوردی بي رأاءاللَّهش که امروز، ان
 شخص من، يالبته خوب؛ برا. ام  رفتارکردهیرفسنجان ی هاشمير، جناب آقاجمهو سیی ريهشت سال گذشته با آقا

 یتیطور شخص  کشور هماني و بتواند براود ملت بشي برامیدواری نخواهد شد؛ اما امیرفسنجان ی هاشميکس آقا چیه
ي دفتر حفظ و نشر تارنما: منبع» . واسع استی و بهتر؛ چون باب رحمت الهشتری بکند و بلکه بیطور تالش باشد و همان

  .1376اي، بخش بیانات  اهللا خامنه آثار آیت
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و  میلیون رأى تجـاوز کـرد   29 از ، تا شب که شمارش آرا تکمیل شد.از آقاى خاتمى است  
ره منتظـ  غیر،ى تمـام نـاظران داخلـى و خـارجى    نتیجـه انتخابـات بـرا   . همین نسبت باقى مانـد    

  1.است
 جدیـد هنـد و ونـزوئال بـراى تقـدیم       نرایسـف ،  ]آقاي لیندو رودریگرز  راجیندار سینگ و    [

هـاى    سیاسـت . اوگاندا آمـد در کاردار جدیدمان . مذاکرات تشریفاتى بود .ندآمداستوارنامه  
ریـیس  [، دسـتجردى  وحیـد ] اهللا سیف[آقایان  .مورد نظر در آفریقا و اوگاندا را توضیح دادم       

 گـزارش   . آمدنـد  ]احمـر  فقیـه در هـالل     نماینـده ولـی   [،  ورىغی] علی[ و   ]الل احمر سازمان ه 
براي  قرار شد . استها را دادند و اینکه چادرهاى ذخیره خیلى کم شده زده خدمات به زلزله 

  .کمک کنم جایگزینى
کـل   رییس[، نوربخش] آقاي محسن[وزیرکشاورزى و معاونان و     ،  ]آقاي عیسی کالنتري  [

گیرى شـد و گـزارش    ان تصمیم براى تأمین ریال طرح نیشکر خوزست     . آمدند ]بانک مرکزي 
 در براى کمک به حل مشکالت احتمالى آقاى خـاتمى       ،آقاى نوربخش  .کار دادند  پیشرفت

 راجع بـه ریاسـت    ومرعشى آمد] حسین[آقاى  .استمداد کرد...  با رهبرى و مجلس و  ارتباط
   .مجلس مشورت کرد

لـف  خت براى نحوه مـصالحه بـا شـرکت م    و آمد]وزیر دفاع[، دهفروزن] محمد[عصر آقاى  
ل افغانـستان و ترکیـه و   ی مـسا . شوراى عالى امنیت ملـى جلـسه داشـت     .آلمانى مشورت کرد  

] عبدالرشـید [شکـست خـورده و   ] افغانـستان [ شوراى دفـاع در مزارشـریف      .اروپا مطرح شد  
  .ندا  هم متوارى شده...ستم ودو

 نتـایج  ةدربـار  . آمـد ]عـالی امنیـت ملـی    دبیـر شـوراي  [، انىروحـ ] حـسن [شب آقاى دکتر   
 و ضـررهاى حمایـت   ]نـوري  [و علل شکست جناح آقاى ناطق  ] جمهوري ریاست[انتخابات  

 تلفنـى بـا   .آن به رهبرى و نیز مسأله ریاست مجلس صـحبت شـد  کردن   منتسبوسیع علما و    
آمـدن سـفیر آلمـان    ز در خـصوص رفـع منـع ا   ] امنیت ملی[ نظر شوراى عالى    ةدرباررهبرى  

  .کردند که ایشان مخالفت صحبت کردم
  

                                                
 - 784 هزار و 138 و ونیلی م20 با ی محمد خاتمدی سآقاي ،ي رأ70 هزار و 76 و ونیلی م29 انی انتخابات از منیدر ا 

 . شددهی برگزرانی اجمهور سیی رنی به عنوان هفتم-  درصد69 - يرأ
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 شركت در انتخابات       

شرکت در انتخابات دوم خرداد



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 167
                                      

  1997 مى 25                                    1418 محرم   18   1376 خرداد 4یکشنبه  
   

از منـزل بـه    ،بانـک مکـانیزه   ست هزار شماره تلفن و سرویس پ 240براى مراسم افتتاح    صبح  
 پـرده از دو لـوح برداشـتم و یـک حـساب اندوختـه       .رفتـیم  ات در جنوب شـهر    مرکز مخابر 

مـدیرعامل شـرکت    [، گـزارش آقایـان جـوادى   . اولین حـساب ؛بانک به نام من باز شد  ستپ
ست و   [،  و غرضـى  ]مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهـران     [،  رشتى ،]پست بانک  وزیـر پـ

 ست اهـدا معاونت پ، ]تبار آقاي مجید ملکی [ به   ]خدمت [ را شنیدیم و نشان    ]تلگراف و تلفن  
ــ   ســخنرانى.کـردم  از دیــدیم فیلمــى  1.داشــتمست کوتــاهى در مزایــاى توســعه مخـابرات و پ

  .ام بردارى بوده هاى گذشته در مراسم بهره که در طول سال ىیها مجموعه برنامه
  را ]جمهـور منتخـب   ریـیس [، خـاتمى ] سـیدمحمد [ مـتن تبریـک بـه آقـاى     .به دفترم رفـتم  

مصاحبه مطبوعاتى با خبرنگـاران داخلـى و    2. نپسندیدم ، متنى که دفتر تهیه کرده بود      ؛نوشتم
                                                

 - کنند   هزار شماره تلفن به شهرى مثل تهران اضافه مى240اینکه تا امروز «: در بخشی از این سخنرانی آمده است- 
 پشت سر آن تالش، کوشش و ابتکار -ها و روستاها به تناسب ظرفیت آنها داریم  هر روز هم این کارها را در شهرستان

هاى ارزى که در این بخش وجود دارد،  ها نبود، با آن وابستگی اگر این دلسوزي. ان نفر خوابیده استو دلسوزى هزار
براى اینکه قسمت عمده نیازهاى این بخش در داخل کشور تأمین . گونه کارها را انجام دهیم محال بود که بتوانیم این

 تحرك، نشاط، استقالل و خدمات بسیارى ها به ایجاد فن، شغل، شود، زحمات زیادى کشیده شد که این کوشش
ها  این فیلم کوتاهى که آقایان درست کرده بودند، ما را به یاد خیلى از صحنه .منجر شد که بسیار سودمند است

این فقط تابلوى کوچکى بود و هر بخشى از آن یادآور تحرك . ها خیلى بیش از اینهاست البته واقعیت. انداخت
ها این کار را بکنند و زحمات و  اگر همه بخش. این کار هم یک ابتکار بود. ارى بوداى در یک زمینه ک عمده

شان را به صورت فیلم درآورند، بر روى پرده بیاورند و براى جامعه و مردم نشان بدهند،  دستاوردهاى خود و همکاران
ولى به . ور وسیع از همه استفاده کردتوان به ط البته این کارها آن قدر زیاد است که نمی. بسیار سودمند خواهند بود

این دهه سازندگى در کشور ما واقعاً یک قطعه بسیار درخشان است و  .اى اینها را به یاد بیاوریم هرحال باید در هر دوره
هاى ما  اى بدانند که سینه به سینه و نسل به نسل در اختیار مردم قرار بگیرد تا بچه مردم ما ارزش این قطعه را باید به گونه

 رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».بعداً بدانند پدرانشان چگونه راه را براى سعادت آنها هموار کردند
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی

 - قايآ جناب والمسلمین االسالم برادر ارجمند، حجت«: جمهور منتخب چنین بود متن تبریک آقاي هاشمی به رییس 
ره ریاست شرکت گسترده مردم شریف و مسلمان ایران در انتخابات باشکوه هفتمین دو، خاتمی محمد سید حاج

اینجانب این حماسه حضور . رافتخار کشورمان افزود تاریخ پین دیگري بر صفحاتجمهوري اسالمی ایران، برگ زر
 در عالی جناب آمیز افتخار موفقیت این. مکن ملی را به ملت شریف و آگاه و مقام معظم رهبري تبریک عرض می

 یقیناً این اظهار .باد گوارایتان و مبارك انقالبی و مسلمان و هوشیار و آزاده مردم توده قاطع اکثریت اعتماد کسب
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ال جـواب  ؤهـا سـ    دو ساعت به ده.بودند  خبرنگار از سراسر دنیا   300حدود   ؛داشتمخارجى  

  1.که وقت تمام شدبود سئوال باقى مانده 30و هنوز  دادم
تفسیرشان ایـن اسـت کـه رأى قـاطع مـردم در       برایشان خیلى مهم است و      ،انتخابات ایران 

است و اکثـراً آن را تأییـد   حاکمیت هاى  مخالفت با سیاست] جمهوري در  انتخابات ریاست [
  براى رد نظرات آنها.کردند معرفى مىجانبه دولت سازندگی     توسعه همه ها و روش      سیاست

  .ن است تفسیرهاى مراکز خبرى و محافل سیاسى دنیا همه جا همی.توضیح دادم
شـکایت از  و  براى مشورت در مورد مـصالحه     ،]وزیر دفاع [،   فروزنده ]محمد [عصر آقاى 

 آقایـان  .دولـت چنـد مـصوبه داشـتیم     هیـأت    در جلـسه     .آمد ]نیروهاي مسلح  [کلاقدام ستاد 
 راجـع بـه ریاسـت مجلـس صـحبت            و کرباسـچى آمدنـد   ] غالمحسین[نوربخش و   ] محسن[

] سـیدمحمد [آقـاى   .دهنـد بور حمایـت از آقـاى نـاطق          نگران بودند که رهبرى دست     ؛کردند
سـت  کـه بنا د نمومشورت  مواضع آینده   ةدربارو  تشکر کرد   هاى من      از کمک  .خاتمى آمد 

 گزارش مـذاکراتش را بـا رهبـرى داد و اجـازه       .دوپس فردا در مصاحبه مطبوعاتى اعالن ش      
  .ها مرتباً با من تماس بگیرد خواست که براى رفع ابهام

                                                                                                              
مطلوب هاي رگوار انقالب و توسعه خوب زیربنایی و پیشرفتبز رهبر هاي حمایت و اعتماد مردمی و حمایت 

. بود خواهد شما بیشتر توفیقات براي بزرگی سرمایه کشور اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، و نیف و علمی سیاسی،
تالي اع راه در پشتکار و همت با و ارزشمند هاي امیدوارم با اتکا به عنایات خداوند متعال و استفاده از این دستمایه

گرانقدر و تکمیل تمدن عظیم انقالب ایران بزرگ و تحقق اهداف مقدس انقالب و آرزوهاي امام راحل و شهداي 
 استکباري توز کینه دشمنان تعرض مورد عزیزمان انقالب که شرایطی در شک بی .آورید دست هب اي توفیقات شایسته

 بزرگان و اعالم علماي همراهی والن،ئمس و ها ارگان همدلی و همکاري ملی، انسجام و وحدت است، گرفته قرار
 امیدها این تحقق براي اینجانب. است راه این در توفیق براي الزم شرط خطیر، ولیتئمس نای وظایف انجام براي کشور

 ».یس جمهوري اسالمی ایرانیر، اکبر هاشمی رفسنجانی .کرد خواهم دعا و تالش آرزوها و

 -  برسند؟ زدید که آقاى خاتمى به پیروزى   حدس می،آیا قبل از انتخاباتآقاي هاشمی در پاسخ به این سئوال که
زدیم، ولی افکارسنجى داشتیم که  حدس نمی«:  گفتشما به چه کسى رأي دادید؟ آیا به آقاى خاتمى رأي دادید؟

 70 تا 65خود کارگزاران که افکارسنجى کرده بودند، همین . داد آقاى خاتمى جلو هستند ها نشان می اکثر افکارسنجى
 برداشت خاصی از رأي من ،ویا خبرگزارى جمهورى اسالمىدر مورد رأي من، گ. بینى کرده بودند درصد را پیش

به صورت رسمی هم اعالم . م مخفى است و بنا ندارم بگویم به چه کسى رأي دادما داشت، اما من گفتم که رأي
 ،1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب← دیکن رجوعبراي مطالعه متن کامل مصاحبه، » .طرفى کرده بودم بى

  .1398 انقالب، معارف نشر دفتر
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      افتتاح پست بانك  

افتتاح پست بانک



 
 

 
 

              
                        170 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
از صـحبت شـد و ایـشان    ] جمهـوري  ریاسـت [ انتخابـات    ةدربار .همان رهبرى بودم  یشب م 

  پیـروزى انتخـاب آقـاى نـاطق    ض اکنون  از فر،کردند و گفتند رضایتاظهارنتایج انتخابات  
 از من خواسـتند کـه بـراى ادامـه ریاسـت آقـاى       ، ریاست مجلس  ةدربار. ترند  راحت ]نوري[

دهنـد و   ر آلمان نمىی ایشان رضایت به اجازه مراجعت سف، در مورد آلمان.نمکمک ک  ناطق
 بگـویم کـه بـا آمـدن فرسـتاده ویـژه          ،]صدراعظم آلمان [،   جواب پیغام آقاى کهل    دراینکه  

 قرار شد اگر طالبـان از سـوى مراکـز    ودر مورد افغانستان صحبت . ندا راضیایشان موافقم و  
  .  ما هم بپذیریم،دهالمللى به رسمیت شناخته ش بین

  
  1997 مى 26                                1418 محرم    19    1376 خرداد 5دوشنبه   
   

اهللا نظـري، محمدمهـدي      آقایـان قـدرت   [ .ها از نمایندگان مجلس بودنـد       بیشتر مالقات امروز  
گرود بـراى    مرند و لن   ،فریمان ر،نمایندگان کنگاو ،  ]خزایی، حسین سیدزاده و حسن دهگان     

جمعه و فرمانداران آباده و بوانات هـم    نماینده و امام   .عمران منطقه خودشان استمداد کردند    
  . به همه آنها کمک کردم؛براى همین منظور آمدند

عصر آقاى بهـشتى   . کمیسیون ویژه همکارى با روسیه آمدند و تصمیماتى گرفتیم        ياعضا
حـل مـشکل   اى بـراى    جلسه. کمک کردم؛ استمداد کرد وگان عراقى آمد آوارعسگرى از   

 بـه عنـوان بخـشى از هزینـه    بنیـاد مستـضعفان    ،قرار شد؛ بزرگراه تهران ـ شمال داشتیم  زمین 
  . دبگیر

معــاون وزیــر [ ،بروجـردى ] عالءالــدین[ آقـاى  . کارهـا را انجــام دادم نُـه شــب تـا ســاعت  
نـد کـه بـا    ما مـی  ]سعودم[شاه احمدآقاى . دادتلفنى گزارش وضع افغانستان را   ،  ]امورخارجه

 اختالف بین آنهـا و عبـدالملک   ، گویا به محض ورود طالبان به مزار شریف     .طالبان بجنگند 
 توافـق احـزاب ترکیـه بـراى         ،هـا  در گزارش .  است  پیش آمده  ،کودتا کرده وستم  علیه د که  

  .انتخابات زودرس مورد توجه است
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سند نامھ وزیر راه و ترابري بھ رئیس 
  جمھور

۶/٣/٧۶  

دستور سردار سازندگی برای تامین اعتبار طرح جاده امامقلی - باجگیران
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  1997 مى 27                                   1418 محرم   20   1376 خرداد 6شنبه  سه

   
 و ]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه        [،  میـرزاده ] حمیـد [ آقایـان    . آمدنـد  مارکارکنان مرکز آ  

 لوح تقـدیر بـه چنـد نفـر دادیـم و      .دندگزارش دا ] رانی مرکز آمار ا   سییر[،  زالى] عباسعلی[
 هـا  پیـشرفت کـشور از آمار  کـه از ى یهـا  بـودن شـاخص    ار و افتخـارآمیز   م ضرورت آ  ةدربار

  1.سخنرانى کردم  است،دست آمده هب
 اظهار نگرانى کـرد از  . از قم آمد   ] دوم مجلس خبرگان   سییر بینا[،  امینى] ابراهیم[آقاى  

 مرجعیـت و انتخابـات مجلـس و    ى کـه در مـسأله   به خاطر اقـدامات  ،یت رهبرى عتضعیف موق 
هـاى احتمـالى    جمهورى شده و نیز عملکرد نادرست صداوسیما و نیـز از کارشـکنى           ریاست

مدیریتى کـه باعـث شکـست    تمى بروز خواهد کرد و نیز از سـوء زودى علیه آقاى خا     هکه ب 
انـه مجلـس   و بـراى سـاخت دبیرخ  د نمـو اظهـار نگرانـى    ،شـد در انتخابـات  روحانیت  اعتبار  

  .کمک خواست خبرگان در قم
                                                

 - یعنى ،ل برنامه تاکنون داد که از لحاظ اشتغال ما از اوین آمارگیرى نشانا«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
این مطلب بیانگر این واقعیت است . ایم  درصد کاهش داده9 درصد به حدود 5/15در این هشت سال، بیکارى را از 

معیت کشور مقایسه البته شما باید این را با رشد سریع ج. ایم  درصد بیکارى را در کشور پایین آورده5/6که حدود 
هایى هستند که در زمانى که ما بیشترین رشد  رسند، درست همان االن و در این روزها کسانى که به بازار کار می. کنید

هاى سخت پایین آوردن درصد بیکارى بوده که بحمدهللا این توفیق  یعنى جزو دوره. جمعیت را داشتیم، متولد شدند
ه عنوان یک دلیل بسیار خوب براى رونق اقتصادى و سرعت پیشرفت کار در کشور از واقعاً قابل تحسین است و باید ب

هاى دیگر بیشتر  خصوص که در تقسیم مشاغل، دیدم که رشد شغلى در بخش صنعت نسبت به بخش به . آن یاد کرد
را دارد، هاى خاص خودش  کشاورزى ما که محدودیت. بوده و این نشان از همان حرکت مورد توقّع جامعه ماست

توانیم براى  ما از این ارقام می. ایم دهد که ما مسیر درستى را انتخاب کرده خوب پیشرفت کرده است و این نشان می
برخوردارى از آب و برق، بهداشت، گاز، راه، تلفن و یا . بررسى و ارزیابى کارهاى گذشته خودمان استفاده کنیم

 و چیزهایى از این قبیل، نشان از بهبود کیفى زندگى مردم است که کاالهاى خانگى مثل تلویزیون، یخچال، فریزر
خواهیم این مطالب را بگوییم و بر مردممان منّت   نمی. تواند به عنوان یک فصل باارزش، قابل مطرح شدن باشد می

 ما هنوز تا .اند و حقشان هم  بیش از اینهاست اگر کارى شده، مال همین مردم است و خودشان انجام داده. بگذاریم
ها را در دنیا مطرح کنیم و اینها را براى کشورهاى در  ولى باید این پیشرفت. اداى کامل حق مردم خیلى فاصله داریم

دست آوردن این نتایج هنر مدیریتی است که یک دفعه و در مدت کوتاهى، یعنى تنها در  به . حال توسعه نشان دهیم
آموز، دانشجو، استاد  هاى مهم، مثل تعداد معلم، دانش مه شاخصهفت، هشت سال سطح زندگى مردم را در ه

 دیکن  رجوع» . جاهاى دیگر هست، بهبود بخشیدیمدانشگاه، مراکز فرهنگى و چیزهاى دیگرى که حتى در روستاها و
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←
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 از تحـسین    . آمـد   سـعودي   سـفیرمان در عربـستان     ،]شـاهرودي  [نـورى ] محمدرضـا [آقاى  

 .دهـم   گفتم بعد از مشورت جواب مـى   ؛آنها براى سفرم به عربستان    انتظار  روابط گفت و از     
ل مجمــع تــشخیص یجــارى و مـسا  بـراى امــور  ،]جمهــور معـاون اول ریــیس [، دکتـر حبیبــى 

  .آمد ل انتخابات و کابینه آیندهیو مسانظام مصلحت 
 بـراى حـل کمبودهـاى       . آمـد  ]هضت سوادآموزي نرییس سازمان   [،  قرائتى] محسن[آقاى  

معـاون  [، عـصر اخـوى محمـد    . داشـت  هاییو پیـشنهاد  ى کـرد    یجو هچارآموزش و پرورش    
مطالبه خسارات ایران در جنگ عراق را        گزارش اقدامات براى     . آمد ]جمهور اجرایی رییس 

 پذیرفتن عضویت ةدربارداد و اجازه تأسیس دفتر حقوقى براى پیگیرى دعاوى را گرفت و            
   .مشورت کرد در کابینه جدید

معـاون وزیـر    [،  بروجـردى ] عالءالدین[آقاى   .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     
 جنــگ بــین ژنــرال ، در مزارشــریف.اددتلفنــى  گــزارش وضــع افغانــستان را ،]امورخارجــه

  .ادامه دارد -با برترى عبدالملک - و طالبان ] افغانستانيرهبر حزب آزاد[، عبدالملک
   

  1997 مى 28                             1418 محرم    21    1376 خرداد 7چهارشنبه  
   

 ابتـدا  . بودنـد هـاى مختلـف جمـع    هاى بخش  متخصص .به بیمارستان قلب رفتم   اپ  براى چک 
هاى گردن و مفاصـل   هاى زیاد برداشتند و سپس گوش و چشم و حلق و بینى و مهره    عکس

  وهوش کردنـد   بى. نمودندو سونوگرافى کامل از سینهمعاینه کردند را و فشار خون و قلب      
 عفـت و فـاطى هـم بـه بیمارسـتان         ؛ نزدیک ظهر بـه خانـه برگـشتم        .ها را معاینه کردند     روده

  .آمدند
 ایـشان را  ،هوشـى مـن    خبر بـى  .دندنموپرسى   اى تلفن کردند و احوال       خامنه اهللا یتصر آ ع

هـا را   گـزارش . سپس وحید یکى از کارکنان دفترشان آمـد و پیـامى آورد    .نگران کرده بود  
هـا جمـع     بچـه . شکست طالبان در شمال افغانـستان در دو جهـت قابـل توجـه اسـت      .خواندم

   . مجلس است مسأله ریاست، بحث داغ.شدند
 گفتند از دفتر رهبـرى بـه آنهـا    .مرعشى آمدند ] حسین[مهاجرانى و   ] عطاءاهللا[شب آقایان   

من هم تأیید کردم .  در ریاست مجلس بماند]نوري [د آقاى ناطقراند که ترجیح دا     هم گفته 
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  . این اساس توافق کنند یسه بری هیأت ربر سر و قرار شد بروند و 
  

  1997 مى 29                              1418 محرم    22    1376 خرداد 8 شنبه پنج 
   

 عفـت و  ، یاسر، مهدى،محسن.  از فرودگاه به سوى بجنورد پرواز کردیمهفت صبح ساعت  
] حـسین [،  ]وزیـر صـنایع   [،  زاده  نعمـت ] محمدرضـا [ ،]وزیر نیرو [،  زنگنه] آقایان بیژن نامدار  [

 و ]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه    [،  میـرزاده ]حمیـد [، ]وزیـر معـادن و فلـزات      [،  محلوجى
 بـا  ،پـس از اسـتقبال رسـمى   .  همـراه بودنـد    ،] سـازمان محـیط زیـست      رییس[،  منافى] هادي[

هـاى   هاى در دست ساخت براى جایگزینى خانه  از خانه.کوپترها به روستاى شیخ رفتیم    هلى
شـود و    متر زمین ساخته مـى 300و ي مناسب  هر یک با زیربنا    ؛مخروب مردم بازدید کردیم   

  .زلزله استضد
م آمده بودند و شکایت داشتند که کـار بازسـازى در          جمعى از مردم روستاهاى مجاور ه     

وزیرکـشور توضـیح   ] عمرانـی [ معاون   ،زرگر] رسول[آقاى  .  است روستاى آنها شروع نشده   
  بـراي  هـزار تومـان کمـک بـه هـر خـانوار      200  و هزار تومان وام200داد که یک میلیون و   

   .دهم  کمک را من مى؛شود بازسازى انجام مى
 . از پیمانکار بناها هم پرسـش نمـودم   .پرسى کردم  رفتم و از آنها احوال    یان  یجمع روستا به  

 از ایـشان تـشکر کـردم و وعـده     1. برایـشان سـخنرانى کـردم      .احساسات گرمى ابراز داشـتند    
 به خاطر اینکه در محل سابق ،اند کرده  محل روستا را کمى عوض. بازسازى دادم  درسرعت  

                                                
 - آیم، براى بنده خیلى تلخ است که با این  حاال که به این روستاى شما می«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

گوییم و از  اند، تسلیت می شان را از دست داده به شما و مخصوصاً به خانواده هایى که عزیزان. ها مواجه باشم منظره
شاءاهللا  ان. اند، طلب صبر و شفا داریم کنیم و براى کسانى که آسیب دیده رفتگان طلب مغفرت می اى از دستخدا بر

براى ما حقیقتاً تلخ و  .هاى زلزله را جبران کنید است که بتوانید با پایمردى و مقاومت، ویرانی خدا به شما صبر داده
دانم  ولى ما در مقابل تقدیر الهى تسلیم هستیم و می.  تلخى دارمبینم، احساس شکننده است و بنده االن از آنچه که مى
هایى است که از دست  توانیم بکنیم، جبران وجود انسان  کارى که ما نمی. شما مردم هم، تسلیم تقدیر الهى هستید

وانیم بکنیم ت اما کارى که می. اند دیدگى شده هاى عزادار و رنج کسانى که دچار آسیب اند و اندوه خانواده رفته
هاى زلزله را جبران کنید و روستاهاي خود را بهتر از گذشته  وخواهیم کرد، این است که به شما کمک کنیم تا خرابی

   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع» .اند به شما آسیب برسانداى بسازید که زلزله هم نتو گونه شاءاهللا این بار به ان. بسازید
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،
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  .ریخته و خطرناك است از کوه مجاور سنگ مى

 چهار روستاى مجاور را که محل آنهـا   .روان رفتم یبه محل مجتمع مسکونى سجادیه در ش      
بـا   جـاى خـوبى انتخـاب شـده و شـهرکى          .انـد   کرده  عی در جاى مناسبى تجم    ،نامناسب بوده 

 آنهـا  ازانـد و یکـى     رضـایت داده ،م سـه روسـتا   مـرد .خواهد شد مناسب ختارو سا ها    خیابان
   .ها تسریع شود  نگران عدم تأمین آب بودند که قرار شد در حفارى چاه.موافقت ندارد

نـد و  ا  خدمات امدادى راضیاز.  صحبت کردمها آنجا هم در میان مردم رفتم و با خانواده     
دم و در جمـع انبـوه    چند واحد در دست ساخت را دیـ . هستندخواستار سرعت در بازسازى  

دارى  دامو  بـا مـشاغل کـشاورزى    ،کشرشورند و قانع و زحمـت  خیلى پ  .مردم صحبت کردم  
کـه خرابـی زیـادي دارد،    هم  رابند  در شان هم دیم است و از هوا روستاى قورى         که زراعت 

   .دیدیم
حـل  در م. کننـده بـود   کوپتر خـسته   هلى، به خاطر دورى راه.به سوى نیشابور پرواز کردیم  

] آقاي بیـژن نامـدار  [ مجرى طرح و    .ى دارد یصفا بسیار منظره با   .گاه نیشابور فرود آمدیم   نیرو
بخاري شش واحد گازى و سه واحد با  ، هزار مگاوات. توضیحات دادند ]وزیر نیرو [،  زنگنه

افتتاح کـردم  فاز اول را  .است  میلیارد تومان ریالى70 و میلیون دالر 300سیکل ترکیبى با    با  
 همزمان پنج طرح انتقـال بـرق   1.م و در جمع کارکنان صحبت کردم   از دوم را کلنگ زد    و ف 

شـبکه  ا بـه  هـم داده شـد کـه خراسـان ر    ولت انتقـال    کیلو 400خط  هم افتتاح شد و توضیح      
نیشابور و ضرورت توسـعه بیـشتر منطقـه و توجـه بـه             اهمیت   ةدربار .کند  سراسرى وصل مى  

  -نمـشهد و سـنگا   -آهـن بـافق    راهسـنگ و اجـراى    لکردن معادن زغـا  توسعه طبس و فعال   
   .نیشابور صحبت کردم

] حسین[ آقاى . رفتیمآهن خراسان  به محل کارخانه ذوب  ،بعد از نماز و ناهار و استراحت      
 در زمینى ،ن فوالد طرح تولید دو میلیون تُ، و آقاى سحابى]وزیر معادن و فلزات  [،  محلوجى

 ولـى  ،ى فـاز اول پیـشرفت دارد  یـ کـار اجرا .توضـیح دادنـد    راهکتار 400به مساحت هزار و   
 آقاى محلوجى صحبت کـرد و     ،در جمع حضار  . و شروع شد  اعالن  آن  امروز رسماً اجراى    

 . اهمیت اقتصادى معادن زغال سنگ طبس و سنگ آهن سـنگان داده شـد         ةدربارتوضیحى  
  در آینـده تـر   سـریع ه برنامه و افق توسـع در دو من هم در اهمیت صنایع فوالد و پیشرفت آن   

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع. 
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بازدید از مناطق زلزله زده شمال خراسان
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بازدید و افتتاح طرح های صنعتی در استان خراسان
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  1. صحبت کردم
 یک چک بیست میلیون تومانى . مدیر شرکت فوالد آهن ایتالیا هم آمده بود،خانم دانیلى 

 و فعال جالبى است مدیر خانم .مد گفتم ا به او خوش   .زدگان تقدیم کرد    براى کمک به زلزله   
  .مند است و به ایران عالقه

مراسـم شـروع کـار بـا      . جالـب اسـت   ؛جـا هـم بازدیـد کـردم        مـان از مزرعه بادام دیمى ه    
بـه  .  شروع شـد و جالـب بـود   ،شد از دور برداشت مىکه کانیکى بردارى توسط بیل م    خاك

هـاى    از بخـش . در کنار سـد شـهید یعقـوبى فـرود آمـدیم     .حیدریه پرواز کردیم   سوى تربت 
  .رشورى داشتندماع پ اجت، مردم اطراف.مختلف هم بازدید کردیم و توضیحات شنیدیم

 30 از وضع آب استان خراسان و حـدود      ]وزیر نیرو [،   آقاى زنگنه  ،بردارى  در مراسم بهره  
 170و با توجه بـه میـانگین    اند که اکثراً کوچکگزارش داد  مطالعه  وسد در دست ساخت     

هزینـه   سد یعقوبى با بیش از هشت میلیـارد تومـان    .آبى است  انه استان کم  یمتر باران سال   میلی
  .آب داردمکعب  میلیون متر 60ظرفیت 

و از صحبت کردم ى در مصرف یجو هاى خراسان و صرفه  اهمیت مهار آبةدربارمن هم 
کــه بـا روش آبیـارى تحــت فـشار  از آب سـد اســتفاده     تـشکر کـردم   کـشاورزان زیـر ســد   

 آب سـد بـا   .کننـد   هزار تومان هزینه مى300 بیش از ،با وام دولت   براى هر هکتار   2.کنند  مى
 شـعر  ، یعقـوبى ]محمدمهدي [زن شهیدپدر .رود به مزارع مى  بسیارهاى قطور و با انرژى        لوله
 ،امـام جمعـه   ،عـصومی م] اصـغر  علـی [ آقـاى  . خوانـد ،من گفته بـود  وصف  در  که    را ىیرسا

 بعـد از آقـاى   ،از کارهاى من کرد و با استناد به اظهارات اخیر رهبـرى گفـت     غیلیستایش ب 
رفسنجانى  آقاى هاشمىمسلماً ولى  ، داشته باشیم  يجمهور دیگر  یسین است ر   ممک ،هاشمى

   . نخواهیم داشتيدیگر
تخلیـه  از تونل انتقال آب و منظره زیباى خروج آب به حوضـچه آرامـش کـه از دریچـه                

. شکوهى خلق شد منظره با،انبوه مردمها و تکبیر  هلهله با .کردیمبازید ،شد خارج مىتحتانی  
یعقـوبى را بـه سـد    شـهید   از سـد  210ى خودم وعده دادم کـه طلـب حـساب          ها  در صحبت 

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع.  
- 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع. 
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هـاى   و نیز پذیرفتم کـه سـاختمان   کنم که آن هم ساخته شود      می در نیشابور واگذار  دیگري  
و آموزشی شهر براي مردم رشتخوار و اردوگاه تفریحى  به  کارگاهى سد را بخریم و تبدیل       

  . تربت بشود
 نزدیـک غـروب در شـهرك صـنعتى      ،ا تأخیر یک سـاعت     ب .به سوى مشهد پرواز کردیم    

 هکتار زمـین  200 ازیش با  ب ، پرده از لوح افتتاح شهرك     .توس در جاده قوچان فرود آمدیم     
، ]محمد بحرینیـان  ىقاآ[ ،توس کالنتکارخانه   در محل  .شد برداشته و چند صد واحد صنعتى    

ـ  ؛عامل توضیحات داد و خیلى مفـصل حـرف زد      مدیر بـراى تولیـد ترمـز و    درنى کارخانـه م 
هـاى مـدرن و فـراوان سـالن تولیـد             از ماشین  . از بخش خصوصى است    .است کالچ خودرو 

در  .دارنـد مناسـبی  ى ارزى یجـو  اند و صـرفه   سانى خوبى تربیت کرده    نیروى ان  .کردیمبازدید
  . پنجاه میلیون مارك؛دهد ارى را پس مىذگ یک سال و نیم کل ارز سرمایه

 در جمـع  . بازدیـد کـردم  ،شـوند   دیگر صنعتى که همزمان افتتاح مـى از نمایشگاه ده واحد  
 1. صـحبت کـردم  ،]وزیـر صـنایع  [،  زاده   پـس از گـزارش آقـاى نعمـت         ،گران خراسـان  صنعت
نـد و از نقـش   گران با مبالغـه از خـدمت تـاریخى مـن بـه صـنعت کـشور صـحبت کرد         صنعت

   .بردن سطح صنعت قدردانى کردندتاریخى من براى باال
 پس از شام بـه  .غسل کردم و نماز خواندم  ضیافه   در دارال  . رفتم )ع(طهر امام رضا  به حرم م  

هـاى زیـادى    وعده کمک. طبسى داشتم] عباس واعظ [اى با آقاى       سپس جلسه  .زیارت رفتم 
بازسـازى  نیـاز  مورد بـراى فـوالد    ، میلیـون تومـان    300و نیـز     دادمحـرم   هاى عمرانى     به طرح 

 بـا بدرقـه گـرم مـردم در      .کند  قدس بازسازى مى     که آستان  زده قائن و بیرجند    مدارس زلزله 
 بامداد دو ساعت . به سوى تهران پرواز کردیم    ،صحن امام و بدرقه آقاى طبسى در فرودگاه       

  . منزل رسیدیم و با خستگى مفرط خوابیدمبه
  

  1997 مى 30                                      1418 محرم    23   1376 خرداد 9جمعه 
   

 وضـع بـه ضـرر طالبـان تغییـر یافتـه و       ، در افغانـستان .هـا را خوانـدم     گـزارش  .در منزل بـودم   
صـد   در30 بـیش از  ،گوینـد  رونـد و مـى     طالبان در چند جبهه به پیش مى       متحد ضد  ينیروها

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع. 
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  .اند گرفته  ساعت گذشته پس24در را خاك افغانستان 

 ،ایـران  بـا نتـایج انتخابـات   مثبـت    بـا برخـورد   ،جمهور آمریکـا   یسیر،  ]آقاي بیل کلینتون  [
 براسـاس امیـد بـه اقـدامات      ،هـاى سـابق     ط با همان شـر    ،مطرح کرده  احتمال بهبود روابط را   

که با آن ایران رو است و با توجه به خواست مردم  آنها میانهعم جمهور جدید که به ز یسیر
تلفنى ، ] امنیت ملیدبیر شوراي عالی[ ،روحانى] حسن[دکتر  .اند  تندروى را نفى کرده    ،رأى

بـه   بـراى کمـک   ، ایـران بـه هـرات   ازدر مورد اجازه ورود نیروهاى نظامى مردمى افغانستان  
  . تر شود  گفتم کمى صبر کنیم تا وضع روشن؛سئوال کرد مخالفان طالبان

 .ل انتخابـات اسـت  ی هنوز مسا، بحث جلسات. شب بستگان آمدند .ها جمع بودند    ظهر بچه 
 ، اطالع داد که دولـت ترکیـه       ،]معاون وزیر امورخارجه  [،  بروجردى] عالءالدین[شب آقاى   

 از  ،]حـزب کـارگران کُـرد ترکیـه        [= ك.ك. افـراد پ   رکرده و به فـرا    کاردار ما را احضار   
 صـرف مطالعـه تـاریخ قاجـار در        ، بیـشتر وقـت امـروزم      . اسـت  عراق به ایران اعتراض کرده    

  . با روس و انگلیس و فرانسه شدارتباط
    

  1997 مى 31                                    1418 محرم    24   1376 خرداد 10شنبه  
   

به خاطر مخالفت  ،گله داشت از رهبرى . آمد]شهردار تهران[، کرباسچى] غالمحسین[آقاى 
 منجملـه در  ،مخالفانشتفتین نشان ایشان و نیز عدم توجه به دفاع ایشان در مقابل    ] اعطاي[با  

، ]آقاي عبـاس آخونـدي    [آفتابگردان و شکایت    ] روزنامه[ و   ي شهرداري گسراهامسأله فرهن 
 از برنامه .هاى آبى وزارت نیرو آمدند    هاى نیروگاه    مدیران طرح  .]و شهرسازي  [وزیر مسکن 

 هـزار  23 بـه  جموعـاً کـه م گزارش دادند  دز و کرخه     ،هاى رودهاى کارون    سدها و نیروگاه  
  .مگاوات خواهد رسید

 انـصارى گـزارش   ]محمـدعلی  [ آقـاى .ان مراسم سالگرد رحلت امام آمدند    اندرکار  دست
] رسـول [ آقـاى  1.صـحبت کـردم    اهمیت خدمات امام به ایران و اسـالم   ةدربارداد و من هم     

                                                
 - ما نباید بگذاریم که جامعه ما، مخصوصاً نسل جوان این کشور، کار «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

خدمت بزرگى که ایشان به تاریخ ما، تاریخ بشر و به اسالم . انجام دادند، فراموش کنندمان  بزرگى را که امام راحل
 .ه کردیاى روى آن ارا هاى تازه لیلتوان تح اى است که همیشه می بهاست و ابعادش به گونه کردند، بسیار گران
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 گـزارش کارهـا و نیازهـاى       . آمـد  ]معاون عمرانی وزیر کشور و رییس ستاد بحـران        [،  زرگر
اى  سـابقه  هـا را کـه امـسال اعتبـارات بـى      رىبازسازى زلزله را داد و کارهاى عمرانى شـهردا      

در مـورد   .دارند و اهمیت انتخابات شوراها و تقاضاى تصویب عوارض پیشنهادى را داشـت  
  1.اى انجام دادم مصاحبه ،هاى مهم عمرانى سفر خراسان و طرح

 ]داخلـی  [نامـه  ینیـ اى و چنـد مـاده آ       جلسه با مصوبه   ،نظامعصر مجمع تشخیص مصلحت     
تبلیغــات  هــایی کــه در   قــرض  بــراى ، امــامى کاشــانى ]محمــد  [قــاى ســپس آ .داشــت
عـالی امنیـت    دبیـر شـوراي   [،   آقاى دکتـر روحـانى     .استمداد کرد جمهورى بارآورده    ریاست

ه  از حوادث احتمالى اختالفات خطى بعد از انتخابات و وضعى کـه در مجلـس بـ   . آمد ]ملی
اظهـار   ، در ریاسـت مجلـس  ]رينـو  [ با توصیه رهبرى براى ابقـاى آقـاى نـاطق       ،وجود آمده 
  .طالبان در افغانستان مورد توجه است پیشرفت نیروهاى ضد،ها در گزارش .نگرانى کرد

  
  1997 ژوئن 1                                1418 محرم    25   1376 خرداد 11یکشنبه  
   

 و کـان کودفکـري  بـه کـانون پـرورش     ،براى مراسم روز جهانى کودك و افتتـاح فـاز دوم        
جمله نمایـشگاه   من،هاى مختلف  از بخش  . جمعى از کودکان و مربیان بودند      .رفتیم نوجوانان

ــیلم   ــاخت ف ــوه س ــردیم   و نح ــد ک ــارتون بازدی ــاى ک ــى.ه ــاتر  در آمف ــاي  ،تئ ــسن[آق ] مح
 آثـار فرهنگـى   مـار  در مورد مراکز کـانون در کـشور و آ     ،]مدیرعامل کانون [،  فروشان  چینى

 چند کودك هـم  .هاى من قدردانى کرد      از کمک   و دادگزارش   کودکان و نوجوانان  وي  ر
   من هـم صـحبت  .افشانى کردند هاى من تشکر و گل      ز خدمات و محبت    ا ،با سرود و دکلمه   

                                                                                                              
رد، زیرا اگر از حماسه عظیم تاریخ ها را در هر سال تکرار کنیم، باز هم ارزش دا حتى اگر بنا باشد که بعضى تحلیل

 خصوص براى کسانى  کارى که امام راحل کردند، به. انقالب اسالمى غافل شویم، در آینده ممکن است فراموش شود
تر  و هم بعد از انقالب را درك کردند، ملموس)  طاغوت (که هر دو بخش تاریخ انقالب، یعنى هم زمان قبل از انقالب 

توانند محتوا و شرایط  دانند و با این تاریخ سروکار دارند، خیلى بهتر می کسانى که تاریخ ایران را می. تر است و باارزش
البته شما در این راه ! مى بود که در تاریخ اتفاق افتادله مهأن انقالب و رهبرى آن چه مسرا درك کنند و بفهمند که ای

   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .کنید هاى ایشان را مطرح می ها اندیشه ، در همین کنگره)ره(و براي پخش آثار امام
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع. 
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 كانون پرورش       

مراسم روز جهانی کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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 مالقات با خاتمي        

تبریک پیروزی به رییس جمهور منتخب دوم خرداد

مالقات با اعضای ستاد برگزاری مراسم هشتمین سالگرد ارتحال امام )ره(
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 ،کـه بـراى نـسل نوجـوان آینـده انجـام شـده        ىی براى آینـده کودکـان و کارهـا    کننده دلگرم
   1.کردم

 پـس  . آمـد سفیر جدیدمان از غنـا ، ]آقاي کیومرث فتوحی[ ،در دفترم پس از انجام کارها   
تـیم   . بـراى توسـعه همکـارى داد   هایی پیـشنهاد ،از توضیح سوابق خـود و وضـع کـشور غنـا       

 سـئواالت  .ند هـست نله هفت هزار مترى در شمال پاکستا     عازم صعود به ق    .نوردان آمدند   کوه
ن و زیادى از نحوه صعود و نحوه زندگى در ارتفاعات و نیازهـا نمـودم و بـه هـر یـک قـرآ             

  .شان دادم  تحویل،ست نصب کننداى دادم و پرچمى که بنا سکه
دبیرکـل  [، میرمحمـدى ] سـیدمحمد [ آقـاى  . چنـد تقاضـا داشـت   ؛آمد آقاى محمد حجتى  

 ]ها ور تشکیالت و روش   ممعاون ا [،  یدهقان] محمدرضا[ و   ]امور اداري و استخدامی   سازمان  
بـا توجـه بـه نتـایج      کـالن کـشور را آوردنـد و          کیالتکـار تـدوین تـش      گزارش نتیجه .آمدند

 بـراى  ]جمهور معاون اول رییس[،  دکتر حبیبى.سئواالتى از اوضاع سیاسى نمودند    ،انتخابات
] سـیدمحمد [ آقـاى  ،و گفت آمد    نظام ع تشخیص مصلحت  مجمجلسه  امور جارى و دستور     

.  اسـت که نپذیرفته خواسته در سمت معاون اولى بماند      از او  ]جمهور منتخب  رییس[،  خاتمى
جمهـور   رییس[، خاتمى] سیدمحمد[ آقاى . چند مصوبه داشتیم ،دولتجلسه هیأت   عصر در   

   .کرد مشورت اى آیندهو برداد اش  هاى روزانه  برنامهةدربار توضیحاتى . آمد]منتخب
هـاى مهـم توسـعه      وضع طـرح ، سفر به عربستان و ترکیه   ةدربار ،همان رهبرى بودم  یشب م 

] اعطـاي [ دولـت و  ار انتخابات مجلس و آینده کـ      لیه استان خراسان و مسا    زیخراسان و تج  
  .صحبت شدو وضع فرماندهى سپاه  -نیستندکه موافق -نشان آقاى کرباسچى 

                                                
 - لحظات بسیار شیرینى در زندگى کارى من است،روز جهانى کودك«: در بخشی از این سخنرانی آمده است  .

که همیشه در خاطره بنده یخى باشد شاید جزو قطعات تار،کودکان شاداب و دوست داشتنىحضور در میان انبوه 
 تا کودکان و ،هایى اجرا شده ام این است که برنامه ترین آثار کارهاى دوران مسئولیت اجرایى جزو شیرین. بماند

در بعضى از سفرها در . یاد گرفتممن این شعار و جمله را از کودکان شنیدم و . مان آینده بهترى داشته باشند نوجوان
گویند، تعبیراتى شنیدم که خودم هیچ وقت به ذهنم نبود که آن فرآیند  ها خیرمقدم مى مراسم استقبال که معموالً بچه

این یک . از شما متشکریم که امروز خودتان را وقف ما کردید: گفت کرد و مى مثالً کودکى تشکر مى. هاست برنامه
ها و محتواى کارها در ذهن نسل جوان ما  ن بود و مرا خیلى خوشحال کرد که چنین درکى از برنامهتعبیر بسیار شیری
. کم در فرهنگ کشور جا گرفت کم» امروز فداى آینده«یا » امروز براي فردا«از همین جا، شعار تالش . نقش بسته باشد

 رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .ینیمهاي نوجوانان و کودکان بب هترین نمودش را در همین برنام مشاید مه
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی
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  1997  ژوئن2                               1418 محرم    26   1376 خرداد 12دوشنبه 
   

کـل   ریـیس [،  نوربخش]آقایان محسن [سر ویا.  صبح به سوى یزد پرواز کردیمساعت هفت 
وزیـر راه و  [، ترکـان ] اکبـر [ و ]وزیـر معـادن و فلـزات   [،  محلـوجى ] حسین[ ،]بانک مرکزي 

 پس از استقبال رسمى با ماشـین  . همراه بودند]وزیر کشاورزي[، کالنترى] عیسی[ و  ]ترابري
تـا اردکـان بـه صـورت       جاده یـزد .نددکوپترها نرسیده بو   هلى .کت کردیم به سوى میبد حر   

  . استاز اطراف سبز شدهبخشی آمده و اتوبان در
 ةدربـار جمعـه و اسـتاندار    امـام  ،یدفسـ ] غالمعلـی [صدوقى و ] محمدعلی[ آقایان ،در مسیر 

ت یغـا و از تبل  خوشـحال بودنـد      از پیـروزى آقـاى خـاتمى         .کردنـد  مسایل انتخابات صـحبت   
هـاى آقـاى    و فحاشـى و تـوهین  تنـد  هـاى   خـصوص صـحبت   تخریبى جناح آقاى ناطق و بـه    

ضا را فـ هاى جمعـه قبـل از انتخابـات مـن کـه             از صحبت  وانتقاد داشتند   خزعلى  ] ابوالقاسم[
   .ندا ممنون ،تعدیل کرد و فشار را برداشت

 280دیـد  بـردارى از خـط آهـن ج     مراسـم شـروع بهـره   ،آهن جنـوب میبـد   در ایستگاه راه 
وزیـر راه و  [،  ترکـان ] اکبـر [ با توضیحات مـسئوالن و گـزارش آقـاى           ،ادب - میبدکیلومترى  

  کیلــومتر راه را نزدیــک کــرده100 میلیــارد ریــال هزینــه شــده و 250. انجــام شــد ]ترابــري
 . اسـت آهن تـدوین شـده     هزار کیلومتر راه   23مه رسیدن به     برنا 1400گفتند براى سال    .است

آهـن    اهمیـت راه ةدرباره عنوان سپاسگزارى از خدمات من اهدا کردند و من   دو اثر نفیس ب   
 سـپس سـوار قطـار تـشریفاتى     1.کـردم   نقل و آثار اقتصادى مهـم آن صـحبت  در امر حمل و   

  .ى بودی در مسیر پذیرا. تا ایستگاه اردکان رفتم وشدیم
 کـویر خـشک و   ،یرى مسم تما.کردیملو پروازرمچاد] معدن[ به سوى   ، ایستگاه اردکان  در

درخت در کنار کوهى دیدیم که گویا چشمه کوچکى دارد و       فقط چند تک   .ریگزار است 
 مـردم  2.ملو فـرود آمـدیم  آهـن چـادر   در محل معدن سـنگ    . شناخت  آن را نمی  استاندار هم   

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 

 -  رنگ چاه محمد در ي خاکستريها  کوهی در دامنه شمالران،ی اي مرکزریآهن چادرملو در قلب کومعدن سنگ 
 تیواسطه موقع  هچادرملو ب.  قرار گرفته استزدی ی شرقی شماليلومتری ک180فاصله  ه زار ساغند ب  نمکی جنوبهیحاش

 يها  سرما در شبزانی م. باشدیان م خشک و سرد در زمستان و گرم در تابستي آب و هواي دارا،يریکو ییایجغراف
 90سرعت باد تا .  رودی درجه باال م45 هوا در تابستان تا ي و گرمارسد ی صفر مری درجه ز16زمستان گاه تا 
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      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 برایـشان  . بودندرشور بسیار پ  . اجتماع انبوهى داشتند   ،ن است عدکیلومترى م  70هاباد که در    ب

د بـه آنجـا   شتن توقع دا1.جمله سد و راه دادمهاشان را من و وعده انجام خواسته   صحبت کردم   
   . نند مجاور جلگه نوق خودما؛رفتم که فرصت نشد مى

معدن  عمق ، توضیح دادند. از معدن بازدید کردیم .پرده از لوح جالب و ابتکارى برداشتم      
شـکن و نقالـه و     سـپس از سـنگ   .استآهن   ن سنگ  میلیون تُ  400 متر با ذخیره      300حدود  

 ،در جمـع کارکنـان  . کـردیم  بازدیـد کردن و سه خط تولید و انبارها و بارگیرها  انبار همگون 
، حبیبیـان ] محمدحـسین [ و آقـاى     ]وزیر معـادن و فلـزات     [،  محلوجى] حسین[گزارش آقاى   

 میلیون دالر سـاخته شـده      580با   .را استماع کردیم   ]آهن چادرملو  عامل مجتمع سنگ  مدیر[
کـه در مـدت چهارسـال    شـده  ه نـ  میلیـارد تومـان هزی  200 مجموعـاً  ،که به قیمت امـروز ارز  

 ولـى  ه،ى آن هزینه اضافه کردیزدا بخش فسفر.دهد ارى ارزى و ریالى را پس مى     ذگ  سرمایه
کـه  شـروع شـد   ایى دارد و طرح توسعه آن  ى خوبى در تولید کودشیمی    یفسفر آهن هم کارا   

اى بـه مهنـدس     سـکه  ودادمحبیبیـان  نـشان بـه مهنـدس     .رساند ن مى میلیون ت5/8ُتولید را به    
 سال پیش معـدن را کـشف کـرده و لـوح تقـدیر بـه چنـد نفـر از              57ى که   نحابس] اکبر علی[

بعد از پنجـاه سـال   کردن آن  عالجا در فبمدیران و در اهمیت این معدن و ستایش از تصمیم    
  2.صحبت کردم ،تردید

                                                                                                              
کی توسط 1319 چادرملو در سال معدن .گردد ی شن ميها  است که باعث طوفاندهی در ساعت هم رسلومتریک 

 هی اوليها وهشپژ. دی گردیینام کومل شناسا ه  بیشناس آلمان نیتحت نظر زم، ینام مهندس سبحان   بهیرانیمهندس ا
-57 يها  در سالیلیاکتشافات تکم.  انجام شدی اکتشافيها  با حفر تونل1342-43 يها  در خالل سالیشناس نیزم

 . در دوران سازندگی، این معدن مهم به بهره برداري رسید.نجام شد ا1352

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 

 - سال پیش، وقتى که ما هنوز پنج، 57 که ]سبحانی [ما باید از آقاى مهندس«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 سال اینجا کشف شده 50. خواستیم به دبستان برویم، اینجا را کشف کردند، تشکر کنیم شش ساله بودیم و هنوز می

 و سطحى چنین محاسبات یک بعدى.  اقتصادى نیستگفتند د شروع کنند و میدا  مانده بود، اما محاسبات اجازه نمی
از سال پیش که باالخره تصمیم گرفتم اینجا را بسازیم و استحصال کنیم، خیلى سریع حرکت شده . داد نتایجى می

جایى که نه راه . زیمگونه تأسیساتى را به راه بیندا واقعاً کار کردن در چنین جایى، مثل بقیه نقاط نیست که این. است
کار در فاصله طوالنى با آبادي، هواى بد، در . هست، نه آب هست، نه برق هست و نه امکانات زیستى درست هست

فقط همت، عشق و عالقه به کشور، عمران، آبادى و سازندگى . محاصره بادهاى پر از شن بودن، انصافاً سخت است
امروز هم با محاسبه . باالخره طرح به ثمر رسید. کند ینجا میخکوب میاست که افراد عاشق را براى کار کردن در ا

 .آن روز که شروع کردیم، هنوز قیمت ارز هفت، هشت تومان بود. فهمیم، کار خوبی است اى می بسیار ساده
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ــر از  ــد نف ــچن ــه هوزراى نیجری ــات ب ــد مالق ــون دالرى کمــک   وآمدن ــه  چــک دو میلی ب
نـد و تقاضـاى   ا صـنایع ایـران  پیـشرفت   تحـت تـأثیر   .زدگان اسـتان خراسـان را آوردنـد     زلزله

 ؛داشـتند   که دارنـد بـا ظرفیـت ده میلیـارد تـن سـنگ آهـن                یهمکارى براى استخراج معدن   
آهـن و خـط انتقـال     راه. ردیم به سوى یزد پرواز ک    ، بعد از نماز و ناهار و استراحت       .پذیرفتم

. اى فـرود آمـدیم   انـرژى هـسته   در محل کارخانه پرتـو فراینـد    .  است تکمیل نشده هنوز  برق  
دهنده الکترون براى دادن اشعه به چـوب و    شتابه با یک ماشین پیچید،صنعت جالبى است  

م کـه   گفتند ما سومین کشورى هـستی .شود الستیک و فلزات براى استحکام آنها استفاده مى   
  . اند  چهارمین و پنجمین، آلمان و بلژیک؛میکن استفاده مى از این تکنولوژى

 مربـع  هـزار متر 30 هکتـار زمـین و   30 مرکز جـالبى بـا     .از آنجا به پایانه حمل و نقل رفتیم       
ها و مرکز بار و اطالعـات بـار کـشور و      براى ایستگاه کامیون،ساختمان و فضاى سبز جالب   

مراکـز فرهنگـى بـا هزینـه دو میلیـارد      و هاى مربوط به حمـل و نقـل           اهها و فروشگ    تعمیرگاه
 يهـا  هاى کشور از اتومبیـل   از منبع اخذ تفاوت قیمت سوخت در ورودى     هتومان ساخته شد  

وزیر راه و [، ترکان] اکبر[ در مراسم آقایان . پایانه در دست ساخت داریم30 . استخارجى
معـاون  [، ىیحلـوا ] زاده کریم فرج[ و ]ها زمان پایانهرییس سا[، نژاد سعیدى] محمد[ و  ]تربري

اقـدام  از اهمیـت ایـن   و صـحبت کـردم     مـن هـم      . گزارش دادنـد   ]فنی وزارت راه و ترابري    
 حمـل و نقـل    ظرفیت  که در تنظیم حمل بارها و جلوگیرى از خالى ماندن یضرورى و نقش  

   1.گفتم ،دارد
 .کـردیم  تیک انار بازدیـد ن تحقیقات ژ   از مزارع  .سپس به مرکز تحقیقات کشاورزى رفتیم     

  ]وزیر کشاورزي[،  کالنترى]عیسی [ دکتر،مراسم و در اند  آورى کرده    نوع انار را جمع    700
                                                                                                              

تومان 300اما االن که با ارز . کردند رز هفت، هشت تومان حساب میکردند، با ا روزهایى هم که حساب می آن 
 تومانى حساب 300قیمت تمام شده امروز را نباید با قیمت ارز . کنیم، باز هم خیلى اقتصادى است حساب می

مخصوصاً اگر آن دو واحد . گذارى شده است  میلیارد تومان سرمایه200حدود . کنیم کردیم و االن حساب می می
اگر . دهد آهن تحویل می  میلیون تن سنگ5/8اند، اضافه شوند، در سال  دیگر که امروز طرح توسعه را شروع کرده

آوریم، خیلى بیشتر   دالر در سال بماند، ارزى را که به دست می40فرض کنیم قیمت سنگ آهن در دنیا همین حدود 
وقتى ظرفیت . توانیم سود ببریم کردیم، یعنی می ف میاي دیگر مصر گونه از آن درآمدي است که اگر این ارز را به

 کتاب ← دیکن رجوع» .مان است  ارزش محصوالت، میلیون دالر در سال300بردارى آن کامل شود، حدود  بهره
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی«

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  انیسخنر رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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 سفر یزد        

افتتاح کارخانه سنگ آهن چادرملو

اعطای نشان افتخار به مجری طرح سنگ آهن چادرملو
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 سفر یزد        

مالقات با فرستاده ویژه رییس جمهور نیجریه در محل کارخانه چادرملو

افتتاح مرکز تحقیقات و کاربرد پرتوفرایند یزد
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 سفر یزد        

افتتاح راه آهن میبد - باد 

بازدید از ناوگان ریلی استان یزد
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 سفر یزد        

افتتاح ترمینال مسافری یزد

افتتاح سیستم آبیاری تحت فشار
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صـحبت کردنـد و از     اسـتاندار ،  ]غالمعلی سـفید  [ و   ]دجمعه یز  امام[،  صدوقى] محمدعلی[و  

 طرح آبیارى تحت فـشار را افتتـاح   30 .دند و هدایاى سپاس را دادند    نموجلیل  خدمات من ت  
 پس از نماز مغرب و 1.صحبت کردم استفاده صحیحو من هم در اهمیت حفظ آب        .کردیم

  .  سفر خوبى بود؛ شب به خانه رسیدیمده ساعت . به سوى تهران پرواز کردیم،عشا
    
  1997 ژوئن 3                                1418 محرم    27   1376 خرداد 13شنبه  سه

   
 ]جمهـوري  ریاسـت  [مراسم فـارغ التحـصیلى دانـشجویان دوره اول دانـشگاه شـاهد در نهـاد        

 ]شـته فر [دکتر و خانم ]رییس دانشگاه شاهد[، نورباال] احمدعلی[ گزارش دکتر    .برگزار شد 
پزشـکى و   لتحـصیالن دنـدان   و مراسـم سـوگند فـارغ ا   ]رییس دانشکده دندانپزشکی  [بقایی،  

یس بنیـاد شـهید   یـ  ر،رحیمیان] محمدحسن[ز و تقدیم لوح سپاس از سوى آقاى ی جوا ياهدا
 توسعه دانشگاه و اهمیت طرح آموزشـى و فرهنگـى شـاهد در       در 2هاى من   به من و صحبت   

  . انجام شددانشگاه شاهد
ــ ــروزش] غالمرضــا[اى آق ــاد ســازندگی [، ف ــر جه ــد]وزی ــات. آم ــایج انتخاب ــار   از نت اظه

 گزارش مطالب آبراه خـزر و خلـیج فـارس را آورد و    . تاکنون افسرده بوده؛خوشحالى کرد 
رار شرکت در مراسم  ق .بافندگى در زیمبابوه داد   ریسندگى و   خبر از خریدن کارخانه عظیم      

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 

 - هایی که با  هاي همکارى رهبینم، منظ هاي شهدا را که می خیلى از بچه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
. دانم لى فراوان است قدر آنها را هم میهاى دو به دو خی در مواردى هم همکاري. آید  یادم میشان داشتم، به پدران

بهایى بودند که از دست رفتند و هم در دوران دفاع که واقعاً  دانم هم در دوران انقالب چه جوهرهاى گران چون می
و ل شخصى یمسا.  مدیون آنها می دانیمخودمان را. هاست شک در حد زیادى معلول همان جانبازي تداوم انقالب بى

به همین دلیل انتظارات فراوانى از این دانشگاه . شان مهم است آفرینى ل واقعى نقشیاش که به کنار باشد، مسا عاطفی
 و  و اولیاالتحصیالن این دانشگاه وظایف سنگینى میبینیم و شبیه وظایفى است که بیوت انبیا ما براى فارغ. است

لذا شما  .کنند التحصیالن به چشم پایگاه مقدس نگاه می مردم به این دانشگاه و فارغ.  اولیا و اوصیا داشتندهاي خانواده
کنید  دارید و عمل میآن وفا  حتماً به،که سوگند هم خواندید تر از بقیه دانشجوهاست تان سنگین دانشجوها قدرى وظیفه
کسانى که به . رود شود و اعتبارش باال می ه دانشگاه هم بیمه میجور دربیاید، آیند اگر همین. که همین جور دربیاید

   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .در واقع یک خدمت موفق بود. کنند، قطعاً این هم موردنظرشان است شما خدمت می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،
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   .ته شدگرها براى من گذاششکرگزارى جهاد
انگیز بودن   بهت مقدارى از    .آمد ] استان تهران  يکل دادگستر  ییسر[،  ینیراز] علی[آقاى  

 رأى بـه   ،علیـرغم فـشار فرمانـدهان سـپاه        ،سپاهنتایج انتخابات گفت و اینکه حتى در مراکز         
 15 آقـاى نـاطق کمتـر از    ، ناچیز بوده و مثالً در شـهرك شـهید محالتـى        ]نوري [آقاى ناطق 

  .استمداد کرد ىی براى نیازهاى مالى دستگاه قضا. استداشته درصد رأي
 گزارش تکمیـل پاالیـشگاه بنـدرعباس را داد و        .وزیر نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

 گفـت  . گفتم در زمان ریاست من نبایـد بـشود       .نامگذارى شود من  نام  ه  اجازه خواست که ب   
کردم و گفتم استقبال  من هم ؛ استهآقاى خاتمى او را براى ادامه کار وزارت دعوت کرد        

  .بپذیرد
 از فرمانـدهان سـپاه     ،اسدى] محمدجعفر[قربانى و   ] مرتضی[ ،سلیمانى] قاسم[عصر آقایان   

و خواسـتند  کردند  اظهار نگرانىآمدند و از تصمیم آقاى محسن رضایى براى استعفا از سپاه   
 توقع دارند معـاون اول  ؛ کنیم براى شغل بعدى او کمک،که مانع آن بشویم و اگر نتوانستیم 

   .کشور یا وزیر،بشود
جمهـورى   لعات استراتژیک را از نهـاد ریاسـت   دفتر مطا.شوراى عالى ادارى جلسه داشت  

 سـپس  ، براى اصالح دندان به بیمارستان اختر.کردیم منتقلنظام به مجمع تشخیص مصلحت   
 ،سخنرانى مـشکل داشـت   براى  وضع دهانم،کنندهیق تخدیرربه خاطر تز . رفتیم به مرقد امام  

 جمعیت زیادى براى مراسم سالگرد . بهتر شد، شب که وقت سخنرانى بود    دهتا ساعت   ولى  
  .وقت به خانه رسیدم دیر1. اهمیت نقش امام در انقالب بودةدربارم ا سخنرانی .آمده بودامام 

   

                                                
 - شده  ، با نهضت خود موفق شدند که یک مسأله فراموش)ره(امام خمینی  «:در بخشی از این سخنرانی آمده است

، مسایل )ره(امام . اسالم را احیا کنند و تحولی که انقالب امام خمینی با حاکمیت دین ایجاد کرد، باورکردنی نبود
 خوب اداره کردند کشور را چه در دوران انقالب و چه بعد از پیروزي انقالب و جنگ و جریانات بعد از آن را خیلی

شان حل  اگر امام موضوع جنگ را قبل از فوت. کردند شان نیز راه را براي همه روشن و حتی براي بعد از مرگ
اي  گونه امام به. افتاد کردند، معلوم نبود چه اتفاقی در کشور می کردند و رهبر بعد از خودشان را نیز مشخص نمی نمی

دار شد و اگر در  بري را بعد از ارتحال ایشان با رأي باالي مجلس خبرگان عهدهعمل کردند که بهترین فرد، قدرت ره
 کتاب ← دیکن  رجوع» .شد دانستیم آینده کشور چه می شد، نمی محاسبات معمول، غیر از این شخصیت برگزیده می

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی«
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      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  1997 ژوئن 4                           1418 محرم    28   1376 خرداد 14 چهارشنبه

   
 بـراى  ، عفـت . با اتومبیل عازم رامسر شدیمده صبحساعت   ،براى استفاده از سه روز تعطیلى     

مهـدى  . ها هم با اتوبوس آمدند بچه. و بعداً به ما ملحق شدبه مرقد امام رفت     مراسم سالگرد   
  . رفته استبه پاریس و محسن نیز به خارج براى کارهاى نفت 

 در دو . ساخت استال در ح؛ عبورى بازدید کردم، از شهرك تحقیقاتى کاوش،در مسیر
گـرم ابـراز محبـت      مردم من را شناختند و خیلـى      .توقف کردیم   براى زدن بنزین   ،بنزین پمپ

 ، ایـران آمـده  کند و امـروز کـه بـه    گفت در آمریکا زندگى مى و   جلو آمد    ر یک نف  .کردند
  .کارهاى عمرانى من است العاده تحت تأثیر فوق

 در نزدیکـى  ،]هـاي سـفیدرود   از شـاخه [رود براى نماز و براى ناهار در کنار رودخانه شاه      
 در هـر  ؛هاى عبورى را شـمردیم  ماشین. ند پیشروها غذا تهیه کرده بود     .لوشان توقف کردیم  

 اتومبیـل از شـمال بـه سـوى مرکـز      فـت ه حـدود   و  ماشین به طرف رشت      20 حدود   ،دقیقه
  .ى استی بسیار زیبا و تماشار،ها و هوا و مزارع مسی جاده .رفت مى

 تـا  . است امروز باران خوبى باریده. وارد استراحتگاه رامسر شدیم   ، بعد از ظهر   ساعت پنج 
 طـرح آبـراه   ةدربـار  سـازندگی، زدن و استراحت و مطالعه نتـایج مطالعـات جهاد   شب به قدم 

 معلـوم شـد   . کمـى ناراحـت بـودیم   .هـا تـأخیر داشـتند     بچـه . گذشـت 1خلـیج فـارس   -خزر  
                                                

 - یبانی با پشت،یان سازندگ، در دورفارس  و خلیج خزريای طرح احداث کانال اتصال دریسنج مطالعات و امکان 
 يرهای کانال از مسنی ساخت اي براییها قبالً کارشناسان طرح. دی به انجام رسي به شکل جدجمهور، سییشخص ر

 نیهمچن. است  مطرح شدهزین) وتکانال ل( لوت ری خزر به کويایبست از در  بنیساخت کانال. اند  کردههیمختلف ارا
 لی به دلزی سابق ني دولت شورونیهمچن. کنند ی دفاع مهی اروماچهی خزر به دريایکردن در  کارشناسان از متصلیبرخ

 بود، کای آمرنی بسفُر و داردانل و کانال سوئز، که تحت کنترل متحديها  که از تنگه،ییای دری طوالنری به مسیوابستگ
 طرح مخالفان و نیا. مند بود قه طرح عالنی و هند، به ساخت انی همچون چیی با کشورهاای درقی طرازبه منظور تماس 

 يای کاالها از آسری و سایمی از انتقال نفت، گاز، محصوالت پتروشی سرشار ناشي دارد؛ موافقان به درآمدهایموافقان
 از ادامه يری آب کانال و جلوگری از تبخی ناشيها زشیر بر اثر رانی اي و بهبود آب و هوار،یی فارس و تغجی به خلانهیم

 کانال و هی در حاشالتی کاال، گسترش شی از حمل و نقل داخلی ناشيها نهی هزدی کاهش شدران،ی شدن ايریروند کو
 نی بودن ایرعملی به غزی ننیمخالف. کنند ی اشاره مرانی ايری کويها نی از زمیمی عظيها قابل استفاده کردن بخش

 شمال کشور، يها نی آب رفتن زمریاحتمال ز آزاد، يها  خزر نسبت به آبيای با توجه به اختالف سطح آب دررح،ط
 ي در اجراي کُندزی و نیطیمح ستی و فاجعه زنیری البرز، خطر شور شدن منابع آب شيها مشکالت عبور از رشته کوه

 .کنند ی اشاره مرانی در ايا  توسعهيها طرح
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 ؛توجه اسـت  یروزى جناح چپ در فرانسه قابل پ،ها  در گزارش. استشان خراب شده   ماشین
  .به خصوص با توجه پیروزى حزب کارگر در انگلیس

    
  1997 ژوئن 5                             1418 محرم   29    1376 خرداد 15 شنبه پنج

   
ها  ن در ساحل دریا و استراحت و مطالعه گزارش  با قدم زد  وقت   .تمام روز در اقامتگاه بودم    

 سـال سـازندگى دوران مـسئولیت مـن          هـشت   ةدربـار  اصالح کتابى که     .ها گذشت   و بولتن 
  . سطحى است؛ وقت زیادى گرفت،است

هاى منظم که اکثر آنها به صورت عـدد    در دسته.پرواز منظم مرغان توجهم را جلب کرد     
خـورد و سـریعاً مـنظم     ه هم مى گاهى آرایش ب؛ استکردند و یک مرغ جلودار      پرواز مى  8

  .دگرد مى
  سـفر ي پیـشرو ، از اسـتانبول   .و مـن تنهـا بـودم      رفتنـد   شان    عصر براى دیدار بستگان    ها  بچه

 ؛دمیـرل برسـیم  ] سـلیمان [ اطالع داد که بهتر است سعى کنیم بـه برنامـه شـام آقـاى             ]ترکیه[
  .اریمعصر در تهران برنامه ددر آن مشکل این است که 

  
  1997 ژوئن 6                                1418 محرم    30   1376 خرداد 16جمعه 

   
ـ   ، دره بـسیار زیبـایى اسـت    . سه هزار در جنوب تنکابن رفتـیم       هبه منطق  رآب و  بـا رودخانـه پ

 با کوهنوردانى که از قزوین و طالقان آمده  . تا آخر جاده رفتیم    .بخشى از جاده خاکى است    
شان در یـ  با افرادى که بـا قـاطر عـازم روستاها   .اند  دو روز در راه بوده    ؛ صحبت کردم  ،دبودن

  .اى و مقدارى پول به آنها دادم  نیم سکه. صحبت کردم،قزوین بودندوان اُارتفاعات 
 یکى از کوهنوردان را که پایش زخمى شـده  . ساعتى استراحت کردیم،خانهددر کنار رو 
اى خـوردیم و     آش رشـته   .عصر مقـدارى شـنا کـردم       .سر برگشتیم  ناهار به رام   .بود رساندیم 

هاى سه روز گذشته که روى صفحه کامپیوتر   گزارش. به تهران رسیدیم  هشت و نیم  ساعت  
  . ل افغانستان و ترکیه مورد توجه استی مسا؛ خواندم،بود
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   کارنامه و خاطرات    
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  1997 ژوئن 7                                          1418 صفر    1   1376 خرداد 17شنبه 

   
ریـیس سـتاد    [،  انـصارى ] محمـدعلی [ آقـاى    .جمعى از میهمانان خارجى مراسم امام آمدنـد       

 زي توفیقات اعجازآمیز انقالب در اصـل پیـرو  ةدربارمن هم  .  گزارش داد  )]ره(ارتحال امام   
وزیـر  [،  میرسـلیم ] مـصطفی [آقایـان    1.گفـتم  ...انقالب و انسجام امور و دفاع و سـازندگى و         

 بـراى مطالبـات    و  آمدنـد  ]مقـام وزیـر    قـائم [یان،  عبـدالله ] علـی [ و   ]رهنگ و ارشاد اسالمی   ف
  .ها در پایان دوره استمداد کردند کردن حساب وزارت ارشاد و صاف

 وزیـرى  ، از احتمـال اینکـه در کابینـه جدیـد          . اطالعات آمدند  ]وزارت [جمعى از مدیران  
دخالـت   از .اظهار نگرانـى نمودنـد     ،ننده کنند را پراک شان   جمعخارج از اطالعات بیاورند و      

فـردى از   ،  ]وزیـر جدیـد   [ه  کـ بـراى این   .انـد   شـرمنده  ]نـوري  [در انتخابات به نفع آقاى نـاطق      
  .استمداد کردند ،خودشان باشد

عـصر   . حـرف مهمـى نداشـت     ؛ آمـد  ]رییس سازمان انـرژي اتمـی     [،  امراللهى] رضا[آقاى  
 .گیـرى شـد    ترکیه و افغانستان بحث و تـصمیم ةردربا .شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت   

   . کردن شنود را تکمیل کردیممسأله محدود
 براى بیرون رفتن از سـپاه و گـرفتن شـغل        . آمد ]فرمانده کل سپاه  [،  رضایى] محسن[آقاى  
 از احتماالت وضع کشور . آمد]وزیر اطالعات[،  فالحیان] علی[ آقاى   .استمداد کرد مناسب  

 از -شــفیعى] احمــد[پورمحمـدى و  ] مــصطفی[و از هـار نگرانــى کـرد   اظ ،در دولـت آینــده 
، الریجـانى ] علـی [آقاى  .گله داشت ،کنند تالش مىاو  که براى جایگزین شدن     -معاونانش

                                                
 - کنند که در ایران آزادى و  تبلیغات بسیار سنگینى به عنوان حقوق بشر می«:  آمده استدر بخشی از این سخنرانی

م و انتخابات همه امورمان را به مردم وفراندر با ،با اینکه ما از روز اول و در همان چند ماه اول انقالب. انتخابات نیست
گفتند که انتخابات واقعى  و قبل از انتخابات مىاین بار به جاى رسیدگى . توانند منکر بشوند  این را که نمى؛سپردیم

صدها خبرنگار به . آورند خواهند، بیرون مى کنند و از صندوق همان را که مى دولت و حکومت دخالت می. نیست
 میلیون نفر، یعنی 30دیدند یک جمعیت عظیم و نزدیک . ایران آمدند، براى اینکه نقاط ضعف انتخابات ما را بگیرند

االن با تأکید بر رأى . به هر صندوقى که رفتند، دیدند رأى آزاد است.  کل کشور پاى صندوق آمدندنصف جمعیت
هایشان را جبران  بینى هاي بد پیش خواهند آن رسوایى ندادن مردم به نظام، رهبرى و روحانیت، به خیال خودشان مى

 االن که از انتخابات یک چیز دیگر درآمده، .کردند این جور تحلیل می. کنند و در ملت تأثیر خودشان را بگذارند
 ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع» .کردند ه سالمت و امینت انتخابات اعترافشان ب همه
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر
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تهیـه  ] فـیلم [ پیشنهاد داشت که یـک روز زنـدگى مـن را        . آمد ]رییس سازمان صدا و سیما    [
  .  و همزمان پخش شود یک روز به صداوسیما بروم،کنند و در پایان کارم

   
  1997 ژوئن 8                                     1418 صفر    2   1376 خرداد 18یکشنبه  

  
، ]آقـاي غالمحـسین کرباسـچی     [ براى مراسم افتتاح طـرح بزرگـراه نـواب توسـط             ،از منزل  

  و یـک  بـیش از پـنج کیلـومتر خیابـان        ؛ مشاوران طرح توضـیح دادنـد      . رفتم ]تهران [شهردار
 هتـل بـزرگ و چنـد    20ساختمان مسکونى تجارى و فرهنگى و مربع  هزار متر 300میلیون و   

 .کردیم از واحـدهاى مـسکونى بازدیـد       . اسـت   میلیارد تومـان هزینـه     120با حدود    ... بازار و 
  . امروز افتتاح شد، پنج فاز است که فاز اول؛قسمتى از فازهاى در دست ساخت را دیدیم

  آبجوسـازي  قـبالً ؛می موزه آن بازدیـد کـرد   و از شناسى رفتیم   تهران سپس در محل مرکز   
معـاون  [،  شـورى آ] ابوالقاسـم [آقاى  و  شهردار  ،  ]آقاي کرباسچی [ ، در مراسم  .بوده ]شمس[

آمیز از نقش مـن در انقـالب و دفـاع و سـازندگى سـتایش              مبالغه  و  صحبت کردند  ]عمرانی
 طـرح سـاخت   1. شـهردارى تمجیـد کـردم    من هم از اهمیت طرح نواب و کارهـاى         .دندنمو

   بـا ؛ى را آغـاز کـرد  یـ هـم کـار اجرا   سـرطان  ] و درمـان   يریشگیآموزش، پ [مرکز تحقیقات   
                                                

 - رین طرح شهرسازى تعبیرى که آقاى کرباسچى کردند و آن را بزرگت «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 میلیارد 100گونه است و براى ابعاد، احجام و دیگر کارهاى آن هم بیش از  واقعاً این. خاورمیانه نامیدند، بسیار بجاست

این تمجیدهایى که . کنم ، بنده صمیمانه از شما تشکر می. بینید االن شما دو طرف خیابان را می. شود تومان هزینه می
دهیم یا تصویب  ما از دور فرمان می. ى از بنده کردند، براى خود نیروها قابل انطباق استآقایان کرباسچى و آشور

مان هست، اما اینکه بخواهد  هاى عظیمى در ذهن آرزوهاى ما فراوان است، طرح. کنیم، اما اجراى آنها مهم است می
لمال و از خزانه پول داده بودیم، ا اگر براى این طرح از بیت. اجرا شود و از ما چیزى نخواهند، خیلى مهم است

اما ما که چیزى به این آقایان نداده بودیم و آنها .  دادیم اند، مدال می بایست براي کسانی که به خوبی اجرا کرده می
از مردم وام گرفتند، یعنی با یک برنامه خوب پول گرفتند و هزینه آن را با خود . خودشان طراحی، اجرا و تمام کردند

شود و آن هم از منافعى که عاید  ساختار این طرح در تهران این است که با هزینه مردم انجام می. آورند میطرح در 
بینیم براى آن حدود چهار  اگر طرح را تجزیه و تحلیل کنیم، می. شود  گرفته می- و نه از جیب مردم-شود  مردم می

توانیم مجموعه شهر تهران را از شرق تا غرب و حداقل از  به نظر من، مى .اند هزار خانه را از مردم خریدند و گرفته
 به یک شهر خوب و قابل زندگى ،خیابان انقالب به پایین را طى ده پانزده طرح جداگانه و در مدت ده بیست سال

ه من ها منطقه جوادیه، مولوى، شوش و منطقه میدان خراسان و خیلى از جاهایى را ک توانیم با این طرح می. تبدیل کنیم
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .دانم، نو کنیم  نمی
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افتتاح طرح نواب
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 افتتاح طرح نواب       

طراحی و اجرای طرح عظیم نواب در راستای نوسازی بافت های فرسوده شهری 
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   . قرار شد من هم کمک بکنم، اصرار فاطى

ها و توسـعه آن    روند خوب همکارىةدربار .آمد  براى خداحافظىسفیر روسیه ،ر دفترم د
  . چهار سال آخر در سمت سفیر؛ دوازده سال در ایران بوده.داند  فارسى مى.صحبت کردیم

قـرار   .آمـد ل منـاطق آزاد  یبراى مسا،  ]رییس سازمان مناطق آزاد   [ ،الویرى] مرتضی[آقاى  
 از نقش .مازندران تصویب کنیم] امیرآباد[م و   ب ،جدید در جلفا  منطقه حراست شده    شد سه   

اى کـه بخـشى از       بـه گونـه   ؛   تجلیـل کـرد    ]جمهوري ریاست [من در اصالح فضاى انتخابات    
  .  تعبیر شد،خوابى که در تاجیکستان دیده بودم

جملـه   من؛ چنـد مـصوبه داشـتیم   ،دولـت جلـسه هیـأت   عـصر در     .از استخر اسـتفاده کـردم     
 سرماخوردگى و کمـى   .همان رهبرى بودم  یشب م   . فعالیت عمرانى در آفریقا    تصویب طرح 

 سفرم ،یسه مجلسی انتخابات هیأت ر  ، سپاه کل  فرماندهى ،ل افغانستان ی مسا ةدربار .تب دارند 
  . مذاکره کردیم... خاتمى و] سیدمحمد[مشهد در سفر آقاى  لیسام ،به ترکیه و بندرعباس

  
  1997 ژوئن 9                                    1418 صفر    3   1376 خرداد 19دوشنبه  
   
نماینـدگان  ، ]انیرازشی غالمرضا  وخباز درضاممح، یفی شرنحسی، روحی ابوالقاسمآقایان [

 .هاى انتخابیه خودشـان اسـتمداد کردنـد     براى حوزه و کاشمر و مشهد آمدند    ، اراك ،سارى
عـصر  . نـد شـهردار مـشهد هـم بود   ، ]پـور  يریـ س امعباآقاي [دسکن و   بر ،فرمانداران کاشمر 

آهن  راهدر بردن نرخ کرایه بار     با چند مصوبه منجمله باال     ؛اقتصاد جلسه داشت  عالی  شوراى  
  . درصد20به میزان

نیـوم المهـدى   یکارخانـه آلوم   به محل ،پس از مراسم استقبال    .به بندرعباس پرواز کردیم     
 ،زاده نعمـت ] محمدرضـا [، ]وزیـر معـادن و فلـزات   [ ،محلوجى] حسین[ آقایان .پرواز کردیم 

 و محسن و مهدى و یاسـر و   ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  میرزاده] حمید[،  ]وزیر صنایع [
 مختلـف کارخانـه   هـاي   از بخـش . نزدیـک غـروب رسـیدیم     .عفت و فاطى هم همراه بودند     

 اق کنتـرل  تـ  ا، تصفیهها و منجمله دیگ ،ست برق و سالن تولید و قطعات تأسیسات    منجمله پ
  ؛ تعـداد نیـوم را دیـدیم  یذوب و برداشت مذاب آلوم    هاي    دیگبازدید کردیم و نحوه تغذیه      

  . منظره با شکوهى دارد؛ دیگ در یک سالن در دو خط240
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 مراسم ھمایش مساجد       

اولین همایش نظام اسالمی و احیای مساجد
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ول بـا  ا  فـاز . توضـیحات آقـاى محلـوجى را شـنیدیم      ، در جلسه مراسم افتتاح    ،پس از نماز  

ـ    .دشـو  ن افتتاح شد و دو فاز دیگر بعداً اجـرا مـى   هزار تُ 110ظرفیت   ن در  بـراى تولیـد هـر تُ
 ، بـه خـاطر سـاخت داخلـى    ،شود که در ایـران  ارى مىذگ  هزار دالر سرمایه7 جهانى   مقیاس

  . استشده  هزینه ریالی میلیارد 500هزار دالر ارزى و دو مبلغ 
میلیـارد تومـان و طـرح انتقـال آب بـه        45 بـا   ،ی پروژه مخابرات  308بردارى از     مراسم بهره 

  پـس از گـزارش  .در کف دریا نیز رسماً افتتـاح شـدند  و طریق خط لوله زیر از  هرمز  جزیره  
نیـوم در  ی به خـصوص در اهمیـت نقـش آلوم   ،موضوعهر سه  براى  ،وزارت نیرو و مخابرات   

   .صحبت کردم  به عنوان سومین فلز و اهمیت قدرت ساخت داخلى،زندگى بشر
شـهید  بندر به  ، ساخت داخلهاى سنگین بردارى از جرثقیل سپس براى مراسم شروع بهره   

هـاى   مـدرن کـه در سـال    و تجهیـزات بنـدر   منظره .شکوه و مهم است خیلى با؛رجایى رفتیم 
 شام و . جالب است،ن رسانده میلیون ت30ُن به  میلیون ت13ُ و ظرفیت را از هاخیر تأسیس شد  

  .  اخبار را گرفتم و خوابیدم، شبدوازدهساعت  .استراحت را در همان بندر بودیم
  
  1997 ژوئن 10                                   1418 صفر    4   1376 خرداد 20شنبه  سه

   
 ،جیهـات پـس از اسـتماع تو  . رفتـیم سـازى خلـیج فـارس     بعد از نماز صبح به کارخانه کشتى   

 هـزار و د بر شروع نکرده و تعمیر کشتى و بـاال       سازى که هنوز کار خود را      هاى کشتى  بخش
دریا و حوضچه عظـیم  به   بوژى انتقال    ، جوش ، سالن برش  ، گهواره ،تر   چهحوض ،نى دلفین تُ

  .کردیمبازدیدرا آرامش 
 بـراى  ،وجـود آورده  ههاى دریایى کـه مهـدى خودمـان بـ     هاى ساخت سازه سپس از سالن  

 . بازدیـد کـردیم  ،و گاز و سکوهاى عظیم در دسـت سـاخت  نفت دریایى هاي سکوساخت  
 .منى را به زمـین زد  هزار تُ  300نى و    هزار تُ  470 خشک   هاى   کلنگ ساخت حوض   همچنین

 و مـدیر شـرکت   ]وزیر صـنایع [، زاده  پس از استماع گزارش آقاى نعمت    ،در جمع کارکنان  
 و  ]ریـیس سـازمان گـسترش     [،  خاموشـى ] ابوالحسن[ به آقاى    ]سازندگی [دادن نشان و  نفت  

هـاى دریـایى و     و سـازه  در اهمیـت صـنایع دریـایى و کـشتى سـازى            ،لوح تقدیر به مـدیران    
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  1.صحبت کردم تأسیس شهرك صنعتى صنایع دریایى
بـردارى از    پس از پـرده .یم در محل کارخانه سیمان فرود آمد      .به بندر خمیر پرواز کردیم    

کارخانه از  و استماع گزارش مدیر-بردارى داشتم  از لوح پرده  ها  در همه طرح   - لوح یادبود 
  . کار است اولِ؛ سیستم بارگیرى اشکاالتى داشتنددر.  مختلف بازدید کردیمهاي بخش

 صنایع سیمان و این کارخانه که در دو فاز     ةدربارزاده را      گزارش آقاى نعمت   ، در مراسم 
و از نمایشگاه صنایع سیمان بازدید کردیم و به سرود شنیدیم ، ن استبا ظرفیت شش هزار تُ  

 ةدربـار مـن  .  گـوش دادیـم  ،شـد جـرا   هنرمندانـه ا ،توسط نوجوانان بندر خمیرکه  سازندگى  
اهمیت سیمان و تشکر از تخصص قدرت ساخت داخل و صادرات خدمات فنـى سـیمان و                

کارخانه بزرگ ساخته شـده و   31برنامه ارى در این بخش که در طول دو ذگ فراوان سرمایه 
 صـحبت  ،شـود   روز یک کارخانـه سـیمان افتتـاح مـى    45 در هر ،از این به بعد تا آخر برنامه    

  2.کردم
  هاى مختلف توسـعه   از بخش، پس از نماز و ناهار و استراحت.به سوى قشم پرواز کردیم    

                                                
 - این است که ما راه دریا و ،ساله سازندگىهشت از افتخارات این دوره «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

سازى خلیج فارس، چند بخش آن را  امروز در منطقه صنعتى کشتى. محضور مؤثر در دریا را به روى خودمان بازکردی
امروز . اول خود بندر، اسکله و تجهیزات است که حقیقتاً یک سرمایه ملى بزرگ است. عمالً فعال و در صحنه دیدیم

ا آسیاى میانه و روسیه نقل عظیم این منطقه و با توجه به اینکه ب و اى در کنار منابع عظیم نفتى دریا و حمل با چنین سرمایه
هم مرتبط شدیم، شاید بتوانیم اینجا را ارزشمندترین نقطه دریایى در ساحل دریاهاى دنیا به حساب آوریم که الحمدهللا 

نکته بعدى  .هاى دیگر را بر این محور توسعه بدهیم توانیم فعالیت با این تعداد وسیع ابزارى که تهیه شده، می
سازى حسرت خوردم   اینجا آمدم، از تأخیر در کشتى در سفر قبلى که به. هاى دیرین بودسازى است که از آرزو کشتى

سازى  البته به خاطر موانعى که بود، با تأخیر انجام شد، ولى بحمدهللا امروز شاهد شروع کار کشتى. و پیگیرى کردم
ها فروند کشتى در  یم، باید در سال ده فروند آن را واگذار کردیم، ولى اگر در اینجا بتوانیم توسعه بدهششهستیم که 

باید . خوشبختانه نیروهاى فنى و علمى ما آمادگى دارند. ها بسازیم که این حق ما و مردم ماست همه سایزها و اندازه
باید به اینجا منتقل کنیم و . ها بخورند، جلوگیرى کنیم ل شویم و از اینکه منابع را خارجیئتسهیالت ادارى برایشان قا

. هاى تعمیر را ما اینجا دیدیم  تعمیر کشتى است که نمونه،بخش دیگر .ساز هستیم ن دیگر روشن است که ما کشتىاال
 500توانیم تا نزدیک  هاى خشک و بزرگ، می االن حوضچه طرح گلچین را داریم و با شروع کار ساخت حوضچه

 فروند ها ها فروند کشتى خودمان داریم و ده ، دهدىبا توجه به نیاز بسیار ج. ازیمن کشتى را تعمیر کنیم و بسهزار تُ
 معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .کشتى دیگر هم منطقه دارد

 .1398 انقالب،

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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 سفر ھرمزگان        

افتتاح طرح های مخابراتی در استان هرمزگان

بازدید از مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی خلیج فارس
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 سفر ھرمزگان        

افتتاح فاز اول کارخانه آلومینیوم المهدی 

مصاحبه پایان سفر با صدا و سیما
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و بـه   بازدید کـردیم  ، از نمایشگاه محصوالت صنعتى جزیره     ،در شهرك صنعتى  و  جزیره  

هـاى جدیـد    که از تکنولوژى کند  تولید مى  چند جداره لوله   یکى از آنها     ؛کارخانه رفتیم دو  
] نـسرین [ خـانم دکتـر   . سـپس از مرکـز تحقیقـات بیوتکنولـوژى بازدیـد کـردیم             .دنیا اسـت  

 بـراى  ،هاى خلیج فارس آبغناي وسعت کار و و  اهمیت ةدربار توضیحات خوبى  ،معظمى
 هـا  از مرجـان  خواناست پیوند  ها و مواد     پروتئین ،ها  ویتامین ،ولید داروها  ت جهت ،ىیمواد دریا 

 مرکـز تحقیقـات نـاموفق    ةدربـار ی مـ الزت مفـصل و غیر     توضـیحا  ،دکتر حکمـى  آقاي   .داد
   . م من صحبت نکرد،پزشکى داد و به خاطر طوالنى شدن مراسم

 مراسـمى کـه بـراى    ،تـاریکى در  به خاطر خطر پـرواز       ؛ مغرب شده بود   .میبه فرودگاه رفت  
 ، بـود ]مـدیرعامل منطقـه آزاد قـشم   [، بوشهرى] بهروز[نشان به آقاى   و دادن   افتتاح فرودگاه   

جـا مانـد و بـا هواپیمـاى       محسن همـان ، با چون عفت نرسیده بود. پرواز نمودیم  . لغو کردیم 
 صـبر کـردم   ؛اق خواب همراهم نبودت کلید ا.رسیدنددیرتر از ما  یک ساعت   و بعدى آمدند 

جمعــه  امــام، ]آبــادي ی نعــیمآقــاي غالمعلــ[ .شــام را در هواپیمــا خــوردیم. عفــت رســیدتــا 
کـه   م ادامـه بـدهم  ا  همراه آمد و در راه تقاضا کرد که به کـار تحقیقـات قرآنـی            ،بندرعباس

 . مـسأله مهمـى نداشـت    ؛ها را از صفحه کامپیوتر خواندم  گزارش.ر موضوعى را بنویسم   فسیت
  .با خستگى خوابیدیم

  
  1997 ژوئن 11                             1418 صفر    5   1376 خرداد 21چهارشنبه  
   

یس مجلـس  یـ ر، ]آقاي وان محمد نور ماتا   [ . کارهاى مانده را انجام دادم     ده صبح، تا ساعت   
 نفـر  17ند و تعجب این است که با اینکه فقـط      هست  همگى مسلمان  . و همراهان آمدند   تایلند

را ایـن وضـع       اسـت؛   مسلمان انتخـاب شـده     ،یس مجلس ی ر ، مسلمانند ،از نمایندگان مجلس  
 در تعـالى  ،ها پیش  در قرن1،شیخ احمد قمىاز که  از اثرى   ،گفت مردم تایلند  .کردمتحسین  

                                                
 - در حدود او. است  آوردهلندی را به تاعی است که مذهب تشی کسنی نخستلند،ی تاانیعینظر ش  به،ی احمد قمخیش 

 بود، به دربار ي ممتازتی شخصی در امور بازرگاننکهی الی، به دل»سوگ تام«، در دوران پادشاه يالدیم 1620 يها سال
 تا دی را به او بخشيا  منطقهنی زملندیپادشاه تا.  بودلندیادشاه تا و مورد اعتماد پکرد ی متیفراخوانده شد و در آنجا فعال

 را یاالسالم خی منصب شنی از طرف پادشاه، اولی احمد قمخیش.  بودند، در آنجا ساکن شوندي که همراه وياو و افراد
 است، قابل توجه يا  نکتهنیا.  بوديها بر عهده و  به امور تمام مسلمانیدگی و رسي رهبرفهیبه عهده گرفت و وظ
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  .گذارند  به مسلمانان و ایرانیان احترام مى،فرهنگ و اقتصاد تایلند ایفا کرده
  از وضعى که در انتخابات.نیروهاى مسلح آمدى  یقضاسازمان  یس  ی ر ،یونسى] علی[آقاى  

 .کـرد  اظهار ناراحتى ،مؤثر نیفتاد ،و تبلیغات صداوسیما و سپاه و بسیج و روحانیت    آمد  پیش  
خصوص از شوراى نگهبـان و از مـن خواسـت کـه بـراى              به ؛انتقاد داشت  استفاده از اینها     به

 را بـه جـاى ایـن نـوع تبلیغـات      ،هدایت و پیشنهاد انتخابات تحتکنم  تالشاین وضع  جبران  
  .کمک گرفت ،ىی براى سازمان قضا.داشت

 مسأله دخـالتى کـه   ةدرباربه منظور توجیه من  ؛آمدندو محمدى از اطالعات      آقایان فالح 
براى ابقـاى   .کردند خودشان را تبرئه کنند   تالش .وزارت در امر انتخابات کرد و ناموفق بود       

   .تمداد کردنداس ]وزیر اطالعات[، آقاى فالحیان
 آقـاى  . تقاضـا داشـت کـه مأموریـت خـارج بگیـرد      .آقاى محمودى از کارکنان دفتر آمد  

 گـزارش طـرح اقتـصاد     و و معاونش آمدند]رییس سازمان برنامه و بودجه[،  میرزاده] حمید[
 آقـاى خـاتمى از   ،و گفـت آمـد   براى امور جـارى  ،حبیبى]حسن[ دکتر .ندبدون نفت را داد   
 ، شـرکت کنـد  ،اعضاى کابینـه دارد گزینش  که براى  ی در گروه مشاورین   ایشان خواسته که  

 پیشنهاد معاونت اول را هم  ، گفت. قصد دارد شرکت نکند،گروه ولى به خاطر ترکیب تازه  
   .پذیرد نمى بینى ل پیشببه خاطر مشکالت قا

 ل سـفر بـه هرمزگـان     ی سپس بـراى مـسا     . چند مصوبه داشتیم   ،دولتجلسه هیأت   عصر در   
شام خـوردم و خـاطرات سـه      ییبه تنها  . به خانه آمدم   ده و نیم شب    ساعت   1.احبه کردم مص

  . شب خوابیدمدوازدهروز را نوشتم و ساعت 
   

  1997 ژوئن 12                                 1418 صفر    6   1376 خرداد 22 شنبه پنج
   

خانه   از تصفیه،در مسیر .رفتیمن  ارچیپلو در   مى سد ما  ی براى مراسم شروع کار اجرا     ،از منزل 
   توسـط یـک تونـل   ،هاى حفـارى شـده در رودخانـه لواسـان     از چاه را  باالى لویزان که آب     

                                                                                                              
بر عهده داشتعهی فرد شکی آنان را یاالسالم خی شیاز اهل سنت بودند، ولها در آن زمان   اکثر مسلمانرایز  .

 .ها قرار دارد است و مورد احترام تایلندي آیوتایا شیخ در کالج تربیت معلم مقبره

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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] حـسینعلی [ و آقـاى  ]وزیـر نیـرو  [، آقاى زنگنه، در محل سد  . بازدید کردیم  دهد،  انتقال می 

ى بـا ظرفیـت   ک سـد خـا    . گزارش دادنـد   ،] تهران يعامل شرکت آب منطقه ا    ریمد[،  طراوت
 14 بـــا هزینـــه ،هـــاى جـــاجرود و دماونـــد رودخانـــهروي  ،آبمکعـــب  میلیـــون متر250

 .رب تهران و هم کشاورزى ورامین مـصرف دارد   که هم براى شُ   شود    مىبسته   ،میلیاردتومان
   1.صحبت کردم هاى منطقه تهران  اهمیت استحصال همه آبةدربارمن هم 

  در ؛مهاى مختلف ایـن شـهر نوسـاز بازدیـد کـردی       از بخش   و سپس به شهر پردیس رفتیم    
وزیـر مـسکن   [، آخوندى] عباس[ آقایان .شود  هزار نفر ساخته مى  150 براى اسکان    ،پنج فاز 

 سیاست ساخت انبوه مـسکن و اهمیـت     ةدربار من هم    . گزارش دادند  نجفى و   ]و شهرسازي 
   .این منطقه براى مسکن حرف زدم

رادف  آقـاي بـوریس شـیخ     [ . کارهـا را انجـام دادم       و به دفترم رفتم   خارجـه  امورر  وزیـ ،  ]مـ
شان به نفع طالبان   از تغییر سیاستي اخیراً آثار. راجع به افغانستان بحث شد     . آمد ترکمنستان

   .خواهند تحت کنترل روسیه عمل کنند  نمى،دیده شده که منکر شد و گفت
 ، گـزارش سـفر بـه اوکـراین        ،]وزیر امورخارجه [،   دکتر والیتى  .سلمانى براى اصالح آمد   

 گـزارش    و  آمـد  ]جمهور منتخـب   رییس[،  عصر آقاى خاتمى   .تان را داد  گرجستان و قرقیزس  
                                                

 - کریم و شهریار تا کرج، هر  ما در منطقه تهران بین دماوند و ورامین و رباط«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
اینجا مرکز کشور است و هر . یم و بتوانیم، باید آن را با هر قیمتى که شده، به اینجا منتقل کنیمقدر که آب داشته باش

ترین  مهم. گیرى کنیم، بجاست، چون یک رشد طبیعى در این منطقه وجود دارد قدر که ما در این رابطه سخت
ایى که در مجموع وزارت نیرو پیدا ه با گزینه. له آب استأشد، همین مس محدودیت اینجا که همیشه روى آن فکر می

اى که ما در  با آن برنامه. توان به منابع آب اینجا اطمینان پیدا کرد  هاى آینده می رسد که تا سال کرده، به نظر می
ها  کنیم، دیگر مازندرانی مازندران داریم و با کانال سراسرى که آب شمال را از رامسر تا گنبد در آن کانال متمرکز می

توانیم آب سد الر  ب سد الر خیلى وابسته نخواهند بود و در سال آینده نیازى به آن ندارند و ما با خیال راحت میبه آ
طرحى که آقایان االن براى بازیافت آب شهر تهران دارند، طرح بسیار . و حوضه آن را براى این منطقه درنظر بگیریم

ها و با  مکعب آب را با چاهانیم ششصد، هفتصد میلیون مترتو یکنم که با آن در هر سال م مهمى است و فکر می
این رقم بزرگى است، که آب کشاورزى حومه تهران را تأمین . هاى سطحى بازیافت کنیم فاضالب و جمع کردن آب

 میلیون مترمکعب آب هرز در کنار تهران را به یک 200ربرکتى است، چون بیش از  سد بسیار پ،این سد ماملو. کند می
کند که اگر ما در شرب از آن استفاده کنیم،   تبدیل می- هم در شرب و هم در کشاورزى-ب سالم و قابل استفاده آ

 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .دهد کشاورزى دوباره جواب می بازیافتپس از براي 
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376
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 خواست کـه جلـسه سـه جانبـه داشـته باشـیم کـه             . راضى است  ؛مذاکراتش با رهبرى را داد    

از وضع قـوه   . گروهى تعیین کرده که ضوابط اعضاى کابینه را تدوین کنند، گفت .نپذیرفتم
هاد مـسئولیت اداره قـوه را بپـذیرم کـه رد      پیـشن ،اظهار نگرانى کرد و از من خواست    یه  یقضا

   .کردم
 ،ن نامـه آقـاى پطروسـیا      . آمـد  خارجـه ارمنـستان   اموروزیـر   ،  ]آقاي الکساندر آرزومانیـان   [

بررسـى   ،بـراى وقـت   گفـتم  ؛ او مایـل اسـت بـه ایـران بیایـد     ،جمهور را آورد و گفت  یسیر
  .خواهم بیاید نمىها  آذري ولى به خاطر پرهیز از رنجش ،کنم مى
    

  1997 ژوئن 13                                     1418 صفر    7   1376 خرداد 23جمعه 
   

 قـرآن و  ةدربـار  ،هـاى جمعـه    در خطبـه .هاى جمعـه مطالعـه کـردم     براى خطبه،پیش از ظهر  
سیدمحمد [شب آقایان  .ها را خواندم عصر هم گزارش 1.ل روز و سازندگى حرف زدم  یمسا

 از مواضــع مــن در .کروبــى آمدنــد] مهــدي[توســلى و ] محمدرضــا[هــا،  ینىیخــو] موســوي
گـزارش  .گلـه داشـتند  و از مواضع گذشته رهبرى  تشکر کردند    ]جمهوري ریاست [انتخابات

هـا و    از احتمـال کارشـکنى  .ان دادند و از نتیجه آن راضـى نبودنـد  شمالقات اخیرشان را با ای 
هاى جلوگیرى از اختالف      نظراتى براى راه   .ندا نگران ،ها براى دولت آقاى خاتمى      مزاحمت

                                                
 - هیچ قبول نداشتند که در ایران ؛ انتخابات اخیر را در نظر بگیریدهمین«: وم آمده استدر بخشی از خطبه د 

خواستند در ذهن مردم ما  ى مىحت. آید مى ه و از صندوق بیرون گفتند از پیش تعیین شد مى. انتخابات آزاد خواهد بود 
دانید چگونه برگزار  ها بودید و مى صندوقمن نباید این را براى شما توضیح دهم، خودتان پاى . هم این را القا کنند

 در حالی که اگر چنین انتخاباتى در هر ؛بود و روز انتخابات و پس از آن امنیت کامل  در طول دوران تبلیغات.شد
گرچه دشمنان ما . شان ارزش دارد که رأى دادند مردم احساس کردند رأي .کشورى بخواهد انجام شود، تلفات دارد

رسد، فوراً چیزي مطرح کردند که مردم برخالف نظام و  افتد، اما پشتش به خاك نمى  از ارتفاع میاى که مثل گربه
اند، یک  کسى را که مردم انتخاب کرده .زنند بندند و خودشان را به احمقى مى شان را مى چشم. انقالب رأى دادند

بوده و  و بعد از انقالب در خدمت امام و رهبرى است که قبل  روحانیت و از افرادى  نقالبى، از خانواده اصیلروحانى ا
جمهور است و در  یسیهم مشاور ر کرد و تا همین لحظه  هاي پس از انقالب خدمت مى بیش از ده سال در کابینه دولت

 جرأت را  چطور اینها به خودشان این .کند کانون فرهنگ ماست، تالش مىى که مل  حساسى مثل کتابخانه جاي
رشکستگى معلوم است که این س !اند پشت کرده ت و یاران انقالب گونه تحلیل کنندکه مردم به روحانی ندهندکه ای مى

 ← دیکن  رجوع» .جبران کنند و خودشان را فریب بدهندبیراتى خود باید با چنین تع هاى  ت را در بین مل و شرمساري
 .1398 انقالب، فمعار نشر دفتر ،»1376  جمعههاي  خطبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب
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کـه مـشکلى   توصیه کـردم  اى   به تشکیل کابینه.ه نمودم و وعده کمک دادم     یو مزاحمت ارا  
  .براى دولت و مجلس نداشته باشد

 ،]صــدراعظم آلمــان[، کهــل] هلمــوت[خارجــه اطــالع دادنــد کــه آقــاى  اموراز وزارت 
خواهـد بـا آقـاى      به ایران اعزام کند و مى، ویژهفرستادهعنوان   آقاى مولمان را به      هدخوا  مى

 . بعداً تلفنـى در ایـن بـاره مـشورت کـرد        ، آقاى خاتمى  .کردم  موافقت ؛خاتمى مذاکره کند  
  . ولى نظر رهبرى را هم بگیرد،گفتم خوب است

  
  1997 ژوئن 14                                       1418 صفر    8   1376 خرداد 24شنبه 

   
 ،کـرده اش  رهبرى نسبت به ایشان در مورد مصاحبه  اتی که    از اظهار  .اى عبداله نورى آمد   آق

تخلفات حاله شان به آقاى کرباسچى و اي نطر اقدام رهبرى در جلوگیرى از اعطااو نیز به خ
 از ،بـه دسـتور رهبـرى   کـه  گفتـه  او در مـصاحبه     ؛مند اسـت    گله ،شهردارى تهران به دادگاه   

 گفـت بنـا دارنـد بـراى       . اسـت   کنـار رفتـه    ]نوري [ به نفع آقاى ناطق    نامزدى ریاست مجلس  
 ]رییس سـازمان صـدا و سـیما   [، الریجانى] علی[آقاى  .انتخابات مجلس خبرگان فعال شوند  

 ، ترکیـه  درخواسـت کـه      .اجازه گرفـت   ، براى نشر یک روز زندگى من از صداوسیما        .آمد
  .مشکل جواز تأسیس دفتر صداوسیما را حل کنم

 طـرح  ةدربـار در مورد اختالف مجلس و شـوراى نگهبـان        نظام   تشخیص مصلحت    مجمع
 .به نفع شـوراى نگهبـان نظـر دادیـم     ؛جلسه داشت ،منع استعمال دخانیات در مجامع عمومى     

   .را تصویب کردیم] داخلی مجمع[نامه  ینیبخشى از آ
 ،درقـه رسـمى  بـا مـصاحبه و ب   چهار بعد از ظهـر، ساعت  .رفتم] مهرآباد[عصر به فرودگاه   

، اربکـان ]الـدین  نجـم [ کـه بـا ابتکـار آقـاى         8براى شرکت در اجالس سران کشورهاى دى        
 عفـت و فـاطى و   .به سوى استانبول پـرواز کـردیم       1 است،  تأسیس شده  ]وزیر ترکیه  نخست[

                                                
 - هشت يد )Developing 8 / D-8(، روابط مستحکم جادی است که به منظور ايا  منطقهيها مانیاز جمله پ 

 . شده استلیشک تی جهاني کشورها در بازارهانی نفوذ اتی و تقوی در حال توسعه اسالمي کشورهانی بياقتصاد
 . هستند8-دي گروه ي اعضاهیجری مصر و ن،ي مالز،يدونز پاکستان، بنگالدش، انه،ی ترکران،ی ای اسالميجمهور

 کشور هشت بود که با سفر به هی ترکيگرا  اسبق و اسالمری نخست وز، اربکاننیالد  نجم، آقايگروهاین  گذار هیپا
 ژوئن15 گروه در نی اتی موجودی رسماعالم . گروه را فراهم کردنی اسی تأسنهی زم،1375 سال رماهی در ت،عضو
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 در . سه ساعت پرواز بـود . همراه بودند ،]وزیر راه و ترابري   [،  ترکان] اکبر[مهدى و مهندس    

کوپتر بـه تـیلن در     با هلى. دکتر والیتى و یک وزیر ترکیه استقبال کردند       ،نبولفرودگاه استا 
  مراسـم  ، ترکیه قرار گذاشته بود که براى هیچ یـک از سـران     .کردیمر پرواز سفُکنار ساحل ب 

تـالف وقـت بـراى    گرچه ورود و خـروج راحـت و بـدون ا   ؛اسـتقبال و بدرقـه نداشـته باشـد    
   .ایم کرده عادت مراسم ها و به استقبال چون ؛ آمدمقر  بىو اما به نظرم سرد ،بود تشریفات
راى بـ موجود  خطرهاى ةدربارهاى ایشان   صحبت.آمدآقاى اربکان براى مالقات  ،در هتل 

حـزب   [حمایـت از  خـصوص   در، اتهاماتى را که ارتش و اطالعات ترکیه.امنیت ترکیه بود  
 بیـشتر بـراى   ؛ و توضیح خواست   نقل کرد  ،زنند  به ایران مى   ،ك.ك.پ] کارگران کردستان 

مـتهمش   ك.ك.به مـسأله تروریـسم پ  هتمام  دفاع از خودش در برابر مخالفان که به عدم ا         
  . کنند مى

شـما را مـتهم بـه     دخـو  اینها همان کـسانى هـستند کـه        ،من هم جواب تندى دادم و گفتم      
کردن  با متهمدشان را رفاه را منحل کنند و عجز خو  زب  خواهند ح   و مى کنند    گرایی می بنیاد

 ،گرچه از صحبت من قلباً خوشحال شد    . ندنک  کردن مسأله به خارج جبران مى      ایران و منتقل  
   . پذیرفتم؛ودتشکیل شتحقیق ولى خواست که گروهى براى 

 در .ر گشتى زدیمسفُ سوار کشتى شدیم و در محوطه ب  ،همانانیسپس همراه همه سران و م     
وزیـر    نخـست ،هـاتیر محمـد  ا م،جمهـور انـدونزى   یسیـ  ر ،سـوهارتو ] محمد[کشتى با آقایان    

وزیر بـنگالدش   نخست واجد،   خانم شیخ حسینه   ، مصر جمهور رییس ، مبارك یسن ح ،مالزى
  .پرسى کردم احوالو وزیر دفاع نیجریه وزیر پاکستان   نخست،و نوازشریف

  ،رلدمیـ ] سـلیمان [ آقـاى  . رسـیدیم رسفُبـ ى ی در ساحل آسـیا ی بلریب کاخ قدیمى   بهمغرب  

                                                                                                              
1997از جمله ،جمهور سیی با حضور سه ر8-دي اجالس سران نینخست . استانبول صورت گرفتهیانی بقی از طر 
 برگزار هی در شهر استانبول ترک1376خارجه در خرداد امور ری وزکی و ریوز  و چهار نخست،ی رفسنجانی هاشميآقا
. ونیسی شورا و کم-شود ی برگزار مبار کیکه هر دوسال - سران يها اجالس:  سه سطح دارد8-دي گروه ساختار .شد

 اعضا ندگانی نهاد مرکب از نمازی نونیسیخارجه سازمان و کمامور ي متشکل از وزار،ساز می نهاد تصمنیتر ی اصلشورا
 سیی ررکل،ی هم شامل دبرخانهی ساختار دب،)2006 (ي اجالس سران در اندونزنی پنجممی بر اساس تصمنیهمچن. است

 گروه رخانهی دبمقر . استهی و ترکرانی ا،ي اندونزاری در اختبیاددان است که در حال حاضر به ترت و اقتصرخانهیدب
 . در استانبول است8-دي
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 سفر بھ تركیھ 

اجالس سران گروه هشت در استانبول ترکیه

مالقات با آقای اربکان، نخست وزیر ترکیه
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 سفر بھ تركیھ 

شرکت در اجالس سران گروه هشت
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 م دو طـرف .سـر میـز شـام   . ال کردنـد ب در مدخل کاخ استق    ،ش و همسر  ]جمهور ترکیه  رییس[
 .و برگشتیمرفتیم  من و اربکان براى نماز ، در بین شام خوردن.آقایان دمیرل و اربکان بودند    

  .هاى زیادى با هر دو نفر داشتم صحبت
 به زودى ریاست ، اربکان گفت.کنند نشینى مى تند تا دو ماه دیگر از شمال عراق عقب      گف

 خیلـى برایـشان روشـن نبـود کـه چگونـه        .کنـد    واگـذار مـى    رلچیل] تانسو[دولت را به خانم     
 اشکال قانونى دارند و امیدى ندارند که با انتخابات زودرس ؛ به مجلس معرفى شوددتوان مى

  .اى جز این ندارند ارهوضع بهتر شود و هم چ
هـا   ارتـشی از دست هست و هر دو ند و احتمال کودتاى نظامى   ربحران سیاسى شدیدى دا   

جـاى   . بحـران اقتـصادى و امنیتـى هـم دارنـد     .کننـد  ولى خونسردى را حفظ مى    ،ندا ناراحت
 تـا  . من بعد از شـام فهمیـدم  .نخورد کرد و شام  عفت قهر؛نشستن عفت و فاطى مناسب نبود   

   .وقت با خستگى خوابیدم دیر. حق با اوست؛ عفت ناراحت بود،سفرآخر 
  

  1997 ژوئن 15                                  1418 صفر    9   1376 خرداد 25یکشنبه  
   

 براى برنامه اجـالس و اصـالح    . شب هم کم خوابیده بودم     .بعد از نماز صبح دیگر نخوابیدم     
وزیـر   نخـست [، هـاتیر محمـد  ا آقـاى م هـشت صـبح،  ساعت  .مطالعه کردمها   نطقم و مالقات  

 توســعه ةدربــارکوتـاه و   مــذاکرات .خـوردیم صــبحانه بـا هــم   .آمــد بــراى مالقـات  ]مـالزي 
 همگى .رفتیم ]جمهور اندونزي رییس[، به مالقات آقاى سوهارتو   نُه   ساعت   .ها بود   همکارى

  . صحبت تشریفاتى و دوستانه بود.هتل اقامت دارندهمین در 
آقایان دمیرل و اربکـان از ترکیـه و    ،در اجالس  .رفتیمبه کاخ مجاور     ،براى اجالس س  سپ

بـا مـضامین    ،شـد هـا    سـخنرانى صرف ساعت دو مجموعاً   ؛همه سران دیگر سخنرانى کردند    
شـناختن   رسـمیت  طر بـه ا بـه خـ  1؛هایم به آمریکا حمله کردم  فقط من در صحبت    .شبیه به هم  

                                                
 - هاى کارى و تصویب شش طرح به عنوان  ه شده در گروهیهاي ارا طرح«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

شمندى است که کامالً مورد حمایت جمهورى اسالمى ایران دار گروه هشت، اقدام مناسب و ارز هاى اولویت طرح
هاى مشترك صنعتى و  ها در راستاى قوام و شکوفایى این تشکل و به منصه ظهور رساندن فعالیت این تالش.باشد مى

گروه کارى ،نمایم به همین منظور پیشنهاد مى .اى برخورد است اقتصادى میان هشت کشور اسالمى از اهمیت ویژه
 هاى بزرگتر مشترك صنعتى را نیز در اولویت کارى خویش قرار داده و  بررسى پروژه،کشورهاى عضوصنعت 
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را در کـشورهاى اسـالمى و عربـى    هـا  یل کـه برخـى انتقاد     یالمقدس براى پایتخت اسـرا      بیت

م که بیانیـه در ایـن خـصوص از سـوى اجـالس       دیگر پیشنهاد دادهاي    هیأتبرانگیخته و به    
شـده و  محتـاط   خیلى  .او هم نپذیرفت   ؛ انتظار داشتم که اربکان بپذیرد     .ند نپذیرفت ؛داده شود 

  .ترسد مى
 سپس بـه دروازه کـاخ در    .ران عکس تهیه کردند   و خبرنگا کردیم  اسناد را امضا و مبادله      

به کـشتى   براى ضیافت ، بعد از نماز.عکس و فیلم در جمع سران گرفتند     .رفتیمر  فُسبساحل  
سه ساعتى روى آب گشتیم و ناهـار را در حـال حرکـت صـرف          و   د ،آقاى اربکان  با. رفتیم

 ،ي جنـزور بـا  . نـد وزیـر مـصر بود    نخـست  ،يجنزور ]کمال[ دو طرف من اربکان و       .کردیم
یل ی سازش مصر با اسـرا  ةدربار  را  نظرم . خیلى خوشحال شد   .اى داشتیم   هاى دوستانه   صحبت

 خواسـتار تجدیـد روابـط    .یل شد و به ضرر اسـالم و عـرب  یاسراو  گفتم به نفع مصر     .پرسید
  .  مانع تجدید سفارت است،تصمیم و حکم امام. موافقیما روابط مادون سفارت ب گفتم .شد

کـردن  ك و ادعاى فرار.ك.ل پی مساةدربار صحبت . به مالقات آقاى دمیرل رفتیم   عصر
اى با   سپس مصاحبه.ایران بود که بنا شد گروه تحقیق مشترك تشکیل دهیم     آنها از عراق به   

                                                                                                              
مثل ساخت مشترك هواپیماى جت مسافربرى، قطارهاى سریع ؛ه نمایندینتایج حاصله را به اجالس آتى سران ارا 

هاي موفقى  ی از این قبیل تجربهیها مونهتجهیزات صنایع نفت و ن هاي مخابراتى، السیر مسافربرى، لوکوموتیو، ماهواره
وجود . تواند راهنماى سایر کشورهاى عضو باشد اند، مى که برخى از کشورهاى این گروه در توسعه اقتصادى داشته

کردن قوانین و مقرارت حقوقى و ادارى مربوطه و همچنین   اکثر این مناطق از طریق یکنواختمناطق آزاد تجارى در
گذارى در این مناطق راه را براى ادغام هر چه بیشتر   در کشورهاى گروه هشت به سرمایهىتشویق بخش خصوص

طالعات فنى از طرف دیگر هاي صنعتى، علمى و مبادله ا اقتصاد این کشورها از یک طرف و گسترش همکارى
 انتقال سفارت آن خصوصهمکاران محترم، مایلم نگرانى عمیق خود را از مصوبه اخیر کنگره آمریکا در  .گشاید مى

س به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر فلسطین ابراز نموده و آن را  بیت المقدس و معرفى این شهر مقدآویو به کشور از تل
اعتنایى به امت اسالمى و نشانگر مواضع غیر عادالنه آمریکا اعالم  تجاوزى آشکار به حقوق حقه ملت فلسطین و بى

گرى در مسأله فلسطین است و برگ دیگرى بر   بر عدم صالحیت آمریکا براى میانجىاین عمل خود دلیلى متقن .نمایم
تصمیم انتقال سفارت  .یل غاصب استییستى در راستاى تأمین منافع اسراهاى رژیم صهیون روى از سیاست اثبات دنباله

عنوان نمایندگان اکثریت نماید که جهان اسالم، به ویژه این تجمع مهم به  آویو به بیت المقدس ایجاب مى از تل
 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .جمعیت جهان اسالم، برخورد مناسبى را با آن داشته باشد

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376
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 ، شـب سـاعت دوازده . میکوپتر بـه فرودگـاه رفتـ     با هلى  1.م تلویزیون ترکیه کرد   هفتکانال  
نمـاز و هـم شـام را    هم .  بامداد خوابیدمیکساعت  . ران شدیم وارد ته بدون استقبال رسمى    

  . در هواپیما داشتیم
   

  1997 ژوئن 16                                1418 صفر    10   1376 خرداد 26دوشنبه 
   

بـراى   ،هاى مؤتلفه اعضاى هیأت .ها را خواندم و کارها را انجام دادم        گزارش .به دفترم رفتم  
حـزب  دبیرکـل  [، عـسگراوالدى ] اهللا حبیـب [ آقـاى  .آمدنـد  2ىیدت گروه بخاراسالگرد شها 
صـحبت    گزارش داد و من هم در اهمیت و آثـار شـهادت و جانبـازى آنهـا      ]یمؤتلفه اسالم 

 ؛مشورت کردنـد   ]جمهور منتخب  رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[ جواب به آقاى     ةدربار .کردم
  . گفتم بدهند است؛ مشورتى خواسته نظر، برنامه و اعضاى کابینهةدرباراز آنها 

 ةدربـار بررسـى اقـدامات انجـام شـده     بـراي   ،] میانـه  آسیاي [هاى شمالى   شوراى جمهورى 
  جلـسه بـا  ،اقتـصاد عالی عصر شوراى  .جلسه داشت ،هاى گذشته و تصمیمات جدید     تصمیم

  ه بـا  کـ ]وزیر پاکستان نخست[، نواز شریف از آقاي    براى مراسم استقبال     .داشت چند مصوبه 
                                                

 - به هم گره ترکیه و ایران دو کشور دوست استراتژیک هستند که منافع آنها«: در بخشی از این مصاحبه آمده است 
طبیعى . معموالً هر چه به یکى از دو کشور آسیب بزند، اثر منفى آن روى کشور دیگر هم خواهد بود. خورده است

ك این روزها در ترکیه .ك.له پأمس. است که افراد فهمیده و دلسوز مایل نیستند روابط این دو کشور را تیره کنند
ترکیه دوست . لیلى ندارد که ما مایل باشیم آنها توفیقاتى داشته باشندد. له کردها را داردأمطرح است و ایران هم مس

کنند، قصد دارند  کنم آنهایى که این اتهام را مطرح مى من فکر مى. اى با ما ندارد ك روابط دوستانه.ك.ماست، اما پ
ه یک گروه مشترك از ما پیشنهاد کردیم ک. جاى دیگرى منتقل کنند و عجز خودشان را بپوشانند همشکل خودشان را ب

دو کشور تشکیل شود، نماینده مخصوص من و آقایان دمیرل و اربکان هم در آن گروه باشند و هر ادعایى را رسیدگى 
آیند و مشکالتى  شود، عده زیادى به ایران مى در شمال عراق که جنگ مى. کنیم مشکالت زیادى را تحمل مى. کنند

آورند و گاهى حیوانات مریض آنها  اسلحه با خود مى. آیند اچاق مىچون به صورت ق. آورند را به وجود مى
طبیعى است مایلیم عراق امن باشد تا . آورد که هزینه زیادى براى ما دارد هایى چون طاعون گاوى را با خود مى مرض

 کتاب ← دیکن  رجوع» .اهیم که این مشکالت را درك کنندخو از مسئوالن ترکیه هم مى. ها رخ ندهد این اتفاق
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی«

 -  زی ناسالمیتلفه ؤ ميها تأی عضو هيو . اسالم بودانییفداگروه  ي، از اعضا)1344-1323 (ییمحمد بخاراشهید 
 1344 خرداد 26ر بامداد  دشهید بخارایی.  ترور کردی ملي را مقابل مجلس شوراریوز  نخست، منصوریبود که حسنعل

 . باران شدری تي نژاد، توسط حکومت پهلوکی نی و مرتضي رضا صفار هرند،یبه همراه صادق امان



 
 

 
 

              
                        220 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالقات با نخست وزیر پاكستان          

سفر نخست وزیر پاکستان به تهران
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 جلـسه  ،پـس از مراسـم و مـصاحبه کوتـاه     .بـه سـعدآباد رفتـیم      ،انـد   خانواده بـه ایـران آمـده      
ل کشمیر و افغانـستان  یل همکارى دو طرف و مسا     ی مسا ةدربار .مذاکرات رسمى برگزار شد   

 تالش کرد که ما را در مورد .میاکره خصوصى به درخواست او داشت   سپس مذ  .صحبت شد 
یـع  دسیاست حمایت از طالبان و به رسمیت شناختن آنها قانع کند که نـشد و درخواسـت تو   

   .کردتکرار ارز در بانک پاکستان را 
و رفـتم  سعدآباد ام در کنار  سازي آماده دفتر در حال ، بهدر فاصله مذاکرات تا شام و نماز   

شان را آزمایش سـرد    بمب اتمى،گفت.  مذاکرات زیادى داشتیم  ، سر میز شام   .ازدید کردم ب
چـون  . اى را آنجـا داشـتند    خامنـه اهللا یـت  قرار مالقات آ.بروند  بنا بود فردا به مشهد  .اند  کرده
 ه به تردید افتادند و درخواست نمودند که بدرق،اند وقت گذاشتهرا عصر و دیر مالقات وقت

 عفت هم . به وقت دیگرى موکول شد؛پیشنهاد سفر به شمال را دادم .  پذیرفتم ؛شدرسمى نبا 
 در ، کـشور وى دیدریـا   سند ترسیم خط مرزى.براى همسر و فرزندان او ضیافت شام داشت      

  . کار خوب و مهمى است؛ شدخارجه امضاامور توسط دو وزیر ،حضور ما
  
  1997 ژوئن 17                                1418 صفر    11   1376 خرداد 27شنبه  سه

   
از  پـروژه و تکـریم   3700 و افتتـاح    ]سـازندگی  [جهادتأسیس   براى مراسم سالگرد     ،از منزل 

 فـیلم و نمـایش از       ، در مراسـم   .از نمایـشگاه بازدیـد کـردم      . رفتـیم  به ورزشـگاه آزادى    ،من
 و ]جهـاد سـازندگی  وزیـر  [، فـروزش ] غالمرضا[و سخنرانى آقاى    سازندگی  کارهاى جهاد   

من که مادر   که یکى به صورت گلدان و دیگرى با عکس بوددو فرشبا تقدیم لوح سپاس 
  1. خدمات جهاد ایراد نمودمةدربار من هم سخنرانى مفصلى .شهید کشورى تقدیم کرد

                                                
 - شد و این برنامه مهم سازندگى نبود، چه اتفاقى  اگر جهاد تأسیس نمی«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

ن چیزى در اگر چنی. افتاد؟ یعنى اگر دستاوردهاى جهاد را از بقیه کارها جدا کنید، منظره جالبى خواهید داشت می
خارج تحقق پیدا کرده و توسط انقالب به ثمر نرسیده بود، آن هدف اصلى انقالب که برقرارى عدالت و رفع تبعیض 

رسید، ما امروز شاهد تبعیض بیشترى  ین کارها توسط انقالب به ثمر نمیکرد و اگر ا  بود، به هیچ وجه تحقق پیدا نمی
مان را راهنمایى کرد که در همان لحظات اول شروع   خداوند امام راحل.بودیم که بحمداهللا چنین چیزى پیش نیامد

گیرید و حدود سه  جدهمین سالگرد تأسیس جهاد را جشن میاالن که شما ه.  را صادر کردندکار، فرمان تأسیس جهاد
 ند ماهى ازکنیم، در مثل چنین روزى که چ کنید، وقتى به عقب نگاه می هزار و هفتصد طرح و پروژه را افتتاح می
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 . عـازم سـفر بـه ویتنـام اسـت       . آمد ]جمهور معاون اول رییس  [،   دکتر حبیبى  .به دفترم رفتم  

 جلـسه  ،عـصر شـوراى عـالى منـاطق آزاد       . صحبت شـد  نظام   تشخیص    دستور مجمع    ةدربار
و جلفـا و امیرآبـاد بهـشهر و بنـدر امـام و منطقـه           بـم    چهار منطقه حراسـت شـده در         .داشت

 ، نیازهاى طرح. کمیته تخصیص ارز جلسه داشت.آزاد تصویب شد  به عنوان منطقه،سرخس
  . جنوبى و گندم و گوشت تصویب شد نجمله پارسم

  
  1997 ژوئن 18                          1418 صفر    12   1376 خرداد 28چهارشنبه  
   
 ابـراز  ]جمهوري ریاست [ از نتایج انتخابات.استاندار اصفهان آمد، ]آقاي اسحاق جهانگیري  [

 دچـار  ، معتقـد اسـت  .خوشحالى کرد و از من خواست کـه از آقـاى خـاتمى حمایـت کـنم          
د  از خودش دفاع کر  .استاندار کردستان آمد  ،  ]آقاي محمدرضا رحیمی  [. مشکل خواهد شد  

 اتهـام حمایـت از   .گویـد   درسـت مـى  ؛اش بـراى کردسـتان داد   و شرحى از خدمات عمرانى  
نـشان پیـشنهادى وزارت   اعطـاي    در انتخابـات را تکـذیب کـرد و بـراى             ]نوري [ناطقآقاي  

  . را آورد] به کردستان[هاى تهیه شده راجع به سفرم   کتاب.کشور تأکید داشت
  آمد و براى سیاست کـار خـودش     در بنگالدش سفیر جدیدمان   ،  ]آقاي محمدصادق فیاض  [

ــرد  ــر کـ ــاى .کـــسب نظـ ــدي[ آقـ ــد محمـ ــد رى] محمـ ــهرى آمـ ــات.شـ ــه انتخابـ   از نتیجـ
 و ]نـوري  [ نحوه تبلیغات جنـاح آقـاى نـاطق   ازو به شدت    ناراحت است    ]جمهوري ریاست[

 بـراى دانـشکده حـدیث     .منـد اسـت     گلـه ...هـاى روحـانى و نهادهـا و         کردن همه چهره   خرج
 خـواب دیـده اسـت کـه ازدواج بـا دختـرى بـرایش        ، قبل از انتخابـات   ، گفت .رداستمداد ک 

 .شـود  ولى نصیب تو نمـى  ، کسى به او گفته که این دختر ازدواج خواهد کرد          و مطرح بوده 
  از صداوسـیما خیلـى عـصبانى اسـت و      .شـود   خودش تعبیر کرده که در انتخابات برنده نمى       

قرائتـى کـه وادار بـه      ] محـسن [آملـى و     جـوادى ] عبـداهللا [ روحیه افـرادى مثـل آقـاى         ،گفت
   . بد است،شدند] نوري[ ناطق  آقايحمایت از

                                                                                                              
ها به  انقالب گذشته بود، با فقر و بیکارى و مشکل روستاها مواجه بودیم که در همان روزها مهاجرت روستایی

 رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» . اوج گرفته بود-رستى هم نداشتند شهرهایى که وضع د-شهرها
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  انیسخنر
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 مراسم جھاد سازندگي       

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد سازندگی

مراسم افتتاح همزمان 100 طرح ورزشی در سراسر کشور
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 گـزارش  ]سـازندگی  [ مـدیران جهـاد  .ه بین خزر و خلـیج فـارس جلـسه داشـتیم          ابراى آبر 

عـصر   .آینـد  بـودن طـرح برنمـى     اقتـصادى ؤال   از عهده سـ    ؛ ولى مطالعات ناتمام است    ،دادند
  .داشتیم  منجمله اساسنامه بنیاد شهید،دولت با مصوباتهیأت جلسه 

 ]وزیر امورخارجه سوریه  [،   و فاروق الشرع   ]جمهور معاون رییس [،  سپس عبدالحلیم خدام  
 برداشـت  ةدربـار  روابط با عراق توضیح دادنـد و   ةدربار . پیام حافظ اسد را آوردند      و آمدند

 بـا کـشورهاى دیگـر    ، قرار شد.ندیل سئوال کردیامن از سیاست ترکیه در مورد عراق و اسر   
 دکتـر  .همـاهنگى کننـد   ،یلی جهت انصراف از همکارى بـا اسـرا        ،عربى براى فشار بر ترکیه    

  .آمد  براى خداحافظى سفر به آمریکا و روسیه،]وزیر امورخارجه[، والیتى
   

  1997 ژوئن 19                             1418 صفر    13   1376 خرداد 29 شنبه پنج 
   

 و ] اجالس سـران ي ستاد برگزارسیی و ر  جمهور  سیی ر ژهی و ندهینما[،  آقایان صادق خرازى  
کنفـرانس اسـالمى را   ] اجـالس سـران سـازمان   [گزارش کارهـاى مقـدماتى      .مظاهرى آمدند 

جمعـه   امام .کردم  موافقت؛ اختیارات و امکانات خواستند،دادند و براى تسهیل و تسریع امور 
 و نـد  بـراى مـصلى و امـور عمرانـى کمـک گرفت     . آمدنـد   و بختیـاري   تاندار چهار محال  و اس 

   .هاى عمرانى داشتند اصرار بر سفرم به استان براى طرح
 گـزارش تأسـیس مرکـز    . عـضو شـوراى نگهبـان آمـد        ،]شاهرودي [آقاى محمود هاشمى  

 ،انتخابات اخیـر  با توجه به نتایج   .تحقیقات فقهى و انتشارات فقهى را داد و کمک خواست         
  . شخصاً براى امور فرهنگى و اقناع جوانان اقدام کنم،از من خواست

مـذاکره  نیـز   گزارش سفر به قم و   . آمد ]جمهور منتخب  رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[آقاى  
 .نظـر رهبـرى بـا فکـر او تفـاوت دارد      ،هنـري هـاى    در مسأله سانسور برنامه   .با رهبرى را داد   

 از .ها را وارد کابینـه نکنـد   که خانمه  در قم از او خواست     ،]گلپایگانی [صافى] اهللا لطف[آقاى  
  . اظهار نگرانى کرد ،]شهردار تهران[، کرباسچى] غالمحسین[برخورد با آقاى 
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 شھرداران كشورھاي اسالمي        

هشتمین همایش شهرداران کشورهای اسالمی
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 شھرداران كشورھاي اسالمي        

هشتمین همایش شهرداران کشورهای اسالمی
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  مراسم تجلیل ورزشكاران
 عكس در تیر ماه مي باشد         

حضور در جمع صمیمی قهرمانان کاراته کشور
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  1997 ژوئن 20                                 1418 صفر    14   1376 خرداد 30جمعه 

   
 مهـدى و یاسـر و   .انـد  هـا بـه مـسافرت رفتـه      بخـشى از بچـه  .خلوت بودامروز  .در منزل بودم 

. شـدیم  سـرگرم  ]فرزنـد یاسـر  [،  و لیلـى ]فرزنـد مهـدي   [،  ادؤ مقدارى با ف   .هایشان آمدند   بچه
 اربکان اسـتعفا  .ل ترکیه مورد توجه است    ی مسا ،ها  در گزارش  .به مطالعه گذشت  وقت  بیشتر  

لـر مـأمور   لچیرفـت خـانم     انتظار مـى . استتشکیل کابینه شده مأمور یلماز،ا] مسعود[داده و   
   . بحران دارند؛ر استلل نوبت چی،دست آورده برا  نتواند اکثریت  یلمازا اگر .شود

علیـه امـالك او در   شـده    از حکـم داده      . آمـد  ]تـاجر پـسته   [،  سین امـین  حـ سرشب آقـاى    
 هکتـار  450و گفـت در آمریکـا   شکایت داشت   و مشکالت کارخانجات چغندر      تدشومر

اهى سیل داریم کـه   رگبار و گ، این روزها معموالً در گوشه و کنار کشور    .زمین پسته دارند  
  . عادى استدر این فصل غیر

  
  1997 ژوئن 21                                    1418 صفر    15   1376 خرداد 31شنبه  
   

بـراى مراسـم    ده صـبح،  سـاعت   ها را خواندم و کارها را انجـام دادم   گزارش.به دفترم رفتم  
هـاى صداوسـیما    بـه مرکـز همـایش    ،هاى اسالمى افتتاح اجالس شهرداران شهرها و پایتخت    

هاى شهردارى تهـران گرفتـه بـود و     ها را طرح  اغلب غرفه .م از نمایشگاه بازدید کردی    .رفتیم
 ،المقـدس   در آثـار شـهر بیـت      .چند غرفه هم از اصفهان و بعضى کشورهاى اسـالمى دیگـر           

  .درنگ بیشترى کردم
کل و نماینـده دبیرکـل سـازمان    دبیرهاى شهردار و     یرمقدم و صحبت   پس از خ   ،در مراسم 

 اهمیــت ابتکــارات ایــران در توســعه  ةدربــار ،المقــدس کنفــرانس اســالمى و شــهردار بیــت 
سـخنرانى  هاى فرهنگى و توجه به محیط زیست و میراث فرهنگى  شهرسازى و حفظ میراث   

المقــدس و ضـعف برخــورد کــشورهاى   و از مــصوبه کنگـره آمریکــا در مــورد بیـت  کـردم  
   1.انتقاد نمودم اسالمى

                                                
 - براى تقویت شرایط مناسب شهرنشینى که در زمان ما از حساسیت و «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 ها به خاطر شرایطى که عصر صنعت براى زندگى ضرورت بسیار باالیى برخوردار است و توجه به زندگى شهرنشین
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 گزارشـى از پیـشرفت کـار تفـسیر راهنمـا         و  گروه معارف قرآن آمدنـد     .به دفترم برگشتم  
استمداد را آوردند و براى توسعه کتابخانه تخصصى و تنظیم کلید قرآن نمونه تدوین  .دادند

   .آوردند هاى جدید کار را براى مشورت و طرحکردند 
شارى که مشکل فحل  براى . آمد]رییس سازمان صدا و سیما[،  عصر آقاى على الریجانى   

اى که با مقامات انگلیس داشـته     مصاحبه ه خاطر ب –جواد  محمد -جناح چپ روى برادرش     
 ترکیه   و  در مورد افغانستان   .شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت      1.ستمداد کرد ا ،دنآور  مى

  .گیرى شد  بحث و تصمیم،اى و مسأله الحاق به پیمان خلع سالح هسته
ــن   ــدیر ورزشــکاران از خــدمات م ــراى مراســم تق ــتم  ،ســپس ب ــه ورزشــگاه آزادى رف  .ب

اجرا کردند و را سازندگى د ور س.ها بود کاران مرد و زن و نوجوان  هتارهاى متنوع کا    نمایش
 .تقدیم کردند که با تشکر به خودشان برگرداندمهم هایشان را    مدال ،لوح سپاس قهرمانان  با  

 با توضیح اهمیـت ورزش و تـشکر از توفیقـات    . طرح ورزشگاه جدید افتتاح شد     100تعداد  
 هم  ] بدنی رییس سازمان تربیت  [،  طبا هاشمى] مصطفی[آقاى   2.سخنرانى کردم  ،ورزشکاران

                                                                                                              
ده است، موظفیم که به خاطر جلوگیرى از ضررهاى فراوان زندگى هایى که تحت شرایط شهرى به وجود آور

من عبورى از نمایشگاه اینجا و از آنچه که در . اي انجام بدهیم مان خدمات شایسته مناسب شهرسازى نیست، براى مردم
هاي  که بحمداهللا در دورهنکات قابل توجهى در اجالس شما مورد توجه هست . نمایشگاه آمده بود، بازدید کردم

هاي شهرنشینى، هم از لحاظ ساخت محیط زیست مناسب و هم از  گذشته آثار خودش را هم براى بهتر کردن رندگى
هاي  ها و ظرافت نگرى و مراعات زیبایی بهاى تاریخى و اسالمى این شهرها و هم آینده هاي گران لحاظ حفظ میراث

 ساله سازندگى به وجود آمده است هشتهاي باارزشى در این دوره  هم تجربهدر ایران  .ممکن امروزى گذاشته است
 بر ریها و تأث همانان عزیز ما با دقت با این نکات قابل توجه نظر داشته باشند و به ما براى تکمیل این برنامهیکه مایلم م

 رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع» .استفاده باشد، بهره بگیرند   آنها قابلياگر برا. افکار کمک کنند
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی

 -  برعهده  مجلس را يها  مرکز پژوهشاستی رآقاي محمدجواد الریجانی که ،1376در آستانه انتخابات دوم خرداد
 محرمانه با ی در مالقات کرد و، به انگلستان سفر بودياکبر ناطق نور یعلآقاي  از متحدان یاسی سيبند داشت و در جناح

 تواند ی م، در انتخاباتيناطق نورآقاي  يروزی گفت که پي وه ب،سیخارجه انگلامورکل وزارت ری مد، براونکین
آقاي  ژهیو  بهمبارز، ونی از مجمع روحانکالی راديریه تصوی تالش کرد با ارااو.  کندنی و غرب را تأمسیمنافع انگل

آقاي  از مذاکرات محرمانه ییها  بخشانتشار . کندقی تشوينور ناطقآقاي  از تی را به حمانتاس انگل،یمحمد خاتمسید
 . منجر شدایشان ي برای بزرگيزی به آبرور، براون در روزنامه سالمکی با نیجانیجواد الرمحمد

 - بود که سراینده هایى اى که مقدارى براى بنده سنگین بود، ستایش نکته«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
سرود و اجراکنندگان سرود سازندگى درباره خود من داشتند که زیادتر از آن چیزى است که بنده هستم و من واقعاً 

 این شکسته نفسى نیست، بلکه اعالم واقعیتى است که خودم بهتر از دیگران. دانم ها نمى خودم را الیق آن ستایش
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 سپس از سالن ورزش شنا بازدید کـردیم      .شکوهى بود رشور و با   مراسم بسیار پ   .گزارش داد 

 . از آن استفاده شـود ،که پیشنهاد شده براى محل برگزارى اجالس سران کشورهاى اسالمى 
  .  را آوردند که تسلیت گفتم1طانىسل] محمدباقر[اهللا   آیتفوتخبر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
رود و این  وبى جلو مىخ  اى را در پیش گرفته و به االن بحمدهللا ورزش کشور حرکات شایسته .شناسم خودم را مى

ایم گرچه در  امکاناتى که ما براى ورزش تهیه کرده .پیشروى در سایه بازوان توانمند ورزشکاران نیرومند کشور است
مان قابل قبول است، اما دستاوردهاى ورزش بیشتر از امکاناتى است که امروز در اختیار ورزشکاران است و  حد وسع

ت ما و جوانان نیرومند انقالب اسالمى متکى است که بحمدهللا امروز در حال توان مل امر به اراده نیروهاى پراین
هاي  آمار موفقیت .مان اگر از کارهاى سازندگى جلو نباشد، عقب نیست به لطف خداوند ورزش .درخشش هستند

هاي اخالقى و   موفقیتع وتنوهاي م هاي جهانى و هدایاى فراوانى که شما ورزشکاران از نشان ورزشکاران ما در میدان
تى آثار حیثی.اى دارد العاده کند و ارزش تاریخى فوق خوبى در دنیا معرفى مى آورید، ملت ایران را به جسمى براى ما مى

از لحاظ داخلى حضور موثر ورزشکاران در جامعه به تزریق .ورزش ما امروز بیش از هر دوره دیگرى در تاریخ است
شود که این نشاط و شادابى را شما عزیزان به مردم  یام سالمتى و شادابى منجر مىروحیه مردانگى و شهامت و پ

 ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .کنید و ارزش باال و واالیى دارد کشورتان هدیه مى
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر

 - ایشانپدر.  بودیعی و مجتهد شی اصوله،یفق) 1292 -1376(ردي  طباطبایی بروجی محمدباقر سلطاندیساهللا  آیت ، 
 . در منطقه بروجرد بوده استیی از عالمان بزرگ سادات طباطبایکی ،يالعلماء بروجرد  ملقب به سلطاناصغر، یعلدیس
 )هر(حرم حضرت امام خمینی  در جماران تهران درگذشت و در ی سالگ86 در سن 1376 خرداد 31 در روز شنبه يو

  .به خاك سپرده شد
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  1997 ژوئن 22                                          1418 صفر    16   1376 تیر 1یکشنبه 
   

ریـیس سـازمان   [، عراقـى ] محمـود محمـدي   [ آقـاى    .مدیران سازمان تبلیغات اسالمى آمدند    
 مـن هـم   .کردنـد  نى بـه عنـوان سـپاس از خـدماتم هدیـه     آ گزارش داد و قر    ]تبلیغات اسالمی 

 با تأکید بر روى محتواى مناسـب و ابـزار صـحیح دسـتور            ، شرایط تبلیغ موفق و مؤثر     ةدربار
  1.صحبت کردم ،کار

هـاى   نامـه  تـصویب کـردیم کـه واریز      .تنظـیم بـازار جلـسه داشـت       ] پـشتیبانی برنامـه   [ستاد  
 هم ]جمهور منتخب رییس[، خاتمى] سیدمحمد[ آقاى . قابل فروش در بورس باشد    یصادرات

 ؛دولـت مـصوباتى داشـتیم   جلـسه هیـأت   عـصر در    .براى اولین بار در جلسه شرکت داشـت       
  . به مرکزیت گرگان،]گلستان [منجمله تبدیل منطقه گنبد و گرگان به استان

 . بـه سـاختمان قرمـز رفـتم    .روم گفتم من به محل کـار او مـى       ؛آقاى خاتمى وقت خواست   
مخـالفى    منجمله رفتـار بـا اروپـا و نیروهـاى    ،ل اقتصادى و سیاسى   ی مسا ةدربارى  یها  مشورت

کننـدگان نـوار     درصدد پیگیرى مـسأله تنظـیم    . منتظرى داشت  اهللا یتآزادى و آ   چون نهضت 

                                                
 - بندى کلى در تبلیغش موفق  از اینکه در مجموع، روحانیت در یک جمع«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

ن مطالب بود، این قابل بحث مان به اندازه نیاز و همچنین به اندازه حق آ  اما اینکه آیا توضیحات؛بوده، نباید تردید کنیم
ل، روحانیت ایران توانست با حضور خود رژیم پهلوي را از پا درآورد و نظام ه هر حال در این زمان بسیار متحوب. است

ترین شرایط و فشارها، یک جامعه نمونه  ها را پشت سر بگذارد و در سخت جدیدى را به وجود بیاورد و همه این توطئه
 ،در بین محافل منصف دنیا. نزدیک بیست سال مقاومت و جنگ و سازندگى را در دنیا داشته باشداسالمى را بسازد و 

. اما ممکن است قانع نباشیم و باید خیلى بهتر از این باشیم. باید سرافراز و موفق باشیم که این کار خیلى بزرگى است
به هر حال کلیات توفیق . گرفتند ز این پیشى میکردند و بیش ا ممکن است بپذیریم که شاید کسانى بهتر از ما کار می

لذا باید سعى کنیم . توان بهتر بود و به حدى رسید که بهتر و پرثمرتر باشد  را باید قبول بکنیم و در عین حال همیشه می
. یمکند، بررسى و اصالح کن اشکاالتى را که بروز می. بینیم، تشخیص دهیم عیوبى که در کار می. که بهتر کار کنیم

کنیم، اگر نقصى در  افتد و اطالعى که پیدا می شود؛ اتفاقى که می همیشه این کار می. نباید دو روز ما یکسان باشد
روحانیت واقعاً پناهگاه مردم ، کشور االن در این. ید انجام دهیمکارى با رویم که چه ، دلسوزانه به فکر میکارمان هست

گذشته و امروز  يها ها و انتخابات در همه افکارسنجی. روحانیت اعتماد دارندمردم هم حقیقتاً به . و محور حرکت است
 ← دیکن  رجوع» . دلیل نیست   این هم بی؛ مردم مال روحانیت استيد که در هر حال سهم زیادى از آراده نشان می

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب
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  1.م شده بود علیه او تنظی،ى است که در جریان تبلیغاتیویوید

 چند روزى است که سـرماخوردگى و کـسالت و     .کارها را تکمیل کردم و به خانه آمدم       
کنم سکن کار مىکمى تب دارم و با کمک م.  

  
  1997 ژوئن  23                                      1418 صفر    17   1376 تیر 2دوشنبه  
   

محمـد   آقـاي علـی  . [تیبانان دیگـر آمدنـد  ى انتخابـات از وزارت کـشور و پـش   یـ مـدیران اجرا 
 صحت و سالمت انجام انتخابات صحبت ة وزیر کشور گزارش داد و من هم دربار،]بشارتی

 براى فاضالب و بیمارستان و      و نماینده دزفول آمد  ،  ]زاده شیرضا درو  آقاي مهدي   [2.کردم
                                                

 -  مبارزات انی جردر .دوم خرداد در تهران به راه افتادکارناوال عصر عاشورا که چند روز قبل از اشاره به  فیلم 
 و یخاتمآقاي سیدمحمد کردن  ی ضدانقالب معرفي جناح راست براي از سوی تالش مبسوط1376 خرداد یانتخابات

 محرم بود و به فاصله چند روز پس از عاشورا برگزار ایام عزاداري مصادف با انتخابات. رانش صورت گرفتاهواد
 از جوانان را در يا  گسترده پخش شد که عدهطور به نوار ویدیویی ، روز عاشورا و انتخاباتنیله کوتاه بدر فاص. دش

 اهللا آیت.  را در دست داشتندی از خاتميری تصاوکه یدر حالداد،  می در عصر عاشورا نشان ی و خوشحاليحال شاد
، ثارگرانی شهدا و ايها  از خانوادهی جمعداریدد، در دو روز پیش از انتخابات دوم خردا ، رهبر معظم انقالب،يا خامنه

 در عصر يکاروان شاد.دهند ی انجام مها يرخودی از کارها را دشمن و غیبعض«: ند موضوع گفتنیدر واکنش به ا
 .است ها بوده آنلهی حزی نی نامزد انتخاباتکی و به دست گرفتن عکس ستی و مسلمان نیعاشورا، مربوط به مردم انقالب

ها ندارد و  به آنی ربطرای متهم کرد، زنهی زمنی را در ايجمهور استی رابات انتخي از نامزدهاکی چی هدی نبانیابرابن
 ي برایکه دست پنهان اه انداختند، ندانند آن مناظر زشت را به رها ابانی که در خیخوردگان بی همان فردیشا

ضرورت دارد . دهد یها را حرکت مها، آن کردن چهره  و خرابنینیکردن متد  انتخابات، ناراحتيکردن فضا خراب
. کنند   زشت و برخورد با آنها توجهيکارهاگونه  این در انجام لی پنهان دخيها  دستییمسئوالن مربوطه به شناسا

معقول  ،ی منطقغاتی تبل. مراقب باشند و از سر غفلت افراد را متهم نکنند و آنها را مورد اهانت قرار ندهنددی باها يخود
تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار : منبع» .کدر شودمب و  خرادی انتخابات نباي فضالکن ندارد، یو با استدالل اشکال

 .1376اي، بیانات  اهللا خامنه آیت

 - ل موقت و یو صحت کار را خیلى باالتر از مسادارى  ما ارزش امانت«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ل بسیار ارزشمند و جاودانى در تاریخ یدارى مسئولین، مسا ت کار و امانتجلب اعتماد مردم به صح. دانیم زودگذر می

وقت بگذارند ،  دلیلى است که از کارهاى گذشته اعتماد پیدا کرده بودند،خود حضور سى میلیونى مردم. کند ثبت می
شود،   کردند رأى آنها خوانده نمی  فکر میها سخت و جدى بود، وقتى در آن زمان هرچند رقابت. و بیایند رأى بدهند

رود،  ها می مردم ما فهمیدند که همان چیزى که به صندوق. این محصول امتحانات گذشته است. آمدند  حقیقتاً نمی
این در . ها چیز دیگرى بخواهند حاال ممکن است اکثریت چیزى را بخواهند و بعضى. آید همان است که بیرون می

 ود دارد و هر نظامى که دموکراسى را انتخاب کند و یا مردم بخشى از امور را تنظیم کنند، اینهمه جاى دنیا وج
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 نماینـده یـزد   ،نـژاد  پـاك ] سـیدعباس [ آقـاى  .دانشکده پزشکى و سرعت کار  استمداد کرد       
 منجمله تکنولـوژى جدیـد بـراى تولیـد     یهایو پیشنهاد  براى امور استان استمداد داشت  .آمد

  .که براى وزارت نیرو فرستادمآورد برق از گاز 
هاى من تشکر نمود و در       از حمایت  .یس دانشگاه تهران آمد   ی ر ،عارف] محمدرضا[دکتر  

 بـراى  .ردکـ مورد مسئولیت احتمالى در کابینه آینده براى وزارت علوم یا مخابرات مشورت   
   .اجازه گرفت حبیبى] حسن[ دکتر دادن دکتراى افتخارى به

 بــراى حــل . آمــد]ریــیس ســازمان منــاطق آزاد تجـاري [، الـویرى ] مرتــضی[عـصر آقــاى  
 آقـاى  .بـانکى اسـتمداد کـرد    ] محمـدتقی [مشکالت گمرکـى منـاطق آزاد و مـشکل دکتـر            

 گـزارش وضـع متـرو و نیازهـاى باقیمانـده            . آمد ]مدیرعامل شرکت مترو  [،  ابراهیمى] اصغر[
  .استمداد کرد یالى را داد و براى تکمیل تأمین نیازها در دوران مسئولیت منارزى و ر
گزارش صنایع ویژه دفـاعى را داد       . آمد ]جمهور مشاور فنی رییس  [،  عباسپور] مجید[دکتر  

.  را داشـت  به خاطر شـناخته شـدن  ،رفتن از مسئولیت خودش    اجازه کنار  . و کسب نظر کرد   
 براى حل مشکالت مـسأله پیمانکـار فرودگـاه    . آمد]ترابريوزیر راه و [، ترکان] اکبر[آقاى  

  . کارها را تکمیل کردم.استمداد کرد امام خمینى
 وزرا هـم  . رفـتم ]جمهـوري  ریاسـت  [ به باشـگاه نهـاد    ،براى جلسه معاونان و مدیران ارشد     

   و]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبـى ] حـسن [هـاى آقایـان        صـحبت  .نـد شرکت کرده بود  
                                                                                                              

تجربه ،ما در این دوران طوالنى .بینیم ما هم واقعاً با عقیده و اعتماد اینها را انتخاب شده می. پذیرند حقیقت را می 
شان با آراى باالیى  شعورند و واقعاً قدرت انتخاب دارند و انتخابفهمند، با مردم می. منحرف نیستندمردم کردیم که 

هایى که ممکن است  کاري تبلیغات، هیاهو و فریب. که شد، قابل اعتماد است و افکار عمومى افکار منحرفى نیست
وفادارى آنها به نظام هم دیگر قابل تردید . کردند ثباتمردم اینها را ا.  فریب بدهدتواند انجام شود، اینها را کم می

ما در این . مند و وفادار یافتیم ما در دوران انقالب، در دوران دفاع و در دوران سازندگى همه مردم را عالقه. نیست
ظام و راه هجده سال و اندى که گذشته، نتوانستیم موردى را پیدا کنیم که مردم فکر و قصد کرده باشند که با اساس ن

داریم از . گر فکر کنند، وجود ندارندیاى د معنایش این نیست که اصالً افرادى که به گونه. انقالب نا سازگار باشند
حکومت اصالً نگران . توانیم بگوییم امتحان دادیم می. کنیم زنیم و از وجدان جامعه صحبت می افکار عمومى حرف می

گفتند که اصالً برایشان این  ها و به همه ما می کردند و به ارگان ب تأکید میچرا نگران باشد؟ چون رهبر انقال. نیست
 البته دنبال اصول دیگرى هم بودند، ولى اولین ؛این اصل اولى بود. شان شرکت کنند مهم است که مردم در سرنوشت

افتاد؛ چیزى که نتیجه خواستند، اتفاق  ها بود و درست همان چیزى که می تأکید ایشان حضور مردم در پاى صندوق
 رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .اندرکاران نظام به خصوص وزارت کشور بود زحمات دست

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی
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  نامھ نماینده مردم دزفول بھ آقاي ھاشمي 
٣/۴/٧۶            

دستور سردار سازندگی به وزیر نیرو برای رفع مشکل فاضالب شهر ایثارگر دزفول



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 237
                                      

کتـر  د و سپس مراسم اعطاى نشان استقالل به   ]وزیر آموزش و پرورش   [،  نجفى] محمدعلی[
 نکات برجسته توفیقات دوره مسئولیت و قدردانى از خـدمات  ة دربار1حبیبى و سخنرانى من 

   . شام خوردیم و متفرق شدیم،سپس نماز مغرب و عشا را خواندیم . انجام شدمدیران ارشد
 50شدن حـدود   سنگ لوشان و کشته و مجروح     در معدن زغال    خبر انفجار  ،ها  رشدر گزا 

سلطانى به قـم  ] سیدمحمدباقر[ عفت براى مراسم مرحوم . شدمى شدیدحت باعث نارا ،کارگر
رغم اعالن قبلى و برگردانـدن جنـازه از قـم و      على،نشدن ایشان در قم  و مسأله دفن   بود   هرفت

 گویـا واقعیـت ایـن اسـت کـه آسـتانه      .هـایى شـده   عات و بحث  باعث شای  ،در مرقد امام  دفن  
موافقت نکـرده و   ،اند خواسته  آنها براى محل دفن مى    که   اى   با نقطه  )]س(حضرت معصومه   [

  . اند کردهه که مورد قبول آنها نبوده و قهردادپیشنهاد هاى دیگرى  جا
   

  
  

                                                
 - هشتکنم قضاوت عمومى جامعه همین باشد که دوره اجرایى  فکر می«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 حتماً تقصیرها ؛شد کار شود  گوییم بهترین بود و یا بهتر از این نمی  نمی. ثر بوده استؤ گذشته براى کشور مفید و مسال
فهمیدیم،  اگر در جریان کار می. تواند ارزیابى کند و بفهمد لیتش میئوصورهایى هم داشتیم که آدم بعد از دوره مسقو 

ایى هم در کار ما بوده، ولى مجموعه عملکرد را باید الاقل از دید خود من ه به هر حال مطمئناً ضعف. کردیم جبران می
جمهورى  در تبلیغات دوران انتخابات ریاست نشان این رضایت را ،همچنین از دید توده مردم. کنیم اعالمبخش  رضایت

ضعف را مطرح کنند و براى  نامزدها باید از مدیریت موجود فاصله بگیرند و نقاط ،معموالً در چنین انتخاباتى. دیدیم
هاى تبلیغاتى  دیدیم که در بحث.  به مردم وعده بدهند که مردم به امیدى طرف را انتخاب کنند،جبران نقاط ضعف

ه یکردند و براى ارا اى قبول می همه نامزدها مواظب بودند تا از فضاى موافق دولت فاصله نگیرند و مسیر راه را به گونه
ات هاي تبلیغ  برنامه، با توجه به افکار عمومى مردم،اگر فکر کنیم که ستادهاى تبلیغاتى. ردندک آن با مردم صحبت می

از این گذشته خودمان هم با مردم . است، این تبلیغات نشان خوبی از کارهاي دولت بود طور کنند که همین را تنظیم می
بینم که  ها را داریم و می ه کارها را داریم و شاخص مجموع. آمار و ارقام را داریم. در اجتماعات هستیم.ارتباط داریم
االن وقتی .  تأثیر داشتم،بنده به عنوان یک عضو در این مجموعه بسیار بزرگ.  به ثمر نشسته است زحمات شما

 نقش من در ،دانم گویند که خودم می  من میةدهند و دربار  به من نسبت می،خواهند خیلى از کارها را اعالم کنند می
هاى اجرایى ملحق شدم، وارث گروهى از مدیران و نیروهاى  بنده خودم وقتی به دستگاه. کم بوده است ها خیلىآن

دیده و کارآزموده بودم که از همان روز اول از لحاظ نیروى انسانى و مدیریت مشکل اجرایى  مخلص، انقالبى، دوره
مکانات و نبودن برنامه و اینها بودکه به تدریج تأمین شد اگر مشکلى بود، به خاطر کمبودها و به خاطر ضعف ا. نداشتیم

 ← دیکن  رجوع» . افتخارآمیز را به نام این دولت در هشت سال گذشته ترسیم کردي یک تابلو،شود و واقعاً امروز می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب
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 ایـن روزهـا معمـوالً رعـد و     . مقدارى هم بـاران  ،دیشب در تهران رعد و برق فراوان داشتیم       
 در . مثـل سـه روز گذشـته   ؛داریـم و سیل باران و در بسیارى از نقاط کشور هم باران    برق بى 

م و هر روز مقـدارى  نواخ مىرا  1»روایت هجران «هاى خودم به نام        نوشته ،بررسى مطبوعات 
کند و اعالن شده کـه      منتشر مى مین بار   روزنامه جمهورى اسالمى براى چند    . ریزم  اشک مى 

  . است چاپ شدهاي  هزار نسخه30متن جزوه هم جداگانه براى بار پنجم با تیراژ 
کـار    گـزارش  .هاى رفاه آمـد     عامل شرکت فروشگاه   مدیر ،عسکرى] عبدالعلی علی [آقاى  

 ؛ها و نیز پرداخت سود سهام استمداد کرد تأمین نقدینگى جهت توسعه فروشگاهداد و براى   
  . حمایت نشوداًنگران است بعد

 ]اجالس سران سازمان[ي مربوط به     براى گزارش کارها   ،]وزیر نیرو [،  زنگنه] بیژن[ آقاى  
وزیـر علـوم آمـد و گـزارش        ،  ]آقاي محمدرضا هاشمی گلپایگـانی    [ .آمد کنفرانس اسالمى 

اصـغرى او را بـه   ] محمـد [ آقاى  ،هاى وزارت را داد و گفت از طرف آقاى خاتمى           یتموفق
                                                

 -  فاجعه انفجار دفتر مرکزي حزب ة هاشمی دربارآقاي، شرح حاالت روحی »ت هجرانروای«خاطره موسوم به 
اهللا سیدمحمد حسینی بهشتی و   است که منجر به شهادت شهید مظلوم آیت1360جمهوري اسالمی در هفتم تیرماه سال 

 تا ساعتی قبل از انفجار که خود اهللا هاشمی آیت .هفتاد و دو تن از یاران امام خمینی و انقالب اسالمی ایران گردید
 ناچار به ترك محل ،بمب در محل حادثه حضور داشت و براي رسیدن به قرار مالقاتی با حاج سید احمدآقا خمینی

 ابعاد مختلف این حادثه را به رشته تحریر درآورده و به تصویر ،شود، در این نوشتار با قلمی شیوا و گویا جلسه می
حریر شده،  ت1362 مرداد 28  یعنی در1360د دو سال پس از فاجعه تلخ هفتم تیر سال این نوشته که حدو. کشیده است

ثیرگذار در ادامه حرکت انقالب اسالمی ایران است که توانسته ماجرا را از ابعاد أاي ت گونه از واقعه اولین مقاله گزارش
اي از آن ماجرا   تاکنون هیچ نوشتهمختلف سیاسی، فرهنگی، امنیتی و عاطفی با موفقیت کامل بیان نماید و شاید

براي نخستین بار » روایت هجران«خاطره .  برابري کندایشاننتوانسته در به تصویر کشیدن آن حادثه عظیم با نوشته 
مندان به انقالب اسالمی ایران و دوستداران  چنان مورد استقبال عالقه و توسط روزنامه جمهوري اسالمی به چاپ رسید

هاي پیروزي انقالب از جان و دل براي پیشبرد اهداف انقالب مایه  خمینی که در شرایط سخت ماهیاران امام و 
ها پنج بار تجدید چاپ   قرار گرفت که بعدها به صورت کتاب تنظیم و تدوین گردید و در همان سال،گذاشتند می

اهللا  تاب همین بس که آیتدر اهمیت این ک. مندان شد  تقدیم عالقه1396اپ کتاب در سال ششمین چ و گردید
جمهور بودند با روزنامه  یسیو در زمانی که ر» روایت هجران«سال پس از انتشار کتاب  اي که یک اي در مصاحبه خامنه

اهللا هاشمی و تشکر از روزنامه جمهوري اسالمی به خاطر انتشار این   از نوشته آیتقدردانی با ،جمهوري اسالمی داشتند
توانند با  سازان و هنرمندان دانستند که می را مبنایی براي نویسندگان، مورخین، شعرا، فیلم» نروایت هجرا«خاطره، 

 .محور قرار دادن آن، حادثه هفتم تیر را به عنوان یک واقعه مهم تاریخی گزارش نمایند
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 اگـر  م گفـت . بعید است دعوت جـدى باشـد    ؛ ولى نپذیرفته  ،همکارى در کابینه دعوت کرده    
  .خواستند بپذیرد

کـرد کـه بـراى       درخواسـت  . نیمه فلـج اسـت     .موسوى اردبیلى آمد  ] سیدعبدالکریم[آقاى  
اداره کشور کمک کنم و از من به خاطر اتخـاذ مواضـع درسـت در            توفیق آقاى خاتمى در     

کرد و براى سفرم به قم و بازدید از دانشگاه مفید به منظور تقویت     تشکر تبلیغات و انتخابات  
هـایم بـه    از کمـک .  به خـاطر همـین موضـوع از قـم آمـده بودنـد        .دنموو شهرت آن اصرار     

ناهـار را بـا هـم    . تـشکر دارنـد   ى دانـشگاه دانشگاه و تأسیس کارخانه شیـشه بـراى منبـع مـال        
  .خوردیم

 از فشارى کـه     . آمد ]هاي مجلس  رییس مرکز پژوهش  [،  جواد الریجانى عصر آقاى محمد  
کـرد   نگرانى اظهار،کنند ون درلندن بر او وارد مى    اجناح چپ به خاطر مذاکراتش با نیک بر       

ارد و از من خواست که از اى گالیه د  خامنهاهللا یتراست در دفتر آ   و از عدم حمایت جناح    
 تـشنج  . اقدامات دوستانش را بگیرديام که جلو  گفتم به آقاى خاتمى گفته    .او حمایت کنم  

   . استامروز مجلس در این رابطه بیشتر باعث وحشت او شده
 حجـاب و  ةدربـار بحثـی     نیز  جلسه با چند مصوبه داشت و      ،انقالب فرهنگى عالی  شوراى  

  . معتدل تهیه شودی متن،قرار شدچادر داشتیم که خوب بود و 
  

  1997 ژوئن 25                                  1418 صفر    19    1376 تیر 4چهارشنبه  
   

 ]جـواد  [ آقـاى .التحـصیالن سـازمان اسـتعدادهاى درخـشان آمدنـد           مدیران و جمعى از فارغ    
 .لوحى تقدیم نمودنـد ى و  گزارش داد و تندیس]سازمان استعدادهاي درخشان رییس[، اى  اژه

 ضرورت توجـه بـه اسـتعدادهاى درخـشان و نیـز مراعـات عـدالت در تقـسیم         ةمن هم دربار 
 ]جمهـور  معاون اجرایی ریـیس [، اخوى محمد 1.امکانات آموزشى و پرورشى صحبت کردم 

                                                
 - سعه و تکامل، عمدتاً بینید، اعم از پیشرفت، تو آنچه که امروز در دنیا می«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

شان زده شد و قوانینى را کشف  هاى استثنایى پیدا شدند، مخترع شدند، برقى در ذهن انسان. مخلوق استعدادهاست
اند و  اند و آن را به یک علم، صنعت و تکنولوژى تبدیل کرده اند که رازى از این جهان عظیم و پیچیده را فهمیده کرده

ما . شوند ها در مراحل بعدى شریک می کنند و خیلى پس از آن، دیگران این را تحصیل می. اند در اختیار بشر گذاشته
 هاى قدیم و گذشته داریم، انتظار داشته توانیم با توجه به اکثریت این کمالى که امروز از سال مطمئن هستیم که می
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  . در مورد شرکت یا عدم شرکت در کابینه آینده مشورت کرد وآمد

 از ی گزارشـ . آمـد ]یت خارجی وزارت اطالعات معاون امن [،  پورمحمدى] مصطفی[آقاى  
براى اخالل در امـور آذربایجـان داد و از احتمـال تغییـرات     ... وضع ترکیه و توطئه آمریکا و 

 براى ، آمد]پورمحمدي [آقا  پدرش حسین.اطالعات اظهار نگرانى کرد   ] وزارت[اساسى در   
ه و تقاضا کرد کـه نگـذارم    بلند و گشاد درآمد،ى که دوخته و با توصیه عفت    یاصالح قباها 

  .اطالعات به جاى دیگرى منتقل کنندوزارت مصطفى را از 
 نتایج انتخابـات و احتمـاالت کابینـه    ة دربار. آمد]وزیر کشور [،  بشارتى] محمد علی[آقاى  

از عدم حمایت من در  شانیها صحبت کرد و از اشتباهات جناح راست گفت و اینکه بعضى
 دکتـر  ، سـر شـب  . چنـد مـصوبه داشـتیم     ،دولـت جلسه هیأت    در   عصر .ندا انتخابات ناراحت 

 این بار کسالت ؛لین تزریق کردیس  پنى،هایم شدن لوزه به خاطر تورم و چرکین  و میالنى آمد 
  .درد دارمگلوطوالنى شده و امشب 

 راجع به احتمـاالت کابینـه صـحبت کـرد و            . آمد ]نماینده کرمان [،  مرعشى] حسین[آقاى  
 در مجلـس از قـول رهبـرى نقـل     ،]نایب رییس مجلـس   [،  روحانى] حسن[خبر داد که دکتر     

 مجلس ،خاتمى] سیدمحمد[ در تصویب وزراى پیشنهادى آقاى    ،کرده که ایشان مایل است    
  . استهماهنگى نشان دهد و این باعث ناراحتى بخشى از جناح راست شده

  
  1997 ژوئن 26                                      1418 صفر    20   1376 تیر 5شنبه  پنج 
   

از سـوى  کـه  طرحـى   .به اصالح طرح تنظیم کلید قـرآن گذشـت    بیشتر وقت .در منزل بودم  
                                                                                                              

هاى   مهم گذشتگان، براى آینده و نسلهاى مؤثرى را با اتکا بر دستاوردهاى باشیم که استعدادهاى زمان ما هم گام
هاي آموزش و  هاي وزارتخانه البته کل برنامه. کشید نو، به تاریخ تقدیم کنند که شما در این مسیر دارید زحمت می

ما به  .هاى مؤثرى را بردارند م ها و مدارس در این مسیر است و کسانى هستند که باید گا پرورش و علوم در دانشگاه
. کشور از این جهت وظایفى داشتیم که سعى کردیم با عدالت انجام دهیم و مرتکب تبعیض نشویم لین ادارهعنوان مسئو

اگر جریانى به نام آموزش استعدادهاى درخشان به وجود آوردیم و تربیت کردیم، در جهت دیگر حرکت وسیع و 
در این . تحصیل و رشد، پوشش بدهیمهایمان را براى  هاي کشور و نونهال رخرجى را شروع کردیم تا همه بچهپ

 هزاران روستایى را که از مدرسه، تعلیم و تربیت و آشنایى با تمدن کلى محروم بودند، وارد این زنجیره ،حرکت عظیم
 دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .کردیم آنها را حلو مشکل تعلیماتى نمودیم 

 .1398 ب،انقال معارف نشر
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 ، شـب .عصر هم از استخر خانه اسـتفاده کـردم      .  ناقص است  ،ه شده یمرکز فرهنگ قرآن ارا   
  .آمد ام دکتر میالنى براى ادامه معالجه سرماخوردگى

 یـک سـفینه   1.ى روسـیه مـورد توجـه اسـت     ی ایستگاه فضا  دیدن  خبر آسیب  ،ها  در گزارش 
 بـا آن برخـورد کـرده و    ، ایستگاه میـر ملحـق شـود       هخواسته ب   ى که براى تدارکات مى    یفضا

 هـا از کـار افتـاده    باعث از کار افتادن نیمى از مولد برق آن شده و عمالً بـسیارى از دسـتگاه       
  .ئمن نیستند که موفق شوند براى تعمیر دارند و مطیلیل و مسا برنامه ارسا.است

جنـوبى    گزارش کارش در فازل اول پارس  ،]مدیرعامل شرکت سکوهاي دریایی   [،  مهدى
ران براى کابینـه  کارگزا] حزب[ اخبارى در مورد پیشنهادهاى     ،]نماینده تهران [،   فائزه .را داد 

نامه  برة دربار،]جمهور رییس دفتر رییس  [،   محسن .داد و حوادث مجلس و نزاع بین دو خط       
  .جمهور در صداوسیما صحبت کرد یسییک روز با ر

  
  1997 ژوئن 27                                        1418 صفر   21    1376 تیر 6جمعه 

   
در  .کلیـد قـرآن شـد   ] کتـاب [ بیشتر وقتم صرف اصالح   . کار مهمى نداشتیم   .در خانه بودیم  

 .مهـم اسـت   ادامه بحـران سیاسـى در ترکیـه     نیز  ها امضاى پیمان صلح تاجیکستان و         گزارش
  .ندا  راضید؛ مراجعت کردن،ها که یک هفته در کیش بودند فاطى و بچه

  
  
  

                                                
 - طور درازمدت در آن سکونت داشت  در فضا بود که انسان بهي بشری پژوهشستگاهی انی نخست،ری میی فضاستگاهیا .
 لیآغاز شد و پس از تکممیالدي  1986 در سال ي مدارستگاهی انیساخت ا. باشد ی جهان مي به معنای در روسریم

 حفظ 2001 رکورد را تا سال نی ساخت بشر شد و اییازه فضا سنی به بزرگترلی مدت ده سال، تبدی در طیجیتدر
 به توان یها م آنانی گوناگون بود که از ميها نهی در زمی انجام مطالعات علمي برایگاهی جاری مستگاهیا. کرد

 افتندی توسعه ری مستگاهی که با کمک اییها يتکنولوژ. د اشاره کری و هواشناسیشناس  ستارهک،یزی ف،یشناس ستیز
 کشور 12 فضانوردان ه،ی سابق و روسي بر فضانوردان شوروعالوه .م انسان در فضا را فراهم کردندی دایامکان زندگ

 یشاتل فرصت پرواز، زندگ -ری و مریورومی نترکاسموس،ی مانند ایی فضاي همکاریالملل نی بيها  برنامهقی از طرگرید
 ستگاهی بار به او انتقال فضانورد ی ابزار اصلبی و پروگرس به ترتوزی سايماهایفضاپ. افتندی را ری مستگاهیو پژوهش در ا

 . استفاده شدستگاهی حمل فضانورد و بار به اي برازی نکای شاتل آمريماهایشاتل، از فضاپ -ری برنامه میط. بودند
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 قضائیھ            ھمایش قوه 

سخنرانی در همایش مسئوالن قوه قضاییه
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 ھمایش قوه قضائیھ            

اهدای نشان عدالت به مدیران دستگاه قضایی
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  1997 ژوئن 28                                          1418 صفر    22   1376 تیر 7شنبه 

    
اى کـه روى    براى زیارت قبور شهداى هفت تیر و افتتاح مقبره؛ه بهشت زهرا رفتیماز منزل ب  

 ،]داماد شـهید بهـشتی  [، اى اژه] جواد[آقاى . ام  عمده مخارج را من داده   .اند  قطعه آنها ساخته  
 بـه   . خودشان توضـیحات دادنـد     ؛ معمار آن است   ،موسوى] میرحسین[ بود و مهندس     جريم

مراسـم  و  اسـتفاده بـراى اجتماعـات       فـضا بـراي     ایـن  ،انـد   جسته کرده را بر  رهابخاطر اینکه ق  
چمـران و   ] مـصطفی [ منجملـه دکتـر      ، بخـشى از قبـور شـهداى جنـگ         .نخواهد بـود  مناسب  

 عفـت هـم بـا    1. داشتماى کوتاه با صداوسیما   نامجو را هم زیارت کردیم و مصاحبه      ] موسی[
   .من بود

نایـب ریـیس   [،  آقاى ابراهیم امینـى . انجام دادم  کارها را  ساعت ده و نیم    تا   .به دفترم رفتم  
 ،کـرد   دعوت. جلسه خواست، وقت یسه خبرگان ی براى هیأت ر    و  آمد ]دوم مجلس خبرگان  

 بـه قـم   ،مـن برگـزار کنـد    خـدمات    ازخواهد به منظور قدردانى        که حوزه مى   یبراى مراسم 
هم اکنون عالمـات آن  امور کشور که از و از احتمال تضاد دو جریان در مورد کابینه        . بروم

  . دنمواظهار نگرانی  ه،ظهور کرد
 آقـاى  . را تکمیـل کـردیم  ]داخلـی  [نامه  ینی آ .جلسه داشت نظام  مجمع تشخیص مصلحت    

کـه در جریـان انتخابـات بـه حـساب        هایی    قرض براى پرداخت    .امامى کاشانى آمد  ] محمد[
  .استمدادکرد ،بگیرد آورده و از رهبرى هم نتوانسته اجازه رجامعه روحانیت مبارز با

 گـزارش سـفر بـه روسـیه و مالقـات بـا             . آمد ]وزیر امورخارجه [،  والیتى] اکبر علی[آقاى  
 .انـد  که همگـى از نقـش ایـران خوشـحال      ن در مسأله صلح تاجیکستان را داد      یلتسی] بوریس[

 پیشنهاد داشـت کـه بـه مـدیریت شـوراى      . آمد] خرداد15رییس بنیاد  [،  آشیخ حسن صانعى  
  . نپذیرفتم؛الب فرهنگى هم بعد از اتمام دوره ادامه دهمعالى انق

گـزارش داد و     پور فردوسى] اسماعیل[ آقاى   .هاى شهداى هفتم تیر آمدند      اعضاى خانواده 
ــد مــن هــم صــحبت آرامــش  ــار  زبخــش و امی ــارزات و آث ا برایــشان کــردم و از اهمیــت مب

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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  1.شان در دوره تالش براى تثبیت انقالب گفتم شهادت
مـان   نرای که براى سفی از وضع. سفیرمان در آلمان آمد   ،موسویان] سیدحسین[عصر آقاى   

 ،هایــشان در آنجاهــا آمــده کــه همــه آنهــا در تهــران ســرگردانند و خــانواده  در اروپــا پــیش
 با ایـشان را گفـت   ]صدراعظم آلمانفرستاده ویژه [، مانمول مذاکره جدید آقاى     .ندا ناراضی

 را آیـد   ایران قید اینکه سفیر آلمان آخرین سفیرى باشد که بـه ایـران مـى           است، که خواسته 
 ممکن است بعضى از کشورهاى    زیرا   ،توانند بپذیرند   ها نمى   گفته این شرط را آلمان    .بردارد

گفـت  .داننـد برگر را  هـا سفیرشـان      نخواهند به این زودى    ، مثل انگلیس و دانمارك    ،اروپایى
خـاتمى هـم    ] سـیدمحمد [ حاضر اسـت بـا آقـاى         ،]صدراعظم آلمان [،  کهل] هلموت[آقاى  

کـه   2زونیـ   از بازداشت سردبیر روزنامه ایران، اظهار نگرانى داشت  .مذاکره تلفنى داشته باشد   
خواهـد بـه او ضـربه      از این طریق مـى     ، اطالعات ]وزارت[،  کند  ست و فکر مى   ن او از دوستا 

  .جامکو  مثل مسأله بازداشت مدیران ایران؛بزند
گزارش کارها را داد و اجازه گرفـت  . استاندار خوزستان آمد   ،مقیمى] محمدحسین[آقاى  

 مشکل عـدم تـأمین اعتبـارات    . کمک کند]نیروي انتظامی [= که براى تقویت مرزها به ناجا     
بـردارى از   بهـره  براى مراسم    که کرد و دعوت  مصوب رهبرى در سفر به خوزستان را گفت       

                                                
 - هاى مزاحم  نقالب کانون پیدا کند، محورى داشته باشد که جریانکه ااین «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

اکثر . ها را گرفت را حذف کند و ملت را در یک کانون متمرکز نماید، این دوره قربانیان زیادى از ما گرفت و بهترین
شناختند و  ما را میشناختند و فرد فرد  هایى که قبل از انقالب با هم در زندان بودیم، از پیش ما را به خوبی می گروه

در همین دوره آن همه شهید محراب داریم . دانستند کجا و سراغ چه کسى باید رفت همه را ارزیابى کرده بودند و می
نقطه . هاى سیاسى و قضایى و اجرایى را از ما گرفتند مان را از دست ما گرفتند و آن همه شخصیت و بسیارى از عزیزان

لذا این قله براى مشخص . ها هستند  شهداى هفت تیر و هفتاد و دو تن، قله دوره قربانیاوج آن، شهداى شما بودند که
شود، قله  شود، وارد مرکز می به طورى که آدم تا وارد تهران می. کردن آن دوره ما ارزش بسیار مهم تاریخى دارد

کنیم، این هفتاد و  به تاریخ نگاه میوقتى ما . دهد دماوند به عنوان سمبل ایران با آن چهره سفیدش خودش را نشان می
اینها نشان آن دوره هستند و ماهیت آن دوره را نشان . بینیم دو تن را در قله آن موقعیت جغرافیایى و سیاسی می

 ؛هاى مزاحم از مزرعه انقالب و از گلستان اسالم بود هاى هرز و گروه  طرد علف،ماهیت فداکارى آن دوره. دهند می
 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .ولوژیکى این جریان بسیار باالستى و ایدئلذا ارزش تاریخ

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376

 - »1373فر و از سال  است که با مدیرمسئولی آقاي محمد سلطانیزبان چاپ تهران  یسی روزنامه انگل،»وزی نرانیا 
 ژاپن ي برای جاسوساتهام به ، سردبیر این روزنامهيروزی فیمرتض دوم خرداد، آقاي تخاباتبعد از ان. یافت انتشار می

 .محکوم کردسه سال حبس او را به لغو و را حکم اعدام دادگاه تجدیدنظر، . شداعدام محکوم در دادگاه به  و ریدستگ
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  .ممرحله اول سد کرخه و سد مارون به خوزستان برو

 اوضـاع  ة دربـار .گردنـد  انـد و فـردا برمـى        مشهد آمـده  از   امروز   .بودمرهبري  همان  یشب م 
آقـاي  [ نکردیم و از ایشان خواستم که دادگاهى شد   بت صح  8 -دىگروه  ترکیه و اهمیت    

راجـع بـه   . کننـد  پیگیري نشود؛ گفتنـد دخالـت نمـی    ،شهردار تهران،  ]غالمحسین کرباسچی 
  . کابینه جدید صحبت کردیملینحوه مراسم تنفیذ و مسا

هـا سـال    کنـگ توسـط انگلـیس بـه چـین بعـد از ده               مـسأله تحویـل هنـگ      ،ها  در گزارش 
 عفت به مراسم سـالگرد  . کسى نبود؛دیر وقت به خانه رسیدم 1.مهم است حاکمیت انگلیس   

  . شهداى هفتم تیر رفته که در محل قتلگاه برقرار است
  

  1997 ژوئن 29                                      1418 صفر    23   1376 تیر 8یکشنبه  
   

 در مراسـم  .رفتـیم   و نوجوانـان  کودکـان  فکري پرورش کانون] سالن اجتماعات [از منزل به    
هـاى   در مـورد پیـشرفت   ،  ]وزیر دادگستري [،  شوشترى] اسماعیل[آقاى   ،یهیسالگرد قوه قضا  

] محمد[ سپس آقاى . گزارش داد، بودهیه که عمدتاً به کمک دولتیهاى اخیر قوه قضا سال
لـوح تقـدیر و تـشکر هدیـه     ، قدردانى از منبراي  صحبت کرد و ]رییس قوه قضاییه  [،  یزدى

 یهیوظایف قوه قـضا مورد  و در 2ى را دادمینشان دو نفر از مدیران دستگاه قضا هم   من   .دنمو
گذارى و  سرمایهت منیکردن ا کارى و مخدوش قت و پرهیز از سیاسىدتأکید بر سرعت و  با  

                                                
 - هزار نفر 230 و ونیلیمنطقه خودمختار هنگ کنگ با هفت م. نی در جنوب چيا رهیجز است ي شهر،نگهنگ ک 

 تحت ،يالدی م1840هنگ کنگ از دهه . رود یشمار م   و جهان بهای آسي و تجاری مالي بازارهانیتر  از مهمت،یجمع
کردند که براساس آن، امضا  را يا  معاهدهنی و چایتانی بريها ، دولت1898 اما در سال ، بودایتانی برتیحاکم
 مولکنگ را با فر ، هنگ1997 در سال ایتانیبر.  قرار گرفتایتانی براری ساله در اخت99کنگ به صورت اجاره  هنگ

 از درجه 2047کنگ تا سال   قرار است هنگن،ی و چایتانی برنی توافق بهیبر پا.  برگرداندنیبه چ»  دو نظام- کشور کی«
 بزرگ يها ی کشتيرای خود که پذقی عمیعی به خاطر بندرگاه طبکنگ هنگ. ار باشد برخوردي از خودمختارییباال

 . است، شهرت داردیالملل نی بيباربر

 -  هاي خراسان   عباسعلی علیزاده و عباسقلی احمدي، رؤساي دادگستري استانآقایاندر این مراسم به آقاي هاشمی
 .دکرشان عدالت اعطا  ن، به عنوان دو نفر از قضات برجسته کشور،و گیالن
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  1.سخنرانى کردم مشاغل
 راثیـ  سازمان م  سییر[،  کازرونى] الدین سراج[و   محلوجى] حسین[ آقایان   .به دفترم رفتم  

 از بازسازى آثـار باسـتانى شـهر    ی گزارش.میراث فرهنگى آمدندسازمان  و مدیران    ]یفرهنگ
آقـاى  . دادند رزش قدیمىهاى با ا  در داشتن ساختمان،کم نظیر کاشانغناي کاشان و نیز از    

 براى نیازهاى بنیاد تاریخ   و  آمد ]رییس بنیاد تاریخ انقالب اسالمی    [،  معادیخواه] عبدالمجید[
 از عـدم   . آمـد  ]رییس سـازمان حفاظـت محـیط زیـست        [،  منافى] هادي[ دکتر   .استمداد کرد 

  . گله داشت همکارى شهردار تهران با محیط زیست
اى در مورد کمک به مساجد و تأسیس شوراى عالى     مصوبه ،دولتجلسه هیأت   عصر در   

 .رفـتم  به بیمارستان اختـر  براى اصالح دندان .می مشهد داشت   -آهن بافق     اشتغال و اجراى راه   
دو دنـدان را    ،میـ دابراى ساخت روکش    . مروکش گذاشت را  رکردم و یکى     پ  را یک دندان 

   . به منزل آمدم.کردند و روکش موقت گذاشتند خالى
   

  1997 ژوئن 3                                          1418 صفر    24   1376 تیر 9به دوشن
  
   چنــد واحــد جدیــد و.از منـزل بــه واحــد علــوم و تحقیقــات دانــشگاه آزاد اســالمى رفتــیم  

                                                
 - یکى دقت و یکى سرعت که : یه انتظار داریمیما دو چیز از قوه قضا«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

عدالت هم که باشد، همان است که همه ما از قوه انتظار داریم و سرعت هم . محصول اینها عدالت واقعى خواهد شد
با طرحى که در برنامه دوم گذاشتیم، تا آخر برنامه دوم . انتظار ما این است. ردقطعاً مقدار زیادش به امکانات بستگى دا

رسند و باید دقت کنند که هم از لحاظ نیروهاى کیفى و وقت  یه مییبه نصاب مطلوب از لحاظ تشکیالت قوه قضا
با . ، نیازها برطرف شودها منتقل کنند هایى که دستیاران دادگاه باید به دادگاه کافى قاضى براى مطالعه و هم کمک

باید یک کار ضربتى . مناسب این سطح از توسعه ایران نیست. ها شرایط مساعدى ندارند اطالعاتى که ما داریم، زندان
ها و امکانات دیگر مثل مدیریت، نگهبانى و تشکیالت ارتباطاتى بکنیم و استاندارد مناسبى قرار  از لحاظ فضاى زندان

اى  اى رشد کند و به گونه گونه اى حکم کند و خط بدهد، به گونه دستگاه قضایى باید به. ستله دوم دعواأمس .بدهیم
توسعه کشور به  .ر داشته باشد که کلمه به کلمه جمالتش مثل قانون اساسى و مثل متن قوانین، حساب شده باشدیخ

اگر کمی اعتماد . کند گذاري می سرمایهگذار با اطمینان و با دیدن اوضاع کشور  سرمایه؛ شود ها مربوط می خیلى ریشه
لذا واقعاً یکى از خدمات براى کل جامعه این است که . هایش را به خارج ببرد دهد پول نداشته باشد، ترجیح می

شان اعتماد کنند  شان به مدیریت آرامش خاطر این مردم را تأمین کنیم که با قانون، انصاف و تعهد کار کنند و در شغل
، دفتر نشر معارف انقالب، »1376ي ها  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دی کن رجوع» .ادامه بدهندتا بتوانند 

1398. 
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 دید از دانشگاه آزاد          باز

افتتاح فاز چهارم پروژه عظیم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
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 بازدید از دانشگاه آزاد          

بهره برداری از ساختمان دانشکده علوم انسانی و بازدید از آزمایشگاه فیزیک و پالسما
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ن و گداخت و فیزیک پالسـما  شگاه کاشت یوزمایشگاه جدید را افتتاح کردیم و از آزمای      آ

 را ]رییس دانـشگاه آزاد اسـالمی     [،  جاسبى] عبداهللا[ گزارش دکتر    ، در مراسم  .کردیمبازدید
 تأسیس براي در مورد پیشنهاد اقدام من  ،ن به اظهارات امام   ی لوح سپاس و قالیچه مز     .شنیدیم

ر مورد اهمیـت دانـشگاه آزاد   اى د  کننده  من هم صحبت دلگرم    .دانشگاه آزاد اسالمى دادند   
 ، گفتنـد در صـورت تکمیـل    ؛ بسیار مهـم اسـت      علوم و تحقیقات    این واحد  1.اسالمى نمودم 

   .است  ساختمانمربع هزار متر250بزرگترین واحد در خاورمیانه با حدود 
 با بررسى عملکرد گذشته و برنامـه  ؛مواد مخدر جلسه داشتمبارزه با   ستاد   .به دفترم رفتم  

عـصر   .کـردن دادگـاه انقـالب و تقویـت ناجـا      کمک به کـامپیوترى در  چند مصوبه آینده و 
 کارهاى دفتر را تکمیل کردم نُه تا ساعت . جلسه با چند مصوبه داشت    ، اقتصاد  عالی شوراى

   .و به خانه آمدم
کنگ از انگلیس به چـین را مـستقیم       مراسم انتقال هنگ  ان،   . ان . سی] شبکه خبري [امروز  

 به خاطر طرد استعمار و البد بـراى چـین هـم     ،آور بود  شکوه و نشاط   بسیار با  ؛کرد  پخش مى 
 منطقـه بـسیار پیـشرفته و قدرتمنـدى را تحویـل       ، چون از لحاظ اقتـصادى     ؛نقطه عطفى است  

 از چـین  ،با رژیم غربى مهم است که چگونه یک منطقه شش میلیونىاین هم   البته   .ردگی   مى
 ، به خصوص اینکه چـین در اولـین اقـدام   ؛ه چین ثروتمند شده    تقریباً به انداز   ي،یک میلیارد 

حل کرده و مجلس مشورتى انتصابى تأسیس کرده و بـه سـرعت     نمجلس قانون گذارى را م    
  ،سـابق یس مجلـس  یـ حرکت سریع مخالفت با این اقـدام در هنـگ کنـگ شـروع شـده و ر      

   . استرهبرى مبارزه را به عهده گرفته
  

                                                
 - از روزهاى شیرین دوران کارى بنده است که ساعاتى را در این واحد «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 یک بنیاد ،ى کشور ما، تاریخ انقالب و همچنین اسالم حقیقتاً برا،دانشگاه آزاد اسالمى. بزرگ و در میان شما باشم
ربرکت استجاویدان و پ.کار بسیار عظیم، وسیع، عمیق و پربرکتى که تاکنون انجام شده، این است که از رخیر و پ

ران ها همین است که مدی نکته مهم در مدیریت. است لت بودهمنابعى استفاده کرده که این منابع وجود داشته و مورد غف
ید که پانزده سال پیش چه فشار همه شما در جریان هست. بتوانند منابع موجود را پیدا و از آنها درست استفاده کنند

 هیچ افق .ى روى ما از جهت نیازمندان تحصیل در دانشگاه و همچنین نیازمندى کشور به نیروهاى تحصیلکرده، بودجد
یک میلیون تومانى که امام دادند و همتى که در نیروهایمان داشتیم، این با . روشنى نبود تا این دو نیاز را تأمین کند

دانشگاه تأسیس شد و همین اظهاراتى که امروز آقایان روى قالیچه نوشتند و نشان دادند، این دانشگاه آزاد را نجات 
 .1398 ب،انقال معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».داد
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  1997 جوالى 1                                   1418 صفر    25   1376 تیر 10شنبه  سه 
   

هاى دو بخـش    گزارش پیشرفت،]وزیر نیرو [،   آقاى زنگنه  .مدیران ارشد وزارت نیرو آمدند    
 مـن  .سدسازى و توسعه صنایع برق و فاضالب را داد که خیلى چشمگیر و افتخارآمیز است           

هاى هـشت سـال     همراه با گزارش پیشرفت    ، لوح سپاس  .1هم در همین جهت صحبت کردم     
   .هدیه کردندبه من سازندگى را 

  از کمبـــود اعتبـــارات نهـــاد. آمـــد]جمهــور  معـــاون اجرایـــی ریـــیس[، اخــوى محمـــد 
.  کابینـه مـشورت کـرد   ة براى جواب تقاضاهاى موجـود گفـت و دربـار      ،]جمهوري ریاست[

رهنگـى آمـد و درخواسـت        براى دستور شوراى عالى انقـالب ف       ،نژاد  کى] محمدعلی[آقاى  
 گزارش سفر به روسیه را تکمیل کرد و گفت رهبرى      . دکتر والیتى آمد   .ترمیم حقوق نمود  

  . که در کابینه خواهد مانداند به او گفته
،  دو نامه از آقاى ملـک فهـد  .دولت عربستان آمد مشاور   وزیر   ،ریطخوال] عبدالعزیز[آقاى  

 آقاى فهـد ضـمن تـشکر از دعـوت           . آورد ]ن سعودي ولیعهد عربستا [،  عبداهللا و امیر  ]پادشاه[
 ،هـاى مـسلمین در ایـن مقطـع      ایشان به کنفرانس سران اسالمى و تأکید بر اهمیت همکـاري          

 نوشـته  ،عبداهللا هم با یادآورى کسالت ملک فهـد    امیر .کند  ود که ولیعهد شرکت مى    نوشته ب 
  و عربستان بـا توجـه  در مذاکرات بر اهمیت همکارى ایران  .کند  بود که خودش شرکت مى    

                                                
 - در بخشی از این سخنرانی آمده است :»سن عملکرد، من به عنوان کسى که مسئول اجرایی کشور بوده، به خاطر ح

کار بردند، تشکر  هاى ب کنم و از شخص آقاى زنگنه که مدیریت الیق و آگاهانه صمیمانه از جمع شما تشکر می
. بردارى است، رقم بسیار جالبى است طالعه یا اجرا و یا بهره سد االن در دست م230در مورد آب، اینکه . کنیم می

آینده کار آب در درجه اول . دیدیم کردیم و این مقدار وسعت کار را نمی خودمان نیز در روزهاى اول چنین فکر نمی
ه کشورى ک. ترین کارهایى است که در عملکرد فیزیکى این دوره تحقق پیدا کرده است ترین و جاویدان از مهم

اصوالً خشک است و به جز در چند بخش کوچک، همیشه در معرض خشکسالى قرار گرفته است، با وجود زمین 
در . ها کاري بسیار ضرورى است زیاد، آب کم و جمعیت روبه رشد، ابعاد مناسب براى کار کشاورزى و مهار آب

ال، ده هزار مگاوات به برق کشور ظرف حدود هفت س. اى داشتیم بخش برق حرکت بسیار سنگین، گران و شجاعانه
هاى  همه خطوط انتقال را ساختیم و اکثر جاهاى کشور را در شبکه سراسرى و در خیلى مواقع با سیستم. اضافه کردیم

وقتى به این فکر . کارى را کردیم که باورکردنى نبود. حلقوى و چندمدارى به هم وصل و برق کشور را تهیه کردیم
بینیم که   ولى امروز می،رسید کارها خیلى مشکل به نظر می ان را در برق کم کنیم، انجام اینخودمافتادیم که وابستگى 

 دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .بسیار مهمى در کشور ما خواهد شدسرمایه 
 .1398 انقالب، معارف نشر
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 جلسھ صنعت گران كشور          

همایش بزرگ صنعتگران برای سپاس از سردار سازندگی
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همایش بزرگ صنعتگران
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مالقات وزیر عربستان و سفیر اكراین          

مالقات با سفیر عربستان

مالقات با سفیر اوکراین
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ــه حــضرت  المقــدس و اهانــت صهیونیــست مــصوبات کنگــره آمریکــا در مــورد بیــت  هــا ب
  .کردیمتأکید] وزیر اسراییل نخست[، نتانیاهو] بنیامین[طلبى   و جنگ)ص(پیغمبر

داشـتیم  را  اختیـارات اسـتانداران   و بحث وظـایف  .ارى جلسه داشتعصر شوراى عالى اد 
 بـراى شـرکت در همـایش    شـش و نـیم،   سـاعت    .که به خواست وزارت کشور ناتمام مانـد       

 بـه ورزشـگاه   ،صنعتگران که به منظور سپاس از خدمات مـن بـه صـنعت تـشکیل شـده بـود         
 جداگانـه اسـتقبال   ، سـران هـشت بخـش صـنعتى     ، در مسیر  .شکوه بود ا خیلى ب  ؛آزادى رفتیم 

نـام مـن   ه هـاى سـپاس کـه واحـدهاى صـنعتى بـ         ها و لوح     سپس از نمایشگاه تندیس    .کردند
   . خیلى هنرمندانه و زیبا تهیه شده و خیلى زیاد است.م بازدید کرد،ساخته و تهیه کرده بودند

 ، آقـاى خلیلـى  .رشـورى کردنـد   اسـتقبال پ . اجالس رفـتم به هزار نفرى 12سپس در سالن  
 صـحبت  ،]صـنایع  [زاده وزیـر   به نمایندگى از صنعتگران و آقـاى نعمـت   ،شکسوت صنعت پی

 سپس از وضع تیره قبل از انقالب و وضـع عـالى بعـد از سـازندگى      .کردند و گزارش دادند   
ه اضـافه  بـ  ،اجـرا شـد  هـا   مـضمون  سمفونى جالبى در همین پس از آن،  .نددنمایش خوبى دا  

 در مـورد  ؛و سـپس مـن صـحبت کـردم     ] یس مجلـس  ریـ [نـوري،     آقـاى نـاطق    .سرود جالبى 
  .به خانه آمدم . عفت و فاطى و مهدى و محسن هم بودند1.پیشرفت صنایع و آینده تهران

                                                
 - ها که مسئولیت  بس و خاموش شدن غرش توپ من بعد از آتش«: فتآقاي هاشمی، در بخشی از این سخنرانی گ

آنچه که این  .دیدم که بخش صنعت با همه کارهایی که شده، راکد و باطل است اجرایى کشور را به عهده گرفتم، می
مات آالت و انجام خد روزها برجسته شده، حرکت به سوي رفع وابستگی، تولید مواد اولیه و ساخت تجهیزات و ماشین

وفن و صنعت،  سازي، آموزش و تربیت نیروى انسانى و تقویت حرفه است که در محدوده برنامه بود و براي فرهنگ
آنچه که در .  سال براى تحرك صنعت دوران طوالنى نیستهفت. ریزى شده بود که الحمداهللا خوب جواب داد برنامه

آنچه که ما در . ینده بسیار شکوهمندى را در پیش دارد سال به دست آمده، نشان از این است که صنعت ما آهفتاین 
روزى که حقیقتاً اقتصاد را از فروش نفت . بینیم، صنعتى خیلى متفاوت با آنچه که وجود دارد، است  می1400افق سال 

خام جدا کنیم و نفت خام را دست مایه صنعت و تولید و ماده خام آن را پایه تحول صنعت در داخل به حساب 
 ها  درصد صادرات کشور با صنعت باشد، یکى از شاخص80فکر اینکه . ریم، چهره صنعت شکل دیگري داردبیاو

ما انتظار داریم که تالش صنعتگران کشور را . رقم بسیار سنگینى براى صادرات صنعتى درنظر گرفته شده است. ستا
با اهداف بسیار بلندى  .به هدف برسیمتوانیم   با چند سال فروش محصوالت در بخش صنعت می،به آن هدف برساند

نقل مناسب و بازار  و هایی هم در تأمین مواد اولیه و انرژى ارزان و حمل ایم، زمینه که در بخش صنعت درنظر گرفته
اى و سایر نیازهاى توسعه صنعت که در کشور پیش آمده و انتظار ما از همه شما این  مناسب داخلى و جهانى و منطقه

 معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .تر کنید ها را عالى است که همت
 .1398 انقالب،
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وزیـر  [،  آقـاى غرضـى  ،در مسیر خانـه و  ]وزیر راه و ترابري[، رکانت آقاى   ،در مسیر رفت  

هـا کمـک    رگـراه  بـراى اجـراى بز   ، آقـاى ترکـان    . ماشین آمدند  به ]پست و تلگراف و تلفن    
هاى سیار توسط خود   اجازه گرفت که براى وارد شدن گوشى تلفن ،غرضىآقاي  گرفت و   
شـب عفـت اطـالع داد کـه فـاطى پـس از           . موافقت شود  کردن تلفن سیار   و ارزان  مشترکین

هــا مــسأله   در گــزارش.بردنـد بــه بیمارســتان  اســت وشــدید پهلــو شـده    دچــار درد،مراسـم 
   .وجه استمورد تچنان همکنگ  هنگ
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 زبان فارسى .آمد سفیر جدید اوکراین براى تقدیم استوارنامه    ،  ] والدیمیر بوتیاگالزوم  آقاي[ 

 توسـعه روابـط   ة دربـار . نطقش را به فارسى خواند و من تشویقش کـردم .را خوب بلد است  
، ] حـاجی عبـدالمعطی    آقاي[ .که پذیرفتم هاى نفتى هستند    مند به همکارى    قهبت شد عال  صح

] محمـود [ آقـاى  . اسـت خوانـده شـده  پیش از موعـد فرا     ؛سفیر برونئى براى خداحافظى آمد    
 بـراى زودتـر حـل شـدن مـسأله      . آمد]معاون اروپا و آمریکاي وزارت امورخارجه[،  واعظى
  . کنند قبول نمیگفتم رهبرى ؛ت توصیه داش،سفراى اروپاو آلمان 

 ، اصـرار دارد کـه در سـفر کرمـان     .زرند کرمـان آمـد    نماینده  ،  ]يرضا جعفر محمدآقاي  [
 در مورد خسارات زیاد سرمازدگى به پسته . به زرند بروم،براى کلنگ زنى پاالیشگاه قطران 

آقـاي  [ .هـاى آب گفـت   فـت شـدید سـفره   توضیح داد و از کمبود آب کشاورزى و خطـر اُ   
  بــراى عمــران منطقــه کمــک خواســت و بــر.کوهدشــت آمــدنماینــده ، ]ی دوســتلیاســماع
   . اصرار دارد ]لرستان [زنى سدى در سفر به استان کلنگ

 بد ، با بررسى وضع روابط و پیگیرى تصمیمات گذشته   .شوراى خلیج فارس جلسه داشت    
 . آمـد ] پزشـکی وزیر بهداشت، درمـان و آمـوزش  [، مرندى] علیرضا[عصر آقاى دکتر   . نبود
 در .هـاى مـن اظهـار امتنـان کـرد      هرى براى سوغات سفر عراق آورد و از کمـک     ى و م  یعبا

 منطقه  وها  منجمله کمک براى ساخت بزرگراه    ؛ تعدادى مصوبه داشتیم   ،دولتجلسه هیأت   
   .آزاد شدن سرخس

انـد    بردهعفت از بیمارستان اطالع داد که فاطى را مجدداً به خاطر درد شدید به بیمارستان    
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 ، مطـابق معمـول  . فائزه آمد . است کلیه است و تحت معالجه قرار گرفته        شن ،و تشخیص اطبا  
آقـاي  هاى نمایندگان را آورد که براى حوزه انتخابـات اسـتمداد دارنـد و از          تعدادى از نامه  

 در ،گله دارد که بـه نطـق قبـل از دسـتورش       ]در مجلس چهارم  [، نماینده زرند    على مطهرى 
  . استکرده یک دقیقه سکوت براى شهدا انتقادشنهادمورد پی
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 .به دفترم رفتم.  خسته و نگران آمد، شب را با او مانده بود  ،عفت که براى پرستارى از فاطى     
 ]رییس سازمان اوقاف و امورخیریه [،  مام جمارانى ا] سیدمهدي[ آقاى   .مدیران اوقاف آمدند  

یش از کارهـاى  سـتا داشت و متن لوح را خوانـد کـه       گزارش کار داد و لوح سپاسى تقدیم      
 من هم لوح تقدیر به چند واقـف   . منجمله تأسیس چاپخانه قرآن است     ،ماندنى و سازنده من   

ورى خـوب از    بهـره  اهمیـت وقـف و وظیفـه حفـظ و       ة منجمله یک زن و دربار     ،نمونه دادم 
انت گذشتگان به وقف که باعث کمترشدن موقوفات وقف صحبت کردم و از ضررهاى خی

  1. توضیحاتى دادم،هعالقه شدن جامعه به وقف شد و بى
 و مشورت براى سفر بـه      نظام  براى دستور مجمع تشخیص مصلحت     ، حبیبی] حسن[دکتر  

   انتـشار  لـزوم  ةسى کمک خواسـت و دربـار  شنا سوریه و کابینه آینده آمد و براى بنیاد ایران     
                                                

 - شوند، این امالك و  کسانى که مسئول می،له مهم در وقف این استأمس«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
کنند که هم حقوق مردم حفظ بشود و هم  اي عمل به گونهآنها . بردارى و مصرف کنند اموال را خوب حفاظت، بهره

. کارى بشود و دیگران هم تشویق بشوند و این نیت حسنه را ادامه بدهند و آن نیت دچار فراموشى و غفلت قرار نگیرد
. خمس، زکات، نزوالت و خیلى چیزهاى دیگر اموال عمومى است: البته همه اموال عمومى است، وجوه شرعى مثل

هاى موات، اموال  ها، دریاها و خیلى چیزهاى دیگر مانند زمین ها، جنگل الم منابع اولیه مثل معادن، رودخانهدر اس
گونه مسائل هستند و مسئولیت در دستشان است، خیلى مسئولیت سنگینى را  کسانى که مسئول این. عمومى هستند

هم حق نداریم ضایع کنیم،  ما اموال خودمان را. ردباالخره اموال خود آدم، اموال شخصى هم مسئولیت دا. اند گرفته
شود،  ولى وقتى این اموال مال دیگران می. هاى خداوند درست نیست این کار با نعمت. راکد بگذاریم و اسراف کنیم

شود، همیشه بوده و افراد  ها مطرح می الناس که بعضى از وقت الناس و یا عموم حق. شود یشتر میحساسیتش خیلى ب
دهند، همیشه هستند و  شان را خوب انجام می وظایفو پذیرى این کارها   در جامعه انسانى که با مسئولیتخوب،

ما باید یک تحرك جدى در . کنند کنند و به حقوق تجاوز می هایى که نادرست رفتار می متأسفانه همیشه هستند آدم
 معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی فسنجانی،ر   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ». ل موقوفات به وجود آوریمیمسا

 .1398 انقالب،
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  . صحبت شدجمهور و معاونان وزرا یسیرسیدگى به اموال رنتیجه  
 . آمـد ]نی زمـ ي واگـذار هـاي   هیأت درهیفق ی ولندهینما[، فاضل هرندى] نیالد یمح[آقاى  

هــاى  کمـک خواسـت و از برگردانــدن زمـین    ...و انفــالبـراى تحقیقـات در مــسأله زمـین و    
  شکایت کرد و براى متوقف کردن آن   ،واگذار شده به کشاورزان که از بنیاد جانبازان بوده        

   . استمداد کرد
دلم  ؛کند  در اثر بغض و گریه نتوانست صحبت اما ،عصر فاطى از بیمارستان تماس گرفت     

 به ، دکتر فاضل گفت.فاضل داد] ایرج[ فائزه صحبت کرد و تلفن را به دکتر  سپس .سوخت
 .ت را عمل کندینظر او درد مربوط به آپاندیس است و نه کلیه و اجازه خواست که آپاندیس

 ایـشان  .کـردم  مرنـدى صـحبت  ] علیرضـا [ سـپس بـا دکتـر    .گفتم با دیگران هم مشورت کند 
اثرى در آن ندیده بودند  ،رنگی که با آزمایش و عکس   تاکنون بیشتر به دنبال شن کلیه بود      

 قـرار شـد کـه فـاطى را بـه      . همگـى پذیرفتنـد کـه آپانـدیس عمـل شـود      ،و پس از مشورت  
  .کنندگان و امنیت دارد  کنند که جاى مناسبى براى مالقاتبیمارستان قلب منتقل

 )ع( و امـام حـسن  )ص( پیغمبرة دربار، در مراسم عزادارى.شب به حسینیه ثاراهللا سپاه رفتم   
 خبـر دادنـد کـه عمـل      ، در مـسیر مراجعـت     1.صـحبت کـردم    و انقالب ایران   )ع(رضاو امام   

 بستگان و عفت و محسن و .رفتم  به بیمارستان قلب. استجراحى فاطى به خوبى انجام شده 
 . حـالش خـوب بـود    وهوش آمدهه   ب .یو رفتم .سى. به آى  .دکتر فاضل و دکتر مرندى بودند     

                                                
 -ى در  این خیلى مهم است که یک انسان درس«:  در بخشی از این سخنرانی آمده استسال قبل 1400نخوانده و ام 

پذیر و بالنده باشد و براى هر زمان دیگرى بتواند جوابگوى نیازهاى دوران پیچیده  چنان انعطاف مقرارتى بیاورد که آن
. این خیلى قابل توجه است. عصر شترسوارى و عصر قبل از رنسانس باشدزندگى هم در عصر اتم و فضا و هم در 

 سال پیش و افکار دوران جمود بشریت است و 1400کردند که تعبیرهاى این دین، کهنه، مربوط به  ها فکر می خیلى
ز تحلیلش عاجز بینند، ا  ولى امروز که ایران انقالبى را می؛تواند کارایى داشته باشد  یق نمیدر دوران علم و تحق

در جامعه امروزى هم مبارزه را بهتر از دیگران انجام داد، هم دوران تثبیت انقالب را بهتر از دیگران انجام . شوند می
دانید و   بیشتر از دیگران می داد و هم دوران دفاع خودش را بهتر از هر کشور دیگرى پشت سر گذاشت که خود شما

گفتند  اى انجام داد که مورد تحسین آنهایى هست که می گونه عه کشور را هم بهدوران سازندگى و توس. لمس کردید
شود افکار  چطور می. واقعاً عاجزند که تحلیل کنند. ها را دارد انقالب اسالمى سازندگى ندارد و فقط قدرت بسیج توده

همین وضع خواهد بود و هاى آینده هم   جوابگوى تهران امروز باشد و خواهیم دید که قرن، سال پیش مکه1400
 ».تواند معجون این گوهر ارزشمند را و این ذخیره الهى را بشناسد و لمس کند شود، بهتر می تر می هرچه دنیا پیشرفته

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع
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 ناراحت شدم ولـى خـاطرم راحـت        ،به نظرم خیلى ضعیف آمد     ؛رسدت ارد و مى  گفت درد د  

  .جا ماند  عفت همان.وقت به خانه آمدم دیر.شد
  

  1997 جوالى 4                                    1418 صفر    28   1376 تیر 13جمعه  
   

 ، امـشب ونـیم  نُـه ت ه رهیاب آمریکـا در مـریخ در سـاع        سفین ود خبر برنامه فر   ،ها در گزارش 
 هفت ماه پیش پـرواز را شـروع کـرده و چنـد سـاعت دیگـر در سـالروز             .بسیار جالب است  

کنـد و اطالعـات را بـه زمـین      بردارى مـى   از سطح مریخ نمونه.آید  استقالل آمریکا فرود مى   
 هـزار کیلـومترى را کـم    40 بـا انفجـار چنـد موشـک سـرعت      ،ود قبل از فـر .کند مخابره مى 

  .نـشاند  نشیند که قبل از فرود در سطح مـریخ مـى   میهاى بادى  سپس بروى تشک  کنند و     مى
شـدن موتـور    زمـان خبـر خـاموش   و هم   سفینه اولى آمریکا در مریخ نشسته بود       ،سال قبل  22

  . مورد توجه است، روسىبر مولد برق دیگر سفینه
 منزل بودم و تمام روز در . به بهبودى است رو حال فاطى،عفت از بیمارستان آمد و گفت

 .ه تهیـه شـده متفـاوت اسـت    نچـ  به کلى با آ  .نویس کلید قرآن گذشت    بیشتر به اصالح پیش   
 وضع حـال فـاطى   . عصر فائزه و قدسى آمدند .رفت عفت به بیمارستان  . ناهار را تنها خوردم   

  .را گفتند خوب است
   

  1997 جوالى 5                                     1418 صفر    29   1376 تیر 14شنبه 
   

 جمعى از .اش خوب است  حال و روحیه؛ سرى به فاطى در بیمارستان قلب زدم،در راه اداره
ریـیس سـازمان منـاطق آزاد       [،  الویرى] مرتضی[ آقاى .مدیران و کارکنان مناطق آزاد آمدند     

] بهـروز [ گزارش داد و لوح سـپاس تقـدیم کـرد و مـن هـم نـشان لیاقـت بـه آقـاى                ]تجاري
سن اداره قشم و هـم بـه خـاطر ده سـال      به خاطر ح ، دادم ]رییس منطقه آزاد قشم   [،  ىبوشهر

 سـپس بـا   1. آثـار نتـایج منـاطق آزاد صـحبت کـردم     ةتحمل مردانه اسارت در عراق و دربار      
                                                

 - که شوراى انقالب  وقتى. آزاد بودیم در فکر ایجاد مناطق  از اوایل انقالبما «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 .دادند ل سیاسى و انقالبى تشکیل مییل درجه یک را مسایمساتشکیل شد، با اینکه تب انقالب خیلى هم داغ بود، 
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  مــشکالت را طــرح کردنــد کــه بیــشتر بــه عــدم همکــارى وزرا .اى داشــتیم مــدیران جلــسه
  .گردد مىبر

ى بـراى حـوزه انتخابیـه    یهـا   خواسـته  واینـده رفـسنجان آمـد     نم،  ]ینحسی محمدسیدآقاي  [
آقایان درى و جمالى و  .قلعهه نوق و احداث راه رفسنجان به پا      منجمله ترمیم را   ؛مطرح کرد 

 با تقدیر از دوران مدیریت من از مدیریت آینده اظهار نگرانـى       .جبارزاده و عبداللهى آمدند   
  کابینـه و نیـز بـراى رونـق بیـشتر صـادرات       گیـرى مناسـب     کردند و خواستند که براى شکل     

  . کنمکمک
 ])ره (ینـ ی و نشر آثـار امـام خم  میسسه تنظؤ مسرپرست[،  انصارى] محمدعلی[عصر آقاى   

ل فکـرى اسـتمداد   یان مرقد و نشر آثار امـام داد و بـراى مـسا      ر گزارشى از عملکرد عم    .آمد
ر سـپاس از کارهـاى مـن     د،اى شد که به عنوان بیت امـام        هسکرد و خواستار شرکت در جل     

  .خواهند بگیرند مى
 براى تأسیس شبکه تلویزیون در . آمد]رییس سازمان صدا و سیما[، الریجانى] علی[آقاى  

 .د و خواستار دخالت من شـد نموآمریکا استمداد کرد و از وضع کابینه آینده اظهار نگرانى       
 حتماً بـاقى  ،در کابینه آیندهخواهند که      رهبرى مى  ،ضمناً اظهارات دکتر والیتى را که گفته      

  .باشد را از قول رهبرى تکذیب کرد
 از اینکه ، ضمن توضیح کارهایش  . آمد ]وزیر کار و اموراجتماعی   [،  کمالى] حسین[آقاى  

وزیــر [، فــروزش] غالمرضــا[ آقــاى .اظهــار نــاراحتى کــرد ،نیــستشــنیده در کابینــه آینــده 
 توصیه کرد کـه اگـر    ،آینده اداره کشور   ضمن ابراز نگرانى از شرایط       . آمد ]جهادسازندگی

و بـراى تـأمین علوفـه بیـشتر بـه      گزیننـد  براى جهـاد بر   فرد مناسبى را     ،ست خودش نباشد  بنا
                                                                                                              

توجهى بود که بعد شوراى انقالب در همان روزهاى اول، کیش را به عنوان مناطق آزاد معرفى کرد و این، به دلیل 
 ،به هر حال ضرورت انجام این کار در آن اوضاع جنگ و شرایط خاص. از انقالب بین اعضاي شوراى انقالب بود

له را به عنوان اولین تجربه کاري شروع کردیم و أولى بعد از جنگ ما این مس. عملى نشد و کار مهمى شکل نگرفت
در بعضى از این مناطق آزاد . دیدیم، بخشى از آن را باید عملى بکنیماهداف متعددى که بخشى از آن را االن همگى 

جزایر . اهداف خاصى هم هست، مثالً در جنوب یکى از اهداف از اول این بود که ما جزایر خلیج فارس را آباد کینم
یچ جاى دنیا را به من ه. گذاشتند ها بودند و از آنجا روى منطقه تأثیر می ها مرکز تمدن قشم، هرمز و کیش در گذشته

در آینده در همه این جزایر، صنایع عظیم مربوط به انرژى نفت و . شناسم  بااهمیت نمی خلیج فارساندازه این جزایر
  رجوع» .دهید، دنبال نمایید ى که انجام مییشما این راه را باید با کارها. گاز و تجارت و نظایر آن شکل خواهد گرفت

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی نجانی،رفس   هاشمی« کتاب ← دیکن
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  .رفتم به بیمارستان اختر ، شب براى نصب روکش دندان.خاطر خشکسالى استمداد کرد

   
  1997 جوالى 6                                  1418 صفر   30    1376 تیر 15یکشنبه 

   
 عملکـردش  ة نظرم را دربـار  و آمد]بیت بدنیرییس سازمان تر[،  طبا هاشمى] مصطفی[آقاى  

کمــک  هــاى متفرقــه توســعه ورزش  بــراى هزینــه.مثبــت اســت گفــتم ؛در ورزش خواســت
 ؛هـایى  هـا و تـصمیم       بـا گـزارش    ،تنظیم بـازار جلـسه داشـت      ] پشتیبانی برنامه  [ستاد .خواست

  .است ها و روند صادرات و ترانزیت خوب مجموعاً وضع قیمت
 در . چند مصوبه بود و بررسى وضع بورس که عـادى اسـت          ،ولتدجلسه هیأت   عصر در   

  . ادامه رسیدن اطالعات از سفینه رهیاب در مریخ جالب است،ها گزارش
   

  1997 جوالى 7                       1418االول    ربیع  1    1376 تیر 16دوشنبه 
   

هاشـمی،   [ محـسن .دیمکرو بالفاصله به خوزستان پروازم یساعت شش صبح به فرودگاه رفت   
  محمـد  ،]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  میرزاده] حمید[آقایان   و   ]جمهور دفتر رییس  رییس

 در . همـراه بودنـد  ،]وزیر نیـرو [، زنگنه] بیژن نامدار[ ،]جمهور هاشمی، معاون اجرایی رییس [
 1کرخه  سدکوپترها به سوى محل     بالفاصله با هلى   . استقبال رسمى بود   ،ى دزفول یپایگاه هوا 

هاى مختلـف سـد     از بخش  .کردیمپرواز -گیرى از مرحله اول سد     هبراى مراسم افتتاح بهر    -
 یعنـی  –آب مکعـب   میلیـون متر 600 امکان ذخیره   ، با استفاده از فرازبند سد     .دیمنموبازدید  

مکعـب   میلیـون متر 150وجود آمـده و اکنـون    ه   ب -سد کرج ه برابر ظرفیت فعلی     به اندازه س  
                                                

 -  در دوران  است کهانهی و خاورمرانی ای سد خاکنیتر  و بزرگای دنی خاکي سدهانیتر  از بزرگیکیسد کرخه 
  در استان خوزستان ساخته شدهمشکیرستان اند شهی شمال غربيلومتری ک22 رودخانه کرخه در ي بر روسازندگی،

 300 و اردیلی م7 زانی به می متر از لحاظ حجم بدنه و با حجم مخزن127 متر و ارتفاع 3030 به طول ی با تاجکرخه.است 
 آغاز و 1370 سد در سال نی ایی اجرااتیعمل.  استدآوردهی را پدرانی ای مصنوعاچهی درنی مترمکعب، بزرگترونیلیم

 احداث تونل دشت ، طرح اجرا شدهنی که در کنار ای مهميها از جمله پروژه. است دهی رسانی به پا1380ال در س
 سد کرخه، به صورت اچهیعباس از در  دشتی اراضياری آبي براازی تونل به منظور انتقال آب مورد ننیا. عباس است

 .است  متر احداث شده5/5 ی متر و قطر داخل6097تحت فشار، به طول 
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آب در ثانیـه  مکعـب   متر360هـا را بازکردنـد و شـاهد خـروج       دریچه . است  شده آب جمع 
  وبـردارى   سـپس بـراى بهـره   .شکوهى داشـت و کلـى لـذت بـردیم         بسیار با  ه منظر بودیم که 

 .دهـد  آب در ثانیـه مـى  مکعب  متر60 دریچه تنظیم شده که    . دریچه بزرگ را بستند    ،بازدید
آب باز باشـد کـه فعـالً بـراى کـشاورزان منطقـه          ب  مکع متر 60قرار شد از این به بعد همین        

  .کردن هم هستاست و قابل زیادترخوب 
 کیلـومتر شـده و در   10دریاچـه   طـول  .کـردیم  ها روى دریاچه سـد حرکـت     س با قایق  سپ

و سـرریز و محـل نیروگـاه و تونـل      از نحوه ساخت بدنه سـد  . کیلومتر خواهد شد60نهایت  
 و ]پـروژه  یـی  اجراریمـد [، حجتـى ] محمود[حات مهندس  رسانى بازدید کردیم و به توضی     آب

  .گوش دادیم ]ای خاتم االنبقرارگاه سازندگی فرمانده[فر،  دانایی] حسن[سردار 
 بـه تـدریج کـه بدنـه        . را شـنیدیم   ]وزیر نیرو [،   توضیحات مهندس زنگنه   ،در مراسم افتتاح  
ریاچـه بـه تـدریج بـاال     شـود و ظرفیـت د   ى از سد مى   یجزبند هم   فراز ،آید  اصلى سد باال مى   

کـار بزرگـى     خیلـى ؛شـود   برنامه آزمایش هم انجام مى  ،بردارى از سد    رود و هنگام  بهره      مى
هـاى   در اهمیت اجـراى سـد توسـط نیروهـاى داخلـى و آثـار مهـم مهـار آب            من هم    .است

احـداث   آبیارى زیر سد در دست هاى کوپترها از هوا شبکه    با هلى  1.کردم صحبت خوزستان
                                                

 - خاطر  ى براى همه دنیا، به براى مردم ما و تا حد،کرخهاسم کرخه و سد«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
عظمتش، حجم بزرگ آب، وسعت فراوان زمین و شرایطى که اینجا از لحاظ جغرافیایى و سایر جهات دارد، اسم 

 که کار اینجا را شروع کردیم، 70در سال . شود یشود و حساب باز م هر قدمى که برداریم، تحلیل می. آشنایى است
شود و ما اکنون در اوایل سال  بردارى از این سد شروع می  نوعى بهره75با اطمینان از برادران خود شنیدیم که در سال 

منه ها با آن شکوه و هی  هستیم و خوشبختانه امروز شاهد این منظره بسیار شکوهمند بودیم که آب سد از داخل تونل76
ام، اما حقیقتاً  هاى عمرانى فراوان دیده هاى زیباى برنامه ام از این منظره من در زندگی .وارد رودخانه زیردست سد شد

 مترمکعب آب در ثانیه از دو آلبرت به حوضچه 36آن هیجان، خوشحالى و سرورى را که با دیدن ریزش حدود 
هایى که از دو  منظره خوردن آب دو تونل به هم و قله.  کنمتوانم توصیف آرامش، در خودم و همراهانم دیدم، نمی

حتماً در تاریخ خوزستان و در تاریخ . داشتنى، چیز بدیعى بود مواج بسیار باشکوه و زیبا و دوستشد و ا آب خلق می
 6تنظیم حدود .  یک نقطه عطف حساب کرد، یاآب و سدسازى کشور، باید روى این لحظه حساب جدیدى باز کرد

لیارد متر آب براى این دشت بسیار خوب از شهران تا نزدیک آبادان عظیم است که همه این منطقه در پوشش این می
این در شرایطى است که از لحاظ اقلیمى برداشت دو . هاى کشور ماست گیرد و جزو بهترین خاك سد قرار می

ها نفر  ه براى خودمان ترسیم کنیم که میلیون سال آیند8 تا 7توانیم در افق  خیلى آسان می. محصول خیلى عادي است
   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».کنند وتئین براى کشورشان خلق میانسان در اینجا اشتغال دارند و ثروت، غذا و پر

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،



 
 

 
 

              
                        264 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
پوشـش    هـزار هکتـار از اراضـى زیـر سـد تحـت        300 قرار است به تـدریج       .کردیمدیدرا باز 
  .ودبرها  شبکه
 اسـتماع گـزارش مهنـدس حـدادى و مهنـدس      . پـرواز کـردیم   1ندتوگمحل سد بزرگ    به  

و  سـد بـزرگ روى کـارون    7و برنامه سـاخت  کشور هاى  هاى مهار آب    طرح ةزنگنه دربار 
 از  گیـرى  پردهآب و مکعب  میلیارد متر5/4تر و ظرفیت  م175هاى این سد با ارتفاع   ویژگى

 ،نـد توگجمعـى از مـردم    2. من هم صـحبت کـردم     . انجام شد  مراسم شروع اجراى سد    ح،لو
 نـد و نـه شوشـتر   توگنام ه بسد ارى ذگ ند و اسمتوگشدن  براى تشکر و درخواست شهرستان 

  3 .کردمصحبت  سد در اقتصاد منطقه اثر ة من هم دربار.جمع شده بودند
 .می مقـدارى راه را بـا اتومبیـل رفتـ    .به محل سد کارون در شمال شرقى ایذه پرواز کـردیم     

پس از نمـاز   .ها ببینند کوپترها جاى مناسبى نبودکه خلبان  براى فرود هلى،چون در محل سد   

                                                
 - از يلومتری ک380 سد، در فاصله نیا. ودخانه کارون است ري بر رورانی اي سدهانیتر  از بزرگیکی ،ندسد گتو 
 شهر گتوند در ی شمال شرقيلومتری ک10 شمال شهر شوشتر و در يلومتری ک25 رودخانه کارون، در فاصله زشگاهیر

  . رودخانه کارون استي سد قابل احداث بر رونیسد گتوند آخر .استان خوزستان قرار دارد
 - هاى بسیار دور آینده، از آن بهره  ترین کارهایى است که نسل جزو جاویدان«:  آمده استدر بخشی از این سخنرانی

هاى  ها و مسیرهاى اصلى و همچنین آن دریاچه این منظره زیباى درخت کارون را با سرشاخه. خواهند گرفت
 ثروتى .کنند اى ما مجسم میشوند و یک منظره بسیار زیبا و دیدنى را بر اى به هم وصل می گانه را ببینیم که پله هفت
شوند، اما  چون آنها باالخره یک روز تمام می. هاى معدنى بیشتر است یه ثروتزش آن تحقیقاً از نفت و گاز و بقکه ار

روند، ولى ثروت جاویدانى که هر روز هم  هاى بعدى ما همه می ما و نسل. ماند ماند که می شود و می  این تمام نمی
ربرکت و این نعمت عظیم خدادادى  هزار مگاوات برق از این رودخانه پ14حدود . اندم ، میشود ارزشش بیشتر می

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .گیریم می

 - اى بزرگ منطقه شوشتر و شاءاهللا با ساخت این سد، یکى از آرزوه ان«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ترین سدهاى کشور ساخته  در اینجا یکى از مهم. کند گتوند در این منطقه قدیمى و تاریخى کشور تحقق پیدا می

دریاچه بسیارعظیمى . شود سدى که پنج میلیارد مترمکعب آب در پشت آن جمع می. شود که شبیه سد کرخه است می
ها و مناطق عشایرنشین یکى از زیباترین مناظر سیاحتى را  ها و جنگل ر کوهکه تا مسجدسلیمان ادامه خواهد داشت و د

کند و در دوران ساخت، بسیارى از  گیریم، انرژىِ بخشِ اعظم استان را تأمین می برقى که از اینجا می. خواهد داشت
توانند  بینند، می وزش میدر آینده کسانى که در اینجا آم. گیرند هاى این منطقه فن، دانش و تکنولوژى یاد می جوان

به هر حال این سد چه در دوران ساخت و چه در دوران . براى عمران، آبادى و پیشرفت منطقه بسیار کارساز باشند
امیدواریم به زودى شما شاهد . دارى باعث حرکت سریع منطقه شما و پیشرفت صنعت و زندگى بهتر خواهد شد بهره

 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».تحقق این آرزو باشید
1398. 
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 ؛ خیلى عظـیم اسـت  .کردیمهاى در دست ساخت سد بازدید        قسمت  از ،و ناهار و استراحت   
ها و شـیرها   ها و ترانس ها حفر شده براى نیروگاه هاى بزرگ که در زیر کوه  مخصوصاً سالن 

  .بردارى است سنگمکعب که نزدیک یک و نیم میلیون متر
سـپس   .هـا را دیـدیم کـه جالـب اسـت      هاى سنگى سـالن   دیوارهوها   سقفدوختن  برنامه   

 ،ر جمع مدیران د.شکوه انجام شدارون را دادم که آن هم جالب و با        دستور انحراف آب ک   
 ،میلیارد تومـان هزینـه   200با  . طرف را شنیدیم    بى] اهللا حبیب[گزارش آقاى زنگنه و مهندس      

  1.اى داشتم کننده  من هم صحبت دلگرم.شود  ساخته میسد و نیروگاه
 به طور کلى امروز ؛ بیش از یک ساعت در پرواز بودیم     .به سوى سد مارون پرواز کردیم     

 .هـاى مختلـف سـد بازدیـد کـردیم        از بخـش  . کوپترها گذشت    هلى وقت زیادى در پرواز با    
 و  بـا یـک میلیـارد   . سد خـاکى کـشور اسـت   ین بلندتر، متر ارتفاع170 با ؛خیلى عظیم است  

   .گنجایشمکعب  میلیون متر200
 ،هاى انحراف آب که اکنون براى تخلیـه آب در نظـر گرفتـه شـده     از داخل یکى از تونل    

 .ها شـده   نگرانى خیلىعث که با- در ثانیهمکعب دود پنج متر   ح - کند  آب زیادى نشت مى   
 ؛شـود  که به آسانى جبران مـى   ولى وزارت نیرو معتقد است ،در اثر اشتباه مشاور پیش آمده     

رهـا   بـردارى بـا   از امـروز کـه بهـره    .کنند بندى مى  تونل را آب،رفتن آبپایین  یعنى پس از    
 و در دو مـاه تـرمیم   خواهـد شـد   ماه خـالى    در مدت چهار   ،شود  کردن آب بیشتر شروع مى    

   .دگرد مى
                                                

 - تحقیقاً چند نسل بعد از ما، وقتى که بیایند و عظمت کار را ببینند، افتخار «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ى از هاى مهم  به هر حال خیلى نمونه.دان داده شان روزگارى این گونه کارهاى بزرگ را سامان می کنند که پدران می

وقتى بناهاى بزرگ تاریخى و آثار فرهنگى را . ببینیم، زیاد آنها را تحسین کنیم هاى گذشته نداریم که وقتى می نسل
دى را ببینند که ماشین آالت در دویست و پنج متر با اما اگر بعدها چنین س. کنیم ى میبینیم، احساس غرور مل می

ها، ترانسفورماتورها و شیرها  آییم و نیروگاه شود و ما می ها، نصب می ، عظیم و مستحکم در اعماق کوههاى وسیع سالن
با توجه به اینکه تا امروز این سد . شود تر می ببینیم، آن موقع عظمت کار براى مردم و بینندگان روشن را در زمین می

 که کمى از این 4 این افتخار را دارند که روى کارون 3 احان سد کارون سد بتونى کشور است، مجریان و طربلندترین
هاى این سد این است که عمده  از ویژگی. ا افتخار اول متعلق به شماستام. شود، کار کنند می)  متر22(ر بلندت

ا بعداً در طول ى ما خیلى گران تمام شده است، امهاى دسترس تأسیسات آن در زیر کوه است و اگرچه ساخت تونل
 دیکن  رجوع ».ما در جریان جنگ ارزش این تأسیسات زیرکوه را خوب فهمیدیم. خ یک مکان حفاظت شده استتاری
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 توسـط آقـاى   یرسـان  کامـل از مقـدار آب   گزارشـى .بردارى بـود     مراسم بهره  ، سد يدر باال 
  کل آب قابل استحصال اسـتان     ، گفت . مدیرکل آب شنیدیم   ،ىیشمسا] محمدرضا[مهندس  

 .شـود  توزیـع مـى    سـد مهـار و   35آب است که با   مکعب   میلیارد متر  34  حدود ،]خوزستان[
 هزار 12 سد در دست ساخت است و بقیه در حال مطالعه و 14بیش از ده سد ساخته شده و 

  .مگاوات برق آبى خواهیم داشت
 هزار هکتار 55کردم که باعث عمران مارون طرح سد اهمیت  من هم صحبت مفصلى از   

مخـرب  هـاى   یـب سـیل  و مانع تخرشده رامشیر و شادگان  ، امیدیه، رامهرمز،زمین در بهبهان  
  . ند فیلم گرفت،ها  سپس در کنار منظره جالب پرش آب خروجى از لوله1.شود مى
 از .پـارس بازدیـد کـردیم   نیرهاى قطور شـرکت     از کارگاه ساخت لوله    ،برگشتمسیر  ر  د

ـ  آباد پرواز کردیم و ماه ربیع    با هواپیما به سوى خرم     ،قرارگاه بهبهان  ر شـده  االول را با آب پ
آبـاد مـورد     در فرودگـاه خـرم  ، شـب ده سـاعت   ،با دو ساعت تأخیر    .کردیممارون نو از سد   

  .استقبال رسمى قرار گرفتیم
 طرح عمرانى در سراسـر اسـتان   400بردارى از حدود     جا مراسم بهره   پس از نماز در همان    

ري، ترابـ  راه و ، نیـرو ،ارشـاد کشور،   وزراى. میلیارد تومان برگزار شد    80با هزینه   ،  ]لرستان[
محمـدجواد  آقـاي  [ .هاى خود توضیح دادند  طرحة دربار،و مدیر صداوسیما فلزات  معادن و   

هاى موفق سازندگى   هم گزارشى از پیشرفت استان و برنامه  ]لرستان [استاندار،  ]زاده يمحمد
 اخیـراً در محـل از عـدم    ،]آبـاد   خـرم نـده ینما[، ش فـوالدى وبه خاطر اینکه آقـاى کـور    . داد

 مـن هـم صـحبت    . را توضـیح بدهـد    یش تـالش دارد کـه کارهـا       ،دار گفته بود  ى استان یکارا
 دو لـوح سـپاس   .حـرف زدم  م کـ ،فراوان در جلسهو پشه   به خاطر خستگى     2؛کوتاهى کردم 

  . شداهداامام جمعه به من ، ] یانجی م ینی حس کاظمدیسآقاي [توسط استاندار و 
اند و تبـدیل   تش گرفته و بازسازى کرده اخیراً از ار.الك رفتیمفلک االفبراى شام به قلعه  

 مدت ،کاشانى] ابوالقاسم[اهللا  ى که آیتل موزه را افتتاح کردیم و از سلو       . است به موزه شده  
 .شعرا و هنرمندان شرکت کردیم محفل  ر  د .دیمنمو بازدید   ،اند  کوتاهى در آنجا حبس بوده    

جالـب  و آب ر پاي مه از چش  . شام خوردیم  . اجرا شد  وصف دولت سازندگی  چند سرود در    
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بـراى اسـتراحت بـه اسـتاندارى      .سـت زیبا ؛آبـاد را دیـدیم      از باال منظره خـرم     .بازدید کردیم 
  . با خستگى مفرط خوابیدم، بامدادیک ساعت .میرفت
   

  1997 جوالى 8                            1418االول    ربیع  2   1376 تیر 17شنبه  سه 
   

آقـاي  [ .رفتـیم  هـاى پتروشـیمى و فـوالد لرسـتان     به محل اجراى طـرح بعد از نماز و صبحانه      
 شـرکت  انوزیر صنایع و مدیر، ]زاده آقاي محمدرضا نعمت  [وزیر نفت و    ] غالمرضا آقازاده 

هـاى سـاخت پتروشـیمى و کارخانـه تولیـد             طـرح  ة دربـار  ،گاز و شرکت فـوالد خـصوصى      
 مـن هـم   .ازرسـانى گـزارش دادنـد   هـاى گ  و آلیاژى و طـرح د هاى گالوانیزه و قلع اندو      ورق

وسـعه گازرسـانى و فـوالد نمـودم و      اهمیـت صـنایع پتروشـیمى و ت   ةصحبت مفـصلى دربـار   
  1.لنگ زدمک

 به سوى درود ،کوپترها که به تازگى از خوزستان رسیده بودند     م و با هلى   یبه فرودگاه رفت  
، کیـانى ] غالمعلی [ مهندس.فرود آمدیمصنایع دفاع سازى   در کارخانه تانک    و کردیمپرواز

  72 -هـاي تـی       سپس از خط مونتـاژ تانـک       . توضیحات داد  ]مدیرعامل سازمان صنایع دفاع   [
  آن راروسـیه تکنولـوژى   از .داد کرمـانى توضـیحات مـى    اسـدى    مهندس بنـى   . کردیمبازدید
 بـه   صـدتاى اول ؛نفربـر بـسازیم  فرونـد  تانـک و هـزار   فرونـد  هزار تعداد ست  ایم و بنا    گرفته

  .شود  میکمیلت ...  بدنه وداخلی و سپس به تدریج با ساخت CKDصورت
   بـا ایـن شـیوه در ایـن     .کردیم بازدیـد  ،شـود   از نمایشگاه قطعات که در کشور سـاخته مـى         

                                                
 - ترین، سودآورترین  گذاري صنایع پتروشیمى در آینده وسیع براى ایران، سرمایه«: در بخشی از سخنرانی آمده است

در همین . و مهم در ایران مزیت نسبى داریمدر اکثر صنایع مادر . ترین کارى است که مقدور است و استراتژیک
مان هست و هم به  صنایع فوالد و در سایر صنایع، هم به خاطر وجود مواد اولیه، هم به خاطر شرایط بازار که اطراف

هاي  اندازهاى قابل دید نیروى کار قابل اعتماد و نسبتاً ارزان در کشور داریم، ظرفیت خاطر نیروى کار که در چشم
. شود همه عوامل تولید در اینجا هست، تکنولوژى نبوده که االن به سرعت دارد هم بومى و هم وارد می. اریمخوبی د

ن برساند، کامالً با احتیاط و  میلیون ت30ُخواهد ظرفیت ما را به   واحد بزرگ که می30بنابراین خواهید دید این طرح 
 ساله در دو سال و نیم انجام شده پنجثل خود گاز که کار م. کارانه انتخاب شده است تا خلف وعده نکنیم محافظه

ها را باز کنیم و مشکالت را  شود وقتى راه آن قدر در پتروشیمى ارزش افزوده و منابع هست که آدم مطمئن می. است
 ← دیکن  رجوع ».شوند هاى دولتى وارد میدان می تاز سر راه برداریم، هم دولت، هم بخش خصوصى و هم شرک
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  شد موتورها را قوى بگیرند که به پـاى  قرار. استى شدهیجو مرحله یک میلیارد دالر صرفه 
 بـه  . رژه رفتنـد اهـا از جلـوى مـ        تانـک  یدر مراسـم  .  برسـند  84 -و تـى    80 - تـى  هاي تانک

حسین [ وزیر صنایع و     ،]زاده محمدرضا نعمت [،  دفاع وزیر،  ]آقایان محمد فروزنده  [گزارش  
 و بـه  همیـت صـنایع نظـامى    مـن هـم صـحبت مفـصلى در ا          .کار گوش دادیـم   وزیر،  ]کمالی

ر هواپیمـا  یاتـ جا کارخانه تولید    ضمناً گزارش دادند که همان1.مسازى نمود خصوص تانک 
   .هم با همکارى چین در دست ساخت است که مهم است

 . ناهار را در هواپیما خوردیم.آباد برگشتیم و به سوى تهران پرواز کردیم     به فرودگاه خرم  
 در .کارها را تـا شـب  انجـام دادم    ، استراحت پس از.بعد از ظهر به دفترم رسیدمسه  ساعت  

 از اسـتخر هـم   . شـرکت نکـردم    ،کـار  خاطر خستگى   به ،جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى    
   .  معلوم شد هنوز درد دارد؛پرسیدم  تلفنى احوال فاطى را.استفاده کردم

 تحـصیالت و کـارش توضـیح داد و بـراى تنظـیم آثـار شـهید           ة دربار .علیرضا بهشتى آمد  
 ؛ ساعتى صرف نوشتن خاطرات دو روز سفر کردم    . شب به خانه آمدم    .استمداد کرد  بهشتى

   .خسته شدم
  
  

                                                
 - ح و دفاع کشور حساب  یک روز تاریخى براى نیروهاى مسلباید امروز را«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

دن خبر افتتاح کارخانه دانند، با شنی هاى پیشرفته را در دفاع و حمله می آنهایى که در جنگ بودند و نقش تانک. کنیم
گاهى تعبیر . کنم که توانستید این کار بزرگ را سامان بدهید در حق شما دعا می. شوند سازى بسیار خوشحال می تانک

شود که مونتاژ تانک است، ولى آنچه که من در کارخانه و نمایشگاه دیدم، معلوم شد که با دقت تکنولوژى را  می
این . اید اس را از نو طراحى و صادر کردهاید و بسیارى از قطعات حس را ساختهاید و بسیارى از قطعات  گرفته

براى این زحماتى که » مونتاژ تانک«این بار واقعاً تعبیر . تکنولوژى را که مربوط به خیلى گذشته است، به روز رساندید
اى که در  اید و شیوه  کردهکارى که االن. سازید برایم خیلى روشن است که شما االن تانک. کشیده شد، کم است

بینیم که هزینه  مان روسیه انجام شده، آثارش را امروز داریم می انتقال تکنولوژى و گرفتن امکانات از کشور دوست
 بر فروند نفر1000 فروند تانک و 1000 میلیارد دالر هزینه کنیم تا 2/5قرار بود تقریباً . کار را خیلى پایین آورده است

با این خدمت بزرگى که انجام دادید، بیش از یک میلیارد دالر . کنید امروز شما نصف آن را هزینه می. داشته باشیم
. شود  اما کار به اینجا ختم نمی. آثار اقتصادي آن در تاریخ کشور ما یک خدمت بزرگ است. جویى کردید صرفه

حتى خط مونتاژ اولین قدم . وجود آوردیدسازي را به  جویى صنعت تانک ترش این است که با دیدگاه صرفه نقطه مهم
 درصد هزینه قبلى را کم کردیم و این یک کار ظریف و شیرین 90کار بوده و در اولین قدم، صنعت را ساختیم و 
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 عفـت  . اسـت شب باز هم فاطى دچار درد شده دی خبر داد که     ،]الهوتی، همسر فاطی   [سعید
 سـپس بـه ورزشـگاه آزادى    . روى کلیـد قـرآن کـارکردم   ونـیم  نُه تا ساعت  .تبه عیادت رف  

مراسـم  . من ترتیب داده بودنددولت  همایشى به منظور قدردانى از خدمات  ، کارگران ؛رفتم
محجـوب و  ] علیرضـا [ ،مالىک] حسین[ آقایان   .بود شکوهمندى در سالن دوازده هزار نفرى     

کـه بـه    خصوص خـدماتى   به؛گفتندانجام شده اى   در وصف کاره   ،زاده  سرحدى] ابوالقاسم[
 مـن هـم صـحبت    .کردنـد  قـدیم  کارگرى شعرى خواند و دو لوح زیبـا ت         .ایم  کارگران کرده 

 يى که بـراى احقـاق حقـوق آنهـا و ارتقـا     ی حقوق کارگران و کارها ةدربارداشتم،  مفصلى  
دها و  اصـالح دسـتمز    ، بیمـه  ، آمـوزش  ،از قـانون کـار      اسـت؛  شان شـده   شخصیت و زندگی  

   1.ها کردن مالیات کم
] سیدحـسن [امینـى و  ] ابـراهیم [ ،مـؤمن ] محمـد [ ،مـشکینى ] علـی [ آقایـان  .به دفتـرم رفـتم    

یسه ی جلسه هیأت ر   . آمدند ]خبرگان رهبري  رییسه مجلس  آبادي، اعضاي هیأت   خرم [طاهرى
خیر تـأ بـه   مقرر بود اجالسى در تابستان در مشهد باشد که قرار شد          .مجلس خبرگان داشتیم  

در انتخابات خبرگان سال آینده فعال شـوند و در  ساختارشکن،  از اینکه روحانیون   .بیندازیم
   .اظهار نگرانى کردند ،مجلس خبرگان باعث تضعیف رهبرى بشوند

مجلس با هـم انجـام    پیشنهاد داشتندکه انتخابات را دو سال تأخیر بیندازیم که با انتخابات            
عمـر  ال که نماینـدگى مـادام   کنیم  تصویب دیگرى بود که اصالًم و نیز پیشنهادشود که نپذیرفت 

 انتخابات خبرگان بحث شد و نیز ساختن مرکـز خبرگـان در          ة دربار .رد شد آن هم   که  باشد
 با شهردارى و مـردم دچـار مـشکل    ، ساخت بناز ولى در جوا   ،اند  قم که از من کمک گرفته     

 آقـاى  . اسـت آبـاد پـیش آمـده    ه و زنبیـل  با تغییر منطقه سـاالری  در قم موج مخالفت    .اند  شده
هـاي   و چـاه طاهرى در مورد بنیاد پاکستان گزارش داد و آقاى مؤمن از مشکل گرانـى روز             

  .کشاورزى گفت
 گفـتم اجـازه   .شـدن بنـزین گفتنـد    از احتمـال کـم  .  على اخوى زاده و مهدى آمدنـد   عصر

  جلـسه  در . پرداخـت شـود  هـاى پاالیـشگاه بنـدرعباس      ایم که بعداً از فـرآورده       واردات داده 
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 سفر به خوزستان و لرسـتان  ة مصاحبه رادیو تلویزیونى دربار.دولت سه مصوبه داشتیم  هیأت  
  1.داشتم

  
  1997 جوالى 10                    1418االول    ربیع  4   1376 تیر 19شنبه  پنج 
   

] یحیـی [ آقـاى  .وراهاى اسـالمى اصـناف آمدنـد    هـا و شـ      مدیران اصناف و مجامع و اتحادیه     
 ی لوح سپاس و قالى نفیسى که آیات فراوان قرآنـ        . گزارش داد  ]وزیر بازرگانی [،  اسحاق آل

مـدیرکل صـادرات و   [، قیـ خل]منـصور موسـوي  [ بـه آقـاى   .در آن بافته شده تقـدیم کردنـد       
ارزه و انقـالب  هاى اصناف به مب      دادم و از کمک    ]خدمت [شانن ]واردات وزارت بازرگانی  

  2. اصالح و مدرن کنندراصحبت کردم و از آنها خواستم که سیستم توزیع 
                                                

 - در خوزستان عمده کار ما آبى و خاکى بود و بیشتر به بخش آب و «: در بخشی از این مصاحبه آمده است
. بازدید کردیماز چهار سد بسیار بزرگ و مهم و یک بخش شبکه آبیارى زیر سد کرخه . شد کشاورزى مربوط مى

کنم  من به یکى از آنها اشاره مى. اى در اقتصاد ما و همچنین در منطقه خوزستان دارند العاده ت فوق چهار سد اهمیاین
این سد باید  . مردم ما این با این اسم خوب آشنا هستند و یکى از افتخارات دوران سازندگى است. که سد کرخه است

 کیلومتر و بدنه سد در 60اى دارد به عرض  دریاچه.  بدهد آب را از خود عبورمکعب میلیارد مترهشتنزدیک به 
آب این سد، در زیر سد و کنار .  خاکریزى دارد که این اعداد نشانگر اهمیت سد استمکعب میلیون متر30حدود 

توان سالى دوبار  اى که از زمینش مى  هزار هکتار زمین را آن هم در منطقه320دریاچه و باالى دریاچه، حدود 
یک منطقه کامالً عقب افتاده را تبدیل . چون هواى آنجا مساعد است. کند  خوب برداشت کرد، مشروب مىمحصول
در این سفر مرحله اول  .کنیم چهار یا پنج سال است که داریم روى این سد کار مى. کند اى بسیار پیشرفته مى به منطقه

آید،  ، بدنه اصلى سد تازه از زمین کنده شده و دارد باال مىه هنوز تمام نشده استلبتا. بردارى سد را افتتاح کردیم بهره
خود آن فرازبند یک . ولى فرازبند سد که براى انحراف آب از رودخانه به منظور احداث سد ساخته شده، آماده است

هاى  نلاین آماده و تو. شود  جمع می- به اندازه سد کرج- میلیون متر آب 160یعنى پشت آن فرازبند . سد بزرگ است
اما با این مقدار . در حقیقت ما یک سد بزرگ را داریم پیش از اینکه سد کرخه تکمیل شود. انحراف ساخته شده است

از این به بعد کشاورزها در هیچ . کند توانیم تنظیم بکنیم و نبودن آب کشاورزي منطقه را فلج می آبى که با فرازبند مى
آید و به همان  از این به بعد به طور سریع بدنه سد دارد باال مى. کند رل مىفصلى کمبود آب ندارند و سیل را هم کنت

 نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» . شود اندازه آب بیشتري پشت سد جمع می
 .1398 انقالب، معارف

 - هاى اسالمى در انقالب، از لحظه شروع  و انجمنها  نقش اصناف و اتحادیه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 بسیار وسیع بوده  مبارزه در زمان رژیم پهلوى تا امروز مستمر است و بنده به خصوص از اوایل کار، ارتباطم با شما

م عالقه به اسال. است و به نقشى که ایفا کردید و سهمى که در آن قطعه تاریخ اسالم در ایران دارید، کامالً آشنا هستم
 در قدیم که. گردد هاي دور برمى دار است و به گذشته و وطن و به پیشرفت کشور در میان این اصناف ریشه
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 گزارش بررسـى برنامـه   . و همکاران آمدند]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  آقاى میرزاده 
 قرار شد در دولت مطـرح   . را آوردند  1400اقتصاد بدون اتکا به صادرات نفت خام و ایران          

  .شود
 صـحبت کـرد و از مـن         1400 راجـع بـه فقرزدایـى و ایـران           .آمد امحمديآق] علی[آقاى  

 بـراى اینکـه کابینـه خـوب و مـؤثرى تـشکیل شـود و بـراى ادامـه          ،خواست که کمک کنم 
 . وضع کـسالت خـود را توضـیح داد        .على محقق داماد آمد   آقاسید .تحصیل کمک خواست  

 بیمـه درمـانى و فـساد ادارى     از وضع    .کردو براى تکمیل بیمارستانش استمداد    امیدوار است   
  .انتقاد داشت

هـاى دو     ى از وضع فکـرى و برنامـه       یاه  گزارش .اطالعات آمد ] وزارت[آقاى محمدى از    
ــب در وزارت     ــر نامناس ــع وزارت داد و از تغیی ــات و وض ــد از انتخاب ــان بع ــط و دو جری  خ

ز  ا. آمــد]شــهردار تهــران[، کرباســچى] غالمحــسین[عــصر آقــاى . کــرد اظهــارات نگرانــى
نگرانى کـرد و  اظهـار سـازى   ادگـاهى شـدن کارهـاى شـهردارى و بـرج        دپیگیري  پیامدهاى  

   .من براى حل مشکل شهردارى استمداد کرد  کابینه آینده داد و ازةتوضیحاتى دربار
 براى جشن سینماگران و برنامه تقدیم لوح سپاس و تندیس جامعـه  ؛به تاالر وحدت رفتیم   

                                                                                                              
امکانات ارتباطى مثل امروز نبوده است، بازرگانان عمالً به در نقاط . کردند فراى اسالم حرکت می صورت س

کنیم، حضور  یابى می بینیم، وقتی ریشه دیگر میرویم و حضور اسالم را در شرق و آفریقا و جاهاى  دوردست که می
تواند به  این بخش در دنیاى امروز هنوز هم می. بینیم بازرگانان و آوردن آثار تمدن دنیاى اسالم به آن نقاط را می

با ابزار خاص . ها نیست ها و آن صورت البته امروز دیگر آن شیوه. صورت مدرن خودش کارساز باشد که هست
حدود یک . دهید در جامعه خودمان هم بخش اعظم بدنه جامعه را شما تشکیل می. ارتباطات امروزى است اقتصادى و

هزار اتحادیه و صدها هزاران انواع کارهایى که به عهده شش میلیون و نیم واحد صنفى، تولیدى و توزیعى و بیش از 
طات را در شبکه بسیار ضرورى از نیازهاى مردم هاي اسالمى و مجامع آن، سلسله نیرومندى از ارتبا شما است و انجمن

هاي اول  خوشبختانه شرایط ناآرام و ناپایدار تهران در بازار و عرضه و تقاضاى کاال که معلول دوره. دهد تشکیل می
ریزى  انقالب و دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلى بود، به تدریج دارد جاى خود را به یک شرایط آرام و قابل برنامه

اى را   با شرایط جدید منطبق است و دارند خدمات شایسته- هم تولیدى و هم توزیعى-دهد و اصناف  نضباط میو ا
انتظار دارم که این دوران آرامش تقویت شود و شرایط بتواند ما را به یک شبکه مطمئن بازرگانى و . دهند انجام می

 این شرایط دارد معنادار ند که تحرکش درتولیدى در سطح صنوف و به خصوص تجارت خارجى و صادرات برسا
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».شود می
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
در مـسیر خانـه      1.داشتم گراناهمیت تکالیف سینما   ة دربار  سخنرانى مفصلى  .سینماگر به من  

 آسـیبى نداشـته و   شود که آپاندیس  هنوز درد دارد و کم کم روشن مى      .به منزل فاطى رفتم   
  .دهد ها از شن کلیه خبر مى بیشتر نشانه؛  استبوده مورد  عمل جراحى بى

   
  1997 جوالى 11                        1418االول    ربیع  5   1376 تیر 20جمعه 

   
بـراى   .کـردم  مطالعه مىقرآن نویس کلید  ها و اصالح پیش    ر منزل براى خطبه   پیش از ظهر د   

مقایسه هاى اول و دوم و  جمعه رفتم و خطبه اول را در مقایسه وضع کشور قبل از برنامه        نماز
 فـاطى اینجـا   .ردمکـ  عصر در منزل تاریخ مطالعـه    2.ها را گفتم    ایراد کردم و پیشرفت   با امروز   

  .سکن آرام شدکه با معارض شدمجدداً  درد شدید .بود
  
  1997 جوالى 12                           1418االول    ربیع  6   1376 تیر 21شنبه  
   

دیـه  أو تها در اخذ جریمـه تـأخیر     مشکل بانک .  جلسه داشت   نظام مجمع تشخیص مصلحت  
کلـى صـحبت    هـاى   مصادیق سیاسـت ة کمى هم دربار.ندبود که ناتمام مادر دستور ها   بدهى

                                                
 - تواند کارساز باشد و براى   در زمان ما بسیار می، یک سینماى متعهدوجود«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

در محیط سینما حضور متعهدانه و خالى از .  آموزش و تبلیغ است، یکى از ارکان فرهنگ، نمودنانتقال پیام و آگاه
بیش به کار سینماهاي دنیا واقف و با آن آشنا  و مردم ما کم. نواقصى که امروز در دنیا وجود دارد، کار مشکلى است

 است که انتخاب آن براى هنرمندان ما آسان هایى که آنها براى جذب نیرو و بیننده دارند، معیارهایى جاذبه. هستند
کنند که  اکثراً در دنیا از چاشنى خشونت، هیجان و چیزهایى استفاده می. باشد نیست و خیلى از اینها نیز غیرعملى می

به همین خاطر . طبعاً دست سینماگران از این لحاظ بسته است. تواند بر محیط انقالب و فرهنگ ما حاکم باشد  نمی
هاى موجود در جامعه براى توسعه  توانند از همه استعدادهایشان استفاده کنند و از همه جاذبه گران دیگر میسینما
مستعمان و قشر خاصى از جامعه نیاز دارید، در و شان بهره بگیرند، اما جایگزینى که شما براى جذب مخاطبان  شغل

د را بازیافته است و بسیارى از منتقدان منصف دنیا به نظرم سینماى ایران مسیر خو. فضاي فرهنگی ما موجود است
ولى روشن . هاى مؤثر و سازنده کم نیستند کنند که محتواى زحمات شما انسانى و سازنده است و فیلم قضاوت می

 دارد و طول نیازاست که ما هنوز در اول راه هستیم و این خود عصر جدیدى است که به تجربه، تمرین و آموزش 
ب و دوران دفاع عمر زیادى  کند که براى دوره جدید بعد از انقالبیتیک نسل نیرومند و مجرب را ترکشد تا  می

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».نیست

 - 1398 انقالب، عارفم نشر دفتر ،»1376  جمعههاي  خطبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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  .شد
 ]شـهردار تهـران  [،  آقاى کرباسچىتی که براي   راجع به مشکال   . نورى آمد  ]عبداهللا [آقاى

هـاى   قـرض بـاره مـشکل     و د ،کاشـانى  امـامى ] محمـد [ آقـاى    1.رد کـ   استمداد اند،  ایجاد کرده 
وزیـر  [،  فروزنـده ] محمـد [عـصر آقـاى     . را مطرح کـرد    جمهورى هاى تبلیغات ریاست    هزینه
رضایى براى رفتن از سپاه و مشکل  ] محسن[ در مورد مشکل سپاه و اصرار آقاى         . آمد ]دفاع

  .جایگزینى او و نیز شغل بعدى او گفت و استمداد کرد
 گزارش پیشرفت همکارى با فرانسه را     . سفیرمان در فرانسه آمد    ،آصفى] حمیدرضا[آقاى  

لمـان   اروپایى به مراسم تحلیف دعوت شـوند کـه مـشکل آ   نرایداد و پیشنهاد داشت که سف  
مان  جدیـد نرایسـف ، ]دوست و سیدرضا طباطبایی شفیعی  آقایان محمد گنجی  [ .م حل شود  ه

هاى ایـن دو کـشور    با دولتهمکاري هاى  ره شمالى و مکزیک آمدند و براى سیاست    در کُ 
  .کسب نظر کردند

ولـت آینـده اظهـار نگرانـى کـرد و از          از وضـع د    . آمـد  ]وزیـر اطالعـات   [،  آقاى فالحیان 
  گله داشت و در مورد نحوه برخـورد بـا آنهـا   ،شروع کردهاو  به 2حمالتى که روزنامه سالم   

                                                
 -  بازداشت و 1377 روبرو شد و در سال ی با اتهامات مال1376 شهردار تهران در سال ،ی کرباسچنیغالمحسآقاي 

 ریوز، يعباس آخوندآقاي  با نامه ي به شهرداریشروع مباحث در مورد تخلفات انتصاب .در دادگاه محاکمه شد
 . تهران شدي خواهان برخورد با شهردارزی کشور نریوز ،یحمد بشارتم یعلآقاي پس از آن .  بوديمسکن و شهرساز

 در یخاتمآقاي  يدی از طرفداران کلی همراه حزب کارگزاران سازندگیکرباسچ آقاي که 1376 همین سالدر 
 ریتگدس ،یانتظام يرویاطالعات ن  توسط حفاظت، از معاونان و شهرداران مناطق تهرانيا انتخابات دوم خرداد بود، عده

 به اتهام ی بعد در دادگاه نظامي چند، فرمانده حفاظت اطالعات ناجا،ينقدمحمدرضا سردار .  شدندییو بازجو
 پس از 1377 نی فرورد15روز در  یکرباسچآقاي  سرانجام . محکوم شدی ماه حبس قطعهشت به ،شکنجه شهرداران

 رسماً بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد ت، دولت اصالحاوزارت کشور.  بازداشت و روانه زندان شد،ییبازجو
 سرانجام پس از طی نزدیک  ایشان. امر اعتراض کردندنی مجلس و مطبوعات به اندگانی از نمايا  دولت، عدهتأیو ه

 .از زندان آزاد شد هاشمی آقاي دو سال حبس، با دخالت

 - انتشار 1369 بهمن 20 ، از تاریخيعباس عبدآقاي  يری و سردبها ینییخو ي موسویت آقايریمدبا الم، روزنامه س 
 ي نامزدهااغلب ،)ره(ینی خمارتحال امام انتخابات پس از نیدر اول . شدفی سال توق5 ي برا1378 ری ت15 در یافت و

  رد، همسويها  خانه کارگر و تشکلران،ی ای انقالب اسالمنی مبارز، سازمان مجاهدونیمجمع روحانشامل  چپ حجنا
شامل آقایان  ونی نفر از رهبران مجمع روحانسه . بوداثر ی ب، نگهباني اقدام شورانیاعتراضات به ا.  شدندتیصالح
 در اعتراض به ، نشده بودندها تی که مشمول رد صالحیخراسان ییعبامحمد   ویتوسلمحمدرضا  ،ها ینییخو يموسو

 بی ترتنیبد.  کردندي خوددارزی انصراف آنان نهیانیها از چاپ ب  اما روزنامه، کردنديریگ  وضع از انتخابات کنارهنیا
 این روزنامه.دن کتی جناح چپ فعالبونی به عنوان ترتا سالم گرفت  تشار روزنامهم به انیصمت ، مبارزونیمجمع روحان
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یلمـاز در ترکیـه مـورد    ا] مـسعود  [ گرفتن رأى اعتماد توسط ،ها در گزارش. کسب نظر کرد 

  .توجه است
  

  1997 جوالى 13                       1418االول    ربیع  7   1376 تیر 22یکشنبه  
   

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش         [،  مرندى] علیرضا[ دکتر   .مدیران تأمین اجتماعى آمدند   
 لوح سـپاس   و  گزارش دادند  ]رییس سازمان تأمین اجتماعی   [،  کرباسیان] مهدي[ و   ]پزشکی

و شـدن  هاى اجتماعى و ضرورت فراگیر     بیمه اهمیت   ة من هم دربار   .و تندیس تقدیم کردند   
  1.خدمات سازمان حرف زدم

هاى رفـاه    براى امور جارى و وضع فروشگاه.]جمهور معاون اجرایی رییس [،  اخوى محمد 
شـیرازى   صیاد] علی[گز همراه با تیمسار    مدیران شهرستان در   .آمد ل مربوط به کابینه   یو مسا 
 .اد کردند مثل سد و گاز و مصلى و راه و روستاهاى محروم استمد   ، براى امور شهر    و آمدند

  .آمد سلمانى براى اصالح
  و بودجـه، هـاى سـازمان برنامـه    م و طـرح یدولت چند مـصوبه داشـت   جلسه هیأت   عصر در   

                                                                                                              
دولت . نمود کرد و انتقادات تندي به عملکرد آن چاپ می در دوران سازندگی، نقش منتقد اصلی دولت را ایفا می

این روزنامه در دوران . گاه از آن شکایت نکرد و انتشار آن آزادانه تا پایان دولت ادامه داشت سازندگی، هیچ
 تیر شد، توسط دادگاه مطبوعات 18 پس از چاپ نامه سعید امامی که آغازگر رویداد تلخ 1378اصالحات، در تابستان 

 .توقیف گردید

 - ها  شدند و یا وقتی بازنشسته در گذشته، زندگى کسانى که دچار آسیب می«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
دیدیم، جزو آرزوهایمان بود که روزى بتوانیم به تأمین اجتماعى کمک کنیم تا جایگاه  و میکردیم  را لمس می

هاى دوران صنعتى و توسعه زندگى بشر است و بدون  البته تأمین اجتماعى از ضرورت. خودش را در جامعه پیدا بکند
هاي سنتی  که چنین چیزهایى در شیوههاى سنتى زندگى اداره کرد  اى را جز در شیوه توان جامعه تأمین اجتماعى نمی

 بستگى به این داشت که ،رفاه یک بازنشسته. ها و یا پیرها حمایت کند نظام و قانونى نبود که از بازنشسته. نبوده است
در هر کشورى به اندازه . اطرافیانش چقدر مهربان باشند و وجودش چقدر براى مسئوالن جامعه حائز اهمیت باشد

له دیگرى أمس .ردم را از این طریق ارزیابى کردتوان آرامش و آسایش م یابد و می جتماعى توسعه میهاى ا کافى بیمه
شود، این  شاءاهللا یکى دو سال دیگر هم تکمیل می که االن دنبال آن هستیم و روز و شب آن را پیگیرى کردیم و ان

 که بیمه نیستند و کسان دیگرى هم به عنوان کسانى هستند. است که همه جامعه ما تحت پوشش بیمه اجتماعى دربیایند
آیند و از حوادث کامالً  افتادگى بیرون می ها هستند که اگر بتوانند آنها را بیمه کنند، دیگر تمام مردم از عقب متفرقه

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».شوند ایمن می



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 279
                                      

تـا   .خـام مطـرح شـد     به صدور نفـت  و اقتصاد بدون اتکا1400 تمدن اسالمى در سال   ةدربار
  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدمونیم نُهساعت 

   
  1997 جوالى 14                     1418االول    ربیع  8   1376 تیر 23دوشنبه  
   

 گـزارش داد و  ]معاون وزیر امورخارجه[، کىمل] عباس[ آقاى .اعضاى سمینار آفریقا آمدند 
اى و ضـعف   ماندگى آفریقا و نقش مخرب استعمار و اختالفـات قبیلـه          من هم در علل عقب    

 1.مدنمـو اظهارآمـادگى   ب ایـران بـه آفریقـا     نیروى انسانى صحبت کردم و براى انتقال تجار       
کرد از حمالتى کـه روزنامـه سـالم ایـن روزهـا بـه وزارت              اظهار ناراحتى  .آقاى ملکى آمد  

  . گفتم دفاع کنند؛خارجه داردامور
 براى تشکر از توجهات من ،اهللا مرحوم اراکى آمد    داماد آیت  ،]قمی [الهى] علیرضا[آقاى  

 مرحـوم اراکـى کـه    انفرزنـد یکـی از  ام و از  ا نام ایشان را بـرده نجآ دربه بندر دیلم و اینکه  
 اموالى کـه  ة دربار. انتقاد داشت،دهد نمىاهمیتی اعضاى بیت دیگر امور را قبضه کرده و به    

مشورت  ،و مربوط به عموم استنیست دانند که مال شخصى      و مى است  نام آقاى اراکى      هب
  .کرد

هـاى ایـران از     از حمایـت .هاى دو کشور صحبت شد ى همکارة دربار.هیأت لبنانى آمدند  
   شـوراى گـسترش زبـان فارسـى جلـسه داشـت          .تشکر نمودند  یلیلبنان در مقابل تجاوز اسرا    

                                                
 - هاي عملی توسعه همکاري با کشورهاي آفریقایی گفت کنندگان گردهمایی راه آقاي هاشمی در دیدار شرکت :
شان زندگى درستى داشته باشند،  توانند ثروتمند باشند و مردم بسیارى از کشورهاى آفریقایى منابع خوبى دارند و می«

در داخل کشورها . دنگذارد اینها راه درستى را بپیمای   نمی،ها هاى خارجى ولى هم عدم آمادگى خودشان و هم دخالت
گونه که  همان. هاى داخلى براى آفریقا سم است که متأسفانه همیشه بوده و باز هم هست اى و جنگ اختالفات قبیله

دل . کنند ه میاز همین زمینه بد داخلى استفاد. خواهند بیایند و منابع آفریقا را ببرند هایی که از خارج می بینید، دولت می
ها  آن موقع. خواهد به کشورهاى آفریقا کمک کنیم ما بر اساس همان فکرى که از قدیم داشتیم و هنوز هم داریم، می

چون یک دولت هستیم و به عالوه تجربه موفقى در ایران داریم که پشتوانه . توانیم توانستیم کارى کنیم و االن می  نمی
. یى که انتخاب کردیم، موفق شدیم همه ابزار حضور استعمار را از دست آنها بگیریمها در ایران با راه. اصلى ماست

 هر کشور آفریقایى ،اى که داریم با مقدارى تغییر همین نسخه. هاى عملى است راه. اى هم نیست هاى پیچیده راه
  رجوع ».اش را تأمین کند تواند راه درستى را انتخاب کند و ظرف مثالً ده بیست سال کشورش را راحت و آینده می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن
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مالقات با وزیر اقتصاد لبنان و عكس 
 مصاحبھ با خبرنگار صداوسیما              

مالقات فرستاده ویژه رییس جمهور لبنان

مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما
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  جلـسه بـا چنـد مـصوبه        ،تـصاد اقعالی  عصر شوراى   . گزارش دادند و کمک بیشتر خواستند     
   .داشت

 از اسـتراحت و هـواى خـوب    .انـد   امروز از سفر مـشهد آمـده       .همان رهبرى بودم  یامشب م 
 طـرح دعـوت از سـفرا بـراى          . مراجعت سفراى اروپایى صحبت شد     ة دربار .ندا مشهد راضی 

 پـس از  ،د که دعوت از سفیر آلمـان  نگوی   ولى مى  ،شرکت در مراسم تحلیف را قبول دارند      
بعیـد اسـت آنهـا      شـود؛ پس از شروع مراجعت آنهامناسب و تبلیغات شود انجام آمدن بقیه   

  .بپذیرند
انـد و    گفتند که چنین چیزى نگفتـه    ،]در کابینه دولت جدید    [ آقاى والیتى  يدر مورد ابقا  

 در مـورد اعـضاى کابینـه هـم     . است خوب توجیه نشده   ،ایشاناز  آقاى والیتى شاید مطالب     
 در . اسـت مطـرح نکـرده  را قطعی سمى  ا ،]جمهور منتخب  رییس[،  قاى خاتمى گفتند هنوز آ  

  .خبرگان با پیشنهاد تأخیر موافقت ندارندمجلس مورد انتخابات 
  

  1997 جوالى 15                      1418االول    ربیع 9    1376 تیر 24شنبه  سه 
   

از مذاکراتش بـا رهبـرى را   گزارشى . آمد]جمهور منتخب رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[آقاى  
 بر سر مـسأله وزارت اطالعـات بـه    ، اماخارجه و ارشاد را حل کرده    امور مشکل وزراى    .داد

هاشـمیان را پیـشنهاد داده   ] حسین[ها و  ینىیخو] سیدمحمد موسوي[ آقایان .اند  توافق نرسیده 
مـشکل   ة دربـار .انـد   احتماالً در این پیشنهادها خودشان جـدى نبـوده        ؛اند  پذیرفتهنکه رهبرى   

هـا   همـین  ة بـا مـن هـم دربـار    .انـد  براى وزارت کشور هم به نتیجه نرسیدهو  آقاى کرباسچى   
با روزنامـه جمهـورى اسـالمى     . چون وقت تمام شد،مان ناتمام ماند  مذاکرات .مشورت کرد 

  1. پرسیدند حدود شصت سئوال؛مصاحبه مفصلى نمودم
کیا   و سعیدى  ]وزیر راه و ترابري   [،   ترکان ،]جمهور معاون اول رییس  [،  آقایان دکتر حبیبى  

 . براى مسأله پیمان فرودگاه امـام خمینـى آمدنـد   ،]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  و میرزاده 
 کیـا و ابـراز   ین حکمیت آقاى سعیدىپس از تعی. داند  مبلغ قرارداد را زیاد مى  ،سازمان برنامه 

 پـس از  .بـى هـم نتوانـسته مـسأله را حـل کنـد       دکتـر حبی .اند به نتیجه برسـند      نظر هم نتوانسته  
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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  .شوده گرفتبیشتري یف تخفقرار شد  ،مذاکرات

 ناهـار  .  کـردیم  با تأخیر حرکـت .رفتم] مهرآباد[ براى سفر به یزد به فرودگاه    ،پس از نماز  
کوپترها براى مراسـم    با هلى ، پس از استقبال رسمى    ، در فرودگاه یزد   .شددر هواپیما صرف    

ـ  5/2 براى تولید    ،شروع کار فوالد اردکان     .رفتـیم دکـان  بـه ار ،  در دو فـاز لـه ن گند میلیون تُ
  1.داشتم یو صحبت کوتاهشد بازدید و توجیه 

ه بلند که با طراحى و اجـراى نیروهـاى داخلـى سـاخته     ربراى بازدید از کارخانه فوالد کو 
 ون فوالد و چـدن   هزار ت400ُفاز اول . پرواز کردیممیبد  به  ،  شده و نزدیک به تکمیل است     

 میلیـون دالر و  17  آنىبـر و ارز لتى اسـت دوسرمایه آنها غیر. استفاز دوم یک میلیون تن     
  . میلیون مارك است5دوم فاز 

از لـوح  .  حرکـت کـردیم  يمحل فـوالد آلیـاژ    طرف   به   ،براى افتتاح نورد سبک کارخانه    
ها کشیده بودندکه بـه تـدریج سـوخت و خطـوط           لعابى روى نوشته   ؛پرده برداشتیم ابتکاري  

گاه محـصوالت مـستقیم و   شداد و از نمایـ عامل توضیح  مدیر، سپس آقاى فانیان   .آشکار شد 
 خطــوط ،هــا کوره،کننــده خــازن تغذیــه م،غیــر مــستقیم آلیــاژى و ســپس از خطــوط تولیــد 

 .کردیمبازدیـد  گین و سـبک نى و دو خـط نـورد سـ        یزداکربن و گاز   هاى   کوره ،گرى  ریخته
  بـسیار مهـم و  اي  کارخانـه .و در حال کـار آن را تماشـا کـردیم          شد  خط نورد سبک افتتاح     

  . آن را دیدیمهاى دیگر   بخش، با ماشین.عظیم است
 بـا  ؛ را شـنیدیم ]وزیـر معـادن و فلـزات   [،  گزارش آقاى محلـوجى ،سپس در مراسم افتتاح  

 در صـورتى کـه   ؛ن سـاخته شـده   هزار ت400ُ میلیارد تومان به ظرفیت   35 میلیون دالر و     520
                                                

 - گوییم  مان در این شرکت تبریک می ین برادرانما به مردم اردکان و همچن «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 .ندخورد، واحد ارزشمندى را تأسیس کن که توفیق پیدا کردند در بیابانى که آثار زندگى و توسعه کمتر به چشم می

اید، این واحد ارزشمند به موقع تکمیل شود و ما شاهد  من امیدوارم با برنامه خوبى که براى این منطقه درنظر گرفته
شاءاهللا بتوانید در اینجا واحد تولید آهن اسفنجى را  ان. هاى افزوده این واحد تولیدى قابل توجه باشیم اده از ارزشاستف

نقل در واحد اسفنجى به نفع   و  هاي حمل شود و استفاده از هزینه نقل مضاعف پرهیز می  و  هم تأسیس کنید که از حمل
 درصد سهام این کار بزرگ به 60ی که براى من زیبا بود، این است که از نکات. گذاران باشد ایثارگران و سرمایه

 تالشگرى هستند که از شود که قاعدتاً مردم پولدارى نیستند و واقعاً از طبقات زحمتکش و ایثارگران مربوط می
ور از ثمرات شاءاهللا خداوند به آنها برکت بدهد و هم منطقه و هم کش ان. اند ى خودشان اندوخته کردهیامکانات جز

 معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ». بردارى کنند هاى شما بهره تالش
 .1398 انقالب،
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اى از آلیاژهـا   ال تولید و اگر مجموعـه ن اگر با آلیاژ با هزار ت150ُفوالد معمولى تولید کند و   
 هزینه ،کند و در مدت سه سال ن تولید مى هزار ت240ُ -که عمالً چنین است    -را تولید کند    

  . مصرف فوالدهاى آلیاژى در کشور در همین حدود است.دهد ارزى خود را پس مى
ن کارخانـه  مدیر شرکت فوالد ایتالیا هم صـحبت کـرد و تمجیـد زیـاد از ایـ        ،دانیلیخانم  

کننـده در   مـن هـم صـحبت دلگـرم     .د و گفت بهترین کارخانه جهان از ایـن نـوع اسـت          نمو
 صـنایع کـشور توضـیح    يدر اسـتقالل و ارتقـا  را و نقـش آن  داشـتم  اهمیت این تکنولـوژى     

ــوح   1.دادم ــه مــدیران دادم و ل ــدیر ب ــوح تق ــدس شــکرریز و ل ــه مهن ــشان ب هــاى ســپاس و   ن
  .رخانه ایثارگران یزد را دریافت کردمى کارکنان کایهاى اهدا تندیس

ـ      ، براى افتتاح  ،بعد از نماز   بـرق در نزدیکـى فـوالد رفتـیم    ولـت   کیلو 400ست   بـه محـل پ. 
 الزم است نیروگـاه جدیـدى در منطقـه         ، گفتند  2.گزارش شنیدیم و صحبت کوتاهى کردم     

 رق در آینـده کرمان و یزد براى جلوگیرى از افت انرژى خط انتقال از بندرعباس و کمبود ب    
   .ساخته شود

 از کارخانـه بازدیـد   .سازى شهید قنـدى رفتـیم    به محل کارخانه کابل،براى افتتاح فاز دوم 
  خیلى عظیم و پیشرفته و مرتب است و ما را در ردیف سازندگان مهم کابل قرار داده  .کردم
 ] تلفـن وزیر پست و تلگراف و[،  کارخانه و مهندس غرضى    اظهارات مدیر  ،در مراسم . است

                                                
 - در ردیف اولین ، این مجموعه از لحاظ کیفیت، تنوع، زیبایى و حجم کار«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

.  قابل مقایسه با بعضى کشورهاى پیشرفته نیست،وم است سطح تکنولوژى کشور ما در فوالدمعل. هاي دنیاست خانهکار
ا این رفیت اقتصادى و فنى کشور است، امگفتند این کار بیشتر از حجم کشش ظ کردند، می لذا آنهایى که مخالفت می

این طرح .  یک سال به ثمر رسیدهایی پیش آمد، در طرح اجرا شد و با توجه به اینکه در ضمن کار واقعاً کارشکنى
گرد آلیاژى است، در پایان خط تولید و میلکه و امروز بخشى از محصوالتش را زودتر از زمان مشخص به ثمر رسید 

 میلیون دالر هم هزینه فانیانس، 150 میلیون دالر هزینه کردیم، 520البته خیلى خرج کردیم، . خط نورد سبک دیدید
ولى به هر حال فعالً با این مقدار هزینه . شد تر می دادیم، گران گوییم اگر نقد می شود که می بیمه و چیزهاى دیگر می

 تومان حساب کنیم که آقایان 300 میلیون دالر هزینه ارزى است که باید با نرخ 700حدود . در خط تولید هست
. شود  تومان و باالتر حساب می300گذاري ارزى با دالري  قیمت. کنند گذارى می محصوالتش را با کشش بازار قیمت

 تومان حساب 300بنابراین اگر به حساب کارخانه و با ارز  .صادراتش هم هر چقدر ارز بیاورد، مال خود کارخانه است
معلوم است که کارخانه با این قیمت بسیار گران و . شود  میلیارد تومان براى ما تمام می250کنیم، این کارخانه تقریباً 

 شرایط فعلى کامالً اقتصادى گذارى بزرگ در العاده سنگینى است، اما همین سرمایه گذارى فوق ر ما سرمایهبراى کشو
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».است

 - 1398 انقالب، معارف شرن دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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یس یـ و چنـد لـوح تقـدیر دادم و لـوح سـپاس توسـط ر       1 برایشان صـحبت کـردم   .را شنیدیم 
  .کردمافتتاح را نیز  چند طرح توسعه تلفن .شداهدا  من بهدانشگاه 

 یـک منـزل سـاده و    ؛سراى استاندارى در محله قدیمى شهر رفتیم  همانیو به م   شام خوردیم 
 بـا خـستگى   .انواده شـهید صـدوقى بودنـد   همـان خـ  ی همـه م ، عفت و همراهـان .قدیمى است 

  .خوابیدم
  

  1997 جوالى 16              1418االول    ربیع  10   1376 تیر 25چهارشنبه 
   

ندار و معاونـان و اعـضاى    اسـتا  ،هـا   بعد از نماز صبح و صـرف صـبحانه و خوانـدن گـزارش             
آقـاي  [ ، در مـسیر .یمرفتـ   بـه فرودگـاه    .کـردم  پرسـى   از آنهـا احـوال     .شان آمدنـد  هایـ   خانواده

 بـراى  ،هاى استان را مطرح کرد و گزارش توافق با روسـیه   استاندار خواسته ،  ]غالمعلی سفید 
  . قرار شد هزینه آن را بپردازیم؛کردن ابرها و باران مصنوعى را دادانتقال تکنولوژى بارور

کـه   پس از استقبال رسمى و سرود جالـب دختـران شـاهد    .به سوى سیرجان پرواز کردیم  
 در مـسیر  . به منطقه ویژه اقتصادى ویژه سیرجان رفتـیم  ،هاى سفید جالبى پوشیده بودند      لباس

  . از آفت سرما مصون مانده بود و پسته خوبى داشت؛از یک مزرعه پسته بازدیدکردیم
 در مراسـم از نمایـشگاه یـازده     . کـردیم   از بخش صنعتى و انبارهـا بازدیـد        ،در منطقه ویژه  

سـپس  . دمنمو بازدید و با صاحبان آنها صحبت      ،بردارى رسیده بودند     بهره  که به  اي  کارخانه
ها بـراي   از توفیـق ایـن واحـد    و صحبت کردم.گزارش وزیر صنایع و مدیر منطقه را شنیدیم   

  2.دمنمـو تأکیـد   ساز بودن مناطق آزاد و ویـژه در زمـان مـا     بر کار و  گفته  دستیابى به اهداف    
                                                

 - اى کشور ما یک سازى و بر هاي کابل این کارخانه یکى از بهترین کارخانه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
اگر این همه کابل را بخرید و وارد . ى و براى خود وزارتخانه وسیله بسیار خوبى براى توفیق استسرمایه ارزشمند مل
اگر امروز مخابرات در انجام برنامه و جلو افتادن از برنامه . م شاهد پیشرفتى با این وسعت باشیمتوانی کنید، تحقیقاً نمی
ابتکاراتى که در جهت کم شدن . کند تولید و پشتیبانى استفاده میطر این است که از این مراکز مهم پیشتاز است، به خا

ت جاویدانى است و اعتماد بیشترى براى کار آینده کردن مواد مصرفى کارخانه کردید، خدما هاى ارزى و بومى هزینه
توانیم به زودى با کشورهاى سازنده کابل در دنیا رقابت کنیم و  با توضیحاتى که شنیدیم، می. کند کشور فراهم می

   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».ر ایران مایه خوشحالى مردم ماستهاى مسى ساخته شده د هاى کابل نمونه
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  نرانیسخ رفسنجانی،

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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هـا بازدیـد    هـا و آنـتن      از فرسـتنده   .میى موج کوتاه رفت   یهاى رادیو   براى افتتاح مرکز فرستنده   

 گزارش .پوشش دهد تواند جهان را با ده فرستنده و چهل آنتن  این مرکز مى ، گفتند .کردیم
 در ؛ را شنیدیم و من هم صحبت کـردم    ] سیما رییس سازمان صدا و   [،  الریجانى] علی[آقاى  

کشت پـسته بـردن    براى زیر1. اگر محتواى خوبى به آن بدهیم     ،مرزى نقش مهم صداى برون   
 پدر آقاى میرزاده هم بـراى   .کمک خواستند  ،اراضى وسیع سایت با دو حلقه چاه که دارند        

   .آمد پرسى احوال
 پـس از نمـاز و ناهـار و    .م نزدیـک ظهـر رسـیدی   .سرچـشمه پـرواز کـردیم   مـس  به سـوى    

گیـرى از گـاز بـا     افتتـاح بهـره   .کارها را شروع کـردیم سه بعد از ظهر، در ساعت   ،استراحت
که  تکنولوژى جدیدى است ؛که بسیار جالب استیچینگ کردن مشعل و بازدید از ل      روشن

  بـا  و در این روش قابل استفاده است   ،هستندهاى مس که اکسیدى        سنگ .ایم  از چین گرفته  
شـود و بـا ذوب در اسـتخرى جمـع       جـدا مـى     هـا از سـنگ       مس ،ریختن آب با محلول اسید    

 کاتـد شـود و بـه    ا محلول دیگـرى از آب جـدا مـى   برود و  شود و سپس به پاالیشگاه مى     مى
  .ن ظرفیت این واحد است هزار ت14ُ .دچسب مى

 پتروشـیمى  ن و نیز کلنـگ کارخانـه   هزار ت250ُتا  کلنگ توسعه صنایع مس سرچشمه را  
 کود ،و خاك فسفات معدن  کارخانه مسگوگرد دی اکس ي د با گاز سمى  . را به زمین زدیم   

ى صنایع مس بازدید کـردیم و بـراى     یاز نمایشگاه خودکفا  . سوپر فسفات تولید خواهد کرد    
   .مراسم به ورزشگاه رفتیم

گـزارش   گزارش آقـاى محلـوجى و    .هاى سازندگى اجرا کردند     سرود جالبى براى برنامه   
و توسـعه  گ نـ یچی در اهمیت صنایع مـس و طـرح ل  .آقاى حسینى را براى پتروشیمى شنیدیم   

آقـاى   زرنـد کـه   درک و پاالیشگاه قطران هاى تولید کُ پتروشیمى صحبت کردم و نیز طرح     
  .ه شدندفرستاد زنى کیا براى مراسم کلنگ محلوجى همراه آقاى سعیدى

 هنگـام پـرواز بـر    ،حامل محسن و حسین مرعشى کوپتر     هلى ،هنگام پرواز به سوى کرمان    
ها تعادل را از دست داد و به سوى زمـین برگـشت و از چنـد متـرى بـه زمـین        اثر باد شنوك  

در مـسیر آقـاى    . بحمـداهللا ؛ ولـى بـه کـسى آسـیب وارد نـشد         ،هـایش شکـست     د و پایه  رخو
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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جغرافیـاى  از  کـافی    ولـى اطالعـات      ،داد   توضـیحات مـى    ]استاندار کرمان [،  بانک] مرتضی[
ـ  ،فاضـالب کرمـان  و  گاز و آب ،براى مراسم برق   .کرمان ندارد  ست بـرق فـرود    در محـل پ

معاون وزیر [، منوچهرى] غالمرضا[ نشان به آقاى   1. صحبت کردم   و  گزارش شنیدیم  .آمدیم
  . دادم]نیرو در امور آب و فاضالب شهري

هـاى متعـدد    طرحافتتاح   مراسم،عشاو  بعد از نماز مغرب   .رفتیم سپس به دانشگاه پزشکى   
 طرح 25یى جهاد و ستا طرح عمرانى رو300 چند کارخانه نساجى و آزبست و     .عمرانى بود 

طرح مخابرات و طرح بیمـه درمـانى مجـانى روسـتاها و چنـد طـرح آمـوزش              400 ،  تعاونى
سازى و رفاهى که وزراى مسکن و تعاون و معاونـان   وفن و چند طرح آموزشى و خانه  حرفه

من وصف دولت  سرود بسیار جالبى در . جهاد و استاندار گزارش دادند،مخابرات ،بهداشت
برنامـه   . اسـت  چهـار سـال روى آن کـار شـده    گفتند .اجرا کردند و قالى نفیسى هدیه دادند      

  2.صحبت کوتاهى کردم.  خسته شدم،خیلى طول کشید
 بـه  .ن دیـدم  در راه مشعل جالـب گـاز را در میـدا    .کردیم فرودگاه حرکت به طرف   سپس  

سر ه  ب مرعشى مقدارى سر  ]حسین[ آقاى   .خوردیم  شام را در مسیر    .کردیمسوى تهران پرواز  
 شـیخ محمـد  آ قـبالً هـم   !بهنگـام از آقـاى نـاطق    به خـاطر حمایـت نا  ؛ میرزاده گذاشت آقاى

 سـاعت  .گلـه کـرد    از متلک آقاى حسین مرعشى از همین موضوع، در سرچشمه  ]هاشمیان[
  . و گرماى شدید در منزل خوابیدیم بامداد با خستگىیک

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 

 - بعد از جنگ شروع به نوشتن و . عیب گذشته ما این بود که برنامه نداشتیم«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
مخابرات با هم شود و آب، برق، گاز، نفت و حمل و نقل و  اگر همه چیز با هم دیده می. تصویب کردن برنامه کردیم

شاید در حرکت یکى کمى جلو . روند، به خاطر این است که در برنامه هر یکى وزن خود را پیدا کرده است پیش می
به فکر ترسیم وضع . رود کاروانى است که تنظیم شده دارد پیش می. رسند و یکى عقب بیافتد، ولی دوباره به هم می

نده را با امکانات، نیازها و با شرایط نوین جهانى ترسیم کنیم و در قالب  سال آی25 هستیم که افق 1400کشور در سال 
در دنیا دو سه کشور هستند که . دانیم ما ایران را بسیار نیرومند می .شاءاهللا به ایرانى برسیم که حقش است چند برنامه ان

ا جلو هستند، اما از لحاظ کشورهاى زیادترى از م. شان مثل ایران است  و جامعیت امکانات استعدادهاى ذاتى
ها و امکانات طبیعى که خداوند در زمین قرار داده است، دو سه کشور، یعنی مثل آمریکا و روسیه و  استعدادها، ثروت

توانند  گونه دید که همه امکانات جامع را دارند که می  توان این کشورها را این می. یک مقدار چین مثل ایران هستند
توان این امکانات خداداى را نقد کرد که  ریزى و پیگیري می البته با تالش مستمر، برنامه. دتمدنى را شکل بدهن

 نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».کرده استبحمداهللا ایران این نقش را پیدا 
 .1398 انقالب، معارف



 
 

 
 

              
                        290 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  1997 جوالى 17                  1418االول    ربیع 11    1376 تیر 26شنبه  پنج 
   

 عفـت از بـاد کـولر ناراحـت      .بـد خوابیـدم   هم  وقت خوابیده بودم و به خاطر گرمى هوا         دیر
رهـاى عقـب    کاده تـا سـاعت   . با خستگى سرکار رفتم    . ناچارم گرما را تحمل کنم     ،شود  مى

  .مانده را انجام دادم
دبیرکـل  [، میرمحمـدى ] سـیدمحمد [ آقایـان  .آموزش مدیریت دولتى آمدندمرکز  مدیران  

ریـیس مرکـز آمـوزش     [،  اکـرام جعفـرى   ] محمـدجعفر [ و   ]سازمان امور اداري و استخدامی    
 من هم در اهمیت آموزش مدیران  .کردنداهدا   گزارش دادند و لوح تقدیر       ]مدیریت دولتی 

م و از کـسانى کـه بـا اظهـارات واهـى و      نمودهایشان تشکر  لتى صحبت کردم و از تالش     دو
  1.انتقاد کردم ،برند کلى کارکنان دولت را زیر سئوال مى

معـین و آقایـان   ] مـصطفی [ آقـاى دکتـر      .هـاى خـط امـام آمدنـد         جمعى از اعضاى گـروه    
 از من براى تقویـت      .دآبادى و بعضى دیگر صحبت کردن      صالح] علی[اصغرزاده و   ] ابراهیم[

 .دولت آقاى خاتمى کمک خواستند و از مشکالت و موانع احتمالى اظهار نگرانـى کردنـد               
اعتـدال رأى دادنـد و   من هم آنها را از افراط و تندروى بـر حـذر داشـتم و گفـتم مـردم بـه               

در گذشته بر سر جریان چپ و راست  که  گونه    همان ؛کنند   حمایت نمى  ،بینندب تندروى اگر 
                                                

 - برم  واقعاً از مواردى که از بعضى از انتقادگرها گالیه دارند، رنج میگاهى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است .
کنند مدیریت و بدنه خوب مدیریت را به نحوى با تعبیرهاى فساد ادارى یا تعبیرهاى امثال این بدنام  ها تالش می بعضی
در خانه انبیا و اولیا هم . آیند افراد نابابى در گوشه و کنار گیر می. ها باشند که همیشه هستند ممکن است بعضی. کنند
ها روي این حرکت عالمت سؤال  برد و بعضی گونه کشور را پیش می یک قشر زحمتکش و قانع دارد این. بودند

کشد، عالمت سؤال  اى که مرد یا زنش در ادارات دارد زحمت می گوییم، هر خانواده گونه می وقتی این. گذارند می
کنیم، این حرف را  نباید به هر کسی برخورد می. به معناى یک حرف کلى است! ى چه؟فساد ادارى یعن. کنند پیدا می

خواهد مدعى باشد که بهتر از  کى می.  درصد مدیران اهل ایثارند41. ل انسانى منفی باشدینباید برخورد با مسا. بزنیم
وردى و مشخص بگویند که مثالً آنجا اگر بخواهند انتقاد کنند، باید م. اینها در این جامعه زحمتکش و تالشگر داریم

االن در کدام کشور اکثر قشر مدیرانش سوابق انقالبى در مبارزه و . پیکره را تضعیف نکنند. این مشکل وجود دارد
گونه  اى این اي که مدیران ما دارند، داشته باشند، در ایران چه دوره جبهه دارند؟ کدام کشور است که مدیرانش سابقه

این دوره بسیار سازنده . ى در آینده چقدر امید داریم که چاشنى جهاد، مبارزه و ایثار در مدیران باشدبوده است؛ حت
شان  دارى به سراغهمیشه تخلفات ا. زیرنظر بودند. اند اکثراً مطالعه شده. هایى که آمدند، گزینش شدند آدم. بوده است

 دیکن  رجوع ».ها کم شود دارد که باید مواظبت کنیم تا از استثناهایی هم  بله استثنا. شود ل مواظبت مییهمه مسا. رود می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←
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  .کنم میشه از اعتدال حمایت مىهده و من هم به شیوه آم
 بـه نماینـدگى از   ،حـسن نـصراهللا   آقاى سید .اهللا لبنان آمدند   حزب] جنبش[اعضاى شوراى   

ها و خدمات من به انقالب در ایران و لبنـان تـشکر کـرد و گـزارش اقـدامات                 آنها از تالش  
 ولى چون تهدید به ،موفق نشد گرچه در این مرحله ،گفت. را داد1لییفشیخ صبحى طآقاي  

 چون او از زمینه فقـر گـسترده   ؛ ممکن است در آینده خطر ناك شود،مبارزه مسلحانه کرده 
 کـشاورزان فقیـر   ،کنـد کـه بـر اثـر ممنوعیـت کـشت مـواد مخـدر         منطقه بعلبک استفاده مى 

ت گیرى از منابع آب و خاك فراهم نیست و از ما کمک خواس        اند و شرایط براى بهره      شده
 شـرایط  . پذیرفتم کـه بـراى رونـق کـشاورزى کمـک کنـیم      .که کشاورزان را حمایت کنیم 

   .کردند  معرفىیبحرانرا هم یل ی با اسراارتباطسیاسى و امنیتى در 
 براى تبلیغات خـارج از کـشور        ]رییس سازمان صدا و سیما    [،  الریجانى] علی[عصر آقاى   

 ، در مورد سفر بـه یـزد و کرمـان       .ى کرد اظهار نگران  از تحرکات منفى نیروهاى چپ     آمد و 
 به خانه آمدم و خـاطرات امـروز و دو روز گذشـته را کـه     2.مصاحبه رادیو تلویزیونى داشتم   

  . نوشتم،مانده بود
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 ،ثار اقتصادىآ ةدربار.  گذشت یدار با بستگان   با استراحت و مطالعه و د      وقت. در منزل بودم  
همسر شـهید  ، ]خانم عالیه روحانی [ پیش از ظهر     . مطالعه کردم  3فنى و فرهنگى جاده ابریشم    

                                                
 - 1370 تا 1368 از سال يو.  استاهللا لبنان  حزبرکلی دبنی و اولی لبناناستمداری سیروحان ،شیخ صبحى طفیلی 
 حزب در سال ي شورانی اختالفات باعث شد تا در دومی اما برخ،هللا لبنان را به عهده داشتحزب اجنبش  یرکلیدب

انقالب  (»اعیثوره الج« با عنوان ی حرکت1377در سال . شود جایگزین او ،يعباس موسودیسبرکنار و آقاي  1370
 اکنون از  صبحی طفیلی،شیخ. اش محصور گردد  در خانه، باعث شدي بعديها يریاما درگ،  کردسیسأت) گرسنگان

 .شود ی محسوب مرانی ای اسالميمنتقدان حزب اهللا لبنان و جمهور

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 

 -  را به هم ای و جنوب آسغرب و شرق بود که ای در آسی با هدف بازرگانيا وستهیپ هم  بههاي راه شبکه ،شمابریجاده 
 شبکه نی سال، بزرگتر1700مدت    به،يالدمی پانزدهم که تا سده يری مسداد؛ ی موندی اروپا پشرق و قایو به شمال آفر

 ی و از آنجا داخل ترکستان شرقآمد ی کانسو متی به والنی راه از شهرستان توان هوانگ در چنیا . بودای دنبازرگانی
 ا و اترار به سمرقند و بخارغی و آلمالغیبال شی و از راه بگذشت ی مي مرکزياین آس و از دروشد ی ميامروز
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 ؛ خوانـد ، استمداد کرد براى ماشین و چند نمونه از اشعارى که خودش سروده       .مطهرى آمد 

ده شـهید مطهـرى   واظـب حـال خـانوا   جمهـورى هـم م    خواست که پس از ریاست.بد نیست 
  .هایش  به جز فائزه و بچه؛ها جمع بودند ظهر بچه. مباش

گزارشـى از وضـع   بـا   .اش آمدنـد    زاده و خـانواده     زن على اخوى   پدر ،عصر آقاى موسوى  
التفـاوت قیمـت ارزهـا و کمبـود      کـه از ناحیـه گـرفتن مابـه        را   مشکالتى   ،هاى خود   کارخانه

  . توضیح دادند،نقدینگى دارند
 از شهردارى تهران شکایت داشت کـه  . آمد]فرزند شهید مهدي عراقی  [،  قىشب امیر عرا  

 مهلت براى اصالح  است؛ بسته،آنجا نداشتهبراي دفترش را به خاطر اینکه مجوز کار ادارى 
  . در طالقان داد شهید عراقی گزارشى از پیشرفت کار دانشگاه.خواهد وضع مى

   
  1997 جوالى 19                         1418االول    ربیع  13   1376 تیر 28شنبه 

   
 ،ابتدا بیمارستان نود تختخوابى کـه بـراى فرهنگیـان سـاخته شـده     . به اردودگاه منظریه رفتیم  

افتتاح شد و از سالن و کتابخانه مجتمع فرهنگى بازدید کردیم و کلنگ تاالر بزرگـى را بـه            
آمـوزش و  [در جمـع مـدیران    سـپس  . عدسـى و لوبیـا پختـه     : صبحانه صرف شـد    .زمین زدم 

آموزان اجرا شـد و    سازندگى و من توسط دانشوصف سرودى در   ،سراسر کشور ] پرورش
 و اعطـاى نـشان بـه آقــاى    ]وزیـر آمـوزش و پـرورش   [، نجفـى ] محمـدعلی [گـزارش دکتـر   

نوجوانان به انجام رسید و بـا  کودکان و   فکريیس کانون پرورش  ی ر ،فروشان  چینى] محسن[
   1. تمام شدمنسخنرانى مفصل 

                                                                                                              
ي به رآباد ی بام و صفگرگان، شابور،یمرو، سرخس، ن) نیجو (انی آن از راه کویدر بخارا قسمت اصل. دیرس یم 

 ي از بندرهایکی بای به ترابوزان انروی و از ارفت ی مروانی و ازیو تبرزنجان و شمال همدان  و نی به قزوي و از رآمد یم
 و هشترخان و از آن جا به کنار ي و از خوارزم به سراخوارزم راه از سمرقند به نی ایقسمت فرع. گرفت ی مانیشام پا

 انیرانی بود، اما اشمی ابرگذشت، ی مرانی که از ایی کاالنیتر مهم. افتی ی مانی آزف پايای دربندرهاي و »دن«رودخانه 
  را بهشی خويها  فراورده،دادند ی مصی به خود تخصکردند، ی را که وارد منی خام چشمی از ابرياریبسمقدار 

 .فروختند می  غربی يکشورها

 - ها  در مورد آموزش و پرورش، وقتی شروع کردیم، واقعاً در همه زمینه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
از لحاظ نیروى انسانى خیلى روشن بود که ما باید ساالنه . دیدیم  میهاى وحشتناکى را پیش روى خودمان دشواري

 با سیاست کوچک کردن دولت و تورم کارمندان دولت. انبوهى از نیروهاى جدید را وارد آموزش و پرورش کنیم
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 بـراى تقـدیم   ،سـفیر جدیـد گینـه   ، ]آقـاي الفـا ابراهیماسـو   [ ،در دفترم پس از انجام کارها     
 دکتـر  .آمـد   براى خـداحافظى ،سفیر عمان،  ]آقاي مسلم بن زیدان البرعمی    [ .استوارنامه آمد 

 دارناستا، ]یمیعبدالرحمن ندآقاي [ .آمد زرگر براى پیگیرى توسعه بیمارستان سینا    ] موسی[
 آهـن  نیـز خـط راه  هـاى مـرزى بوشـهر و     چـه ربراى منطقه ویژه اقتصادى و بازاو بوشهر آمد  

  .جنوب ـ جنوب استمداد کرد
 اصـرار داشـت کـه سـفرى بـه         .استاندار آذربایجان شرقى آمد   ،  ]زاده آقاي علی عبدالعلی  [

 تبریـز بـروم کـه   ] یادگـار امـام  [ها و به خـصوص افتتـاح ورزشـگاه بـزرگ              تبریز براى طرح  
 . اسـت شـش درصـد  هـا را داد و گفـت بیکـارى در اسـتان             گزارش پیشرفت طرح   .نپذیرفتم

هـا را داد و       گـزارش طـرح    .استاندار سیستان و بلوچستان آمد    ،  ]بخش جهانبخش  یعلآقاي  [
 تلفنـى  ،بـشارتى ] محمـد  علـی [آقـاى   .ها خواستار اعتبار بیشتر شـد     براى سرعت اجراى طرح   

  .ز استانداران شدخواستار دادن نشان به جمعى ا
                                                                                                              

تأمین نیروى بحمداهللا از این بعد به تدریج فارغ شدیم و امروز تقریباً براى. اي که داشتیم، مشکل بود و با بودجه 
دانید که بخش بزرگى، نزدیک به یک میلیون نیروى کیفى  شما می. انسانى براى آموزش و پرورش مشکلى نداریم

در این هشت سال ساالنه حدود بیست هزار کالس ساخته شده تا این آرامش نسبى در . کند دارد در اینجا کار می
ساله دوم  مخصوصاً در این دو سال برنامه پنج . د ادامه بدهیمفضاى آموزش به وجود بیاید و هنوز هم یک مقدار بای

. هاي ما نباشد و بهتر بتوانند از فضاها استفاده کنند ها مانع تحصیل براى بچه باید به جایى برسیم که تعداد زیاد شیفت
کشور خیلى کم بود هاى اول برنامه که وسایل ساختمانى در  البته معدل بیست هزار کالس براى هر سال مخصوصاً سال

کنیم از لحاظ وسایل  خواهد و فکر می امروز دیگر فقط اعتبار نقدى می. و بیشتر آنها وارداتى بود، کار کمى نیست
هر سال ! هاى درسى یادمان هست که چه وضعى داشتیم در مورد کتاب.  هیچ محدودیتى نیست- بحمداهللا -ساختمانى 

هاى درسى داغ داغ بود و حق همه هم بود که این مشکل را مطرح  شد، بحث کتاب که نزدیک شروع مدارس می
امسال . دها در فشار بودن ها و خانواده  نبود و معلم، مدیر، بچه خواستند به مدرسه بروند و کتاب ها می کنند، چون بچه

شود و  مه چیز داده میاکثر اینها از پیش آماده شده و به موقع ه. له کامالً روان شده باشدأکنم که این مس احساس می
هاي تولید  شود و یکى از بزرگترین کارخانه هاى بعد با تولید کاغذ در کشور که از همین روزها شروع می در سال

به نظرم این مسئله به عنوان یک مشکل به تاریخ . شود کاغذ با صد و پنجاه هزار تن تولید ساالنه وارد چرخه کشور می
 معلمان بود که در دوران جنگ نتوانسته بودیم اینها را  ل ما، مسئله حقوقیاز دیگر مسا .شود و حل شده است سپرده می

هاى کارمندى دولت و کارگرى  معلمان مثل همه بخش. ماندگى بسیار سختى در این زمینه داشتیم اضافه کنیم و عقب
 با بن، کوپن و این چیزها یک مقدار از البته. هاى جنگ نگرفته بودند و جزئى گرفته بودند، مطالباتی داشتند که در سال

البته به نحوى که برنامه را ناهماهنگ نکند، شوك . شد ها کار می باید در این زمینه. کردیم کمبودهایشان را جبران می
 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع ».هاى دیگر نشود  فشار بر روى بخشوارد نکند و باعث

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376
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 گـزارش   .سـفیرمان در عربـستان سـعودى آمـد        ،  ]آقاي محمدرضا نوري شاهرودي   [عصر  

را داد و خواستار فرستادن جواب پیام فهد شد و اصرار  موفقیت در اصالح روابط با سعودى 
حبیبـى بـراى امـور جـارى و مجمـع تـشخیص       ] حـسن [دکتـر   .شـت براى سفر من به آنجا دا    

 امنیـت در شـرق کـشور و    ة دربار.جلسه داشتملی راى عالى امنیت    شو .آمد  نظام مصلحت
  .بحث شد ها  و شوراى دفاع و نیز اقلیت دریاي خزر مسأله حقوق

 از  . آمـد  ]رییس مجلـس   عالی امنیت ملی و نایب     دبیر شوراي [،  روحانى] حسن[شب دکتر   
و گفـت باعـث   هاى بادآورده انتقـاد داشـت     رهبرى در مورد برخورد با سرمایه      هاي   صحبت

 ة و راجـع بـه کابینـه آینـده صـحبت شـد و دربـار       1شـود  رکود اقتصاد و ناامنى اقتصادى مـى  
  .مشورت کرد ،عضویت در کابینه در صورت دعوت پذیرش

  
  1997 جوالى 20                    1418االول    ربیع  14   1376 تیر 29یکشنبه 

   
اى که پس   دختربچه.رفتیم ]اسماء [هزیستىوانبخشى بت و ، پژوهش از منزل به مرکز آموزش    

 توضـیحات  ، سرپرست مرکـز ، خیرمقدم خواند و دکتر کریمى،از فلج مغزى مداوا شده بود  
اند و جمع زیادى از کودکان دچار   این واحد را تجهیز کرده   ، با کمک سال گذشته من     .داد

 ،هـا  در و مادر بچه با کمک پ.ندرفلج مغزى و اختالل گفتارى و حرکت را تحت معالجه دا          
                                                

 -یی نقش دستگاه قضا،1376 تیر 7 در تاریخ هییوالن قوه قضائ مسبا داری در د، رهبر معظم انقالب،يا  خامنهاهللا تی آ 
 ایشان . دانستندتیز اهمی بادآورده، حايها  روت برخوردار از ثدی طبقه جدکی يریگ  از شکليریرا در جلوگ

 ي جوامع بشرعتی را جزو طبگرانی ديکننده از ثمرات مثبت و سازنده کارها استفادهطلب و سوء وجود عناصر فرصت
 فراوان در کشور يها نهی و انجام هزینگی است که پول، نقدنی در ای دوران سازندگتیخاص«: و فرمودندبرشمرده 

کشور به وجود خواهند آمد  در یگان سهیک نشود، نوتی به دقت رعانیقوان اگر ی دوراننی و در چنکند ی مدای پشیافزا
آورده دست  باديها  و به ثروتستندی از امکانات قانع نيریگ  و بهرهي از حدود در استمتاع مادي حدچیکه به ه

  ».شود ی معی ضازین ياری و حقوق بسرندیگ ی قرار می و ستم اجتماعی در استضعاف ماليا  آن، عدهجهی که در نتابندی یم
 مهم و عمده ،یحرکت اساس  قبض و بسط الزم برخوردار نباشد، و قدرترتیبص از قوت ییاگر دستگاه قضا

 از يدی آن، طبقه جدجهی شد و در نتاهد خوی منتهیی سوجی به نتا،ارزش است بادهی پدکی در کشور که یسازندگ
 از حدود شرع و ي حدچی که به هدیآ ی امکانات فراوان به وجود مي بادآورده و دارايها  برخوردار از ثروتيها انسان

 و در آن صورت ردی را بگيا دهی پدنی چني جلوتواند ی م،مد و کاملآ سالم، کارهییقوه قضا. د بودن نخواهبندیقانون پا
اي، بخش بیانات  اهللا خامنه تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار آیت: منبع» . به سود همه آحاد جامعه تمام خواهد شديبازساز
1376. 
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  .اند کنند و نتیجه گرفته به صورت تیمى اقدام مى
 یـک  .هـا صـحبت کـردم    له کـار بازدیـدکردم و بـا پـدر و مـادر و خـود بچـه             یاز چند وس  

و زیـر   اش را به خـاطر سـرطان حنجـره عمـل کـرده بودنـد        رمردى را هم دیدم که حنجره     یپ
در جمـع  . کرد از آن سوراخ تنفس مى ،گلویش سوراخ بود و به جاى تنفس از بینى و دهان  

 و دکتــر ]وزیــر بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی[،  گــزارش دکتــر مرنــدى،کارکنــان
همیـت ایـن گونـه خـدمات     ا ة مـن هـم دربـار   . را شنیدیم ]رییس سازمان بهزیستی  [،  جزایرى

اهـدا   آنها هم لـوح سپاسـى   . ولوح تقدیر به دو نفر از اساتیدشان دادم     1انسانى صحبت کردم  
نـام    ه بـ  ،خوابیـده بـود     هنرمنـد نقاشـى کـه بـه روى تخـت           ، یک معلول قطـع نخـاع      .نمودند

   .ش را هدیه کردی یکى از تابلوهاى زیبا،کرماناهل  ،جهانبخش
 سـتاد  .آمد  براى گزارش کارها]جمهور معاون اجرایی رییس[،  اخوى محمد  .به دفتر رفتم  

جلـسه هیـأت    عـصر در  .داشـت  ه و گزارش  تنظیم بازار جلسه با چند مصوب     ] پشتیبانی برنامه [
هاى اقتصاد بدون اتکا بـه    طرحة مصوبات زیادى داشتیم و سپس بحث مفصلى دربار  ،دولت

  .که ناتمام ماند  داشتیم-تمدن اسالمى - 1400فروش نفت خام و نیز ایران 
  نحـوه رفتـار بـا   ، خطـر آمریکـا  ، کابینـه  ، فرماندهى سپاه  ة دربار .رهبرى بودم یهمان   شب م 

هاى مهم کشور و تأثیر سفرهاى افتتاحى صحبت     حر مراسم تنفیذ و ط    ، امنیت شرق  ،ها  اقلیت
آقـاي سـیدمحمد    [و هنوز از اعضاى کابینهدانند  ها را کافى نمى  ایشان تبلیغات طرح   .کردیم

                                                
 - کنم و با کارهاى امدادى و حیات بخش شما  هر وقت فرصتى پیدا می«: ن سخنرانی آمده استدر بخشی از ای

هایى با درك رنج و زحمت دیگران زندگى  بینم چه زیباست که انسان گیرم و می شوم، تحت تأثیر قرار می مواجه می
العاده و  هاي فوق  نمونه، در مراکز امدادى کشور.دهند  قرار مییشانخودشان را در مسیر کم کردن مشکالت ا

ها و مدیران،  هاى کارکنان بهزیستى، پزشکان، تکنسین برانگیزى است و با ابتکارات، زحمات و دلسوزي تحسین
ها بود و کلیه اطبا هم اغلب دنبال آن بودند،  چیزى که قابل توجه خانواده. کند زندگى انسان در اینجا معنا پیدا می

هاست که با تشکیل میزگردها و تشریح سرنوشت  سیما و رسانه و  این دیگر وظیفه صدا.له پیشگیرى و آموزش استأمس
هاى پیشگیرى سریع، به  البته جلوگیري از گسترش آثار منفی بروز حوادث و راه. ها این کارها را روشن کنند خانواده

 که خودتان از آن اطالع ها، قضیه مراعات و هر چه خصوص در مواقع ضرورى مثل زمان باردارى و زایمان خانم
به هر حال وقتى که یک نفر مبتال شد، تازه اگر موفق . دارید، ضروري است و باید با زبان ساده به مردم آموزش بدهید

هایى مثل  بهتر این است که بیماري. هاى سال گرفتار است شویم که بخشى از مشکالت او را رفع کنیم، خانواده او سال
  رجوع ».ما هم حاضریم به این نوع کارها کمک کنیم.  و از مبتال شدن به آن جلوگیرى کنیمتاالسمى را کمتر کنیم

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن
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  .کنند اطالعى مى  اظهار بى،]خاتمی

  
  1997 جوالى 21                    1418االول    ربیع  15   1376 تیر 30دوشنبه 

   
 خیلـى عظـیم و باشـکوه و       ؛کردیمهـاى مختلـف بازدیـد        از بخـش   .به مصالى تهـران رفتـیم     

مجـري  [، ىیـ عال] حـسین [ توضـیحات آقـاى     ؛اسـت  بزرگترین بناى دینى و فرهنگى جهـان      
 قبـل از  .هـرا رفتـیم  بـه حـسینیه الز   ،]اسـالمی  [وحدتبراى کنگره  . را شنیدیم ]ساخت مصال 

 ، گفـت .پرسـى کـردم    احوال .مسلمان آمریکا آمد   هاي هیس یکى از بزرگترین فرق    ی ر ،جلسه
ى یدانست اصلش از کـدام کـشور آفریقـا     نمى.یک و نیم میلیون مسلمان سیاه پیرو او هستند  

هاى مـن    م گفت و از کمک     خیرمقد ]خراسانی [زاده  واعظ] محمد[ آقاى   ، در اجالس  .است
 ة مـن هـم سـخنرانى مفـصلى دربـار        .براى تأسیس دانشگاه مـذاهب اسـالمى قـدردانى کـرد          

   سـپس مـصاحبه  1.حکومت در اسالم و مخالفـت اسـتکبار بـا حاکمیـت ادیـان ایـراد نمـودم            
  

                                                
 - اید و این  امسال شما محور مذاکرات حکومت اسالمى را انتخاب کرده«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

می اگر از این طریق بتوانیم گامى به طرف نزدیکى عقاید و افکار اسال. شداى با تواند بحث مفید و ارزنده موضوع می
وقتى ما در سنین جوانى بودیم و کارهاى . برى به طرف وحدت و همکارى است کنم راه میان برداریم، فکر می

ى جدى ها ها بحث واقعاً آن وقت. مبارزات اسالمى را شروع کردیم، آن موقع اصل حکومت اسالمى زیر سؤال بود
داشتیم که آیا اصالً اسالم حکومتى دارد؟ یا آن را واگذار کرده است و یا اینکه باید به هر شکل که خودشان 

طور که آقایان مطلع  خواستند، اداره بکنند؟ شرایط و اصول و یا حدودى براى حکومت کردن هست یا نیست؟ همان
» الحکم االّ اهللا«جهان اسالم دچار جنگ داخلى شد، خوارج وقتى که . دار است هستند، در تاریخ این یک مسئله ریشه

ولى این . شد البته با دو زاویه حرف زده می! را مطرح کردند و انحرافى را به وجود آوردند که اسالم حکومت ندارد
م، ریشه فکر فکر در دوران اخیر در میان مسلمانان به اشکال گوناگون رواج پیدا کرد و تا آنجا که من مطالعه کرده بود

کردند که با نبودن  گونه فکر می آنها این. رسد ها می هاى استعمارى و تهاجم غربی انحرافى حکومت نداشتن به برنامه
توانند در جوامع اسالمى حضور و سلطه داشته باشند، آنها را غارت کنند، منافع را  ها، بهتر می تفکر و تفوق مسلمان

ها،  ها، هندي ى نداشته باشند و در محتواى افکار سایر ادیان بزرگ دنیا مثل بوداییببرند، در مقابل خودشان رقیب جد
اینها اسالم را همیشه خطر .  عرض اندام کنند- سوغات غربى-ها و امثال اینها در مقابل حکومت دموکراتیک  سیلک

اسالمى و هم از نظر موقعیت ها هم از لحاظ جمعیت انبوه و هم از لحاظ محتواى معارف  دیدند، چرا که مسلمان می
آنها خیلى کار کردند که ما را از محتواى حکومت . ترین نقاط دنیا را دراختیار خودشان داشتند جغرافیایى، حساس

ها نداشته  اسالمى منحرف کنند و حکومت اسالمى یعنی حکومت فعلى، چنان بدنام شود که جایى در افکار انسان
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   میهاش« کتاب ← دیکن  رجوع ».باشد
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 بازدید از مصال         

نماز جماعت در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری

خداحافظی با کارکنان نهاد ریاست جمهوری
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
   1.مکرد عظمت مصالى تهران ةکوتاهى دربار

 بـراى کارهـاى مهمـى کـه         ؛ آمـد  ]اصـفهان  ندهینما[،  معین] مصطفی[ دکتر   .به دفترم رفتم  
 گفتم برنامه تمدن اسالم و اقتصاد بـدون اتکـا   .مشورت کرد ،ند در مجلس انجام دهدتوا  مى

 دولت در دستور کار دولـت اسـت و   نو تشکیالت کالزاگرس به صدور نفت خام و طرح   
   .روزى به مجلس خواهد آمد

 از عـدم  ، ضمن تشکر از خـدمات مـن بـراى عمـران منطقـه          و نمایندگان بلوچستان آمدند  
سنت بومى و اهل هاى مهم به  ستپندادن  در  آنها گله نمودندکه تبلور  به بلوچ  اعتماد نظام 

نماینـده  ، ] راهـب یجعفرقلـ آقـاي  [ . استدینى و مساجد اهل سنت مدارس  عدم حمایت از    
نماینـده پـاوه   ، ]قـادري  محمـدرئوف  آقـاي [ .هاى زیادى مطـرح کـرد   تنکابن آمد و خواسته 

  .استمداد نمود ،اند ه از عراق برگشته براى وضع منطقه و فراریانى ک.آمد
 اخـوى محمـد بـا    .رفتـیم در ریاسـت جمهـوري    به مسجد سلمان فارسى   ،ظهر براى افتتاح  

 حدود پانصد میلیون تومان     . مسجد جالبى است   ؛ساخته موسوى] میرحسین[طراحى مهندس   
 جماعـت بـا    نماز . هـم آمـد    ]جمهـور منتخـب    ریـیس [،  خاتمى] سیدمحمد[ آقاى   .هزینه شده 

عصر شوراى  .کردم خواندیم و از آنها تشکر و خداحافظى    ] جمهوري ریاست[کارکنان نهاد   
  .داشت جمله منطقه ویژه بوشهربا چند مصوبه من جلسه ،عالى مناطق آزاد

  
  1997 جوالى 22                   1418االول    ربیع  16   1376 تیر 31شنبه  سه 
   

 عفت و فاطى و مهدى و سارا و على و قدسى آمدند    .دادم کارها را انجام     نُه صبح تا ساعت   
.  جلـسه رسـمى شـد   . رفتیم]شوراي اسالمی [ به مجلس،و براى مراسم تجلیل از خدمات من   

 فرهنـگ   ونیسیکم سییر بینا[،  هاشمىاها  قایان ط آ گزارش   ،)ص( شعرى در مدح پیغمبر    با
] حـسن [ و دکتـر  ]مـه و بودجـه  کمیـسیون برنا  یسیـ ر[، آبادى نجف  درى]قربانعلی[،  ]و ارشاد 

هـاى فرهنگــى و    از خـدمت مـن در بخـش   ،]سیاسـت خــارجی کمیـسیون   یسیـ ر[، روحـانى 
 ، خیلى خوب صحبت کردنـد و بـا ذکـر آثـار و ارقـام     داده شد؛اقتصادى و سیاسى و امنیتى  

  ، آقـاى نـاطق نـورى   .جمهـورى مـن را توضـیح دادنـد      هاى کشور در دوره ریاسـت       پیشرفت
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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مراسم تجلیل مجلسیان از سردار سازندگی
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 سـپس مـن   .کـرد   مـن از دوران مبـارزه تـاکنون   ةصـحبت خـوبى دربـار   هم  ]رییس مجلس [

در ، هـا  هاى خوب مجلس و اشاره بـه پیـشرفت    با تشکر از همکارى    ،1صحبت مفصلى کردم  
 ]نـوري  [هاى توسعه و در نهایت لوح سپاس را آقاى نـاطق          دوران سازندگى و ذکر شاخص    

 آقـاى  . دادنـد ییکردنـد و شـعارها     خوب برخورد و احتـرام     خیلىکرد و نمایندگان هم      اهدا
  .هاى داخلى و خارجى زیادى هم بودند خاتمى و شخصیت
 بـراى  ؛ گزارش پیـشرفت کـار بررسـى کابینـه را داد     و آقاى خاتمى آمد  .به دفتر برگشتیم  

 مـورد  ها چند نفر را در نظر گرفته و بـه رهبـرى معرفـى کـرده و اکثـراً آنهـا                 خانهاکثر وزارت 
 مشکلى در انتخاب وزرا نداشته باشد کـه بایـد   ، جز سه وزارتخانه،رسد  ند و به نظر مى    ا قبول

ى ی انتخـاب فـرد نهـا   ة دربـار ، قـرار شـد در جلـسه بعـد    . یکى را برگزیند،از بین این چند نفر 
دارى ایـن روزهـا و     سرمایه اروپا و همچنین تبلیغات ضد     نراینگران مشکل سف  . مشورت کند 

   .است ارهاى آقاى کرباسچىک تکلیف
 از سیاست شـفاف ایـران در   .اى آمد المللى هسته   کل آژانس بین  دبیر ؛لیکسبس  نآقاى ها 

مـان    سیاسـت ،سـازى اورانیـوم   اى تشکر کرد و خواست بداند که در مورد غنـى   ل هسته یمسا
پیش عراق  اگر جنگ دوم ، گفت. استاى گفتم تا حد تولید سوخت نیروگاه هسته ؛چیست

   . قدرت ساخت یک بمب اتمى داشت، عراق یکى دو سال بعد از آن،بود مدهنیا
 گفـت مایـل   . آمد و گزارش سفر به آفریقـا را داد       ]وزیر امورخارجه [،  عصر دکتر والیتى  

رهبـر جنـبش ملـی اسـالمی       [،  عبـدالملک ] ژنـرال [ عـد ب .هست در دولت آقاى خاتمى باشد     
توضیحات   در مورد وضع افغانستان     و ستان آمدند خارجه افغان اموروزیر   به همراه  ،]افغانستان

جـاده از مـرز ترکمنـستان    براي وصل  خواستار کمک   . براى پیروزى بیشتر امید دارند     .دادند
   .شریف شدندبه مزار 

اى بـود کـه     این آخـرین جلـسه  .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه با چند مصوبه داشت 
ز سـوى اعـضا بـه عنـوان تـشکر اهـدا شـد و          ا ی به همین دلیل قرآن نفیس     ؛من شرکت کردم  

   . من هم از آنها تشکر کردم؛تشکر کردند
   

  
  

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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  1997 جوالى 23            1418االول    ربیع  17   1376 مرداد 1چهارشنبه 
   

 در مـورد راه  . گذشـت حت و مطالعـه راه ابریـشم و راه ادویـه    اسـترا وقت بـه   .در منزل بودم  
 راه ؛امـروزى آن زیـاد اسـت     در حـالى کـه اهمیـت تـاریخى و       ،شـود   ادویه کم صحبت مى   

عطریـات از جنـوب   و  شـرق و غـرب کـه بیـشتر ادویـه      ،تجارت از طریق دریاهـاى جنـوب      
رس و دریاى سـرخ و  فا خاورى آسیا و هند به طرف خاورمیانه و غرب  و از مسیرهاى خلیج  

 .بـوده   بـه آنجـا  ،اند و کاالهاى این منـاطق     برده   به اقیانوس اطلس مى    ،نهایتاً از جنوب آفریقا   
   .گیرم  اخبار را از کامپیوتر در خانه مى1.یافتماى در نکات تازه

 .توجه است هاى نیروهاى ضدطالبان در افغانستان قابل   ها و پیروزي     پیشرفت ،ها  در گزارش 
جمهوري و  تا انتهاي دوره ریاستهاى کارى   برنامه ة با محسن دربار   .ا جمع بودند  ه  ظهر بچه 

  .صحبت شدبعد از آن 
   

  1997 جوالى 24             1418االول    ربیع 18    1376 مرداد 2شنبه  پنج
   

کالهدوز  شـهید بردارى از چند طرح مهم نظامى به کارخانه صنایع نظـامى   از منزل براى بهره   
 از خـط سـاخت نفربـر بـراق     ، پس از مراسم نظامى اسـتقبال و برگیـرى پـرده از لـوح           .رفتیم

 16  بـا ظرفیـت   ،اى با طراحى و ساخت خودمـان     نفربر آبى و خاکى پیشرفته     ؛بازدید کردیم 
انـداز و تاوانـداز     خمپـاره و بـر  ع نفربر رزمى و آمبوالنس و مهمات در انوا،وزنن  ت13ُنفر و  

  . را دیدیمپى روسى. ام. خط مونتاژ نفربر رزمى پىنینهمچ ،اند ساخته ...و
                                                

 - از روزگار باستان ،ی طوالنيا که در دوره  استینی و زمییای دری بازرگانيها  از راهيا مـجمـوعـه ه،یواد يهـا راه 
 از ییای دريری در مسیالد،م بل از ق 2000 حدود از . شرق و غرب برقرار بودانی میالديم18 و 17 يها تا سده
 هی ادوای نی که به راه دارچقایفرآ ی ماداگاسکار، در جنوب شرقهری تا جزای آسی در جنوب شرقا،یماال ریالجزا مجمع

 و ی بادبانيها ی کشتشیدای بعد، با پيها  دورهیط.  داشتانی جرهی معطر و ادويها  است، تجارت چوبافتهیشهرت 
 يها یکشت.  گرفتيتر  رونق فزونزی راه ننیا و افتی يشتری رفت و آمد شتاب ب،ی موسمي بادهاازشناخت و استفاده 

 ی حد جنوبانی واقع در م، ماالکاۀ غرب روانه شدند و پس از گذر از تنگي به سونی و چيبازرگانان از هند، اندونز
 خود را به ي هند، کاالهاانوسی و اقنی چيای درانی مییای راه دری و گذرگاه اصلرا، سوماتهری و جزای ماالهریجز شبه

 راه ثروت و رونق نی از اری مسنی واقع در اي بود و شهرهاهی تجارت ادوی تنگه گلوگاه اصلنیا. رساندند یمغرب 
 .افتندی اریبس
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 بازدید از تانك سازي                  

بهره برداری از چند طرح مهم در کارخانه صنایع نظامی شهید کالهدوز
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 بازدید از تانك سازي                  

بازدید و افتتاح خط تولید نفربر آبی- خاکی
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هـاى    شـبیه تانـک  ،سـازى   انواع شرقى کـه بـا ایـن بهینـه        از ها  سازى تانک   سپس خط بهینه  

ت دسـ   ه بـ 72 -سـازى تانـک تـى    شوند و نیز تانک خرمشهر که با بهینـه    مى 72 -پیشرفته تى 
روى بـراق سـوار   اولـی  کـه   2 و رعد 1رعد  1ىشکشهاى خود  سپس بازدید از توپ.آید  مى

  . آمریکایى است155سازى توپ  ومى بهینهد و 122شده با توپ 
خـوب و باشـکوه     خیلـى .ها و ادوات از مقابل مـا رژه رفتنـد   سپس تانک و نفربرها و توپ  

، فروزنـده ] محمـد [ گـزارش آقـاى      ،مدر مراسـ   .هاى صنایع دفاعى را نمایش دادند       وردادست
 و در اهمیـت صـنایع دفـاعى و    2دمنمـو  چند نشان و لوح تقدیر اهـدا  . را شنیدیم ]وزیر دفاع [

   3.ها صحبت کردم نوآورى
                                                

 - و کند ی حرکت استفاده مي برای اختصاصي سامانه خودروکی است که از ی توپ جنگینوع، یتوپ خودکشش 
 کشنده ي خودروکی حرکت به ي که برای کششيها  برخالف توپ؛ نداردازی نيگری دي به خودرویی جابجايبرا
 است که نیپوش است و به تانک شباهت دارد، اما تفاوت آن با تانک ا  سامانه خودرو معموالً زرهنیا. اند  وابستهگرید

 .است   نشدهی با دشمن طراحمی مستقییاروی روي برا،برعکس تانک

 - ن، محمد شهابی، مصطفی محمدنجار و مجید بهرامی، پنج نفر از کیانی، وفا عریا  آقایان غالمعلی،در این مراسم
متخصصان و مسئوالن صنایع نظامی که نقش مؤثري براي خوداستقاللی و خودکفایی کشور در صنایع نظامی و دفاعی 

 . دریافت کردندآقاي هاشمیرا از دست » کار، تولید و پژوهش«داشتند، نشان 

 -  ها از مقابل جایگاه عبور دادند هایش را تریلى  را که امروز نمونهتجهیزاتی«: استدر بخشی از این سخنرانی آمده ،
اینکه کسى حاضر بشود به جمهورى . در زمان گذشته اگر پول هم داشتیم، خریدنش هم براى ما مشکالت داشت

 توپ مثالً لهک لودر دوران جنگ براى خریدن ی. اسالمى این اقالم را تحویل بدهد، یک مشکل جدى در وضع ما بود
ه کردیم، ب جویى می در نواختن توپ به شدت صرفه.  بودیمقهی واقعاً مشکل داشتیم و براى تهیه اینها در مض122 یا 125

.  بودگونه نیها و بقیه کارهایش هم ا تأمین گلوله. هاي توپ مشکل است کردن لوله دانستیم جایگزین خاطر اینکه می
کششى  براى طراحى و ساخت توپ عظیم خودرسید که جمهورى اسالمى بخواهد  نمیها شاید به فکر کسى  آن روز

. اشتاستفاده از تانک، نفربر و چیزهایى از این قبیل خیلى براى ما محدودیت د. هاى جنگ اقدام کند  در میدان155
ا براى پیشروى و کردیم، ام شکستیم و سنگرهاى دشمن را تصرف می  واقعاً حسرت داشتیم که خط دشمن را میگاهى

شرایط و امکانات .  نیاز به پوشش تانک داشتیم که از مسیرهایى که باید جلو بروند، عبور کنند،تثبیت موقعیت خودمان
هاي خمپاره و   براى ترمیم ادوات خمپاره اندازها و گلولهجنگ،اواخر جنگ از نیروهاى . داد   به ما نمیيا چنین اجازه

آتش ادوات نقطه . ثر بودؤکم صنایع داخلى به کمک رسید و دستمان باز شد و خیلى هم م کم. میکرد یاینها استفاده م
 با -اه  چه ارتش، چه سپاه و چه بسیجى-جنگیدند  آن روز نیروهایى که با این مشکالت می. قوت شروع جنگ بود

.  و چقدر اهمیت داردکردند که چقدر نیاز داریم تا صنایع دفاعى خود را تقویت کنیم همه وجودشان لمس می
هایى داشتند، ولى توده مردم در بدنه نیروها واقعاً  دانستند و تخصص ل را میی فرماندهى از پیش این مساهاى رده

 صنایع دفاعى را شروع تقویت. کردند  تهیه نان و آب و غذا و هوا احساس ضرورت میيآرزوهایشان بود و برا
 اگر. ساز شدیم، دلیلش این است که از زمان جنگ شروع کردیم سنگیناینکه امروز به سرعت ما اسلحه . کردیم
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ــد .مرکــز تحقیقــات و آمــوزش و تــرویج کــشاورزى در کــرج رفتــیم بــه از آنجــا   از چن
 بـاغى و زراعـى   ،کـشاورزى هـاى   آزمایشگاه و نمایشگاه تحقیقات ژنتیک در اصالح گونـه     

اصالح نژاد شـده    ...  ذرت و  ،جو،   چندگونه گندم  .هاى خوبى دارند    پیشرفت ؛بازدید کردیم 
 هـاى جدیـد   ها و اضافه شدن محصول و نامـه  به منظور مقاوم شدن در مقابل آفات و بیمارى        

 زارتالمللـى و  هـاى بـین    مرکز کنفرانس، پس از نماز و ناهار     .آنها را تصویب و امضا کردم     
 و دکتـر  ]وزیـر کـشاورزي   [،  کالنتـرى ] عیـسی [ گزارش دکتـر     . را افتتاح کردم   ]کشاورزي[

هـاى خـوب بخـش کـشاورزى را      وردا دستاز] کشاورزي ارتمعاون تحقیقاتی وز[رادمنش،  
  1.تشکرکردم ها وردا برایشان صحبت و از دست.شنیدیم

، هـاى مهنـدس ترکـان    گزارش ، در مراسم. ساوه پرواز کردیم-راه تهران براى افتتاح آزاد  
آقـاي  و   ]فرمانـده قرارگـاه سـازندگی خـاتم االنبیـا         [فـر،    دانایی و سردار    ]وزیرراه و ترابري  [

                                                                                                              
آن موقع در کنار خریدن گلوله و . ماندیم خواستیم فرصت را از دست بدهیم، باید چند سال دیگر هم منتظر می می

 که خیلى بجا میآالت به فکر تولید هم بود  ماشیندی هم بودیم و در کنار خررمایهلوله توپ و ابزار مصرفى، به فکر س
 امروز با همت نیروهایى که در جنگ ارزش و اهمیت این کار را فهمیدند، این کارها به خوبى و سرعت اهللا الحمد .بود

 و یک سرمایه بسیار نیرومند زند یسازى دنیا تنه م هاى بسیار بزرگ اسلحه حقیقتاً امروز ساصد به شرکت. رود پیش می
اش نیست و در کشورهاى  نمونه  کشورهاى جهان سوم اصالً روجود دارد که دفنى در سطح مطلوب در کشور ما 

م و به خاطر اینکه به فکر خوداتکایى و خودکفایى بودی. پیشرفته هم تعداد بسیار کمى از این نوع امکانات وجود دارد
 انقالب، معارف نشر ردفت ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع» .کردیم خیلى جامع حرکت

1398. 

 - ابزار کشاورزى براى کشاورزان فراهم ؛ همه شرایط فراهم شده استاکنون«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
بندها و هر چه را که کشاورز الزم دارد، خودمان تولید  ر، کمباین، پمپ آب، انواع دنباله تراکتومیتوان یاست و امروز م

هاست که شما  کردن زمین  و یکپارچهها ونىهاي مدیریتى در تعا تبلور شیوه. توانیم داشته باشیم میصادرات هم . کنیم
گونه که همه شما  کشور ما همان.  باید به شدت پیگیرى بشود،کنید جدى گرفتید و کشاورزان را خیلى هم تشویق می

با چند قطعه زمین در گوشه و کنار صحرا، اى   که هر خانوادهبرد یدانید، رنج زیادى از قطعات کوچک زمین م می
خوشبختانه در آن جایى که من . میکن  اینها را از این وضع مالکیت جداآسان هم نیست که. کند یخودش را مشغول م

 انسانى، در بیشتر شدن جویى در آب، در کود، در نیروى صرفه. آثارش را فهمیدند. رفتم، دیدم کشاورزها فهمیدند
 به شتریب. دهیم وام می. کنیم  میحمایتما هم . فهمند  و در راه هم خیلى چیزها را میدندیا فهمکشت ر زیر زمین

ها، به عنوان  کردن زمین قطعاً باید روى یکپارچه. کمک کردتوان به آنها  از لحاظ علمى بیشتر می. رسیم شان می زندگى
کنیم که این هم از مواهب دوره  ان تکیهیت محصول در زندگى کشاورزیک ابزار خیلى مؤثر در بازدهى و کیف

 به همه ما توفیق بدهد تا با همین همت کار را ادامه بدهیم و کشور خداوند.  کشاورزى استنىمدیریت علمى و ف
استحقاقش را دارد،  که عترت در ایران عزیز، ریشه دارد و یرا به خوبى بسازیم و آن شأن و مقام) ع(اسالم و امام زمان

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←دیکن  رجوع» .یمبه او ببخش
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گـذارى    سـرمایه وراه   من هم در اهمیت سـاخت آزاده    .یس بانک ملت را شنیدیم    ی ر ،آرامى
هر آهـن بـه شـ     خـط راه 1.کـردم  ها صـحبت   اجراى طرحدرمهم شرکت سپاه   ها و آثار    بانک

  . تا شب کارها را انجام دادم و به خانه آمدم.به دفترم رفتم. صنعتى کاوه هم افتتاح شد
   

  1997 جوالى 25               1418االول    ربیع  19    1376 مرداد 3جمعه 
   

 با شیوه و وسیله جدیـد در  . یاسر و مریم ناهار آوردند، ظهر.قم رفتبه  عفت  .در خانه بودم  
ها و تهیه دستور  ها و گزارش مقدارى وقت صرف مطالعه بولتن .شد مىآماده  ب   کبا ،سر میز 

تـاریخ  کتـاب   و مقدارى صرف مطالعـه طـرح کلیـد قـرآن و       نظام مجمع تشخیص مصلحت  
   .شد هاى روسیه و ایران جنگ

جمهور  یسیر، ]بوریس یلتسین[ پیشرفت نیروهاى ضدطالبان و نیز اختالف        ،ها  در گزارش 
 .توجه است  مبنى بر محدودکردن ادیان متفرقه مورد ، سر مصوبه مجلس   ان بر و پارلم وسیه  ر

 آقاى یلتسین مصوبه را وتو کرده و ادیان بزرگ مثل  ،پس از اخطار و تهدید کنگره آمریکا      
  .ندا با مصوبه موافقها  وتستانها و پر ىی بودا،مسلمانان

   
                                                

 - ها اجرا شود، کشور ما را که از لحاظ وسعت  روزي که طرح جامع آزادراه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ادعاى بلندپروازانه . ردار خواهد کرد کشور خیلى بزرگى است، از شبکه مطلوب مسافرت و حمل و نقل برخو،خاك

به همین دلیل که این قطعه اجرا شده است و خواهیم دید به زودى که . ى نیست و واقعاً عملى استیتو دور از واقع
در . گونه هستند ها هم این بقیه قطعه. گذارى یک کار اقتصادى است گرداند و حتى براى سرمایه هزینه خودش را برمى

شود،  ها می هایی که در وقت مردم و در وقت ماشین جویى مقدار صرفه. نگاه کنید، خیلى صرفه داردکالن کشور که 
جویى  مقدارى که در سوخت صرفه! توانیم به عدد دربیاوریم که چقدر سود دارد  رقم بسیار عظیمى است که اصالً نمی

ت، ولی واقعاً یک شود، آسان نیس  کم میها کاك ماشینمحاسبه آن مقدارى که از اصط. استشود، قابل محاسبه  می
ممکن . کنند، کامالً بجاست گذارى می ها عمدتاً سرمایه سیستمى که االن درست کردیم و بانک .رقم بزرگى است
ها قاعدتاً نباید در  بانک. ها مثل بعضى از کارهاى تجارى و جاهاى دیگر، به آن معنا سودبخش نباشد است براى بانک

کردم   بیشتر از دیگران لمسمن. کنیم از سپاه هم صمیمانه تشکر می. ى عمرانى یک بعدى نگاه بکنندگونه کارها این
هاي سازندگى دارد کمک  اى که به من دادند، سپاه در اکثر رشته  در نقشه.که سپاه چقدر به سازندگى خدمت کرد

 شاید ؛ اینه اول سد را افتتاح کردمبردارى از مرحل کند و آخرینش را چند روز پیش در کرخه دیدم که بهره می
 ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .مونه حضور سپاه در سازندگى باشدترین ن عالى
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  1997 جوالى 26                      1418االول    ربیع 20    1376 مرداد 4شنبه 

   
 .سـازند  مـی کنفـرانس اسـالمى    اجالس سران سازمان    از منزل به محل تاالرى رفتم که براى         

 و ]وزیـر مـسکن و شهرسـازي   [،  آقاى آخونـدى . هم بود ]جمهور دفتر رییس  رییس[،  محسن
مجمـع تـشخیص    . خرجـى اسـت   ر فاخر و پ   ، ساختمان باشکوه  ؛همکارانش توضیحات دادند  

  .هاى کلى بحث داشتیم  سیاستة مقدارى دربار. جلسه داشت نظاممصلحت
 بـه بنـدرعباس پـرواز     ،عصر براى افتتاح پاالیـشگاه بنـدرعباس و اسـکله معـادن و فلـزات              

، ]آقایان غالمرضا آقازاده، غالمرضـا فـروزش، حـسین محلـوجی و علـی فالحیـان               [ .کردیم
دفتـــر  ریــیس [، اطالعــات و محـــسن فلـــزات و  معــادن و  ی،ســـازندگ جهاد،وزراى نفــت 

ریـیس  [،  میـرزاده ] حمیـد [ و   ]مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی   [،   و مهدى  ]جمهور رییس
   . همراه بودند]سازمان برنامه و بودجه

 خیلـى  ؛کردیمهـاى مختلـف بازدیـد      از قـسمت    و میاز فرودگاه با ماشین به پاالیشگاه رفتـ       
 هزار بشکه 232  آنسمىا ظرفیت .افتاده   راه آناحد از دو واحدیک و .وسیع است و  عظیم  
 سـپس در  . از لـوح پـرده بـردارى شـد    ،ىی خوداتکاودسربا  همراه ، بعد از نماز مغرب   .است

 بـه  ]سـازندگی  [اى نـشان طـ  اع،مختابـاد ] عبدالحـسین [ تـصنیف  ، گزارش وزیر نفـت  ،مراسم
و سـپس صـحبت مـن      ] وزارت نفـت   هـاي  معاون مهندسی و طرح   [،  فر  امین] حبیب[مهندس  

 میلیـارد دالر و  و نـیم  ا هزینه یک    ب .شد   مستقیم از صداوسیما پخش مى     ، تمامى مراسم  1.بود
                                                

 - صادى به از جهت اقت. این طرح از جهات محتلفى براى ما ارزشمند است«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 میلیون دالر از این پاالیشگاه عظیم درآمد 500انه نزدیک ی سال؛خاطر درآمدهاى سرشارى که این طرح خواهد داشت

جویى ارزى  خواهیم داشت که عالوه بر تأمین مصارف خودمان، در دوران ساخت نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه
در دوران ساخت پاالیشگاه چندین بار .  طریق نصیب کشور شدبعد دوم، از جهت فنى و دانش است که از این. داشتیم

شان این اعتماد را به آنها کرده و کار را  آنها عمیقاً متشکر بودند که نظام. به اینجا آمده ام و با پیمانکاران صحبت کردم
 و توان ما را چند پله از کردند که اینجا دانشگاهى براى صنعتگران ما شد همه آنها اظهار می. به آنها واگذار کرده است

آنها هم انصافاً خیلى خوب از . شد که به ایرانى واگذار شود  چیزهایى که هیچ وقت فکر نمی؛لحاظ تکنولوژى باال برد
همچنین اشتغال بسیار خوبى که . عهده کار بر آمدند که مایه آسایش و آرامش خاطر مدیران کشور را فراهم کردند

عد دیگر این عظمت از اهداف سیاسى ناشى ب .بردارى خواهیم داشت داشتیم و بعداً هم بهرهدر منطقه در دوران ساخت 
چنان اعتبارى در دنیا پیش اهل نظر پیدا  کشورى که امروز بتواند چنین طرح بزرگى را به موقع اجرا کند، آن. شود می
  چنین طرح بزرگى را با آخریندر دنیا کشورهایى که بتوانند. شود کند که حساب جدیدى روى آن باز می می



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 311
                                      

 ، به خاطر سـاخت و نـصب داخلـى   ، میلیون دالر950 میلیاردتومان ساخته شده و گفتند  160
   . است شدهيى ارزیجو صرفه

ى خوابیدم که باعث سـرماخوردگى شـد   گاز زیر کولر، هوا گرم بود .بعد از شام خوابیدم   
 با مشاهده عظمت پاالیشگاه و بـا توجـه بـه     ، در جریان بازدید   .کرد  و صداى کولر اذیت مى    

 از اینکـه اگـر   ،کردم  کمى احساس نگرانى،گاهى از سوى آمریکا داریم  ى که گاه  یتهدیدها
د تحـت  یو شـا دیـدم     شب خواب بمباران مى    ، چون با این فکر خوابیدم     !روزى آسیب بزنند  

   . نبودصداى هواپیما شباهت به  کولر بود که بیر صداى یتأث
  

  1997 جوالى 27               1418االول    ربیع  21   1376 مرداد 5یکشنبه 
   

هـاى   بـردارى از لـوح و بازدیـد از اسـکله      پـرده  و براى افتتاح فاز دوم  ،بعد از نماز و صبحانه    
 ؛ به محل اسکله فوالد رفتیم،توماتیک انتقال به ساحل و بندرفوالد و نفت و خط مکانیزه و ا  

 اگر امـروز بخـواهیم   . میلیون دالر260 بیش از    ؛ داشته ي هزینه ارزى زیاد   .خیلى عظیم است  
 گزارش ،در مراسم. ى داردبر خیلى کمتر از این ارز    ، با توجه به رشد صنعت کشور      ،بسازیم

 به مهنـدس  ]لیاقت و مدیریت [ نشان ياعطا و   فلزاتوزیر معادن و    ،  ]آقاي حسین محلوجی  [
   1. را داشتیمبودجه و صحبت من در آثار مهم اسکله و  برنامهسازمان  تفضلی از 

                                                                                                              
شک موفقیت ما بعد از اجراى این طرح در دنیا و در میان  کم هستند و بى کنند، خیلى  ى اجراهاى امروز تکنولوژى

کارا و افتاده، اسالم را غیر ران را عقبشاهد بودیم که آنها در افکار عمومى، براى آنکه ای. رود ناظران آگاه دنیا باال می
اندازى این  شان با راه کردند، ولى همه این تبلیغات ا عامل انحطاط یا درجا زدن معرفى کنند، تبلیغ میانقالب ر

البته شاید برخى از مردم این خبرها را نفهمند و تحت . سوزد رود و می پاالیشگاه بزرگ و مدرن و پیشرفته از بین می
   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» . را با ابرهاى مصنوعى پوشاندشیدشود این خور تأثیر این تبلیغات بمانند، اما دیگر نمی

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،

 - اوالً اصل این نیاز .اجراى این طرح براى ما از جهاتى قابل توجه است«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
قل سنگین سنگ آهن و در آینده بوکسید که براى کارخانه آلومینیوم است، یعنى بدون چنین تأسیساتى، حمل و ن

ها براى بارگیرى به روش سنتى، با وجود این همه کار، براى ما  دیگر توقف کشتى. پیش خواهد آمد، مقدور نیست
ر شود که قدرت رقابت خود را د ندي حرکت و نبود سرعت در جهان امروز، باعث میکُ. شود خیلى گران تمام می

عد دیگرى که با آمدن ب .مان از دست بدهیم هاى بزرگ دریایی براي تولید آهن و فروش محصوالت مقابل شرکت
 هزار بشکه نفت است که احتماالً در یکى دو سال آینده به 220پاالیشگاه بندرعباس ضرورى شده بود، تخلیه روزانه 

 اى امکان نداشت که ما بتوانیم نفت را به پاالیشگاه لهبدون چنین اسک.  هزار بشکه در روز خواهد رسید400 تا 300
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توضـیحات و  ، ]هرمزگـان [ استاندار ،رىیزا] غالمعباس[ آقاى  ، در مسیر  .به فرودگاه رفتیم  

 .ضـاع اسـتان نـدارد   کـاملى از او   اطالعـات ، با اینکه بـومى اسـت    .داد  مىرا  جواب سئواالت   
جمعـه تهـران    ستاد نمازي اعضاها،   پس از مطالعه گزارش    . صبح به تهران رسیدیم    دهساعت  
 گـزارش داد و مـن     ]رییس ستاد برگزاري نمازجمعه تهران    [،  مقصودى] جواد[ آقاى   .آمدند

 ،دولـت جلـسه هیـأت    عـصر در     . کمـک خواسـتند    ؛شان نمودم   و تشویق  1هم صحبت کردم  
 به نفـت خـام را    و اقتصاد بدون اتکا1400و بحث مقدماتى در برنامه ایران مصوباتى داشتیم  

  .انجام دادیم
ى و سفرم بـه اسـتان هرمزگـان و    ی مراجعت سفراى اروپا ة دربار .همان رهبرى بودم  یشب م 

  .همان همسر رهبرى بودی عفت هم م.ساخت نفربر و توپ و کابینه صحبت کردیم
   

  1997 جوالى 28              1418االول   بیع ر  22   1376 مرداد 6دوشنبه 
   

 معلوم شـد از چنـد مـاه پـیش تفـاوتى      . براى معاینه چشم به چشم پزشکى رفتیم،در راه دفتر  
بـه دفتـر    .مروارید پیشرفت خواهد کـرد کـه نکـرده        بینى شده بود که آب      پیش . است نکرده

دفتـر امـور    ریـیس [، حبیبـى ] هالشـ [ خانم .ها آمدند  جمعى از خانم .ها را دیدم     گزارش .رفتم
 بـه او  ]لیاقـت و مـدیریت     [نـشان .  گزارش پیشرفت امور زنان را داد      ،]جمهوري زنان ریاست 

  2. صحبت کردم،اند آورده دسته ها و امتیازاتى که ب و تکامل خانم  رشدةاهدا کردم و دربار
                                                                                                              

با ساختن این اسکله . طلبید اى را می گذارى بسیار عمده خواستیم یک اسکله مستقل بسازیم، سرمایه اگر می. برسانیم
و و گل توانیم از موقعیت جغرافیایى و استراتژیکى کشورمان استفاده کنیم و با در نظر گرفتن سنگ آهن چادرمل می

رسید، ما   گهر و چغارت که در آینده داریم و بخش مهمش باید از این طریق به اهواز برود، اگر این اسکله به موقع نمی
 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .کردیم  طور جدى مشکل را پیدا میدر فازهاى بعدى به

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 

 - ها و هم براى خانواده  راه درستى انتخاب شده است و هم براى خود خانم«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ل اخالقى و روانى یجتماعى زندگى و مسارایط و اصول ا تحصیلکرده و باسواد و آگاه به ش،اگر خانم .آنها خوب است
تواند همسر، مادرى خوب و مدیرى نیرومند براى اداره خانه باشد و با تخصص وارد کارهاى اجتماعى  باشد، حتماً می

هاى  اصالً عیب نیست که دخترها و خانم. نشینى و انزوا هم یک پدیده مهم است شکستن طلسم ثبات خانه. شود می
 ل اجتماعى شرکت بکنند و این کار بدون درد سر اتفاقی به رشد باشند و کار کنند و در مساجوان در جامعه رو
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 نـشانش را    ،واعظـى ] محمود[ همراه آقاى    . سفیرمان در روسیه آمد    ،صفرى] مهدي[آقاى  
 بـراى   ،سـفیر جدیـد سـودان     ،  ]آقاي شفیع احمد محمد   [.  دکتر والیتى دیر رسید    .اهدا کردم 

گـرى بـین سـودان و      از نقش مـا در میـانجی   . مذاکرات تشریفاتى بود   ؛آمد تقدیم استوارنامه 
  .اوگاندا تشکر کرد

قـاى   آ. بـراى امـور اسـتان اسـتمداد کـرد           و نماینده گچـساران آمـد    ،  ]آقاي محمد موحد  [
براى دانشگاه و بیمارستان استمداد کـرد و از       و  نسار آمد   ا نماینده خو  ،صالحى] سیدمرتضی[

 براى بررسى طـرح تنظـیم    ،قماسالمی  از دفتر تبلیغات      .اظهار نگرانى کرد   شرایط بعد از من   
شان را گفتم و طرح خودم را که به عنوان نمونه در مورد        اشکاالت طرح  .آمدند کلید قرآن 

 قـرار شــد بررســى کننــد و در جلــسه بعــد  .تنظـیم کــرده بــودم برایــشان توضــیح دادم  »مدآ«
کمـک  ،  بـراى منـابع  .ندرنامه در مجله حوزه براى من دا    برنامه تهیه ویژه  . گیرى کنیم   تصمیم

   .خواستند
 براى پـذیرش وزارت دفـاع کـه پیـشنهاد شـده مـشورت           .شمخانى آمد ] علی[عصر آقاى   

یس یـ  ر،تبریـزى  موسـوى ] سـید ابوالفـضل  [آقاى   .کشور بشود ردهد که وزی    ترجیح مى  ؛کرد
 ]محمدرضـا  [ آقـاى  .اسـتمداد کـرد     بـراى رفـع کمبودهـا      .جدید دیوان عـدالت ادارى آمـد      

   که بـه مهندسـان و  ی به خاطر میدان، تشکر زیاد دارند از من.انصارى از شرکت کیسون آمد   
                                                                                                              

اصالً یک وقت ممکن است غرب کارى رابه جریان بیاندازد، انقالب بکند و مبارزه اتفاق بیفتد، آن موقع . افتاد
گویند مثالً در  بینیم که می مان را می مدیرانما . اند ه دادهیهاي خوبى ارا ا نمونهه از لحاظ کارى هم خانم تقدیر چیست؟

ها بد عمل  اگر خانم. ها از کار آنها راضى هستند ها حضور چشمگیرى دارند و مدیران و معاون بخش آموزش خانم
االن . آمد، ولى آنها هر جا کار اجرایى را به عهده گرفتند، امتحان خوبى پس دادند کرده بودند، سروصدایش باال می

ها  تعداد آنها در این زمینه. هاى ادارى دیگرى هستند ها و یا بخش هایى که مدیر مؤسسات و کارخانه تند خانمکم نیس
بخش است و سرمایه خوبى  ها رضایت به طور کلى فعالیت خانم. ها زیاد هستند کم است، ولى در مدارس و دانشگاه

افراد وقتى که یک مقدار . افرادى شکیبا و بامتانت هستنداز لحاظ ادارى رفتار آنها خوب است و . براى ادامه کار است
کنند،   هاى جامعه را رعایت نمی دهند و سنت بندوبارى نشان می شان به کارها بند شود، یک کم از خودشان بى دست

هاى فرهنگى،  ها در بخش ولى این حرکت متین و آرامى که از خانم. شود گرد در کارها می این خودش باعث عقب
کند که راه آنها درست است و کسانى هستند که هنوز مقاومت  شود، به تدریج ثابت می اسى و اقتصادى دیده میسی

از چیزهایى که بسیار جالب است، این است که . ل نادیده گرفتیشود نصف جامعه را در بعضى از مسا  کنند و نمی می
 که به بیرون از خانه وارد مدرسه و دانشگاه شدند، همه جا موقعى. اند که تضعیف بشوند ها تا به حال اجازه نداده خانم

 کتاب ← دیکن  رجوع» .بینیم  ها تضعیف شده نمی طورى است که ما در مجموع امنیت خانواده را در تربیت بچه
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی«
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ند نامھ آقاي حداد عادل رئیس س
  فرھنگستان ادب فارسي

۶/۵/٧۶            

نامه آقای غالمعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
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سند نامھ آقاي حداد عادل رئیس 
  فرھنگستان ادب فارسي

۶/۵/٧۶            
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 سفر بھ بندر عباس            

جلسه خداحافظی و تحویل ریاست جمهوری به رییس جمهور منتخب
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 سفر بھ بندر عباس            

ورود به دفتر جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام
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شـکایت   ش در مـورد فرودگـاه امـام   دادهم خـوردن قـرار      ه از ب  .ام  داخلى داده فنی  نیروهاى  

   . داشت
آقایـان  . آمـد   بـراى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى            ،نـژاد   کى] محمدعلی[آقاى  

 نجفـى و  ]محمـدعلی [،  بهـزاد نبـوى   ،رىنـو ] عبـداهللا [ ،نـوربخش ] محـسن [ ،کروبى] مهدي[
 مورد مدیران شـهردارى تهـران شـکایت        دریه  ی از رفتار قوه قضا    .مهاجرانى آمدند ] عطاءاهللا[

نـد و آن را حرکتـى سیاسـى در مقابـل پیـروزى آقـاى خـاتمى                نمود  ىیجـو  هنمودند و چـار   
   .دانند و استمداد کردند مى

 منجلمه قـرار بـا چـین    ؛آمد ى امور جارى برا ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  اخوى محمد 
،  آقـاى خـاتمى   کـه  گفـت .هاى تلفـن موبایـل   اى اصفهان و گوشى    هستهدر مورد تأسیسات    

 ولـى بنـا   ،ى بدهـد یـ  معاونـت اجرا   ةاش را دربار    خواسته برنامه از او    ،]جمهور منتخب  رییس[
  .را دیدیم] مرمرکاخ [=در ساختمان قدس  محل کار جدیدمانو رفتیم  .ندارد برنامه بدهد

  
  1997 جوالى 29              1418االول    ربیع  23   1376 مرداد 7شنبه  سه 

  
 محـسن و مهـدى و یاسـر و فـاطى و     . صبح به سوى رشـت پـرواز کـردیم        و نیم  ساعت شش 

ست و  [، غرضى، ]رییس سازمان برنامه و بودجه[،   میرزاده ،]وزیر نیرو [،  زنگنهآقایان   وزیر پـ
ریـیس سـازمان صـدا و    [، الریجـانى ] علـی [ و ]وزیر راه و ترابري[،  ترکان،]تلفنتلگراف و  

 . به محل پایانـه رشـت رفتـیم     ، پس از استقبال رسمى در فرودگاه رشت       . همراه بودند  ،]سیما
، نـژاد   و سـعیدى ]معاون فنی وزارت راه[، ىی مهندس حلوا،توضیحات مهندس ترکان  بعد از   

 از -هـا و اتوبـان رشـت ـ قـزوین      هـاى پایانـه    از طرح،]ها یانهرییس سازمان حمل و نقل و پا[
هاى سپاس و گزارش مهندس غرضـى   هاى تقدیر و تندیس   و اعطاى لوح   -گرگانتا  آستارا  
  1.ها و مخابرات صحبت کردم اهمیت پایانهنیز در  من ،ستهاى مخابرات و پ از طرح

                                                
 - به زودي شما از انزلی که حرکت کنید، بدون هیچ مشکلی در اتوبان تا «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 تقریباً االن ، ساوه هم افتتاح شد و اگر از طریق اصفهان بخواهید بروید تا اصفهان-بزرگراه تهران. روید بوشهر می
اوه به بندر امام هم دارد از مسیر س. شود و اتوبان خواهد بود اتوبان است و از اصفهان تا شیراز همین امسال وصل می

بعداً آزادراه تهران به شمال هم از طریق چالوس . رسد آید و به هم می کند و از دو طرف دارد جلو می ادامه پیدا می
 کنم که یکی از کارهاي بسیار مهمی است که هم هزینه این خیلی شبکه باارزشی است و فکر می. شود انجام می
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 ،هاى آقـاى زنگنـه   سمى به صحبت   در مرا  ، پس از بازدید   .رفتیم ترکیبىسیکل  به نیروگاه   
 منجملـه  ،هـاى آب اسـتان گـیالن       نیروگـاه و طـرح     ةآقاى وکیلى و آقـاى الریجـانى دربـار        

 117 و نیـز  - از آسـتارا تـا رامـسر   -رود و کانـال آب سراسـرى   شفارود و پله، سدهاى استور 
 و لـوح  1 این سه موضوع حرف زدمة من هم دربار .طرح براى بیمارهاى خاص گوش دادیم     

 از  . دادم و لوح سپاس گـرفتم      ]رییس سازمان صداوسیما  [،  الریجانى] علی[تقدیرى به آقاى    
  .بردارى رسیده بازدید کردم نمایشگاه چند کارخانه به بهره

 میلیـون  100 ،جمعه امام،  ]بخش آقاي صادق احسان  [ به تقاضاى    .رفتیم] رشت[ به فرودگاه 
 ناهار .وى فرودگاه سارى پرواز کردیم    به س  .مدتومان براى تعاونى مسکن طالب کمک کر      

 در پـاویون نمـاز   ،ى توسط دختـران شـهدا  یمدگواپس از استقبال و خوش .را در راه خوردیم  
بـه همـراه مـا بـه      ، از فاطى خواستم بـه خـاطر ضـعف و کـسالتش    .خواندیم و کمى خوابیدم 

  . یاسر هم به خاطر فاطى ماند.یایدندشت  ترکمن
 در راه مهندس کریمى توضـیح داد     .گان و گنبد پرواز کردیم    کوپترها به دشت گر     با هلى 

  مامش به ترکمنـستان تترك از مسیرش در ایران منحرف شده و د اورکه چگونه در گذشته     

                                                                                                              
شود و  ها جلوگیري می هم از استهالك ماشین. شود م از وقت درست استفاده میکند، ه سوخت کشور را کم می

شان را  دهد و آسایش و راحتی و آرامش مردم را که باالخره وقت هم سرعت خوبی به حمل و نقل کشور می
 رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .کند خواهند یک مقداري در مسافرت بگذرانند، تأمین می می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  نرانیسخ

 - هاي برق، آب و گاز مربوط  کارهاي زیربنایی ما در این اجالس به بخش«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ه گازرسانی خواهند مشود و همه شهرها برنا شود که الحمدهللا امسال پرونده گازرسانی به شهرهاي گیالن تکمیل می می
شود و این کار در استان  شود و یا اینکه به زودي گازرسانی به این شهرها تمام می شان روشن می ت، یا مشعلداش

 .برنامه گاز در استان گیالن وجود ندارد گاز یا بی توانیم افتخار کنیم که شهري بی امروز می. گیالن توفیق بزرگی است
ر در برنامه گاز بگیرند و با این چند شهري که امروز اضافه  شه300 سال دیگر 5/2بناست که تا آخر برنامه یعنی 

برداري سیکل ترکیبی را  ها امروز افتخار بهره در مورد برق، گیالنی.  شهر رسید306 یا 305شدند، تعداد این شهرها به 
 درصد 20طور که در مجموع نزدیک به  این پدیده همان. هاي مهم صنعت برق است سیکل ترکیبی از پدیده. گرفتند

قیمت   میلیون دالر از لحاظ سوخت گران50نیروگاه خود رشت ساالنه بیش از . جویی سوخت دارد در کشور ما صرفه
کنند و اگر امسال  ها سال دیگر هم کار می ها ده این نیروگاه. این صنعت خیلی باارزش است .جویی دارد صرفه
سال به سال . رسد  میلیون می60شود، به  سوخت اضافه می میلیون است، سال آینده چون قیمت 50جویی آنها  صرفه
 دیکن  رجوع» .دهد اي از این صنعت را االن خود کشور ما انجام می رود و خوشبختانه قسمت عمده جویی باال می صرفه
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←



 
 

 
 

              
                        320 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سفر بھ گیالن و مازندران                   

سفر به استان های گیالن و مازندران و استقبال رسمی در فرودگاه رشت
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  مازندران                   سفر بھ گیالن و

سفر به استان های گیالن و مازندران
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 سفر بھ گیالن و مازندران                   

سفر به استان های گیالن و مازندران
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 بـه ایـران   - درصـد 50-مـا   نـون سـهم   مجدداً مسیر را اصـالح کـرده و اک    چگونه  رفته و     مى
 میلیـون  150هـاى فـصلى در دریاچـه سـد کـه           تمـامى آب   ،ید و با ساخت سد آالگـل      آ    می
و  کنـد  شود و هزاران هکتار زمین را مـشروب مـى    ذخیره مى  ،آب گنجایش دارد  مکعب  متر

  .دهد هزار هکتار استخر پرورش ماهى را آب مى
فتتـاح برگـرفتم و شـیرهاى خـروج آب را بـاز       پـرده از لـوح ا    .در محل سد فـرود آمـدیم      

 ، در مراسـم .ها به کانـال لـذت بـردیم و فـیلم و عکـس گرفتنـد               از منظره ورود آب    .کردیم
نیم میلیارد تومان هزینـه سـد شـده و ایـن همـه      و  فقط دو  .گزارش مهندس زنگنه را شنیدیم    

 ایـن سـد و تـأثیر     ساختدر مورد من هم   . است بلهاى زا   چاه نیمه   چیزى شبیه  ؛دربرکت دا 
دم کـه کانـال سراسـرى    نمـو فراوانش در عمران منطقـه صـحبت کـردم و اظهـار امیـدوارى            

 و  هـزار هکتـار زمـین بـایر    300 هکافى به این دشـت بیایـد و همـ      آب  مازندران اجرا شود و     
  . علماى سنى و شیعه جمع بودند و خیلى قدردانى کردند 1. شودموات احیا

 بعـد از  پـنج  سـاعت  .کـردیم پروازمازنـدران  چوب و کاغذ  سازى  به سوى کارخانه کاغذ   
 .دارنـد  ى رفتـیم کـه چـوب از آن برمـى    یهـا   بالفاصله براى دیدن وضع جنگـل  .ظهر رسیدیم 

                                                
 - ی آمده استدر بخشی از این سخنران :»اى که در اینجا شده،  با این مقدار هزینه. ربرکتى استاین طرح بسیار پ

اى   رودخانه اترك رودخانه مشترك ما و شوروى سابق بوده است و عمالً هیچ استفاده.ثمراتش قابل مقایسه نیست
ها مستقیماً از ایران وارد  د این آب درص75آید  هاى آن از ایران می براى ایران نداشته است، با اینکه تقریباً همه آب

ها اصالً از آنِ  با اینکه آب. گردد رود و باز به اترك برمی  درصد آنها از خراسان به ترکمنستان می25شود و  اترك می
اده ها از آن استف کرده و روس  ها استفاده نمی سیاستى رژیم پهلوى هیچ از این آب ایران است، اما ایران به خاطر بى

اى عمل شده که روستاها و   اما این طرف به گونه،کارى است، سرسبز است و فعال است کردند و منطقه آنها زیتون می
رفته رفته مسیر اترك از ایران رخت . مرزنشینان و دامداران هم به خاطر انحراف مسیر اترك مهاجرت کرده بودند

کرده است که با همت آقایان این مسیر قدیمى به تدریج  ها و از آن طرف به دریا راه پیدا می بربسته و به سمت روس
باز شده و سهم آبى ایران از اترك دوباره در همین کانال قرار گرفته و حق ما که اگر پنجاه درصدش را هم حساب 

 میلیون 150نقطه مناسبى براى این طرح انتخاب شده و . آید رسد و به این طرف می بکنیم، دارد به خودمان می
عمران مهار کردن و به کشاورز و دامدار دادن کار بسیار با ارزشى در  آبادى و بى کعب آب را در این دشت بىمترم

ارزش این سد با . استفاده مانده است دانیم اراضى فراوانى در آن بى منطقه دشت گرگان و دشت گنبد است که می
سدى که . وع سدهاى خوب و متوسط کشوراستاینکه هزینه زیادى نداشته، به اندازه یک سد خوب و بزرگ از ن

هاى کشور بگذارد و منطقه فقیرى را آباد بکند، آثار   مترمکعب آب را تنظیم کند و در اختیار بهترین دشت150
 ← دیکن  رجوع» .مضاعف دارد، به خصوص که در اینجا براى پرورش ماهى و درختان زیتون جاى بسیار مناسبى است

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی نی،رفسنجا   هاشمی« کتاب
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بـردارى از جنگـل    ریبى را براى کیفیت بهره    جزاده و مهندس هزار    توضیحات مهندس نعمت  

 و نحـوه انتقـال و تقـسیم    ها در جنگل     درختان مناسب و ایجاد راه     سرغو نوسازى جنگل با     
   .شنیدیم ها هاى انتقال چوب ها براى مصارف گوناگون و نقاله چوب

 میلیـون تومـان هزینـه ارزى داشـته و     500 بـیش از    .سپس در کارخانه توضیحات شـنیدیم     
ن براى چاپ تحریر و روزنامـه و بقیـه بـراى     هزار ت90ُکند که  ن کاغذ تولید مى    هزار تُ  175

رد شـدن و  هـا و خُـ   بشـدن چـو   تمیز؛هاى مختلف دیدن کـردیم  ز بخش  سپس ا  .مقوا است 
اى بسازیم بـا   کارخانهچنین  اگر امروز بخواهیم     .پخته شدن و سایر مراحل تا تبدیل به کاغذ        

  . دارد  متريخیلى ک ارزبرى ،توجه به رشد صنایع در ایران
 . بیندازنـد هرانـد   امروز نتوانـسته بود .خط مقوا به محصول رسیده و خط دیگر آماده است       

 لوح تقدیر دادیم .زاده را شنیدیم نعمتآقاي  صنایع ملى و    سازمان   گزارش مدیر    ،در مراسم 
 ىی اهمیـت صـنایع کاغـذ و لـزوم ادامـه تـا خودکفـا            ة دربار .و تندیس سپاس دریافت کردم    

  1.کردم صحبت
ز در محـسن خبـر داد کـه امـرو     .به فرودگاه سارى رفتیم و به سوى تهـران پـرواز کـردیم          

کرده است، اعظم به بیمارسـتان رفتـه و پـسر سـوم او را وضـع       حالی که او ما را همراهی می  
 . شب رسـیدیم یازده و نیم به دفترم رفتم ساعت  مستقیم.خیلى خسته بودم. حمل کرده است 

 تلفنى اظهار نـاراحتى  ، عفت.مطالعه کردم  مقدارى اسناد را براى برنامه بازدید از صداوسیما       
                                                

 - ما در گذشته در صنعت کاغذ به خارج وابسته بودیم و زیبنده کشورى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 کار هایى از ما امروز به کارخانه رفتیم و بخش. انقالبى مثل ایران نیست که با وجود صنعت کاغذ، وابستگى داشته باشد

بحمداهللا با سعى . کند بردارى می این کارخانه را دیدیم و مشاهده کردیم که چگونه جنگل را دارد احیا و از آن بهره
به هر حال صنعت کاغذ، . ورى از جنگل راه درستى انتخاب شده است وزارت جهاد و مردم، براى استفاده و بهره

مشخص وضعیت خوبى نداشتیم که در همه آنها به نتایج خوبى اى است و ما در گذشته، در چند رشته  صنعت پیچیده
م، شاهد تحقق این هدف در صنعت کاغذ هستم و ا من بسیار خوشحالم که در پایان دوره مسئولیت اجرایی. رسیدیم

امیدوارم که با چند واحد دیگر تولید کاغذ که در دست اجراست، به زودى به خودکفایى برسیم و از این به بعد ما 
توانیم  مان در دست داریم و خودمان می هاى مناسب با وضع طبیعى تکنولوژي احدهاى کوچکترى را در مقیاسو

حاال در . هاى کوچک و واحدهاى چند هزار تنى و چند ده هزار تنى را در جاهاى مناسب کشور بسازیم کارخانه
دیگر وجود دارد و ما باید در صنعت کاغذ از جاهایى از کشور ما، اکالیپتوس، صنوبر، درختان سوزنى و نى و چیزهاى 

رسیم و بعد از آن به  شاءاهللا تا پایان برنامه به خودکفایى می ان. مرز خودکفایى عبور کنیم که این جزو اهداف ماست
 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .فکر صادرات خواهیم بود

1398. 
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  .چرا به خانه نرفتمکرد که 
  

  1997 جوالى 30          1418االول    ربیع  24   1376 مرداد 8چهارشنبه  
   

بـه صداوسـیما      و بازدیـد   »جمهـور  یسیـ یـک روز بـا ر     « براى برنامه    ونیم صبح،  هفتساعت  
گاه قسمتى از کارهاى  از نمایش.استقبال کردندسمفونی  با برنامه جالب گروه سرود و       .رفتیم

  تمامى برنامه مستقیم . توضیح داد  ]معاون سیما [،  ىتانجپور] احمد[ آقاى   .کردم بازدید جارى
 هم براى تجلیل از من و هم براى .اى تنظیم شده بود شد و خیلى هنرمندانه و حرفه      پخش مى 

  . استآسیب دیده کردن به خاطر بد تبلیغاخیر  يها تقویت صداوسیما که در انتخابات
 .  در جلفـا صـحبت کـردم       ، مجـرى برنامـه    ،واحـدى ] اقبـال [آقاى  با   ،در برنامه سیر و سفر    

 ،یـک خـانم زبردسـتى اسـت      کـه    مجـرى برنامـه خـانواده هـم          .مردم جلفا هم جمـع بودنـد      
 اولین دوران سربازى در زمان شاه را ه خاطر.دنمواى کرد و از همسرم عفت تجلیل        مصاحبه

   . آن هم جالب شد؛گفتم
 در حـال اجـراى   ،کردنـد  هاى گوناگون اجرا مى صدا که برنامهیوهاى داز تعدادى از استو  

 برنامه تجلیل جالبى ، گروه کودك و کوچولوها.دمنموکردم و با آنها صحبت     برنامه بازدید 
  .که گفتم هدیه بدهنددکلمه و سئوال و جواب اجرا کردندبا سرود و 

 ،اندکـار ] ریـوش دا[ مـصاحبه شـد و آقـاى      ،ىیدر برنامه چند شـبکه تلویزیـونى و رادیـو         
 برنامه اجرا ،کنند م صحبت مى مردمثل خود ،هنرمند بسیار جالب که به چندین لهجه و زبان        

هـاى   مشغول بازدید از نقاط مختلـف کـشور و افتتـاح طـرح           با مضمون اینکه من دائماً     ،کرد
دهند و  گیرند و هم مى کردم که هم مىاز ایستگاه اینترنت بازدید   . بزرگ و سازندگى هستم   

کنـد و    زبان برنامه پخش مى27که به   دیدن کردیمبرون مرزىبخش  از .مهم استو  جالب  
 چنـد ایـستگاه کـار    .انـد   جمعى از افراد اصلى همـان زبـان را اسـتخدام کـرده       ،براى هر زبان  

  .جدید افتتاح شد
بـا گـروه کٌـر و     ، من و سـازندگى سـاخته بودنـد   ة سه سرود که دربار ،ها  در سالن همایش  

] علـی [ آقاى .سروده و جالب بود معلم] علی[را آقاى   اشعار   .اجرا کردند   خودشان سمفونى
  د و لـوح سـپاس و  نمـو  هم گزارش داد و هم تمجیـد        ]رییس سازمان صداوسیما  [،  الریجانى
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 بازدید از صداوسیما                

بازدید و افتتاح طرح های سازندگی در استان های گیالن و مازندران
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 بازدید از صداوسیما                

برنامه یک روز با رییس جمهور در سازمان صدا وسیما
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ندگى و هـم خـدمات    سـاز ة هـم دربـار  ؛ مـن هـم صـحبت طـوالنى کـردم          .قالى تقدیم کرد  

  1.که پخش شد صداوسیما
 بخش سیاسى و مرکـز      از. از نمایشگاه تولیدات صنعتى مربوط به صداوسیما بازدید کردم        

 .خبـر حـضور یـافتم   پخـش   هنگـام    ، تلویزیون 14 سپس در اخبار ساعت      .دمنموخبر بازدید   
  . روى هم رفته برنامه جالب و مفیدى بود؛مصاحبه کوتاهى انجام شد

دولـت  هیـأت   پس از کمى استراحت بـه جلـسه   .به دفترم رفتمبعد از ظهر     ونیم هسساعت  
 من .تشکر از من قرائت کرددر متنى ، ]جمهور معاون اول رییس [ ،حبیبى] حسن[ دکتر   .رفتم

 مـصوبات زیـادى   2.هم در قدردانى از خدمات و همکـارى اعـضاى دولـت صـحبت کـردم          
آخـرین جلـسه    .یایـد ن مشکلى بـراى کـشور پـیش         ،ىانتقالایام فترت    براى اینکه در     ،داشتیم
  .جمعى و یادگارى برداشتیم  عکس دسته.دولت بودهیأت 

                                                
 - کنم که سازندگى در کشور   وقتى که مشاهده می،شوم خیلى خوشحال می«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاى  به صورت یک ارزش درآمده است و بعنوان فرهنگى عمومى، این راه را پذیرفته است و هنرمندان و شخصیت
 این عالمت و نشان جاافتادن راه سازندگى در .اهل فکر و نظر هم حاضر هستند که اثر و هنرشان را اظهار کنند

هاى مختلفى مطرح شده و در دوران ما خصوصاً در دو، سه  گونه هاى است که در آن شعارهاى سیاسى و رفاهى ب جامعه
دوره اخیر در بسیارى از جاهاى کشور ما، به سرعت راه سازندگى طى شده و ما یا همگام با آنها نبودیم و یا اینکه 

از جهت هدف، ها  براى بنده به عنوان آن چیزى که به اصالت آن معتقدیم، این صحنه. کردیم ضعیف عمل میبسیار 
. شود اش دارد تمام می دانند که دوره چون می. شوم ا اشکالش این است که من زیاد مطرح میزیبا و درست است، ام

من براى صداوسیما اهمیت بسیار زیادى . ت شود این فرهنگ تقوی وشته باشدامیدوارم این دوران سازندگى ادامه دا
مدتى مسئولیتش با من شد، . قائل هستم و در جریان جنگ هم مدتى مسئول دفتر صداوسیما و هم فرمانده جنگ بودم

گفتم که این حرارت و گرمى و حضور مردم   من همان موقع به آنها می.کردند چون نمایندگان مجلس گله و انتقاد می
ر شد و قصد بر انجام آن بود، اگ ها همه ازکجاست؟ آنهایى که انجام می و این بسیج و اطالع مردم از جبههها  در صحنه

کارهاى اساسى و مهم این رسانه را باید دید که حقیقتاً در تمام دوره از روز اول .آمد گرفت، حرف در می صورت نمی
اگر این جریان هم . هاى انقالب کمک زیادى کرد ستگاهانقالب و کمى هم بیش از انقالب هم رادیو و تلویزیون به د

هاي اخالقى و هنرى و فرهنگى  بحث. روز در امور انقالب هستند مردم شبانه. نبود، هوشیارى و اطالعات مردم هم نبود
ریم و همیشه البته ما هیچ وقت ادعا نداریم که بهترین نوع اداره را در اینجا دا. شنوند و در جریان همه چیز هستند را می

آن مقدارى که براى ما امکان دارد، . تواند بهتر از این هم باشد و در همه جاهاى دیگر هم به این شکل است هم می
خواهیم و بحمداهللا امروز در  اى برسانیم که می باید تالش کنیم و به این نقطه کمک کنیم که انقالب را به آن نقطه

 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .شگاه خداوند سرافرازیمپی
1398. 

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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جمهـور   ریـیس [، خاتمى] سیدمحمد[ با آقاى . به دفترم برگشتم،پیش از ختم جلسه دولت   
 ، بـه جـز وزارت اطالعـات   ؛اش توضـیحى داد    اعضاى کابینه  ة دربار . مالقات داشتم  ]منتخب

 روى هم رفته کابینه چپ است  .ردد است دو سه مورد هنوز بین دو سه نفر م         ؛مشکلى ندارد 
   .اند هاى معتدل که بیشتر آنها از چپ

 .انـد   ایـشان نپذیرفتـه  ، افراد زیـادى را بـراى رهبـرى مطـرح کـرده      ،براى وزارت اطالعات  
دارد که بنـا نـ  هـا باشـد    حقانی]مدرسه [دهد که رهبرى نظرشان به افراد خاصى از   احتمال مى 

و شـهردارى تهـران     ] پرونـده قـضایی   [مشکل  با   .بپذیرد و ممکن است به سرپرستى بیانجامد      
  . که از من توقع کمک داردمواجه استهم مراجعت سفراى خارجى 

 پـذیرفتن سـمت   ة آمـد و دربـار   نظـام دکتر حبیبى براى دستور مجمع تـشخیص مـصلحت    
شـب بـه    . ولى هنوز مردد اسـت     ،معاونت اول آقاى خاتمى مشورت کرد که موافقت کردم        

 تلفنـى خواسـتند کـه بـراى حـل مـشکل       ،واعظى] محمود[ آقاى خاتمى و آقاى   .خانه آمدم 
که   این است که سفیر جدید اسپانیا     ،ها  ىی آخرین پیشنهاد اروپا   .ى کمک کنم  یسفراى اروپا 

ى صـحبت   تلفنى با رهبر   .سفر با سفیرآلمان همراه باشد    در   ،اش تقدیم نشده    هنوز استوارنامه 
 دسـتور آخرآمـدن سـفیر    ،خواهند به هر وسیله شـده  مى ها ىی نپذیرفتند و گفتند اروپا    ؛کردم

  .کننداثر بىرا آلمان 
   

  1997 جوالى 31            1418االول    ربیع  25   1376 مرداد 9شنبه  پنج
   

اى و  ارفـه کوتـاهى بـا اعـضاى پیوسـته داشـتیم و مع        مالقات .رفتم به فرهنگستان زبان فارسى   
 از  پسحداد عادل و من و سپس در جمع حضار    ] غالمعلی[آقاي  صحبت کوتاهى از سوى     

 لغت جدید فارسى که براى کلمات معـادل  200مکتوب گزارش آقاى حداد عادل و تقدیم  
مـسجد  ] احمـد [ ،شـریعتمدارى ] علـی [ نـشان بـه آقایـان       يبیگانه انتخاب شده به من و اهـدا       

 لزوم تقویت زبان فارسى و اینکـه پـس از     ة دربار ،ىچدکتر بلور   حمید سبزوارى  و    ،جامعى
، صـحبت   زبان فارسى باید حامل پیام تجدید حیات تمدن اسـالمى در جهـان باشـد       ،انقالب
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  1.کردم

 اهللا یـت بـا هـم بـه مالقـات آ     . اعـضاى کابینـه آمدنـد   . کارهـا را انجـام دادم     .به دفترم رفتم  
هـا و    بـا قـدردانى از حمایـت   ، من صحبت کوتـاهى کـردم  . جلسه خوبى بود  .رفتیم اى  خامنه
 و 2دمنمـو  هـا  اى بـه موفقیـت   هـا و اعتمـاد ایـشان در دو دوره کـار دولـت و اشـاره         ىیراهنما

یم وردها بـه ایـشان تقـد    ا دسـت  از بانـک مرکـزى را        بودجـه و   گزارش کتبى سازمان برنامه و    
  .کردم

 اکثـر ایشان هم صحبت بسیار خوبى کردند و کارهاى دولت را تأیید کردند و در اجـراى     
ــستند تــرین عامــل توفیقــات را دنــد و مهــمنموهــا موفــق ارزیــابى  برنامــه و  شــخص مــن دان

 سپس قرآنى بـا جعبـه نفـیس بـه مـن      3.شمردند شده بر هاى من را که باعث توفیقات       ویژگى
                                                

 - با محتوایى که جامعه اسالمى ایران پیدا کرده، زبان ،فرصت مناسبى است«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
خود . راستعداد و مستعد مطرح شدن را به دنیا برساندهاى دانشمند، پ رسانى ایرانی فارسى مسئولیت انجام رسالت پیام

. الفاظ به تنهایى کارساز نیستند. دانید که زبان موقعى فراگیر و حامل پیام و محتواى سازنده است که فنى باشد شما می
رسانى و جلودارى   بود که ایران از دغدغه پیاممدتى. کند شود و جاذبه، اعتبار و احترام پیدا می زبان با محتوا شروع می

ا دارند ها حق و امکان آن ر ایران با سابقه مشعشعى که دارد، گواه خوبى است که ایرانی .هاى سازنده دور بود حرکت
ازه آور چنین افتخارى از تاریخ ملتى به اند تواند پیام زبان فارسى می. ساالر یک حرکت انسانى و فکرى باشند که قافله

تواند با پالکارد و رشد خودش، این  این زبان می. در صدر اسالم باشد) ص(تاریخ بیست و سه ساله پیغمبر اکرم
کار ببرید، باید ترجمه کنند تا برایش معادلى  ههر تعبیرى را که شما ب. دستاوردها را با تعبیرهاى شیوا و زیبا معرفى کند

هاي غربى را باالجبار در کشورمان داریم و باید  ما االن تعداد زیادى از واژهطور که  همان. در زبان خودشان پیدا کنند
هاى علوم و علوم  الحمدهللا امروز فرهنگستان فارسى و ادب و سایر فرهنگستان. زحمت بکشیم تا معادل آنها را بسازیم

هاى  ویت خودشان، شخصیتالحمدهللا برحسب اول. شان کامل است هایش محکم شده و مقررات  یه پا،پزشکى را داریم
   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .که با اعتبار و احترام توأم استنیرومند علمى و ادبى را همراه خودشان دارند 

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،

 - ارزشمند و کارساز يا هیا سرما ری رهبر معظم انقالب اسالمتی برخوردار بودن از اعتماد و حما،ی هاشميآقا 
 کامل ی اداره امور از انسجام و همراهي برانجانبیا«:  کرد و گفتفی توصيگری دولت خود و هر دولت ديبرا
 اجرا یها را در حد قابل قبول  برنامهمی درون دولت، توانستی اعتماد و هماهنگجهی دولت برخوردار بودم و در نتأتیه

 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .میدیمان رس تر از برنامه به اهداف جلوزی ني و در مواردمیکن
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376

 - را مثبت، واضح سازندگیساله دولت   کارنامه عملکرد هشت خود سخنان، در رهبر معظم انقالب،يا  خامنهاهللا تیآ 
ضمن ارج نهادن  ایشان . دانستندکشور ي برايدی آکنده از کار و تالش و عايا را دورهکردند و آن  یابی ارزابهام یو ب

 انی است که دولت در پادی جدشی آزماکی نی اران،ی ای اسالمي جمهوريبرا«: ، فرمودندسازندگیبه خدمات دولت 
 تیه بدهد و با رضای را از کار کرد خود ارایابهام ی کارنامه واضح و بکی تواند ی ميجمهور استیدو دوره ر
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ه من  که اول قرآن نوشته بودند و پایان افتخارآمیز دوره مسئولیت را ب    اي  هدیه دادند و جمله   
  .افتخارآمیزدوره روى تعبیر   با تأکید بر، براى حضار قرائت کردند،تبریک گفته بودند

ه  بند، یک جلد کالم اهللا مجید که امضا کرده بودکدام هر ، کابینهيسپس به تمامى اعضا 
هـا هـم دسـت     خودشان هدیه دادند و اکثر اعـضا دسـت ایـشان را بوسـیدند و بعـضی      دست  

  .بوسیدند نمى
؛ رفتـیم ] مهرآباد[فرودگاه به  ،]جمهور سوریه رییس[، حافظ اسدآقاي  اى استقبال   عصر بر 

 .رفتـیم   با هم بـه سـعدآباد  ،اى مصاحبهبعد از    . با سان و رژه استقبال کردیم      .به موقع رسیدند  
اجـالس  [ همانانی به محل ساختمان اقامتگاه م     ،ما براى بازدید  . ساعتى وقت استراحت داشت   

 لبنـان و  ،یلی اسراة دربار. سپس جلسه مذاکره داشتیم.رفتیم] انس اسالمی سران سازمان کنفر  
 ترکیـه، سـودان، مـصر و    ، کشورهاى جنوب خلـیج فـارس  ، آمریکا، روسیه،عراق، عربستان 

   .و عدم همکارى اعراب و خیلى چیزهاى دیگر صحبت کردیم احتمال بروز جنگ جدید
ایـشان   .نرانى داشتیم که ترجمه هم شـد  مذاکرات را ادامه دادیم و سخ ،سپس سر میز شام   

 خیلـى کـم    ومریض اسـت و رژیـم دارد و غـذاى سـاده  بـدون گوشـت و نمـک و چربـى          
                                                                                                              

ي از بازسازيا  خامنهاهللا تی آ». بسپارديگری به مردم، صحنه خدمت را به مجموعه دي حس خدمتگزارز ایوجدان 
 آنچه در هشت سال«: ندگفت کردند و ادی یلی جنگ تحمانی بزرگ پس از پاي آرزوکی به عنوان ی اسالمرانیا

 است که بعد از جنگ يزی از آن چشتری کشور اتفاق افتاد، در واقع بنی در ای رفسنجانی هاشمي آقاي جمهوراستیر
کردن احساس   و دولت با مشتعلدیطلب یرمرارت را م پي بلند و کاری همت، کشورينوساز و يبازساز. میکرد یآرزو م

 بخش قابل رهبر معظم انقالب،» . شدي بازسازقتاًید و کشور حق انجام داتی را با موفقفهی وظنیکار، تالش و ابتکار، ا
 دانستند و یهاشم ي آقایشخص اتی را مرهون خصوصی و سازندگي دولت در امر بازسازيها  تی از موفقیتوجه

 يبرخوردار.  دولت داشته استيها  تی در موفقی تام و تمامری تأث،جمهور سیی راتی از خصوصیبرخ«: فرمودند
 بزرگ، يها  طرحي از اجرادنی و نترسی در امر سازندگشانی همت بلند ا،يور کار، ابتکار و نوآهیوح از رشانیا

 ي که امکان تالش و ابتکار را براشانی باز اتیری مدوهی شموده،ی و ناپدی جديها  ورود به عرصهي براشانیشجاعت ا
ها،   راه حلافتنی در شناخت مشکالت و يمند خود و هوشيها یی به تواناقی عممانی اساخت، یشان فراهم م همکاران

» . دولت داشته استيها  تی در موفقی مهمری تأثدی است که بدون تردیرفسنجان ی هاشمي آقااتی از خصوصیبخش
کردند و  فی توصیهاشم ي دولت آقايها  تی نکته مهم در راز موفقکی را نهیکاب بودن يکار،يا  خامنهاهللا تیآ

 بلکه کنند؛ ی دخالت نماستی در سای و ستندی ناستی آن اهل سي که اعضاستی آن ني به معنا،ي کارنهیکاب«: فرمودند
 ،يکه در موارد با وجود آننجانبی امور کشور است و اشبردی دولت به انجام کار و پأتی هي آن در اهتمام اعضايمعنا
 حس ي داراقتاًی که حقیمانیز دولت با ا ادانستم ی از مجموعه برنامه دولت را هم قبول نداشتم، خود را موظف میبخش

جمهور  سیی از دولت و شخص ر و انصافاً حقاًزیکنم و مردم ن تیمردم بوده است، حما  نسبت بهي و دلسوزيخدمتگزار
 .1376اي؛ بخش بیانات  اهللا خامنه تارنماي دفتر خفظ و نشر آثار آیت: منبع» . کردندی و قدردانتیحما
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 به همین جهت به ایران ؛ وضع روحى همسرش بد است،گفت بعد از فوت پسرش.خورد  مى

   . استنیامده
 را  ]احـسان  [دشا فرزند نـوز   ،محسنامروز   .ه خانه رسیدم و با خستگى خوابیدم      وقت ب دیر
 خوشم .رسد حال مى به نظر سالم و سر. خواب بود.هایش اذان و اقامه گفتم در گوش ؛آورد

  .اند  هنوز اسم نگذاشته.ندا  عماد و علیرضا هم خوشحال.آمد و دو سکه هدیه دادم
  

  1997 آگوست 1              1418االول   یع رب  26   1376 مرداد 10جمعه   
   

 سـپس بـه دفتـر    .هـا را خوانـدم    گـزارش  و بـه دفتـرم رفـتم      . در منزل بودم   ده صبح تا ساعت   
 نتیجـه  ، قبـل از آمـدن حـافظ اسـد    .رفـتم   براى مالقات آقاى حـافظ اسـد بـا ایـشان           ،رهبرى

که تبدیل به یک مسأله  مسأله بازداشت مدیران شهردارى تهران     ةرا گفتم و دربار    مذاکرات
هاى دو طرف کلى و دوسـتانه    صحبت،در مالقات . تذکرى دادم ،انگیز شده   سیاسى و تفرقه  

  .بود و تأیید یکدیگر
 ناهـار خـصوصى و دو نفـرى بـا هـم صـرف       ، پـس از نمـاز  .سپس با هم به سعدآباد رفتیم  

 با هـم  ،ستراحت پس از ا.هاى صنایع نظامى مذاکره شد     همکارى ةضمن ناهار دربار  . کردیم
 کـه  يهاى صنایع نظامى را تکمیل کردیم و بـراى مـوارد         به فرودگاه رفتیم و در مسیر بحث      

در فرودگـاه مـصاحبه مطبوعـاتى مـشترك          .ى نمـودیم  یجـو   چـاره   اسـت،  دچار تأخیر شـده   
   این بار با؛کردیم همانان را در سعدآباد استقبال مىی مدتى بود که م   . و با بدرقه رفتند    1داشتیم

                                                
 - ذاکرات ما در جهت اهداف مشترك نتیجه از پیش هم مطمئن بودیم که م« : در بخشی از این مصاحبه آمده است

یل و یل مربوط به اسرایمسا. کردیم ل مورد عالقه بحثی مساةدر این فرصت دربار. گونه شد  در عمل هم این؛بدهد
مسلمانان اسالمی، رفتار خصمانه آمریکا با اعراب و  کنفرانس لبنان، دنیاي عرب، اعضاياراضی اشغالی، جوالن، جنوب 

هاي  یل، حضور نیروهاي بیگانه در خلیج فارس، اوضاع عراق، وضع جدید ترکیه و همکاريی به اسراهاي آنها و کمک
ی که مذاکره کردیم، از نظر من در هر موضوع. هاي فنی، سیاسی و فرهنگی از مفاد مذاکرات ما بود دو کشور در زمینه

تشخیص ما این است که . را مرور کردیممدت هم روابط سابق  هاي طوالنی براي همکاري. وب رسیدیمبه نتیجه مطل
کنیم که تقویت  به همین دلیل فکر می. یل استی دنیاي اسالم و عرب در کنار اسراترین سنگر براي دفاع از سوریه مهم

 هم خود ایشان و هم ؛بدیلی دارند شخص آقاي حافظ اسد در این جهت نقش بی. سوریه وظیفه همه مسلمانان است
 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .ایگاه بلندي در نگاه ایران داردموقعیت خاص سوریه ج

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376
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 مالقات با حافظ اسد                 

استقبال از آقای حافظ اسد رییس جمهور سوریه

مالقات با رهبر معظم انقالب 
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که در روزهـاى آخـر کـار مـن     آقـاى اسـد   ارزنـده  به خاطر کار ،خارجهاموراصرار وزارت  

   .میهاى قبل برگشت به رسم  است،آمده
گیـرى  یپسـعودي  عربـستان   - 1 :ذکـر اسـت    چنـد نکتـه قابـل     ،هاى آقاى اسد    ر صحبت د
دسـت آورد و  ه  بـ ]در شهر الخُبر [در مورد انفجار اخیرنخی  سر،کند که از طریق سوریه     مى

ر این خصوص خواسته تحقیقاتى بکنـد کـه سـوریه     آمریکا هم د  - 2 . است اى نگرفته   نتیجه
،  ولـى امیرعبـداهللا    ، مـشاعرش ضـعیف شـده       سـعودي،   پادشـاه عربـستان    - 3 . است رد کرده 

 جـز اینکـه عبـداهللا را    ،اى نـدارد  و آمریکا هم چـاره     کند   کشور را خوب اداره مى     ،]ولیعهد[
امروز هنگام تراشیدن  -5.  امیدى به بهبود وضع عراق تحت مدیریت صدام ندارد         -4.بپذیرد

اى  مـا عالقـه  أمورین  م ، به شوخى گفتم   . مشکل داشته  ، به خاطر کمى نور    ،ریش در اقامتگاه  
 صدر در لیبى به قتل رسـیده   امام موسى ، معتقد است  -6 !گونه موارد ندارند   به کمک در این   

  . نسبت به امیر قطر انتقاد زیادى دارد-7 .است
زاده آمد و گفـت     على اخوى  ،پیش از ظهر   .ده را نوشتم  افتا  خاطرات عقب  . به خانه آمدم  

 از سـوى  ،دانـ  اطالعـات مطـرح شـده     ] وزارت[که از سوى آقاى خـاتمى بـراى          تمام افرادى 
] ابـراهیم [ ،شـهرى  رى] محمـد محمـدي  [انـد از میـان آقایـان          رهبرى رد شده و رهبرى گفته     

بـا ایـن روش    آقـاى خـاتمى   ؛ گویـا  دن یکى را برگزی   ،رازینى] علی[یونسى و   ] علی[ ،یسىیر
  .مشکل دارد

  
  1997 آگوست 2                  1418االول    ربیع  27   1376 مرداد 11شنبه 

   
 براى ،هاى مختلف سازمانان عکاس .ها را دیدم و کارها انجام شد  گزارشده صبحتا ساعت 

] عبـاس [آقـاى   . گرفتنـد يهـاى زیـاد     عکـس آمدنـد و    ى  یـ گرفتن عکس در پایان کار اجرا     
رهبـرى  ه  کـه از شـهردارى تهـران بـ    ی از شـکایت . آمد]وزیر مسکن و شهرسازي   [،  آخوندى

 در مقابل سئوال مـن کـه     ولی ؛اند  مدعى است تخلفات زیادى داشته    . دفاع کرد  کرده است، 
 ،شخص دسـت نیافتنـد    مـ و تفحص از شـهردارى بـه تخلـف           تحقیقموضوع  چرا مجلس در    
و دوسـتانش کمـک   نـوري   جبران روحیه آقـاى نـاطق        از من خواست براى   . جوابى نداشت 

  .وجود آوردند هفاصله را خودشان ببخش مهمی از  توضیح دادم که .کنم
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 اکنـون دارد از سـیما پخـش        و دو سـاعت طـول کـشید         1.مصاحبه رادیو تلویزیونى داشتم   
[=  حکم مدیریت بیمارسـتانى  ، آمد و گفت]وزیر امورخارجه[،  عصر دکتر والیتى   .شود  مى

   . گرفته استرا براى خدمت بعد از وزارت] مسیح دانشوري
 اصـالح  ، مصوبه شنود را که از رهبرى برگشته بود       .شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت     

 و ]ریـیس قـوه قـضاییه   [، یـزدى ] محمـد [ آقـاى  .دیمنمـو گیرى  کردیم و در مواردى تصمیم   
 .کردند اظهار قدردانىیریت من  از مد ،  ]عالی امنیت ملی   دبیر شوراي [ ،روحانى] حسن[آقاى  

  . و کارهاى خوب دبیرخانه تشکر کردمي شورامن هم از همکارى اعضا
کارها را تکمیل کـردم و مقـدارى از وسـایل خـصوصى خـودم را              شب  و نیم   نُهتا ساعت   

از ضـعف و    آمـد و     ]وزیـر اطالعـات   [،  فالحیـان ] علـی [آقـاى    .جمع کردم  براى انتقال فردا  
 جمعـى از  ، شـب .کـرد  اظهـار نگرانـى   ،]اطالعات [ز افراد نامزد وزارت   تجربگى بعضى ا   کم

  .مان بودند همانیبستگان م
  

  1997 آگوست 3             1418االول    ربیع  28   1376 مرداد 12یکشنبه  
   

ل شخـصى را جمـع   یها را خواندم و بقیـه وسـا   گزارش. به دفتر رفتمساعت هشت ونیم صبح  
 در . صبح به دفتر رهبرى رفـتم یازدهساعت نزدیک .ها هم آمدند چهعفت و فاطى و ب   .کردم

  .کـردیم  جراى برنامه جلسه تنفیذ را تنظیم ترتیب ا،مذاکره کوتاهى با رهبرى و آقاى خاتمى   
                                                

 -جمهوري چه احساسی دارد، اظهار داشت  آقاي هاشمی در پاسخ به این سؤال که از واگذاري مسئولیت ریاست :
به خاطر آنچه که در این چند سال گذشته و در مقابل خداوند که همه توفیقات از . کنم باید راضى باشم فکر مى«

از . کنم  با احساس رضایت این مسئولیت را واگذار مى،نمانااوست و همچنین در مقابل مردم و رهبر انقالب و همکار
قانون اساسى حدى براي این . توانم در یک مسئولیت باشمکردم که بیش از این مقدار ب پیش هم هیچ وقت فکر نمى

ها و به خصوص رهبر انقالب از نتیجه کار راضی هستند، احساس  بینم خیلی مسئولیت قرار داده است و از اینکه مى
ست که طور نی مطمئناً این. حتماً کسانى هستند که نسبت به آنچه که انجام شده قانع نیستند. کند تر مى رضایتم را قوى

فرصتى داده . کنم دوره خوبى گذشت ایم، براى رضایت همه مردم کافى باشد، ولى در مجموع فکر مى هرچه کرده
چون بنده از اولین روز . کنم شد که به انقالب و مردم خدمت کنم و االن هم با خیال راحت این مسئولیت را ترك مى

خواهد این انقالب پایدار، محکم،   کردم، خیلى دلم مىيذارگ انقالب بودم و همیشه از وجودم براي انقالب سرمایه
 رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوعبراي مطالعه متن کامل مصاحبه، » .االن احساس آرامش دارم. مطمئن باشد

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه
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          مراسم تنفیذ رھبري       

مراسم تنفیذ حکم رییس جمهور
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بـه جایگـاه   را یه ی رؤساى قواى مقننـه و قـضا       ،هاى قبل   برخالف جلسه  .سپس به جلسه رفتیم   
من و آقـاى خـاتمى در جایگـاه      . درست نبود که به نظرم    ین نشانده بودند  یبودند و پا  نیاورده  

  .بودیم
 سپس مـتن تنفیـذ   .انجام شدسرود و قرآن و گزارش وزارت کشور و سخنرانى کوتاه من     

 سـپس  .اى دادم و ایشان آن را به آقاى خاتمى دادند  خامنهاهللا یترا من خواندم و به دست آ  
 یـک  ،ى خاتمى و در نهایت سخنرانى رهبرى کـه مجموعـاً همـه برنامـه        سخنرانى کوتاه آقا  

  .ساعت و ربع طول کشید و خوب برگزار شد
اطالعـاتى  . رفتـیم  هـا بـه دفتـر     به همراه بچـه    ، و آقاى خاتمى   يپس از خداحافظى با رهبر    

به ایشان دادم و ایشان هم را  جمهور و رمز گاوصندوق      ییسرهاى اختصاصى      حساب ةدربار
 حل احتمالى و راهگزارش داد ،اند شکلى که با رهبرى بر سر وزارت اطالعات پیدا کرده  از م 
 1 .نمـودم  سپس در جمع کارکنان دفتر از زحمات آنها تشکر کردم و خـداحافظى        .گفترا  

دفتـر مجمـع تـشخیص    محـل   ، بـه سـاختمان قـدس   ،سپس به همـراه دکتـر حبیبـى و محـسن      
  .آمدند و ناهار را با من ماندندها هم  عفت و بچه. رفتیم نظام مصلحت

نجفـى آمـد و   ] محمدعلی[ آقاى دکتر .ها گذشت  تا عصر به تنظیم دفتر و مطالعه گزارش       
نگرانى کـرد و اسـتمداد   اظهـار  ، وزیر آموزش و پرورش بشود   ،مظفر] حسین[از اینکه آقاى    

وجـه   بـا ت ؛ سپس آقاى عبداهللا نورى آمد و براى پذیرش وزارت کشور مشورت کـرد            .دنمو
ش با فرمانـدهان فعلـى ناجـا و احتمـال اینکـه      ا به نقشى که در مجلس دارد و عدم سازگاري  

 اسـتمداد   و حسین مرعشى و علـى اخـوى زاده آمدنـد      . نکند ترهبرى با تعویض آنها موافق    
  .بپذیرد  وزارت کشور را، براى اینکه آقاى نورى،کردند

                                                
 - مان را انجام دادیم،  اى که با شما مسئولیت مشترك دوره«: جمهور گفت آقاي هاشمی در جمع کارکنان دفتر رییس

هایم را اجرا کنم و کار مردم و کشور را معطل  در همه شرایط با کمک شما موفق بودم که برنامه. دوران خوبى بود
من   کرد موقعى براى استراحت به خانه بروم که، کارى که مربوط به عالقه و احساس مسئولیتم به من حکم می. نگذارم

این وظیفه را که باید  .خاطر امضا، تأیید، تصویب و ابالغ من کار کشور معطّل نباشد به . است، روى زمین نمانده باشد
ها به موقع  کردید، پرونده  اگر شما پشتیبانى نمی. شد  ى شما این کار انجام نمیهاى جد بدون همکاري. دادم جام میان

ه در اطراف ها و انواع کارهایى ک رسید، اگر توضیحات و کارشناسی  دست من نمی  موقع به  ها به رسید، اگر نامه  نمی
توانستم این کار را انجام دهم و در زندگى مدیریتى من نقصى  نمى  شد، قاعدتاً من هم  ا نمیپرونده الزم است، مهی

  رجوع» . از این زنجیره است یک حلقه،به هر حال هر فردى در هر مقامى. باید از شما قدردانى کنم. شد احساس می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن
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 ، فـوت  دبیرخانـه مجمـع  ، مجلـس  مـسأله رأى   ، کابینـه  ة دربـار  .همان رهبـرى بـودم    یشب م 

ــه رذ ســخنرانى ،1محمد روحــانىســید ــاقبی] جــواد[یالن ــب 2من ــسات بعــدى و ترتی ــان  جل م
  .کردیم صحبت

  
  1997 آگوست 4           1418االول    ربیع  29   1376 مرداد 13دوشنبه   
  

ل  مــشغو. رفتـیم ]در نیــاوران [قـات اسـتراتژیک  یدر راه دفتـر بـه محــل سـاختمان مرکــز تحق   
هـا را   در دفتـر گـزارش  .  هـست ،کردم  خیلى بیش از آنچه که تصور مى  .کارى هستند   نازك

 .به مجلـس رفـتم     ،]جمهور رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[خواندم و براى مراسم تحلیف آقاى       
یـزدى و سـوگند آقـاى       ] محمـد [ آقـاى خـاتمى و آقـاى         ،]نـوري  [هاى آقاى نـاطق     صحبت

  .ید بیش از یک ساعت طول کش.خاتمى بود
 چـون در کابینـه   .زاده آمدنـد     فـروزش و نعمـت     ، آقایـان ترکـان    .به دفترم مراجعت کردم   

 پیـشنهاد دادنـد    . کابینه صحبت کردیم   ة دربار .آمدند  افسرده مى کمی   به نظرم    ،جدید نیستند 
  . پذیرفتم؛که بنیاد آفریقا را تأسیس کنند

 اطالعـات و کـشور را    تلفنى نتیجـه مـذاکراتم بـا رهبـرى در مـورد وزارت          ،آقاى خاتمى 
سـال  کتـاب روزشـمار هـشت       نویس  منجمله مطالعه پیش   ،تا عصر به مطالعات متفرقه     .پرسید

  . استآورى کرده مسئولیتم پرداختم که شهردارى شیراز جمع
                                                

 - ایشان  . بودعهی شدی، مجتهد و از مراجع تقلی، اصولهیفق) 1376–1299 (ی قمی روحانینی محمد حسدیساهللا  آیت
.  نجف بودهعلمی در حوزه 1356 تا 1344 يها  سالنی بشان اقدامات و )ره (ینیخمحضرت امام  مخالف نیتر شاخص

 يزی بودنش چی و انقالبیاسی سلی به دلینی خمامام ذاءی و افی در مخالفت، تضعي مبارز نجف معتقدند وونیروحان
 ،مالدر شها   ساليو. اهللا روحانی، بعد از پیروزي انقالب اسالمی نیز مخالفت خود را ادامه داد  آیت.فروگذار نکرد

  . رحلت کرد1376اهللا روحانی در سوم مرداد  آیت. کرد ی می زندگیطور مخفه  مختلف بيها  مشهد در خانه وتهران

 - و از واعظان دانشکده الهیات دانشگاه تهران استاد فلسفه ه،یفق) 1380 - 1310 (یی نوایجواد مناقباالسالم  حجت 
 نوژه ياو بعد از کودتا . بودیی طباطباعالمه و داماد کتاب مناقب، صاحب  از نوادگان ابن شهرآشوب،معروف تهران

سیدکاظم  اهللا تیزاده با آ  صادق قطبيریگ اتهام او ارتباط. شد و تا چند سال در زندان بودو خلع لباس  ریدستگ
 مهوري اسالمیمخالفان نظام ج خود در محافل ی به سخنرانياو پس از آزاد . با کودتا اعالم شدرابطه در يعتمداریشر

 بر اثر 1382 سرانجام در سال ي شد، وتی صورت گرفته مجدداً ملبس به لباس روحانيها  وساطتلیادامه داد و به دل
 . درگذشتيماریب
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 مراسم تحلیف آقاي خاتمي                

مراسم تحلیف رییس جمهور در مجلس شورای اسالمی
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 بـرایم   ]تـاب  لـپ  [=  یک کامپیوتر کیفـى    .میرزاده و فرزندش احسان آمدند    ] حمید[آقاى  

دریس شده و گفـت    آقاى میرزاده گفت که در دانشگاه مشغول ت        .ند و آموزش دادند   آورد
  . ولى صحت ندارد،ست به مدیریت بنیاد مستضعفان منصوب شودشایع شده که بنا

 از چـپ بـودن اکثریـت    . آمـد ]رییس سازمان صـدا و سـیما  [، الریجانى] علی[آقاى دکتر  
هـاى شـوراى     خواسـت بـه نحـوى در بحـث    .کرد اظهار نگرانى ،اعضاى کابینه آقاى خاتمى  

، شـیخ حـسن صـانعى    آ.  به خانه آمـدم    ونیم هفتساعت   . نظرم مطرح شود   ،عالى امنیت ملى  
 اظهـار تـشکر و قـدردانى    ، از خدمات مهم دوران مسئولیت من. آمد] خرداد15رییس بنیاد   [

قـم  بعـضی از آیـات    از اینکه آقاى خـاتمى بـه دیـدن         ،]صانعی [شیخ یوسف آکرد و گفت    
  . از استخر استفاده کردم. خواست درسى شروع کنم.کند  ناراحت است و انتقاد مى،رفته
  

  1997 آگوست 5               1418الثانى    ربیع  1   1376 مرداد 14شنبه  سه 
  

نماینـده  [، آقـاى حـسین مرعـشى   . ها را داشتم  در دفتر کار مطالعه گزارشت ده صبح  تا ساع 
نـورى را  ] عبـداهللا [مذاکرات با رهبـرى در مـورد وزارت کـشور آقـاى      نتیجه  و آمد ]کرمان
 تغییر ، ولى به عنوان شرط، گفتم آمادگى دارند که بعد از شروع کار مساعدت کنند   .پرسید

  .پذیرند نمیرا ناجا یس حفاظت اطالعات یفرمانده و ر
 کـه نـشان    آقاى خاتمى پیشنهاد داده . راجع به نشان صحبت شد     .حبیبى آمد ] حسن[دکتر  

ى در مـصلحت بـودن هـست و    ی ولـى تردیـدها  ، را در مراسم امروز به من بدهـد    »جمهورى«
 ض رؤسـاى جمهـور بـه محـ    ، مطـابق قـانون  .پیشنهاد شده متقابالً من هم نشان به ایشان بدهم   

 سرانجام ؛دریافت نشان دارند که من از دو دوره کارم نگرفتم       استحقاق  احراز اکثریت آراء    
  . که عمل نشودمترجیح داد ،پس از مشورت

 .مراسمى براى تودیع داشتیم کـه وزرا و مـشاوران و معاونـان و جمعـى از مـدیران بودنـد                 
 ،کـه قبـل از مراسـم داشـتیم       اى   در جلـسه   .کردیم  و آقاى خاتمى صحبت    1دکتر حبیبى و من   

                                                
 - هاى  دانم و ایمان دارم که کارهایى که شده، در سایه تالش حقیقتاً می«:  آمده استی سخنراننی از ایدر بخش

هایى که  عمیقاً از همکارى.  کابینه بوده استشان در کل دیگر در دولت و همکارانى دوستان ها فراوان شما و دلسوزى
 کردید، هایى که شما می ها و پایمردى بوده است و از فضاى بسیار خوب کارى که ما در دولت داشتیم و مقاومت
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اى در مـورد وزارت   خامنـه اهللا   یـت  شـرح مـذاکراتش را بـا آ        ،]جمهور رییس[،  آقاى خاتمى 
   .اند راه حل دست یافتهبه طالعات گفت که به نحوى ا

 از آقاى حسین مرعشى گله کـرد کـه گویـا بـه آقـاى          .غرضى آمد ]سیدمحمد[ظهر آقاى   
 ولـى خـودش    ،خـواهم    گفـتم توضـیح مـى      . است  گزارش منفى داده   ایشانخاتمى در مورد    

دش  خـو  ، آقـاى غرضـى وزیـر دولـت نیـست          ،اضافه کرد که آقاى میرحسین موسوى گفته      
 ، در جلـسات دولـت  ،در زمـان وزارت آقـاى خـاتمى   بـر آن  دولت مـستقل اسـت و عـالوه       

 ى سارایوی به مصاحبه وید.کارها را انجام دادمتا عصر .اند معموالً اختالف نظر و تقابل داشته   
  .ام جواب دادم  گذشتهة دربار،]دختر فاطی[

  
  1997 آگوست 6          1418الثانى    ربیع  2   1376 مرداد 15چهارشنبه 

   
بهتـر   و حیـاط آن را  ي اضـافه شـده    آمـاده شـده و اسـتخر       .رفتـیم  در مسیر به دفتر کوشـک     

 تـرجیح  .سـراى دولـت شـلوغ اسـت       همـان یو اطراف هم به خاطر ادامه سـاختمان م        اند   کرده

                                                                                                              
خوبى تحمل کردید و  شد، به ا میبراى اجراى کارهایى که در مسئولیت شما بود و فشارهایى که گاهى پید. متشکرم

هاى اول و دوم  هایى که از اول با هم ترسیم کردیم و در پیشنهادهاى شما، در برنامه روى هدف. راه را عوض نکردید
هاى مختلف مواجه هستید که یک دوره قابل  آمد، ایستادید و نتیجه هم این شد که امروز با بدرقه خوب مردم و بخش

ت واقعاً قابل  بارها هم گفته شده است که با همدانند و مردم هم می .مدیریت کشور، ثبت کردیدقبولى را در تاریخ 
هاى اول ـ را  هاى جلسات اول دولت ـ آن هفته اگر تاریخ بتواند بحث. ستایش، شما کار را شروع کردید و ادامه دادید

هاى اول که شروع کردیم با چه مسایلى مواجه روز. فهمد هاى هفته آخر دولت مقایسه کند، کارهاى شما رامى با بحث
خواهیم کار مدیریت را تحویل دولت جدید بدهیم، چه   و در روزهایى که می- البته آن مسایل هم فورى بود -بودیم 

حقیقتاً یک نمونه . چون به طور طبیعى انجام شده است. این مقایسه واقعاً گویاست. مسایلى در اولویت بوده است
امروز کسى . ى از سالمت سیاسى کشور و یک نمایش از سالمت و آگاهى و هوشیارى از مردم استافتخارآمیز

این . تواند ادعا بکند که دولت در جریان انتخابات تالش کرده باشد تا آراى مردم را به گونه دیگرى شکل بدهد  نمی
بحمدهللا وقتى مردم از .  خدمت مردم بودامکانات دولت و ابزارى که ما داشتیم، در. یک مسئله بسیار با ارزشى است

اتفاقى پیش آمد که .  واقعاً اتفاق مهمى در کشور ما افتاد.نتیجه انتخابات خوشحالند، ما هم باید خوشحال باشیم
ى که در هر شرایطى زبان به مدح این نظام ییل و انگلستان و کشورهایا و اسراعنودترین دشمنان ما، جاهایى مثل آمریک

اند و هر افتخارى که آفریدیم، آنها یک اما و اگر روى آن گذاشتند، یک کارى کردند که مسیر دیگرى را  هباز نکرد
 دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دی کن رجوع» .اى نداشتند بگویند این بار بهانهپیش آورند، 

 .1398 انقالب، معارف نشر
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  . فعالً به آنجا نرویمدهم که  مى

 اخوى .ها را پذیرفتم  یقات مال ، مطابق معمول هر روز    ،ها  ها و روزنامه    پس از دیدن گزارش   
 را »سـیماى سـازندگى  « جلـد اول کتـاب   .محمد براى تکمیل کارهـاى مانـده از سـابق آمـد        

 در مـورد پـذیرش معاونـت     . کـار خـوبى اسـت       و تهیه کـرده  ] جمهوري ریاست[ نهاد   .آورد
  . هنوز قطعى نیست؛ى صحبت کردیاجرا

 ترکیب کابینـه  ة دربار. آمد]یمدیرمسئول روزنامه جمهوري اسالم [،  آقاى مسیح مهاجرى  
و از خاتمى مـشورت کـرد   ] سیدمحمد[نظرم را خواست و در مورد پذیرش مشاورت آقاى        

 زبـان فارسـى بـا   و رهبرى بـه شـیعه   هتمام  شدن بعضى از مسلمانان خارج به خاطر ا       اعتماد  بى
مى  اظهار نگرانى کرد و خواست که براى جـذب آنهـا اقـدا   »ولى امر مسلمین«داشتن عنوان   

  . تأسیس حزب و کار فرهنگى از من انتظاراتى دارندةم و نیز درباریبکن
 با معاونان براى گزارش کـار خـود و تـشکر از             ،]وزیر کشور [،  بشارتى] محمد علی[آقاى  

 را کـه قـبالً   ]معـاون امنیتـی وزارت کـشور   [، بلنـدیان ] غالمحـسین [ نـشان آقـاى     .من آمدنـد  
کـه قـبالً در برنامـه     قیـامتیون ] علـی [ آقـاى    .باره دادم  دو ، براى گرفتن عکس   ،فرستاده بودیم 

کـه ایـن   کرد  و اظهارتأسـف نامیـد  من را پدر موشکى ایران ،کرده موشکى با محسن کار مى  
   .قابل تبلیغ نیست

 از کارهـاى   ،د دارد ی شکایت شد  .شهردار تهران آمد  ،  ]آقاي غالمحسین کرباسچی  [عصر  
شهردارى و از من خواست کـه از طریـق رهبـرى        تهران نسبت به مدیران     دادگستري  ى  یایذا

] عبـداهللا [آقـاى   .گیرى کند کـه دسـت بردارنـد     گفت آماده است کناره  .مشکل را حل کنم   
] وزارت[و دادگـسترى و   ] کـشور [بازرسـى کـل     ] سـازمان [هاى تند در       از گروه  .نورى آمد 

  .اطالعات و ستاد احیاء امر به معروف و دفتر رهبرى انتقاد داشت
 خواسـتار کمـک بـراى ارجـاع وزارت        ، ضـمن شـمردن سـوابق خـود        .امیـرى آمـد   آقاى  

 ،خزاعـى ] محمـد [ آقـاى  . بـود  فاطى براى او وقت گرفته     .آموزش و پرورش به خودش شد     
 گزارش کار داد و از تأثیر مثبت انتخابـات ایـران در افکـار         .نماینده ما در بانک جهانى آمد     

] حــسن[ دکتــر .گفــت در تبلیــغ آنن ان ســی ا] شــبکه خبــري[عمـومى آمریکــا و از نقــش  
 کابینـه و مجلـس و دبیرخانـه شـوراى       ة دربـار  . آمد ]دبیر شوراي عالی امنیت ملی    [،  روحانى

ل فـراوان دیگـر صـحبت    یو مـسا آینـده  و تأسیس حزب و پیش بینى وضع      ملی  عالى امنیت   
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   .کردیم
  
  1997 آگوست 7              1418الثانى    ربیع  4   1376 مرداد 16شنبه  پنج

   
ظهـر فـائزه و    .هـا و کـار بـراى کلیـد قـرآن گذشـت        بـا خوانـدن بـولتن    وقت. در منزل بودم  

پور از رفسنجان آمد و گفت در اثر  آقا هاشمى  على.ها آمدند  هایش و عصر فاطى و بچه       بچه
 خسارت خیلى باالسـت و شهرسـتان      وضع مردم رفسنجان خوب نیست و      ،آفت سرمازدگى 

  .رونق است کم
ــانعلی[ تلفنــى گفــت بــا آقــاى ،]جمهــور ریــیس[، خــاتمى] ســیدمحمد[صر آقــاى عــ ] قرب
 ایـشان گفتـه بعـد از      و آبادى در مورد مسئولیت وزارت اطالعات صحبت کـرده          نجف  درى

 ؛من از من خواست کـه آقـاى درى را تـشویق بـه پـذیرفتن کـ      .دهد مشورت با من جواب مى 
  .براى حل مشکل وزارت اطالعات

 راجـع بـه برنامـه    .محسن آمـد  .همانى بستگان رفت و من تنها شام خوردم       یشب عفت به م   
 ایـن  .اسـتمداد کـرد   فائزه براى کم کردن فـشار روى شـهردارى تهـران          . سفرها صحبت شد  

العـاده مـردم     اظهارات محبـت فـوق  ا مواجه ب،هاى تهران روزها در مسیرهاى عبور در خیابان   
  .براى همراهان جالب است  در مسیرهاى عبور هستم کههپیاده یا سوار

  
  1997 آگوست 8                 1418الثانى    ربیع  5   1376 مرداد 17جمعه 

   
 در خطبـه اول  ،جمعـه در نماز. کـردم  هـاى جمعـه مطالعـه       منزل بـراى خطبـه     پیش از ظهر در   

ظهر جمع زیـادى   1.هاى هفته حرف زدم    مناسبت ة اعجاز قرآن و در خطبه دوم دربار       ةدربار
                                                

 -  ها این است که به ملت ما القا کنند  یلىیز تبلیغات استکبار، مخصوصاً اسرالبه تی«: استدر بخشی از خطبه اول آمده
ت از مدیریت کار عاجز آید و روحانی ره امور کشور برنمىکه انقالب براى آنها کارى نکرده و اسالم از عهده ادا

 سازندگى و نکر شوند؛ آثار مهمتوانند م  نمىهایى است که بعضى از کارها را تدر جامعه و کشور ما واقعی. است
خواهند بعضی از  عد تسلیحات که حتی می مخصوصاً در ب؛بینند و از بعضى جهات هم مجبورند بگویند توسعه را مى

خواهند سعى کنند در نان مردم خرده شیشه بریزند و کارى کنند  هاى مرموزى مى با شیوه. کارها را بزرگ جلوه دهند
 هاى ناآگاه بعضى از جریان ف کنیم که چرا باید همین جا باید ابراز تأس. کم کنندتوسعه را ها و  که شیرینى پیشرفت
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  .ها جمع بودند ز بستگان و نیز بچها

هـا   گـزارش در .گذشـت » آب«نویس کلید قـرآن در مـورد    عصر به مطالعه و اصالح پیش    
 مـورد  ،گیرى در مورد مقاومت فلـسطین  تصمیم آمریکا به تشدید تحریم علیه ایران و سخت  

  .یدهد  براى تعمیر ایستگاه آسیب،وز روسیه به ایستگاه میری سانو نیز رسید توجه است
   

  1997 آگوست 9                    1418الثانى    ربیع  6   1376 مرداد 18شنبه 
   

 چند آیه از تفسیر راهنما را براى اصالح چاپ بعـد  ، بعد از نماز صبح،مطابق معمول هر روز   
 در دفتـرم  سـاعت ده و نـیم  تا . شود  معموالً در هر آیه چند عنوان جدید اضافه مى .نمخوا می

  .ها را خواندم گزارش
جمهـوریم   مقر جدید و پس از دوره ریاست در   نظام اولین جلسه مجمع تشخص مصلحت    

کـه  بـود   براى اولین بار شـرکت کـرد و طبیعـى            ،]جمهور رییس[،   آقاى خاتمى  .تشکیل شد 
 ،] مجلـس  نوري، رییس [ و آقاى ناطق]رییس قوه قضاییه[،  ولى آقاى یزدى،کنار من بنشیند 

 بـه همـین جهـت فـیلم     .رف من بودند و جاى آقـاى خـاتمى مناسـب نبـود    مثل گذشته دو ط  
   .جلسه با سانسور پخش شد

 کلیـات در جهـت تـشدید     ؛بحث در کلیات اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر را داشـتیم           
المللى حمـل و   سپس مصوبه مجلس در مورد الحاق به کنوانسیون بین   .تصویب شد  مجازات

که نظر مجلس و دولت تـصویب  شد  مطرح ،نگهبان مواجه شده  نقل که با مخالفت شوراى      
   1.داشتم  جلسه مجمعة درباری سپس مصاحبه رادیو تلویزیون.شد

آقـاى خـاتمى پیـشنهاد    کـه   پذیرفتن وزارت اطالعات ة دربار.آبادى آمد نجف  آقاى درى 
بـا  مجلـس  دردسر نماینـدگى    شغل بى  نکرد از مشکالت کار و عوض     . مشورت کرد  ،کرده

 گفـتم حـضورش در دولـت بـه مـصلحت         .نگران اسـت   ،اطالعات] وزارت[ردردسر  غل پ ش
                                                                                                              

بعید است -شخصى و اهداف باندى و یا با قصد خدمت به بیگانگان  هاى هاى خام، یا با عقده و مرموز داخلى و قلم 
کنند و آن همه  زهاى واهى را مطرح مىچی .دهند یل خوراك بدهند که مىی بیایند به رادیو اسرا-چیزى باشد چنین

 دیکن  رجوع» .کنند قل به نظر خودشان مخدوش مىافت اسالم، مسلمین و انقالب را حدجالل، جبروت و شکوه پیشر
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376  جمعههاي  خطبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  بهمصاح رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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   .نداردمورد نظر را رچه آسایش ؛ گاست
 بـه  ؛ از چـپ بـودن کابینـه اظهـار نگرانـى کـرد      .زنجانى آمـد ] مسعود روغنی[عصر آقاى   

ــان شــنیده اســت کــه خــصوص کــه  ] عبدالواحــد[ ،هــا ینىیخــو] ســیدمحمد موســوي[آقای
 .دنشـو  صوب مىنهاى سیاسى و اقتصادى و حقوقى م  به معاونت،و بهزاد نبوى  الرى    موسوي

   .اظهار تمایل کرد که در مسئولیت جدید با من همکارى کند
 راجع به سیاست خارجى در آینـده مطـالبى        . آمد ]وزیر امورخارجه [،  آقاى کمال خرازى  

 تغییـر  ، ایـران ازکمنستان عبور لوله نفت تربا  معتقد است که آمریکا با اعالن موافقت  .گفت
 مطلـع شـده   ، گفت.ثبتى بشنودمموضع در مورد ایران داده و خوب است که از ایران حرف   

 پیام تبریک بـراى آقـاى خـاتمى    ،]جمهور ایاالت متحده رییس[، کلینتون] بیل[بناست آقاى  
  .بفرستد که باید جواب مناسب داده شود

 .گفت ع بودن خودش یلت و وفادارى و مط    از توفیقات دو   .خان آمد محمد] مرتضی[آقاى  
 شـب کارهـا را تمـام کـردم و بـه خانـه        و نـیم  نُهتا ساعت  . بنا دارد در دانشگاه مشغول شود     

  . آمدم
   

  1997 آگوست 10             1418الثانى    ربیع  7   1376 مرداد 19یکشنبه 
   

تر   جدى.ها را دیدم  گزارشساعت ده و نیم تا .در منزل مقدارى براى کلید قرآن کار کردم       
 فـاطى و سـارا و علـى      .شدن روسیه روى تعیین وضع حقوقى دریاى خزر قابل توجـه اسـت            

   .کردند خداحافظى ،آمدند براى سفر به کانادا براى معالجه
 مذاکراتش را با رهبرى در مورد وزارت فرهنگ و ارشـاد     .مهاجرانى آمد ] عطاءاهللا[آقاى  

 فرهنگى را جدى بگیرد و نوعى سانسور را بپذیرد و همکارانش اند تهاجم گفت که خواسته 
  .را از نیروهاى انقالبى انتخاب کند

 گزارشـى از وضـع موجـود و معـادن فـوالد و       .محلوجى و معاونـان آمدنـد     ] حسین[آقاى  
 گـزارش سـفر بـه    ،شـمس اردکـانى  ] علـی [ آقـاى  .سرب و روى و مس و آلومینیـوم دادنـد      

 زمینـه  ، اگر امنیت باشـد ؛ها را داد و و توافق  ئادى میندانا اقتصاى ذخایر   و و غن  ئ میندانا ،لیپینیف
ى و ذخایر نفت  به خاطر آب و زمین مناسب کشاورز ؛ارى و کمک فراوان است    ذگ  سرمایه
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  .و گاز و معادن طال

 وضـع قـشم را توضـیح داد و مقاومـت     ،]رییس منطقه آزاد قـشم   [،  شهرى  بو] بهروز[آقاى  
ى و لوح سپاس جـالبى را  ی هدایا.عهده سپاه است  هدر فرودگاه که فعالً بناجا را براى ماندن    

 ،جمهـورى بیاورنـد   قرار بـود در زمـان ریاسـت    . آورده بودند،هاى من از کارشان به حمایت 
  . من هم از آنها تشکر کردم.فرصت نشد

 اى   مطلـب تـازه    .آزادگـان آمـد   ] رسیدگی به امـور   [ مسئول ستاد    ،وکیلى] عباسعلی[آقاى  
  .هایش داد و خواستار همکارى در مجمع شد  موفقیتةنداشت و توضیحات تکرارى دربار

 ة توضیحاتى از وضـع بیمارسـتانش داد و صـحبت مفـصلى دربـار         .عصر دکتر والیتى آمد   
 آمـادگى همکـارى در اجـراى    . خیلـى خوشـبین نیـست   ؛ جدید داشتیمولتد سرنوشت کار 

  . نداردکنفرانس اسالمى را همسازمان سران اجالس 
 بـه  مهندس غرضى آمد و گفت بنـا دارد بـراى ادامـه تحـصیل     .آمد فائزه براى مراجعاتش 

 در فرض رفتن آقاى -دانشگاه برود و نیز احتمال نامزد نمایندگى مجلس شدنش از اصفهان       
  .آمد سلمانى براى اصالح.  مطرح شد- مجلسازمعین ] مصطفی[

مبـارزه بـا   ت بـراى بررسـى اصـالح قـانون     دید وقم تة دربار.بودمرهبري  همان  یسر شب م  
 احتمـال  ةحبیبـى صـحبت شـد و نیـز دربـار     ] حـسن [مواد مخدر و دبیر مجمع به جاى دکتـر      

 کـه ایـشان موافـق    - بنا به گفته آقاى خرازى    -جمهور آمریکا به آقاى خاتمى     یسیتبریک ر 
 يیجـه کـار  حـل کـه بـه نت    شهردارى تهـران و راه  و نیز مسأله مدیران بازداشتى  جواب نیست 

  .نرسید
  

  1997 آگوست 11             1418الثانى    ربیع  8   1376 مرداد 20دوشنبه  
   

هـا را در    گـزارش ساعت ده و نـیم تا  . در خانه براى کلید قرآن کار کردم      نُه صبح تا ساعت   
 بـراى توسـعه امـداد و   م  هاى فـراوان     از حمایت  .مدیران کمیته امداد امام آمدند    . دفتر خواندم 

  .وقت خواستند ،لوح سپاساهداء  براى مراسم و .بیمه قدردانى کردند
 گزارشى از پیگیـرى پرونـده   . از دفتر رهبرى آمد  ]گلپایگانی [محمدى] غالمحسین[آقاى  

  هـایش در   گزارشـى از برنامـه  . آمـد ]وزیر نفت[، عصر آقاى زنگنه  . داد تاجران] داود[آقاى  



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 347
                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالقات با فرھنگستان پزشكي               

مالقات با اعضای فرهنگستان علوم پزشکی و اهدای لوح سپاس به سردار سازندگی
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ــ ــشنهاد    وزارت نف ــت و پی ــشنهادى گف ــضى از وزراى پی ــعف بع ــراى هاییت داد و از ض  ب

   .هاى کلى داشت سیاست
تـراز مـالى و   نیـز  ه سـال آینـده و   ی براى تـصویب شـهر  ،هیأت امناى دانشگاه آزاد اسالمى 

ــآ ــه ینی ــت  نام ــسه داش ــاى .جل ــل[ آق ــشارتى] جلی ــروم    [، ب ــاطق مح ــور من ــر ام ــیس دفت ری
هـاى مـن بـه منـاطق محـروم قـدردانى کـرد و خواسـت           از حمایـت . آمـد  ]جمهوري ریاست

 گفت کتاب شرح کارهاى مناطق محروم در دوران سازندگى          .باشد مراسمى براى قدردانى  
  .کند زودى منتشر مى  هرا ب

 بـراى سـفر بـه المـوت و دیـدن      . آمـد ]رییس سازمان انرژي اتمـی  [،  امراللهى] رضا[آقاى  
 بـراى نجـات    ونـوربخش آمـد  ] محـسن [آقـاى  . تهاى بادى در منجیل پیشنهاد داش    نیروگاه

   .استمداد کرد مدیران تحت تعقیب شهردارى تهران
   
  1997 آگوست 12              1418الثانى    ربیع  9   1376 مرداد 21شنبه  سه
  
 .اعضاى هیأت وزیـران خـود را بـه مجلـس داد       ،  ]جمهور رییس[ ،خاتمى] سیدمحمد[آقاى   

در تاجیکستان . ى جدى پیش آیدیها داند و احتماالً مخالفت  چپ مى  کابینه را    ،جناح راست 
  .کند  صلح قبلى را بى اثر مى،نزاع مسلحانه دیگرى روى داده که اگر ادامه یابد

فاضل صـحبت کـرد و از خـدمات       ] ایرج[ دکتر   .اعضاى فرهنگستان علوم پزشکى آمدند    
 وضع فرهنگى کمک کـنم  يقاسابقه کشور تجلیل کرد و خواست به ارت بى من و سازندگى 

بـه مـن هدیـه     ،هـا   لوح سپاس را به خاطر اقدام من در تأسیس فرهنگـستان ،و با دکتر والیتى   
هاى قابل توجه بخش پزشکى در تربیـت نیـرو و بهداشـت و             پیشرفت ة من هم دربار   .کردند

نترل کو  ها و ساخت تجهیزات پزشکى ها و بیمه و توسعه فضاهاى دانشگاه دارو و بیمارستان
هاى گیاهى و طب سنتى صـحبت کـردم و خواسـتم کـه           رشد جمعیت و جدى گرفتن دارو     

  1.ها اقدام کند وردادستفرهنگستان براى تعمیق این 
                                                

 - شاءاهللا در آینده آثار خوب آن به تدریج  از کارهایى که مبنایى است و ان«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
، هچه شما در مراحل اولیه هستید و هنوز همه ابزار کار فراهم نشدگر. هاست ح خواهد شد، تأسیس فرهنگستانواض

 ما. کنند ها پیگیرى می دانید که چه اهداف مهمى را فرهنگستان رنماى کار را خود شما بهتر از دیگران میولى دو
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 .جمـالى آمدنـد   ] محمود[شکرریز و   ] علی[ ،یثربى] سیدمهدي[ ،محلوجى] حسین[آقایان  
رود و  ندهیازتقال آب از ها و شروع طرح ان از خدمات ارزنده به کاشان و به خصوص اتوبان      

 تـصویر دنـد کـه   نمو اهـدا یـک قالیچـه نفـیس      و  قدردانى کردنـد    ... احیاء میراث فرهنگى و   
 آقاى جمالى از مـشکل داشـتن جمعـى    . است ترکیب جمعیت ایران را بافته  ، تاریخى لويتاب

فـائزه هـم آمـد و از مـشکل داشـتن دو سـه وزیـر در            .از وزراى پیشنهادى در مجلس گفت     
  .گفتمجلس 

 ، هوا گرم. جمعى از بستگان هم بودند . بعد از ظهر براى استراحت به رامسر پرواز کردیم        
  . از آب دریا استفاده کردم.ولى مطبوع است

  
  1997 آگوست 13        1418الثانى    ربیع 10    1376 مرداد 22چهارشنبه  
   

هـاى داخلـى و خـارجى     انه اخبـار را از رسـ     . مقدارى در سـاحل دریـا قـدم زدم         ،بعد از نماز  
 برخالف معمول گذشته ؛ها از ترکیب کابینه آقاى خاتمى مثبت است  تفسیر خارجى  .گرفتم

   .تفسیرها
 مرکز بخـش در کنـار   ،آباد  از شهر رحیم، از راه کالچاى؛رفتیم براى دیدن منطقه اشکور   

 در دسـت سـاخت   سـفالت شـده و بقیـه   آ تقریباً نیمـى از راه     . تا آخر رفتیم   ،رود رودخانه پل 
  . دیدن همین راه است،است و یکى از اهداف بازدید

ها است و روستاهاى پراکنده در کنار آب و   ق در محاصره جنگل   یدره سرسبز و بسیار عم    
رو   تـاکنون راه ماشـین     . روستاى کوچک و بزرگ    400 حدود ؛یا در ارتفاعات وجود دارند    

  .شده  انجام مى با قاطر و حیوانات دیگر حمل و نقل.اند نداشته
                                                                                                              

بهترین راه در مسایل فرهنگى و .ها تکیه کنیم و به کارهاى کشور عمق بدهیم باید از این به بعد بیشتر روى کیفیت 
ن فضاهاى سیس مراکز مجهز به نیازهاى دانشمندان و دادتربیت نیروهاى کیفى و سطح باال، تأ. علمى عمق دادن است

در بخش پزشکى این دوره به خاطر نیازهاى ضرورى که بود . ریزى شده در جریان است مناسب براى کار، برنامه
. ترین آنها تربیت نیرو بود ها را جبران کنیم که مهم ماندگی گذارى زیادى شد و در ابعاد مختلف توانستیم عقب سرمایه

 کار در نظر گرفت که البته این بحث یک مقدار نگرانى ،التحصیالن آینده االن بحث بر روى این است که براى فارغ
 کتاب ← دیکن  رجوع» .زودرسى است که پیدا شده است و هنوز ما تا تأمین نیازهاى جامعه خیلى فاصله داریم

 .1398 قالب،ان معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی«
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سفر به الموت
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 وت              سفر بھ الم

سفر به الموت
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 .کوپتر آمدم و دسـتور تـسریع در سـاخت راه را دادم     با هلى 70ام در سال      در سفر گذشته  

 .ایـم  و محرومیـت بیـرون آورده   چـون منطقـه را بـا ایـن راه از انـزوا      ،دانـ  مردم خیلى ممنـون   
 .رود  بـرق هـم همـراه راه پـیش مـى     . شبیه پسته در رفسنجان سـودآور اسـت     ،محصول فندق 

اى از   روسـى کـه در مزایـده   پمدرسه و خانه بهداشت هم دارند و تعداد زیادى اتومبیل جی       
  . کهنه و از قبل از انقالب است؛اند ارتش خریده

 فـوراً مـن را   ،ىیردى بسیجى صـاحب مزرعـه بـه نـام بابـا      پیرم.اى ایستادیم   در کنار مزرعه  
 نیم سکه به .ى کردی توضیحات داد و با فندق و آلوچه پذیرا. با اینکه عمامه نداشتم؛شناخت

 مقدارى فندق تازه هدیه  و با دختر و پسرش سر راه نشسته بودند، در مراجعت .او هدیه دادم  
وام بخــشش  بــراى روســتا کــرد و  تقاضــاى ســاخت منبــع آب.کردنــد کــه ســوغات ببــریم

   .زدگان زلزله
اى کـه از تنکـابن از    ست از آنجا بـه جـاده   رسیدیم که بنا  » سپاده«ه روستاى   در آخر دره ب   
 قـرار بـود ایـن قلـه را پیـاده بـرویم و از آن راه            . وصل شـود   ،آید  رودبار مى   طریق دره جنت  

  . برگشتیم،ها آن طرف آماده نبودند ماشین ،برگردیم
. نـد نز تراشند و گاهى تونل مـى  کوه را مى.وران راه سازى از اداره راه صحبت کردم       با مأم 

نیم سکه به آنها دادم  . استدفتر مناطق محروم دادهرا  بخشى از هزینه   .ل خوبى داشتند  یساو
  .که گوسفند بخرند و کباب کنند

 از دریـا   عـصر .بـه اقامتگـاه رامـسر رسـیدیم      ظهـر   بعد از   سه و نیم    خستگى زیاد ساعت    با  
 مثـل اینکـه   ؛ ضمناً آب دریا هم کمى عقـب نشـسته  . امروز دریا طوفانى است .استفاده کردم 

و هــا  بچـه  . اســتآمــدن نداشـته باالو  پیـشرفت  ، از یــک سـال پــیش .روى ادامـه دارد  عقـب 
  .؛ تفریح خوبی استمندسرگر جت اسکی هم به شنا و بازى والیبال و فوتبال ومحافظان 

  
  1997 آگوست 14             1418الثانى    ربیع  11   1376د  مردا23شنبه  پنج

   
ها آرامش در تاجیکستان و تشکیل دولـت جدیـد مخالفـان طالبـان در افغانـستان        در گزارش 

  آغـاز  جدیدىفتنهحکمتیار در این دولت نیست و ممکن است   ] گلبدین[ .مورد توجه است  
   . باغ قدم زدم ساعتى در ساحل و در اطراف، بعد از نماز.شود
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آبـاد ـ     از مـسیر جـاده جنگلـى عبـاس    . به سوى کالردشـت حرکـت کـردیم   یازدهساعت 
هـاى انبـوه     از میان جنگـل .جاده بسیار زیباى جنگلى و در ارتفاعات است. کالردشت رفتیم 

 . اسـت هاى خود من ساخته شده و قسمتى از آن هنوز آسفالت نشده      با کمک  .کند  عبور مى 
   .ترافیک بشودرینده خیلى پکنم در آ فکر مى

 خود کالردشت و .کالردشت شدیمجمهوري در  ریاستسراى  همانیارد مونزدیک ظهر  
 در زمان رضاشـاه سـاخته     ، زمینى در حدود نه هکتار است      .ست خیلى باصفا  ،ن کاخ ایمحل  

 اول انقـالب بـه بنیـاد    .هـاى بلنـد قـدیمى      بـا سـقف    مربـع متر 600شده در دو طبقه و حـدود        
جمهورى آن را خرید و  د ریاست من دستور دادم نها   .فان منتقل شده و مخروبه مانده     مستضع

  . استآماده شده،آیند هاى نهاد که به شمال مى همانیبازسازى کرد و اکنون براى م
برخـورد بـا کـوه البـرز      در هـا  چـون ابر ، معموالً اینجـا ابـر اسـت       .هواى خیلى خوبى دارد   

 هـوا معتـدل   .گرفتگى هم زیـاد دارد   دوران مه.بارند  هى مى مانند و گا    شوند و مى    متوقف مى 
 ،پـس از نمـاز   .اى دارد دهنـده  و نـوازش خنک است و باد و طوفان هم ندارد و همیشه نسیم         

بـرادر  [، اظهـارات مهنـدس رضـا مرعـشى    بـه   ، اسـتراحت و مقـدارى مطالعـه تـاریخ    وناهـار  
 کـه  -ىیالـدین طباطبـا   سیدکمال –ى خودشان ی همراه دا ، که در زمان رژیم گذشته     ]همسرم

  .دادم گوش ،اند  چند روزى اینجا بوده،بوده  یس اداره امالكیر
 مهنـدس  . تهـران رفتـیم  ين سـنگ متعلـق بـه شـرکت متـرو     اد براى بازدید معـ    پنجساعت  

هـاى    انـواع سـنگ  .کردیمها بازدید  از نمایشگاه سنگ  .ند هم بود  یابراهیمى و مهندس وکیل   
بـردارى بازدیـد     هاى کار و نحوه بهـره  سینه از معادن و   . مرمر است  زینتى گرانیت و چینى و    

 ، اسـت مربـع  کیلومتر100 تقریباً همـه منطقـه کـه بیـشتر از     . ذخایر سنگ عظیم است .کردیم
سـنگ  مربـع   مترهـا  میلیارد،رسد  با عمق و ارتفاع صدها متر و به نظر مى         .ذخیره سنگ است  

   . استاعالن شدهو ن ثابت رد تُ گرچه فعالً یک و نیم میلیا،داشته باشد
ـ    سـپس تـا آخـر دره در ادامـه علـم      رفتـیم و بــه  » سـرد رود «رآب کــوه در کنـار روخانـه پ

اى   و از زیر آنهـا رودخانـه  هها از قدیم االیام انباشته شد     هاى طبیعى رسیدیم که برف     یخچال
زیـر خـاك   ر دهـا    برف،ها شود و گاهى با ریزش کوه  سرازیر است و هر سال هم اضافه مى       

  .پوشاند شود و سپس برف دیگرى روى آن را مى مدفون مى
شـروع   ، کیلومتر خواهـد بـود  12 که   را حفر تونلى از اینجا به طرف طالقان         ،متروشرکت  
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سازند و  دارند و تونلى مى که سنگ برمى گذرد هاى گرانیت مى و از میان سنگ  کرده است   

کار . شود منتقل کرد لقان و از آنجا به تهران مى سرانجام آب رودخانه را از مسیر تونل به طا        
 . بایـد بازاریـابى شـود   . دالر ارزش داردها میلیارد، و ذخایر سنگ معدن استبسیار باارزشى 

] اصـغر [کارهـاي آقـاي    گونـه  محسن که عـضو هیـأت مـدیره متـرو هـم هـست، موافـق ایـن         
  ! نیست] مدیرعامل شرکت مترو[ابراهیمی، 
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هـاى زمـین بـاغ را فراگرفتـه       شبنم زیادى علف. ساعتى در اطراف باغ قدم زدم ،بعد از نماز   

ــود ــر .ب ــا س ــردم   با ب ــحبت ک ــاغ ص ــافظ ب ــه  .زهاى مح ــاد    ب ــشریفات نه ــل ت ــازگى تحوی ت
سـازى    هنوز محوطـه .اند  ه یازده سرباز را براى محافظت آورد      . است شده] جمهوري ریاست[

   .نشده
 هم به ما ملحق شد و به سـوى منطقـه کجـور بـراى     ]نماینده کرمان[، آقاى حسین مرعشى 

 در راه آقاى مرعشى توضیح داد کـه در ترکیـب      .بازدید از مزرعه کندلوس حرکت کردیم     
ستند اند و راضى هـ   سهم خود را گرفته،هاى خط امام     هر یک از کارگزاران و گروه      ،کابینه

  .و خط راست سهمى ندارد
 در آنجـا  . همه جا از مناطق جنگلى و سرسبز و کنـار رودخانـه رفتـیم        ،تا مجتمع کندلوس  

 از موزه جالب آن که با همـت آقـاى         .مورد استقبال گرم بازدیدکنندگان دیگر قرار گرفتیم      
رده ى جمـع کـ   یهـا ب نگرا آثـار  .وجود آمده بازدیـدکردیم   ه  جهانگیرى ب ] اصغر علی[مهندس  

 از نمایشگاه و فروشگاه محصوالت داروهاى گیاهى بازدید نمودیم که خیلـى جالـب      .است
 با تشکر از محبت آنها و توضـیح اهمیـت      ، سپس براى حضار صحبت کوتاهى نمودم      .است

ها در سراسر کشور  ى این گونه یداروهاى گیاهى و اقداماتى که جهاد سازندگى براى شناسا        
   1.کندلوسکرده و تشکر از اقدامات 
ى بازدیـد کـردیم کـه جمعـى از زنـان منطقـه مـشغول وجـین یـا          یـ از مزرعه گیاهـان دارو    

ــع ــاه بــسته   جم ــیحات مــسئوالن در ارزش     آورى بودنــد و از کارگ ــدى و اســتماع توض بن
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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ى یـ ى و اشـتغال زا یـ آنها و بیش از چهل محـصول بهداشـتى و دارو          ارزآوري  محصوالت و   
   . استنق زندگى آنها شدهبراى مردم منطقه کجور که باعث رو

سـاخته   سلیقه  خیلى خوش؛به منزل شخصى آقاى جهانگیرى در جنگل و ارتفاعات رفتیم      
 دارند 1آرتزینی آنجا چاه    .ى کردند ی پذیرا ، خودش و همسرش که پزشک زنان است       .است

 نمـاز و ناهـار و اسـتراحت و اسـتماع توضـیحات     بـه   .زنـد  گویند پنجاه متر فـواره مـى   که مى 
   .گذشت

 گفتند مردمش از نـسل  .هاى قدیمى رفتیم     با ساختمان  ،کوه در سر قله کوه    چنیه روستاى   ب
 . متمایل به قرمز هستندر وها بو  از بچه  ي بسیار .از خانواده ساسانیان هستند    سهراسبیاسکندر  

  . و معلم  مدرسه استمداد کردندبوس  مینی براى ؛در بین مردم رفتیم
 در یجیوشـ  به روستاى یـوش زادگـاه نیما  ،متر راه را ادامه دهیمآنجا گفتند اگر چهار کیلو   

ها از این راه  شوند و تهرانى رسیم و مردم از این راه به مرکز وصل مى         کنار تونل کندوان مى   
 آنجا که مرکز حکومت مازندران در قبل از اسـالم     .توانند به منطقه تاریخى کجور بیایند       مى

ن آ نـده مان باقى اسـت و یـک درخـت قـدیمى کـه دور کُ     بوده و هنوز آثار ساختمانى آن ز   
  . متر استچهار

 شـش  سـاعت  . عفت ماند.از آنجا به فرودگاه نوشهر رفتیم و به سوى تهران پرواز کردیم           
 از استخر اسـتفاده کـردم و اسـتخر را کلـر      . گرم است  اینجاهوا  . بعدازظهر به تهران رسیدیم   

  . را از روى کامپیوتر خواندمها   خاطرات امروز را نوشتم و گزارش.زدم
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خوانـدن  به  در دفتر دوازده تا ساعت . در منزل براى کلید قرآن کار کردم      نُه صبح تا ساعت   
 ة دربـار .دآبـادى آمـ    نجـف   درى] قربـانعلی [آقاى  .  پرداختم ها  ها و امضاى تقدیرنامه     گزارش

جمهور و دولت و کـادر   یسیدر رابطه با رهبرى و ر؛  کرد کار در وزارت اطالعات مشورت    
                                                

 - آب با ن،یدر چاه آرتز. کند ی منی را تأمیمی آب داانی جرکی چاه ساخته انسان است که يا گونه،نیچاه آرتز 
 ازی ننکهی بدون ا،شود ی مجبور به باالآمدن از دهانه چاه م-کیستات ادرویفشار ه - ساکن يها به موازنه آب فشار مربوط

 . سطح منبع آب قرار داردری زیکه در عمق  فشار به علت مخرج چاه استنیا. باشد گری دییرویآوردن نبه وارد
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ــضى از       ــه بع ــرى ب ــاى س ــال خبره ــد و از انتق ــن ش ــارب م ــیح تج ــتار توض وزارت و خواس

  .کردم من هم نظراتى ابراز؛کرد اظهارنگرانىاندرکاران جدید  دست
کـرد و    هدایت دوران سازندگى تجلیـل    من در  از نقش    .کالنترى آمد ] عیسی[عصر دکتر   

در دولـت جدیـد اظهـار     ظهور آثار آن را در نسل بعد خواند و از رکـود برنامـه سـازندگى             
هاى به اصطالح خط امام و به خصوص در صـورت         گروه ت با توجه به تفکرا    ؛نگرانى کرد 
  . و بودجهباقریان به مدیریت سازمان برنامه] محمد[نصب آقاى 

رضایى در سـپاه  ] محسن[کار با آقاى  ذوالقدر از سپاه آمد و گفت ادامه     ] محمدباقر[آقاى  
برومنـد بـراى او باشـم و پیـشنهاد دبیـرى      آ فکرى براى شغل ،ممکن نیست و از من خواست 

  .کار دیگرى فکر کنیم  را داد که نپذیرفتم و گفتم باید نظاممجمع تشخیص مصلحت
قـدامات سـازنده مـن قـدردانى کـرد و از      هـا و ا   از محبـت .ش آمدوکیا] سیدمحمد[آقاى  

اظهـار   ،توقف سازندگى و عوارض فضاى باز فرهنگى که در شعارهاى آقاى خاتمى اسـت    
 توضـیح داد کـه   .یس دفتر آقاى خاتمى آمد   ی ر ، ابطحى ]سیدمحمدعلی [آقاى .دنمونگرانى  

ت  ایشان انتخاب شده و از مـن بـراى رفـع مـشکال           ،مسجدجامعى] احمد[چرا به جاى آقاى     
 اسـتمداد  - با توجه بـه مخالفـان شـناخته شـده         -احتمالى که آقاى خاتمى با آن مواجه است       

 کارهـا را  نُه شـب تا ساعت  .ه دادمیى در مورد شیوه کار ایشان ارایها  ىی من هم راهنما   .کرد
  .و به خانه آمدم  حکم ریاست دفترى محسن را هم امضا کردم.انجام دادم

  
  1997 آگوست 17          1418الثانى    ربیع  14   1376 مرداد 26یکشنبه  

  
  براى کـار بعـدى و یـا سـفر بـه خـارج بـراى ادامـه تحـصیل              و  آخوندى آمد  ]عباس [آقاى 

 .تواند در مرکز تحقیقات استراتژیک کار کند و هـم تحـصیل کنـد            گفتم مى  ؛مشورت کرد 
سـازمان  ن سـرا اجـالس  هـاى مربـوط بـه     سرپرسـتى کـار سـاخت سـاختمان         پیـشنهاد  ،گفت

  . استکنفرانس اسالمى را نپذیرفته
 گزارش کار تنظیم امـور  . و همراهان آمدند]رییس ستاد اقامه نماز[،  قرائتى] محسن[آقاى  

نامـه مـساجد در    ینیبه مساجد و مخصوصاً تصویب آیم ها مساجد را دادند و به خاطر کمک  
ت و مـدیریت امـور   دولت از من تشکر کردند و خواستار کمک من بـراى تقویـت روحانیـ             
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  .اظهار نگرانى کردند فرهنگى شدند و از وضع روحانیت
 امکـان عـدم همکـارى     از . آمـد  ]ریـیس دانـشگاه آزاد اسـالمی      [،  جاسـبى ] عبـداهللا [دکتر  

وزراى جدید با دانشگاه آزاد اسالمى و حذف کنکور اختصاصى آن اظهار نگرانـى کـرد و    
ناح راسـت در انتخابـات و نیـز از چـپ     از من کمک خواست و از وضع مواضع مؤتلفه و ج    

  .انتقاد کرد شدن کابینه
 از  . آمـد  ]مـدیرعامل خبرگـزاري جمهـوري اسـالمی       [،  نـژاد   وردى] فریـدون [عصر آقـاى    

هاى من کلـى تمجیـد کـرد و بـه خـاطر نبـودن مـن در رأس امـور گریـه کـرد و از                    سیاست
  .دنموشکایت  هاى جناح راست و به خصوص روزنامه رسالت مزاحمت
هاى من بـه بیمارسـتان     براى تشکر از کمک،]رییس بیمارستان سینا [،  زرگر] موسی[دکتر  

همـان رهبـرى   یشب م .خواست المجالس  سینا آمد و نظرم را براى سفرشان به مصر براى بین          
 دبیرخانـه مجمـع تـشخیص و وضـع کابینـه و مجلـس و سـفرم بـه مازنـدران و            ة دربـار  .بودم

 عفـت هـم از سـفر    .دیر وقت بـه خانـه آمـدم       .صحبت کردیم ى ایشان   درهنوبازدیدها و کو  
  .رسیده بود
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، میرمحمـدى ] سـیدمحمد [آقـاى  . دیشب در اثر گرمى هوا بد خوابیدم و امروز کـسل بـودم          
 براى چندمین بـار گـزارش کـار    .دند و معاونان آم]دبیرکل سازمان اموراداري و استخدامی  [

ریـیس سـازمان اسـناد    [، شهرسـتانى ] سیدحـسن [نشان آقاى   دریافت،دادند و هدف مالقات 
  .گرفتند  عکس، دادم؛ بود که فرصت اعطا در مراسم رسمى پیش نیامده بود]ملی

سرپرسـت  [، ىیدعـا ] سـیدمحمود [ آقـاى    .آمدند ارباب مطبوعات براى تقدیم لوح سپاس     
جمعـى   آمیز از مـن داشـت و دسـته    اى اغراق ه   سخنرانى مفصل و ستایش    ،]العاتمؤسسه اط 

 من هم صحبت مفصلى در وضع مطبوعـات  .اطالعات را دادندروزنامه اى از    لوح را و هدیه   
  1.و وظایف آنها و تأثیر آنها و توضیح خدمات سازندگى و فرهنگى دولت ایراد کردم

                                                
 - همکار بسیار خوبى براى دولت ، ساله سازندگىهشتمطبوعات در دوران «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

  این همکارى وجود داشت و به خصوص در دوران مسئولیت اجرایى من،در دوران انقالب و بعد از انقالب. بودند
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 از اقـدامات سـتاد معـین    ی گزارشـ . آمـد ]اتجمعـه شـمیران   امـام [،  دعـاگو ] محـسن [آقاى  

شـمیرانات در خرمـشهر و نیـز کمـک بـه دانـشجویان خـارج از کـشور و دادن اطالعــات و         
طر اخـوردن رهبـرى بـه خـ     کرد از ضـربه  طریق اینترنت داد و اظهار نگرانىمطالب به آنها از     

 سـست  يهـا  رىگی گذارد و منجر به موضع  رستى که دفترشان در اختیارشان مى     داطالعات نا 
 از مـن  .هـاى بـادآورده و انتخابـات    بـه ثـروت  ل مربـوط   ی مثل همـین مـسا     ؛شود  و ناموفق مى  

   .خواست به ایشان کمک کنم
 و ی ایـن ترکیـب جنـاح   ا از مشکالت کابینه آقاى خاتمى بـ      ، آقامحمدى آمد  ]علی [آقاى

تـشخیص  مجمـع  هـایى در   کرد و پیشنهادى براى گنجاندن بحـث   اظهار نگرانى،کمى تجربه 
  . آورد21 آمریکا در قرن یهاى کلى جهان  سیاستازى یها  داشت و ترجمه نظاممصلحت

 سـفیرمان   ،]شاهرودي [نورى] محمدرضا[ عصر آقاى    .ظهر عفت و بستگان در دفتر بودند      
 گـزارش   اسـت، آمد و از اقدامات مؤثرى که در اصالح روابـط داشـته  سعودي در عربستان   

کنفـرانس  اجالس سـران سـازمان    بعد از ، را خواست که گفتمداد و وقت سفرم به عربستان   
  .اسالمى باشد

                                                                                                              
در این .  یک نمونه بسیار گویا از رابطه خوب مطبوعات با دولت باشد،شاید این همکارى. وضوح آشکار شد به

 در این زمینه کارى انجام ،کنند المللى را تهیه می کسانى که آمارهاى بین. دوران طوالنى کسى به فکر مقایسه نیفتاد
البته شاید هم کارهایى شده باشد . اند هایشان چگونه برخورد کرده ندادند تا ببینیم مطبوعات کشورهاى آزاد با دولت

ولى ارزیابى من این است که همکارى مذکور، نمونه واقعاً . خبرم که شما از آنها مطلع هستید و من از آن بى
براى . کنند طلبانه کار می شود مطبوعات ایران را متهم کرد که متملق و چاپلوس هستند و فرصت  نمی. رزشمندى استا

من بسیار روشن است که آزادمنشى موجود در ارباب مطبوعات ما در یک حد نصاب، بسیار باالتر از کشورهاى بسیار 
شان  احزاب وابسته هستند و تکلیف  بینیم که به تى را میحتى در کشورهاى بسیار دموکراتیک، مطبوعا. آزاد دنیاست

هاى آزاد فراوانى  ظاهر رسانه  اند و به دار استعمارى ادغام شده هاى بزرگ هدف آنهایى که در کمپانى. هم روشن است
افراد در مطبوعات ایران . کم هستندعات کامالً مستقل و آرمانى بسیاراما مطبو. شان روشن است هم دارند، تکلیف

اگر گاهى تلخى و گاهى . زنند  خاطر عقایدشان قلم می هایی هستند که فقط به آدم. آرمانى فراوانى حضور دارند
گونه هستند، ولى بسیارى از آنان این ویژگى را  ها این گویم همه مطبوعاتى نمى. کنند طور فکر می کنند، این تمجید می

از هشت سال کار، خیلى صریح از مجموع روابط اظهار رضایت کند، در چنین فضایى اگر رئیس دولتى بعد . دارند
آن معنا نیست که در مطبوعات ما  ها به این حرف. باید خیلى روى آن حساب کرد؛ چرا که پدیده قابل توجهى است

دم و بعضى از در این مدت نقد و انتقاد هم بسیار فراوان بوده است، من هم از همه انتقادها راضى نبو. انتقاد نبوده است
بندى من این است که مطبوعات خیلى کمک کردند و مطالبى که در  ولى جمع. کردم آنها را غیرمنصفانه ارزیابى می

 کتاب ← دیکن  رجوع» .این مراسم اظهار شد، در تاریخ زندگى من به عنوان یک سند ارزشمند ثبت خواهد شد
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی«
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بعـد   بـه ها خـام بـود و     ولى تفاهم،آمدند براى آشتىپروین  ششب اخوى احمد و همسر    
، ]خمینـی  [مـسعودى ] اکبـر  علـی [ از آقـاى     .آقا خمینى آمد   حسن . به خانه آمدم   .موکول شد 

  و دفتر رهبرى در مسأله محـل دفـن مرحـوم سـلطانى    )]س(لیت آستان حضرت معصومه   وت[
  .گله داشت

   
  1997 آگوست 19                1418الثانى    ربیع  16   1376 مرداد 28شنبه  سه

   
شدن کامپیوتر  که با خاموش   ایستگاه میر روسیه مورد توجه است     ها باز هم مسأله      در گزارش 

  .چرخد دورخود مىه  کنترل آن از دست سرنشینان خارج شده و ب،مرکزى
ثـار  آجمعى از کسانى که براى تنظیم و نشر  .ها را دیدم  گزارشساعت ده و نیمتا ساعت   

 نمایـشگاه کـوچکى بـود کـه بازدیـد      .مدنـد  آ،کننـد  کار مـى با دفتر نشر معارف انقالب    من  
هـا و    پیـام ،هـا   سخنرانى ،ها   خطبه ، سپس گزارش محسن را شنیدیم که براى خاطرات        .کردم
 ولى از جمـع همکـاران در قـم کـه روى تفـسیر و      ،کند  هر یک جمعى جدا کار مى      ،سفرها

 کردم بتمن هم صح .کسى را دعوت نکرده بودند، کنند  د قرآن و زندگى ائمه کار مى      کلی
  1.ى را مطرح کردمیکارهاو منافع کار را گفتم و راه

 تـشکیل  ة براى ماندن در وزارت امـور خارجـه و نیـز دربـار          و واعظى آمد ] محمود[آقاى  
حزب با همکارى جمعى از همفکران مـشورت کـرد و نیـز از آثـار برخـى مواضـع رهبـرى                

کیهـان عمـل   ] روزنامه[ى و یضادستگاه قکه اى   با شیوه،همین بحث اموال بادآورده   منجمله  
ها دیگر مـسأله مراجعـت سـفرا     ىی مدتى است که اروپا،کرد و گفت اظهار نگرانى  ،کنند  مى
  .کنند پیگیرى نمى را

                                                
 - رافتخار دوران«: نرانی آمده استدر بخشی از این سخهاي مبارزه، انقالب، دفاع مقدس و  مستندسازي وقایع پ

هاي آینده کشور را نیز  بازسازي و سازندگی کشور، عالوه بر حفظ قطعات ارزشمند تاریخ مردم ایران، مورخان و نسل
ردآوري و تدوین وقایع تاریخ تحقیق، گ. کند تر به مستندات تاریخی انقالب اسالمی کمک می در دستیابی آسان

معاصر ایران، اهمیت دارد و ثبت و مستندسازي تاریخ انقالب اسالمی که عمدتاً در فاصله زمانی دو دهه گذشته اتفاق 
افتاده است، اقدامی بسیار باارزش و مؤثر است، زیرا شرایط زمانی و مکانی وقایع و اسناد این تاریخ براي خواننده قابل 

 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .تلمس و درك اس
1398. 
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 در نظـارت  یهیى که بـا قـوه قـضا   یها  گزارشى داد از همکارى    .وافى آمد ] ابوالقاسم[آقاى  
 علما و ائمه جمعه و نیز بـا رهبـرى در   باا وزارت کشور در رابطه ى دارد و نیز همکارى ب سرّ
ل بیمه و شهریه طالب و از ضعف عملکرد شوراى ائمـه جمعـه و دفتـر رهبـرى اظهـار               یمسا

  .نگرانى کرد و از من خواست که کمک نمایم
فقیـه در امـور    نماینـده ولـی  [، ابـوترابى ] اکبـر  علی[ آقایان .عصر جمعى از آزادگان آمدند    

 گـزارش دادنـد و     ]رییس ستاد رسیدگی به امـور آزادگـان       [،  وکیلى] عباسعلی[ و   ]زادگانآ
 آزادگان و خدماتى که به آنها شده ة من هم دربار  .تندیس و لوح سپاس به من هدیه کردند       

  1.صحبت کردم
] مـدیران [قمـصرى از   ] محـسن  [بـه و  قُ] غالمرضا[،  شاپوریان] مرتضی[ ي آقایان ها  خانواده
 از مـن بـراى    .تأثرآور است ؛  را دادند شان   شوهران شرح بازداشت    .آمدند] تهران[شهردارى  

 مردمى متدین و انقالبى و با سوابق خوب هستند و این اقـدام را          .کمک خواستند  شان نجات
 در طـول روز  .شـان دادم  دلـداري  .کننـد  دانند و به خاطر رهبرى صبر مى        سیاسى و خطى مى   

  . دولت جدید گوش دادمةرمقدارى به مذاکرات مجلس دربا
  
  
  

                                                
 - از آن روزى که برگشتید، واقعاً هیچ بار مشکلى براى نظام شما آزادگان، «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 کمتر از آن چیزى است که افرادى مثل شما حق آنچه را که نظام حقوق شما را داده،. اى نبود هیچ مطالبه. نبودید
  .کسى هم مدعى نیست که بخواهد پاداش جهاد شما را بدهد.منتها شما براى این چیزها نجنگیدید و اسیر نشدید. دارند

مان در مقابل همه مردم کشورمان به تناسب باید پرداخت کنیم و  این یک حقوقى است که ما در مقام مسئولیت
باالخره حقوقى است که باید تأمین . اى درنظر گرفته شده است جام بدهیم، براى آزادگان هم حقوق ویژهخدماتى را ان

شنوم که آنچه در قانون راجع به بهداشت، آموزش، مسکن، شغل و مسایلى از این قبیل نوشته شده  بشود وقتى که می
همکاران ما در این . ش خداوند روسفید باشیمتوانیم پی شوم که می در حد نصاب قانونى یا نزدیک است، خوشحال می

کنیم که این جزاى صبر و جهاد  ولى من به شما صریح و روشن عرض بکنم که هیچ فکر نمى. کشند ستاد زحمت می
اى است که به عهده هر دولتى است که انجام بدهد و شما امروز با سوابقى که دارید، با  این بخشى از وظیفه. شماست

هاى فکرى که دارید و با رشد معنوى که در این دوران بال و مصیبت و گرفتارى  ارید، با اندوختهاى که د تجربه
هاى فرهنگى خوبى براى مردم باشید  توانید مربی می. توانید نیروهاى بسیار مفید و مؤثرى در جامعه باشید کشیدید، می

 ← دیکن  رجوع» .ان یک انسان خوب الگو بگیرندعنو اى باشید که مردم بتوانند از وجود شما به هاى سازنده نمونه
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب
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  1997 آگوست 20       1418ى  الثان  ربیع  17   1376 مرداد 29چهارشنبه  
   

 عفـت و محـسن و کـاظم و بـدرى     . صبح به سوى الموت قزوین حرکـت کـردیم        نُهساعت  
یـک   سـاعت  . و محافظان همـراه بودنـد  ]رییس سازمان انرژي اتمی[، امراللهىخانم و آقاي    

 در انتهـاى  اي  پس از چهار ساعت حرکت یکسره به سایت سازمان انرژى هسته   بعد از ظهر،  
  ایـن سـایت  ةدرباررا  در بین راه توضیحات آقاى امراللهى .رسیدیم اده در ارتفاعات البرز   ج

ر پیچ و خم کوهستانى راه  پ سفالتهآتا سایت در جاده      تا قزوین در اتوبان و از آنجا         .شنیدیم
  .پیمودیم

ست  بیـ .ام را برداشتم که شناخته نـشوم   عمامه، مرکز بخش،در هنگام عبور از محله کالیه   
        چون ؛خرج استرکیلومتر آخر را سازمان با یک میلیارد تومان هزینه ساخته که خیلى هم پ 

هـاى    حـرف ؛یـم ددا  در تمام مـسیر مـذاکرات مجلـس را گـوش مـى           .داشته هاى زیادى   کوه
   .مخالفان کابینه خیلى تند بود

جهـت   ، مدیران و اساتید و جمعى از دانشجویان که بـراى اعـزام بـه روسـیه             ،هنگام ورود 
 بـه گرمـى   ؛خواننـد   در آنجـا زبـان روسـى مـى    ،کارهاى فنى نیروگـاه اتمـى بوشـهر      آموزش

اى از تهـران   هاى مرتبط با انـرژى هـسته    جمعى هم از دانشجویان ممتاز رشته    .استقبال کردند 
 ضمناً مذاکرات مجلس . براى استراحت رفتم .پس از نماز با آنها ناهار خوردیم       .آمده بودند 

اهللا   آقاى خاتمى بود و خوب هم بود و نیـز سـخنرانى آیـت       ،م که آخرین دفاع   را گوش داد  
 بازدیـد  یهاى تدریس زبان روسـ  سپس از یکى از کالس .اى را که آن هم خوب بود      خامنه

   .کردم و با استاد و دانشجویان حرف زدم
 اینجا را از زمان جنـگ شـروع بـه سـاخت     .در دفتر به توضیحات مدیر سایت گوش دادم  

یت ممتاز محل کـه در محاصـره   عاى که به خاطر موق  براى واحدهاى حساس هسته؛ایم  ردهک
 ولـى  ،در مقابل حمالت دشمن به خوبى قابل دفاع است ،فلک کشیده استه هاى سر ب    کوه

مرکـز آمـوزش و تحقیقـات    بـه عنـوان    ،هاى منفى جویی محل و عیب به خاطر شناخته شدن     
  . شود استفاده می

یى که اخیراً از فرانسه آمده و مرد دانشمندى ینوم آقاى امراللهى و دکتر م   سپس با خیرمقد  
اى در این زمان صحبت     اهمیت دانش هسته   ة دربار .دانشجویان رفتم و   جمع اساتید    به،  است
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 سـپس دانـشجویان ممتـاز و    .کردم و تأکید نمودم که سیاست نظام تقویت این بخش اسـت          
 اسـتفاده از لیـزر بـراى معالجـه     .اتى خود را توضیح دادند   سه پروژه تحقیق   ،استاد راهنمایشان 

 .هـا کـه نتـایج درخـشانى داشـته و هـدایا دریافـت کردنـد             زخم معده و ترمیم زخـم      ،دیابت
  .شان کردم زبان روسى صحبت کردم و تشویقآموزش جداگانه براى دانشجویان 

 . را دیـدم  گـزارش یـک زلزلـه خفیـف امـروز       .مزلزله بازدید کرد  سنجش  سپس از مرکز    
ى در کنار رودخانه به سـوى ارتفاعـات پـیش رفتـیم و در کنـار      دسپس رفتیم براى کوه نور    

از ی وزراى پیـشنهادى خـاتمى را        متما آوردن جا رأى   همان .نشستیم آبشارى براى استراحت  
منتظره بود و نشان از عدم انسجام جریان راست در مجلس کـه سـعى   شنیدیم که غیر سیم    بی
   . چهار نفر را بیندازند و نتوانستند سه،کردند می

چند  .ها و انبارها را و محل ساخت کارخانه آب سنگین را دیدیم         ساختمانو  سپس رفتیم   
 مخـصوصاً سـاخت کانـال    د،داران محلى آمدند و از خدمات دولت تشکر کردنـ           نفر از گله  

 ى ونواتـ ال و چهشت کیلـومترى بـزرگ سرپوشـیده کـه آب زیـادى بـه روسـتاهاى خـشک               
در کنـار رودخانـه    . شـان نمـودم     سئواالت زیادى از وضـع زنـدگی       .کند  گازرخان منتقل مى  

   . داردیصفا و هواى خوب منظره با.نشستیم براى استراحت و صرف میوه
 ة دربـار -دکتـر قریـب و دکتـر کمـالى     -یم مطالعه و طراحى کارخانه تولید آب سـنگین   ت

ن را شنیده بودم و امروز پیشرفت کار را شا  سال گذشته هم گزارش   . شان توضیح دادند   طرح
کـرده از    طرح را تأیید کـرده و تعجـب      ، جالب است که روسیه با اصالحات مختصر       .گفتند

 دو واحــد تبخیــر و تقطیــر بــراى پیــشرفت علمــى و فنــى ایــران بــا یــک واحــد تولیــدگاز و 
زه اقـدامى  شان کردم و اجا  تشویق؛کردن آب که عمدتاً هم قابل ساخت در ایران است    غنى

روى   کمـى پیـاده  . شام خوردیم. مجدداً تأییدکردم و اطمینان دادم     ،که در گذشته داده بودم    
  .کردیم و خوابیدم

  
  1997 آگوست 21            1418الثانى    ربیع  18   1376 مرداد 30شنبه  پنج 
   

ه تـاریخى   بعد از نماز صبح بـه سـوى قلعـ   . با اینکه هواى مطبوعى بود    ،شب خوب نخوابیدم  
 قبـل از  . در راه از کانـال سرپوشـیده انتقـال آب بازدیـدکردم     .حسن صباح حرکـت کـردیم     
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   . است ولى دو سه سال پیش تمام شده،انقالب طرح شده

کردیم  از باالى ابرها حرکت مىتمامى فضاى منطقه زیر پاى ما را مه و ابر گرفته بود و ما    
 بـا دو خـانم   ،ال کـه فعـالً ترچـال شـده    چ در روسـتاى خـشک  .منظـره بـدیعى بـود     که حقیقتاً 

 از اهـالى شـمال هـستندکه بـه     .که مشغول آبیارى مزارع خـود بودنـد     کردم  صحبت کشاورز
 بعـضى نقـاط   ، آبیگفتنـد در اثـر فراوانـ   .کننـد  هاى شمالى در مزرعه کار مـى       ت خانم دعا

   . استروستا رانش زمین پیدا کرده
بــراى دیــدن آثــار قلعــه المــوت هــا را گذاشـتیم و    ماشــین،رخــانز گايسـپس در روســتا 

 . چنـد بـار بـراى اسـتراحت نشـستیم     . شیب خیلـى تنـدى دارد  ؛ قله کوه رفتیم  به ،صباح حسن
جهى تـو   آثـار قابـل  .داد کالیه هم آمد و توضیحات مفیدى مى     جمعه معلم   امام ،آقاى حسینى 

شود و هنوز  کم نمى شان خیلى آب باقى ماندن دو مخزن آب است که ،نمانده و نکته جالب   
گویند احتماالً بـا مخـازن آب در     ها مى    بعضى .شوند  معلوم نشده از کجا و چگونه تغذیه مى       

  .هاى دیگر ارتباط دارند قله
 ةز مردم منطقـه دربـار   در مسیر با چند نفر ا.تا نیمه راه آمدند و نشستند  خانم   عفت و بدرى  

 منطقـه سردسـیر و کوهـستانى و بیـشتر پوشـیده از اشـجار        .کـردم  زندگى و کارشان صحبت   
 مهـاجرت زیـادى   ،بـودن صـنایع و اشـتغال بـراى جوانـان     نسردسیرى و کم بازده و به خاطر     

 با اینکه مدرسه و برق و راه و ؛ نسبت به اول انقالب کم شده درصد30شان  دارند و جمعیت
   . تلفن هم دارندآب و

 چنـد هکتـار   ، گفتنـد .رفـتم   در کنـار زرآبـاد  ،سپس به کنار دریاچه جالب و طبیعـى اوان       
ان و قـزوین بـراى    جمعـى از مـردم تهـر      .اسـت مساحت و حدود ده متر عمق دارد و شیرین          

 و عسل و کـره و پنیـر   ب کبا:ندصبحانه خوبى آماده کرده بود  . زده بودند  تفریح آنجا چادر  
  . به جاى صبحانه و ناهار؛وردیم خيزیاد

 کشاورز رفـتم و بـا    اي  منزل خانواده استفاده از دستشویی، به      براى   ،سپس در همان ساحل   
 از مـسیر دیگـرى   ،بـراى مراجعـت   .کـردم  پرسـى  احـوال  هـا  اهل خانه و با جمعى از توریست 

طقه که براى  به خاطر دیدن من؛تر بود  کوهستانى و کوتاه، ناهموار،برگشتیم که جاده خاکى   
رود کـه از جمـع    طالقـان  المـوت و  ،رود هاى انـدج   در ساحل رودخانه .میدیدن آن رفته بود   

  .میگذشت ،رود ت سد منجیل مىم به س،شاهرود تشکیل شدهرودخانه آنها 
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عـصر در خانـه اسـتراحت و مطالعـه و      . بعد از ظهر بـه منـزل رسـیدیم         سهسرانجام ساعت   
 امیـدوارم بـا احـداث راه المـوت بـه تنکـابن و       .استخر و نوشتن خـاطرات دو روز را داشـتم       

  .شودآباد  این منطقه ،رى تحت فشاراستفاده از آبیا
  

  1997 آگوست 22          1418الثانى    ربیع  19   1376 مرداد 31جمعه  
   

 در . کلیـد قـرآن و اسـتراتژى جهـانى آمریکـا     : بیشتر به مطالعـه گذشـت  وقت. در خانه بودم 
ها بحث روى تصویب کابینه آقاى خاتمى در مجلـس مـورد توجـه اسـت و دور از             گزارش

  1. استنتظار بودها
 معاونت ، درخواست دارد که محسن. وزیر کشور آمد،نورى] عبداهللا[ آقاى ،پیش از ظهر 

 معتقد است که جناح راسـت  . نپذیرفتم، چون خود محسن موافق نیست؛سیاسى او را بپذیرد   
] علـی [مهـاجرانى و  ] عطـاءاهللا [ ،خـودش  –هم تالشش را براى انـداختن سـه نفـر از کابینـه            

جهانگیرى و ] اسحاق[ ،مظفر] حسین[ و در مرحله بعد       است کرده و نتوانسته  -زاده   لىعبدالع
کرده منتـشر  منفـى را در مجلـس بـین خودشـان        هکالنترى و گفت لیست چهـار نفـر       ]عیسی[

 ترتیبـى  ،انـد و گفـت   ست برداشـته لیـ  مظفر را از ، ولى در نهایت با اشاره دفتر رهبرى     ،بودند
 بـه  ،رسـیده   صحبت کنند و اگر نوبت بعضى از آنهـا زودتـر مـى          دادند که مخالفان در پایان    

  . که وقت مخالفت بماندندکرد عنوان موافق صحبت مى
] محمدرضـا [ و ]لطفیان، فرمانده نیروي انتظامی  [ قاطعانه با ادامه کار آقایان هدایت      ،گفت

که است  از من خو.کند  در نیروى انتظامى مخالفت مى  ]فرمانده حفاظت و اطالعات   [،  نقدى
                                                

 - یان حسین آقا: اعضاي کابینه اول آقاي سیدمحمد خاتمی که از مجلس پنجم رأي اعتماد گرفتند، عبارت بودند از
آبادي، وزیر اطالعات، حسین نمازي، وزیر امور اقتصادي و  مظفر، وزیر آموزش و پرورش، قربانعلی دري نجف

دارایی، سیدکمال خرازي، وزیر امورخارجه، محمد شریعتمداري، وزیر بازرگانی، محمد فرهادي، وزیر بهداشت، 
حاجی، وزیر تعاون، محمد  گراف و تلفن، مرتضی و تل جهانگرد، وزیر پست  پزشکی، نصراهللا درمان و آموزش

کیا، وزیر جهادسازندگی، اسماعیل شوشتري، وزیر دادگستري، علی شمخانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي  سعیدي
مسلح، محمود حجتی، وزیر راه و ترابري، غالمرضا شافعی، وزیر صنایع، مصطفی معین، وزیر علوم، تحقیقات و 

کمالی، وزیرکار و امور اجتماعی، عیسی  هللا مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، حسینفناوري، سیدعطاءا
زاده، وزیر مسکن و شهرسازي، اسحاق جهانگیري،  کالنتري، وزیرکشاورزي، عبداهللا نوري، وزیرکشور، علی عبدالعلی

 . نیروطرف، وزیر اهللا بی وزیر معادن و فلزات، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و حبیب
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 مـدعى اسـت کـه    .ى باشـد یپیمـا   همراه من در برنامه کوه، پیشنهاد داشت.وارد مجلس بشوم 

انـد   کرده بر این اساس بوده که فکر مىدر کابینه، او و مهاجرانى با حضور ] رهبري[موافقت  
رد و معتقد است که اکنون جناح راست به این نتیجه رسیده که       در مجلس رأى نخواهند آو    

 بهتر بود و به صحت پیشنهاد ایشان ،کرد   اقدام به تغییر قانون اساسى مى      ،اگر براى ماندن من   
آقـاي   ،گفـت .اند مرعشى در این خصوص پى برده] حسین[روحانى و آقاى   ] حسن[و آقاى   

  .خاتمى مایل است امروز به اینجا بیاید
کردم بـه   پیـشنهاد ،نورى] عبداهللا[بعد از خبر آقاى . جمهور آمد یسی ر، آقاى خاتمى  عصر

 ایـشان  . است آمده]در جماران [ چون تازه به منزل جدید در همسایگى ما ،دیدن ایشان بروم  
 از تـصویب کابینـه کامـل     .هاى مجلس را تعریف کـرد       جریان بحث  .ترجیح داد که او بیاید    

اى را در مـورد وزارت اطالعـات گفـت و     اهللا خامنـه  با آیـت  هایش     صحبت .خوشحال است 
 بـا ادامـه کـار     ،رازینى و گفت  ] علی[یونسى یا   ] علی[آقاى  حضور  تالش دفتر رهبرى براى     

و بــراى ت نــشده اســت موافقــهــم  ]ریــیس ســازمان انــرژي اتمــی[، امراللهــى] رضــا[آقــاى 
 در دبیـرى شـوراى عـالى     راروحانى] حسن[ دکتر ه،جایگزینى مشکل پیدا کرده و قرار شد      

تـشخیص   [ دبیر مجمع،والیتى] اکبر علی[ از اینکه دکتر اند نگرانبعضی  . کندابقاملی امنیت  
 رهبـرى  ، گفـت .کردمتأکیدبر پیگیرى کار طرح ساخت آب سنگین        . بشود ]مصلحت نظام 

 ه دلیـل  بـ  را  با ترکیب همه وزراى بعـد از انقـالب       ،مشاورتد  پیشنهاد او مبنى بر تأسیس نها     
  . اند بل اعتماد در بین آنها نپذیرفتهاق غیريوجود افراد

  . طاهره هم مریض است؛مریضهر دو  و ند اینجا بود-فاطمه و صدیقه -ها  امروز همشیره
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  1997 آگوست 23                     1418الثانى    ربیع 20    1376 شهریور 1شنبه 
   

بحـران در جنـوب   و  باعث توجه ناظران اسـت    ،میر توسط سرنشینان  ] فضایی[تگاه  تعمیر ایس 
 سـپس جلـسه مجمـع تـشخیص     .هـا را دیـدم     گـزارش  ساعت ده و نیم صـبح     تا ساعت   . لبنان

بعـد از   .مـواد مخـدر اصـالح شـد    ] مبارزه با قاچـاق [ بود که دو ماده از قانون         نظام مصلحت
یرش ادامه کارش در شـوراى عـالى امنیـت ملـى          روحانى در مورد پذ   ] حسن[جلسه با دکتر    

 با دکتر حبیبى بر سر جانـشین ایـشان بـراى دبیـرى     بماند؛ وصحبت کردیم که تشویق کردم    
  .مجمع

کنند کـه مایـل نیـست      پیگیرى مىیها براى پذیرفتن شغل تی دول،ظهر محسن آمد و گفت   
ار سـالی عـضو هیـأت     چهـ .مترو بپذیردشرکت  یس هیأت مدیره    ی قرار شد در حد ر     ؛بپذیرد

  . مدیره بوده است
 از ترکیب ستاد اقتصادى آقـاى خـاتمى اظهـار نگرانـى     .الویرى آمد] مرتضی[عصر آقاى   
 مطلع شده آقـاى  ، گفت.اند هاى مختلف گذاشته و سهم داده  ترکیبى از گروه،کرد و گفت  

انـد و از   رد کردهداده و ایشان و بودجه را هم به رهبرى براى سازمان برنامه        او   اسم   ،خاتمى
هـاى    با توجه به مقبولیت افکار و شیوه ، پیشنهاد کرد  .ام  شنیدهن گفتم   .این جهت ناراحت بود   

   . نپذیرفتم؛ خوب است حزبى تشکیل بدهم،مدیریتى من در اکثر نیروهاى آگاه کشور
ها تشکر  هاى من نسبت به تعاونى   از حمایت   و  آمد ]وزیر صنایع [،  شافعى] غالمرضا[آقاى  

هـا بـه عنـوان سـپاس آورد و        از سـوى تعـاونى     -عقـاب بلنـد پـرواز      -ىی تندیس زیبا  وکرد  
  .اى ندارد  مطلب تازه؛اش براى وزارت صنایع را توضیح داد برنامه

را مطالـب بـه کلـی سـري     هاى جدیـد و       بولتن . معاون ویژه اطالعات آمد    ،فالحآقاى پور 
 ]اطالعـات  [ مجموعه مدیریت فعلـى وزارت   ،آورد و از اینکه با فشار اطرافیان آقاى خاتمى        

یس دفتـر مـورد   یـ  با انتخاب ر ، گفت از دفتر آقاى خاتمى     . اظهار نگرانى کرد   ،متالشى شود 
اسالمى  و سعید پورمحمدي] مصطفی[ ،نظر آقاى درى مخالفت شده و نیز فشار است که او   

هـا و    شخـصیت ةر از سوءاستفاده از اطالعات موجود در معاونت ویژه دربا       .عوض شوند نیز  
از علما و طیف راست تعدادي نیز از تضعیف رهبرى با توجه به وضع دفتر ایشان و رنجیدن              

  از ایشان به خاطر کوتاه آمدن در مقابل جناح چپ و عدم وفادارى جناح چـپ بـه ایـشان و        



 
 

 
 

              
                        374 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جلسھ مجمع تشخیص مصلحت                     

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
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تشكیل جلسھ ھیأت امناي دانشگاه آزاد                      

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی
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 حتى گروه آقـاى  ، اظهار نگرانى کرد و گفت     ،برگان دارند ى که براى انتخابات خ    یها  برنامه

  .اند چپ نزدیک شده اند و به جناح شهرى هم به شدت رنجیده رى
خواهد  از اینکه آقاى خاتمى نمى.  آمد]رییس سازمان انرژي اتمی   [،   امراللهى ]رضا [آقاى

 من خواست  از؛اند رهبرى مخالفت کردهکند  احساس می ناراحت است و ،هد حکم بدبه او
  .که کمک کنم

   
  1997 آگوست 24          1418الثانى    ربیع  21   1376 شهریور 2ه بیکشن

   
 بـراى کالسـیک   ، پیشنهاد داشت که وقـت بگـذارم  .رى شیرازى آمد یحا] الدین محی[آقاى  

کردن مبانى حکومتى اسالم به سبک دانشگاهى و اظهار تمایـل نمـود کـه از شـیراز بـه قـم                 
 خوابى از . اظهار نگرانى کرد،بعد از انتخابات پیش آمدهحاکمیت  که براى ی وضعاز. برود

پاسدارش نقل کرد که امام را در خواب دیـده و از ایـشان پرسـیده کـه میـراث شـما را چـه           
اند و سـپس بـه مـن و از     اى اشاره کرده  خامنه اهللا یتکسى حفظ خواهد کرد و امام اول به آ        

 در ،مقـامى آقـاى منتظـرى    د که در زمان امام و در عهد قائم قل کر دباغ ن ] مرضیه[قول خانم   
شود و   آقاى منتظرى رهبر نمى،کرده که او گفته بعد از امام مکه با یک خانم عرب برخورد     

  .عدى بودن دفتر رهبرى انتقاد دارد از یک ب.شود اى رهبر مى  خامنهاهللا یتبلکه آ
ــاى  ــصطفی[آق ــدى از ] م ــا] وزارت[پورمحم ــداطالع ــاى  .ت آم ــدن نیروه ــیده ش  از پاش

خواست داشت که و نیز از من دراطالعاتى با فشار دوستان آقاى خاتمى اظهار نگرانى کرد         
بیشتر در جامعه ظاهر شوم و براى دفاع از روحانیـت کـه مـشکل پیـدا کـرده و نیـز تقویـت                   

   .صحبت کنم رهبرى
ه استعفا کرده و پیشنهاد خارجامورواعظى آمد و گفت از معاونت وزارت  ] محمود[آقاى  

 بـراى   .فـروزش آمـد   ] غالمرضا[عصر آقاى    .شده به نیویورك برود که خودش مایل نیست       
 امـوالش زیـر نظـر مـن بـه      ،ثبت بنیاد آفریقا اجازه گرفت کـه بنویـسند در صـورت انحـالل             

  . براى کار در مرکز تحقیقات استراتژیک اظهار آمادگى کرد.مصرف خیر برسد
 آقایـان   . براى حل مشکالت بنیاد تاریخ استمداد کرد        و معادیخواه آمد ] دعبدالمجی[آقاى  

معاون خدمات شـهري شـهرداري   [،  زاده  تقى] قاسم[ و   ]معاون عمرانی [،  آشورى] ابوالقاسم[
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آقاى دکتـر روحـانى    .براى نجات مدیران زندانى شهردارى استمداد کردند     و   آمدند   ]تهران
 توفیق اکثریت در انـداختن افـرادى از کابینـه و نیـز         وضع مجلس و عوامل عدم     ة دربار .آمد

  .وضع مرکز تحقیقات استراتژیک و وضع کابینه مذاکره کردیم
ى ایـشان و سـاخت   دنـور   سفرم به المـوت و برنامـه کـوه   ة دربار.همان رهبرى بودمیشب م 

 در ، ایـشان گفـت  .کارخانه تولید آب سنگین و دبیر مجمع و وضع کابینـه صـحبت کـردیم            
 جـواب رد  ، براى تعـویض فرمانـده ناجـا       ،]وزیر کشور [،  نورى] عبداهللا[تقاضاى آقاى   مورد  

   .مهاى زندانیان شهردارى را منتقل کرد  درخواست خانواده.اند داده
 او در چاهى رفـت کـه از مـسیر چـاه     .رفتیم در مسیرى مىفاطی دیشب خواب دیدم که با  

  .طراب بیدار شدم در حال اض.کردردی ولى خیلى ،راه را ادامه دهد
  

  1997 آگوست 25          1418الثانى    ربیع 22    1376 شهریور 3دوشنبه 
   

 یکـى از مراکـز   ، این هیأت قبل از انقالب   . آمدند )ع (جمعى از اعضاى هیأت انصارالحسین    
 قـسمتى  ه، من ماندةعمده سخنرانى و تبلیغ و تدریس من بود و اسنادى که از ساواك دربار             

آقــاى مـصطفى میرخــانى تــشکر کـرد و مــن هــم صــحبت   .  همــین هیـأت اســت مربـوط بــه 
زدگـان    مبلغـى کمـک بـراى زلزلـه    1.اى با اشاره به سوابق و نیز اسناد ساواك نمودم    دوستانه

                                                
 - هاى  هیأت. هاى تاریخى کشور ماست هیأت انصار از جمعیت«: آقاي هاشمی در بخشی از این سخنرانی گفت

ها بود که جمع شده بود که کارهاى  مثل هیئت مؤتلفه که ترکیبى از هیأت. کردند دیگرى هم بودند که خیلى کار می
هاى دیگر داشت این بود که به   انصار نسبت به خیلى از هیأتامتیازى که هیأت. دادند مهم اوایل انقالب را انجام می

ت اهل نوحه و روضه بودند که اینها هم مقدس هستند و کارساز هم ئابیشتر هی. یک کالس درس تبدیل شده بود
هایى که امروز در  اکثر شخصیت. کارهاى آموزشى و تربیت افراد جدى گرفته شده بود) ع(در انصار الحسین. بودند
من این اواخر داشتم خاطراتم . ر منشاء اثر هستند از آقایان علما، در این هیأت رفت و آمد داشتند و سر کار بودندکشو

داد، زیاد بود این اسناد را براى اینکه قرار  هایى که ساواك از هیأت می کردم که چاپ کنند، دیدم گزارش را آماده می
 نکات. ها یادم آمد ز آن دورهخیلى چیزها ا. ال گذشته خواندمحدود یک س. بود در یک کتاب چاپ شود، خواندم

خیلى . دانستیم ولى مأمورین ساواك که در جلسات ما بودند آنها را منعکس کرده بودند  زیادى بود که اصالً نمی
نه فالنى این مثالً در خا. هاى اکثر شما که جلسه در آن برگزار شده بود، در آن اسناد است خانه. دهد خوب نشان می

خیلى از . احى کردچه کسى مد.  و چه کسى درس پس دادنویسند که چه کسى درس گرفت نام شاگردان را می. بود
کنم هیأت انصار جایگاه  با آن چیزى که منتشر شد فکر می. اسامى شما و شاید اسامى همه شما جزو آن اسناد چاپ شد

 آن. دانید، بنویسید و تکمیل کنید ه در برنامه بودید و بیشتر میاش را شما خودتان ک بقیه. تاریخى خود را پیدا کرد
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  .خراسان آوردند

بـراى  و د  نمواش مشورت      براى کار آینده   . وزیر سابق نفت آمد    ،آقازاده] غالمرضا[آقاي  
و بـروز  جمهور در آینده  یسی و از بروز اختالف بین رهبرى و ر       ردکعالقه  اظهار  کار با من    

   .کرد د و تمجید زیادى از مدیریت مننمومشکالت اظهار نگرانى 
 بـراى تهیـه و    . آمدنـد  ]ریـیس سـتاد اقامـه نمـاز       [،  قرائتـى ] محسن[غیورى و   ] علی[آقایان  

ى طـالب قـم کـه در    یاجراى طرحى براى ازدواج جوانان استمداد کردند و نیز براى راهنمـا    
ارومیـه  در  در مراسـم تـرویج نمـاز     کـه  خواسـتند .انـد  مدیریت به وضع بدى رسـیده     اثر سوء 

  .شرکت کنم
 و شـان  جنـاح مقابـل  وضـعیت   وضع مجلس و . آمد ]نماینده کرمان [،  آقاى حسین مرعشى  

کـه رهبـرى بـا عـزل     -مشکلى را که براى آقاى عبداهللا نورى در وزارت کشور پیش آمـده            
فرمانـده حفاظـت اطالعـات    [، نقـدى ] محمدرضا[ و ]فرمانده نیروي انتظامی[، ر لطفیان تیمسا

 آقاى نورى هم از خود در مورد امنیت ناجا     . توضیح داد  -اند   موافقت نکرده  ]نیروي انتظامی 
  .سلب مسئولیت کرده و قرار شده که حکم جانشینى فرمانده کل قوا هم داده نشود

 گـزارش سـازمان کنفـرانس اسـالمى و نیـز پیـشرفت       . آمد]وزیر نفت[،  عصر آقاى زنگنه  
از ژنو آمد و از ناصري ] سیروس[آقاى  .هاى اقتصادى ما با عربستان سعودى را داد  همکارى

 در مـورد  1تکریتىزان   مذاکره با بر   ةى گفت و دربار   یمان با کشورهاى اروپا     رکود همکارى 
  .کسب نظر کرد روابط با عراق

 عقـد  . براى مراسم آشتى احمد و پروین آمدنـد        ،حمود و موسوى   م ،خانواده اخوى احمد  
   اینـک بـا  . دادگـاه طـالق داده اسـت    ،است با تقاضاى پـروین    مدتی   .شان را خواندم    ازدواج

                                                                                                              
آن موقع خودمان هم . عنوان سند مطالب آوردیم لى که در آن کتاب مطرح شده به یاسناد ساواك را به خاطر مسا

 دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» . آن هیأت چقدر نقش داردمتوجه نبودیم که
 .1398 انقالب، معارف نشر

 - او از . عراق در زمان صدام بوددستگاه امنیتی سیی و رنی صدام حسیبرادر ناتن، یتی الحسن التکرمیبرزان ابراه 
 انی صدام از مي به سوکی شلفری آن به کی که طشود ی شناخته ميالدی م1981 در سال لی دجار کشتیمسئوالن اصل

 يا  تن اعدام شدند و ماندگان به منطقه148ها سوزانده و  نطقه بمباران شد، کشتزارها و نخلستان مل،ی دجيها نخلستان
 ندهی سال به عنوان نمانی به مدت چند1983 از سال یتیبرزان تکر.  به زور کوچانده شدنديدر مرز عربستان سعود

 بود که يا  نفره55 نفر از فهرست نیمهشت  وی سبرزان. کرد ی سازمان ملل در ژنو خدمت مییعراق در دفتر اروپا
 .اعدام شدبه حکم دادگاه  1385 در زمستان او. صدام، آنها را دستگیر و محاکمه کردند ی پس از سرنگونانییکایآمر
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 مالقات با ھیأت انصارالحسین 

مالقات با  اعضای هیات انصارالحسین
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هدیـه   م راهـای   قرآنـى و چنـد جلـد از کتـاب    . عفت هم بـود  .شروطى دوباره ازدواج کردند   

مراسـم قـدردانى از خـانم    بـه   عفـت هـم   .روى کلید قرآن کـار کـردم   .به خانه آمدم   .دادیم
  . رفت حبیبى در دانشگاه الزهرا] شهال[

  
  1997 آگوست 26                1418الثانى    ربیع  23   1376 شهریور 4شنبه  سه

   
هاى من قدردانى کـرد و      از حمایت  .عامل تأمین اجتماعى آمد    مدیر ،کرباسیان]مهدي[آقاى  
 از تغییـر سیاسـت   .بگیرها و بازنشستگان داد    شى از رشد خدمات سازمان براى مستمرى      گزار

داند و  قابل برگشت مىها را غیر  بیمارستانیگردانو طرح خودوزارت بهداشت نگران است 
 دفترچه بیمه من .جمهور وصل شود یسیپیشنهاد دارد که تأمین اجتماعى مستقل شود یا به ر         

  .آوردرا و عفت 
 از و معاونـان بـراى قـدردانى      ]ریـیس سـازمان تربیـت بـدنی       [،  طبا هاشمى] مصطفی[آقاى  
] رضـا [آقـاى   .کردیم که عکس بگیرند  نشان آقاى ناظریان را نصب    .هاى من آمدند    حمایت
 تلفنى گفت آقاى خاتمى پس از مالقات بـا رهبـرى      ،]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى

استاندار گـیالن  ،  ]اکبر طاهایی  آقاي علی [ .ندا  ایشان ياگوید که رهبرى هنوز مخالف ابق       مى
  .آمد و گزارش کار داد

وردهاى ا کتـابى از دسـت  . آمـد  ]سـفیر ایـران در کانـادا      [،  عـادلى ] محمدحسین[عصر دکتر   
 تـأثیر زیـادى در      ، گفـت انتخابـات ایـران      . اسـت  هاى اول سازندگى تهیه کـرده      اقتصاد سال 

ن داشته که قبول کنند در ایران دموکراسـى واقعـى حـاکم       ها نسبت به ایرا     اصالح نظر غربى  
 پیـشنهاد  . برایشان بسیار جالب است،ام است و از اینکه من به آسانى انتقال قدرت را پذیرفته      

  .  براى اصالح روابط استفاده شود،داد که از این فضاى خوب
 تمدن نام حزبه خواهند حزب جدیدى ب جمعى از یاران حزب جمهورى اسالمى که مى      

 ،ر حبیبـى تـ  دک . مـشورت را پـذیرفتم     ؛آمدنـد   براى مشورت و کمک    ،اسالمى تأسیس کنند  
از [، تقدیـسیان ] سـعید [و   ]هـاي علمـی کـشور      دبیـر شـوراي پـژوهش     [،  مکنـون ] رضا[دکتر  

 آن دو نفـر را دادم  ]درجه سه خـدمت  [ نشان. آمدند]جمهوري معاونت حقوقی نهاد ریاست   
 کـه  ی از وضـع .هاى دولت و دبیرخانـه مجمـع صـحبت کـردیم          کار ةو با دکتر حبیبى دربار    
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] عطـاءاهللا [کشور پیش آمده و تذکرى که رهبرى بـه آقـاى      وزیر،  ]آقاي عبداهللا نوري  [براى  
] مـصطفی [ نگران است و به اظهارات بعضى از وزراى جدید مثل آقایـان  ،اند  مهاجرانى داده 

، ]وزیـر مـسکن و شهرسـازي   [ ،زاده عبـدالعلى ] علی[ ،]وزیر فرهنگ و آموزش عالی   [،  معین
وزیـر  [،  مظفـر ] حـسین [ و   ]وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی          [،  فرهـادى ] محمد[

  .ندارد تا آخر بماندبنا  ، گفت. انتقاد دارد]آموزش و پرورش
اش  و حنجـره   کلیـه  بـدن، فاطى از کانادا تلفنى خبر داد که به دکتـر رفتـه و بـراى ضـعف     

  .مشغول معالجه است
   
  1997 آگوست 27            1418الثانى    ربیع  24   1376 شهریور 5ارشنبه چه

   
 کـار  . آمدنـد ]جامعه اسـالمی پژوهـشگران   [= هاى اسالمى دانشگاه جمعى از گروه پژوهش  

خودشان را گزارش دادند و اظهـار آمـادگى بـه همکـارى بـا مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک            
  .گفتند هزار عضو دارند از من هم استمداد کردند و .نمودند

بـه شـیعیان   بیـشتر   خواسـت  . اهل پاکـستان اسـت  . حاکم شرع دادگاه قم آمد ،قوىنآقاى  
 از ترکیب شوراى بیست نفره که اخیـراً  .اظهار نگرانى کرد  از کشتار شیعیان.پاکستان برسیم 

قـاد  انت ، بـراى شـیعیان پاکـستان تـشکیل شـده        ،خارجه و تأیید رهبرى   اموربا پیشنهاد وزارت    
  .داشت

اش کمـک خواسـت و     بـراى روزنامـه  . مدیر روزنامه نداى وقت پاکستان آمـد  ،آقاى پویا 
خـواهیم در امـور     گفـتم نمـى  .کند گفت به نفع خانم بوتو و علیه دولت نوازشریف تبلیغ مى      

  .کنیم داخلى پاکستان دخالت 
 ،]صنعت آب و برقالمللی  بارتل، سردبیر نشریه بین [ونالیس عصر مصاحبه طوالنى با خانم

خبرنگـار مجلـه تخصـصى سـد اسـت کـه در             . داشـتم سازى در ایـران     هاى سد    برنامه ةدربار
ى یرجاشـهید  از سدهاى کرخـه و کـارون و   .رود  کشور مى164به   و شود  انگلیس منتشر مى  

   .قرار گرفته استبازدید کرده و تحت تأثیر پیشرفت و وسعت صنایع سدسازى در ایران 
 پیشنهاد . مذاکره داشتیم استراتژیک  براى کار در مرکز تحقیقات     .کان آمد تر] اکبر[آقاى  

 .بـا فـاطى تلفنـى صـحبت کـردم     . هـاى دولتـى داد    مدیریت مؤثر براى شرکتةتحقیق دربار 
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  .همان انجمن همبستگى زنان هستندی م.آمریکا را لغو نکنیماز ى یها خواست سفر خانم

   
  1997 آگوست 28           1418الثانى    ربیع  25   1376 شهریور 6شنبه  پنج

   
 کنـار  از ،بـا جمعـى از محافظـان   . ى رفتـیم دنور براى کوه  ونیم پنج ساعت ،بعد از نماز صبح   
 در مـسیر بـا جمـع زیـادى از مـردم         .ال حرکـت کـردیم    چـ  کل به سوى کُ   ،پارك جمشیدیه 

 ،ام یران را آباد کـرده ها از اینکه ا  بعضى.کردند محبت برخورد مى  گرم و با   .شدیم میمواجه  
دند که پـس از  نمو  اظهار خوشحالى مى،ام ها از اینکه به کوه آمده       کردند و بعضى    تشکر مى 

ام و بعضى هم مشکل مسکن را مطـرح    چنین فرصتى پیدا کرده،آن همه زحمت بیست ساله   
  .کردند

 است  سال وپنج  سى ، گفت .میخورد خرما   خانه محمدآقا توقف کردیم و چاى با       در قهوه 
 بـا پاسـداران   ، سپس در کنار مقر سپاه و صداوسیما.خانه دوم رفتیم  تا قهوه  .که اینجا را دارد   

هـشت صـبح     سـاعت .میزاده قاسـم بـه منـزل برگـشت     صبحانه خوردیم و با ماشین از راه امـام   
   . هفته برومر بنا دارم ه.رسیدیم

 ظهـر  .چـاى  ارداد تـرکمن  بیشتر روى کلیـد قـرآن و قـر      ؛کردم  تا عصر در منزل مطالعه مى     
 بـه دکتـر میالنـى پیغـام دادم کـه      .گذاشتیم سرى به مزرعه البرز به قم بزنیم   قرار .محسن آمد 

 از مـن   و شـده ی که چـشمش اخیـراً دچـار دوربینـ    ددهمعاینه آقاى ابراهیم امینى را ب   ترتیب  
  .خواسته کمک کنم

و خــسارات ه  از وضــع نــوق و جلگــ.میرزامحمــد تقــى و حــسین ســاالرى آمدنــدآعــصر 
 فاطى از کانادا تلفن کـرد  .دگفتن ها و کسالت چشم همشیره طاهره سابقه سرمازدگى پسته  بى

  .و نگران عوارض لغو سفر زنان آمریکایى است
  

  1997 آگوست 29                   1418الثانى    ربیع  26   1376 شهریور 7جمعه 
   

 .بـه البـرز قـم رفتـیم    ، جار پستهشیدن وضع ا براى د،با عفت و محسن و چند نفر از محافظان       
  بـا ایـشان  ، شرکت دژساز براى رونـق بخـشیدن بـه امـالك تولیـت در البـرز          ،قبل از انقالب  
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عد از ب،  در اختیار مبارزه قرار داده بود امورش را،تلیوت] ابوالفضل[ چون آقاى  .شریک شد 
 امالك مورد ،تر از این هاى مهم    به خاطر مسئولیت   ،زندان رفتن من و سپس پیروزى انقالب      

پرداختـه   سهم خود به عمـران  ر هرکس د و از چند سال پیش اراضى تقسیم شده.توجه نبود 
آبیـارى  بـه  کرده و اخیراً هکتار درخت پسته ایجاد    15، حدود   محسن هم در سهم من    . است
 . ولى کمتر از مقدار مورد انتظـار اسـت    ،ها بد نیست     وضع درخت  . است هشدمجهز  اى    قطره

بـه نـام    یک نفـر افغـانى    اصغر و .  بهتر از ما است    ،مرحوم حاج قاسم  اخوي  درختان خانواده   
 هـم بـه مـسکن    سـري . گفـتم فعالیـت بیـشترى بکنـد    محسن  به .دنکن  براى ما کار مى   ابراهیم  

ــود؛افغــانى زدیــمکــارگر  ــدم   هــم در جــادهمقــدارى.  خــودش نب  .هــاى فرعــى ماشــین ران
  . ظهر به خانه برگشتم.ام هاست که دست به فرمان نبرده مدت

 در .هاى ایران و روسیه گذشـت  عصر وقتم به کار روى کلید قرآن و مطالعه تاریخ جنگ       
  .رسد  به نظر مىیها اوضاع جنوب لبنان بحران گزارش

   
  1997 آگوست 30                 1418الثانى    ربیع  27   1376 شهریور 8شنبه 

   
 براى کارهایش مشورت کرد و . وزیر جدید معادن و فلزات آمد،جهانگیرى] اسحاق[آقاى  

 از اقامـه    ، امـام جمعـه موقـت اصـفهان        ،روحـانى ] عباسـعلی [ آقـاى    ،گفت به دستور رهبرى   
 ایـشان بـه   طاهرى و حتـى تهدیـد  ] الدین جالل[جمعه منع شده و شفاعت و اصرار آقاى     نماز

مظـاهرى  ] حـسین [ فردى را با موافقت آقـاى  ،اند  دستور داده. استنتیجه مانده   استعفا هم بى  
ــاى طــاهرى.انتخــاب کننــد ــا آقــاى مظــاهرى ، ســرانجام آق  شخــصى از ، بــدون مــشورت ب

با توجـه بـه دسـتور رهبـرى بـه وزیـر       گفت  . استفکرانش بنام آقاى فالحى را برگزیده        هم
رسد   به نظر مى، هم با هماهنگى با آقاى مظاهرى انتخاب بشود        ]اصفهان [کشور که استاندار  

در دولـت هـم   اضـافه کـرد،   . خواهند در اصـفهان بـه نفـع جنـاح راسـت اقـدام شـود         که مى 
هـاى    وعـده ،زاده  عبـدالعلى ] علـی [ین و   معـ ] مصطفی[ ،فرهادى] محمد[ یانها مثل آقا    بعضى

بر توجـه بیـشتر بـه    .  که حالت شعارى حاکم شود  اند و اظهار نگرانى کرد      قابل اجرا داده  غیر
 مقدمات کار مهیـا شـده بـود و اصـالحیه        سازندگی،ن تأکید کردم که اخیراً در دولت        دمعا

  .قانون هم در مجلس است
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] محمــد[گرایــى آقــاى  هــاى احتمــالى چــپ  از سیاســت.اســحاق آمــد آل] یحیــی[آقــاى 

 دسـتور جلـوگیرى از توزیـع    ، اظهار نگرانـى کـرد و گفـت      ،]وزیر بازرگانی [،  شریعتمدارى
خیـز اقـدام شـده و     بد با فشار نمایندگان مناطق برنج ال؛ ممکن است برنج را گران کند    ،برنج

  .نیز از تعویض اکثر معاونان و آوردن از نیروهاى چپ اظهار نگرانى کرد
 بـراى سـاخت مـزار بـراى      .شـرعى و آقـاى واحـدى از سـوریه آمدنـد           ] محمدعلی[آقاى  

مـشق  نـام ایـشان در د  ه  اخیـراً قبـرى بـ   ؛اسـتمداد کردنـد   ) ع(علىامام   دختر   ،حضرت سکینه 
 گفتم پیگیرى کنند که سـوریه طلـب   .اند ها هم این نام را پیدا کرده        کشف شده و در کتاب    

  .شوداز این منبع کمک شاید بدهد تا لیره را با ارزش مناسب براى ایران 
مذاکرات دوستانه و یادآورى خاطرات دوران قبـل از  با  ؛مهدیان آمد] حسین[عصر آقاى  

  براى سالگرد جنـگ تحمیلـى  ،سپاه] گروه تلویزیونی [نگى  اى با بخش فره      مصاحبه .انقالب
  1.داشتم

   
  1997 آگوست 31         1418الثانى    ربیع  28   1376 شهریور 9یکشنبه 

   
اعـضاي هیـأت مـدیره مرکـز خـدمات         [ و باقی،     ایرانى ، نواب ، وافى ، سعیدى ،آقایان قاضى 
ؤسـسه خـدماتى را دادنـد کـه بـا       گزارشـى از کارهـاى رفـاهى م        . از قم آمدند   ]حوزه علمیه 

بـه  هـایم    از مـن بـه خـاطر کمـک      .دهـد   مـى ...  به طالب وام و کاال و بیمه و        ،کمک رهبرى 
 لوح سپاس آوردند .قدردانى کردند ،گرفتن بیمه روحانیت صندوق وام و نیز به عهده دولت      

  . پذیرفتم؛ها بیشتر برسم و خواستند که به امور حوزه
 گـزارش پیـشرفت   . حافظ منـافع مـا در قـاهره آمدنـد      ،قاسمى همراه آقاى    ،اخوى محمود 

داده شود کـه   همکارى با مصر را داد و خواست که اجازه باال بردن روابط تا سطح سفارت       
  .گفتم نظر رهبرى مساعد نیست

ى کـه در قـزوین و قـم بـا     یهـا  آمد و از وضـع دامـدارى و گـاودارى   پوربختیار حسن   حاج
 طلـبش را  ، گـزارش داد و تقاضـا کـرد کـه تأکیـد نمـایم           اسـت،  هدایت جهاد ایجاد کـرده    

  .فروشد مى] سازندگی[ شیر و گوشتش را به جهاد .بپردازند
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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اش   درخواست کمک براى تقویت مؤسسه فرهنگى     .مروارید آمد ] اصغر علی[عصر آقاى   
آقـاي محمـدتقی   [ شـد بـرادرش   ارا داشت و موافقـت بـراى کاندیـد    ] انتشارات دارالفکر [= 

خبرگان از شیراز و تقاضاى عفو آقاى سرفرازى را آورد        ] انتخابات مجلس [براى  ،  ]مروارید
  .اش دیدار داشته باشم و خواست از مؤسسه

سـازى   کارخانـه موشـک   یسی ر، سفیرمان در روسیه و آقاى دانش  ،صفرى] مهدي[آقایان  
 نیـز   کیلـومتر و 1300 با برد E د اسکايها  از پیشرفت در ساخت موشک.شهید همت آمدند 

ها و نیز طرحى دو هـزار    گیرى تا سطح پنج متر اختالف به کمک روس          قت هدف داصالح  
هاى سـبک گـزارش دادنـد و خواسـتار تقویـت        ماهواره کننده کیلومترى و نیز پرتاب  504و  

  .قدردانى کردند هاى من و کمیسیون ویژه همکارى با روسیه شدند و از کمک
 ، نظامى با روسیهيها  همکارى،جمعه موقت اصفهان م اماة دربار.همان رهبرى بودمیشب م

 رهبرى بنـا ندارنـد در مقابـل    .مسأله مصر و اروپا و آذربایجان و دریاى خزر مذاکره کردیم          
  .اروپا و آمریکا کوتاه بیایند و نیز در رابطه با مصر تغییر موضع بدهند

   
  1997 سپتامبر 1                 1418الثانى    ربیع 29    1376 شهریور 10دوشنبه  
   

 مالقـات  . کـار را در آنجـا شـروع کـردم      و  به دفتر ساختمان کوشـک رفـتم       ،براى اولین بار  
ین ی هوا بهتر از دفتر پا.ها گذشت  بعد از ظهر به مطالعه کتاب و بولتنشش تا ساعت .نداشتم

  .است
اده براى مراسـمى کـه بـراى قـدردانى از خـدمات سـازندگى مـن ترتیـب د            شش،  ساعت  

هـاى    از بـدو ورود بـا برنامـه    .رفتـیم ] سازمان تبلیغـات اسـالمی     [ به مرکز حوزه هنرى    ،بودند
-  و بیـشتر هنرهـاى سـنتى   - در مـسیر برپـا کـرده بودنـد    ، مختلف هنرى يها  هنرى که گروه  

   .مواجه شدیم
 ، حوزهرسپس سرود سازندگى را گروه کُاسالمی و  سرود جمهورى ،ترئات در سالن آمفى 

گـروه هنرمنـدان کـودك    . فرم مخصوص اجرا کردنـد لباس ها و با    یب آقایان و خانم   با ترک 
 در تجلیـل از  ،]رییس حـوزه هنـري   [،  زم] محمدعلی[ آقاى   .برنامه اجرا کردند  هم  اصفهانى  

  دوران فیلمــى از .کــرد ســخنرانى ،ســازندگى و خــدمات مــن و توضــیح کارهــاى خودشــان
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 بازدید از حوزه ھنري   

بازدید از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
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 بازدید از حوزه ھنري   

اهدای لوح سپاس حوزه هنری به سردار سازندگی
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 . تندیس من و لوح به من هدیه شد.سازندگى و فیلمى از کارهاى حوزه هنرى نمایش دادند  

ــار  از 1. آثــار ســازندگى و بــه خــصوص توســعه فرهنگــى صــحبت کــردم  ةســپس مــن درب
  .دیمونمبازدید هم هاى عکس  نمایشگاه

هـاى متـراکم و     برنامـه ، از مـاهواره  ورفتـه بـود   منـزل بـستگان  بـه   عفت هم  .به خانه آمدم  
. است کشته شدهکه در تصادف  را دیده بود   2یانااها را در مراسم مرگ خانم د        افراطى غربى 

مـصرى رابطـه   مـرد ثروتمنـد   با رسمی ه از شوهرش جدا شده و به طور غیر با اینک گفت،    می
  .ه است از مزایایش بودر خانواده سلطنتى انگلیس و برخورداوجز هنوز ،داشته

   
  1997 سپتامبر2                  1418الثانى    ربیع  30   1376 شهریور 11شنبه  سه 
   

 از امـوال  ، قبل از انقـالب این انتشارات،.  اسالمى آمدندفرهنگجمعى از مسئوالن دفتر نشر  
 با تأییـد خـود   ،)]ص(لیه وقت آستان حضرت معصومه    والت نایب[،  لیتوت] ابوالفضل[مرحوم  

بهـشتى  ] سـیدمحمد [غفـورى و  ] گلـزاده  علـی [بـاهنر و  ] محمـدجواد [من و به کمک آقایان     
از توفیقـات  ، ]مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسـالمی    [ ،ملکى] عباس[آقاى  . است تشکیل شده 

   .گزارش داد تر از دیگران زیاد در نشر تعداد زیادى کتاب و با تیراژهاى باال و ارزان
هـاى وسـیع در     از تصفیه  . آمد ]رییس سازمان ثبت اسناد و امالك     [،  اى  زواره] رضا[آقاى  
ى کـه گـروه   یهـا  یـت اذ و حاکمیت کامل چپ اظهار نگرانـى کـرد و از          یهاى دولت   دستگاه
[=  استردکاطرح و اسناد ثبت سازمان  نسبت به اقوامش و خودش در     ،یهیدر قوه قضا  حقانی  

  .شکایت نمود ،دردا ] ملکیيبند محدوده
هـاى اسـتان در     گزارشـى از پیـشرفت     .استاندار کردستان آمـد   ،  ]آقاي محمدرضا رحیمی  [

 حـدوث  دولـت جدیـد و نیـز از احتمـال     درداد و از عدم تداوم سازندگى دوران سازندگی  
                                                

 - 1398 انقالب، فمعار نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 

 - ی سلطنتی با دودمانی اشرافيها  از خانوادهیکی در انگلستان، عهدی ولچارلز، اول همسر ،)1997 -1961( انا،یدا 
گرفت با یک  می در اواخر عمرش تصمانایدا. از همسر خود جدا شد  زندگی مشترك، سال15 پس از يو. متولد شد

 را از دست خود ی القاب سلطنتاو ،گرفت ی ازدواج صورت منیاگر ا. کندج ازدوافیلمساز مصري به نام عماد الفاید 
 شهریور 9در  انای دارای ز، وقت صورت نگرفتچی ازدواج هنیا. شد ی محسوب نمسلطنتی خانواده ضو عگری و دداد یم

 . در پاریس، به همراه مرد مصري جان سپرد ی رانندگدی تصادف شدکی، در 1376
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 ،ا عزل نشدهتگفتم . مشورت کرد ا استعفاینگرانى کرد و براى ماندن اظهاربحران در کشور   
 کـه از  اتمـی ن مسئولیت سازمان انـرژى   پذیرفتة تلفنى دربار ،آقازاده] غالمرضا[آقاى   .بماند

 تأییـد   ؛کـرد  مـشورت   اسـت،   پیشنهاد شده  ،]جمهور رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[سوى آقاى   
  .کردم که بپذیرد

 تصمیم گرفته از سپاه بیرون   . آمد ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  عصر آقاى محسن رضایى   
نـوري،   [نـاطق آقـاي   از .فالحیـان آمـد  ] علـی [ آقـاى  .بیاید و براى شغل جدید صحبت شـد   

 نماینده را از ایشان از تریبون مجلس نخوانـده گلـه   200 از    بیش  که نامه تأیید   ]مجلس رییس
هـاى منفـى از ایـشان بـه رهبـرى       مند بـود کـه مرتـب گـزارش       کرد و نیز از دفتر رهبرى گله      

 ىرد] قربـانعلی [تجربگـى آقـاى     و نیـز از کـم  دانـ   خـراب کـرده   را  دهنـد و ذهـن ایـشان          مى
طر ایه نیـز بـه خـ   ی از قوه قـضا .نگرانى کرد در اطالعات اظهار،]آبادي، وزیر اطالعات  نجف[

  .فشار روى بستگانش گله داشت و گفت مایل است کار فرهنگى داشته باشد
  .گردد زودى برمىه بداد؛ ش  ا از رضایت فاطى در معالجهخبر عفت 

  
  1997 سپتامبر 3          1418الثانى    ربیع 31    1376 شهریور 12چهارشنبه 

   
  ]دزفـولی  [مخبـر  آقـاى  .اعضاى کمیسیون مشورتى شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمدنـد       

و از احتمال تضعیف بعد از  گزارش داد و از حمایت من در تقویت کمیسیون قدردانى کرد       
مات  من هـم از خـد  .ها و خدماتم هدیه کردند  قرآنى به پاس حمایت.دنمونگرانى اظهارمن  

   .خوب کارشناسى آنها قدردانى کردم
 بـراى  .اسـت در ایـران سـرگردانند   ه   مـاه  ؛سفیرمان در آلمان آمد   ،  موسویان] حسین[آقاى  

، خـرازى ] کمـال [ بعـد از مالقـات آقـاى    .پذیرش شغلى دیگر مشورت کرد که گفتم باشـد      
مـى از  ی بـه خـصوص عال  ،خارجه اروپـا در سـازمان ملـل      امور با وزراى    ،]وزیر امورخارجه [

شـان بـا ایـران را حـل      خواهنـد مـشکل   کـه مـى   -خارجه ایتالیا داده شده اموراظهارات وزیر   
و او تـأخیر آمـدن   بـا  احتماالً با خاتمه دادن با خدمت سفیر آلمـان کـه دیگـر مـسأله              -کنند

معتقـد  .  ضمناً از اقدام آقاى خرازى در تعویض معاونـان ناراحـت اسـت      .تبعیض منتفى باشد  
ى هم همـین  ملک] عباس[ دیروز آقاى . است کرده چپ] جناح[را  امورخارجه    وزارت ،است



 
 

 
 

              
                        390 

      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
   . استکه حتى برنامه تودیع هم برایشان نگذاشته گله را داشت و به خصوص

ان امام که از سوى ى فرمیآخوندى آمد و براى پذیرش مسئولیت ستاد اجرا      ] عباس[آقاى  
 بـه خـصوص کـه اگـر حکـم      ، خودش مایل نیست؛مشورت کرد ، پیشنهاد شدهيدفتر رهبر 

جدیـد   وزیـر ، ]زاده آقـاي علـی عبـدالعلی   [اطالعـى   از شرایط جدیـد و از بـى       .رهبرى نباشد 
   . اظهار نگرانى کرد ،هاى مسکن هاى برنامه  از سیاست و شهرسازيمسکن

 از . آمـد ]رضـوي [قـدس   از آسـتان ]لیـت ومقام ت قائم[، ]سیقدو [کریمى] علی[عصر آقاى   
کرد و خواست که  سعه طرح نوسازى حرم مطهر قدردانى    هاى مؤثر من از بودجه تو       حمایت

کرد و از من  اظهارنگرانى از احتماالت وضع کشور در شرایط جدید      .حمایت را ادامه بدهم   
طرف  گفتم مایلم بى .ت باشم  محور نیروهاى متعهد و روحانی     ،خواست که براى حل مشکل    

یـسى  یر] محمـد [آقاي  .کنم ى برسدکه احساس تکلیفی مگر اینکه وضع به جا    ،باشم و کنار  
اى با صداوسیما بـراى      مصاحبه .تعریف کرد  هاى سازندگى   از شهرکرد آمد و کلى از برنامه      

  1.قدوسى داشتم] علی[سالگرد شهید 
جمعى از  .چال رفتیم کلَنورودى تا کُ کوهاى  بعد از نماز بر، صبحو نیم  ساعت پنج   امروز  

 .پرسى کردم  با آنها احوال   .بودند آموزان سمنانى آنجا مشغول خواندن زیارت عاشورا       دانش
ـ  در کُ. باد و طوفان هم بـود ،در ارتفاعات . صبح به خانه برگشتیم ساعت هشت  چـال بـه    کلَ

   .آب داشتند ستخر مشکلى اشجار و فضاى سبز و ا برا،جارى خاطر کمى باران در سال
 ،انـد  ها بر سر تـصاحب آنجـا نـزاع داشـته        سال ،آموزش و پرورش  وزارت  با اینکه سپاه و     

در دست سـپاه  که  به جز یک ساختمان کوچک ؛اکنون در اختیار آموزش و پرورش است     
رونـق    بـى ،خـوبى بـه ایـن    آموزش و پرورش نیست و جـاى      از ولى حضور و فعالیتى      ،است
 طبقه است و برج نُه .ند مشغول تعمیر وکه قبل از انقالب ساخته شده  بى دارد برج جال  .است

تا باالى بـرج   هاى باریک  از پله.خوابگاه و یا موزه وجود دارداشتن  امکان د،اى در هر طبقه 
کـار بـرج از    رو.خطر هم نبـود و باعـث وحـشت و تعجـب محافظـان شـده بـود          که بى رفتم  
 پوشـیده شـده کـه روى هـر سـنگ اسـم یـک واحـد         هاى مربع و مـستطیل کـوچکى       سنگ

قـبالً   دهـد   نشان مـى . است مربوط به قبل از انقالب     و هنگى از سراسر کشور نوشته شده     پیشا
استبوده ررونق و موزه جالبى اینجا پ.  

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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  1997 سپتامبر 4            1418االول    جمادى  1   1376 شهریور 13شنبه  پنج
   

 و حـسن  انـ و فـائزه و م .به مطالعه تاریخ و کار کلید قرآن گذشت      وقت   بیشتر   .در منزل بودم  
ها و اماکن تـاریخى   هایشان که بیشتر موزه دیدنىاز  .اند از سفر ترکیه و یونان برگشته   .آمدند
شـود    گفتند در یونان توجهى و اهمیتى به افالطون و ارسطو داده نمى           .تعریف کردند  ،است

 سربازى که خبر پیروزى یونـان بـر ایـران     ؛ همان دهند  ن خیلى اهمیت مى   و برعکس به ماراتُ   
 چند روز به صورت متوالى و بـدون   .ن ایران قبل از اسالم را به یونان برد        در جنگ با سالطی   

 ، خبـر پیـروزى  نش را خوشحال کند و پس از داد  م زودتر مرد  تاحرکت کرد   نان  خواب و   
نام اوسته ن بماراتُي که سابقه دو ردافتاد و م.  

شـدن   بلتهـ  بـه خـاطر م    ،بـه تـأخیر افتـاده     ] از کانـادا  [ش  ناز فاطى هم خبر رسید که آمـد       
 عصر محسن و . استبه عمل جراحى شدهمنجر آپاندیس رضا هاشمى که همراهش بوده و    

 محـصول پـسته امـسال بـه خـاطر        ، گـزارش سـفر بـه رفـسنجان را داد و گفـت             .عماد آمدند 
مجموعـه فرهنگـی ورزشـی و خـدماتی      از پیـشرفت کـار   .کمتر از نصف اسـت  ،سرمازدگى

 کمى هم راجع به .راضى است]  موزه ریاست جمهوريمرکز اسناد، کتابخانه و[= رفسنجان 
   .اوضاع جارى کشور صحبت کردیم

 بـا  ، زوج جوان که بـا کمـک مـن و مـردم و کمیتـه امـداد              200شب براى مراسم ازدواج     
] علـی [آقایـان   . رفتـیم  بـه باشـگاه بانـک تجـارت       است،    انجام شده  پنج سیما تبلیغات شبکه   

 گـزارش  ،]رییس کمیته امداد امـام  [،  نیرى] رضا[  و    ]ارییس سازمان صدا و سیم    [،  الریجانى
نامه جـالبى   سـوگند ، یـک زوج .هاى شـاد و آواز و نمـایش داشـتند       دادند و هنرمندان برنامه   

ــد ــم  .خواندن ــن ه ــسهیالت در م ــت و ضــرورت ازدواج و ت ــردم   اهمی ــحبت ک ــپس 1.ص  س
 هـم  ]خواهر همسرم [ عفت و اشرف   . شام خوردیم و به خانه آمدیم      2.اى انجام دادم    مصاحبه

                                                
 - ها و ابتکار صدا و سیما و کمیته  آقاي هاشمی، با تبریک جشن پیوند دویست زوج جوان و با قدردانی از تالش

کوکار براي برگزاري این مراسم، آن را کاري بزرگ و افتخارآمیز و هاي مردم نی امداد و بانک تجارت و گروه
مشارکت، همکاري، اتحاد و  همدلی در تاریخ ملت ما و اسالم، ریشه «: امیدوارکننده براي نسل جوان دانست و گفت

دم باعطوفت و شناسی مر هاي شورانگیز و افتخارآمیز، نشان از رشد فکري، وظیفه ها و صحنه عمیقی دارد و این برنامه
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع»  .نیکوکار ما دارد

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  مصاحبه رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع. 
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  . آمدند

  
  1997 سپتامبر 5                1418االول    جمادى 2    1376 شهریور 14جمعه  

  
 براى اقامه . مطالعه کردماعجاز قرآنبا موضوع هاى جمعه  پیش از ظهر در منزل براى خطبه  

 ظهر . تاریخکردم و مطالعه عصر هم براى کلید قرآن کار مى       1.جمعه به دانشگاه تهران رفتم    
  .همان داشتیمیم

ل ی مـسا ة دربـار . رفـتم -انـد   که همـسایه مـا شـده    -خاتمى] سیدمحمد[دیدن آقاى   به  شب  
یه بـا شـهردارى و مـذاکراتش بـا     یل قـوه قـضا  یجارى وضع بودجه و سیاست خارجى و مسا       

آقـاى  . اجـرا ندهنـد   هـاى غیرقابـل   گفتم به وزرا تذکر بدهـد کـه وعـده    .دشرهبرى صحبت   
 اعتبـارات عمرانـى را کـم     درصـد 30 ،طر احتمال عدم تحقق درآمـدها     ا به خ  ،فتخاتمى گ 

 مشغول بررسى هستند کـه از دادگـسترى تهـران بـه     ،اند که کار بدى است و نیز گفت    کرده
 بنا داشته خبرش را اعالن کند کـه  . به محکمه انتظامى قضات شکایت کنند ،ها  طر تخلف اخ

  . است کرده از اعالن صرف نظر،ه دوستانصیبا تو
  

  1997 سپتامبر 6                     1418االول    جمادى  3   1376 شهریور 15شنبه 
  
میـسیون معـین شـدند و پیـشنهاد      اعـضاى پـنج ک   نظـام، در جلسه مجمع تشخیص مـصلحت     

 آقـاى  .کـردیم  لى را بررسى و کلیات آن را تـصویب     هاى ک   کردن مصادیق سیاست   مشخص
 آمد و اصرار کرد که مصاحبه براى مجله ]رییس دوم مجلس خبرگان    بنای[،  امینى] ابراهیم[

  .حکومت اسالمى خبرگان انجام دهم
                                                

 - آمیزدشمنان  هاي پریشان و تفرقه لت جدید، بسیاري از خواببا شروع کار دو«: در بخشی از خطبه دوم آمده است
. در خصوص تصویب نشدن کابینه در مجلس شوراي اسالمی و درگیرشدن مخلصان و مدیران کشور نقش بر آب شد

امروز مردم . ها انجام شده و دولت جدید با قدرت کارش را شروع کرده است امروز جریان امور با جابجایی مسئولیت
دهد، همدلی، وفاق  هاي انقالبی و سنتی بدانند، آنچه ما را از گرداب خطرها نجات می الن در همه قوا و ارگانو مسئو

 کتاب ← دیکن  رجوع» .توزي است کند، تفرقه، دشنی و کینه ملی و همکاري است و آنچه دشمنان را خوشحال می
 .1398 قالب،ان معارف نشر دفتر ،»1376  جمعههاي  خطبه رفسنجانی،   هاشمی«
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  بالتل خبرنگار خارجي  مصاحبھ با خانم

مصاحبه با خانم الیسون بارتل، سردبیر نشریه بین المللی صنعت آب و برق
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 قـرار شـد   .م بـود  همـان ی ظهـر م   ،]لیت آستان قدس رضـوي    وت[،  طبسى] عباس واعظ [آقاى  

شـود کـه عمـل     انع مـى قـ کـم دارد    گفت درد پایش شدید شده و کـم .فرى به مشهد بروم س
هاى دیگر و عدم   از وضع ترکیب دولت و تصفیه مدیران متعلق به جناح  .جراحى انجام شود  

 تـا کـنم   و از مـن خواسـت کـه پیگیـرى    کـرد   اظهـارنگرانى  ،هماهنگى آنها با نظرات رهبرى 
بـراي  [،  شرکت فروشنده چـادر بـزرگ سـرخس       ،ر گفت ناص پسرش   .وجود نیاید ه  بحران ب 

 قبول کرده که چادر نو به جاى آن بدهد و ،] تجن- سرخس-مراسم افتتاح خط آهن مشهد  
  .گرفتن خسارت هم پیگیرى دارندبراي 

تـشخیص مـصلحت   [ آمد و خواست که به مجمع     ]ابیانه [قدیرى] محمدحسن[عصر آقاى   
 ، آقـاى موحـدى  .انـد  جمهـورى جـوابش کـرده    یاسـت  نهـاد ر .کـردم   قبول ؛منتقل شود ] نظام

کـم   هاى همـراه مـن    محافظان و ماشین   از او خواستم که از حجم      .فرمانده سپاه حفاظت آمد   
 مـشکل جمـع بـین اختیـارات     ة ضمناً سئواالتى دربـار .کند  قرار شد بررسى. قبول نکرد ؛کنند

 مـن هـم   .منجر شودجمهور و رهبرى مطرح کرد که ممکن است به تعارض و بحران           یسیر
   .هستیم مشغول بررسى بعضى از ابعاد آن، ]مصلحت نظام[گفتم در مجمع تشخیص 

 را تماشـا  س انگلیـسى س پرنـ  ،یانـا اجنـازه خـانم د    یع  مراسـم تـشی   . آمـد عفت امروز به دفتر     
  . استقرار دادهالشعاع   در غرب همه چیز را تحت،یاناا اخبار مربوط به د.کرد می
   

  1997 سپتامبر 7                 1418االول    جمادى  4   1376ر  شهریو16یکشنبه  
   

بعـضى از  تحرکـات   از وضـع دولـت و   . آمـد  ]جمهـور  معاون اجرایی ریـیس   [،  اخوى محمد 
 . اسـت  در مورد مسأله برنج مشورت کرد کـه تبـدیل بـه مـشکلى شـده     .وزراى جدید گفت  

شـرکت  [ پذیرش سمت مدیریت     براى مشورت در مورد    ،زاده آمد   نعمت] محمدرضا[آقاى  
 .کـه نظـر مثبـت دادم   ،]وزیـر نفـت   [،  زنگنـه ] بیژن نامـدار  [ به معاونت آقاى     ،پتروشیمى] ملی

 همکـارى  ]استراتژیک مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام      [خواهد با مرکز تحقیقات     گفت مى 
  .کند

 از من خواست کـه  . آمد]رییس سازمان تبلیغات اسالمی[، محمدى عراقى ] محمود[آقاى  
فقیـه کـه    از افکار منفى نسبت به والیت فلسفه سیاسى اسالم شروع کنم و      ة درس دربار  یک
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   .اظهار نگرانى کرد و راه عالج خواستاست، ها و محافل نفوذ کرده  در دانشگاه
 چنــد شــماره از روزنامــه . آمــد]ریــیس دانــشگاه آزاد اســالمی[، جاســبى] عبــداهللا[دکتــر 

زودى ه  هـم بـ  »شـاپرك «نـام  ه  بـ ي گفت روزنامه دیگـر . را آورد»آفرینش«نام ه  جدیدش ب 
 از فـشارهاى احتمـالى کـه در شـرایط جدیـد بـر         .داردأسیس حـزب    تفکر  کنند و     منتشر مى 

  .اظهار نگرانى کرد ،دانشگاه آزاد اسالمى وارد شود
 کار جدیـدش    ة دربار .میرمحمدى آمد ] سیدمحمد[عصر آقاى    .آمد سلمانى براى اصالح  

توضـیح داد و از  ] معظـم انقـالب    دفتـر رهبـر  یمعاون نظارت و حـسابرس   [= در دفتر رهبرى    
 ،رهبرى] هاشم[ آقاى هض معاونان در سازمان برنامه و بودجه گله کرد و خواست که ب     تعوی

  .ناراحت بود جمهورى هاى زیاد در دفتر ریاست ىیشغلى بدهم و نیز از جابجا
 معادن تراا معاونت معدن وز ی براى پذیرش شغل سفارت      .فروزش آمد ] غالمرضا[آقاى  
   . ولى تمایلش دومى است، گفتم هر دو خوب است؛مشورت کرد و فلزات
هاى کلـى و   خانه مجمع و بحث سیاست دبیر، بنیاد تاریخة دربار.همان رهبرى بودم یشب م 

 ایـشان از  . فرستاده اتحادیه اروپا صـحبت کـردیم   ول کشور یمجمع و مسا  ] داخلی[نامه    ینیآ
 تعریـف  ،ه منتشر شد» دوران مبارزه -رفسنجانى  هاشمى«به نام کتاب خاطرات من که اخیراً    

کـه   [1340 بوده و نـه سـال  1336گویند در سال      مىرا   ولى تاریخ سفر به عراق       ،زیادى کرد 
 .انـد کـه قـرار شـد تـذکر بدهنـد           و بعضى اشتباهات دیگرى هم دیده      ]در کتاب آمده است   

 ناراحتند و انتظار دارند افرادى ،فقیه زیاد شده انتقاد علیه والیتو ایشان از اینکه اخیراً حمله      
  .دنمثل من دفاع کن

  
  1997 سپتامبر 8               1418االول    جمادى  5   1376 شهریور 17دوشنبه  
   

وي  پـارك [ه ارردارى تهران روى پل معلق در چهـار   براى مراسم افتتاح ده طرح عمرانى شه      
 . مهـم اسـت  ؛ پـل را دیـدیم  .منوار را قیچى کرد  ورفتیم چمران ـ مدرس ـ عصر ، ولی]تقاطع

سپس به پارکینگ طبقـاتى   . بري داشته سه میلیون دالر ارز   و  دود یک و نیم میلیارد تومان       ح
 ، پارکینـگ ، اتوبـان ، سه پل،در مراسم ده طرح . رفتیم]نیاوران [= در اول خیابان شهید باهنر 

آالت سـنگین جهـت     هکتارى در جـاده سـاوه بـراى ماشـین    120کتابخانه و نمایشگاه وسیع    
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 میلیـارد  17فروش و تعمیر و خدمات که واحدهاى مزاحم شهر را بیـرون ببرنـد و مجموعـاً                 

  .، افتتاح شدها است تومان هزینه طرح
 مـن هـم بـراى قـدردانى از     . گـزارش داد   ]شـهردار تهـران   [،  کرباسچى] غالمحسین[آقاى  

، هـا و تبلیغـات سـنگین اخیـر      شـان در اثـر بازداشـت       هـاى ضـعیف     شهردارى و ترمیم روحیه   
وزارت کـشور هـم   ] عمرانـی [ معـاون    ،آشـورى ] ابوالقاسـم [ قرار بـود آقـاى       .صحبت کردم 
 دادگسترى او را بـرده بـود و ایـن هـم باعـث نـاراحتى و         ، ولى قبل از مراسم    ،گزارش بدهد 

  .دشافسردگى حضار 
هـاى   یه و روزنامـه ی به شدت از قـوه قـضا  .م آمد آقاى کرباسچى ه ؛رفتیم به دفتر کوشک  

 داد؛ مـشکل کـار را توضـیح    .کنـد  کیهان و رسالت ناراحت است و مرتباً از من استمداد مى       
  .جا کارها را انجام دادم و به خانه آمدم  تا عصر همان.دلداریش دادم

   
  1997مبر سپتا9               1418االول    جمادى  6   1376 شهریور 18شنبه  سه

   
 از نقـش مـن در   .گـزارش داد همیرزادي مؤمنى شـ ] محمد[ آقاى .جامعه وعاظ تهران آمدند 

 ةمن دربار. د و لوح تقدیر جامعه وعاظ را تقدیم کردنموانقالب و دفاع و سازندگى تجلیل       
م بـه  دکـردم و توجـه دا    جامعه و نقـش رهبـرى و والیـت صـحبت         نقش بنیانى روحانیت در   

ــه ــا توطئ ــیه ــردم   ى کــه ب ــاع ک ــان اســت و دف ــت در جری ــت و روحانی ــضعیف والی    1.راى ت
                                                

 - روحانیت، هرگز نباید  مردمی بودن خود را از دست بدهد و این یک «: ستدر بخشی از این سخنرانی آمده ا
در سازندگی . شود وظیفه خدایی است و در بعد حکومتی هم این وظیفه، یعنی  ارتباط تنگاتنگ با مردم، مضاعف می
هاي عظیمی از  رمایههم حضور روحانیت بسیار مؤثر بود تا اینکه مردم براي دوره اي آماده شوند که مسئوالن بتوانند س

همه اموري که نیاز بنیانی کشور است، نیاز به . مصرف مردم جدا کنند تا زیربناهاي کشور براي آینده آماده شود
رسید و تغییر این رویه کار آسانی نبود و روحانیت  ها هم به مصرف نیازهاي روزمره می گذاري داشت و سرمایه سرمایه

فقیه  در این جریان، مسأله والیت. کرد که بحمداهللا به تدریج این امر محقق شد قانع میکرد و مردم را  باید همکاري می
فرمایید، االن که خیلی رندانه دشمنان  درست مشاهده می. بسیار مهم است و ما این نقطه اصلی را نباید فراموش کنیم

را که والیت فقیه است، هدف قرار خارجی ما همین ستون خیمه روحانیت و انقالب اسالمی و شیرازه کتاب انقالب 
بنده که در جریان اخبار . کنند که اعتبار والیت فقیه را در جامعه کم کنند داده اند و بسیار رندانه و شرورانه فعالیت می

 ← دیکن  رجوع» .ریزي شده خارجی در جریان است کامالً برنامه کنم که چنین حرکت درجه یکم هستم، لمس می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی فسنجانی،ر   هاشمی« کتاب
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 مالقات با جامعھ واعظ   

مالقات با اعضای جامعه وعاظ و اهدای لوح سپاس به سردار سازندگی



 
 

 
 

              
                        398 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  .کردنده من ابرازبپریشب رهبرى انتظارشان را در مورد دفاع از این تهاجم 

 از  .همـا آمـد   ] شـرکت هواپیمـایی جمهـوري اسـالمی       [عامل   مـدیر  ،شـفتى ] حـسن [آقاى  
هـاى مـن     اکنون وقت زیادى صرف خوانـدن کتـاب   ،کرد و گفت  ها با اغراق تشکر     حمایت

اواخر کار خود حاضر نشده خریـد هواپیماهـاى ایربـاس را     در ،آقاى ترکاناینکه کند و   مى
  .کمک کنم  از من خواست که براى تأمین این نیاز.تصویب کند

مل است نامزد اسـتاندارى هـم   ت مح، گفت. سرپرست استاندارى تهران آمد   ،آقاى خلیلیان 
 . آمد]وزیر دفاع[، شمخانى] علی[ عصر تیمسار .شود و در این خصوص نظر من را خواست    

ل اقتصادى و نیز عدم اقدام مناسـبى در سیاسـت   ی نسبت به مسا،ى خاتمىى آقایاز عدم آشنا 
مـردم و  دلـسردي   انتقـادات باعـث      ،عسل کوتـاه دولـت      از ماه  پسخارجى که ممکن است     

 آقاى خاتمى بـیش از حـد بـه نظـرات آقـاى       ، گفت . اظهار نگرانى کرد   ،ضعف دولت شود  
 متکـى اسـت کـه او هـم خـام          ،] امور اداري و اسـتخدامی     دبیرکل سازمان [،  ریانقبا] محمد[

نیـروي دریـایی ارتـش جمهـوري      [=  بـراى فرمانـده نـداجا   ، از اینکه در حکم رهبرى     .است
   .مند است  گله، به خدمات مؤثر او در نیروها توجه نشده،]اسالمی

تـسب بـه   من عدم معرفـى او را  ، از اینکه آقاى خاتمى ، گله کرد  .امراللهى آمد ] رضا[آقاى  
رییس سـازمان  [، آقازاده] غالمرضا[آقاي  به خاطر عدم تخصص ،نظر رهبرى کرده و گفت  

 حکـم  ،عصر با همـاهنگى دفتـر رهبـرى      . متخصصان دلسردند  ، براى این سمت   ]انرژي اتمی 
بـراى تـرك   . نوشـته شـد   ]براي مجمع تشخیص مصلحت نظام  [،  محسن رضایى دبیري آقاي   

  .ر رابطه با من یا رهبرى داشته باشددمسئولیتی  الزم بود که ،سپاه
  

  1997 سپتامبر 10         1418االول    جمادى  7   1376 شهریور 19چهارشنبه  
   

 در .کنار دره دارآباد باال رفتیماز .رفتیم ىی بعد از نماز صبح براى کوهپیما  و نیم،  پنج  ساعت  
 چنـد خـانم چـادرى هـم     .ى کـردم پرس  احوال،اى که به کوه آمده بودند مسیر با افراد متفرقه  

ه و نیکـان بـود  ] مدرسـه [هایم در   معلم بچه، آقاى جهرمى گفت، معلم بازنشسته  .آمده بودند 
هـا را   گیـرى  مـشکالت ناشـى از سـخت   تا حجتیه وقتى بدهیم  تقاضا نمود که به سران انجمن 

  یشاى شـدکه بـه سـختى پـ     خرهصـ ها خیلى تنـد و         شیب ،هاى باال    در قسمت  .بدهندضیح  تو
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 عكس كوه پیمایي حاج آقا             

کوه پیمایی در ارتفاعات کلک چال
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ى کوچک را د رو، در عمق دره،آب در مسیر بودکه در نهایت       چندین چشمه کم   .رفتیم  مى

 در حــال ]سـازندگی  [ برنامـه درختکـارى توسـط جهـاد    ،دهنـد و در ارتفاعـات   تـشکیل مـى  
  .ستاجرا

 اي ه خـانواد  ؛کردنـد  خیلى شور و شعف اظهار     .در مراجعت به جمع چند خانواده رسیدیم      
اى در مـسیر توقـف کـردیم و صـبحانه      خانـه   در قهـوه .تبریزى بودند که عکس هـم گرفتنـد     

 در مـورد منطقـه   ،ز قیدىرنام فرامه خانه ب  صاحب قهوه .شیرمرغ و عسل و سر     تخم ؛خوردیم
 چـون هنگـام   ، دارنـد »قیـدى « اکثر مردم دارآباد فامیـل  ،اش توضیح داد و گفت   خانه  و قهوه 

از پـیش خودشـان    ،سجلیاند و مأموران  توجهى نشان داده  از خود بى ،مهشروع دادن شناسنا  
و نیـز بـراى   اش کمـک خواسـت    خانـه   براى ثبـت زمـین قهـوه      !اند  فامیل قیدى را ثبت کرده    

   . استمداد کردند،گیرد ها خوب نمى سیما که در پشت کوه] هاي آنتن شبکه[شدن وضع بهتر
 . بـه دفتـرم رفـتم   . حـالش خـوب اسـت   ؛رسى کردمپ  احوال. فاطى آمده بود.به خانه آمدم  

شـدن گمـرك و      گزارش کـامپیوترى  . آمد ]کل گمرك  رییس[،  وهاجى] عبدالحسین[آقاى  
مـشورت   ا رفتن بـه وزارت بازرگـانى  یتقویت کار با سرباز را داد و براى ماندن در گمرك        

 .تى آمـد  پزشـکى شـهید بهـش    علوم یس دانشگاه ی ر ، طباطبایى ]سیدمحمود [ آقاى دکتر  .کرد
دانـد کـه     چند میلیارد تومان کمبـود بودجـه دارنـد و نمـى         ،گزارش توفیقات را داد و گفت     

  .ماندنى است یا نه
 ،کـردن دولـت     عمـل  ی از جنـاح   .مجلس آمـد   یسیدفتر ر  یسی ر ،سىیون] محمدباقر[آقاى  

الملـل   مدیر امور بین[،  عصر آقاى محمودى  .خواست  شدت نگران است و از من چاره مى        به
 آقـاى محـسن   . اسـت جمهورى توجهى به او نشده در نهاد ریاست گله داشت که  . آمد ]ادنه

  .گرفت براى شروع کار و نظراتم را  آمد]دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام[، رضایى
 و ]مسئول نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه علـوم پزشـکی  [،  احمدى] محمدحسین[ربراد

دند که براى اصالح حـوزه قـم و نیـز کمـک بـه            از من درخواست نمو    .ى آمدند یخانم صفا 
 عقـد ازدواج دختـر یکـى از پاسـداران را     .وقتى بگـذارم   ،قمدر  تحصیالت عالیه طالب زن     

   .بستم
از ممنـوع شـدن موقـت ورود     .مـان بودنـد   همـان یبستگان مو  ]هاشمیان [شیخ محمد آشب  
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 ؛داننـد  را اقـدام سیاسـى مـى   نـد و آن  ا خیلى نگران 1نیفالتوکسآپسته ایران به اروپا به خاطر    
پـسته را  ] تعـاونی صـادرکنندگان  [معتقد است که دیگر مسئولیت شـرکت         ،هاشمیان محسن  
  .نپذیرند

   
  1997 سپتامبر 11           1418االول    جمادى  8   1376 شهریور 20شنبه  پنج

   
 در .گذشـت  سـى کلید قرآن و تـاریخ و فلـسفه سیا   به مطالعه براى    وقت   بیشتر   .در منزل بودم  

 دسـامبر توسـط اتحادیـه اروپـا مـورد      15ها مسأله ممنوع شدن ورود پسته ایـران تـا          گزارش
 ، که براى بـاج دادن بـه آمریکـا و انتقـام از ایـران            دارندافشاگرى  بعضاً پیشنهاد    .توجه است 

  .ندا ل سیاسى را در مسأله بازرگانى دخالت دادهیمسا
افغانـستان بـه   مسأله خارجه آمریکا به خاورمیانه و     مورا فلسطین به خاطر آمدن وزیر       ألهمس

عبداهللا سـید  بـه خـاطر ورود آقـاى    ،تاجیکستاننیز مسأله خاطر حمله طالبان به مزارشریف و      
 آمریکـا تبلیغـات علیـه ایـران را بـا      .دوشنبه مورد توجـه اسـت  شهر   به   ، رهبر مخالفان  ،نورى

 تـشدیدکرده  ،هاى دوربـرد   تولید موشک براى،ادعاى همکارى وسیع روسیه و چین با ایران  
   .است

پـسر  [، ادؤفشب . یاسر سرگرم بودیم] دختر[ ، با لیلى،هایش بودند ظهر یاسر و فائزه و بچه 
  .کرد و شیرینى داشت می بازى ؛را آوردند ]مهدي

  
  1997 سپتامبر 12              1418االول    جمادى  9   1376 شهریور 21جمعه 

  
ظهـر مهـدى و    . گذشت کار روى کلید قرآن و مطالعه تاریخ معاصروقت به .در منزل بودم  

                                                
 - ي از انواع قارچ هایکنون ناشناخته توسط بعض خاص و تایطی است که در شرای سمییایمی ماده شنیفالتوکسآ 

 از ي از محصوالت کشاورزياری بسي بر رو،یی دما مساعدطی قارچ در شرانیا . شودی ترشح ملوسیخانواده آسپرژ
 سم متعاقب آن، ممکن ی به قارچ و ترشح احتمالیآلودگ .کند ی بادام و پسته رشد مر،ی انج،ینی ذرت، بادام زملیقب

 به دما و ،ی و شدت آلودگجادیسرعت ا.  حمل حادث شودای و ي انباردار،ياست در مزرعه، در زمان برداشت، فرآور
 موجب تواند ی م،نی آلوده به آفالتوکسيمصرف غذاها . داردی بستگيدار  خاك و نحوه نگهتی وضعط،یحرطوبت م

 . دام شودای در انسان يماریب
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مهـدى و فرشـته از وضـع شـهر     .  محسن و فائزه هـم در سـفرند        .ها بودند   یاسر و فاطى و بچه    

انـد و آن را پیـشرفته و      تـازگى از سـفر برگـشته      . تاون آفریقاى جنوبى تعریـف کردنـد       پیک
  .اند وسیع و زیبا دیده

 گفت مسأله دعوت از . است خیالش راحت شده.دادرا  اش در کانادا      لجه شرح معا  ،فاطى
وزیـر  [، خـرازى ] کمـال [ با پیشنهاد آقاى     ،]زنان [ توسط دفتر همبستگى   ییهاى آمریکا   خانم

دولتى است از دفتر به عنوان سازمان غیر  خارجه و درخو  امور و موافقت وزارت     ]امورخارجه
 گفتم به نحوى باید . نخواستند به عهده بگیرند ،راضبوده است که هنگام مواجه شدن با اعت       

  .موضوع روشن شود
 مسأله همکارى روسـیه و ایـران در مـورد         ،یل و آمریکا  ی در مذاکرات اسرا   ،ها  در گزارش 

انـد   کـرده   سخت مورد توجه و حساسیت قرارگرفته و اعالن،اى و تولید موشک  انرژى هسته 
 بـه  .انـد  کرده گاز از روسیه تهدید به لغو قرار خرید   فشار را بر روسیه زیاد خواهند کرد و       که  

 کمـى مـشکل   . هوا سرد است.عصر از استخر استفاده کردم . مسأله جدى باشد،رسد نظر مى 
  .بود
   

  1997 سپتامبر 13               1418االول    جمادى 10    1376 شهریور 22شنبه  
   

 گزارشـى از برنامـه     . آمـد  ]ر معظـم انقـالب    الملـل رهبـ    مشاور بـین  [،  والیتى] اکبر علی[دکتر  
 بـه  ،خارجـه امورخـرازى در وزارت  ] کمـال [ از آقـاى  .کارش در سمت مشاور رهبـرى داد      

 جدیـد  ي به طورکلى از برخورد حـذفى وزرا     .خاطر عزل اکثر معاونان و مشاوران گله دارد       
ى بـه خـاطر   کنـد رهبـر    فکر مى. کشمکش دارد و اعبینى نز    انتقاد شدید دارد و پیش     ،دولت

  .مصالح خاصى ساکت است
 گزارش کار کشاورزى را داد و از نبـودن  . آمد]وزیر کشاورزي[، کالنترى] عیسی[آقاى  

 معتقـد اسـت   .کـرد  اظهار نگرانـى فکر قوى و برنامه درست در دولت و حاکمیت جو شعار            
 تـا آخـر   کاال را ارزان کنند و چیزى را     چند ،اند  امکان اجراى توصیه رهبرى نیست که گفته      

   .گران کنند  مثالً مجبورند قند و شکر را مثل مرغ؛سال گران نکنند
 گفتم . وقت خواست،که در آفریقا دیدیم  فردي   براى    و  توکلى بینا آمد   ]ابوالفضل [آقاى
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رییس مجمع جهـانی تقریـب   [، زاده خراسانى واعظ] محمد[ آقاى .حرفش را بگیرد و بیاورد 
 براى گرفتن . آمدند،برگشته تر صادق که اخیراً از کانادا     همراه پسرش دک   ،]مذاهب اسالمی 

 پیـشنهاد  .کردند براى دانـشگاه فقـه اسـتمداد       - در باالى زندان اوین    -زمین از وزارت معادن   
 خلیج فارس بـه جـاى بنـدرعباس     از شمال  ،آبراه خزر به خلیج فارس    فرضی  دارند که مسیر    

بـراى  بتکـاري   در کانـادا ا ،ر صـادق خبـر دادنـد کـه دکتـ     .تنیـس که آب در این مـسیر   باشد
  .ى زیادى در سوخت داردیجو موتورهاى الکتریکى کرده که صرفه

 کـه در    راتبار   ه نیکوکار آلبانى  براه 1ترزا،سپارى مادر   مراسم خاک . آمددفتر  به  ظهر عفت   
  .؛ جالب بود دیدیمسی ان ان] شبکه خبري[ از ،هند فوت کرده بود

  و آمـد ]معاون آسیا و اقیانوسـیه وزارت امورخارجـه     [،  ىبروجرد] عالءالدین[عصر آقاى   
 احتمـال درگیـرى   ،از ترکیـه م  وستُد] عبدالرشید[ با مراجعت    .گزارش وضع افغانستان را داد    

 گفتم یـک بـار دیگـر     ؛گله داشت   از آقاى خرازى   . است داخلى در جبهه شمال پیش آمده     
  .ررسى کنندبملی مان در افغانستان را در شوراى عالى امنیت  سیاست
 بـراى  شـود  از علماى مازندران آمد درخواست داشـت کـه کمـک    ،ينظر] عبداهللا[آقاى  

 مـدیر  ،عـسکرى ] عبـدالعلی علـی  [آقاى  .نباشدراست و چپ    انتخاب استاندارى که از خط      
 امسال ،کند بینى مى  پیش.ها را داد  گزارش کار فروشگاه واى رفاه آمد هاى زنجیره   فروشگاه

 مثل ،جمهور جدید یسیکه ر ماند گفت در صورتى مى.مان فروش داشته باشند  میلیارد تو  60
  .دمن از او حمایت کن

پختگـى وزراى جدیـد و عـدم احاطـه آقـاى       ن از   . وزیـر کـار آمـد      ،کمـالى ] حسین[آقاى  
] بیـژن نامـدار  [ آقـاى  .صنایع دستى هدیه کـرد سازمان لوحى از سوى . خاتمى بر امور گفت   

 ضـعف برنامـه     ، منجملـه تمرکـز زیـاد      ،فـت ن اشـکاالت وزارت      و آمـد ] وزیر نفـت  [،  زنگنه
  .را گفت هاى ارزى و عدم تحرك کافى در دریاى خزر  سهمیه،اکتشاف

  
                                                

 - تی جمعمؤسس و ییای آلبانککاتولی راهبه ،)1997 - 1910( معروف به مادر ترزا ،ویاجیاگنس گونجا بو خانم 
 ترزا به خاطر مادر.  پرداخترخواهانهیخدمات خبه  رفت و دوستان به هن1928 در سال يو.  در هند بودهیریمبلغان خ

 از طرف 2003 صلح نوبل را به خود اختصاص داد و در سال زهی، جامیالدي 1979 اش در سال  دوستانه خدمات انسان
 در روز چهارم  مادر ترزا را رسماً، جهانيها کی رهبر کاتول،سیپاپ فرانس.  شناخته شددهی آمرز،پاپ ژان پل دوم

 . اعالم کردسی قد2016سپتامبر 
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  1997 سپتامبر 14           1418االول    جمادى  11   1376 شهریور 23یکشنبه 

   
 گزارش . آمد]جمهور و مسئول برگزاري اجالس سران  نماینده رییس [،  اى صادق خرازى  آق

کنفـرانس کـشورهاى اسـالمى را    سـازمان   سـران   اجالس  کردن امور   پیشرفت کار براى مهیا   
نـد و  یب مـشکلى نمـى  .  حکـم دارد ،مـن و اکنـون از جانـب آقـاى خـاتمى       جانب   قبالً از    .داد
هـاى مـن ابـراز     ه سیاسـت  ب به شدت؛ حاضر خواهد شد همه چیز ،گوید تا تاریخ اجالس     مى

بـراى سـران   ضـیافتی   خواست که مـن هـم   . استادامه آنکند و نگران از عدم    وفادارى مى 
  .ترتیب بدهم

 یـک جانمـاز هدیـه    ،مره سوغات سفر ع  . نماینده اهواز آمد   ،زاده موالى] محمدرضا[آقاى  
خطوط در مجلـس عـوض   و یب افراد  ترک ،]جمهوري ریاست [ بعد از انتخابات   ،گفت.آورد
و  استاندار خوزستان را با فـشار سـتاد انتخابـات آقـاى خـاتمى         خواهند   مى ،گفت. است شده

  . عوض کنند و پیشنهاد داشت که در استان دیگر مشغول شود،هواداران
 بـه نحـوه تبلیغـات صداوسـیما اعتـراض دارد و      .حجتـى کرمـانى آمـد   ] محمدجواد[آقاى  

 بعضى از ائمه جمعه را که در انتخابات موضع ،براى پاسخ به افکار عمومى  ،کرد  پیشنهاد مى 
 براى تحـصیل وام  .کنند  عوض،اند خورده گرفته و شکست] نوري[صریح به نفع آقاى ناطق  

 بـه  هـا  بعـضی  ، بعد از انتـشار خـاطرات مـن   .کرد استمداد مى و کمک براى چاپ خاطراتش 
 خیلى ،جمهور یسی گفت بین نظرات رهبرى و ر   .نداند که از آن سبک پیروى کن        فکر افتاده 

  .رسد اختالف به نظر مى
 آنهـا  .خارجـه را آورد امورهـاى وزارت   خـرازى و پیگیـرى   ] کمال[ نامه آقاى    .فاطى آمد 

 گلـه داشـت از اینکـه بعـد از شـروع      .دنهاى آمریکایى به ایران دعوت شو    خانم ،اند  خواسته
  .باط معرفى کردندارت اطالع و بى  خودشان را بى،مخالفت

 به سـوى مـشهد   .ها همراهند  عفت و فاطى و یاسر و بچه.رفتیم] مهرآباد[عصر به فرودگاه  
لیـت  وت[، طبـسى ] عباس واعـظ [آقاى با .  استقبال رسمى بود. غروب رسیدیم و پرواز کردیم 

 جمعـى از علمـا را هـم دعـوت کـرده       .رفتـیم حـرم   ى  ی به تاالر پـذیرا    ،]آستان قدس رضوي  
 پـس از زیـارت   .کـردیم و شـام خـوردیم     اوضاع حوزه مشهد مذاکره    ةمقدارى دربار  .بودند

   .حرم خوابیدم
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  1997 سپتامبر 15            1418االول    جمادى  12   1376 شهریور 24دوشنبه  
   

 براى بازدید دانشگاه علوم ، پس از صبحانه. براى زیارت رفتم. صبح بیدار شدم چهارساعت  
مربـع   هـزار متر 45، جـاى خـوب  ؛  سازد  مى  زمین ر هکتا 40قدس در    آستانکه   پزشکى رفتیم 

بــراى مربــع و پــنج هــزار متربــراى دانــشکده مربــع  هــزار متر13 بــه عــالوه ،بنــاى بیمارســتان
انـد   ز گرفته و تجهیزات را خریـده ر قبل ا يها   سال .ام   من هم کمک زیادى کرده     .ترئات  آمفى

  .کشد  سال دیگر طول مىو منتظر تکمیل بنا هستند که هنوز چند
هـاى مختلـف آرامگـاه و      بخش.رفتیم  به شهر قدیمى توس    ،براى دیدن آرامگاه فردوسى   

 ابـراز احـساسات   ،آنجـا بودنـد  کـه   جمعـى از مـردم   .را دیدم و موزه و فضاى سبز       رستوران
هـاى   غزالـى را کـه اخیـراً کـشف شـده و خرابـه      ] امام محمد[ سپس محل قبر    .ندتگرمى داش 
ــدیمى شــهر ارگ و حــ ــروصار ق ــه را  و م ــه هارونی ــدیمبقع ــراث فرهنگــى  . دی ــأموران می م
  .دادندکافی توضیحات 

 آب انگـور و آب آلبـالو   ،آب سـیب کنـسانتره  نگى و گوجه فر هاى تولید رب   به کارخانه 
 اسـت و نمایـشگاه   مـوثر کـه همگـى    قـدس   متعلق بـه آسـتان  ،رفتیم و از کارخانه نان رضوى 

 آقایـان  .وسیع استدیدن کردیم؛ قدس  زى و باغى و صنعتى آستان     تولیدات دامى و کشاور   
] عبـاس واعـظ  [ ، اسـتاندار ،]عبداهللا کوپایی [،  ]مقام آستان قدس رضوي    قائم[،  کریمى] علی[

   .ناهار را در آستان خوردیم و خوابیدم .دادند طبسى و مدیران توضیح مى
لیـت آسـتان قـدس     وت[،  سىطبـ ] واعظ[ آقاى   .شکوهى بود  اجتماع با  ،عصر در صحن امام   

 .کردنـد  قدس قـدردانى  هاى فراوان من به آستان  خیرمقدم گرمى گفتند و از کمک   ،]رضوي
هاى   و پیشرفت)س( و حضرت زهرا)ع ( انقالب و امام رضا    ةمن هم سخنرانى مفصلى دربار    

   1.کردمقدس ایراد هاى عمده و خدمات آستان خراسان و طرح
                                                

 - هاي  هاي مختلف، دشمنان انقالب اسالمی تاکنون موفق به  درك واقعیت آقاي هاشمی، با بیان اینکه به رغم توطئه
اند مانع واقعیتی شوند که انقالب اسالمی ایران در جهان به وجود آورده  دشمنان نتوانسته«: اند، افزود انقالب نشده

ایشان به » . عنوان یک انقالب سازنده در جهان مطرح استاست؛ چرا که انقالب اسالمی در ایران امروز، به
هاي اقتصادي فراوانی برخوردار  هاي استان خراسان اشاره کرد و با بیان اینکه خراسان از منابع غنی و ظرفیت ویژگی

نقالب تواند یک استان نیرومند و پشتیبان ا هاي خود می خراسان با برخورداري از امکانات و توانمندي«: است، گفت
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع» .باشد
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را دیدیم و مقدارى شنا  ...  استخر و سونا و    .قدس رفتیم  بعد از نماز به مرکز ورزشى آستان      

 شـب اولـین قـسمت سـریال      . شـام و اسـتراحت بـه اقامتگـاه مراجعـت کـردیم              براى .کردیم
  . است)ع(حسن  امامة دربار؛تنهاترین سردار را دیدم

   
  1997 سپتامبر 16           1418االول    جمادى 13   1376 شهریور 25شنبه  سه

   
 از .تـیم رف قـدس  بـه کتابخانـه آسـتان     هـشت صـبح    ساعت   .بعد از نماز صبح به زیارت رفتم      

 از ،ها و در نمایشگاه آثـار فرهنگـى    کارهاى بخش مرمت و بخش جراید و مجالت و سالن         
المللى  رسانى و بخش بین  اطالعقسمت  و از   هاى مختلف تولیدات و خدمات فرهنگى         بخش

 حـدود ده میلیـون   ؛داردکتـاب  ها بیش از دو هزار عنوان   گفتند بنیاد پژوهش.میکردبازدید  
 خـدمات مـن   ة آقـاى طبـسى دربـار   ،سپس در جمع کارکنـان .  است کرده منتشرکتاب  جلد  

  کل کشور سخنرانى کـردم     درقدس    اهمیت کارهاى فرهنگى آستان    ة دربار .صحبت کردند 
   1.دمنموطبسى تعریف ] واعظ[ از شخص آقاى و

و توضیح بار رفتیم که شرکت رزمندگان تأسیس کرده      ترهمیوه و   از آنجا به میدان جدید      
 .انـد  تاکنون پـنج میلیـارد تومـان هزینـه کـرده       . را شنیدیم المللى    م مرکز تجارت بین   طرح مه 

ضو ع ده هزار . استشده اى براى اجراى طرح     سرمایه .اند  قفلى فروخته آن سر خیلى بیش از    
  .زدیمبه زمین  کلنگ طرح را .ى توضیح دادندصابر سردار شوشترى و آقاى .دندار

                                                
 -کار خیلی بزرگی اینجا بنیان گذارده شده و امید زیادي نسبت به آینده به «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

چنین مجموعه ارزشمند فرهنگی و دینی با . شود داشت؛ گرچه تا امروز هم کارها بسیار زیاد بوده است میاینجا 
کار فرهنگی و علمی در داخل کشور زیاد است، قم مرکز چنین . بینیم هایی که دارد، ما جاي دیگري نمی ویژگی

ریزي و تنظیم  اي که برنامه  اینجا و سرمایهو ویژگی) ع(کارهایی است و همه چیز آنجا هست، اما در سایه امام رضا 
که مشهد نسبت به  بینیم و شرایطی هاي بزرگ می اي که در این طرح دهد و آینده شده، امروز آثارش را نشان می

دارد، ، اینجا را ممتاز کرده است و حقیقتاً ما امیدواریم که در دنیا براي همه مردم مسلمان، اینجا مرکز  شهرهاي ایران
اهللا طبسی، حقیقتاً سهم بزرگی دارند و نقش  البته اینجا شخص آیت. نایی باشد و راه استفاده از آن برایشان باز باشدآش

الشان انقالب،  کشیدن نداشت، ایشان و رهبر عظیم ها که کسی جرأت نفس در دوران خفقان و گرفتاري. اساسی داشتند
زد به قم و ما در  ت کرده بودند و واقعاً مشهد همان موقع، تنه میمشهد را تبدیل به یک مرکز حساس مبارزات و هدای

 دیکن  رجوع» .آمدند، خیلی بهره بردیم و قم می و به تهران شدند ی متی تربدر مشهد که ییها ن دوران خفقان، از طلبهآ
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←
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زودى ه  بـ .بخـش خـصوصى اسـت     آن   از   ؛رفتیم ان شرق براى بازدید از طرح توسعه سیم     
ر  در مسی.کارخانه موفقى است؛رسد ن در روز آن به بهره بردارى مى     طرح توسعه سه هزار تُ    

هـا بـراى آب    کردند و بعضى که به گرمى ابراز محبت مى    از روستاهاى متعددى عبورکردیم   
  .نمودند و گاز استمداد مى

نیروي هوایی ارتش  [=  در مسیر از پایگاه نهاجا  .رفتیم قدس از آنجا به مزرعه نمونه آستان     
نمـاز و   وقت به    .دو فرمانده پایگاه همراهمان ب    ، آقاى پورعلى  . عبور کردیم  ]جمهور اسالمی 

 عصر از کارخانـه جدیـد تولیـد         .اعضاى خانواده هم آمده بودند    . گذشتناهار و استراحت    
 .ن شـیر در روز  ت100ُ با ظرفیت ،مدرن است  ؛ماست و پنیر و سرشیر و بستنى بازدید کردیم        

 ؛ها و اشـجار بازدیـد کـردیم    فرنگى و یونجه و گاودارى  قند و گوجهسپس از مزارع چغندر   
لقـه چـاه و مقـدارى از آب    ح 70 هفـت هـزار هکتـار اسـت و بـا حـدود       .رداوضع خـوبى د  

  .فاضالب شهر مشهد
 وضع ة دربار.آمد ن براى مالقاتیس مجلس لبنای ر،برى   آقاى نبیه، شب.به شهر برگشتیم 

 معتقـد  .یل و همکارى بهتر اعراب و ایران صـحبت کـردیم  یاحتمال تشدید فشار اسرا و  لبنان  
 توقع کمک بیشتر ایران را .یل در جنوب لبنان مجبور به عقب نشینى خواهد شد        ی اسرا ،است

  .راجعت کردشام را با ما خورد و به تهران م.  مجلس لبنان هدیه داداز لوحى .دندار
   

  1997 سپتامبر 17       1418االول    جمادى  14   1376 شهریور 26چهارشنبه 
   

 به سوى قوچـان حرکـت   و نیم  شش ساعت   ،نماز و زیارت و صبحانه و استماع اخبار       بعد از   
  اسـتاندار ،ىیکوپـا ] عبـداهللا [ و مهنـدس   ]معاون وزیـر نیـرو    [،  زرگر] رسول[ مهندس   .کردیم

کل  مـدیر .رفتـیم   به محل احداث سد تبارك در شمال شرقى قوچان .ه بودند  همرا ]خراسان[
 ،آب خراسان و مهندس زرگر که به تازگى معاونـت آب وزارت نیـرو را بـه عهـده گرفتـه              

  پیـشرفت کـرده  . سال گذشته هم براى شروع کار این سد به اینجا آمده بـودم .توضیح دادند 
 این بار با ماشین بـراى دیـدن   .دنکن حرف مىمن  به زودى آب را براى ساخت بدنه سد    .است

 . خوب ندیدیم،کوپتر آمده بودیم  در سفر قبلى که با هلى .وضع منطقه و دره تبارك آمدیم     
   .یان بودیمیدر مسیر مورد محبت روستا
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 سفر مشھد  

سفر به مشهد مقدس و زیارت بارگاه حضرت امام رضا)ع(
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 سفر مشھد  

غبار روبی مضجع شریف امام هشتم )ع(
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 سفر مشھد  

دیدار با مدیران اقتصادی آستان قدس رضوی

سخنرانی در جمع مردم مشهد و زوار امام رضا)ع(
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 مـردم  . شـناخته شـدم   ؛ براى گرفتن بنزین توقـف کـردیم       ، در پمپ بنزین   ،در شهر قوچان  
سـپس بـه   و بـه شـیروان    .ها  ها با طرح خواسته  با اظهار محبت و بعضى     ؛اطرافمان جمع شدند  

هم بزرگتر است و  این سد. ایم تهکه اخیراً اسم آن را سد شیروان گذاش و رفتیممحل سد بارز
   . اینجا هم توضیح شنیدیم.اند ریزى آماده شروع بتونو هم جلوتر 

کارهاى ، در روستاى چشمه که در زلزله سال گذشته منهـدم شـده  ؛رفتیم سپس به بجنورد 
در چنـد  .  اسـت  یان ساخته شـده   یى براى روستا  کمهاى خوب و مح      خانه .بازسازى را دیدیم  

ها هـم توقعـات     نوعاً راضى بودند و بعضى. صحبت کردمن با ساکنان آنا،درخانه و چند چا   
  .شان پاسخ دادمسات به احسا، در جمع مردم که به گرمى از ما استقبال کردند.زیادى داشتند

 قـرار بـود از   ، نمـاز و ناهـار و اسـتراحت   بعـد از  .  پتروشـیمى رفتـیم  يسرا همانیسپس به م 
به جـاجرم بـرویم      ، فالکن براى دیدن کارخانه پودر آلومینیوم       با هواپیماى  ،فرودگاه بجنورد 

 تذکر داد به خـاطر اخـتالف و نزاعـى    ، امام جمعه بجنورد،نواز همانیم] اهللا حبیب[ولى آقاى  
التأسیس وجـود  رکزیت شهرستان براى شهرستان جدید   که بین مردم جاجرم و گرمه برسر م       

 . نـزاع تجدیـد شـود    ،ور مـا خواهـد بـود       ممکن است در اجتماعى که به مناسبت حض        ،دارد
  . لذا از رفتن منصرف شدیم،اند اخیراً بحران آفریده

 .هـاى اتـرك   دره از سرشـاخه   رودخانه شـیرین ؛رفتیم  به جاى آن براى دیدن سد بجنورد  
 در رفـت و  . اسـت هـا سـاخته شـده        کارگـاه  .انـد   شروع حفر تونل انحـراف آب شـده       آماده  

  .کردیما فالکن از بجنورد به مشهد پروازب.  برگشتیمبرگشت از دو مسیر رفتیم و
 بـه خـاطر عملکـرد خطـى دولـت      ، مـشکالت احتمـالى کـشور   ةشب با آقاى طبسى دربار 

اى   جلـسه ، براى عالج مـشکالت احتمـالى     ،ایشان خواست که در تهران     .جدید صحبت شد  
 ایـشان  .مته باشـ  به تقاضاى آنها داشـ  ،امامى کاشانى ] محمد[جنتى و   ] احمد[با حضور آقاى    

 اسـتاندار اصـفهان را و امـام جمعـه موقـت اصـفهان را بـرخالف نظـر رهبـرى تعیـین            ،گفت
   .گونه انتقادات را داشتند ى و زرگر هم همینیدر مسیر آقایان کوپا. اند کرده

خواهند کمک  مى .دیدار آمدندبراي  حاج غالمرضا وفادار و بستگان     .شام را تنها خوردم   
 خاطرات دو روز را نوشتم و با خستگى . خادم حرم برایش صادر شود  کنم که حکم رسمى   

  . خوابیدم
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  1997 سپتامبر 18         1418االول    جمادى 15   1376 شهریور 27شنبه  پنج

   
 چون قرار بـود کـه   ، بعد از نماز صبح به حرم مشرف نشدم،امروز برخالف روزهاى گذشته   

هـا    گزارش.تر است  کنم که براى زیارت مناسبدر مراسم غبارروبى ضریح مقدس شرکت    
را خواندم که مسأله شهادت پنج تـن از نیروهـاى سـپاه در پاکـستان کـه بـراى آمـوزش بـه                    

رفتن احتمــال  مـورد توجـه بیـشتر اسـت و بـاال     ،دعـوت وزارت دفـاع پاکـستان آنجـا بودنـد     
   .ىیمراجعت سفراى اروپا

منجملـه یـک پیـراهن بلنـد سـفید کـه        ؛کردم و لبـاس مناسـب پوشـیدم     براى زیارت غسل  
 بـه  ونیم هفت ساعت . است تهیه شده،کنند مخصوص براى افرادى که در غبارروبى کار مى      

 آقایـان  . مـرا دیـر خبـر کـرد        ،طبسى براى مراعات حال من    ] واعظ[ آقاى   .حرم مشرف شدم  
هـا را از ضـریح بیـرون آورده           پـول  ، مرتضوى و عبـادى    ، معصومى ، رسولى محالتى  ،طبسى
   .بودند

هـاى سـفیدى کـه بـا گـالب خـیس             بـا دسـتمال    .ى رسـیدم  یمن بـراى شستـشو و غبـارزدا       
 فـیلم  . زیـارت کـردم و نمـاز زیـارت خوانـدم         . ضریح و قبر مطهر را تمیز کـردیم        ،شدند  مى

 عجیب این است که آقاى طبـسى    . توجهم را جلب کرد    ،باالى داخل ضریح   ي اشیا .گرفتند
  آیه نور هم بـاالى آن نوشـته شـده   .دانستند از کیست  نمى،اند و دیگران که بارها اینجا آمده 

بـین   بـود از قـرار   ، با اینکه با تأکیـد مـن  ،شد  سوسک هم در ضریح دیده مى       متأسفانه .است
  . استبین رفته ببرند و گفتند از

کردند کـه در  قرآنى را با خواست من باز    جعبه   ،ل روى سنگ قبر   یهنگام برگرداندن وسا  
 کننـد  ند و امـضا مـى  نک صورتجلسه مىو آورند    ى که از ضریح بیرون مى     یها  ولآن اسناد و پ   

 قرآن کوچکى که فقط هـشت صـفحه نوشـته بـه خـط کـوفى و بـه شـکل مربـع            .هستهم  
اى هست که نوشته این قـرآن    آن ورقه در دیدیم که    .در آن است  بیاض  مستطیل به صورت    

ى به خط خودش تأیید کرده که به  یاست که شیخ بها   ) ع(به خط حضرت امیرالمؤمنین على    
است و تعجب کردم که آقاى طبسى هم هنوز این را ندیده بودند و چند قرآن ) ع(یخط عل

  . کردیمبازدیگر هم بود که 
  نمـ  یکى از پاسـداران  ،که دیروز هنگام رفتن به سد بجنورد      خبر بدى هم پاسداران دادند    
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  سفر بھ مشھد             

بازدید از کتابخانه آستان قدس رضوی
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 سفر بھ مشھد              

ویرانی های زلزله بجنورد
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 سفر بھ مشھد              

سفر به مشهد و زیارت مرقد امام هشتم
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ده و در بیمارستان پـس از عمـل فـوت       کر ماشینش چپ    ،بودامیرى که راننده    ] یداهللا[به نام   

   . خیلى متأثر شدم؛ده استنمو
هـاى    مسئول بنیاد پژوهش،]خراسانی[الهى] اکبر علی[محالتى و   رسولى] سیدهاشم[آقایان  

 آقـاى رسـولى گفـت کـه کنگـره سراسـرى         .کار بنیاد را دادنـد      گزارش .قدس آمدند  آستان
 به خاطر مشکلى که ائمه جمعـه در انتخابـات پیـدا        ،اند  خیر انداخته ساالنه ائمه جمعه را به تأ     

ند که در نزیرا نگرا ؛اند دهر ضربه خو نورياند و به خاطر حمایت صریح از آقاى ناطق       کرده
 شـاید بـشود   ؛گفتم احتیاج به بررسـى بیـشتر دارد    .انگیز مطرح شود    هاى تفرقه    بحث ،اجالس

 کـرده کـه   زنامه سالم را تهدیـد بـه مقابلـه بـه مثـل          گفت رو  .جلسه را کنترل و هدایت کرد     
   . استجمعه بردارد و مؤثر بوده دست از تحریک علیه ائمه

] واعـظ [ آقـاى  .شـکوهى از طـالب بـود     جلـسه با   .رفتـیم  به دانشگاه علوم اسالمى رضوى    
 مـن هـم   . گزارش کار داد و از من تمجید کرد       ،رخسار خوانى آقاى ماه    پس از نوحه   ،طبسى

ل روز ی از اهمیت نقش روحانیت در تاریخ و ضرورت همراه مسا،خنرانى طوالنى در یک س  
  1.هاى جدید و اهمیت حوزه مشهد و این دانشگاه رضوى گفتم متدبودن و استفاده از 

 مجموعاً . عظیم است؛سپس از طرح حرم و ضریح جدید در دست ساخت بازدید کردیم      
] محمـدعلی [اى با حـضور دکتـر       در جلسه  .ساختمان جدید است  مربع   هزار متر  270بیش از   
قــدس از  هــاى آســتان  پرداخــت طلــبةدربــار، ]ریــیس ســازمان برنامــه و بودجــه [ ،نجفــى

  .هاى دولتى تأکید کردم دستگاه
 . مالکیـت آن از کمیتـه امـداد اسـت     . مدیر روزنامه خراسان اسـت     .ى آمد لعصر آقاى غزا  

طبـسى  ] واعـظ [ بـه آقـاى   .فشار بیاورند ، مواضع به نفع خط آنها    تخاذنگران است که براى ا    
 علـى  .مـصاحبه مفـصلى داشـتند     .مدیران روزنامه قدس آمدند   . تذکر دادم که مراعات کنند    

                                                
 - اهللا العظمی بروجردي در برخورد با رژیم طاغوت را از مصادیق حرکت مطابق با  اشمی، روش مرحوم آیتآقاي ه

اولویت روز در ایران آن زمان، مسأله حاکمیت و سیاست براي شکستن طلسم شوم «: شرایط روز خواند و گفت
ترین مسأله روز  سخ دادن به مهمحرکت روحانیت و امام راحل در شرایط آن زمان، پا. حاکمیت خانواده پهلوي بود

در مسیر این . و دوستان و شاگردان ایشان در آن موقع انجام دادند) ره(بود و این حرکت عمیق و اصیلی که امام 
حرکت، هر چند که حوزه علمیه قم نقش اصلی را داشت، اما حوزه مشهد واقعاً موثر بود و بیش از هر نقطه ایران سهم 

 ← دیکن  رجوع» .اهللا طبسی، پایه اصلی این حرکت بودند شخص رهبر معظم انقالب و آیتداشت و در اینجا هم 
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1376 هاي  سخنرانی رفسنجانی،   هاشمی« کتاب
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  .آمدند  وفادار براى دیدنىيآقا هایش و احمدآقا و مهدى اده و بچههمشیره ز
ل سیاسـى و انتخابـات خبرگـان    یطبـسى در مـورد مـسا      ] واعـظ [جلسه خصوصى با آقـاى      

 شب به فرودگاه رفتیم و به سوى نُه ساعت . بعد از نماز به زیارت رفتم و وداع کردم.داشتیم
در  گفـت  .رسولى محالتى مذاکره کردیم  ] سیدهاشم[ در مسیر با آقاى      .تهران پرواز کردیم  

  به خاطر رکود بازار، از وصول وجوه شرعى براى رهبرى  درصد 20 حدود   ،دو سه ماه اخیر   
  . استکم شده

    
  1997 سپتامبر 19             1418االول    جمادى  16   1376 شهریور 28جمعه 

   
 ظهـر  . گذشـت  با استراحت و مطالعه بـراى کلیـدقرآن و تـاریخ معاصـر     وقت. در منزل بودم  

 1-1 :مـسابقه فوتبـال ایـران و عربـستان را تماشـا کـردم       بخـشی از     عـصر    .ها جمع بودند    بچه
 عفـت  . خبرگزارى را از کامپیوتر خوانـدم هاي  گزارش.تیم انتظار بردن را داش.مساوى شدند 

  .ندا ها ناراحت  بچه؛رفت امیرى] یداهللا[ مرحوم ،ع جنازه پاسدارمانیبراى تشی
   

  1997 سپتامبر 20            1418االول    جمادى  17   1376 شهریور 29شنبه 
   

 .جلسه داشت] لحت نظامتشخیص مص[ مجمع .ها را خواندم گزارشصبح  ساعت ده و نیمتا 
فرهنـگ و  عـصر گـروه    . تـصویب شـد  ،هـا اسـت    هاى کلى که محور بحث      تعریف سیاست 

 از .انـد   طرح جدیدشان را آوردند که براى کلید قرآن تهیه کرده  .معارف قرآن از قم آمدند    
 سـه  . داردی ولـى هنـوز اشـکاالت   ،انـد   تهیه کـرده ،ام نوشته» آدم«روى طرح من که در مورد     

 سـپس در قـم   ، قـرار شـد طـرح را اصـالح کننـد        .دمنمـو شان    توجیه ؛یمذاکره کرد ساعت م 
  .بررسى کنیم

 عـالی   ي در مورد مرکز تحقیقات استراتژیک و دبیرخانه شـورا   .روحانى آمد ] حسن[دکتر  
] سـیدمحمد [ گفت بین آقاى .کردیم هاى سریع و وسیع صحبت      عزل و نصب   امنیت و مسأله  

هـا و   معاونـت ] تعیـین [ بر سـر     ،]وزیر اطالعات [،  آبادى  نجف  رىد] قربانعلی[خاتمى و آقاى    
  . استآمده  اختالف پیش،اطالعات یس دفتر وزیریر
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 مالقات با آزادگان   

مالقات با دست اندرکاران ستاد رسیدگی به امور آزادگان
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  1997 سپتامبر 21         1418االول    جمادى 18   1376 شهریور 30یکشنبه 
   

 از مـشاوران  ]انـستان عضو شوراي مرکزي حزب وحدت اسالمی افغ[، هاشمى لولنجى آقاي  
سرنوشت خـودش و مقـدار زیـادى از    و  افغانستان خیم  از اوضاع و .ربانى آمد ] الدین برهان[

ــت ــت    موفقی ــن گف ــخص م ــران و ش ــالب ای ــاى انق ــارآمیز  ؛ه ــان افتخ ــه پای  دوره دو منجمل
رؤسـاى  سـایر  کـه در سـفرهاى خـارجى بـرخالف سـفرهاى            اتی  جمهورى و افتخار   ریاست

شدم و سـازندگى و حفـظ مـردم در          با استقبال مردم آن کشورها مى      جمهورى دیگر مواجه  
   .هاى دشمنان و سرانجام کمک خواست صحنه و مقابله با توطئه

 گفت هند و پاکـستان هـر دو در مـسأله         . سفیرمان در هند آمد    ،شیخ عطار ] علیرضا[آقاى  
وجود آمده و از  هگرى از آمریکا ب   اى براى میانجی    کنند و زمینه    کشمیر احساس خستگى مى   

 اظهـار  ،خارجـه ت و خامى مدیران جدیـد وزارت امور    برکنارى نیروهاى مجرب توسط دول    
شان در فاصـله گـرفتن از مـن قبـل از      نگرانى کرد و گفت نیروهاى خط راست به اشتباهات      

  .ى دارندیکنند و احتیاج به دلجو اعتراف مى انتخابات
 ناراحت اسـت و  ي از بیکار . آمد ،کنار شده  معاون آقاى زنگنه که بر     ،وکیلى] علی[آقاى  

  و تیـر آمدنـد  هفت] شهداي[اعضاى ستاد   .خواهد در بخش خصوصى کار بگیرد       گفت مى 
 عـصر آقـاى   .اسـتمداد کردنـد   ]در محلـه سرچـشمه   [ تیـر هفـت براى ساختن قتلگاه شهیدان  

ختلـف و  هـاى خطـوط م    در مورد افکار و برنامه.اطالعات آمد] وزیر[ معاون  ،فالح] محمد[
 ؛ بر کـار گـزارش داد  ]آبادي نجف [از عدم انسجام در دفتر رهبرى و عدم تسلط آقاى درى         

  .اطمینان ندارد که در سمت خود بماند
 گــزارش وضــع کرمــان را داد و اظهــار . آمــد]نماینــده کرمــان[، مرعــشى] حــسین[آقــاى 

اى حـل مـشکل   شادمانى از پیروزى مدیران شرکت تعاونى پسته رفسنجان نمود و از مـن بـر         
   .کمک خواست شهردار تهران

 از نتایج انتخابات در رابطه بـا رهبـرى و       . معاون وزیر اطالعات آمد    ،شفیعى] احمد[آقاى  
در آن دفتر اظهار نگرانى کرد و از من خواست کـه بـراى اصـالح مـسیر دخالـت         تدبیر  ءسو

راه عالج را در صحنه  .ها تشکر کرد کنم و از من به خاطر مواضع ثابت پدرانه در همه دوره   
  .داند هاى وفادار به انقالب در امور کشور مى بودن همه جریان
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الریجـانى در   ] علـی [ پذیرش سمت قائم مقـامى آقـاى         اي بر .آخوندى آمد ]عباس [آقاى  

 سـفر آینـده بـه    ، سـفر مـشهد  ة دربـار  .همان رهبـرى بـودم    یب م ش. اجازه خواست  صداوسیما
 ،ل افغانـستان ی مـسا ،هـا   نگرانـى خـط راسـت از تـصفیه    ، مرکز تحقیقات اسـتراتژیک   ،ارومیه

ــن   ــاطرات م ــاب خ ــاى  ،کت ــاطرات آق ــدتقی[ خ ــسا ] محم ــسفى و م ــفهان  یفل ــم و اص ل ق
  .کردیم صحبت

  
  1997 سپتامبر 22          1418االول    جمادى  19   1376 شهریور 31دوشنبه 

   
 ،امیـرى ] یداهللا[تحه مرحوم  ولى به خاطر جلسه فا  ، بنا بود در دفتر کوشک باشم      ،مطابق قرار 
بـرادر و  بـه  و   در مراسـم فاتحـه شـرکت کـردم    . عفـت هـم آمـد   .رفـتم  به مجمع پاسدارمان  

   .فرزندانش دلدارى دادم
ى در مـسأله شـهردارى      یجـو   بـراى چـاره   ،  ]جمهـور  معاون اول ریـیس   [ ،آقاى دکتر حبیبى  

 در مـورد کارهـاى    سخت تحـت فـشارند و نیـز        ،تهران آمد که این روزها با اعالن تخلفات       
   . استو رکود هم عارض شدهاند  برنامه چشمگیري اعالم نکردهدولت که تاکنون 

 ،در اثـر بـدى هـوا   و  کـه بـه اردبیـل رفتـه     ]جمهور رییس[، در خبرها بود که آقاى خاتمى 
ا بـ انـد و   با ماشین به اردبیل رفتـه ناچار  به تبریز رفته و ،نتوانسته در فرودگاه اردبیل فرود آید     

 مجبـور شـدم سـفرم را    ،سال گذشته من هم به خاطر بدى هـوا   .اند  چند ساعت تأخیر رسیده   
  .فرودگاه احتیاج به ناوبرى دارد. نملغو ک
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  1997 سپتامبر 23                    1418االول    جمادى  20   1376 مهر 1شنبه  سه
   

 ]جمهـوري  المللـی ریاسـت   رییس دفتر خدمات حقوقی بـین  [،  افتخار جهرمى ] گودرز[آقاى  
ى کـه در  ی از چنـد هـزار دعـوا   ؛المللـى داد  حقـوق بـین  خـدمات   گزارشى از کار دفتـر   .آمد

وى علیـه  فقره مانده که دعا 37 فقط ،ها مطرح بود ىی آمریکا والمللى الهه بین ما       دادگاه بین 
ى بزرگ ما علیـه آمریکـا کـه خریـدهاى نظـامى      و ولى دعا، میلیون دالر است   200کمتر از   

)F.M.S (1. در مرحله تبادل لوایح است وماندههنوز  میلیاردها دالر ،است   
. لغو شـد   و ایران داشته باشم که دیر رسیدند  ]روزنامه [اى براى کتاب سال     بنا بود مصاحبه  

شـرکت    گزارش موفقیت در داورى در مسأله نیروگاه بوشهر با.آمدعصر هم دکتر تنکابنى  
 میلیـارد مـارك خـسارت    11 ، براساس ایـن ادعـا  2.اند را داد که به نفع ما حکم داده      زیمنس  

 ؛گذشته تردید بود که وکالت را بـه ایـن گـروه بـدهیم و بـا موافقـت مـن دادنـد            در. اند  داده
  .هرمى هم مخالف بود که فعالً قبول دارد آقاى افتخار ج.اند تاکنون خوب کار کرده

یل هـم گـزارش داد کـه یـک وکیـل فرانـسوى را       یمان از اسرا  آقاى افتخار در مورد طلب    
 ،هـا  یلىی با توجه بـه مطـرح شـدن اینکـه اسـرا     ، گفتم.است انتخاب کرده و طرح دعوى شده   

  خـوب اسـت  ،انـد  ههایشان به ایران برگزیـد  گر براى مسأله بدهى به عنوان میانجیرا ها   روس
                                                

 -  پرونده موسوم بهF.M.S )Foreign Military Sales(، را شامل پهلوي می رژی نظاميدهایمجموعه خر 
خارجه و امور از وزارت دفاع، وزارت یتأیه، چند ماه پیش از پیروزي انقالب اسالمی، 1357ریور در شه.  شودیم

براساس .  تهران شدندی راهرانی سالح توسط اي دالراردیلی ده مدی مذاکره خري برا،کای آمری ملتی امنونیسیکم
 ، دالراردیلیم 5/3 به ارزش کسینامید  ساخت جنرال16 فروند جت اف 160 کای مقرر شد تا دولت آمر،قرارداد منعقده

 دو فروند ناوشکن به ارزش ، دالراردیلی م3/1 حدود نگی اخطار هوابرد از محصوالت بوئدهیچی پيمای فروند هواپهفت
 دالر و ونیلی م500 کیدونالد داگالس هر   مکیی جنگنده و شناسايماهای فروند هواپ20 دالر، حدود اردیلی م4/1

 ، اسالمی انقالبيروزی آستانه پدر . بگذاردرانی ااری دالر در اختاردیلی مکی به ارزش کسینوف   فروند موشک400
 بعدها، این . دادریی از آنها را تغي را لغو کرد و مفاد تعدادیحاتی تسلي قراردادها، وقتریوز  نخست،اریبختشاهپور 

 . گردیدقرارداد یکی از موارد دعاوي میان ایران و آمریکا در دادگاه الهه

 - ی شرکت آلمانلهی و کار به وس شدمنعقد)  میالدي1974نوامبر  (1353 بوشهر در سال ی اتمروگاهیقرارداد ساخت ن 
 آن آغاز یکار ساختمان ،1354 در تابستان . آغاز شد-منسی تابعه شرکت زيها  از شرکتیکی - ونیونیکرافتورك 

 سال در .دی رسیی نهايبه امضات کشورهاي فرانسه، آلمان و آمریکا، با حمای نیمابیقرارداد ف  1355 ری ت14شد و در 
ایران در دادگاه الهه .  متوقف شدآلمان از جانب  روگاهی ننی ساخت ااتی، عمل اسالمی انقالبيروزی با پ1357

 .قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر را نیز به روسیه واگذار کرد. شکایتی را طرح نمود و ادعاي خسارت نمود
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 طـرح موشـکى    :سه مـورد اسـت    ] طلب ایران  [.که جا بیفتد  هاى ما مطرح شود   به نحوى ادعا  

که همگى در زمان رژیم سابق مطـرح و انجـام       هاى تحویلى    لوله نفت و بهاى نفت     ،سیرجان
 کسى اقـدام بـه پیگیـرى    ،دانیم یل را نامشروع مىی به خاطر اینکه اسرا،شده و پس از انقالب   

 ]جمهـوري  ریاسـت  [الملـل   بـین یحقـوق خدمات دفتر به  من ، تا اینکه چند سال پیش    ،نکرده
  .دستور دادم که مطرح کنند و نگذارند مشمول مرور زمان شوند

که چـرا  وقع از سـوى دفتـر رهبـرى پیگیـرى شـد      امروز گفت در آن م   ،آقاى دکتر افتخار  
یل اصل ی اسرا. تأییدکردند ، ولى وقتى دیدند که به دستور من اقدام شده         ،دعوى مطرح شده  

  . ولى بیش از این مبلغ است، را حدود یک میلیارد دالر مطرح کردهبدهی 
 آمد و گزارش بازسـازى را داد و از نظـرات       ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  اخوى محمد 

تدریج به سوبـسیدها    گفت و اظهارنگرانى کرد که به،شود اقتصادى که در دولت مطرح مى     
  .ند شود سازندگى کُبرگردند و یا

  
  1997 سپتامبر 24              1418االول    جمادى  21   1376 مهر 2چهارشنبه  
   

ـ  بـه کُ   ، آفتاب عول حدود ط  .رفتم نوردى  براى کوه  ،بعد از نماز صبح    چـال رسـیدیم و از    کلَ
 در . سه ربـع سـاعت دیگـر هـم رفـتم و مراجعـت کـردیم         .آنجا به سوى شیرپال ادامه دادیم     

پرسـى    احـوال ،چال با اعضاى پایگاه بسیج و کارگران که براى تعمیر بناها آنجا بودند     کلَکُ
 از  در برگـشتن .همان من باشـند ی پول خرید یک گوسفند به آنها بدهند که م         ،کردم و گفتم  

پـارك  که از بنیاد جانبازان است و مـشغول سـاخت     کردیم طریق جاده باغ فوالدى مراجعت    
  .در آن هستندعمومی 

آقـاي  .  رفـتم ام و صبحانه به دفتـر ماستحبعد از    .به خانه رسیدیم  صبح   ساعت هشت و نیم   
اى   گزارش وضع سازمان انرژى هـسته . آمد]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  آقازاده ]غالمرضا[

 منجمله انحصار کار نیروگاه بوشهر به روسـیه کـه   ،دررا داد و مشکالتى که در ادامه کار دا     
قبیـل  هـاى نـاظر از    هـاى سـازمان   دهد و مزاحمت  ى مى یجو باج خواهى و بهانه   به آنها میدان    

... اطالعـات و دفتـر رهبـرى و   ] وزارت[،   دیـوان محاسـبات    ،]کـشور  کـل [ بازرسى] سازمان[
. عادى سـازمان نیـست  رى و غی که مناسب وضع سرّ و بودجههاى سازمان برنامه گیرى  سخت
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  . نمودمىیها ییتذکراتى دادم و راهنما
مجمـع   [از سـپردن کـار دبیرخانـه   .  آمد]روزنامه جمهوري اسالمی [،  قاى مسیح مهاجرى  آ

 به آقاى محسن رضایى و برخوردهاى نامناسب دفتر رهبـرى انتقـاد        ]تشخیص مصلحت نظام  
 .در روزنامه بنویسد که مایل نیست آوردهدهاى با  ثروتة فشار دارندکه دربار   ، گفت .داشت

قـم  علمیـه   از من خواست که بـراى اصـالح حـوزه      .بدهدمشورت کرد که علت را توضیح       
 1فلـسفى ] محمدتقی[آقاي تقاضاى مصاحبه در این باره داد و کتاب خاطرات و کمک کنم   

  .را آورد
 گزارش وضع صنایع ویژه را داد و بـراى اعتبـارات بیـشتر و بـاز      .آقاى مجید عباسپور آمد   

زیـست و   بـراى محـیط  و تحقیـق   اسـتمداد کـرد و بـراى همکـارى        ،گذاردن دستش در کار   
   .اظهار تمایل کرد  نظام،اقتصاد انرژى با مجمع تشخیص مصلحت

هـا و   آلبوم خـوبى از آثـار و خـدمات و عکـس     . آمد یکى از صنعتگران ممسنى با پسرش     
سازندگى را جمع کرده بودنـد و بـراى راه انـدازى    دولت  هاى مربوط به      تقدیرها و قضاوت  

  .اى به فرزندش دادم  هدیه. کمک خواستهاى آبى در خصوص توربینابتکارش 
 گـزارش دادنـد و      .ى و همکارانش در ساخت مـصالى تهـران آمدنـد          یعال] حسین[آقاى  

.  براى بودجه سـال آینـده اسـتمداد کـرد    .اهدا کردند ،ها به خاطر حمایت، لوح سپاس به من 
  . استه به سپاه برگشت، براى ریاست ستاد،گفت

  
  
  

                                                
 - نو ی و خطبه روشردر منب ،ی مذهببی سخنران و خط،)1377 -1286 (ی فلسفیتقمحمداالسالم والمسلمین  حجت 
 ي او به کشورهایغی تبليها  و مسافرتاری او بسی و اجتماعینیخدمات د.  کردتی تربياری و شاگردان بسيگذار هیپا

 بود که هم يا گونه  بهشانی ايها خطابه. قابل توجه است رانی مختلف اي به شهرهانیعربستان، عراق، پاکستان و همچن
 را به ي اهللا بروجردتی آيها امیاو پ. دندیچ یها م  از آن توشهشهی و هم اهل فکر و اندجستند ی سود ميمردم عاد

ضور فعال داشت و بازداشت و  ح)ره (ینی در نهضت امام خميو. رساند یم - رانی شاه وقت ا-يمحمدرضا پهلو
 )س (میعبدالعظحضرت  در حرم  و درگذشتی سالگ93 در سن 1377 آذر سال 27 در یفلسفآقاي . المنبر شد ممنوع

 گردآوري شده و ی دوانیمحمد رجب، توسط یخاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسف کتاب . مدفون شديدر شهرر
 . آن را چاپ کرده استیمرکز اسناد انقالب اسالم
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  1997 سپتامبر 25               1418االول    جمادى 22    1376 مهر 3شنبه  پنج

   
بـه مطالعـه   وقـتم  بیـشتر  .  دعـاى سـفر خوانـدم و رفـت     .بـود  عفت عازم رفسنجان     ،اول وقت 

 .فلـسفى ] محمـدتقی [ و خـاطرات آقـاى   1داستان قلعـه حیوانـات  ، کلید قرآن  ؛ کتاب گذشت
کرباسـچى و  ]غالمحـسین [قـاى   براى حـل مـشکل آ  . آقاى حسین مرعشى آمد ،پیش از ظهر  

 جـو کـشور   ،هـا در انتخابـات    علیرغم پیروزى لیبـرال    ،کرد و گفت  استمدادشهردارى تهران   
   . استاللهى شده بیشتر از گذشته حزب

 و 2گیـرد   روزنامـه مـى  مجـوز زودى  ه بـ ، گفت. با هم خوردیم   ، ناهار آورد  .ظهر فائزه آمد  
 .هـایش عـازم رشـت شـدند         سپس بـا بچـه     .خواهند انجمن فرهنگى جوانان تشکیل دهند       مى

، ]وزیـر صـنایع و معـادن   [جهـانگیري،  ] اسـحاق [گفت بـه پیـشنهاد آقـاي    . عصر محسن آمد 
 تـشکیل حـزب بـا    ةدربـار  .را پذیرفتـه اسـت    فـوالد   ] شرکت ملی [ هیأت مدیره    یت در عضو

                                                
 - از گروهیاین رمان دربارة .  در انگلستان منتشر شديالدی م1945 در سال ،اورول جرجشته  نوواناتحی قلعه کتاب 

 تا خود اداره دهند ی مياش فرار  صاحب مزرعه را از مزرعه،ی و انقالبانهیگرا  آرمانی است که در اقدامیجانوران اهل
ها   از خوكی جنبش را گروهنی ارهبري. زندسا برقرار خودرا در جامعه » رفاه« و »برابري« و گرفته دست به را مزرعه

 مزرعه واناتی از حیکش  به نام ناپلئون به بهرهی خوکي به رهبرزی ندی گروه جدنی ای پس از مدتیدست دارند، ول به
 ی جنگ داخلانیدر جر دموکرات-الی سوسکیعنوان   بهاورول .کنند ی را سرکوب می و هرگونه مخالفتپردازند یم

 نی دوران استالزیآم  خشونتيها ي آشنا شده بود و از پاکسازي شورویستیالی دولت سوسيها ستای با سایاسپان
 به ي انتقاد کرد و معتقد بود نظام شوروی به سختيوشور حاکم رمان از استبداد طبقه نی با نگارش ايو.  بودنیخشمگ

 مزرعه، نماد انقالب واناتی، انقالب ح رماننی ادر .است  بنا شدهتی شخصشی کهی بدل گشته و بر پايکتاتوری دکی
 یعنی سندهی توان هدف نوی می رمان به راحتنیبا خواندن ا . استيدار هی نظام سرما و سرنوشت آن بر ضديکارگر

 نی استالژهی و به ونی لنیندگی سابق به نماي شوروسمی کموني دارهی تحت نظام سرماای پرولتاريانتقاد از انقالب کارگر
 . بردیپ

 -  17 تا 1377 مرداد 17 و سپس مسعود بهنود از ي نبومیابراهآقایان  يری با سردبرا» زن«روزنامه  ، یفائزه هاشمخانم 
. سدی زنان بنويروزنامه بنا دارد با نگاه زنانه و برا«:  روزنامه آمده بودنی شماره انیدر اول .دکر منتشر 1378 نیفرورد

روزنامه زن .  کندجادی مرد و زن اتی موقعانی میست که توازن ا آنی در پبلکه ،ستی نیستی فمنيا  روزنامه،روزنامه زن
 روزنامه» .ر کندشناساند و خالء موجود را پ آنان را به آنها بی به مشکالت زنان، حقوق اجتماعیدر نظر دارد با نگاه

ازدواج مجدد، اجتهاد زنان،  نفقه، ه،ی مهرریل مربوط به حقوق زنان نظی به طرح مسا،یاسیل سیزن در کنار مسا
 ي نوروزکی تبرامی زنان، و انتشار پهی ددر مورد يکاتوری چاپ کارلی روزنامه به دلنیا .پرداخت یحضانت و طالق م

 در گرید به مدت دو هفته و بار 1377 روزنامه، ابتدا در بهمن هیری تحرری مدنیافکن، جانش  توسط فرج باليفرح پهلو
  . شدفی توقشهی همي برا1378 نی فرورد17
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 ؛اند محسن هم عضو مؤسس باشد اند که خواسته  جلسه داشته،جمعی از وزرا و مدیران سابق
متـرو و شـهرداري    شـرکت    امور جاري کشور و مـشکالت نقـدینگی          ةدربار.  است نپذیرفته

  .تهران مذاکره شد
.  مهدى آمـد و غـذا آورد  ب ولى آخر ش  ، مانده غذاى دیشب   ؛ى غذا خوردم  یشب به تنها  

شـرکت  مـدیرعامل  [،  مهـدى . شـدیم ]پـسر مهـدي   [ادؤهاى شـیرین فـ     مقدارى سرگرم بازي  
اش در    از پیشرفت کارهاى صـنعتى دریـایى       ی گزارش ،]ییای در تسایسأ و ساخت ت   یمهندس
] بیـژن نامـدار  [ى و گاز پارس جنوبى و مشکل تـأمین ارز و اخـتالف آقایـان    یهاى دریا  طرح

هـاى    در مـورد سـهمیه  ]کل بانـک مرکـزي   رییس[، نوربخش] محسن[ و   ]وزیر نفت [،  زنگنه
  .ارزى داد

 قـرار  .فراى آنها مورد توجه اسـت راجعت س اروپا بر سر م    عدم حل مشکل   ،ها  در گزارش 
 در جریـان  ،]وزیـر امورخارجـه  [،  خـرازى ] کمـال [ بـا آقـاى      ،]اتحادیه اروپـا   [= یکائروتبود  

کـه بـه دلیـل اصـرار ایـران در تـأخیر            زمان ملل در نیویورك مالقات کنند     مجمع عمومى سا  
ـ  . منصرف شدند  -اى    خامنهاهللا    یت بنا به دستور آ    -مراجعت سفیر آلمان   فراى هر چند کـه س

ى بـا آلمـان    ولى آنها هم تأکید بر همبستگ    ، جداگانه مالقات کردند   ،فرانسه و یونان و ایتالیا    
 ایـن را  ؛گرفتن دسـتور جـدا شـدن سـفیر آلمـان از دیگـران نمودنـد           نمودند و اصرار بر پس    

ایـن وضـع    مقـصر  ،گوید آلمان مىبنا به دستور رهبري،  اما ایران  ،دانند  تبعیضى نادرست مى  
  .است و باید تنبیه شود

 ترکیـه و  ،نور نظامى مشترك آمریکـا ما افتادن   قبتجاوز جدید ترکیه به شمال عراق و ع       
ه  شـوروى از  ن سـفی بـه بـراى کمـک   فـضا   آمریکا بـه  نورد کیهانیل در مدیترانه و سفر    یاسرا

  .موارد مهم دیگر است
  

  1997 سپتامبر 26                      1418االول    جمادى  23   1376 مهر 4جمعه 
   

قلعـه حیوانـات و خـاطرات آقـاى     کتـاب داسـتان      بیشتر وقت صـرف مطالعـه        .در خانه بودم  
 محسن جلـد  ،ظهر . اعجاز قرآن؛فلسفى شد و بخشى هم صرف کار کلید قرآن   ] محمدتقی[

  اولصـفحه  چنـد  .را آورد] کتـاب عبـور از بحـران   [ -1360سـال   -خاطراتم کارنامه و   اول  
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ست بنا .اند برنامه خوبى تهیه کرده. خواندمرا  ها نوشت  تهیه حواشى و توضیحات و پینامهبر

 هـا،  ، مـصاحبه هـا  ، خطبهها  مثل سخنرانى،تمام مواردى را که در خاطرات به آنها اشاره شده      
تهیـه کننـد و همـراه    هـا،   اسناد و عکـس ، ها  ، پیام ها ، مالقات هاي پیش از دستور مجلس     نطق

 همـه مطالـب   ،عمالً هر جلد که یک سال را شامل اسـت ؛ منتشر شوددر چند جلد ت  خاطرا
 آمـاده چـاپ    تـا  قرار است به تدریج بخـوانم و اصـالح کـنم   .مربوط آن سال را همراه دارد     

  . اثر مهم تاریخى باشد،رسد به نظر مى. شود
 .ا آوردنـد  هم آمدند و غذ]همسر و فرزندان محسن [،   اعظم و عماد و على و احسان       ،ظهر

هـاى    بـا تفنـگ  ؛یـم دادهـا مـسابقه تیرانـدازى         کمى با بچه  ،بعد از ظهر  . سپس یاسر هم رسید   
 بـازىِ   اسـباب .انـد  رضـا در ایـن سـفر اخیـر خریـده          یوچک بادى پالستیکى که عمـاد و عل       ک

و د  عمـاد از همـه بهتـر ز   .است  و ماندنىیها هم پالستیک کننده خوبى است و گلوله  سرگرم
  . من ندارم، آنها تمرین دارند! محسن و آخر از همه من،س على سپ،برنده شد

اى که از دو سـه روز پـیش     به خاطر درد کلیه؛امروز و دیروز آب هندوانه زیادى نوشیدم  
کننـد و   مـی  ایجـاد   حمـت ازم ... عارض شده بود و به کسى نگفتم که پزشـکان بـا معاینـه و              

 یـک هندوانـه    ،رف دو روز  ظـ  .ل دارم  امـروز احـساس بهبـود کامـ        .خانواده ناراحت نـشوند   
   .مصرف کردم بزرگ را خودم آب گرفتم و به تدریج

هـاى مـن در        کتـابى از گفتـه     .یس بنیاد شـهید آمـد     ی ر ،رحیمیان] محمدحسن[ آقاى   ،شب
از خـدمات بنیـاد   . خواست نآبر نظر و مقدمه ؛ اند تهیه کرده هاى آنها   مورد شهدا و خانواده   

 ضـمن اینکـه از   ؛مـشورت کـرد   و نیز در مورد ماندن در این سمتد ادر این باره گزارشى د 
 ؛ تـاکنون ناراحـت اسـت    ]جمهـور  رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[ندادن حکم ابقا توسط آقاى      

  .تأکید کردم که بماند
   

  1997 سپتامبر 27                         1418االول    جمادى  24   1376 مهر 5شنبه 
   

 ماده دیگر از قانون مبارزه با مواد مخـدر  نُه ، تعداد]مصلحت نظامتشخیص   [در جلسه مجمع  
 . آمـد  ]رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع    [،  روحانى] حسن[ آقاى   .را تصویب کردیم  

  و آمـد ]وزیرکشور[، نورى] عبداهللا[ آقاى .در مورد مرکز تحقیقات استراتژیک صحبت شد  
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   .گفت] نیروي انتظامی[= از عدم مساعدت رهبرى در مورد ناجا 
 در مـورد تغییـرات در   . آمـد ]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه    [،  نجفـى ] محمدعلی[دکتر  

اللهى  حزبمیرزاده با کارشناسان غیر  ] حمید[ى آقاى   سازمان برنامه گفت و از برخورد حذف      
 و دادکردن اعتبارات عمرانى  حقق بخشى از درآمدها و از کم   از عدم ت   یگزارش. انتقاد کرد 

ل مهـم بودجـه و   ی از من در مورد مسا     .هاى زودبازده است    شان اولویت طرح    سیاست ،گفت
  براى اینکـه در مجمـع تـشخیص مـصلحت          ،کمک کنم کرد  درخواست .خواستنظر ،برنامه
اسـتخدامى  اداري و یس سـازمان امـور     یـ  ر ،انیباقر] محمد[آقاى  نظرات   از   . عضو شود  نظام

   .گفت
گـرفتن حقـش از شـهردارى اسـتمداد کـرد و از اینکـه               بـراى  .آمـد  غیوران] مهدي[آقاى  

 علیه من ، در زمان بازداشت وشود که ا    مى، چنین استنباط    »دوران مبارزه «درکتاب خاطرات   
 وزیــر ]مــالیاداري و  [ معــاون،بانــک] مرتــضی[ آقــاى 1.کــرد گلــه  اســت،کــرده اتیاعترافــ

 راه ،کرد و گفـت تـشکر ش در کرمـان  ا يهایم در زمان اسـتاندار   از کمک  .خارجه آمد امور
                                                

 -  در دوران حکومت یاسی سی مسلمان و زندانیاسی فعال سنی مدرسه رفاه همچنانگذارانی از بن،ورانی غيمهدآقاي 
 بعد به ي داشت و چندي همکاريخرابکار مشترك ضدتهیکم سیی ر،پور ي ترور رضا زندانی در جريو.  بوديپهلو

ماه در چهار ، بر اثر شکنجهيو. گرفت قرار دی شديها  و تحت شکنجهری دستگ،يطاهره سجاد، خانم همراه همسرش
 جلد دوم کتاب دوران مبارزه چاپ شده است، 1499طبق اسناد ساواك که در صفحه .  فلج شدیحال اغما بوده و مدت

آقاي هاشمی رفسنجانی، با اعترافات وحید افراخته، عضو بریده سازمان مجاهدین خلق، مهدي غیوران و نیز سیدمحمد 
 محکوم شد، اما با تالش قابل تحسین بانو عفت مرعشی، همسر ها، در دادگاه بدوي به اعدام خویینی موسوي

آقاي غیوران، در . فداکارشان، از تیرباران نجات یافت و ابتدا به حبس ابد و سپس به سه سال زندان محکوم گردید
ن بازجویی ساواك گفته بود که در منزل خود، ترتیب مالقات آقاي هاشمی و بهرام آرام، از سران سازمان مجاهدی

در سند دادنامه دادگاه . خلق را داده است و نیز مبلغ صد هزار تومان از آقاي هاشمی گرفته و به مجاهدین داده است
 اظهارات وحید -1... «:  درباره دالیل محکومیت، چنین آمده است1356 خرداد 25ستاد بزرگ ارتشتاران در تاریخ 

نکه متهم یکصد هزار تومان به گروه به اصطالح مجاهدین خلق  پرونده مبنی بر ای11 به شرح برگ -معدوم-افراخته 
] مهدي[ اظهارات -2باشد؛  نماید که هاشمی مبلغ خوبی براي گروه مجاهدین می کمک مالی کرده است و اضافه می

ام  مبنی بر اینکه هاشمی را خودم سوارکردم و نزد بهرام آر- در این دادگاه به اعدام محکوم گردیده است–غیوران 
هاي مجاهدین، مقداري پول  بردم و پس از مذاکره او را برگرداندم و روزي به وي مراجعه و به ایشان گفتم که بچه

گرفتم،   داد و مبلغی حدود یکصد هزار تومان از توکلی تحویل  حواله] بینا[توکلی ] ابولفضل[خواهند و هاشمی به  می
 سال حبس جنایی درجه یک 15 معروف به موسوي که –ها  یینی اظهارات خو-3 پرونده 13 و 12هاي  به شرح برگ

 ،دوران مبارزه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» ... پرونده؛ 18 تا 16هاي   به شرح برگ-محکوم شده است
 .1499، صفحه 1376 انقالب، معارف نشر دفتر جلد دوم،
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 از ،کـرد  نگرانـى  اظهار .هاى مدیریتى من است  همان سیاست،پیشرفت کشور نحصر به فرد    م

و نیـز  امورخارجـه  کردن نیروهاى حذفى وزارت  رهبرى و جمعمشاورت دکتر والیتى براى  
  .گیرند خارجه مى شان را از خارج از وزارت  سیاست،از اینکه بعضى از معاونان چپ

 گـزارش وضـع جهـاد را داد و از    . آمـد ]وزیر جهادسـازندگی  [،  کیا یدىعس] مدمح[آقاى  
 روى تقویت ؛ نظر من را خواست،وضع امور در جهاد اظهار رضایت کرد و براى آینده کار

  .کردم پرورش میگو و اسکان عشایر تأکیددارى و توسعه آبخوان
  

  1997 سپتامبر28                     1418االول    جمادى  25   1376 مهر 6یکشنبه 
   

 گـزارش کـار شـوراى       . آمد ]عالی انقالب فرهنگی   دبیر شوراي [،  نژاد  کى] محمدعلی[دکتر  
 منزل ، توقع دارد.عالى انقالب فرهنگى بعد از من را داد و براى تهیه ساختمان استمداد کرد        

  کارهـاى آینـده   بـراى 1. به آنهـا بـدهیم  ،ایم فسور عدل را که براى دبیرخانه مجمع گرفته   وپر
   .مشورت کرد

انـواع  کـار در تولیـد     گزارش . آمد ]معاون وزیر کشاورزي  [،  زادهاکبر] مهدي[دکتر  آقاى  
اش را  ش را داد که کار مهمى است و براى تولید مـواد اصـلى دیگـر برنامـه    کُ  علف يها  سم

ه تاکسى  رانند،شان که تاکنون داده نشده استمداد کرد و گفت  راى دادن اعتبارات  بگفت و   
   . ببردتواند کشور را جلو  کسى نمىی،رفسنجانآقاي در راه به او گفته که غیر از 

                                                
 - تا زمان يو. نامند ی م»رانی ایپدر جراح« را يجراح بود که وپزشک  ،)1381 -1287( عدل ییحی سیدسورپروف 

باالتر از عصر،  واقع در خیابان ولی ، عدلییحیخانه پروفسور  .آمد ی در زمره پزشکان معتمد دربار به شمار م،انقالب
 ي دوره پهلويبای زيها  از ساختمانیکی ، سخنوردیه کوچه شي کاخ مرمر، ابتدايرو روبه) ره (ینیچهارراه امام خم

 یروس» مارکوف لئو «،معمار خانه پروفسور عدل . ساخته شده است1310 سال ، دری روسياست که با الهام از معمار
 همراه با نیرزمی با زیانی طبقه ساختمان اعکی شامل ربنا،ی متر مربع ز1000 متر مربع عرصه و حدود 2700 در  وبود
 ي در سقف از گچبری بنا با اندود گچ ساده، ولی داخلسطوح .استبنا شده  ی خانگينمای و سداریرتمان سراآپا

 ينماها . استفاده شده استواری منقوش در ازاره دی خشتيها ی بنا از کاشی در بخش شرقنیهمچن. استفاده شده است
در سال منزل عدل  . شده استنیی تزيگچبر و در قسمت رخ بام با دی از آجر و گچ سفیبی خانه ترکنی ایخارج
 مصلحت نظام بود و پس از آن به صی مجمع تشخدبیرخانه دفتر ی مدت، خانهنیا.  و مرمت شديداریخر 1374

 در 2081 با شماره ،ی فرهنگراثی توسط سازمان م1377 پروفسور عدل در سال خانه. فرهنگستان هنر واگذار شد
 .دی به ثبت رسرنی ایفهرست آثار مل
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 .کـار اسـت  یورت رهبـرى ب  ا در سـمت مـش     ، گفـت  .اللهـى آمـد     سیف] رضا[آقاى تیمسار   
 در دبیرخانه مجمع کار ،است آماده .خواهد تحصیل کند اش را به قم منتقل کرده و مى     خانه
تعـدادي از  .  آمـد  ]رییس مرکز اسناد انقـالب اسـالمی      [،  حسینیان] اهللا روح[عصر آقاي    .کند

 ]محمـدتقی  [منجمله خاطرات آقـاى  ،منتشرکردهاسالمی هایی که مرکز اسناد انقالب   کتاب
گفتم با .اجازه خواست ،براى چاپآورد و نویسى از کتاب خاطرات من را  فلسفى را و پیش

 ولـى  ،کـنم   گفـتم بررسـى مـى   .کردلى اصـرار  و، دیگر مناسب نیست  ،توجه به نشر خاطراتم   
 اعتقاد بر این اسـت کـه دولـت آقـاى خـاتمى      ،ها  در محافل چپى   ، گفت .دانم  مصلحت نمى 

مجمـع  کـه رهبـرى و    شـایع کنند ،انـد  شود و لذا تصمیم گرفته  موفق نمى  ها  براى انجام وعده  
نى هـم در    وزیـر بازرگـا   ،  ]آقاي محمد شریعتمداري  [ .اند  مصلحت کارشکنى کرده   تشخیص

 در حل مشکالت اقتصادى و به خـصوص   ، در قدرت توفیق دولت    ،ها  جلسه جمعیت ارزش  
 خـودش هـم   . اسـت کردهاظهـار تردیـد   ه،وجـود آمـد   هدر اقتصاد کشور ب رکودى که اخیراً  

تواند   نمى، که آقاى خاتمىنمودعقیده  ذکر کرد و اظهاررا ى از رکود شدید بازار   یها  نمونه
 روز از عمر دولت جدیـد گذشـته   45؛ گفتم حدود رود شعار جلوتر نمى کار بکند و از حد      

  . است
 ولـى  ، نسبت بـه مـن نظـر منفـى داشـته     ، تا چند ماه قبل  ،در آخر صحبتش گفت   در ضمن   

ل انتخابـات بـرایش پـیش آمـده     یزمان را در خواب دیده و به خاطر ابهاماتى که در مسا         امام
 بـه  ،فرماینـد   امـام مـى  .روشـن کنـد   ى وی را راهنما کند که او    ش مى ه از امام زمان خوا    ،بوده

راهنمـایی  کند و با ناباورى بـاز درخواسـت     تعجب مى  .آقاى هاشمى رفسنجانى مراجعه کن    
 بـا  .شـود  شنود و دفعه سوم هم همان سؤال و جواب تکـرار مـى          همان جواب را مى    ،کند  مى

 تغییـر عقیـده   ،آن بـه بعـد  که به شدت عرق کـرده بـوده و از     حالی   در ،شود  دلهره بیدار مى  
و نیـز از دفتـر     قبالً این خـواب را بـراى علـى اخـوى زاده نقـل کـرده اسـت        ، گفت .دهد  مى

کردن از طریق وارد  ،  ]انقالب اسالمی [اسناد  فشار براى ترك تجارت مرکز      به دلیل    ،رهبرى
  . گله داشت،تلفن موبایل

تـولی   در مورد نبـودن م ،ر من  از اظهارات اخی   . آمد ]شناس روان[،  گلزارى] محمود [آقاى  
 همـراه بـا    ، اظهـار قـدردانى کـرد و نیـز اینکـه علـم اخـالق               ،براى فرهنـگ کـشور     مشخص

 ى از تحقیقـات یهـا   نمونـه . را مـشخص کنـد  قخـال اتواند اصول علم    مى ،شناسى جدید  روان
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 ، قرارشـد .ه دادیـ شناسـى جدیـد را ارا    تلفیق مبانى اخالق اسالمى و نظرات روان       درخودش  

  .کنیم همکارى ،علمىو سازنده ى ترویج اخالق اسالمى برا
 250کـه بـیش از    سـالحی و وضـع مـانور ذوالفقـار       از   ایـشان    .همـان رهبـرى بـودم     یشب م 

در دولـت مـن، از روسـیه     ؛کردنـد   تعریـف  ،وتصـ ر سرعت   بچهار برا  با   ، دارد ردب مترکیلو
 هید را کـه بـا طـرح شـ    افکن آذرخش و نیز پرواز اولین هواپیماى بمب     خریداري شده است    

نامـه   ینیـ آقـاى حـسینیان و نیـز آ     هـاى    حرف ة دربار 1. است ستارى و کمک من ساخته شده     
   . صحبت کردیم مجمع و سفر من به روسیه

  
  1997 سپتامبر 29                    1418االول    جمادى  26   1376 مهر 7دوشنبه 

   
 از نیمـه راه بـه   ، در همـان دره دارآبـاد  .فتـیم  همراه محافظان براى کوه نوردى ر   ،بعد از نماز  

 مگـس  چـال آبـشار   و ههاى کبوترخانـ   در کنار آبشارها و چشمه  .شاخه دیگرى از دره رفتیم    
در مراجعـت از دره دیگـرى    . با ماژیک روي سنگ یادگـاري نوشـته بودنـد          .توقف کردیم 

 ؛مپرسـى کـرد   احـوال  ، با تعدادى از مردم متفرقه که بـه کـوه آمـده بودنـد       ، در مسیر  .آمدیم
بازار و اقتصاد کشور از فـرش و خانـه   نامناسب هاى بازار بودند و از رکود  معموالً از کاسب  

 در جـایى چنـد   .رسـد  اتر مـى توکم این ادعا به    کم؛  شکایت داشتند ... و مصالح ساختمانى و   
 یـک   ، یـک سـاعت و چهـل دقیقـه و برگـشتن            ،رفـتن . کردنـد   تنى مى  آب ،سرد نفر در آب  

  .ده دقیقه طول کشیدو  ساعت
                                                

 - در دوران  رانی جنگنده در ايهامای هواپطراحی.  انجام شد5- افيمای هواپي آذرخش بر مبنايمای هواپیطراح
 یها کم  دانست که در آن مساحت بال5- جنگنده افکی توان ی آذرخش را ميمای هواپ.سازندگی به انجام رسید

کننده  ها به عنوان عوامل کنترل از آنتوان ی آمده که مدی آن پدي در سکان عمودراتیی تغنیبارزتر. است افتهی شیافزا
ن و در تُهشت  حدود ي جنگنده در حالت عادنیوزن ا.  دانست5- و بعضاً خارج از کنترل افاری بسيرمانورپذی
 مهمات با خود حمل کند و حداکثر سرعت لوگرمی ک4500 تا 4000 تواند ین است و م ت18ُ تا 15 انی منهیشیحالت ب

 نی و ساخت ای پروژه طراح، بارنیاول. است   بودهی و بومیرانی کامالً اماهای گونه هواپنی ایطراح.  ماخ است6/1آن 
 ،ي منصور ستاررلشکرسشهید  توسط اهللا هاشمی، سردار سازندگی، ، با حمایت مستقیم آیت جنگندهيماهایهواپ

 .دی او به اتمام نرسشهادتاز شد، هرچند تا  و آغيریگی پیاتی و عملي به صورت جد، ارتشیی هوايرویفرمانده ن
 یی ثنایمرتض  از جمله، دفاععی صنانی و متخصصي ستاردی شهیی استادان دانشگاه هوا،ماهای هواپنی طراح انیمتخصص

 . هستند
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 را بـراى آمـاده شـدن    1360 سـال    خاطراتبخشی از    ،استحمام و صبحانه  بعد از    ،در خانه 
 .هاى اول انقـالب اسـت     ل سال یجالب و یادآور خاطرات و مسا     . مطالعه کردم  ، چاپ جهت

 معموالً عـین  .طلبد ی خوشبختانه اصالح کمى م. خیلى مورد استقبال قرار گیرد     ،کنم  فکر مى 
  .کنم بارات را تأیید مىع

 از .حـسینى آمدنـد  الاش و خانواده شهید صالح  حسینى لبنانى و خانوادهالآقاى سید صادق    
جه  مورد تو، تعریف کرد و گفت   ،1ام  ه داده یاراحلی    مسأله فلسطین راه   ةام که دربار    مصاحبه

 ،اهللا لبنـان  ب یادم آورد که تصمیم به تأسیس حـز  .استگرفته  المللى و غربى قرار     محافل بین 
 در مالقات با او و ابوهشام گرفته شد که بـراى همـین موضـوع          ،چند سال پیش در منزل من     

محتشمى کـه  ] اکبر علی[ سپس آقاى .گرفتم یدکردم و از امام هم اجازه     یآمده بودند و من تأ    
 ،نل شهردارى تهـرا ی در مورد مسا. نماینده امام در این مورد شد، بود]ایران در سوریه   [سفیر

  . خبرنگار است.ند و خشمگینا  مردم از این برخوردها ناراضی،کردند و گفتند اظهار نگرانى
بـه   . گذشـت 2امـام  ةالـصال  و کتـاب اسرار ها  مطالعه بولتنه تا عصر ب   .کوشک رفتم به دفتر 

 لوتـا تشرکت  مسأله امضاى قرارداد استحصال گاز پارس جنوبى ما با   ، در اخبار  .خانه آمدم 

                                                
 - هاي اشغالی براي تعیین سرنوشت را مطرح  پرسی در سرزمین آقاي هاشمی، در این مصاحبه، پیشنهاد برگزاري همه
 .هاي بعد نیز در دولت هاي مختلف تکرار گردید این پیشنهاد دموکراتیک، در سال. رده بودک

 -  تألیف شده است )ره (ینی خمامام توسط 1318، در سال »نیالعارف ة و صالنیالسالک  معراجای ةسرالصال«کتاب .
» ةالالصرُس« به تاب کنی ای ول،ه است نهاد»نیالعارف ه و صالنیالسالک معراج« نام کتاب را س،ینودر نسخه دستمؤلف 

 کتاب نی ایموضوع اصل .باشد ی نماز مي کتاب اسرار و رازهانی به لحاظ آنکه موضوع ا، کرده استدایشهرت پ
، ی در فنون و علوم اسالمتی به لحاظ جامع،)ره(امام .  استی عرفانیمانی و معراج ای سلوك روحانای اسرار نماز نییتب

ن با انطباق بر اصول و  را از مقدمات نماز تا مقارنات و مناسبات آیمانی عروج انی اي رازهانیتر  مهم، نموده استیسع
 از یکردم که برخ ارادت خالص«: دیفرما یدر مقدمه کتاب مایشان .  کندانی بی و قرآنیهان و بریل عرفانیامهات مسا

ابتدا مقامات  امام،» . درآورمری به رشته تحری عرفانیمانی و معراج ای سلوك روحاننیعظام را در ااءی اولهیمقامات روح
اهللا  ی و سلوك سالکان الری سپس اسفار چهارگانه سکند، ی مانی چندگانه عالم بماتی توجه به تقساو مدارج انسان را ب

 انیبه بگاه  آن. باشد ی که سر نماز و حضور قلب مپردازد ی کتاب می به موضوع اصل، پس از آن.سازد یرا روشن م
 که عبارتند از طهارت، ستر عورت، مکان نمازگزار، اوقات نماز و توجه به کعبه و بعد از پردازد یاسرار مقدمات نماز م

 و هی افتتاحراتی، تکبتی، نامی که عبارتند از اذان و اقامه، قپردازد ی اسرار نماز و مقارنات و مناسبات آن منییآن به تب
ه  بفیلأ شروع تخیارت. ، رکوع، سجود، تشهد و سالمدی حمد و سوره توحریعاذه، تفسدست بلند کردن، قرائت، است

 در ری مؤلف فقدیتمام شد به «:  نگاشته استنی را مؤلف در آخر کتاب چنفیلأ تانی پاخی تاری ول،ستی روشن نیخوب
 .باشد ی ممسی شجري ه1318 خرداد 19که مطابق با » مري قجري ه1358 یالثان عی شهر رب21
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کار بزرگى  .عصبانى کردهرا گاز روسیه و مالزى مورد توجه است و آمریکا  هاى    و شرکت 

 توافـق شـد و پـس از تهیـه     ، در زمـان مـسئولیت مـن     .با بیش از دو میلیارد دالر هزینه       ،است
   1. دیروز به امضا رسید،مقدمات
ز انـدونزى مهـم اسـت کـه حتـى بـا اسـتفاده ا        هـاى  نظیـر جنگـل   سوزى وسیع و کـم     آتش

تش بـه  آشود که  و امروز گفته مىمتوقف نشده    ،کننده شورهاى پیشرفته خاموش  امکانات ک 
  . استتر شده کرده و مشکل عمیق اعماق معادن زغال سنگ منطقه سرایت

    
  1997 سپتامبر 30                   1418االول    جمادى  27   1376 مهر 8شنبه  سه

   
 جمعـى از علمـاى   .کـردم  نار نمـاز مطالعـه  رانى فـردا در سـمی  بـراى سـخن   نُه صـبح،    تا ساعت   

 ،وان و خـاش  ا سـر  ، ایرانـشهر  ، چابهـار  ،جمعـه زاهـدان     ائمـه  - سنت سیستان و بلوچستان    اهل
هـاى نماینـده رهبـرى در مـورد      گیرى  از سخت. آمدند-اسحاق مدنى ] محمد[ ويهمراه مول 

 امـور  نیروهـاى اهـل سـنت در   کـارگیرى   هو نیـز از عـدم بـ    تأسیس مدارس و ساخت مسجد 
 به آنها گفتم که مسأله اصلى ایجاد اعتماد         ، ضمن قبول تذکر   .کردند شکایت کشور مدیریتى

ند و شبیه این مطالـب  زظن مسئوالن کشور را برانگی  اى عمل کنندکه سوء     گونه بهنباید  . است
 بـه ایـشان   .سپس نماینده رهبـرى آمـد   .آید وجود مىبه هاى شیعه هم    در مورد علما و استان    

  .تذکر دادم ى جذب آنهاهم برا
 براى پذیرش نمایندگى ایران در یونـسکو کـه آقـاى دکتـر     .عصر آقاى احمد جاللى آمد  

 ؛کـرد  مـشورت   خواسـته و نیـز شـیوه عمـل    ]وزیر فرهنگ و آموزش عالی[،  معین] مصطفی[
 به خاطر رفتارش در صداوسیما و وجود اثاث منزلش در        ،ل انقالب ی از اینکه اوا   .کردمتأیید
   .کرد گله ،اند کردهد او را طر2زاده قطب] صادق[خانه 

                                                
 -  به گروه توتال پارس جنوبی به عنوان متصدي اصلی 1376در سال پارس جنوبی،  3 و 2عملیات توسعه فازهاي 

 .واگذار گردید - درصد سهم 30یک با  هر-گاز پروم روسیه و پتروناس مالزي هاي  درصد و شرکت40توسعه  با سهم

 -  ان مبـارزه بـود کـه در خـارج از کـشور علیـه رژیـم        یکی از فعاالن اصـلی دور  ،)1361 - 1314(زاده   صادق قطب
 دانـشگاه  يدانـشجو وي هنگامی کـه  .  رفتآمریکا به لی ادامه تحصي برا 1337در سال   او  . کرد شاهنشاهی فعالیت می  

 زد و پس از آن یلی سکا،ی در آمررانی اری سف،ي زاهدری به اردش رانی سفارت ا  یهمانی بود، در م   نگتنتاون در واش    جرج
 امـام   و در آنجـا  به عـراق رفـت  تاًی و نهاهی مصر، سورر،ی به الجزاکایپس از لغو اقامت در آمر.  اخراج شد کایاز آمر 
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دبیر شوراي عالی امنیت ملی و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک    [،  روحانى] حسن[دکتر  
ر مـورد اینکـه    به رهبـرى د  اطالع منجمله   ؛ گزارش مذاکراتش با رهبرى را داد      . آمد ]مجمع
 ایشان با یـک جریـان هـستند و بـا کـارگزاران      ،کند اى شده که جامعه فکر مى       گونه هوضع ب 

  در مـورد نحـوه عمـل در مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک           .انـد   ند کـه ایـشان نپذیرفتـه      ا مخالف
   .کردیم مذاکره

، ىزدیـ ] محمـد [ خبـر داد کـه آقـاى    . آمـد  ]جمهـور  معاون اجرایی ریـیس   [،  اخوى محمد 
 گفته است کـه     ،]وزیر کشور [،  نورى] عبداهللا[ در مذاکره تلفنى با آقاى       ،]قضاییه ییس قوه ر[

ى ی بــراى بــازجو،]شــهردار تهــران[، کرباســچى] غالمحــسین[ دو ســه روزى آقــاى ،ســتبنا
وزیـر  [، شوشـترى ] اسـماعیل [ آقـاى  ،مـذاکره  کرده که طـرف   گویا فکر می ؛بازداشت شود 

ى جلـسه  یجو ند و براى چارها کارگزاران بسیار نگران. است که این را گفته     است ]دادگستري
 ]کـل بانـک مرکـزي      رییس[،  نوربخش] محسن[ آقاى   ، گفت .کردندو از من استمداد   دارند  

  .آورند و بازار راکد است ها بیرون مى هاى خود را از بانک گزارش داده که مردم پول
  

  1997 اکتبر 1                       1418االول    جمادى  28   1376 مهر 9چهارشنبه 
   

 ،]هاشمی [ محسن. به سوى ارومیه پرواز کردیم ورفتیم] مهرآباد[ آفتاب به فرودگاه طلوع
، ]معاون وزیر نیرو[ ،زرگر] رسول[، ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[ ،مهاجرانى] عطاءاهللا[

                                                                                                              
يداریـ  دي،زدیـ  می چمران و ابراهیزاده همراه با مصطف  قطب،در همان سال .  مالقات کرد  1342 را در سال     ینیخم 

 بـه عنـوان مـسئول    ،چمـران شـهید  . نـد  کني حرکت ضد شاه همکارکی يگذار هی پاي داشت تا براي مصريها  با مقام 
 ی،نی و فلـسط یرانـ ی اونیـ  انقالبگـر ی همراه با د،زاده در لبنان  قطب، دورهنیدر ا .  شد دهی حرکت برگز  نی ا ینظامشاخه  

 او پس از هجرت . کرددای پ، لبنانانیعی صدر، رهبر شیموسامام  با یکی نزدوندی پنی همچنيو. دی دی نظاميها آموزش
 اقامتگـاه   وکـرد   و همراهـانش را در فرانـسه فـراهم   ایـشان ت  امکانـات اقامـ  ،1357 در سـال  سی به پار)ره(امام خمینی   

 12 در روز  و بودایشان از جمله مشاوران ، در فرانسهینیخمامام زاده در زمان حضور     قطب. دنمولوشاتو را اجاره      نوفل
سـپس  و  سـازمان صـدا وسـیما     بود و ریاست انقالبيعضو شورازاده،   قطب.  بازگشت رانی با پرواز انقالب به ا     ،بهمن

 در ی مواد منفجره در چاهختنی متهم شد که با رو بازداشت 1361 نی فرورداو در. دار شد را عهده امورخارجه ارتوز
 ، شرکت کرد و ضمن اعتـراف یونیزی تلو يگوو  گفت کی در   وي.  را ترورکند  ایشان ه قصد داشت  امام، منزل   یکینزد
 ی، اسـالم يجمهـور نظـام   هیـ  به اتهام توطئه عل،1361 وری شهر24 زاده در قطب.  آورديعتمداری شراهللا آیت هم از  ینام

 .اهللا هاشمی در خاطرات خود آورده که مخالف اعدام وي بود و به امام توصیه کرد او را ببخشد  آیت.اعدام شد
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 پس از . همراه بودند،]رییس سازمان تربیت بدنی[، طبا هاشمى] مصطفی[ى و یطباطبا

 صدها ، براى اجالس نماز.رفتیمساز   به مصالى تازه،استقبال مسئوالن در فرودگاه ارومیه
 قرآن و . بالفاصله اجالس رسمى شد.ها در سراسر کشور آمده بودند نفر از شخصیت
، زرهانى] سیداحمد[گردانى آقاى جمعه و با کار  امام،حسنى] غالمرضا[خیرمقدم آقاى 

 و به خداسان ن نیاز اةمن دربار،  و پیام رهبرى] آموزش و پرورشارتوز یمعاونت پرورش[
  1.کردم سخنرانى ،طرى بودن پرستش و بهترین نوع عبادت بودن نمازف

 آقاى زرگر و مهندسان توضـیح  .رفتیم چاى در شمال غربى ارومیهرهبه محل سد شَ  سپس  
دو سـال پـیش   . ند هست2ها گ تونلین مشغول الین  .کردیمدند و از دو تونل حفر شده بازدید       دا

  . استآب براى شرب و کشاورزىمکعب ن متر میلیو200 با ظرفیت بیش از ؛کلنگ زدم
کـه بـه عنـوان محـل اقامـت در نظـر        بنـدر رفتـیم  در اداره از آنجا به ساحل دریاچه ارومیه   

کـردم؛   کمـى مطالعـه   ،نیم ساعتى استراحت و نماز و سپس صرف ناهـار بعد از   .گرفته شده 
ان توسـعه   کـه نگـر  1357مـاه سـال    مهرجلسه شـوراى امنیـت زمـان شـاه در           صورتبخشى از   

  .اند که به مراکز آموزشى سرایت کرده بوده تظاهرات و مبارزات بوده
 ؛ابلز شبیه به چاه نیمه ، سد جالبى است. رفتیم- نزدیک نقده-از آنجا به محل سد حسنلو

 .کنـد   هـزار هکتـار را آبیـارى مـى    50 حـدود  ،چاىشَـهر این سد به اضافه سد دیگرى به نام     
  شدن  باعث خشک،اند عبور دادهارومیه  تاالب به سوى دریاچه کش را که از کنار   هکانال ز 

                                                
 -     معبود و موجود مقدس قابـل پرسـتش  ،در فطرت انسان و در وجود انسان«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ، 

ـ ، عبـادت ، احساس نیاز به سـتایش ، را دارداحساسیین  چن، یعنى انسان در داخل وجود خود   ؛یک نیاز است   رنش و  کُ
آنها  مصداق جمال و جالل و کمال و جامع صفات ارزشى که انسان در فطرت خود به. عیبى را داردپرستش موجود بى

فهم  ،براى ما که اهل کتاب و روایت و قرآن و حدیث هستیم. ها وجود دارد  چنین چیزى در فطرت انسان    . بند است یپا
وانیم ایـن  سـت کـه اگـر مـا بتـ     اینجا.  کار بشود که این را بپذیرندياین خیلى آسان است ولى روى بشریت باید مقدار   

دنیا بـه  . کنیم، راهمان را پیدا کردیماش را پیدا کردن ارتباط با آن مبداء احتیاج و آن نقطه جاذبهموجود نیازمند به پیدا  
.  این سرگردانى نسل جوان است.کندند، نیازهاى فرعى و طبیعى را پیگیرى مىک اینکه آن نیاز واقعى را پیگیرى     جاى

» .ز کنیم و این ارتباط را برقرار کنیم، کار بزرگى کردیم براى اینها با،راه استشاه این راه اصلى را که     ،ما اگر بتوانیم  
 .1398 ب،انقال معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع

 -  ت،مد در دراز    فضا يارپاید از   نطمینا ا ،يبررکا يهازنیا تامین رمنظو به ،صلی ا تونل يارنگهد و   يرحفا از   بعد 
 تونل کف و    سقف ،هاارهیو د ،تونل خل دا به مینیزیر ز يها ب ورود آ   لکنتر یا يجلوگیر و    فصا سطح یک دیجاا
 .دشو ی مهپوشید ی بتنهی السیله وبه صلیا
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       سفر بھ ارومیھ 

سد شهرچای در شمال غربی ارومیه 

سد حسنلو، نزدیک شهر نقده
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 سفر بھ ارومیھ       

کلیسای سنت استپانوس در منظقه جلفا

جاده شهید کالنتری بر روی دریاچه ارومیه
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 سفر بھ ارومیھ       

در کنار نوه ها
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محـیط  ] سـازمان حفاظـت   [ . اسـت  آمدن هکتارهـا زمـین کـشاورزى شـده         دست  هبو  تاالب  

کلنـگ آن را بـه     ، دو سـال پیش    .آقاى زرگر و مهندسان توضیح دادنـد       .زیست مخالف بود  
  . پیمانکار سپاه است.زمین زدم

 براى ساخت پل وسـط  . رفتیم]ارومیه [= یهیبه جاده شهید کالنترى در درون دریاچه رضا       
 نماز مغرب .به اقامتگاه برگشتیم . آقاى محمد هاشم توضیح داد   .کردند استمداد اعتبار  ،جاده

  .و عشا را خواندم و اخبار را گرفتم
 .رفتـیم  دریاچه ارومیه در جـوار اقامتگـاه       از   1آرتیمیا ماهیبازدید کارگاه استحصال    براى  

 .کـردیم  بندى را مـشاهده   از صید تا بسته    .اند   تکنولوژى را از بلژیک گرفته     .توضیحات دادند 
 400 حـدود  ،گفتنـد  .ى است که به وفور در دریاچـه ارومیـه وجـود دارد       یبها محصول گران 

] سازمان حفاظـت [ هنوز . دارد]تخم آرتیمیا [= تسن سی و هزاران تُ]الغب [= سمن بیو هزار تُ 
خـوراك  آرتیمیا،  .دارند ن برمى تُ 30انه حدود   ی ولى سال  ، اجازه صادر نکرده   ،محیط زیست 

  . آن استهکنند آمریکا بزرگترین صادر وآال و ماهیان خاویارى است  قزل،میگو
 مـثالً یـک نفـر     ؛ند و پیشامدهاى جالبى داشتیم    نمود   مردم با گرمى استقبال مى     ،در مسیرها 

 اسـت و کـار   صلأ فکـر کـردم مـست      . گرفـت  را ماشـین    يهـایش جلـو     بچهبا   ،در کنار جاده  
یـا  . اصرار داشـته کـه مـن را ببوسـد        فرزندش   ، معلوم شد  لی و ،توقف کردیم . ضرورى دارد 

  .کردند شان را قربانى مى  دام،دامداران در کنار جاده
   

  1997 اکتبر 2                    1418االول    جمادى  29   1376مهر  10شنبه  پنج 
   

 یقربـانعل آقـاي  [ .باریـد   نم نم باران مـى .صبح به سوى پلدشت حرکت کردیم    ساعت هفت   
 جواب سئواالت را خـوب  ، هم همراه بود و در بین راه       ]غربی آذربایجان [استاندار،  ]سعادت

                                                
 - کند شور زندگی میهاي   میکرون را تغذیه و در آب50پوستی ریز است که تمام ذرات کمتر از  سخت ،ایتمآر .

سلطان قم  شورگناباد و حوض رفسنجان، کال قهاي ارومیه، مهارلو، تشک، بختگان و آبگیرهاي نو در دریاچهآرتمیا 
 و گوی پرورش معی در صناایآرتم. شود یهان شمرده م در جای منابع آرتمنیتر ی از غنیکی ، هی اروماچهیدر. وجود دارد

 و به خصوص از خود شود ی معامله مای آرتمستی تن س2000 از شیانه بی سال،ای دندر .ردیگ ی مورد استفاده قرار میماه
 در ای آرتملوی هر کمتیق .برند می سودتنان   سخت پوستان و نرمان،ی ماهي مراحل نوزادهی آن در تغذستی سای ایآرتم

 . دالر است200 تا 120 آن حدود تیفی با توجه به ک،ی جهانيبازارها
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 وضع استان .است و مدت طوالنى هم مسئول بوده  محلی   .مسلط است   بر امور استان   ؛داد  مى
 مخصوصاً از لحاظ محصول سیب و انگور و قیمت مناسب ؛استقابل قبول  هر جهت ازهم  

  . استرونق کردهو آبادى به که کمک  کشاورزى و دامى و صنایع تبدیلى
شـدیم و   پیـاده  . جمعى از مسئوالن شهر به اسـتقبال آمـده بودنـد       ،در دروازه شهر سلماس   

  چون پالکـارد ، از داخل شهر خوى گذشتیم. از کمربندى عبور کردیم .پرسى کردیم  احوال
 جمعـى از مــردم هــم در مــسیر جمــع بودنــد و  .آمــد در خیابــان نــصب کــرده بودنــد خـوش 
  .گفتند مىآمد  خوش

بـراى اسـتراحت و   اى   بیرون رفتیم و در مزرعـه المللى  از جاده بین،غلىودر کنار شهر ایوا   
 هشت دختر و یـک پـسر   ؛کردم  با صاحب مزرعه صحبت  .کردیم توقفها    زین زدن ماشین  بن

ـ تَ  –ر  و جمعى از اهـالى روسـتاى مجـا        .داشت بـراى مـسجد و آب    و جمـع شـدند   -یباشـ  هپ 
 همه اهالى روستاهاى مسیر جمع بودند و گوسفند       ،از آن به بعد    .کمک خواستند ،آشامیدنى

 ، مـن هـم بـا توقـف کوتـاهى     .نمودنـد   میگرمى استقبال  هبکردند و     قربانى  و اسفند دود مى     
  .کردم پرسى مى احوال

 .رود به ترکیـه مـى   کردیم که براى صادرات گاز   عبور ،گاز در حال اجرا    از کنار خط لوله   
   ولـى مـا توقـف نداشـتیم و بـه        ، مردم استقبال وسیع و گرمى داشتند      ،لدشتدر شهر مرزى پ 

 ،اران و جمعى از مردم نخجوان که بـراى خریـد آمـده بودنـد     د  با غرفه  .بازارچه مرزى رفتیم  
 بــا مــأموران آنهــا ،س عبــور کــردیم و در گمــرك نخجــوانر از پــل روى اَ.کــردم صــحبت

  .دمنموپرسى  احوال
کشیده بودند و منتظر نوبت براى عبـور از گمـرك و         صف ،جمع زیادى از مردم نخجوان    

 ، بـه گمـرك گفـتم   . با خودشان کاال داشتند    ،لهبراى معام همگی   ؛ورود به بازارچه ما بودند    
 نفـر بپذیرنـد کـه    120 روزانه ،ستبنا .تسهیل بیشترى بدهند ،هیأتامروز به مناسبت حضور     

   .که قول کمک دادمبودى یردن مواد غذا اجازه ب، خواست دیگرشان.کم است
ر ارس  زیـاد در کنـا  يروسـتاها از  در مـسیر  .کـردیم  حرکـت سوى دشت زنگنه  از آنجا به  

هـاى   ا بـا لبـاس  هـ هاى آن   زن. کردند گرمی استقبال  به   .ندسنت و عشایر   ل اه اًثرکگذشتیم که ا  
 جز در منطقه ؛سنت در جاهاى دیگر تفاوت دارد رنگ حضور داشتند که با عادات اهلرنگا

قربـانى   یان گوسـفند  .کردیمده شـدیم و از خانـه بهداشـت بازدیـد           پیـا  جا  یک .دشت ترکمن
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 جـز در روسـتاى زنگنـه کـه مخروبـه شـده و          ،رضایت نمودنـد  ابراز   خود   کردند و از وضع   

  .اند اند و به تازگى در حال مراجعت ش مهاجرت کردهمردم
 کردیم و پس از گذشت از مرز نخجـوان بـه     همه جا در ساحل ارس عبور مى       ،لدشتاز پ

مشترك مـا   مرز ،سو  ولى رود قره ،رود   در آنجا ارس به طرف شمال مى       .رسیدیممرز ترکیه   
سو با سه سـاعت    از رود قره نه   به منطقه شروع کانال انشعابى دشت زنگ       . است  ترکیه شده  و

معاون [، زرگر] رسول[ آقاى   . مراسم داشتند  ، مدیران سازمان آب و پیمانکار     .تأخیر رسیدیم 
  . و مهندس مجرى توضیح دادند]وزیر نیرو

ار از هـشت هـزار هکتـار اراضـى     یش از چهار هزار هکت بها و زهکشى      طرح اجراى کانال  
اى به همـین نـام شـروع     از چشمه که را توضیح دادندسو ه و وضع رود قره    نخوب دشت زنگ  

 من هم صحبت کوتـاهى در  .آب استدبی آب در ثانیه مکعب   و بیش از هفت متر     دشو  مى
 شـیرهاى انحـراف آب را بـاز    1.کـردم  هـاى وسـیع مـرزى جنـوب ارس     مران دشتاهمیت ع 

  . طرح مهمى است؛دیمنموها بازدید  ها و زهکش  کانالکردیم و از
 همه جا مواجه با استقبال گرم مردم بـودیم    ، باز هم در مسیر    .کردیم اکو حرکت مبه سوى   
 بعـد از  چهـار  ،با تأخیر سـه سـاعت    .هاى زیادى دادند    ها منتظر مانده بودند و نامه       که ساعت 

ــاکو شــدیم  ــ  .ظهــر وارد م ــا خیاب ــومتر طــول تنه ــد کیل ــو  ،ان دراز شــهر چن ــت ممل از جمعی
 .رشور مردم در هنگام عبور پاسـخ دادم   مراسمى نداشتیم و به احساسات پ      .کننده بود  استقبال

   .انجام شدنماز و ناهار  ،در فرماندارى
آمار ورود و خـروج مـسافران و   ، در مورد   مدیر گمرك  .سپس به گمرك بازرگان رفتیم    

هـاى مختلـف گمـرك و      سـپس از بخـش  .ا توضـیح داد ها و بارها و کمبودها و نیازه      ماشین
   .کشور ترکیه هم حرف زدیم] گمرك[مأموران با  .ها بازدید کردیم کنترل

تازگى   هگرچه مسافران چند اتوبوس که ب؛ بیش از حد الزم است    ان  معطلى مسافر معموالً  
 ی اختالفات.ند ناراضى بود،از مأموران خودمان راضى و از مأموران ترکیه     رسیدند،  از سوریه   

 کنـار  ،در شهر کوچک بازرگـان  . شود  دیده می   و ترابري  بین مدیران گمرك و وزارت راه     
  .گرفتیم به گرمى مورد استقبال مردم قرارگمرك هم

  
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  1997 اکتبر 3                           1418االول    جمادى  30   1376 مهر 11جمعه 
   

 گزارش مذاکرات سـران  ، بعد از نماز   .ر نخوابیدم  دیگ  و  صبح بیدار شدم   ساعت چهار و نیم   
أصل  پـس از اوج مبـارزه را خوانـدم کـه مـست     1357نظامى و انتظامى رژیم گذشته در سـال        

  .کنندحل پیدا راه توانند اند و نمى شده
وزیــر [، کالنتــرى] عیــسی[ دکتــر .کــردیم  صــبح بــه ســوى جلفــا حرکــت ســاعت هفــت

 دو سـال  .کردیمو بازدیـد ل ز طرح توسعه دشت شیب  در مسیر ا   . هم به ما پیوست    ]کشاورزي
 این بار از مزارعى که توسط تعـاونى ایثـارگران کـه       .ام   مرکز پمپاژ آن را افتتاح کرده      ،پیش

ده و نیـز از  اهـاى روغنـى اختـصاص د    کـشت دانـه  به  هکتار زمین گرفته و مقدارى را   1300
 لـو   یان شـیب  ی روسـتا  .کردیمید بازد ،سازد  جا مى   عشایر همان  4000  اسکان  براي شهرکى که 

 منجمله گرفتن مسکن در شهرك عـشایر و تخفیـف        ؛ى داشتند یها  هم جمع شدند و خواسته    
  .آب بها

 شـده سـاخته  مـشارکت شـوروى   بـا  قبـل از انقـالب   این سـد،   .براى دیدن سد ارس رفتیم  
 ل شتغا خواهان تأمین آب کشاورزى و ا، مردم شهرك ارس که به استقبال آمده بودند.است

 خــاکى اســت و ،ســاز بخــشى از جــاده نو.از ســاحل ارس حرکــت را ادامــه دادیــم .بودنــد
  .کنند ن عبور مىآکاال به نخجوان از بردن خودروهاى زیادى از آذربایجان براى 

کـه   را دیدیم 1 سپس کلیساى خیلى قدیمى استپانوس     .کردیماز یک پاسگاه مرزى بازدید    
شده و یکى از سه کلیساى مهـم باسـتانى ارامنـه        در ساحل ارس در قرن سوم هجرى ساخته         

 نماینده  ،]انیان وارتان توارآقاي   [ و آذربایجان ارامنه   کل خلیفه،  ]نشان توپوزیان آقاي  [. است

                                                
 - بعد از تی است که از نظر اهمرانی ايها ی مهم ارمنيسای کلنی، دوم استپانوستسن ای استفانوس مقدس يسایکل 

 يلومتری ک3 و در فاصله فا غرب شهر جليلومتری ک17 در ی شرقجانی بنا در استان آذربانی ا.ردیگ ی قرار مسایکل هقر
 يالدی در سده نهم مسای کلنیا. است واقع شده) صومعه سرخ(» قزل وانک« به نام ی رودخانه ارس در محلیکرانه جنوب

 ي مورد مرمت و بازسازهی شده بود که در دوران صفويد جيها بی دچار آس، به علت زلزلهیاست ول  ساخته شده
 .است  دهی به ثبت رسرانی ای از آثار ملیکی عنوان  به 429 ثبت با شماره 1341 سفند ا15 خی اثر در تارنیا. قرار گرفت

 نیا .است  گرفته قرارجانی آذرباي جلفا و جمهوري سبز منطقه مرزعتی طبانیها و در م  در قلب کوهسای محوطه کلهیکل
 هزاران نفر از ، روز از سالکیدر .  تعلق داردی ارمني حواريسای اما در واقع به کل،انیحی مورد احترام تمام مسسایکل

 . آورنديجا   مراسم و مناسک خاص خود را بهارت،ی تا ضمن زندیآ ی نقطه گردهم منی در اانیارمن
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هـاى   دادند و از بخشتوضیحاتى . آنها در مجلس و جمعى از بزرگان ارامنه هم آمده بودند         

 ، قبالً در زمـان قاجاریـه      .ستها  رابىول ترمیم خ  غ مش ، میراث فرهنگى  .کردیممختلف بازدید 
 دو .داردتـان قـدیمى     آبى و مقدارى هـم درخ      ه چشم . است میرزا بازسازى شده   توسط عباس 

  .به من هدیه کردند گرى ارامنه ایران عالى خلیفه لوح از سوى شوراى
 در مـصال  . اسـتقبال گرمـى داشـتند    ،لفاج مرکز   ،]گرگر [= شهر  مردم هادى  .به جلفا رفتیم  

کردن آنجـا و تأسـیس     به خاطر شهرستان    از من  ، پس از سخنان امام جمعه     1.انى کردم سخنر
غال و بهبـود آب اسـتمداد      تکردند و بـراى اشـ     کرمنطقه ویژه اقتصادى و بازارچه مـرزى تـش        

   .ندنمود
حـدود   - خیلـى وسـیع   ؛کردمهاى مختلف بازدید   از بخش  .از آنجا به گمرك جلفا رفتیم     

 اینجـا  ،آهن شوروى به ایران فعال بـوده      که راه   زمانى .ى مناسب است   با انبارها  -  هکتار 500
 آهـن بـا    و اکنـون بـا قطـع راه   اسـت  توسـعه یافتـه    ررونق بود و جلفا از همین رهگذر  خیلى پ

 .شـود   تعداد کمى قطـار از تبریـز و یـا نخجـوان وارد مـى      .استباغ از رونق افتاده       جنگ قره 
                                                

 - آباد،  سو تا آخرین نقطه پارس  از نقطه آغاز رودخانه قره،طقهتمامى این من«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
گیرى از داشتن هواى بسیار خوبى که مسیر بادهاى  با اراضى بسیار ارزشمند، آب قابل اعتماد و هواى مناسب و بهره

بهه شمال غرب العاده ارزشمند است و از لحاظ سیاسى ج کند، از لحاظ طبیعى فوق اى از اینجا عبور می بارور مدیترانه
هاى بسیار متنوعى در  برنامه. دز ماست و از لحاظ تاریخى نبض تاریخ ایران در قرون اخیر همیشه در اطراف ارس می

من دیروز از چند طرح آبیارى و  .رسد دوران برنامه اول و دوم براى اینجا در نظر گرفته شده که به تدریج به ثمر می
در این سفر هدف . هاى گذشته را بررسى کردم اى از برنامه لفاست و گوشهآب و خاك بازدید کردم که آخرینش ج

ل مرزى در مرز ترکیه و مرز نخجوان و ی استفاده کردم، وقتى را براى مسا ولى از این فرصت،اصلى اجالس نماز بود
مسیر در این . طور کلى مرزهاى شمالى اینجا اختصاص دادم که بسیار مورد توجه سیاست کشور ما است به

تر در ماکو با  در روستاها و پلدشت و آن طرف. برخوردهاى دوستانه و غیررسمى با مردم جنوبى سواحل ارس داشتم
  زیبا بود که وفاداريبراى بنده بسیار. گو داشتمو روستاییان شریف و عزیز و وفادار و قانع و زحمتکش مالقات و گفت

بدون تردید شما مردم سربازان واقعى و مدافعان حقیقى مرزهاى حساس  .بینم  عشق به نظام را در مردم این منطقه میو
تواند سرمایه آبادى و عمران و مقاومت و  وفا و صمیمیت و هوشیارى و تالش شما می. ما در شمال و غرب، هستید

م عزیز و هاى شما مرد خواسته. تواند طمع دشمنان حریص را از کشور ما دور بکند حفاظت کشور عزیز ما باشد و می
دیگرى شهرستان . ردترین آن بازارچه مرزى بود که بحمدهللا تحقق پیدا ک یکى از مهم. شریف را در گذشته شنیدم

هاى  اراضى حاصلخیز بود که طرح  هاى انتقال آب از ارس به برنامه. که گام اساسى آن برداشته شدشدن اینجا بود
ها  گیرى از این سرمایه کنیم که در دست اجراست و ادامه بهره دید میمتعددى داریم که یکى از آنها را همین امروز باز

 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» . پیگیرى خواهند کرد،استان و مرکزشاءاهللا مردان شما در  در برنامه هست که ان
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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  .آورند  به این گمرك مى،راى ترخیصاز ارمنستان را هم بورودي کاالهاى 
 پـل  از .منمـود کردم و با کسبه خودمان و مردم نخجـوان مـذاکره   چه مرزى بازدیداز بازار 

سپس روى پل  . معلق و بدون ستون است، پل.کردیمارس بازدیدروي آهن  بزرگ عبور راه
ازدیـد  کرد از شهر جلفاى نخجوان ب      شاهیس گمرك آذربایجان آمد و خو     یر .چوبى رفتیم 

در .  سوار ماشین من شد و به شهر رفتیم که پشت گمرك و کنار ارس اسـت       . پذیرفتم ؛کنم
نفـر   هزار 20 با اینکه . خیلى خلوت و سوت و کور و مخروبه است         .هاى شهر گشتیم    خیابان

 .فروختنــد کاالهــاى ایرانــى مــى هــا خــالى و فقــط کمــى  مغــازه. خلــوت بــود،جمعیــت دارد
  ورود افراد بیشترى از مـردم آذربایجـان بـه ایـران بـراى تجـارت          درخواست نمود که اجازه   

  . یک سکه بهار آزادى به او هدیه دادم.بدهیم
  اسـتاندار جدیـد  ،محمـدزاده ] یحیـی [ در مـسیر آقـاى      .تبریز حرکت کردیم  شهر  به سوى   

کم شدن نفوذ مردمى آقـاى  از   گزارش وضع آذربایجان شرقى را داد و         ،]شرقی آذربایجان[
بـه  بعـد از ظهـر    سـاعت چهـار و نـیم   . نیز گفت ]امام جمعه تبریز[، شبسترى] مجتهدمحسن  [

 آقاى شبسترى و بعضى از مدیران اسـتان بـه اسـتقبال و بدرقـه آمـده      .فرودگاه تبریز رسیدیم 
  .کردیم و بالفاصله به سوى تهران پرواز1م مصاحبه کوتاهى انجام داد.بودند

اى بـا آنهـا    رشته  آش. جمعى از بستگان جمع بودند. بعد از ظهر به خانه رسیدمپنجساعت  
 سه بر صفر پیروز شـدیم و در  ؛ مسابقه فوتبال ایران ـ قطر را دیدم .در حیاط منزل صرف شد

هـاى دو روز گذشـته    گزارش، از کـامپیوتر .گرفتیمس گروه یک در مسابقات جهانى قرار    رأ
 مـورد توجـه   ،]منطقه پارس جنـوبی در  [ فرانسهلتوتاشرکت هنوز مسأله قرارداد  .را خواندم 

  .است
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ن و نـستا گازهاى ترکم در مـورد پیـشنهاد خریـد   . آمد ]وزیر نفت [،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  
مایـل سـاحل صـحبت و     40  مخـازن نفـت خـارج از   رنیز فشار بر ترکمنستان براى شرکت د  

  .مشورت کرد
                                                

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  ی،رفسنجان هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 مـاده دیگـر از قـانون مبـارزه بـا          هشت  تعداد .جلسه داشت نظام  مجمع تشخیص مصحلت    

 در ]قـضاییه  ریـیس قـوه  [، ىزدی] محمد[ با آقاى ، بعد از جلسه  .یممواد مخدر را اصالح کرد    
 قـرار اسـت     ، گفـت  .صـحبت کـردم   ] تهـران [شـهردار   ،  ]آقاي غالمحسین کرباسـچی   [مورد  

ــ ــهتى محیازجوبـ ــده ،اى رمانـ ــراى تکمیـــل پرونـ ــاى . بـــشود  بـ ــیدمحمد[آقـ ــاتمى] سـ ، خـ
ى کـه در اثـر   یفراى اروپا دفترم آمد و از مسأله مراجعت س       به   بعد از جلسه     ،]جمهور رییس[

 دچار مشکل شـده و نیـز از مـسأله شـهردارى           ،دستور رهبرى به تأخیر مراجعت سفیر آلمان      
 ظهـار نگرانـى کـرد و از مـن بـراى حـل ایـن مـشکل         ا،تهران و سرنوشت آقـاى کرباسـچى     

   .دنمواستمداد 
 بـه بینا آمد و براى عفو یک نفـر محکـوم از بـستگانش کـه        توکلى] ابوالفضل[عصر آقاى   

راجـع   ،آورد اى و نامه استمداد کرد  ، محکوم شده  1اتهام همکارى با فراریان از بیت شیرازى      
  .مان بگیریم قابل طلبست از تانزانیا در مبناى که یها به کارخانه

از مـن بـه خـاطر      و   آمـد    ]هاي مجلـس   رییس مرکز پژوهش  [،  جواد الریجانى آقاى محمد 
س لـ هـاى مج  هـایم در مجلـس توسـط پـژوهش     نطـق حمایت از او تشکر کرد و براى چاپ        

 اکنون سیاست ، گفت.اجازه خواست و از نحوه کار جناح راست در انتخابات انتقاد داشت        
شـود و از مـن خواسـت کـه بـراى        ها پیگیـرى مـى      ها در مقابل لیبرال      یکردن ارزش  هماهنگ

توانـد    نمـى ]نـوري  [ آقـاى نـاطق  ،که در شرایط فعلـى     معتقد است  .هدایت آنها اقدامى بکنم   
خارجـه بـراى اتحـاد ایـران، سـوریه و      از تحرکاتى که در وزارت امور .نامزد آن گروه باشد   

                                                
 - ساکن بود و در کربال  شیرازي،ي مهدرزایمدیساهللا  وي فرزند آیت. اهللا سیدمحمد شیرازي است منظور بیت آیت 

  حضرت امام وانی خود در زمره حامزی و بعدها نرفت شانی به کربال به استقبال ا خمینی ورود حضرت اماميدر ابتدا
آمد، و به قم   عراق را ترك گفت،یاسالم انقالب يروزی پس از پاهللا شیرازي، آیت. گرفت قرارشانی اینهضت انقالب

وجود ه  بيعتمداریشرسیدمحمدکاظم اهللا  تی در حوادث مربوط به آ،اختالف اوج. گرفت فاصله  روز به روز از اماماما
 اختالفات با رحلت نیا. ردی برابر حضرت امام قرارگ، دريتمدارعیشرقاي  از آتی در حماعمالًوي  تا شد و باعث آمد

اهللا شیرازي و  آیت.  گذاشتزی عمل ندانیکم پا به عرصه م و کم شدتر  گسترده، يا اهللا خامنه  تی آرهبريامام و 
 بالفصل تیمانند والدارند،  ی علنيها بونی در تری و سنعهی شانی میل اختالفی بر مطرح ساختن مسادیکأ تطرفدارانش،

 از ی صحابه گرفته تا برخی، لعن و سب بزرگان اهل سنت از خلفا و برخ)س ( شهادت حضرت زهرا،)ع(علی حضرت 
 ،یزن  قمهمرسوم آن چونری مرسوم و غيها  در انواع روشینیر حسی بر بزرگداشت شعاژهی ودیکأ تن،یمهات مومناُ

 و اعتقاد به ظالمانه بودن رانی ای اسالميتش، مخالفت با جمهور آي خار، راه رفتن روي راه رفتن رو،ی زنیغی تریزنج
 . چون هفته وحدتیی اظهار مخالفت با مناسبت هازی و نيهبر با شخص ری اظهار دشمنزی و نرانینظام حاکم در ا
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  .انتقاد داشت ،شود عراق مى
جمعـى در صـورت     دسـته ي استعفاة آمدند و دربار]سازندگی [ارگزاران گروه ک  ،سرشب

مـشورت   نـورى از وزارت کـشور  ] عبـداهللا [ا اسـتعفاى آقـاى      یـ بازداشت آقاى کرباسچى و     
 شـاید طـرف شـما همـین را     ؛آیـد  دسـت   هاى بـ   نتیجـه  معلوم نیـست از اسـتعفا   ، گفتم .کردند

  .بخواهد
 در آب بسیار شـورى در  ،محمد گفت .ندلى آمد همشیره طیبه با محمد و ع .به خانه آمدم  

  .وجود دارد آرمیتیا نیز ،ر دریاچه ارومیهی نظ،نوق
  

  1997 اکتبر 5                            1418الثانى    جمادى  2   1376 مهر 13یکشنبه 
   

نامه و دستور جلـسه   ینی براى آ،]دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام    [،  رضایى] محسن[آقاى  
آقـا    حـاج  ة براى مـصاحبه دربـار     ،محتشمى] اکبر علی[معادیخواه و   ] عبدالمجید[ آقایان   .آمد

 به سئواالت زیادى پاسـخ  1.آمدند  سالگرد فوت مین مراسم بیست  ، به مناسبت  مصطفى خمینى 
 جبهه اجسادشان پیدا از شهید که اخیراً     200ع پیکر   ی براى مراسم تشی   ،در بین مصاحبه   2.دادم

                                                
 - یالم و فعاالن انقالب اسعهی شهانی از مجتهدان و فق،)1356-1309 (ینی خمی مصطفدیساالسالم والمسلمین  حجت 
او از .  نگاشته استری در فقه، اصول و تفسي آثار متعدد،یمصطفحاج سید. باشد می ینی فرزند ارشد امام خم،رانیا

 پدر، دی و تبعيری پس از دستگی شد و مدتیاسی سيها تی وارد فعال،ي حکومت پهلوهیامام علحضرت  حرکت يابتدا
 . شددی و سپس به همراه پدر به عراق تبعهی و به ترکری ساواك دستگ به دسترانی ای ملتی امنهی به اتهام اقدام علزیاو ن

 ،ی علوم اسالمۀنی او در زمی علمۀ نقادانکردی روزی و ننی فلسطبخش ي از جنبش آزادتی از جمله حماي ویاسی سنگاه
او . ت درگذشی سالگ47 در ینی خمیمصطفآقاسید.  او رقم زدي نجف براهی را در حوزه علمی قابل توجهگاهیجا

 .بود يزدی يری حایمرتضاهللا  آیتداماد 

 - منزلى در مقابل منزل 1328 به قم آمدم و اخوان مرعشى سال 1327من سال «: در بخشی از این مصاحبه آمده است 
. م سال داشت15در آن موقع . خانه ما درست روبروى خانه امام بود. کردیم امام خریدند و ما در خانه اخوان زندگى مى

 معموالً با رفت و آمد حاج آقا - مدرسه فیضیه - خانه ما به خانه امام نزدیک بود، رفت و آمد ما به مدرسه چون
 فرزند ذکورى ،آن موقع در خانه امام غیر از حاج آقا مصطفى .شد مصطفى و گاه با رفت و آمد خود امام مصادف مى

حاج آقا مصطفى . ذب این خانواده و جذب شخص امام بشویمطبیعى بود که ما ج. نبود که ما بتوانیم با او آشنا بشویم
 گشتیم، خیلى رفتیم و برمى در مسیر که مى. براى من معاشرت با ایشان استفاده داشت. کمى از من بزرگتر بودند

 و هاى ادبى من استفاده.  بودندخیلى پرشور و پرنشاط. کردیم خورد از ایشان استفاده مى درد ما مى  چیزهایى که به 
 ها که البته منحصر به این رفت و آمد نبود، بیشتر عالقمند در معاشرت. اخالقى زیادى از حاج آقا مصطفى داشتم
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 اصرار دارند که مراسم . بقیه مصاحبه انجام شد، پس از مراجعت.لس رفتم به مج است،شده

 بـراى کـار در دبیرخانـه     وموسویان آمـد ] سیدحسین[ آقاي . رد نکردم؛را در قم افتتاح کنم   
 گفتم هر . به هر دو جا دعوت شده؛مجمع یا دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى مشورت کرد

  .دو جا خوب است
 . آمدنـد  ]از جناح راست  [،  فرد غفورى] حسن[نبوى و   ] مرتضی[ ،باهنر] محمدرضا[آقایان  

هـاى خطـى و بـه خـاطر       به خاطر تـصفیه ، هم در ابعاد سیاسى و ادارى      -از روند امور کشور   
هـاى آینـده    ضعف مدیریت امور اقتصادى که باعث رکود شـده و هـم بـه خـاطر انتخابـات             

 نـشاط فعالیـت   ، آقاى ناطق نورى، گفتند.کردند اظهار نگرانى  -شوراها و خبرگان و مجلس    
 ، از مـن خواسـتند  .شان روشـن نیـست   ندارد و جناح آنها متولى ندارد و سیاست و خط مشى 

  .کمک کنم ]نوري [شدن آقاى ناطق براى رفع ابهام و فعال
 براى تحرك باید آنها ،و گفتم شان در دو انتخابات گذشته را تذکر دادم       من نقاط ضعف  

 مثل کارگزاران که -دفع آنهابه جاي  -دند و به فکر جذب نیروهاى میانه باش       را اصالح کنن  
اهللا که باعث رنجش  گیرى حزب اند و جلوگیرى از خشونت و سخت      تبلور آن بخش جامعه   

                                                                                                              
سطح ایشان از ما باالتر بود . کردیم گاهى در جلساتى که داشتند، شرکت مى. رفتیم بعداً گاهى به منزلشان مى. شدم

هاى مبتدى  د و ما طلبههاى نسبتاً فاضلى بودن ها یک گروه از طلبهآن. و به طور طبیعى ما در یک سطح جلسه نداشتیم
این آشنایى تا شروع دوران مبارزه هم . شیفته اخالق حاج آقا مصطفى بودیم. کردیم ا در جلسات شرکت مىام. بودیم

دى بین مبارزه که شروع شد، بحث جدی. رفت و آمدهاى همسایگى و طلبگى و بحث و مشاجره بود. در همین حد بود
ى بودن در تحصیل که همراه آن اهل تفریح و نشاط هم یکى جد :چند خصیصه در ایشان بود .ما و ایشان پیش آمد

. از شنبه تا چهارشنبه را مشغول تحصیل بودند. هاى بانشاط داشته باشند کم بودند هایى که روحیه آن روزها طلبه. بود
هاى ایشان داد و  یکى از ویژگی .گروه بانشاطى بودند. کردند یح مىشنبه و جمعه هم به طور جدى استراحت و تفر پنج

دانستیم حاج آقا  شد، مى هاى طلبگى مى در مدرسه فیضیه هر گوشه مدرسه که دعوا و بحث. فریاد کردن در بحث بود
آزادگى  .ستطور چیزها شیرین ا ها این شد و براى طلبه ها زود بلند مى داد و بیدادشان در بحث. مصطفى آنجا است

ها و  اهل ریاکاري. فهمیدم که روحیه آزادمنشى دارد این را من در روابط خصوصى خودم مى. خصیصه سوم ایشان بود
داد و همین براى ما  هرچه که واقعیتش بود، بروز مى. شوند، نبود هایى که معموالً بعضى از آقایان گرفتار مى ظاهرسازي

کنم این روحیه را از  فکر مى. ها جذب خود امام شدند، این روحیه بود شد طلبهیکى از چیزهایى که باعث . زیبا بود
ترین فرد براى امام، حاج  محرم.  کانون مبارزه منزل امام بود،به محض شروع نهضت روحانیت .امام به ارث برده بودند

. ى، امام ما را شناخته بودندما هم چون با حاج آقا مصطفى بیشتر بودیم، از طریق حاج آقا مصطف. آقا مصطفى بودند
 ← دیکن رجوع» .ترى به ما پیدا کردند دید مطمئنکم امام هم  کم. طبعاً باب راه ما به امام بیشتر حاج آقا مصطفى بود

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  .شود جوانان و زنان مى
کلى تعریف و تمجیـد کـرد و از وضـع       ، از مدیریت من   .آقاى قاسمى از وزارت نیرو آمد     

 از آقاى زنگنه ،وزیر جدید نیرو، ]طرف اهللا بی آقاي حبیب[ ، گفت.دنموف  اظهار تأس،فعلى
  .داشت ]مجمع [ى براى تقویت مرکز تحقیقات استراتژیکیها  توصیه.فاصله دارد

انـد   کـرده   جوابش]جمهور رییس[،  گفت دفتر آقاى خاتمى.هنردوست آمد] محمد[آقاى  
نها انتقـاد کـرد و    مقدارى از وضع آ.است  نپذیرفته،اند حکم مشاورت دفتر بدهند      و خواسته 

و مخدر آمـد    مواد دبیر ستاد مبارزه با      ،فالح] محمد[آقاى   1.کارش بگیرم  خواست که من به   
ولـى   ،کیفرها مخـالف اسـت    بـا تـشدید    ، گفـت   و کـار مبـارزه داد      نواقص ة دربار یتوضیحات

  .حلى ندارد راه
شـرکت  ]  مناسـبت ایـام فاطمیـه   بـه [ در روضـه رهبـرى    وشب به حسینیه امام خمینى رفتم     

ین هـم نـاجور گریـه    ممـستع برخـی   و دهاى سستى مطرح کردن  حرف، واعظ و مداح  .کردم
  .تر از این باشد متینتواند  می جلسه رهبرى ؛کردند مى

  
  1997 اکتبر 6                           1418الثانى    جمادى  3   1376 مهر 14دوشنبه 

  
آماده انتشار خاطرات ] عبور از بحران،  [کتاب  در منزل براى اصالح     ،  صبح ونیم نُهتا ساعت    

هـاى اول    تاریخ واقعـى سـال  .گر استرم خیلى خواندنى و روشن    به نظ  .کردم کار 1360سال  
هـاى خـط امـام بـا       مـصادف بـا اوج درگیـرى   ، مخصوصاً آن روزها؛انقالب  و جنگ است    

   2.انگیز است جانبسیار جالب و هیو صدر  ها به رهبرى بنى لیبرال
                                                

 - وي .را برعهده داشت جمهور دفتر رییس الملل امور بین، در دوران سازندگی، مسئولیت مهندس محمد هنردوست 
معاون ارتباطات و امور ، الملل نیکل امور بریمدهاي  و در پستشد دعوت  مایسسازمان صداوبه  1376 سال در

میالدي،  2005 هنردوست در سال آقاي.  شدی منشا خدمات فراون،مای سازمان صدا و ساستیمقام ر قائمنیز  و الملل نیب
 دچار 1386 هفتم مهرماه در يو.  شددهیبرگز) ABU (هیانوسیاق-ای آسونیزی و تلووی رادهی اتحادسییر بی عنوان نابه

 .درگذشت شد و ی قلبحمله

 -  کتاب از مجموعه خاطرات روزنوشت،  ، اولین»؛ عبور از بحران1360رفسنجانی،کارنامه و خاطرات هاشمی«کتاب
. مندان تاریخ انقالب اسالمی مواجه شد ستقبال وسیع جامعه کتابخوان کشور و عالقه انتشار یافت و با ا1376در سال 

رفسنجانی، تاکنون بیشترین تیراژ را داشته  اهللا هاشمی این کتاب بارها چاپ مجدد شده و در میان مجموعه آثار آیت
 انقالب و«، در کتاب 1357، خاطرات سال »دوران مبارزه«خاطرات تولد تا وقوع انقالب اسالمی، در کتاب . است



 
 

 
 

              
                        450 

      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
هـا را از    کارهـا و بـولتن  .آنجـا آمـد  به  عفت هم ناهار  . رفتم 1 دفتر کوشک  بهچند ساعتى   

سـر  بـر  جنـگ ایـران و انگلـیس    در مـورد   مقدارى هم تاریخ دوران قاجار را      .ین آوردند یپا
  بـراى عـالج درد مفاصـل   ، عـصر از اسـتخر و حمـام بخـار    .ان مطالعه کـردم   و افغانست هرات  

  .استفاده کردم
ارى شرکت ذگ توتال و آمریکا بر سر سرمایه ] قرارداد شرکت [ هنوز مسأله    ،ها  در گزارش 

آمریکا انفعـالى و از موضـع ضـعف    ، رسد  به نظر مى .توتال در صنایع گاز ایران مطرح است      
شدن نفت در بازار جهـانى بـه    و نیز گران آمده آمریکا پیش پا و   اروکند و درگیرى      عمل مى 

 ،آمریکـا بـه سـوى خلـیج فـارس         ایندیپندنس  ] کالس[خاطر حرکت عجوالنه ناو هواپیمابر      
 باعـث  ،در عـراق   بر سر بمباران هواپیماهاى ایران علیه مقر منـافقین      ،همراه با اخطار به ایران    

 به خاطر ایـن اقـدام خـام شـده و نفـع قابـل توجـه               کننده از آمریکا   هاى مصرف   انتقاد دولت 
  .منجمله خود ما هاى صاحب نفت و دولت

ن جنگ داخلى   تگرف ى به ایران و نیز اوج     یفراى اروپا نشدن مسأله مراجعت س    همچنین حل 
کردن اسـتفاده از عکـس و تـصویر موجـودات       در افغانستان و اقدام ناشیانه طالبان در ممنوع       

یان یآمـوزان و روسـتا    از قبیـل دانـش  ،ل وکشتار مردم عادى در الجزایرو نیز اوج قت  روح ذي
  .که خیلى وحشیانه است

  
  1997 اکتبر 7                        1418الثانى    جمادى  4   1376 مهر 15شنبه  سه 
   

 . را خواندم وآماده چـاپ کـردم     1360چند روز خاطرات سال     صبح،   هشت و نیم  تا ساعت   
                                                                                                              

با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد و مدارك، »انقالب در بحران«، در کتاب 1359 و 1358، خاطرات »پیروزي ،
 روزانه ثبت شده و هر  سال،35اهللا هاشمی، به مدت   تا زمان رحلت آیت1360خاطرات سال . تنظیم و انتشار یافته است

کتاب حاضر، شانزدهمین کتاب از این مجموعه روزنوشت ارزشمند . سال در یک کتاب مستقل در حال انتشار است
 .تاریخی است

 - آماده مجموعه سعدآباد کنار  در ،مجمع تشخیص مصلحت نظامجمهوري، دفتري براي  بعد از پایان دوره ریاست
ها و   و مالقاتیافت حضور می دو روز در هفته در آنجا آقاي هاشمی،. شد انده میکردند که به نام دفتر کوشک خو

. استخري که رحلت ایشان در آن حادث شد، در این ساختمان قرار داشت. کرد در آنجا برگزار میرا برخی جلسات 
پزشکان تجویز . ه بود، با دردهاي مزمن در ناحیه دیافراگم و برخی مفاصل مواج1358آقاي هاشمی بعد از ترور سال 

 .ساخته شد 1376تابستان استخرکوچک دفترکوشک، در . کرده بودند، براي کاهش درد، برنامه شنا داشته باشند
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مى  از تضعیف دانشگاه آزاد اسال. آمد ]رییس دانشگاه آزاد اسالمی   [،  جاسبى] عبداهللا[دکتر  
یس یـ توسط دولت اظهار نگرانى کرد و از من خواست که در هفته یک روز را به عنـوان ر              

 اجـازه  .دفترى در آنجا بگیرم و درسـى هـم بـدهم          به دانشگاه اختصاص بدهم و     ،هیأت امنا 
  .ى مثل تحکیم وحدت را به شیوه خودشان بدهدیها هاى گروه است که جواب سمپاشىوخ

 1.داشـتم   براى کتاب سال و بعضى نشریات دیگـر    ،ایران] زنامهرو[اى با انتشارات      مصاحبه
] روسـتاي [ خواسـت کـه یـک روز بـه        .آورد اي و   ث مقـدارى ویتـامین      .اخوى محمد آمد  

عـصر   . در مورد امور جارى و سیاسى صحبت شـد    .ظهر فاطى و محسن آمدند     .برویم اللون
ــدا] محمــد[آقــاى  کــز فرهنگــى وزارت  از کــار در مر.در بلژیــک آمــدبق  ســفیر ســا،هوی

  .تر است  خواستار کارى فعال وتحرکى خسته شده  به خاطر بى،خارجهامور
 ، گـزارش وضـع آنجـا را داد و گفـت        . استاندار اردبیـل آمـد     ،نژاد  احمدى] محمود[آقاى  

 ، گفت . است پیشنهاد کرده   را به دولت   یمیرلوح] سیدمحمود[ آقاى   ،کشور به جاى او   وزیر
 در عـده کمــى  . اسـت ه نـشد ]جمهـور  ریــیس[،  از آقـاى خـاتمى  اسـتقبال خـوبى  دبیـل  در ار

ناچـار شـدیم از مـدارس و ادارات      جمعیت کمـى آمدنـد و  ،ها بودند و در ورزشگاه    خیابان
    ناچـار شـدیم   ،م و چون مردم پالکاردهاى محدود نصب کرده بودند    یکنربیاوریم تا آن را پ 

                                                
 - مرحله اجرا رسیده، در واقع   که اکنون به  توسعهآن بخشى از برنامه دوم«: در بخشی از این مصاحبه آمده است

آن  دیم و در میدان عمل بهدست آور محصول یک تجربه طوالنى است که ما در دوران انقالب و پس از انقالب به 
خواهم بگویم که  نمى. دانیم در برنامه خود بگنجانیم ایم هر چه را که مفید و الزم مى تاکنون سعى کرده. دست یافتیم

که ما فهمیدیم، مجموعه دولت و مجلس، و همچنین  خواهم بگویم تا جایى ست، بلکه مىعیب ا این برنامه بى
قاعدتاً نقایصى . اي از کار درآمده است اند و در نتیجه، چنین برنامه دست هم داده هاى رهبرى، همگى دست به سیاست

ما هم منتظریم تا زبان و قلم شما اهل مطبوعات کشور، که آیینه افکار مردم هستید، هر نقص و عیبى را که . هم دارد
نتشار و هدایت افکار عمومى را در منتها شما اهل مطبوعات، که قلم و امکانات ا .دهد، بیان کند در کار تشخیص مى

گویید باید گوش هم بدهید، و ببینید که حق با کیست و ما باید کجا و چگونه تصمیم  طور که مى اختیار دارید، همان
دادم و این  اى در این برنامه نمى باید بگویم که اگر باز هم من مسئول اجرایى کشور بودم، باز هم تغییر عمده .بگیریم

در . کرد ولى معناى حرف من آن نیست که این برنامه در طول زمان هیچ تغییرى پیدا نمى. دانستم اه درستى مىراه را، ر
بینى  یعنى هر وقت و هر کجا دیدیم که در یک جایى، چیزى الزم بوده که در برنامه پیش. طور بوده گذشته نیز همین

آن چیزى که  بنابراین، همه این چیزها، باید منتهى شود به .مقتضاى زمان و موضوع، انعطاف نشان دادیم نشده بوده، به 
ایم، و اهداف کیفى و کمى  ایم و خیلى هم روى آن کار کرده  یا تمدن اسالمى مشخص کرده1400اسم ایران  ما به

» .خوب، طبعاً دولت جدید باید روى اینها کار کند و تفکرات خودش را هم ملحوظ بدارد. آن، االن آماده است
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن وعرج
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 ،کشور خواست وزارت  هبگفت،  .مهاى متفرقه درست کنی نام  ه پالکارد ب،توسط شهردارى 

   .انتقاد داشت جمهور یسیر تجربگى دفتر و بىالی ح بی از .رواقعى دادندیخبرهاى غ
ــف [ ــانعلی دري نج ــاي قرب ــادي آق ــد ، ]آب ــات آم ــر اطالع ــاى  .وزی ــورد آق ــد[ در م ] احم

 فتهکرده و گ  به رهبرى و وزارت اطالعات اهانت   و هاى به او نوشت      که اخیراً نامه   1قمى آذرى
 در صورتى که ایشان ،کند  مرجعیت رهبرى را تحمیل مى، اطالعات با ارعاباست، وزارت

اد خودشان در ن منتظرى در مورد اساهللا یت آهمجتهد مطلق هم نیستند و نیز براى دادن خواست 
 از رشد نیروهاى مخالف نظـام و تـضعیف          .کرد مشورت هایش   معاونت ةنیز دربار  ساواك و 

کرد و نیز از ضعف دولت در انجـام اقـدامات مـؤثر و            اظهارنگرانىرهبرى  نفوذ و محبوبیت    
به خصوص ضعف ستاد اقتصادى دولت و شروع رکود در اقتصاد کشور که به دنبـال خـود      

و از از مـن کمـک خواسـت     ،مدهااى جلـوگیرى از ایـن پیـش      ا بـر  .تورم را هم خواهد آورد    
خط  خطـى و حـذف نیروهـاى غیـر    طر عملکـرد  بـه خـا  ،کـشور وزیر،  ]آقاي عبـداهللا نـوري    [

  .انتقاد داشت خودش
   

  1997 اکتبر 8                      1418الثانى    جمادى  5   1376 مهر 16چهارشنبه 
   

 ، بـا ماشـین رفـتم     ،]سـازندگی [کـارى جهـاد    تا منطقه جنگـل    .میبعد از نماز صبح به کوه رفت      
چـشمه  « اى بـه نـام   چشمهبه  .ه رفتیم پیاده را، یک ساعت و نیم،سپس در ارتفاع با شیب تند    

 .کشى کرده لوله ،اى به مزرعهت و آبش را   رسیدیم که متعلق به بخش خصوصى اس      » پورت
 ، از وضـع منزلـشان    ، ضمن صرف صـبحانه    .کنار چشمه صبحانه آماده کرده بودند     ،پاسداران

ارزان  زمـین  .ندا  منزل تهیه کرده-به جز سه چهار نفر جدید -شان     تقریباً همه  ؛توضیح دادند 
  . استبرایشان ساخته ،هزینه کمروش مشارکت و در جاى خوب و شرکت مترو با 

 ، پـس از صـبحانه  . اسـت کـرده اختیـار   ارتفاعات آن منطقه را ارتش با سیم خاردار       غلبا
ـ  ةبـر در  فشرمـ مسیر را تا خط الرأس البـرز ادامـه دادیـم کـه از آن طـرف            بـه .م اسـت شَ فَ

                                                
 - هی حوزه علمنی جامعه مدرسگذاران انی از بناستمداری و سهی فق،)1377 - 1303 (ی قمي آذریگدلیاحمد باهللا  آیت 

 ي قم در دوره دوم مجلس شوراندهی نما،ی قانون اساسي بازنگري عضو شورا،یقم، عضو مجلس خبرگان قانون اساس
 .  روزنامه رسالت بودنی و از مؤسسي مجلس خبرگان رهبردوم اول و يها  دورهندهی نما،یاسالم
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 مهنـدس مجـرى   .»جنگـال « ؛اى رسیدیم که ارتش مشغول ساخت بناهاى نظامى است         منطقه
 یاند و مصالح ساختمان  کار زیادى شده تا جاده را به آن ارتفاع رسانده.طرح توضیحات داد 

 سـاعت  .رآوردیـم ز روستاى سوهانک سـر د ا کردیم و ها مراجعت از آنجا با ماشین   .برند  مى
  .به خانه رسیدیمصبح  هشت و نیم

کـه   طومارى از اهالى آورد .ه آمدروِ نماینده قُ،نورى] اهللا عزت[آقاى   .سپس به دفتر رفتیم   
زمـان انتخابـات از آقـاى    در  ، توضیح داد که امام جمعـه    .جمعه را داشتند   تقاضاى ابقاى امام  

آقـاي  [کـرده و بـا فـشار     اسـتقبال ی مخـات ] سـیدمحمد [شهرى و آقـاى    رى] محمد محمدي [
مـام جمعـه   انـد و ا     حکـم عـزلش را گرفتـه       ،]کردسـتان  [استاندار سـابق  ،  ]محمدرضا رحیمی 

  .اند کرده دیگرى از خط خودشان نصب
بـه عنـوان دیـدنى آمـد و صـحبت        ،  ]دبیر مجمع  روحانیون مبـارز     [ ،کروبى] مهدي[آقاى  

شود و از من براى  هردارى تهران مىى داشت که نسبت به شیطوالنى از ضررهاى برخوردها 
  .کرداستمداد هاى بادآورده گذاشتن تبلیغات مربوط به ثروت سکوتمختم غائله و 

داد را   گزارش وضع خـوب ارز       . آمد ]کل بانک مرکزي   رییس[،  نوربخش] محسن[دکتر  
 و خطـوط  ذخـایر خـوب  . شـود  هاى اسـتمهالى پرداخـت مـى     تمامى بدهى ،که تا سال آینده   

  هـم پـایین  ارز قاچـاق   ،هاى صـادراتى در بـورس   نامهزریوا  کافى داریم و با پذیرش    اعتبارى
 بـر  ،گذارى در دو سه ماه اخیـر  ولى وضع ساخت و ساز و سرمایه  است، آمده و آرام گرفته   

 کاهش شدیدى پیدا کرده و مردم بخش ،هاى بادآورده توسط رهبرى اثر طرح مسأله ثروت 
کـردن    خواست که با رهبرى بـراى آرام .اند ها کشیده از بانک  هایشان را   قابل توجهى از پول   

 خودش هم همین گزارش را به رهبرى     ؛این وضع که اقتصاد را تضعیف کرده صحبت کنم        
   . استداده

 بـراى برنامـه جلـسه     ،]دبیر مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام       [،  رضایى] محسن[عصر آقاى   
تـاالر  بـه   ،ز مربـوط بـه دفـاع مقـدس    هاى ممتـا    جوایز کتاب  ي براى مراسم اعطا   .مع آمد جم

 ]هاي دفـاع مقـدس    رییس بنیاد حفظ آثار و ارزش     [،  چمران] مهدي[ مهندس   .وحدت رفتیم 
  سپس براى تشویق نوشـتن و توضـیح تـاریخ دفـاع مقـدس     .ز را دادمیمن جوا گزارش داد و  
دت  شـها  ة دربـار  .کردیمرا تماشـا  می  زخ نمایشنامه مدینه    ،بعد از نماز مغرب    .صحبت کردم 

 فرمانـده جدیـد سـپاه هـم بـود و      ،رحـیم صـفوى  ] یحیی[آقاى .  بد نیست؛حضرت زهرا بود 
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نگران است که او از طریق همفکـرانش در       . گفت رضایى] محسن[ اختالفش با آقاى     ةدربار

  .سپاه دخالت کند
 ، گفت. از پیشرفت صنایع راضى است؛رفته بود  عفت براى دیدن نمایشگاه    .به خانه آمدم  

  .اند مقدم گفتهاند و خیر کردهاو را وها اعالن حضور از بلندگ
  
  1997 اکتبر 9                         1418الثانى    جمادى  6   1376 مهر 17شنبه  پنج

   
کننـده    جالـب و سـرگرم     .صرف اصالح خاطراتم شد    ،در منزل بودم و بیشتر وقت      تمام روز 

 را 1360ر از خطر بهار و تابستان سال   پهاى حالى که حوادث ماهدر. شوم است و خسته نمى
از داخل و خارج مورد که  از آن همه مقاومت و پایدارى و شجاعت در شرایطى     ؛خوانم  مى

  .کنم تعجب مى ،تهاجم بودیم و لطف خداوند براى حفظ انقالب
یل بـه  یوزیـر شـده و بحـران اسـرا     نخـست  بحران ایتالیا که منجر به استعفاى  ،ها  در گزارش 

و  ىی با پوشـش گذرنامـه کانـادا   ، حماس در اردنرهبرانور یکى از تر اقدام دولت به    خاطر
توسـط دولـت آمریکـا کـه گویـا بـه منظـور نـشان دادن          شدن منـافقین  نیز تروریست شناخته  

پیمـاى آمریکـا پـس از چنـد      قرارى مجدد ارتباط با سفینه مـریخ نیت به ایران باشد و بر   سنح
  .جه استمورد توارتباط، هفته قطع 

  ونیـوز آمدنـد   ایـران انگلیـسى   سردبیر روزنامـه  ،يعصر مادر و همسر آقاى مرتضى فیروز 
و بـه حکـم سـختی محکـوم شـده      براى نجات مرتضى که به اتهام جاسوسى بازداشت شده        

  1. استاى از او آوردند که براى رهبرى نوشته و تقاضاى عفو کرده نامه. استمداد کردند
  

  1997 اکتبر 10                          1418الثانى    جمادى  7   1376 مهر 18جمعه 
   

 بـراى اقامـه   .کـردم   مطالعـه 1360هاى جمعه و مرور خاطرات سـال    براى خطبه،پیش از ظهر 
و هاى هفته  اى در مناسبت  اعجاز قرآن و خطبهةاى دربار  خطبه.جمعه به دانشگاه تهران رفتم

                                                
 - و به اعدام ری ژاپن دستگي برای جاسوساتهامبه نیوز،  ، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان ایرانيروزی فی مرتضآقاي 

 .شدآزاد  ، وي حکم اعدام لغو و بعد از سه سال حبسر،ه بود، اما با درخواست تجدیدنظشدمحکوم 



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 457
                                      

   1.کردمدهاى چشمگیر ایران ایرا موفقیت
 .هاى یاسر و مهدى و محسن سـرگرم شـدیم       با بچه  .ها و بستگان بودند     ظهر جمعى از بچه   

 کمـى تعـدیل   ،هـا   در گـزارش .گذشـت آن کردن  و آماده چاپعصر هم به مرور خاطرات      
شـرکت  مـدیرعامل  [، مهـدى  .خـورد  در روش آمریکا نـسبت بـه ایـران بـه چـشم مـى            مثبت  
 گزارش وضـع طـرح فـاز یـک پـارس جنـوبى و نیـز             ،]ییای در ساتیسأ و ساخت ت   یمهندس

مـدیرعامل دفتـر نـشر معــارف    [،  بــا محـسن .منطقـه آزاد احتمـالى در سـاحل عـسلویه را داد    
   .ى کتاب خاطرات بعد از انقالب صحبت شدی شکل نهاة دربار،]انقالب

 مرتضى فیـروزى ] اعدام[ آخر شب اطالع دادند که حکم ،محمدى گیالنى] محمد[آقاى  
، ىزدیـ ] محمـد [ ابالغ شده و از من خواستند که به آقاى   ]رم جاسوسی براي بیگانگان   به ج [
  .  تذکر داده شود]قضاییه رییس قوه[

                                                
 - مانور ذوالفقار که اتفاق افتاد، خود مانور و جمعیت زیاد آن حساب «: در بخشی از این خطبه دوم آمده است

 بود »آذرخش«افکن  یکى پرواز هواپیماى بمب:  دو نکته در آن بود که توجه آنها را به خود جلب کرد،دیگرى است
  به، تیمسار شهید ستارى، فرمانده وقت نیروى هوایى، سال پیشهشتحدود  .ک محصول کامالً ایرانى استکه ی

شان   میلیون تومان طرح را شروع کردند، کارگاه30کمک یک مهندس بسیار با ذوق این طرح را آوردند و با گرفتن  
شان بود و  هاى فنی ص نیروى هوایى و بخشهاشان هم نیروهاى متخص  سرمایه.دندنمورا تنظیم و به تدریج تقویت 

چند بار خودم به آنجا رفتم، . گرفتم شان را در هفته مى من در آن دوران گزارش پیشرفت .کرد کسى هم باور نمى
مانور کردند و بمب انداختند، رهبر این  که در در اولین پرواز.  بسازیمد که خودمان یک هواپیماى جنگندهطرحى بو

اش را که ما فراوان داریم،  اندازى هواپیما و مشابه خارجى ایشان منظره پرواز و بمب. ب حضور داشتندبزرگوار انقال
هواپیماها مانور داد و عملیات خودش را انجام داد که باعث خوشحالى  دیده بودند و فرموده بودند، خیلى زیباتر از بقیه 

ها و دشمنان ما عالمت خوبى نیست و آنها از این کار  ىاین کار بزرگ حتماً براى آمریکای .ایشان و همه ماهاست
 کیلومتر در فضاى دور در ارتفاع باال 250ناراحتند و در همان مانور، موشک دوربرد ضدهوایى ما آزمایش شد که 

شد و هایى که آنجا دیده  هاى گذشته نبود، اما واقعیت امسال تبلیغات نمایشگاه به اندازه سال. تواند هدف را بزند مى
مان دارد  عمدتاً دیده شد که از لحاظ کیفى محصوالت.  خوبى براى شما دارد آنهایى که رفتند و دیدند، خبرهاى خیلى

وسعت، کمیت و کیفیت بسیار خوب شده، کمتر بیننده واردى . رسد به سطح رقابت با بسیارى از کشورهاى پیشرفته مى
نشان دیگرى از وضع  ورهاى مختلف دنیا هم به صورت وسیع البته حضور کش.  احساس غرور نکند آنجا رفت که

خبرهایى که  .گذارى کنند کردند که بیایند براى نمایشگاه سرمایه خوب اقتصادى کشور بود که آنها رویش حساب مى
  و نیم میلیارد دالرهفتدر سال گذشته، مازاد تجارت خارجى ما ترینش این بود که  در کنار نمایشگاه دادند، مهم

 میلیارد درآمد و 5/22 ؛ حدودشود و از مصارف ما اضافه است  ذخیره مىمان سوم درآمد ارزى کشور بوده؛ یعنى، یک
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .است کرده  ران خارجى را دستپاچه میلیارد دالر هزینه که تحلیلگ15

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376  جمعههاي خطبه
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گهبـان را  ف مجلس و شوراى ن سه مورد اختال. جلسه داشت نظاممجمع تشخیص مصلحت   

 نظـر مجلـس و   ، نظر شوراى نگهبان تأیید شد و در یک مورد ، در یک مورد   ؛کردیم بررسى
  .در یک مورد هم نظر مجلس با اصالح

 ایشان هـم در جریـان   ؛ صحبت کردميدر مورد محکومیت فیروز،  ىزدی] محمد[با آقاى   
پرونـده را  بـراى    و   متوقـف کـرده   بعد از ظهر اطالع دادند که حکـم را  .کردند  تعجب .نبود

   . مورد عجیبى است؛اند خواسته رسیدگى
 از .کردم تأییـد ؛مـشورت کـرد    براى تأسـیس حـزب      و محلوجى آمد ] حسین[عصر آقاى   

هـاى   اعتمادى و رکـود بـه خـاطر طـرح نـاجور اسـترداد ثـروت             ضعف سازندگى و بروز بى    
 مرکـز تحقیقـات    خواست که سفرى به کاشان بـروم و کـار در      .کرد اظهار نگرانى بادآورده  

   .استراتژیک را خواست
مره و سوریه و لبنان گفت و از رکـودى کـه براثـر          از سفر به ع    .آمد فالحیان] علی[آقاى  

کـرد و خواسـتار      اظهـار نگرانـى  ، کشور را گرفتـه ،اظهارات رهبرى و عملکرد دولت جدید   
   . شد به خود]استراتژیک مجمع [احاله مسئولیت معاونت فرهنگى مرکز تحقیقات

هاى   از نوشته. آمدندقیامى و   ]مدیرعامل شرکت بلندپایه  [،  خواجوى] بهروز نوري [آقایان  
 و اعـالم  کردنـد شرکت خودشان شکایت    و  نادرست ماهنامه صبح در رابطه با وزارت نیرو         

وم را دنام کـردن افـراد خـ    بـد  وها خطر از دست دادن نیروهاى خوب انقالب با این سیاست 
   .داشتند

 ،هـا   در گـزارش . بـراى مرکـز تحقیقـات مالقـات داشـتیم          ،روحـانى ] حسن[ى دکتر   با آقا 
یش بـ  ، کیلـومتر 200که با سرعت بیش از   هولناك جنوب مکزیک مورد توجه است     طوفان  

  . داشته استهاى زیاد  نفر کشته با خرابى 400از 
  

  1997 اکتبر 12                       1418الثانى    جمادى  9   1376 مهر 20یکشنبه 
   

 15 ، ابتـدا گفـت  .چى ژاپـن داشـتم  یروزنامـه مـاین   ]آقاي میشی کاوا، خبرنگار[اى با    مصاحبه
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 ،گرفتـه و امروزکـه برگـشته   یاد  یک سال و نیم اینجا بوده و فارسى هم   ،سال پیش در ایران   
 ایـن  ،ام که من چگونـه توانـسته    زده کرده و مایل است بداند      شگفتاو را   ایران   هاى   پیشرفت

 ،ام از امکانـات نیروهـاى مـسلح    همه امکانات را براى سازندگى بسیج کنم و چگونه توانسته  
هـاى زیـادى    سـئوال مـن،   پس از جواب طـوالنى  .در این سطح براى سازندگى استفاده کنم      

تـشخیص  مجمـع   انتخابـات و    ،هنگـى و سیاسـت خـارجى       فر ، اقتصادى ، سیاسى امور ةدربار
 1 . بـا حوصـله بـه همـه آنهـا جـواب دادم        . با ژاپن و آمریکـا داشـت       ارتباطدر  ... مصلحت و 

                                                
 -  و مجلس و کشور اوضاعپیرامون ، چی ژاپنیمیشی کاوا، خبرنگار روزنامه ماینآقاي  مصاحبه باآقاي هاشمی در 

موافقین و  هاي تحلیل و جمهوري ریاست انتخابات ، مسلح نیروهاي سازندگی توان ،ایران اقتصاد در نفت نقش، دولت
، مطالبی را اآمریک و ایران روابط آن و نیز ظایف قانونیو ومصلحت نظام  تشخیص مجمع سالمی،مخالفین جمهوري ا

به عنوان  و موفقیت برسانید چگونه توانستید اقتصاد جنگ را به ایشان در پاسخ به این سؤال خبرنگار که . مطرح کرد
 و به سازندگى رندگذابزمین  را به  چگونه موفق شدید از نیروهاى مسلح بخواهید که اسلحه ،جمهور وقت یسیر

 فرمانده جنگ هم .شناختم  امکانات و استعداد بالقوه کشورمان را خوب مى،من وقتى در مجلس بودم«: ، گفتدنبپرداز
 مشکالتى را هم که در رابطه با خارج داشتیم و به .شناختم هاى کشور را هم به خاطر جنگ به خوبى مى بودم و خرابی

دانستم و براساس اطالعات  نیازهاى کشور را هم خوب مى.  کامالً شناسایى کرده بودیم،اصره بودیمنحوى هم در مح 
   اولین مشکلى که به.ل بیگانه نباشندیکردم که با این مسا انتخابهمکارانى را هم  .کردم ریزى گرایانه برنامه واقعى، واقع

دانستم که در  من مى. شدن جنگ در اواخر بود وشخورد کمى بودجه بودکه خود این امر نیز عامل خام چشم مى
ترین درآمدمان ارز نفتى است که در   مهمل، به طور مثا؛باشد و آنها را احیا کردم عى موجود مىدرون اقتصاد ما مناب

سمت قیمت    تومان بود و به تدریج این ارز را به150 در حالی که در بازار قیمت آن ،فروختیم زمانى هفت تومان مى
شد  هاى نادرستى در کشور داده مى  یارانه،در همان مقطع .واقعى آن هدایت کردیم و درآمد دولت بیش از ده برابر شد

شد که ما حتى هزینه حمل و نقل آن را هم  مردم فروخته مى  اى به گونه که در حقیقت اتالف منابع بود و نان و آرد به
کاالهاى مصرفى روزمره هم . گردید همین شکل توزیع مى  ت بهآب، برق، و گاز و همه خدمات دول. گرفتیم نمى

داد و موارد بسیار دیگرى که در اقتصاد ما زیاد  مردم مى بندى بود که دولت با ارز هفت تومانى به دچار کوپن و سهمیه
 چند ر ظرفکسرى بودجه داشتیم و ددرصد  51 قبل از اینکه مسئولیت را به عهده بگیرم ،در آن شرایط .شد یافت مى

سمت   مان را به این امکان برایمان فراهم شد که بودجه. کسرى آن را هم از بین بردیمماه عالوه بر افزایش بودجه،
ما متکى به واردات بودیم و تولید داخلى زیادى . بخش دیگرى از مشکالت ما ارز بود .کارهاى عمرانى سوق دهیم

در ارتباط با دومین سؤال شما در مورد . د و صادرات نفت خیلى کم بودمان هم آسیب دیده بو نداشتیم، تأسیسات نفتى
شناختم و در جنگ مقدار بسیار زیادى  خوبى مى شان را به  نیروهاى مسلح باید بگویم، نیروهاى مسلح و توان مهندسى

ها  م از عراقىمان خریدارى کرده بودیم و مقدار زیادى ه  ساله آالت مهندسى و حمل و نقل براى جنگ هشت ماشین
داد، نیروهاى مهندسى خوبى از طریق جهاد و  ها هزار دستگاه تشکیل مى غنیمت گرفته بودیم که این مجموعه را ده

اصلى هم در قانون اساسى ما هست که نیروهاى مسلح کشورمان باید در زمان صلح . سپاه به جنگ جذب شده بودند
 بلکه مردم ،ى که به جنگ جذب شده بودند نیروهاى نظامى نبودنداکثراً افراد .در کارهاى عمرانى فعالیت کنند

 معمولى بودند که از طریق نیروهاى سپاه و بسیج جذب شده بودند و آنها هم با اشتیاق پیشنهاد شرکت در سازندگى
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  .داردتیراژ نسخه در روز، شان حدود پنج میلیون   روزنامه،گویند مى

 گـزارش سـفر بـه نیویـورك را داد و از     . آمـد ]وزیـر امورخارجـه  [،  خرازى] کمال[آقاى  
ر سـطح  د] جمهـوري در دوم خـرداد   ریاسـت [ترى گفت که بعد از انتخابـات   فضاى مناسب 

ـ     ازنیـز  وجود آمـده و بایـد اسـتفاده کنـیم و        هجهانى ب  فراى  راه حلـى کـه بـراى مراجعـت س
 با هم با فاصله یک هفته ،فراى آلمان و فرانسه س،اند کرده موافقت رهبرى وى باز شده یاروپا

  بـراي ترتیـب کـار بـه     ، آهنـی ]علـی  [گفت آقـاي . کرد ؛ اظهارخوشحالیفرا بیایند از سایر س 
براى سفر بـه آسـیاى میانـه و کـشورهاى     و کرد  اظهارخستگى از کار زیاد  . است  رفته فرانسه
  .تاسکار خوراه ،د و براى حل مشکل با اماراتنمو مشورت ،غربى

 تـذکر دادم  ،انـد  در مورد رفتار نامناسبى که در جریان دعوت چند خانم آمریکایى داشـته   
کـه دعـوت    کرده و خواسـته  ا را معرفىیورك نامه نوشته و آنه از نیو  ،که خود آقاى خرازى   

خارجـه از خـود سـلب    امور وزارت ، ولـى پـس از مواجـه شـدن بـا انتقـاد مطبوعـات        ،شوند
اش   نجابت کرده که نامه ،]انجمن همبستگى زنان  رییس   [ فاطى ، گفتم . است مسئولیت کرده 

  .اند کرده  با اینکه آنها دنبال مى،را به مطبوعات نداده
اى   نتیجه؛کرد فی آمد و مالقاتش با رهبرى را تعر      ]شهردار تهران [،  عصر آقاى کرباسچى  

اظهـار  ، سازندگى خواهد شـد تضعیف وجود آمده و باعث    هاى که ب     از روحیه  .نگرفته است 
 گـزارش   و آمـد ]االنبیـا  فرمانده قرارگـاه خـاتم   [،  فر  دانایی] حسن[ آقاى سردار    .کرد ناراحتى

تــوجهى دولـت بــه    کـم از .کار اسـت  مــدیر، از طـرف سـپاه  ؛کرخه را دادکـار سـاخت ســد  
کـرد و از مـن خواسـت کـه بـراى         اظهار نگرانى  ،سازندگى و نیز روحیه فرمانده جدید سپاه      

  .کنم مواظبت حفظ سیاست سازندگى
 از روحیه عالقه به اهل     . آمد ]نماینده تهران و رییس بیمارستان سینا     [،  زرگر] موسی[ دکتر

کنـیم و   فکرىکه براى تجدید رابطه با مصر  و خواست کرد کلى تعریف ،بیت در مردم مصر   
   به خاطر امتناع از تحویل سـاختمان ،کرد شکایتو وزیر آموزش و پرورش      از دولت جدید  

                                                                                                              
آالت و نیروهاى  جویى بسیار زیادى در ماشین کنند و صرفه پذیرفتند و صدها طرح عمرانى و مهم را اینها اجرا مى را

آالت خود را نوسازى کرده و بنیه خود را هم قوى   ماشین،م با درآمدهایى که داشتندانسانى انجام دادیم و آنها ه
 نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوعبراي مطالعه متن کامل مصاحبه، » .کردند
 .1398 انقالب، معارف
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 مصاحبھ با روزنامھ ژاپن   

مصاحبه با خبرنگار روزنامه ماینچی ژاپن
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وزیـر وقـت   [، نجفـى ] محمـدعلی [شان که بنا بود در روزهاى آخر کار آقـاى         تصرفمورد  

وزیـر  ، ]آقـاي حـسین مظفـر   [کـه نـشده و      ن سینا دهـد     بیمارستا تحویل   ،]آموزش و پرورش  
اى  خامنـه اهللا  آیـت مهـرى   از بـى  .غرضـى آمـد  ] سـیدمحمد [آقـاى   .هدخواهد بد    نمى ،جدید

آقـاي محمدرضـا   [سـیع  یه نـسبت بـه مـدیران او و تعـویض و         ینسبت به او و فـشار قـوه قـضا         
   .کرد گله] پست و تلگراف و تلفن[ وزیر جدید، ]عارف

آقـاي غالمحـسین    [شان با     مالقات ة دربار . سرماخوردگى دارند  .برى بودم همان ره یشب م 
ولى هنوز اجـازه محاکمـه او را   مده،  که تغییرى پیش نیاند گفت ،]تهران [شهردار،  ]کرباسچی

 با ، سفیر آلمان و فرانسه کهاند  کرده  موافقت . است کرده یه پیگیرى ی گرچه قوه قضا   ؛اند  نداده
نـشینى   کمـى عقـب  ؛کرد تبلیـغ خـواهیم  مـا   ،آن فاصـله لى در و،یایندهم با فاصله از دیگران ب     

  .است
آمیزآقـاى   نامه توهین ام به قم و  آیندهکردیم و سفر   مرزها صحبت   سفرم به ارومیه و    ةدربار

اختالف زشت بـین عالمـه سـید       نیز   و   قمى به وزیر اطالعات در مورد رهبرى       آذرى] احمد[
 اعالمیـه علیـه   صـدور بـه  نجـر   جـواد تبریـزى کـه م   خراسانى و شـیخ وحید  اهللا و آیات     فضل

 در ، بانـک مرکـزى  کـل  یسیـ ر، ]آقاي محسن نوربخش[و نیز گزارش   1استیکدیگر شده   
هـاى بـادآورده    ل مربوط به ثروتیاعتمادى در اثر مسا  مورد رکود اقتصادى به خاطر جو بى      

در همـین مـسأله      ]آبادي نجف [ريد] قربانعلی[کروبى و   ] مهدي[همچنین اظهارات آقاى    و  
 کـه یکـى از علمـاى عـرب بـه ایـشان            نداى را خواند     نامه .رهبرى قبول نداشتند   .مذاکره شد 

 زهـرا  یل و صفات حضرتفضا بر سر ،اهللا و علماى قم  اختالف سیدفضل رفع  نوشته که براى    
   . دخالت کنند )س(

                                                
 - اهللا   بود و در تشکیل جنبش حزب ساکن لبنانعهی شدی، از مراجع تقل)1389-1314(اهللا   فضلنیمحمدحسعالمه سید

عالمه  .گرفت قرار می مورد توجه و مناقشه ، و زناني عزادارن،ی مسلمدت وحنهی در زمایشان يفتاوا. نقش داشت
زدن   به آتشدی و تهد)ع (یعلامام ، حمله به خانه )س( زهرا فاطمهحضرت  تی مظلومثی احاددیی تأرغم یاهللا، عل فضل

 يا لهأ مسنیتر مهم.  بودکرده کی فاطمه تشکي مثل شکستن پهلو، حادثهنی در اثی احادنیبر و متواتر دانستن اآن و معت
 آنچه موجب اختالف ظاهراً. بود) س(  وفات حضرت زهراایله شهادت أ شد، مسزیبرانگ  جنجالایشان يکه در فتاوا

 در شهادت حضرت کیتشک. داند ی اشکال ميدارا را ثی احادی بوده که در آن سند برخایشان از ي نوارشود، یم
 با صدور ، از مراجع تقلید ساکن قم،يزی جواد تبررزایماهللا  آیت.  را به همراه آوردها تی از محکومی، موج)س( زهرا

  وشود ی برگزار منیی آنیاز آن پس همه ساله ا. شد) س(  در سالگرد شهادت حضرت زهراییمای خواستار راهپيا هیانیب
 . هستندینیی آییمای راهپنی ای بان،یگانی گلپایاهللا صاف  و لطفی خراساندی وحنیحست آیا
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  1997 اکتبر 13                    1418الثانى    جمادى 10    1376 مهر 21دوشنبه 
   

هـا و انجـام     بـا خوانـدن گـزارش   ، صبح و عـصر و شـب  .پیش از ظهر به دفتر کوشک رفتیم  
، آقــاى خــاتمى  .گذشــتآمــاده انتــشار  مطالعــه تــاریخ و اصــالح خــاطرات    و کارهــا 

  . تلفنى نتیجه مذاکرات دیشب من با رهبرى را پرسید،]جمهور رییس[
بـا   هـا    نگران وضع پسته   ، احمدآقا عموزاده  .و بستگان آمدند  ] هاشمیان[شیخ محمد   آشب  

صـادرکنندگان   [بـراى شـرکت تعـاونى    .بـود  و ممنوعیت ورود به اروپا گیتوجه به سرمازد 
همانان از رکـود کـشور   یم . خبر عمل جراحى همشیره صدیقه را دادند    .خواهند   وام مى  ]پسته

  .ها انتقاد داشتند هى در دانشگامنظ بىو 
ـ  است آمریکا به ز    اى که قرار    پرتاپ سفینه  سـت بـا سـوخت    بنا ؛ انجـام نـشد    ،ل بفرسـتد  ح

 مـورد اعتـراض محـافلى    ،طر احتمال اختالف و انتشار اشعه پلوتونیومابرود که به خاي   هسته
 تلفنـى از  ،]ریـیس مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک    [،  روحـانى ] حـسن [دکتر  . استقرار گرفته   

 امر ساختمان مرکز  در،]حت نظام دبیر مجمع تشخیص مصل   [،  رضایى] محسن[دخالت آقاى   
   .کرد تحقیقات شکایت

   
  1997 اکتبر 14                   1418الثانى    جمادى 11    1376 مهر 22شنبه  سه 
   

 براى افتتاح پنج طرح عمرانى دانـشگاه  ،جنوب تهرانواحد از منزل به دانشگاه آزاد اسالمى  
، جاسـبى ] عبـداهللا [ و دکتـر  واحـد یس یـ رش ر گزا.کردمهاى مختلف بازدید    از بخش  .رفتیم

 15که د  را هزار دانشجو د   50 ،جنوبتهران   واحد   . را شنیدیم  ]رییس دانشگاه آزاد اسالمی   [
مـن هـم    .فاز سوم آن را امروز افتتـاح کـردم      .کنند تحصیل می  آن در دانشکده فنى       نفر هزار

 بـه حـل مـشکل    ى کـه کـ  خدمات دانشگاه آزاد اسالمى کردم و کم      ةصحبت مفصلى دربار  
مــذمت تحـصیالت عالیـه کـشور و جوانـان و توســعه علـم و فـن و شـغل در کـشور دارد و         

  از روحیـه خـود را   ،ها خوانى کردم که تحت تأثیر مخالف ن توصیهمخالفان نمودم و به مدیرا   
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 افتتاح دانشگاه آزاد         

افتتاح فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
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 افتتاح دانشگاه آزاد         

افتتاح فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
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   .شان پاسخ دادم کردم و به احساساتاز میان انبوه دانشجویان عبور 1.دست ندهند

 آمـد و  ]جمهـور  معاون اجرایی رییس[،  اخوى محمد  .ها را خواندم    گزارش .به دفترم رفتم  
ولـت و  ها در د گیرى  از وضع مدیریت و تصمیم. پذیرفتم؛خواست که جمعه به اللون برویم  

 اسـتاندار جدیـد     ،محمـودى ] مـسعود [آقـاى    .کـرد  نگرانىاظهـار  جمهـور  یسیـ ضعف دفتر ر  
 بـه خـاطر سـرمازدگى پـسته و      ، گزارش وضع استان و رکود اقتصادى مضاعف  .کرمان آمد 

مـواد مخـدر را گفـت و گـزارش طـرح          ] قاچـاق [مشکل اسکان عشایر کهنوج و جیرفت و        
  .را دادبم  و ارگ جدید 2هفت باغ ماهان ـ کرمان

ى یکـار دادنـد و راهنمـا    گـزارش .عصر اعضاى کمیسیون دیوان محاسبات مجلـس آمدنـد    
                                                

 - ها، نگرانى شدیدى از وضع  ها و بررسى نگري اوایل انقالب ما در آینده«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ها و امکانات دولت براى توسعه و برطرف  دیدیم و آن را با مدارس و دانشگاه چون وقتى آمار را می. جوانان داشتیم

کردیم، هیچ تناسبى بین نیاز آموزش جوانان و امکانات وجود نداشت و تفاوت آن وحشتناك  کردن نیازها مقایسه می
 میلیون دو حدود کردیم براى بیست سال بعد فکر می.  هزار دانشجو در مقاطع گوناگون داشتیم200 حدود ما. بود

خیلى روشن بود که دولت آن .  موقع بود  آن،کار دانشگاه آزاد اسالمى زمان شروع به. دانشجو باید در کشور باشد
ذهن ما رسید که از امکانات مردم مقدارى  به . توانست نیاز آموزشى دانشگاه و جوانان را برآورده کند  روزها نمی

هاى غیردولتى آموزش را  جموعه م،رانه در جامعه آن روز بود که نیروهاى انقالبىروحیه بسیار سختگی. استفاده بکنیم
 خدمت امام رفتیم و مشکل را  ،من خودم با چند تن از دوستان. قرار شد این مشکل را امام حل کنند. کردند  ل نمیتحم

 من منتظر بودم که ،شتند و به ما فرمودنددیدیم امام هم قبل از ما و بیشتر از ما این نگرانى را دا.  ترسیم کردیمیشانبرا
لذا امام در این کار پیشقدم . کنم  اگر نتوانستید، من به شما کمک می،خودتان حل کنید له را بیاورید،أشما این مس

امام به . گذارى دادند  از نکات تاریخى دانشگاه آزاد اسالمى این است که امام یک میلیون تومان براى سرمایه.شدند
گذارى در دانشگاه آزاد اسالمى سهیم  براى سرمایه و  نه به عنوان دولت و حکومت، مردم این کار را کردندعنوان
وقتى امام حرف . شدند   موفق نمی،خواستند این تصمیم را بگیرند اگر دیگران می. چون امام بودند، مقدور شد .شدند

نیروهاى انقالب در مقابل امام خیلى خاضع . پذیرفتند  نمیدر غیر این صورت نیروها . زدند، نیروهاى انقالب پذیرفتند
پذیرفتند و قبول  فرمودند، حتى اگر قبول نداشتند، می  اگر امام چیزى می،ترین نیروها تندترین و رادیکال. بودند

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .داشتند

 -  الزم داده شد يها رساختیبا توجه به زکرمان  در منطقه ي بر گسترش گردشگری مبنیطرحدوران سازندگی، در 
 طرح که با عنوان بزرگراه نیا. دی رسيبردار  به بهرهی اصلری مس1380 ساخت آن آغاز و در سال 1375که در سال 

بزرگراه .  استی ملي و محور گردشگراردد از کرمان تا ماهان امتداد ،شود ی شناخته مي هفت باغ علويگردشگر
 و يسوار رو، دوچرخه  تندرو، کالسکهي شامل باندها،لومتری ک28 در حدود ی طول،ي هفت باغ علويگردشگر

 هکتار آن شامل 700 که دهد ی هکتار را به خود اختصاص م1292 در حدود ی بزرگراه وسعتنیا.  دارديرو ادهیپ
 ،ی رفاه،یحی طرح مراکز تفرنی در اي و رونق اقتصادي منظور توسعه گردشگرهب. شود یها م  سبز و بوستانيفضا
 .دان  در نظر گرفتهی و ورزشي تجار،یاقامت
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اظهـار   برنـامگى مجلـس    از ضـعف و بـى      .خواستند و درخواست نمودند که به مجلس بروم       
   .ى کردندحتنارا

خارجه و امورخرازى در وزارت ] کمال[ملکى آمد و باز هم از رفتار آقاى      ] عباس[آقاى  
نظـر مـن   کرد و نحوه کارش در دفتر رهبرى را گفت و  گلهبرکنارى اکثر معاونان و مدیران    

ه یـ  نظراتـى ارا ؛اسـت خو را براى تهیه سخنرانى رهبرى در اجتماع سران کشورهاى اسـالمى       
کـرد و خواسـت کـه در     تعریـف اش به مـن    و عالقه1فاضل لنکرانى ] محمد[ از آقاى    .دمنمو

   .دنمواظهار آمادگى  ، در اداره روزنامه زن،فائزهبا  ایشان را ببینیم و براى همکارى ،مقسفر 
 در مخالفـت بعـضى مجلـسیان    ، آمد و گزارشى داد]نماینده کرمان[، سین مرعشى آقاى ح 

یسه از دعوت و خبـر  یر  به مجلس و انصراف هیأت]شهردار تهران[، با رفتن آقاى کرباسچى   
روى آنها از طریق  فشاري که  براى نحوه مقابله با،هاى چپ جلساتى که کارگزاران و گروه  

   . است او را رابط با من قرار داده،و گفت جلسه دارندفشار روى شهردارى تهران 
که توانـسته روى    شـود    مـی   توجه خاصى به خـودروى انگلیـسى       ،هاى خارجى   در گزارش 

  2.کند حرکتوت صفوق زمین با سرعت ما
  
  
  

                                                
 - فعال در انی از روحان و قم هی و مدرس حوزه علمعهی شدی مرجع تقل،)1386-1310 (یمحمد فاضل لنکراناهللا  آیت 

 . بوديس خبرگان رهبر دوره مجلنی قم و عضو اولهی حوزه علمنی جامعه مدرسي از اعضاایشان.  بوداسالمیانقالب 
 ي بود که از سوی از هفت مرجعیکی ،ی اهللا اراکتی و آیگانی اهللا گلپاتی بعد از درگذشت آ،ی لنکرانفاضلاهللا  آیت

 آن را تی بود و مشروعرانی ای اسالمي جمهوریمراجع حامجمله  از یشانا.  شدی قم معرفهی حوزه علمنیجامعه مدرس
 و شرکت در نماز کرد ی متیحما یبی تقريها شهی از اندنی همچنیلنکراناهللا  آیت. دانست ی مهی فقتی از والیناش

 . است)س (مدفن او در حرم حضرت معصومه. دانست ی مزیجماعت اهل سنت را جا

 - کرد  از موتور جت حرکت يریگ  و با بهره شدی طراح، در انگلستان»یس اس تراست اس « مافوق صوتيخودرو
 خ،یدر آن تار .در دست دارد) 1376 مهر 23 (يالدی م1997 اکتبر 15 را از نی زميت رو سرعنیشتری رکورد بو

 یی خودرونی ساعت حرکت کند و نخستدر لومتریک1228 با سرعت ن،ی سطح زمي توانست رو،یس اس تراست اس
 یی هوايروی ن ازی را خلبانیس یس  و کنترل تراست اسراندن .است را شکسته ی صوتواری دیطور رسم  ه که بباشد

ي خودرو.  انجام گرفتآمریکا ي نواداالتی در ایابانی در بشی آزمانیا . بر عهده داشت،»نی گرياند«نام   ه بانگلیس
 خودرو نیا .فتگر ی مقرار مورد استفاده انگلیسی يها  فانتوم4-که در افبود  دو موتور توربوفن ي دارامافوق صوت،

 .وزن داشت نتُ 5/10 و عرض متر 5/3 ،طول متر 5/16
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  1997 اکتبر 15                1418الثانى    جمادى  12   1376 مهر 23چهارشنبه  
   

 سـپس بـه محـل    .میبـاد رفتـ  آ از روستاى سوهانک بـه قلـه دار  .فتمبعد از نماز صبح به کوه ر  
خیلـى  یم   زانوهـا  ؛ مـسیر برگـشت شـیب تنـد داشـت          . آمدیم ]سازندگی [کارى جهاد  جنگل

الـرأس البـرز     مقدارى در خـط . به خانه آمدیم، سپس با ماشین از طریق دره جنبى   .خسته شد 
  .کردم پیمایى  کوه،بادآبین دره فشم و دار

ـ   ،  ]آقاي محمدرضا عـارف   [ .تیمبه دفتر رف   گـزارش  .ست و تلگـراف و تلفـن آمـد     وزیـر پ 
 بیـشتر در جهـت تعمیـق سـاخت داخـل و تحقیقـات کـار        ،داد و گفـت  هـاى خـود را    برنامه

زرگـر  ] رسـول [آقاى مهندس معاونش و طرف  بی] اهللا حبیب[آقاي  ، وزیر نیرو.خواهند کرد 
 از من براى اعتبار بیشتر براى آب و سـدها را دادند و   گزارش آب و فاضالب و برق  .آمدند

  .کمک خواستند
اهللا در لبنـان و   هاى حزب اهللا لبنان آمد و از موفقیت  ب  دبیرکل حز  ،حسن نصراهللا آقاى سید 

کـرد و   تعریـف یل در جنـوب لبنـان   ی و استیصال اسـرا  1آبروى بیشتر بعد از شهادت فرزندش     
مـسلمان را هـم بـراى جهـاد     رشـیعه و غیر  هـاى غی     داوطلـب  ،خواهند از این به بعد       مى ،گفت

   .یل جنوب لبنان را تخلیه کندی اسرا،که بعید است گفت.بپذیرند
بـا   ارتبـاط کـشور در   کـل  بازرسـى ] سازمان[عملکرد  از سوء و آمدصر نورى انعصر آقاى   

] علیرضـا [ آقـاى  .گفـت عناصـر غیرمـسئول    گرفتن آنها از     هاى بادآورده و خط     مسأله ثروت 
  جمهـور گفـت کـه    یسیـ هاى مشاورتى ر     راجع به برنامه   . آمد ]جمهور ور رییس مشا[،  معیرى

                                                
 - آمد و ای در لبنان به دن1357 دي 29 در ،اهللا لبنان  حزبرکلی دب،حسن نصراهللادی فرزند س، نصراهللايهادسید دیشه 

 سه تن از ،1376 شهریور 21 روز در.  سالگی به شهادت رسید19 و در وستیاهللا پ حزبجنبش  به ی نوجواننیدر سن
جبل «در » سجد« در محور دشمن گاهی پایکی در نزدلییاز مواضع ارتش اسرا یکیاهللا در حمله به  رزمندگان حزب

. افتاد یلیی اسرايروهای آنان به دست نکری و پنددیدر جنوب لبنان به شهادت رس»  التفاحمیاقل «ی در منطقه اشغال،»عیالرف
 به سرعت مشخص ؛ گذاشتشیآلود آنان را به نما  خونری سه نفر، تصونی اتی بدون اطالع از هولیی اسراونیزیتلو

 در جامعه لبنان صدا ی همانند بمب، خبرنی اانتشار .اهللا است حسن نصردی فرزند س،يهاددی سه تن، سنی از ایکیشد که 
 ی و چه در مقابله با تجاوز نظامی لبنان، چه در زمان جنگ داخلخیدر تار.  داشتی در پی مهماریکرد و تحول بس

 . در راه مبارزه کشته شده باشد،انی شبه نظامای و یاسی سيها ه از رهبران گرویکی فرزند  کهه بود نشددهی دل،ییاسرا
 فی طواعموم انیاهللا در م کل حزبری را نسبت به دبیفتگی احترام و ش،ي از احساسات جوشان همدردی واقعه، موجنیا

 . داشتی لبنان در پیمذهب
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 مالقات با سید حسن نصراهللا    

مالقات با آقای سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان
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] سـیدمحمد [گیـرى آقـاى     از عدم قـدرت تـصمیم     .خودش مشاور هماهنگى مشاورین است    

ابـراز   هـاى ایـشان   گیـرى  وارد در دفتـر و تـصمیم       و نفـوذ افـراد غیـر       ]جمهور رییس[،  خاتمى
گذارى کـه    براى تجدید اعتماد مردم براى سرمایه.آقامحمدى آمد]علی[  آقاى.نگرانى کرد 

  .ى داشتهایپیشنهاداست،  اکنون سلب شده
کـردن    فعـال ة بحـث دربـار  .دفترم جلسه داشـت  در  ،]تهران [روحانیت مبارز ] جامعه[شب  

 نماینـده [ ،فـاکر ] محمدرضـا [آقـاى   . بـود  بعد از ناکامى در انتخابـات اخیـر   ،روحانیت مبارز 
 بعـضى از نامزدهـاى انتخابـات مجلـس را        ،روحانیت] جامعه[شکایت کرد از اینکه     ،  ]مشهد

ــد و از خــانم   ــه[دســتجردى و خــانم وحید] مرضــیه[تأییــدکرده کــه صــالحیت ندارن ] عاتق
 شکایت داشـت کـه   ،روحانیت از تهران] جامعه[ دو نماینده ،]همسر شهید رجایی  [،  صدیقى

  .کنند ام شرعى را نمىکعات اح مرا،شان در مجلسهایدر پیشنهاد
هـاى   از رکود اقتصادى کشور و ضررهاى سروصداى مـسأله ثـروت          ،غیورى] علی[آقاى  

 .کـرد  اظهـارنگرانى  ،]20شـهردار منطقـه   [، تاجران] داود[بادآورده و نیز ستم نسبت به آقاى      
 بـه   نفـر از مـدیران وابـسته    550 ، تاکنون در دولـت جدیـد     ،عزى گفت م] عبدالحسین[آقاى  

 ]جمهـوري  ریاسـت  [ در انتخابـات ]نوري [ اکثراً به اتهام حمایت از آقاى ناطق      ،طیف راست 
شـود کـه در انتخابـات     دو هزار نفر برسد و ایـن باعـث مـى   به ند و احتمال دارد   ا اخراج شده 

 چـرا شـهردار تهـران را تعقیـب     ،طلبـى گفـت  م] رضـا [ آقـاى  . کسى همکـارى نکنـد     ،آینده
خواست که  ،  ]رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد     [ ،انوارى] الدین یمح[و آقاى    کنند  نمى

   .براى کمک به مساجد در بودجه سال آینده کمک کنم
    
  1997 اکتبر 16                   1418الثانى    جمادى  13   1376 مهر 24شنبه  پنج

   
ل کاخ نیـاوران  در شماک  به مسجد کاشان  ،مساجد تهران جماعات  براى افتتاح همایش ائمه     

 ،هـاى مـن بـه مـساجد     کمـک زیـاد از   ضـمن سـتایش   ، آقـاى انـوارى   ، قبـل از جلـسه     .رفتیم
 سـال آینـده افـزایش    رکه کمک به مـساجد د   گرفتاى براى سازمان برنامه و بودجه         توصیه

 ،زاده صـادق ] محمـدجواد [ آقـاى  ، در مراسم.ایم  میلیون تومان داده800 در سال جارى    .یابد
و سـه خواسـته   داد   گزارشـى از خـدمات مرکـز      ،  ]مرکز رسیدگی به امور مـساجد     مقام   قائم[
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 ایجاد -3جد  تهیه خانه براى بعضى از ائمه مسا-2 بیمه اجتماعى ائمه جمعه، -1 :مطرح کرد
  .ین دینىغمرکز آموزش براى مبل

 نقـش  ةدربـار  مـن هـم   .هاى فکرى و مادى من بـه مـساجد تـشکر فـراوان کـرد        از کمک 
شدن به اطالعـات و ابـزار    بودن و مسلح مردمىخصیصه حانیت و ضرورت حفظ     تاریخى رو 

سـخنرانى   ،روز مربوط به تبلیغ و هدایت و توجه به زندگى مردم در شرایط حاکمیت دینـى     
   1.کردم

 . فـائزه آمـد  .گذشـت  1360سـال   تا شب به مطالعه و اصـالح خـاطرات       .به منزل برگشتیم  

                                                
 - اگر .  روحانیون ما متنفذ بودند و نقش مردم ضعیف بود،گذشتهدر زمان «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

ما باید فکر کنیم تا . رود برخالف انتظار و حق، کار پیش می. امروز این اتفاق نیفتد و برعکس بشود، خیلى بد است
از فکر حکومت و چیزى  این یک ایده مادى نیست که به . دن موقعیت مردمى را همیشه حفظ و تقویت کن،روحانیت

 است که بتوانیم رسالت روحانى خودمان را انجام بدهیم و افکار اسالم و واقعیت آسمانى آناین براى  .این قبیل باشیم
شرطش این است که متناسب با مقتضیات روز حرکت . پس این یک حرکت مهم است. کنیمنشررا در بین مردم عزیز 

. سایل ارتباطى و چیزهاى دیگر عمدتاً در دست روحانیت بوداالیام مراکز فرهنگى، علمى، مدرسه، و از قدیم. کنیم
ل را انجام یهاى معنوى این مسا شخصیت. نام دانشگاه مستقل، مدارس مستقل و ابزار ارتباطى مستقل نبود چیز دیگرى به

نقش اسالم با این شرایط، روحانیت باید . ندا ههاى فراوانى به صحنه آمد امروز کارها تخصصى شده و بخش. دادند می
پس اولین شرط این است که در چنین زمانى آگاه به زمان باشیم و شرایط زمانى را بشناسیم و از ابزار . را نگه بدارد

اگر این کار را نکنیم، قطعاً ابزار دیگر ارتباط جمعى . هاى درست را بدانیم شیوه. علمى و فرهنگى و غیره مطلع باشیم
مثالً به . وانیم این کارها را انجام بدهیم؟ اولین کارش این است که خودمان آگاه بشویمت چگونه می .افتند از ما جلو می

شناس  روان. شناس باشد خواهد معلم خوبى براى مردم باشد، باید یک روان  امروز کسى که می.تحصیالت برگردیم
انى حرف بزند، با نوجوان و فرد چه زب  داند که با کودك به می. داند زوایاى وجود انسان را که علمى شده است، می

. کند حتى زوایاى نگاه به مردم و نفوذ در آنها را مشخص می.  با چه زبانى صحبت کند،هاى مختلف کامل و بخش
ما . صورت علمى آموختباید به  قعیت این است که باید اینها راوا، اما طریق دیمى چیزهایى بدانیم به ما ممکن است 

ها را هم باید خوب بخوانیم و  کتاب این. خوانیم هاى سخت را می هاى ادبیات و کتاب کتاب. خوانیم داریم درس می
شناسى بیاموزند و با این درس آشنا   روانیدشوند، حتماً با که وارد طلبگى می هایى  بدهیم، بچههایمان قرار جزو درس

ترین فرد  که نگاه کنید، عالما، ابوریحان و به هرسین وسى، ابن فرد؛دانستند در قدیم بوده و علما علوم روز را می .باشند
علم ارتباطات، . ها است که ما باید بدانیم خیلى از رشته. شناسى را به عنوان مثال گفتم من روان. روزگار خودشان بودند

غ و معلم چیزهایى که مربوط به یک مبل . را که علمى است، باید بخوانیم و ارتباطات اطالعاتهايسى و ابزارشنا جامعه
این . ها یاد بگیرند ها ندارند، خیلى از آنها را باید طلبه شود و چیزهایى که در یک دانشگاه تربیت معلم براى معلم می

خیلى از شما . ها بند است حوزه آقایان به عنوان پیشنماز شاید خیلى برایشان مطرح نباشد، ولى اکثر شما دستتان به
 رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .اید خودمان را به روز نگه داریمما ب. بکنیدمدرسه دارید و باید این کار را 

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی
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تأکیـد   ، بـراى خـدمات مـن   ،براى پذیرش برنامه تجلیل جوانان بسیجى جنوب شـرق تهـران       

هـا   وزنامـه ر در ؛بود روز دوشنبه انجام شود  قرار.ام  کردهلغورا  آن   و دانم   مناسب نمى  .داشت
  .کنیم  باید فکرى؛هم اعالم شده
اى خبر دادکه بـا فـائزه و جـالل      از جلسه ،]مرعشی [ کاظم .همان نوه امام بود   یظهر عفت م  

زن کـه فـائزه    براى مقدمات کار انتشار روزنامـه        ،اند   داشته ]سردبیر روزنامه اطالعات  [،  رفیع
  .گرفته استآن را انتشار امتیاز 

 دیـروز   1.ل مـورد توجـه اسـت      حسوى ز   به ی پرواز سفینه آمریکایى کاسین    ،ها  در گزارش 
چهـار   ،لحـ ل در راه است و سپس براى مخابره اطالعات مربوط بـه ز  هفت سا،پرتاب شده 

شـود و    ضمناً سفینه دیگرى همراه دارد که در مـسیر جـدا مـى          . خواهد چرخید  آندور   سال
  .ى دارندی قدرت علمى و فنى باالانصافاً  ؛چرخد ل مىحر یکى از قمرهاى زدو به ،رود مى

  
  1997 اکتبر 17                    1418ثانى  ال  جمادى  14   1376 مهر 25جمعه   
   

کتـاب   و مطالعـه تـاریخ و   1360 سـال    آماده انتشار   خاطرات بازبینی به   یازده صبح تا ساعت   
،  فـاطى ، مهدى ، محسن .رفتیم به اللون  ،همانى اخوى محمد  ی سپس به م   .کلید قرآن پرداختم  

  . عفت نیامد؛ها هم بودند  مریم و بچه، اعظم،سعید
                                                

 -  میالدي به 1997 در سال ،ایتالی ایی اروپا و سازمان فضایی با تالش مشترك ناسا، سازمان فضا،ینیکاسکاوشگر 
 ی حاصل از واپاشي گرمالی با تبد،زوتوپیاوی رادیکیمولد ترموالکتر. کند  تا دربارة زحل تحقیق پرتاب شدفضا

 میپلوتونبه خاطر اینکه  دستگاه نیا. درک ی مدی برق تولینی کاوشگر کاسي برا،238 ومی پلوتوندی اکسي ديپرتوزا
 ةربار دی سر درگمي بر مبنای از نگرانی بخشدیشا. ختی برانگ اعتراض شهروندان نگران را،برداشت  درزیادي

 ومی پلوتون،ینی موجود در کاسزوتوپی ای است، ولي هسته اي سالح هاجی جزء راکی 239 ومیلوتون.  بودها پزوتویا
 در .نشان دادرا  رشی و قابل پذاندك يخطر، صرفاً  حالتنی بدتريمحاسبات ناسا برا. ستی خطرناك نادی، ز238

 يها  از برخورد کنترل نشده کاوشگر با ماهيری جلوگي برا، ناسامی بنا به تصم،ینی کاوشگر کاس2017پانزده سپتامبر 
 سوخت ری مقادنیها، با استفاده از آخر در آنی احتمالینی فرازمستی هرگونه زي نابودای ی و احتمال آلودگزحل

با .  به مطالعه آن پرداخته بود، دههکی از شی شد که بيا ارهی از سی سقوط کرد و بخشزحل به درون جو ماندهیباق
این کاوشگر بعد از  .افتی انی پاتی مأمورنی ا، اطالعات فرستاده شده از کاوشگرنی آخرافتی و درینی کاسينابود
آن چرخید و اطالعات به  روز به دور 76 سال و 13پرتاب، به جو سیاره زحل رسید و زمان از  روز 261 سال و شش

  .، فعال بود روز از زمان پرتاب335 سال و 19دست آمده را به زمین مخابره کرد و در کل 
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 طریق نور  در دست ساخت تهران ـ شمال را از و بزرگراه رفتیم ،پس از ناهار و استراحت
دره   کیلومتر بعد از گرمـاب 15کیلومتر بعد از اللون و        20 حدود   ، تا نزدیک سد الر    .دیدیم

آنجا سنگ که در  تا محل معدن زغال،متر در ارتفاعات  و سپس در دره اللون هم شش کیلو       
   .گفتند از زمان قاجار است که مخروبه قدیمى هست ساختمان نیمه

 نمـاز مغـرب را در   .درسه دخترانه روشنگر را هم دیدیم    اردوگاه در دست ساخت براى م     
بـا   .هاى ایران و چـین را دیـدیم    مسابقه فوتبال تیم، مقدارى از تلویزیون.منزل اخوى خواندم 

 چـون  ؛ به نفع ایران تمام شد که خیلى موجب خوشحالى ایرانیان اسـت        ،ر یک بچهار  نتیجه  
 بـه  ساعت هشت و نـیم شـب  . واهد بودخمسابقه جهانى فرانسه    در  گامى دیگر براى حضور     

  1. را دیدم)ع( زندگى امام حسن، دربارة»سردار تنهاترین« سریال .خانه رسیدم
  

  1997 اکتبر 18                            1418الثانى    جمادى 15   1376 مهر 26شنبه 
   

 با مواد مخـدر   ماده از قانون مبارزه13 . داشتیم]تشخیص مصلحت نظام   [تا ظهر جلسه مجمع   
 ، بعد از جلسه از مـن وقـت خواسـتند   ،]قضاییه رییس قوه[، ىزدی] محمد[ آقاى .تصویب شد 

تـوانیم در    گفـتم مـى  ؛برگـان برگان و کمیسیون تحقیق خُیسه خُیر براى جلسه مشترك هیأت  
  .سفر قم جلسه داشته باشیم

 پـذیرفتن  جهـت  ،کردن مـن   براى قانع  . تهران آمدند  عصر گروهى از جوانان جنوب شرق     
 ولـى  ،بـودم   قـبالً پذیرفتـه  .توضیحات دادند ،شرکت در مراسم تجلیل از خدمات سازندگى 

   . پذیرفتم؛اند ها اعالن کرده  آنها در روزنامهاما ،کردمخیراً رد ا
                                                

 - آنتن ي به رومای سیک از شبکه 1376 که در سال زاده می فخي مهدی است به کارگردانیالی سر، سردارنیتنهاتر 
 انی به پاشانی با شهادت اتی که در نهاپردازد یم) ع(ی امام حسن مجتبی ماه آخر زندگشش سردار به نیتنهاتر. رفت

 از خوارج هم گری دیکی ،ع(ی که همزمان با شهادت امام علکند ی آغاز میی داستان خود را از جا،زاده می فخ.رسد یم
 صلح امام ي ماجرا،)ع(ی پس از شهادت امام علحوادث. ماند ی که در انجامش ناکام مکند ی را مهیقصد جان معاو

 نیل مطرح شده در ای از جمله مساشانیز شهادت ا پس اانیعی و شی جامعه اسالمطی شرانی و همچنهیبا معاو) ع(حسن
 به لی گنیحس و يدی رشدداو، پور  زنجاناکبر،  پورعربابوالفضل، زاده می فخيمهد ،در این سریال .مجموعه است

 اما در ادامه با مشکل مواجه شد و در ، برخوردار بودی از شروع خوبنکهیرغم ای علسریال، نیا. ایفاي نقش پرداختند
 ادامه مجموعه يا  به گونهسریال،داستان . بود متوسط آن نامه لمیگرفته از ف تأ نشزی از هر چشی افت کرد که بییجاها

 . از طرف مخاطب مواجه شدی و با استقبال کمشود اما نتوانست در حد آن ظاهر ،بود) ع(ی امام علیونیزیتلو
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 یص مصلحت      جلسھ تشكیل مجمع تشخ

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
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کارهـاى    نمونـه .آمـد ] سازمان تبلیغات اسالمی[یس حوزه هنرى   ی ر ،زم] علیمحمد[آقاى  
 از .کـنم  گونه کارهاى فرهنگى توجه  بیشتر به این،انتشاراتى حوزه را آورد و از من خواست       

 امروز جمعى از سینماگران در جلسه خود   ،گفت و   کرد اظهارنگرانى ضعف مدیریت دولت  
 در جهـت اصـالح امـور اقتـصادى و      ،د انتظـار داشـتیم    جمهور جدیـ   یسیاند که ما از ر      گفته

اشاره به حضور ؛  شده ها اضافه  ولى اکنون یک نفر به صف ،سامان دادن به توزیع اقدام کند     
 از . به عنوان افتخار آمده بود،ها ا صف فروشگاه که در گزارشیدر صف غذا  آقاى خاتمى

  .مدیریت سازمان تبلیغات اسالمى شکایت داشت
 از . آمـد ]قـضاییه  ریـیس قـوه  [، ىزدیـ ] محمد[ى آقاى   ی معاون قضا  ،کریمى] سینح[آقاى  

ها و نیز از زیـادى   هیها و رو  منجمله از تراکم قوانین و بخشنامه،یه گفتیهاى قوه قضا  ضعف
ل ی بعـضى از قـضات و نمونـه مـسا    ن کـرد  عمل ى و از سیاسىیمسئولیت رؤسا و مدیران قضا    

 فکـرى  ]تـشخیص مـصلحت نظـام    [واست کـه در مجمـع  شهردارى تهران و از من کمک خ  
   . استکرده  تهیه،آورى مقررات معتبر  چند جلد کتاب آوردکه براى جمع.کنیم

کـرد و از   قـدردانى از کارهـاى سـازندگى    . نماینـده خلخـال آمـد   ،کـاظمى ] مطهـر [آقاى  
،  گفـت .دنموو از ظاهرسازى اظهارنگرانى     سازندگى و اقتصادى دولت جدید    تدبیر  ضعف  

 آقاى خاتمى با   ، از تبریز به اردبیل    .اردبیل بوده   در سفر  ]جمهور رییس[،  همراه آقاى خاتمى  
کردند که با اتوبـوس آمـده و نیـز اعـالن      میاعالن بعضاً همراهان  ولى ،ماشین سوارى آمده 

  درجمعیـت تـأمین  ولـى بـراى    ،تعطیل نـشود  مدارس و ادارات براى مراسم استقبال        ،کردند
  مـردم اردبیـل از اینکـه دولـت جدیـد طـرح         .ارس و ادارات را تعطیل کردنـد       مد ،ورزشگاه

ـ  را کـه مـن در سـفر اردبیـل قبـول کـرده      آهن   راه  ،گرفتـه اسـت    پـس ،ام د اعتبـار داده ام و کُ
   .بین و امیدوار باشد ؛ گفتم خوشندناراحت

اى امـور  هـایش را بـر    برنامـه  . آمـد  ]رییس سازمان انرژي اتمـی    [،  آقازاده] غالمرضا[آقاى  
اظهـار   هاى اقتـصادى و فرهنگـى و سیاسـى    ویژه توضیح داد و از سردرگمى دولت و برنامه        

 رىد] قربـانعلی [امـامى کاشـانى و      ] محمـد [ ،واعظ طبسى ] عباس[ آقایان   ،شب .کرد نگرانى
 نماینـدگى داشـتند کـه بـا مـن      ،شان  از طرف جلسه بزرگتري از دوستان   .آبادى آمدند   نجف  

 باعـث  ، در انتخابـات ]مبـارز  [روحانیـت ] جامعـه [ نبـودن مـن در کنـار    ،فتند گ .مذاکره کنند 
شان شد و از آینده امور اقتصادى و فرهنگى و سیاسى و تضعیف بیشتر روحانیـت و    شکست



 
 

 
 

              
                        476 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  .کنم همکارى کردند و از من خواستند که با آنها براى آینده اظهارنگرانىرهبرى 

 ؛ این شکست اسـت أ مبد،]پنجم [در انتخابات مجلساتحاد توضیح دادم که نپذیرفتن نظر   
کنند و نتیجـه    آنها را رقیب،و بلکه ترجیح دادندرا جلب کنند  کارگزاران  زیرا حاضر نشدند  

 اکنـون هـم راه ایـن    .نددند و اکثریت شـ    ردک با نیروهاى چپ ائتالف    که کارگزاران این شد 
نگـران انتخابـات    .کار شود افراطى ارى از تبلیغاتد وسط و خوديست که براى جذب آرا ا

   .برگان و مجلس آینده هستندو خُها شورا
 آقـاى  .اطالعات تذکر دادموزارت  در مورد جلوگیرى از کارهاى افراطى   ،رىاى د به آق 
 از موضـع  ، شنود و پیگیرى افراطـى انحرافـات شخـصى و اخالقـى     ازاستفاده  ء از سو  ،طبسى

  .کردند اظهار نگرانى ،اتهامات سیاسى افراد
  

  1997 اکتبر 19                    1418الثانى    جمادى  16   1376 مهر 27یکشنبه   
   

 نـد  آمد،اند کردهمترو و بانک مشکل پیداشرکت  با ،شان  منزل ةدرباردو نفر از محافظان که      
 از . وزیـر سـابق کـشور آمـد    ، بشارتى]محمد علی [ آقاى. براى حل مشکل استمداد نمودند  و

 از صدر اسالم تاکنون  - براى همه بزرگان و علماى اسالم      ،گفت. مره برگشته است  سفر ع - 
 از سیاسـت حـذفى وزارت کـشور و      .رسد  آن مشکل به نظر مى    انجام  که   طواف کرده است  

کرد و از احتمـال بحـران سیاسـى و اقتـصادى اظهـارنگرانى      انتقـاد به طور کلى دولت جدید  
هـاى    فعـالً مـشغول تنظـیم خـاطرات و یادداشـت     ، گفـت .د و خواست که با من کارکند  نمو

 مطلـع  ،گرفتار شـده گوینـد  که مـى  دکه ازکسالت خودش به نظرم نیام.تحقیقى تاریخى است 
  . من هم چیزى نپرسیدم؛باشد

 یـک   بـرایم . اسـت مره برگـشته  از ع. آمد]یکی از پاسداران محافظ[،  ویدخَ] حسن[آقاى  
 از . آمــد]ریــیس دانـشگاه آزاد اســالمی [، جاسـبى ] عبــداهللا[دکتـر  . سـاعت ســوغات آورده 

 با ،اند رى در مالقات با دفتر تحکیم وحدت که گفتههاى رهب   احتمال سوءاستفاده از صحبت   
 خواست که مـن بـراى      .اظهار نگرانى کرد   ،توسعه کمى دانشگاه آزاد اسالمى موافق نیستند      

] عبدالمجیــد[آقــاى  .م و درســى بــدهمدفتــرى در مرکــز دانــشگاه بگیــر ،تقویــت دانــشگاه
همکـارى وزارت اطالعـات    از عـدم  . آمـد ]رییس بنیاد تاریخ انقـالب اسـالمی    [،  معادیخواه
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 ،]وزیر اطالعـات [، رى به آقاى د.گله کرد ،براى استفاده از اسناد براى تدوین تاریخ معاصر    
   .همکارى کنندکه تلفنى گفتم 
 گزارشى از وضع سپاه و . آمد ]کل سپاه پاسداران   فرمانده[،  رحیم صفوى ] یحیی[سرلشکر  

 400انه حدود ی سال،... هزار سرباز و300 هزار عضو رسمى و      130 با   ، گفت .کار داد  سنگینى
بـا   ،کـار که در آخرگله داشت   بعضی از فرماندهان ارشد      از   .میلیارد تومان هزینه سپاه است    

کـرد از   زاتى خـودش را گفـت و اظهـارنگرانى   سـوابق مبـار   . نـد کارى به سپاه صـدمه زد      کم
 دشـمنان  ،یـران در اطـراف ا  و  اسـت   ایـران   از ناحیه سیاست خارجى در کمـین        اتی که   خطر

هاى وسـیع در دولـت    مشغول محاصره ما هستند و نیز از جهت اقتصادى و فرهنگى و تصفیه        
ــی، شــوراى عــالى امنیــت  معتقــد اســت، مقامــات ارشــد   .جدیــد ــدى و  قــدرت جمــعمل بن
فکـر   . فکـرى بکنـیم  ]تشخیص مصلحت نظام   [د و خواست که در مجمع     نگیرى ندار   تصمیم

نـد و بهتـر   ا رضـایى خوشـحال  ] محـسن [زینى او به جاى آقاى     از جایگ  ،ها  ارتشىکه   کند  می
   .دانند  چون او را سیاسى نمى،کنند همکارى مى

 توضـیح کارهایـشان را دادنـد و مـن     .عصر فاطى و اعضاى انجمن همبستگى زنان آمدنـد      
سرپرسـت مؤسـسه   [،  ىیدعـا ] سـیدمحمود [آقـاى   .  با مـن عکـس گرفتنـد       .شان کردم  تشویق

 وزیر سابق اقتـصاد بگـویم   ،محمدخان] مرتضی[آقاي من خواست که به    از   . آمد ]اطالعات
   . استتاکنون نپذیرفته ؛ بپذیرد،پیشنهاد شده که مسئولیت گمرك را که به ایشان

، ]آملـی  [مهدوى] مهدي[موسوى تبریزى،   ] سیدحسین[،  ]خراسانی [ىیعبا] محمد[آقایان  
] سیدابوالفـضل [ و   ایـازي ] محمدعلیسید [،هاشمیان] حسین شیخ[،  میبديفاضل  ] محمدتقی[

  از من خواستند که درسى براى طالب در قم شـروع کـنم و از آثـار منفـى         .موسویان آمدند 
هـاى بـادآورده در اقتـصاد و امنیـت      زدن به مـسأله ثـروت     فشارها بر شهردارى تهران و دامن     

 اظهـار  ]جمهور رییس[، آقاى خاتمىاز صداوسیما و کشور و نیز از عدم پشتیبانى ائمه جمعه  
 که حمایـت کـنم و بـا رهبـرى بـراى حـل مـشکل اروپـا و           تندنگرانى کردند و از من خواس     

  .کنم صحبت شهردارى
 کروبـى بـه او گفتـه      ] مهـدي [ گفـت آقـاى      .فالح از وزارت اطالعات آمد    ] محمد[آقاى  

د و خواسته کـه وزارت  ند در انتخابات خبرگان به طور گسترده شرکت کن        نخواه   مى است،
 مالقات کرده و در مورد علت پخش  ،قمى آذرى] احمد[ کارشان اخالل نکند و با آقاى        در
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دهــد و از  دانــد و ادامــه مــى اعالمیـه علیــه مرجعیــت رهبــرى پرســیده کــه گفتــه وظیفــه مــى 

بـه خـاطر   ، ]فقیـه [والیت هاى احتمالى سیاسى و اقتصادى به خاطر کم شدن اعتقاد به   بحران
صبح کـه معمـوالً   ] نامه هفته[ کیهان و  یه و روزنامه  یاخیر قوه قضا  ل انتخابات و کارهاى     یمسا

  .اظهار نگرانى کرد ،د و ضعف مدیریت در دولتنشو به رهبرى مىمنتسب 
 ایشان و سفرم به قم  ونوردى من  سفرشان به کرج و کوهةدربار .مهمان رهبرى بودیشب م

 پیـشنهادکردم کـه   . صحبت شددر مورد دولت و خبرگان و آینده  و مراجعات فراوان به من    
را کار  شیوه ولى قرار شد ،که به طور اصولى پذیرفتندبادآورده قطع شودهاي  ثروتتبلیغات  

  .کنند ندارند و از دولت حمایت می نگرانى از اوضاع ،دیگرانبرخالف  ،گفتند.کنند بررسى
  

  1997 اکتبر 20                    1418الثانى    جمادى  17   1376 مهر 28دوشنبه  
   

ها را   گزارش و به دفتر کوشک رفتم. را تمام کردم1360کار مرور و اصالح خاطرات سال    
 مـصطفى خمینـى را   آقا  عصر کتاب شرح حال حاج. از استخر و سونا استفاده کردم .خواندم

  .صرف کلید قرآن شدهم  مقدارى وقت .خواندم فردا براى سخنرانى پس
آقاى ، شـب .که عفت براى تسلیت به آنجا رفـت     وت کرده بود  ى از بستگان در کرج ف     یک

گیرى بیـشتر در   بر سخت . و دو فرزندشان آمدند  ]رییس بنیاد شهید  [،  رحیمیان] محمدحسن[
  .تأکید داشتند مخدرمورد مواد

  
  1997 اکتبر 21                     1418الثانى    جمادى  18   1376 مهر 29شنبه  سه

   
 و جمعـى از  ]ي و نـوآور يفنـاور  يهـا  يهمکـار  مرکـز  ریـیس [،  سجادى ]محمودرضا[آقاى  

جمهـورى تأسـیس    اد ریاسـت  خـودم در نهـ   ؛همکارانش در دفتر جـذب تکنولـوژى آمدنـد        
 تحلیلــى از راه . ارزشــمند داديهــا  گــزارش خــوبى از توفیقــات جــذب تکنولــوژى1.کــردم

                                                
 - در همین . هاي مدرن بود ي روز دنیا و اخذ فناوريها هاي دوران سازندگی، توجه خاص به پیشرفت یکی از ویژگی

 یی اجرايها  و صنعتی به دستگاهیه مشاوره علمی منظور ارابه که »ها و مطالعات علمی و صنعتی بررسیدفتر «راستا، 
  بهوزیري ایجاد شده بود و فعالیت چندانی نداشت، در دوره سازندگی احیا شد و  در نخست1362 در سال کشور



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 479
                                      

مـوارد   روى ، مختلـف دنیـا   ه دادکـه در نقـاط  یـ درسـت توسـعه و عوامـل اصـلى توسـعه ارا     
  ورسـانى  کار، ذخـایر طبیعـى، اطـالع       نیروى ، مثالً نیروى انسانى   ؛اند  کرده  گوناگون تکیه مى  

 بـه خـاطر تأسـیس    . استهاى حساس متمرکز شده  روى تکنولوژى  ،ها   آخرین نظریه  .صنایع
 مـن هـم   . دولت جدید هم کار را ادامه دهد،کردند و امید دارندتشکر ها  این دفتر و حمایت   

  .کردم شان تشویق
 به خاطر توجه به یزد و عمران کشور تـشکر  . نماینده یزد آمد  ،نژاد   پاك ]سیدعباس [آقاى

 » نظــاممجمــع تــشخیص مــصلحت «در مــوردکــرد و بــراى بــرادرش کــه تــز دکتــرایش را  
ها در مجلس بـا دولـت جدیـد کـه امـروز            شروع مخالفت  از   .گرفت ىیراهنما،  کرده انتخاب

 ،تحـت سـئوال بـوده   ، ]وزیر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی      [ ،فرهادى] محمد[آقاى  
   .کرد اظهار نگرانى

هـا و بـه     مثل همیشه بر ضرورت حذف یارانه      .نشان آمد    نماینده ماه  ،عبداللهى] رضا[آقاى  
عدیل و سازندگى تقدیر نمود و از عدم ادامه خصوص یارانه نان تأکید داشت و از سیاست ت

اقتـصاد  عالی شوراى بخشی از مطالب جلسه  .کرد آن سیاست در دولت جدید اظهار نگرانى 
ى و کارشناســى مــؤثر ی از عــدم کــارآ،]جمهــور ریــیس[، را نقــل کــرد کــه آقــاى خــاتمى 

ر میـان  ممکـن اسـت بـا مـردم د     ، اگـر ایـن وضـع ادامـه یابـد     ، و گفته ههمکارانش گله کرد  
  .گیرد ها دارد شکل مى  در مجلس هم مخالفت، گفت.کنم کمک که  از من خواست.بگذارد

 ؛کرد گله ،ست به ایشان به خاطرعدم ارجاع پ، از آقاى خاتمى  .اصغرى آمد ] محمد[آقاى  
معـاون  [، اخـوى محمـد  از کـرده و از مـن بـراى کـار      ینکه در انتخابات از ایشان حمایـت     با ا 

 از عـدم    .فـروزش آمـد   ] غالمرضـا [ عـصر آقـاى      . کمـک خواسـت   ] ورجمهـ  اجرایی رییس 
، شـمخانى ] علی[کرد و از آقاى   اظهار نگرانى  ،]سازندگی [در جهاد مدیریت جدید   ى  یاکار

  براى مدیریت اتکا، و گفتنمود مطالبى در ضعف مدیریت دولت جدید نقل         ،]وزیر دفاع [
  .ذیرد گفتم بپ؛ دعوت شده،]اتحادیه تأمین کاالي ارتش[= 

                                                                                                              
عنوان با ، یالملل نی بيها يها و همکار فرصتگسترش  و ي کمک به فرآیند توسعه فناوري نوظهور و راهبردظورمن 

 در حوزه ها تیها و فعال تیمورأ گسترش مرویپ. فعالیت نمود» جمهوري هاي فناوري ریاست دفتر همکاري«
مرکز « و عنوان آن به افتی ارتقا 1389 دفتر در سال نی اي ادارگاهی نرم، جايها ي فناورانه و فناوريها ينوآور

 يها تی، در ادامه تکامل ماموراکنون این مرکز.  پیدا کرد ریی تغ»يجمهور استی ري و نوآوري فناوريها يهمکار
 . نماید فعالیت می »يجمهور استی رشرفتیل و پ تحوي هايمرکز همکار« عنوان تحتمحوله 
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تشخیص مـصلحت  [مجمع دبیري  براى رفتار درست در سمت   .آمد رضایى] محسن[آقاى  

هـا    گـزارش همکـارى  . سفیرمان در روسیه آمد  ،صفرى] مهدي[ آقاى   .کردم هشیتوج] نظام
ر بتوانم در سال آینده  اگ،اى آورد که گفتم  براى سفرم به روسیه برنامه   .را در امور ویژه داد    

  .مکن سفر مى
  

  1997 اکتبر 22                 1418الثانى    جمادى  19   1376 مهر 30شنبه چهار
   

حـضرت فاطمـه   [ بـه زیـارت حـرم       1،الورود  لدى .رسیدیمصبح    و نیم   نُه  ساعت .میبه قم رفت  
زیارت و سپس زیـارت قبـر   بعد از  .ق کرده بودندرُ قُ بخشى از حرم را .رفتم)] س(معصومه  

 از . رفـتم 2معـارف قـرآن  فرهنـگ و   بـه مرکـز   ،]بـی صـفریان   بـی  مـاه   [حاجیه والده مرحومه 
اش مربوط به کارهاى خودم در   قسمت عمده .کردمشان بازدید  هاى مختلف تحقیقات    بخش

نـد از سـرمایه علمـى و    ا  ممنـون .مورد قرآن و سیره ائمه و کارهاى منـشعب از آن دو اسـت             
اند و کارهاى  کرده ا بر محور آنها جذبها محقق ر ام که ده فکرى که در اختیارشان گذاشته

  .ارزشمندى هم دارند
                                                

 -یعنی به محض وارد شدن . 

 - »اهللا  هاي تحقیقی قرآنی که آیت براي ساماندهی و استخراج فیش 1366 در سال ،»مرکز فرهنگ و معارف قرآن
 شکل گرفت و با هدف گسترش فرهنگ و کرده بود، هاشمی رفسنجانی در دوران زندان طاغوت، در دفاتر متعدد تهیه

 ترجمه و موضوعات قرآنى، ر،یهاى آن و با نگاهى کامالً نو به عرصه هاى تفس  آموزهتیمعارف قرآن و دفاع از حقان
. کرد یانیکمک شا  قمهیهاى قرآنى در حوزه علم تیدهى فعال به جهتبا هدایت، حمایت و نظارت شخص ایشان، 

 ریتفس«بنابراین . بودترین کار این مرکز  اهللا هاشمی، مهم هاي آیت تدوین مجموعه بزرگ تفسیر راهنما بر پایه یادداشت
 ی هاشمي آقاي پنجاه ازسوۀ آن در زندان و در دهی اصلیۀ دوران معاصر است که پايرهای از تفسیکی ،»راهنما

 ة دورکی و يجلد  21 ری تفسة دورکی از پژوهشگران است که شامل ی کوشش جمع،آن محصول. گذاشته شد
 مرکز به این 1395در سال .  و اصالح شده استینی بار بازبنی راهنما تا کنون چندریتفس.  استيجلد 33 قرآنفرهنگ 

 نی منابع و اسناد قرآنى، طبقه بندى و سازماندهى معارف قرآنى، تدونی همچون تأمفىی وظا وافتیپژوهشکده ارتقا 
بهات و و شُ ها  به پرسشىیگو  گوناگون، پاسخری تفاسدآوردنیهاى متنوع قرآنى، پد  المعارفةریها و دا نامه فرهنگ

اهللا هاشمی  الصالحات آیت این باقیات در عرصه فرهنگ قرآنى را بر عهده گرفت و اکنون ازهای کمبودها و نىیاشناس
 ، فرهنگ و معارف قرآنپژوهشکده .شود ی کشور شناخته میپژوه  مراکز قرآننی از بزرگتریکیبه عنوان رفسنجانی، 

قم  ی اسالمغاتی دفتر تبلی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمرمجموعهیز نفر نیروي انسانی، 200گیري از حدود  با بهره
  .کند فعالیت می
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ان گ منطقه ویژه اقتـصادى سـلفچ  ةدربار سپس توضیحاتى    .جا بودیم  ناهار هم همان   نماز و 
اسـتقبال  . انـد  کـرده شـروع  را  بـه تـازگى واگـذارى زمـین     .شنیدیم  دو هزار هکتار تبا وسع 

ت اساسى از ناحیه آب است که قـرار شـده         یمحدود. اند  نمودهجمع  نقدینگی  خوبى شده و    
اى   هـزار نـسخه  100 از مخزن کتابخانه تخصصى تحقیقات و نیز مخـزن  .از سد ساوه بیاورند   

 ، فـضا شـده  درى یجـو  هاى متحرك که باعث صرفه   قفسه .شان بازدیدکردم   کتابخانه عمومى 
  .برایم جالب بود

راى  ب،ىی در قبرستان نو و از آنجا به تاالر مفید در مجتمع قضا    ،به زیارت قبر مرحوم ابوى    
مقدم توسط آقـاى   خیر.آقا مصطفى خمینى رفتم   افتتاح کنگره بیستمین سال درگذشت حاج     

 1. ایـراد شـد    یبجنوردى و سخنرانى افتتاحیه مـن کـه طـوالنى و تحلیلـ            ] سیدمحمد موسوي [
   .رنگ بود  کم، چشمگیر و حضور نیروهاى راست، چپهاى جناح حضور شخصیت

 حـرف  ]خمینی [آقا  مقدارى با حسن   .ا رادیو قم کردم    مصاحبه کوتاهى ب   ،بعد از سخنرانى  
اسـتاندار و  ،  ]هاشـمی  آقاي بنـی  [ ، در مسیر  . حرکت کردیم  2سفزدیم و به سوى روستاى وِ     

   از بخـش   .نـد ددا  مـى  ت توضـیحا  ]رییس دفتـر تبلیغـات اسـالمی قـم        [،  گیالنى آقاى جعفرى 

                                                
 - امام به صورت معمول دیگر مراجع، بیت و اطرافیان خاصی نداشت«: در بخشی از این سخنرانی آمده است  .

خیلی حساب شده کار . بودآقا مصطفی کارساز  حقیقتاً در این مرحله حاج. مریدان امام، همان شاگردان ایشان بودند
شنیدیم، مطمئن بودیم که از امام  ما هرچه از ایشان می. بسیار رازدار بود و سخت مورد اعتماد امام قرار داشت. می کرد

آقا مصطفی ستاره اي بود در مقابل خورشید و  با وجود امام، حاج. کردیم اي نسبت به آن پیدا نمی است و هرگز شبهه
 خرداد و دستگیري حضرت امام، 15آقا مصطفی پس از جریان  اولین اثر وجودي حاج. دید  نمیکسی غیر از امام را

کردم که با آن حوادث، فاتحه نهضت را باید خواند، ولی وقتی  آن موقع من در سربازخانه فکر می. خود را نشان داد
آقا مصطفی، شمع این مبارزه  ود حاجبیرون آمدم و به قم رفتم، حقیقتاً دلم آرام گرفت؛ چون دیدم این بیت با وج

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .است

 -  مساحت .  فردو واقع شده استي جنوب روستايلومتری ک10 قم و ی جنوب شرقيلومتری ک70 در ،وسفروستاي
 اطراف خود محصور يها  است که در کوهی و کوهستانیالقیی يا  منطقهراین روستا د. باشد ی هکتار م200 از شیآن ب

 اریدر اختمصادره و  ،ی انقالب اسالميروزی پس از پوسف. دارد مطبوع ي آب مناسب و هواز،یخشده و خاك حاصل
 ه دهکددر ی اسالمغاتیدفتر تبل . واگذار شد قمی اسالمغاتی به دفتر تبل1376گرفت و از سال  مستضعفان قرارادیبن

مندي فضال،  به منظور بهرهاین دفتر همچنین  .انجام داده است التی و شي گردشگر،يکشاورزهاي  تیوسف، فعال
، دهکده محققین را در این مکان ایجاد کرده استسازي و تغییر فضا،  با آمادهاتید، محققین و حوزویان ارجمند، اس
 . استفاده می نمایندات آنمکانانفر از طالب، فضال، محققین از هزار  16انه بیش از یکه به طور میانگین سال اي گونه به

 .دشو اداره می» مؤسسه فرهنگی فردوس وسف«اکنون با عنوان  این مجموعه 



محققان مرکز فرهنگ و معارف اسالمی قم
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هـا    جمع زیـادى از مـردم در خیابـان      ،که در کَ  .و گذشتیم دره و فُ  واخى  روستاهاو  ک  ه کَ
  . رسیدیمسفبه وِ شب .استقبال و ابراز احساسات کردند

 ،معـارف اسـالمى  فرهنـگ و   با حـضور محققـان مرکـز      ، بعد از نماز   . هم بود  ینم نم باران  
 ؛ توضـیحات داد   کلباسـى ] االمین مجتبی روح [ آقاى   .تفسیر راهنما داشتیم  کتاب  براى  جلسه  

 نزدیـک بـه تکمیـل    یـازدهم  آماده انتشار شده و جلد هشتم و هفتم جلد  .خوب مسلط است  
 با آوردن  جدیدى همهمجموع .شود  ترجمه آیات هم اضافه مى  ، به بعد  هشتاز جلد   . است

 ،دوم  پـس از چـاپ اول و  .شود م شده که در دو جلد منتشر مى     ینظتها    فقط فهرست و نمایه   
 17ند که به جاى نک ها چاپ مى ون فهرست بعد از هر آیه و فهرست آخر کتاب     تفسیر را بد  

   .شود  جلد مى10حدود  ،جلد قبلى
کـه   کـردن عنـاوینى    به خـصوص بـراى اضـافه   ؛تذکراتى در مورد اصالح وضع فعلى دادم     

شناسـى و   شناسى یا جامعـه   مثل روان،هاى تخصصى کرد و نیز استفاده از رشته شود اضافه   مى
   .تخصصىو هاى علمى  کردن نمایه براى اضافه ،سایر علوم انسانىیا 

مرادى توضیح ] محمد[ آقاى . جلسه دیگرى با محققان کلید قرآن برگزار شد      ،بعد از شام  
ها و نیز ترتیب طبیعى مطالـب   کردن نمایه در جهت جامع ،در جلسه قبل را که    تذکراتى   .داد

 مـن و آنهـا جداگانـه     ،قرار شد روى چند موضـوع     . اند   تا حدودى مراعات کرده    ،داده بودم 
سپس خواستند که  .کار کنیم و سپس کار را هماهنگ کنیم تا به یک سبک مطلوبى برسیم    

قم به کمک فکـرى مـن گفتنـد و تقاضـاى     ] علمیه[ از نیاز حوزه  .شان کنم  مقدارى نصیحت 
 عیدى بـه آنهـا   ،)س ( به مناسبت والدت حضرت زهرا، قرار شد.حضور بیشتر در قم داشتند 

دو سـه نفـر از طـالب نـوقى از بـستگان آمدنـد و        .هـا روشـن بـود    هوا سرد و بخارى   . بدهیم
ــد شــان توضــیحاتى از وضــع تحــصیل و زنــدگی  ــی [جعفــرى] محمــد[ آقــاى .دادن  ،]گیالن

ایـن   .کار در ساختن مرکز تحقیقـات در روسـتا و سـابقه روسـتا داد        برنامه ةدربارتوضیحاتى  
 ارتــش ینــی زميرویــفرمانــده ن[،  اویــسى]غالمعلــی [لــک تیمــسار م،نقــالبقبــل از اروسـتا  

 تـه ف مصادره شده و در اختیار بنیاد جانبـازان قـرار گر       ؛ و برادر اللهیار صالح بوده     ]یشاهنشاه
 1قـم اسـالمی   خشک شده و اخیـراً دفتـر تبلیغـات    جار مقدارى از اش   ، در اثر سوءاداره   .است

                                                
 - با  قم است که هی در حوزه علمی و فرهنگی پژوهش،ی آموزش،یغی تبلي نهاد، قمهی حوزه علمی اسالمغاتیدفتر تبل

  بودیمذهب-ی علميا  مؤسسه،ی اسالمغیدارالتبل .کند فعالیت می »ی اسالمغیدارالتبل«استفاده از امکانات مصادره شده 
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  .گرفته که دهکده محققین ساخته شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
تی با هدف ترب1344آن را در سال از مراجع تقلید شیعه،  ،يعتمداریکاظم شرمحمددی ساهللا یتکه آو ینیبلغ د م 

 جعفر ،يرازیش مکارمآیات ناصر  غ،یالتبل دار یگردانندگان اصل.کرد سی در قم تأسیعی و ضدشنید ضدغاتیمقابله با تبل
آقا   و حاجیکاشان ی رضا گلسرخ،یکرمان ی حجتی عل،ی خسروشاهي هاددی س،ید الهام داو،ی زمانی مصطف،یسبحان
 عالقه داشتند ی مذهبي بازار تهران بودند که به کارهايزی تجار تبر، عمدتاًغی دارالتبلرهی مدتأیه.  بودندی عراقیمجتب

 و ی زنان و طالب خارجلیساختن امکان تحص انتشار مجالت و کتاب، فراهم.  بودنديعتمداریاهللا شر تید آو مقل
 بار نی نخستي برازی زنان طلبه ني مرکز آموزش براجادیا.  بوددارالتبلیغ يها تی از فعالد،ید طالب با دروس جییآشنا

دفتر تبلیغات اسالمی قم که در  .افتی تیآنجا مرکز در د،ی مکتب توحسی صورت گرفت که پس از تأسغیدر دارالتبل
هاي اسالمی را گسترش داد و اکنون با داشتن ردیف بودجه مستقل  همان مکان سابق دارالتبلیغ استقرار داشت، فعالیت

، )ع(  دانشگاه باقرالعلوم،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمدر قانون بودجه سالیانه دولت، داراي مراکز اثربخشی چون 
 تأی و هسییر. کند ی منتشر مهی نشر21 دفتر نیا.  استینی ديها  به سؤالییگو  پاسخی مرکز مل و نیزبوستان کتاب

 . شوند یمنصوب ممعظم انقالب  توسط رهبر دفتر تبلیغات اسالمی، يامنا

 مصطفي خمیني        

سخنرانی در کنگره شهید آیت اهلل مصطفی خمینی
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  1997 اکتبر 23                   1418الثانى    جمادى  20   1376 آبان 1شنبه  جپن
   

 ]طاهـا [ و   ]گیالنـی، ریـیس دفتـر تبلیغـات اسـالمی قـم            [جعفرى] محمد[سر صبحانه آقایان    
از شرایط اقتصادى و سیاسى کـشور   ،استاندار، ]هاشمی سیدهاشم بنی[ نماینده قم و    ،شمىها

انتقادات صریح از والیت  طر مدیریت دولت و نیز تغییرات زیاد در سطح مدیران و نیز      ابه خ 
قمى در مورد رهبرى و اظهارات تند اخیرش در       آذرى] احمد[فقیه و به خصوص نامه آقاى       

دفتـر تحکـیم   [وحیدخراسانى و یکى از افـراد اتحادیـه         ] حسین[آقاي  رات   اظها ،درس دینى 
نگرانى کردند و از من خواستند کـه حمایـت بیـشترى از رهبـرى              اظهاردانشجویان  ] وحدت

  .به قم بیشتر بیایم ،ها بنمایم و نیز براى توجیه طلبه
 دهکده محققین  براى تأسیس اسالمیاز نمایشگاه کارهاى اقتصادى و برنامه دفتر تبلیغات   

 لـوح  . ارزش حدود هفتـاد میلیـارد تومـان دارنـد       هب ده طرح صنعتى و کارخانه       .کردمبازدید
  .که خواندندیار قوى براى من تهیه کرده بودندتقدیرى با عبارات بس

 در یـک  ،هاى زیـاد   چندین قنات و چشمه و استخر و زمین       .کردیمسپس از مزرعه بازدید   
ت ریان کاشانى که با االغ به زیای با چند نفر از روستا    .ب دارد دره طوالنى و هواى بسیار خو     

   .پرسى کردم  احوال،رفتند شاهزاده اسماعیل مى
 اسـفند دود  .هـا قربـانى کردنـد     گوسـفند در کوچـه  ي مردم تعـداد  .ردو رفتیم به روستاى فُ  

 در .ام این رسم را جاى دیگر ندیده  ؛   ماشین شکستند  يکردند و تعداد زیادى تخم مرغ جلو      
 .کردندتعریـف و تـشکر   ، آقـاى مردانـه  ، آقاى ابراهیمى و امام جمعه     ،ر جمع مردم  دحسینیه  

 شـهید  104تعداد  1.دمنموقدردانى  ، از ایثار مردم در جنگ ومن هم صحبت کوتاهى کردم  
 عکـس شـهدا را بـر دیوارهـاى حـسینیه نـصب       .ستندنیـ  خانوار 500 با اینکه بیش از   ؛اند  داده

  .کرده بودند
  

                                                
 -  از حضور در این مکان مقدس و «: ، اظهار داشت)س(آقاي هاشمی، با تبریک والدت باسعادت حضرت زهرا

روستاي فُردو را از دوران انقالب و . یم انقالب و اسالم کرده است، بسیار خرسندم شهید تقد104روستایی که بیش از 
شناسم و خبر وسعت داوطلبین حضور در جبهه  خصوص دوران دفاع مقدس به عنوان مسئول جنگ به خوبی می به

  رجوع» .کنم دردانی میام و از شما بزرگان انقالب و اسالم، صمیمانه ق جوانان و اهالی روستا را چندین بار نقل کرده
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن
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        سفر بھ قم 

استقبال حوزه های علمیه از مجموعه ارزشمند تفسیر راهنما
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 سفر بھ قم        

شرکت در کنگره شهید آیت اهلل مصطفی خمینی



 
 

 
 

              
                        492 

      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 بـه و   و افتتاح کردیم1 براى جمع مردم صحبت کردم .ک به دبیرستان فاطمیه رفتیم    هدر ک 

 میلیـارد ریـال   110کیلـومتر بـا    110 . مجرى طرح توضیحات داد.رفتیم بزرگراه قم ـ کاشان 
  . من هم صحبت کوتاهى کردم.رسد بردارى مى هزینه که تا آخر سال به بهره

آقـاي   و ]خمینـی  [آقـا   حـسن .به مزرعه پسته مرقد امام در منطقـه کوشـک نـصرت رفتـیم       
 حـدود هـشت هـزار هکتـار زمــین     . توضـیح دادنـد  یانـصارى و مهنـدس بـاران   ] محمـدعلی [

 تا ساحل دریاچه .اند کرده] غرس[ هکتار درخت    600کنون   حلقه چاه که تا    12 با   ،اند  گرفته
 کـار مهـم و   ؛جا خوردیم  ناهار را همان.باتالق برخوردیم و برگشتیمه  ب.سلطان رفتیم  حوض

  .وسیعى است
 در روستاى کوچک دربند در تنگه بین قم ، در مسیر. رفتیم2مونیه زرندأاز آنجا به سوى م  

 روستاى کوچکى است بـا سـه   . آنجا به منزلشان رفتیم،ورزاى کشا  با اصرار خانواده،و ساوه 
 ،]قاجـار  [شـاه   در عهـد ناصـرالدین  ، گفتند.با تعدادى درخت انار و دام    ؛ادرندخانواده که بر  

   .اند شدهتبعید اینجا به شان  انپدر
کارى   هکتار زمین خریده و پسته200ا   دو حلقه چاه ب    . رفتیم یبه مزرعه پسته مهندس باران    

مرقـد امـام را    مزرعـه  . پیشرفت خوبى را دارد. است و امسال اولین محصول را برداشته کرده
از طریق اتوبان تهـران ـ    . مجموع مزرعه را بردارددرصد 25 قرار است ؛کند هم مدیریت مى

.  چند ماه پیش افتتاح شده توسط مـن ، براى تکمیل نواقص   ؛اند   اتوبان را بسته   .ساوه برگشتیم 
سرپرسـت حـرم امـام    [،  انـصارى ]محمـدعلی  [در مـسیر آقـاى  . اند که بستهندا کار بدى کرده 

ــیخم ــادى  ،]ین ــیحات زی ــار توض ــصادى کــشور    ةدرب ــع اقت ــد داد و از وض   کارهــاى مرق
  .کرد نگرانىاظهار

***  
                                                

 -  هاي زن مسلمان و حضور  ، با برشمردن ویژگی)س(آقاي هاشمی، ضمن افتتاح دبیرستان دخترانه حضرت زهرا
در جمهوري اسالمی ایران، زنان به «: ي مختلف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشتها زنان ایرانی در بخش

ها قشر دانشمندي از جامعه را تشکیل  که امروز خانم طوري طور وسیعی وارد فضاي تحقیقاتی و علمی شدند، به
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع»  .دهند می

 - آهن و   منطقه توسط راهنیا.  استلومترکی 195 اراك شهر تا آن و فاصله باشد ی مهی مرکز شهرستان زرندهیمأمون
 و از يری کو،ی شرقيها  آن در قسمتيوهوا آب.  قم، ساوه متصل استن،ی تهران، همدان، قزويآزادراه به شهرها

 .باشد ی می کوهستان،غرب
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 نکات قابل توجهى داشتم که به خـاطر خـستگى دیـشب و نیـز تمـام         ،از سفر دو روزه قم    
   : منجمله است، ثبت نشده،شدن جاى نوشتن در صفحه

] سـید عبـدالکریم  [که آقـاى  عـالن شـد   ا،]خمینـی  [ در جلسه کنگره حاج آقا مصطفى -1
] علـی [ از آقاى ، ولى چون نیامده بودند،یسه هستند یر  به عنوان عضو هیأت    ،موسوى اردبیلى 

کـه باعـث تعجـب حـضار و       به جـاى ایـشان دعـوت شـد      ،که کنار من نشسته بودند     مشکینى
  . نشستند،پذیرفتند و رفتندا نجابت  ولى ب،ناراحتى خود ایشان شد

ا تعبیـرات جامعـه   بخاتمى را  ] سیدمحمد[نیافته آقاى     شعارهاى تحقق  ، آقایان  بعضى از  -2
  .گرفتند به تمسخر مى...  وییگرا شر اندیشمند و قانونقمدنى و 

3-  فقیه را شـروع    بحث دفاع از والیت ،هاى جمعه   داشتند که در خطبه   اي    نهصرا پیشنهاد م
  .کنم
ز بعــضى از ده بـا شــهردارى تهــران و ا  بــه خـاطر برخوردهــاى نــسنجی ،یهی از قـوه قــضا -4

 به خاطر تبلیغات ،]نوري [کردن وضع اقتصاد کشور و از آقاى ناطق مطبوعات به خاطر ناامن
  .کردند نارسا و مضر دوران انتخابات انتقاد مى

 قبل از انتخابات را به نفع جناح آقاى خـاتمى و بـه ضـرر آقـاى      ، خطبه جمعه آخر من    -5
  .گفتند می موضع رهبرى بعد از خطبه غییر  تازکردند و  می ارزیابى ]نوري [ناطق
 »دشـت احمـد  «نـام   ه  که بـ ]امام خمینی [ در سفر به منطقه کوشک و مزرعه پسته مرقد -6

سـازى چهـل روز   براى خود ، توضیح دادندکه چگونه احمدآقا در آن نقطه   ، شده ينامگذار
بـوده  شـده  قبل از فوت امـام انتخـاب    ،ریاضت کشیده و اینکه این منطقه به عنوان مرقد امام 

 ه میلیـون تومـان هزینـه شـد      200 تـاکنون    ، گفتند .ند منصرف شد  ،که بعد از فوت امام    است  
 آقـاى مجیـد   . و محمد هاشمى هم بودنـد ]الدین موسوي[ سراج،آقایان مجید انصارى  . است

ل یا مـس از بعـضی   وقت خواست که براى ،اهللا مجلس  یس مجمع حزب  ی به عنوان ر   ،انصارى
  .روز مشورت کند

  
  1997 اکتبر 24                         1418الثانى    جمادى 21   1376 آبان 2جمعه 

   
هـاى آخـر     با کار روى قرآن و مطالعه مذاکرات شـوراى امنیـت ملـى در مـاه    ،در منزل بودم 
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مـع  هـا ج  ظهر بچـه . شده بودندل صأ مست،عمر رژیم سابق که در مقابل تظاهرات وسیع مردم    

 بـراى مراسـم وفـات یکـى از بـستگان بـه       ،کـه همـراه عفـت    هـایش   محسن و بچه جز ؛بودند
   .اند و فائزه که به مصر سفر کرده است رفسنجان رفته
هـاى گـاز و    عبـور لولـه   بـا    مبنى بر مخالفت     ، اعالن صریح آمریکا   ،هاى امروز   در گزارش 

در ایـن جهـت و نیـز اعـالن صـریح      نفت آسیاى میانه از ایران و نیز همکارى ترکیه با ایران            
ـ              ،پارلمان اروپا  فراى اروپـا و   مبنى بر لزوم عدم همکارى اروپا بـا ایـران و عـدم مراجعـت س

   . مورد توجه است،تأکید برعدم تغییر وضع ایران با انتخابات جدید و آمدن آقاى خاتمى
هـدم   منیرد وپـذ   پایـان مـى  1999ى میر تا پایـان سـال       ی مأموریت پایگاه فضا   شد که اعالن  

زمـین بـا   کُـره   کیلومترى باالى 400 در، فضا در میالدي1986اى که در سال     سفینه ؛شود  مى
  . متر ارتفاع مستقر شد35 متر عرض و 27 متر طول و 40حدود 

 ،گویـد  سارا مـى .  با هم شام خوردیم.شام برگشتندبا  عصر به سینما رفتند و ، فاطى و سارا 
 با جدیت از آقـاى خـاتمى       ،روشن که در زمان انتخابات     ینیآ] مدرسه[ درهایش    همکالسی

 ،بیننـد   بـه خـاطر اینکـه مـى    کننـد؛  مـى انتقـاد  انـد و   شدهناامید  این روزها   ،کردند  حمایت مى 
  .اثر است  کم هم ها  عملى نشده و دفاع بعضى از معلمیهاى انتخابات وعده
  

  1997 اکتبر 25                           1418الثانى    جمادى 22   1376 آبان 3شنبه 
   

  را براسـاس نظـرات رهبـرى   ]داخلـی  [نامه  ینی آ . جلسه داشت   نظام مجمع تشخیص مصلحت  
شــدن  کـشور آمـد و از مطـرح    وزیر،نـورى ] عبـداهللا [ آقـاى  ، بعـد از جلـسه  .اصـالح کـردیم  

] محمـد [جمعه توسط آقـاى   در نماز]تهران [شهردار،  ]آقاي غالمحسین کرباسچی  [محاکمه  
 آقـاى  .شود کار کرد    با این وضع نمى    ،کرد و گفت   نگرانىاظهار ،]قضاییه رییس قوه [،  ىزدی

 و نیز از جهت عـدم حـل مـشکل    ، هم به دفتر آمد و در همین رابطه ]جمهور رییس[،  خاتمى
کالفه است کمى ؛نگرانى کرد اظهار ،ها و ناامنى اقتصادى با تبلیغات جارى ىیفراى اروپاس.   

 که جوانان جنوب شرق تهران براى سپاس از خدمات سـازندگى مـن     یسمعصر براى مرا  
نـام حـضرت     ه بـ  را  اسم مراسم ، به خواست خودم   .رفتیم به تاالر وحدت   ،بر پاکرده بودند  

 سـرود گـروه کُـر کـه       . همان بـود کـه تنظـیم کـرده بودنـد           ا ولى محتو  گذاشتند،) س(زهرا  
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 و سـپاس از سـازندگى بـا        ربنـدر خمیـ   نـان   اکثرشان دختران بودند و سرود سازندگى نوجوا      
 کردند  لوح اهدا.ي اجرا شدرى و خوزستانى و عشایرى و یزد    ردى و لُ  هاى محلى کُ    گویش

به جنـوب  توجه جوانان به سازندگى و تبلور عدالت اجتماعى در توجه و من هم در اهمیت     
لسه شـرکت   فائزه هم در ج  1.کردم  صحبت کوتاهى  ،تهران و جنوب کشور و مناطق محروم      

  .  راهنماى دختران جنوب شرق است،کردند و گفتند  از او هم تعریف.داشت
، ىزدیـ ] محمد[ تلفنى نتیجه مذاکراتش با آقاى ،]جمهور رییس[،  آقاى خاتمى،آخر شب 

به سابقه نبـوده و  مسبوق  ، را گفت و اینکه اظهارات ایشان در نماز جمعه       ]قضاییه رییس قوه [
اطالع است و گفت که به رهبرى   بى،اند منع کردهرا  شهردار تهران   تعقیب ،از اینکه رهبرى  

 منتظـرى  اهللا یـت  به دیدن آ،نورى و دو نفر دیگر از وزرا     ] عبداهللا[ آقاى   ،گزارش داده بودند  
 ولى فقط آقاى نورى رفته و از این جهت از رهبرى خواسته که گزارشگر دروغگو   ،اند  رفته

 دفتـر رهبـرى اقـدام نکـرده و از ایـن جهـت        اسـت، ته گذشتهتنبیه شود و با اینکه دو سه هف     
  .مند است گله
  

  1997 اکتبر 26                   1418الثانى    جمادى  23   1376 آبان 4یکشنبه   
   

 به خـاطر اینکـه   ؛کرد  آقاى قبه گریه.آمده بآقاي قُ  همراه   ،]شهردار تهران [،  آقاى کرباسچى 
آقاي غالمرضا قبـه، معـاون اداري و    [ناشى از بازداشت برادرشهاى   مادرش در اثر ناراحتى   

کرده اسـت     سکته و فوت   ،ل شهردارى تهران  ی در جریان تعقیب مسا    ،]مالی شهرداري تهران  
   .دنموو خواهرش هم در خطر است و شکایت و استمداد 

 .انـد  ده اخیراً او را عزل کر. استاندار سابق بوشهر آمد    ،بوشهرى] عبدالرحمن ندیمی [آقاى  
                                                

 - ان در شهرهاي متروك و منزوي پیشین خود، هم اکنون جوانان محروم ایر«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
اند و سازندگی، امروز  هاي سازندگی را درك کرده هاي گسترده عمرانی هستند، پیام هاي عظیم و طرح شاهد کارخانه

ها  گرفته و من مانند میلیون در کشورکارهاي زیادي در زمینه سازندگی صورت. شده است ارزش تبدیل یک درکشور به 
هنري جوانان  هاي سازندگی در سرودها و پیام هاي امروز جلوه. ام از دیگر در خدمت انقالب، دفاع و سازندگی بودهسرب

کنند  محروم از جایگاه واالیی برخوردارست و عزیزترین جوانان ما، ذوق هنري خود را با ارایه ارزش متعالی عنوان می
 کتاب ← دیکن رجوع» .اند ندگی و مفاهیم متعالی انسانی آشنا شدههاي مهمی چون ساز گذشته با واژه و امروز برخالف

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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 .ساله مسئولیتش را داد  ار دوره پنج  و   هاى جهش   گزارش خدمات سازندگى استان و پیشرفت     

] ابوالقاســـم[محقـــق دامـــاد و ] سیدمـــصطفی[ ، بجنـــوردى]ســـیدکاظم موســـوي [آقایـــان
 هـزار   350؛نـد المعارف بزرگ اسـالمى را داد  ةری گزارش کار مرکز دا   .زاده آمدند  سرحدى

 از عظمـت کـار سـازندگى در دوران مـسئولیت مـن      .فـر محقـق   ن 200کتاب دارند و حدود     
   . آن را تبدیل به فرهنگ عمومى کنیم،گفتند و خواستند که تالش کنیم

 همراه با شش نفر از زنان نمونه کارگر ،]و امور اجتماعی [کاروزیر،  ]آقاي حسین کمالی  [
 .هـا داشـتند   کارخانـه نوآورى و ابتکار در     و   همگى لیسانس بودند و کارهاى ارزنده        .آمدند

  .اى دادم  به هر یک سکه.کار دادند هر یک گزارش
 بـراى جلـوگیرى از    و آمـد ]ریـیس دانـشگاه آزاد اسـالمی   [، جاسـبى ] عبداهللا[عصر دکتر  

رییس مجلس [، حکیم] سیدمحمدباقر[ آقاى .کرد ىیجو چاره تضعیف دانشگاه آزاد اسالمى   
مبـارزه را دادنـد و   و  گـزارش وضـع عـراق    .برادرش آمدند و   ]اعالي انقالب اسالمی عراق   

  .مشورت کردند براى نحوه تحرك بهتر
 تربیـت  در مـورد حوزه و دانـشگاه آمـد و   ] همکاري[ مسئول دفتر   ،اعرافى] علیرضا[آقاى  

 ؛ و از مـن اسـتمدادکردند  ند گزارش کار داد،هاى مناسب در علوم انسانى     نیرو و تهیه کتاب   
 از . همـراهش بـود  ]دانشگاه تهران [یس دانشکده الهیات  یر،  ] مقدم یغالمرضا مصباح آقاي  [

   .ى بدهمیها  کنفرانس،من خواست که در دانشگاه
سـف قـم و مزرعـه پـسته مرقـد و         دهکده محققـین در وِ     ةدربار .همان رهبرى بودم  یشب م 

 ] دانـشجو امیـ  پنامـه  هفته ریمد[، زديطبر] اهللا حشمت[و ] قمی[آذرى  ] احمد[اظهارات آقاى   
پسته و نیز هاى اروپا براى صدور   وضع رفسنجان با سرمازدگى و مزاحمت      ،الیت فقیه علیه و 

   .کنم خواستند که به مسأله عراق رسیدگى ایشان از من .وضع عراق صحبت کردیم
  

  1997 اکتبر 27                       1418الثانى    جمادى 24   1376 آبان 5دوشنبه 
  
هـاى زیـادى از     قـسمت . تـا انتهـاى دره رفتـیم   ، از دره نیـزار    .یمکوه رفت به  بعد از نماز صبح      

 در چنـد جـا پاسـداران    .هاى متعددى هم در مـسیر اسـت     نشانه .اند  اطراف رودخانه را گرفته   
  خارجهامور وزارت ،اند که گفته شد اى ساخته  جاده، در شرق دره.گرفتند فیلم ویدئو
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 مالقات كارگران نمونھ       

تجلیل از زنان کارگر نمونه کشور
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 . استو باالتر هم ارتش جاده کشیده غرب هم قسمتى را شهردارى ساخته در . است ساخته

سـاعت هـشت    . کمى نشستیم و خرما و شیر خوردیم و مراجعت کردیم،کنار آخرین آبشار 
  .به خانه رسیدیمصبح  و نیم

هـا و    گـزارش .کوشـک رفتـیم   دفتر بـه    ، پس از صبحانه و مقدارى کار براى کلیـد قـرآن          
تلفنـى  . کـردم   ر و سونا و جکوزى استفاده از استخ  .دادمرجاع  ندم و ا   خوا ؛کارها را آوردند  

کنـد بـرادر قبـه را آزاد         سعى،   گفتم ]رییس دادگستري استان تهران   [،  رازینى] علی[به آقاى   
رفـاق  آید و توضیحاتى هم از ا  براى توضیح مى  ،گفت؛  که خطر از خواهرش رفع شود     کنند
  .ت داداه مالقزو اجا

 خـاطرات اصـالح شـده     وشب محسن آمد  .کار قرآن پرداختم   شتم و به  عصر به منزل برگ   
 دو سـه  ، قـرار شـد  .ردبراى چاپ ب  سازي     را براى آماده   ]کتاب عبور از بحران    [= 1360سال  

] اکبـر  علـی [که با آقایـان دکتـر   را داد   اى    گزارش جلسه .ندن براى مشورت ببی   ،نفر از دوستان  
داشته که ...  استاندار سابق کردستان و،رحیمى] مدرضامح[جاسبى و  ] عبداهللا[ دکتر   ،والیتى

 قبـول داشـته و   مرتب  پیگیر تشکیل حزب بوده و دکتر والیتى در حد جلسه          ،آقاى رحیمى 
کـرده و دکتـر والیتـى از      بیشتر مشکل فشار روى دانشگاه آزاد را مطـرح مـى      ،دکتر جاسبى 
هاى مجلـس   ان در انتخابات خبرگ  در مورد جذب   ،منیشنهاد  شان در نپذیرفتن پ    اشتباه جناح 

  . استگفته جمهورى و ریاست
   

  1997 اکتبر 28                    1418الثانى    جمادى  25   1376 آبان 6شنبه  سه 
   

 1.ل مهـم روز اسـت  ی مساازهاى شرق و سپس آمریکا و غرب  سرسقوط ارزش سهام در بو   

                                                
 - ی شرقيای آسيکشورهاشتری بریگ بانیگر، 1997اواخر سال  از   بودکهي از بحران اقتصاديا  دوره،ای آسیبحران مال 

 . رقم خوردلندیتاکشور  بحران از نیاآغاز . افتی شی افزا،ي اقتصادتی سرالی به دلیجهانو ترس از سقوط اقتصاد  شد
با . فت ارز شده بود پس از اُیحت ، کشوری بود که موجب ورشکستگيا ی خارجیبار بده ری زلندیدر آن زمان، تا

 سهام يارزش بازارها شاهد سقوط ارزش پول،کاهش ، و ژاپنی جنوب شرقيای آسي کشورهاشتریگسترش بحران، ب
 بودند ییجمله کشورها  از،لندی و تای کره جنوب،ياندونز . بودندی خصوصيها ی بدهشی و افزاها یی دارامتی قریو سا
 ،یبرونئ. گرفتند قرارریتأث  تحتزی ننیپیلی و فيکنگ، الئوس، مالز هنگ. گذاشتری بر آنها تأثاری بحران بسنیکه ا
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 مالقـات  . همراه شش وزیرش آمدنـد ،رىحری  آقاى رفیق،وزیر لبنان نخست نُه صبح، ساعت  
شان را و انتظـار کمـک از      وضع لبنان را و مشکالت سیاسى و امنیتى و اقتصادى          .گرمى بود 

 مـن هــم از  .کـرد  اظهـار رضـایت   هـا را گفـت و از نتـایج مـذاکرتش     ایـران را و تفـاهم نامـه   
ى در رفـع   کـردم و بـراى همکـار       تأسـف  یل اظهـار  ی به خاطر تجاوزات اسرا    ،مشکالت لبنان 

 خواسـتار خریـد   ، گفـت  . تقاضاى مذاکره خـصوصى کـرد      . نمودم اظهارآمادگى ،مشکالت
. دالر انه حدود یـک میلیـارد  ی سال؛نفت از ایران براى مدت ده سال با تخفیف و مهلت است     

هـا هـم    یی آمریکـا ،سعودى را ابالغ کرد و گفت     سلمان از امراي    سالم امیرعبداهللا و سلطان     
  .ندا فات با ایرانمایل به رفع اختال

 نظــر مـشورتى و حمایــت از مــن  .گــروه فرهنگــى فـدك آمدنــد ] اعـضاي هیــأت امنـاي  [
 مـسئول  ،آقاى منصور واعظى. اترشان در تاالر وحدتئ با توجه به تماشاى برنامه ت   ؛خواستند

فرهنگـی  گـرفتن سـازمان       گزارشى را از کیفیت شـکل      .فرهنگسراهاى شهردارى تهران آمد   
را داد و از عـدم   تهـران   زاع اداره امـور فرهنگـى از شـهردارى    انتـ رهبـرى و    به دستور   هنري  

  .شکایت نمود ،شهردار تهران، ]آقاي غالمحسین کرباسچی[همکارى 
 گزارشى از عملکرد و کمبود نیرو  .یس دیوان محاسبات آمد   ی ر ،میرولد] سیدکاظم[اى  آق

 ، بـراى اکثـر مـدیران   ،اهىهاى و  عملکرد گذشتگان گفت که به بهانه     داد و از سوء    جذبو  
 خـودش حتـى حاضـر بـه     ، گفـت .انـد  اند و تبلیغات منفى داشته       تخلف درست کرده   ندهپرو

 بودجه غ اهمیت تفری. استهى را اصالح کردهواهاى  همصاحبه هم نشده و بسیارى از پروند      
 ،ى در جهت تقویت مدیران داشت و از خدمات دوران مـسئولیت مـن  هایو پیشنهادگفت را  

   . آدم خوب و معتدلى است.کردیاد هاى شجاعانه تاریخى  نوان گامبه ع
 مـدیران وزارت اطالعـات   ، آمـد و گفـت     ]جمهـور  معاون اجرایـی ریـیس    [،  اخوى محمد 

هـاى مـا تمـاس      با نمایندگى]CIA [اى است که عوامل سرویس آمریکا    دو هفته  ،گویند  مى
 معـاون امنیتـى وزیـر کـشور      ،ندیانبل] غالمحسین[ عصر آقاى    .و تهدید تحبیب   با   ؛گیرند  مى

نیـروي   [=  گزارشـى از مـشکالت فـراوان ادارى و امنیتـى داد کـه در اثـر نبـودن ناجـا                .آمد
  ى بـراى حـل مـشکل   هایپیشنهاد. کردآمده و اعالن خطر  در اختیار وزیرکشور پیش   ]انتظامی

                                                                                                              
به منطقه رنج یکل فت تقاضا و اعتمادها از اُ اگرچه همه آن؛رفتندی را پذری تأثنی کمتر،تنامی و ووانیسنگاپور، تا ن،یچ 

 .گرفت قرارریتأث  هرچندکم، اما تحتزیژاپن ن. بردند
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   .داشت
کـه چنـد   -ش گله داشت و براى شغل جدید        از نحوه عزل خوی    .شفتى آمد ] حسن[آقاى  

کـه    از طـرف حکـام سـعودى    ،قرآنـى آورد  . کـرد  مشورت -اند  کرده وزارتخانه او را دعوت   
 آمـد و خواسـت   ]نماینـده تهـران  [، یحیوى] سیدمحسن[ آقاى   .براى من هدیه فرستاده بودند    

 ز خـدمات مـن  کـنم و ا   پیگیرى،کنار مرزها اسکان نیروهاى ایثارگر در  فکرکه براى اجراى    
   .کرد قدردانى

   
  1997 اکتبر 29                 1418الثانى    جمادى  26   1376 آبان 7چهارشنبه  
   

 ]اهللا عـزت  [ آقاى. اقدامات جدید آمریکا براى فشار بر ایران مورد توجه است ،ها در گزارش 
یت داشـت کـه زمـین     از سـپاه شـکا  . قبالً کارمند دفتـرم بـوده   ؛شهر آمد   نماینده قائم  ،اکبرى

هـاى    از رشد بیکارى در ماه. استکرده  صنعتى شهر را تصرفكاختصاص یافته براى شهر   
هاى بـادآورده    تبلیغات ثروت به با توجه،مازندران گفت و از رکود بیشتر اقتصادى   در  اخیر  

   .کرد اظهارنگرانى ،هاى انقباضى دولت و نیز سیاست
نویس کتابى را آورد کـه    پیش.دولت آمد] هیأت[  دبیر جلسات ،زاده رحیم] حسین[آقاى  
 .کـرده اسـت   هاى مهم ایـن دوره را تنظـیم       تجربهو  پرداخته  بندى جلسات دولت من       به جمع 

کاردانى و  دولت جدید فاقـد ، گفت. پذیرفتم؛که در چند مورد با من مصاحبه شود        خواست
شـود و   ارشناسـى مـى  ها معموالً موکـول بـه ک   گیرى براى تحول است و بحث  قدرت تصمیم 

  .ى ندارندیکار اجرا راه،هاى انتخاباتى براى اجراى شعارها و وعده
 گزارشى از بازدید طرح در دست مطالعه آبـراه خـزر    .زاده آمد  واعظ] صادق[آقاى دکتر   

 ممکن است اقتصادى نباشد و ،به مصرف انرژى زیادجه  با تو،داد و گفتفارس را خلیج   -
 بـه مرکـزى    ، گفتم .هاى مؤثر داد   براى جذب تکنولوژي   مرجعی   ترخیصو  پیشنهاد تأسیس   

ــات  ،تأســیس شــده] جمهــوري ریاســت[کــه در نهــاد  ــا در مرکــز تحقیق ــد و ی  مراجعــه کن
 ، از خدمات مهم دوران سازندگى که باعث افتخار ایران شـده           . همکارى نماید  ،استراتژیک

از این جهت سـرفراز بودنـد و از   کانادا ها در  ایرانى،هاى اخیر  در سال،کرد و گفت   قدردانى
   . در قلع و قمع مخالفان توضیحاتى داد،ها شبکه نیرومند و خطرناك صهیونیست
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دولـت سـازندگی     از کارهاى مهم     . آمدند نماینده و فرماندار آستارا   ،  ]آقاي شاپور مرحبا  [

کردند و به خصوص ساخت بندر مهـم و عمـران روسـتاها کـه        در توسعه شهرستان قدردانى   
ان در مقابل دولت آذربایجان است و خواسـتار ایجـاد منطقـه ویـژه               نعث سرفرازى مرزنشی  با

  .آهن تا آستاراى ایران شدند  براى ادامه راهآذربایجان] جمهوري[اقتصادى و فشار بر 
 گزارش ادامـه  . آمد]رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان    [،  دوست  رفیق] محسن[عصر آقاى   

کشور   از رکود اقتصاد.ال را داد و از دفتر رهبرى شکایت نمودساخت آزاد راه تهران ـ شم 
  .نیروهاى همسو اقدام کنمن  براى سر و سامان داد،کرد و از من خواست ابراز نگرانى

 از توجه زیاد .ل و زاهدان آمدند   بنمایندگان زا ،  ] و عباسعلی نورا   ینیرحسمی عباسآقایان  [
باعـث  کـه   سـنت  اهـل بـه   ]سیـستان و بلوچـستان     [استاندار جدید ،  ]ینیمحمود حس دیسآقاي  [

گفتم بایـد   .کنم و از من خواستندکه سفرى به منطقه      کردند   نگرانىاظهار ،تضعیف شیعه شود  
   .سنت هم جلب شود اعتماد اهل

دى  از نابسامانى اوضاع سیاسى و اقتـصا . قائم مقام صداوسیما آمد ،آخوندى] عباس[آقاى  
 اظهـار  ،نظـام ا بـودن  رهبرى و بـروز تردیـد در کـار     شدن حرمت    کشور و شکسته   و مدیریت 

 ،کـشور  حل بـراى مـشکالت   دولت هم به جاى دفاع و اظهار راه   ،کرد و گفت  نگرانى شدید 
که با رهبرى   از من خواست   .حل راهنه  شکافى مشکالت و تبلیغات است و       بیشتر دنبال کالبد  

یه یاى مجلـس و قـضا  رؤسـ قوا، سایر سران معتقد است،  .نمایم در این خصوص بحث جدى 
ى تکند و خـودش سیاسـ   عمل مىانفعالی حاضر   سیما در حال  و صداو  کنند   مى زعجهم اظهار 

  .ندارد و خنثى است
  
  1997 اکتبر 30                    1418الثانى    جمادى  27   1376 آبان 8شنبه  پنج

   
 . گذشـت ح خـاطرات  با مطالعه تاریخ و کار بـراى کلیـد قـرآن و اصـال        وقت. در خانه بودم  

  اسـت؛ خـوب تنظـیم شـده     را آوردکـه خیلـى     1360 مطالـب جنبـى خـاطرات سـال          ،محسن
، مـوارد مـنعکس شـده در جرایـد و نیـز اظهـارات            هـا   سـخنرانی هـا،     ها، پیام   ها، نطق   مصاحبه

 در چنـد جلـد تهیـه    ،هاى خـارجى   من و نیز انعکاس مطالب من در رسانه       ةدربارضدانقالب  
قرار شد همـه اینهـا را بررسـى     .شود  منتشر مى1360نتشار خاطرات سال    که همزمان با ا    هشد
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  .بشود هاى بعد اى براى سال که نمونه کنم
 و بیانیـه دو هـزار نفـر از نماینـدگان        1یکـا مر تحـرك مجلـس نماینـدگان آ       ،ها  در گزارش 

الن و نیـز اعـ   اى از شـروع فـشار جدیـد     خبر بدى است و نشانه  ،هاى اروپا علیه ایران    پارلمان
 بر اثر فشار آمریکا در سـفر  ،اى چین با ایران توافق چین و آمریکا بر سر قطع همکارى هسته    

سـازمان   [فشار جدید شوراى امنیـت همچنین  .به آمریکا ]جمهور چین  رییس[،   زمین گجیان
و نیز خبر قطع مطرح شده  بر عراق که به بهانه عدم همکارى عراق با کمیسیون نظارت    ]ملل

 درجـه در سـطح   50 بـیش از  نورد از چند هفته پیش که گویـا در اثـر سـرماى          ریخرابطه با م  
  . ارتباط خوب بود،کار لی اوا است؛آمده مریخ پیش

  
  1997 اکتبر 31                        1418الثانى    جمادى 28   1376 آبان 9جمعه  
   

هـاى   و دیگرى در مناسبت اعجاز قرآن   ةدرباراى    خطبه .هاى جمعه مطالعه کردم     براى خطبه 
   2.م ایراد کرد، منجمله تالش آمریکا براى تحریم و انزواى ایران،هفته

                                                
 -  جمهورکشورشان، از وي  اي به بیل کلینتون، رییس  عضو مجلس نمایندگان آمریکا، با ارسال نامه224تعداد

این . ، تجدیدنظر نماید]منافقین[ دولت، مبنی بر تروریست دانستن سازمان مجاهدین خلق خواسته بودند در سیاست
شود سیاست آمریکا در خصوص مهار  اند، طرد سازمان مجاهدین خلق، موجب می نمایندگان در نامه خود نوشته

کرده  ان مجاهدین خلق حمایتجمعی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز از سازم. جمهوري اسالمی ایران به مخاطره بیافتد
 .بودند

 -ها چقدر دارند دست و  بینید که آمریکایى  مى،در همین یکى، دو روز گذشته«:  در بخشی از خطبه دوم آمده است
. کنند  علیه نظام مقدس اسالمى و علیه جمهورى مظلوم اسالمى ایران بسیج مىزنند و چطور دارند جنود ابلیس را ىپا م

خود  نویسند که چرا یک گروه تروریستى را که  جمهورشان نامه مى یسیآمریکا به ر انصاف اینده بى نم200بیش از 
کنید؟ همه همت دولت آمریکا در یک مالقات تاریخى،  ها را هم قبالً کشته بودند، تروریست معرفى مى آمریکایی

دى چین با کشور بزرگ آمریکا، رسند، آنجا که کشور بزرگ بیش از یک میلیار آنجا که شرق و غرب به هم مى
جمهور  یسیترین نقطه بحث ر کنند، حساس ها بحث و مقدمه و مذاکره، مالقات مى ها و سال رؤسایشان بعد از سال

له خیلى جالب است، أمس .اش را با ایران ضعیف کند آمریکا این است که چگونه دولت چین را تحریک کند که رابطه
آمریکا دچار تناقض است؛ . دهند هاى اروپایى باز همین حرکت را دارند انجام مى ارلمانهاى بسیارى از این پ نماینده

 اینکه با ایران با ناو   محضببینید، به! کند؟ مشکل آمریکا فقط این نیست که حاال یک ایران اینجا دارد چه کار مى
خود  .تواند تحمل کند ادى نمىاین تناقض را دنیاى غرب م.  حرف زد، یک دفعه نفت چند دالر گران شدسنسنیم

که گران بشود، » سنتى«کند، هر  آمریکا روزى هشت میلیون بشکه، یعنى دو برابر مجموعه تولیدى ایران، نفت وارد مى
 یان آمریکا هم برایشان ملموس است ویتصمیمى است که حتى روستا. شود مىهزینه سنگین ارزى به او تحمیل 
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ــه. بــراى ازدواج دختــرش لیــدا مــشورت کــرد  وهمــسر اخــوى احمــد آمــد    عــصر فرزان

 آمد و راجع به کتابى که براى معرفى پیـشرفت و توسـعه          ]مدیر انتشارات طاهر  [،  زاده  اخوى
 کار جـالبى  ؛ تهیه کرده توضیح داد    ،1»نگین جاده ابریشم  « به نام    ،ىدر دوران سازندگ   تهران
 ، مثـل متـرو   ،شـهردارى هـاى غیر     طـرح  ، گفتم . اکثر موارد از کارهاى شهردارى است      .است

 معرفـى  ،شـان   کار بعـدي ، گفت.ها همه را اضافه کنند ها و بیمارستان    دانشگاه ،ها  فرهنگستان
مى است و مشورت براى استفاده از اینترنـت بـراى    صنایع نفت و گاز و پتروشی    يها  پیشرفت
   .کردمایران که تأییدبه عالوه کاالهاى قابل صدور ها،  این تالشمعرفى 
 آمدند و گزارشى از وضـع کارهـاى نفـت و    ]بینا[ على اخوى زاده و علیرضا توکلى      ،شب

 بر کتـاب  اى خواست که مقدمه  - همسر فرزانه  - علیرضا   .هاى تولید نفت و گاز دادند       طرح
   . بنویسم»نگین جاده ابریشم«

اى با ایـران   هاى هسته  ضمانت کتبى به آمریکا داده که همکارى    ،در خبرها آمده که چین    
 ،اى آمریکـا و نیـز تهدیـد نظـامى آمریکـا علیـه عـراق              در مقابل دریافت تکنولوژى هسته    را  

  .متوقف کند
   

  
  

                                                                                                              
ها  همین دیروز به محض اینکه با عراقى . گیرى آسان نیست  شده است و این تصمیمشان گران فهمند که زندگی مى

ا با اینکه عراق اکنون سهم چندانى در نفت دنی. باره قیمت نفت باال رفت بر سر بازرسین آمریکایى مشاجره کردند، یک
مى دنیا به اینجا بستگى دارد،  سردى و گر. و اینجا روى گنج منابع حرکت دنیا استخیز است ندارد، ولى منطقه نفت

بازى کردن با اینجا، بازى کردن با آتش است و لذا آمریکا خیلى دستش باز نیست که مانور بدهد، ولى در عین حال با 
دار شما مردم خوب باشد که ما به اتکاي شما و با  خداوند نگه. بردار نیست بیند، دست هایش را مى اینکه آثار و خسارت

 با اتحاد و همدلى و رفاقت این راه را -شاءاهللا  ان–ایم و  هاى شما، این مسیر مشکل را تا اینجا آمده انىشعور و پشتیب
ها و دلسوزان و مرشدان جامعه هم حافظ این اتحاد و همدلى خواهند بود، که آمریکا  ها، تریبون خواهیم رفت و رسانه

 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ها آسیب ببیند حرکتخیلى آرزو دارد ما این همدلى را از دست بدهیم و این 
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376  جمعههاي خطبه  رفسنجانی،

 -  606این کتاب . است شهر تهران حاوي تصاویر بدیع و اطالعات روز ،» نگین جاده ابریشم،تهران«کتاب نفیس 
 بینش و ، تهراندربارةهاي عمومی  ه دیدگا،ر این شهر حاوي مطالبی در مورد تاریخ معاص،اي با قطع بزرگ صفحه

 عمران شهري و سازندگی مراکز اجتماعی اقتصادي ، ساماندهی فرهنگیدوره آقاي کرباسچی در زمینهفلسفه مدیریت 
 .توسط نشر طاهر به چاپ رسید دو زبان فارسی و انگلیسی بهاین کتاب . باشد میو ارتباطات نوین شهري 
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  1997 نوامبر 1                          1418الثانى    جمادى 29   1376 آبان 10شنبه  
  
عـصر آقـاى    . ه الحاقى تصویب شـد    د چند ما  .جلسه داشت ] تشخیص مصلحت نظام  [مجمع   
 از وزارت اطالعات آمد و براى رفتن به شغلى دیگـر مـشورت کـرد         محمدى]مصطفی پور [
،  بــه خواســت آقــاى خــاتمى اً اخیــر.خــوب نیــستآن  وضــع وزارت و مــدیریت ،گفــتو
 واگـذار شـده   ] اطالعـات [ رسیدگى به تخلفات شهردارى تهران بـه وزارت          ]مهورج رییس[

 حفاظت اطالعـات ناجـا در ایـن    نعملکردى از تخلف شهردار را گفت و از بد  موارد .است
دادگسترى مصمم است که آقاى کرباسـچى را احـضار   خبر داد، ه داد و    ی مواردى ارا  ،مورد
   .کند

] سـازمان [بـوط بـه اجـالس سـران     رفت امـور م گـزارش پیـشر    و آقاى صادق خرازى آمـد    
 ولـى احتمـال عـدم    ، امیدوار است همه چیز به خـوبى آمـاده شـود       ؛کنفرانس اسالمى را داد   

 در کیفیـت  .آفرین اسـت  شرقى هتل استقالل هست که مشکلساختمان   و   آمادگى هتل الله  
 با نظـر  .ر دارنداند و سه سناریو در نظ  به تصمیم درستى نرسیده،سخنرانى رهبرى در اجالس   

ریاسـت  [ پـس از تحویـل   ،خواهنـد  کـه آنهـا مـى   نیـستند  دکتر والیتى و همکـارانش موافـق    
  . سخنرانى رهبرى باشد،از دولت مغرب] اجالس

ه کبیر بـ کبیر امیر  از طریق فرزند،امیرکبیرنسل  خودش را از .کبیریان آمدامیر] علی[آقاى  
براى استرداد  و عکس از امیر آورد و 1کرد عرفى م ،نام مساعدالدوله که از زن اول امیر است        

  .ستمداد کردا ،صرفى خودش که توسط منابع طبیعى ملى اعالن شدهتاراضى م
ـ     .مد سفیرمان در عربستان آ    ،]شاهرودي [نورى] محمدرضا[آقاى   سن  گزارش پیـشرفت ح

ــشگاه و راه  ــت نمای ــط را داد و از موفقی ــت و از تما   رواب ــاض گف ــه ری ــرواز ب ــدازى پ ــل ان ی
 براى ،به منزل ما در جریان کنفرانس اسالمى  به آمدن ]ولیعهد عربستان سعودي  [،  عبداهللامیر

 باران خوبى در تهران ، دیشب و امروز  .ناهار یا شام و خواستار تعیین وقت سفرم به مکه شد          
  . خدا کند که امسال خشکسالى نداشته باشیم؛و بسیارى از نقاط دیگر کشور آمده

                                                
 - ساعدالملک   خاناحمدرزای م: سه فرزند داشت،جان خانم  جان، همسرخودنی از نخستکبیر،ریامخان  میرزا تقی

ها سلطانه  از آنیکی بزرگ ازدواج نمود و دو دختر که نام ي دختر فرمانفرما، که با منورالسلطنه»رزادهیام«مشهور به 
 .خانم نام داشتند الملوك همدم يگری خانم و دالملوك  تاجیکی دو دختر داشت که زیالدوله ن از عزت. است  ثبت شده
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  1997 نوامبر 2                                    1418 رجب    1   1376ن  آبا11یکشنبه 

   
ل اینکـه  یـ  از قب،ى داشـتند های پیشنهاد.سفیر فلسطین و معاونش آمدند  ،  ]آقاي صالح زواوي  [

 بگذاریم و اینکه نمایشگاهى بـراى  »قدس«کنفرانس اسالمى را ] اجالس سران سازمان  [اسم  
 سـعى شـود   ،سـفرهاى سـران  در این ار اجالس داشته باشد و اینکه فلسطین در سفارت یا کن    
یم شود و اینکه ایران به جاى مخالفت مطلـق بـا        م مصر و امارات تر    ،تیرگى روابط با الجزایر   

شـود    فعـالً نمـى  ، گفتنـد . با توجه به شرایط فعلـى بدهـد  ، طرح قابل قبول جهان امروز  ،صلح
   .یل را جا انداختیحذف اسرا

آقـاي   از  .کنـد   کـار مـى     در بنیاد مستضعفان بـه عنـوان بـازرس         .آمدچهپور  ] اهللا ولی[آقاى  
محمدخان که در زمان ریاست گمرك به او توجه نکرده و اشکاالت گمـرك را     ] مرتضی[

   .کرد نگرانى اظهار  گله و انتقاد داشت و از رکود ناامنى اقتصادى جارى،هم حل نکرده
 از معاونـت    ،]جمهـور  ریـیس [،  ر آقـاى خـاتمى     بـه دسـتو    .شـهرکى آمـد   ] غالمعلی[آقاى  

مند است و از جریان حذف   گله؛کند کار مىنار گذاشته شده و به عنوان مشاورکشاورزى ک
 درمدیران در دولـت جدیـد و بـه خـصوص از حـذف نیروهـاى حـساس و صـمیمى شـیعه                   

یـان  سیستان و بلوچستان انتقاد شدید دارد و از من خواست کـه بـراى هـدایت نیروهـاى جر             
  .اقدام کنم ،ناموفق

 کـه  یها و مـشکالت   از برخوردهاى اخیر با شهردارى. آمد 3 شهردار منطقه    ،آقاى موسوى 
ى بـراى  هایناراحت است و پیـشنهاد و  شدید عصبانى ،خواهد آمدو از این ناحیه پیش آمده    

  .داشت حل
ى عمرانـى در   از من به خاطر کارها    . آمد رقُننماینده س  ،حشمتیان] علی قدرت[عصر آقاى   

 از قبیل گاز و راه و بیمارستان و مجوز دانشگاه تشکر نمود و خواسـت کـه بـه جریـان            رقنس
کمـک   ،ست و گفت پنجـاه نفرنـد   سران آنها ونمایندگان مجلس که خود ایشان جز      مستقل

   .کنم
 وضـع سیاسـت   ةدربـار  . آمـد ]الملـل  مشاور رهبري در امور بـین    [،  والیتى] اکبر علی[دکتر  

 مواضع کـشورهاى مختلـف و سـخنرانى رهبـرى در اجـالس سـران و مـشکالت                خارجى و 
 از من .کردیم صحبت همفکرشاني اقتصادى و سیاسى در دولت جدید و نیز تحرك نیروها   
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 و مهنـدس  عـصار    ]نیحـس محمددیس[ ،صـادقى ] اصـغر [آقایان مهندس    .انتظار دخالت دارند  
رت اطالعــات شــکایت نمودنــد و  از فــشارهاى وزا.از انجمــن حجتیــه آمدنــد زاده جهرمــی

 تلفنى گفتم که به خواست     ،]کمیته عراق  رییس[،  آقامحمدى] علی[آقاي  به  . استمدادکردند
  .بیشتر در شمال عراق توجه شود  در خصوص حضور،حکیم] محمدباقر[آقاى 

 کمـى هـم   . شام خـوردم   ، همراه افطار ایشان   . ایشان روزه بودند   .همان رهبرى بودم  یشب م 
تـشخیص مـصلحت    [نامه مجمع   ینی آ ةدربار .کردیم  مذاکرات را کوتاه   .ل بودند خسته و کس  

سـران کنفـرانس اسـالمى و      سـخنرانى در اجـالس     ، و احضار شهردار تهران به دادگاه      ]نظام
 سـفر  ،آمـده  اى کـه بـا آمریکـا پـیش          هجرى و وضـع عـراق بـا مـشا         یروپاافراى  س] بازگشت[
  .کردیم  عراق مذاکرهبهایران سفر زوار و ان جمهور چین به آمریکا و مسأله ایر یسیر

  
  1997 نوامبر 3                                     1418 رجب    2   1376 آبان 12دوشنبه 

  
 را 1360هـاى سـال     و مـصاحبه 1361 در منزل خـاطرات سـال    ،پیش از ظهر و عصر و شب       

هـا را خوانـدم     گزارش.شک رفتم به دفتر کو.کردم مطالعه مى ،کردن براى چاپ  براى آماده 
   . از استخر و سوناى مرطوب استفاده کردم.و کارها را انجام دادم

. تردید دارم ؛ تهران مشورت کرديمتروشرکت محسن آمد و در مورد پذیرش مسئولیت       
هـستند   نگران سرنوشـت آقـاى کرباسـچى    . آمد]نماینده کرمان[، حسین مرعشى آقاي  شب  

اى مطلـع   خامنـه اهللا  یـت خواستند از مذاکرات دیشب من با آ    ه و مى   شد حضارکه به دادگاه ا   
 منـع سـابق   ،ىیکنند که دسـتگاه قـضا    و ایشان فکر مىدان  گفتم از ایشان اجازه نگرفته   .باشند

 فعالً ،آید  که از این برمى،گرفته و نه احضار و سئوال       با بازداشت  تایشان را به معناى مخالف    
ى یهـا   فرصت.کرد مشورت ،فیت برخورد کارگزاران در دولت براى کی.در حد سئوال است   

] محمـد [ گفـتم کـه رهبـرى از اظهـارات آقـاى      ؛سریع با رهبرى  منجمله مالقات،مطرح شد 
کردند و فکر    جمعه در این خصوص هم اظهار تعجب مى        نماز در ]قضاییه رییس قوه [،  ىزدی

  . استبوده کنند که این براى رفع فشارها و جواب به افکار عمومى  مى
 مـسأله سـقوط ارزش   ،در خبرهـا . هاى خوبى باریده و ادامه دارد      دیشب و امروز هم باران    

جاهاى دیگر ه  کنگ شروع شد و بگاى شرق و غرب که با سقوط بورس هنه سهام بورس
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 در عراق که با مخالفـت  ]سازمان ملل [سرایت کرد و بحران در مسأله نظارت شوراى امنیت     

آمده و انفجار اولـین موشـک حامـل     اد آمریکایى در کمیسیون ناظر پیشعراق با حضور افر 
  .  مورد توجه است،ماهواره برزیل به فضا

  
  1997 نوامبر 4                                    1418 رجب    3   1376 آبان 13شنبه  سه 
   

 سـوى بحـران پـیش     مسأله عراق و آمریکـا بـه  .ها را دیدم  در دفترم گزارشونیم نُهتا ساعت   
 در مـورد دبیرخانـه مجمـع و        . آمـد  ]جمهور معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر   .رود  مى

تـأخیر   به دادگـاه و نیـز از   ]تهران [اعتبارات توضیحاتى داد و در مورد مسأله احضار شهردار 
ل مهم کشور و عدم امکان گرفتن تـصمیم قابـل توجـه      یجمهور بر مسا   یسیو ر  تسلط دولت 

هـاى   ین سه ماه و عدم افق مناسب براى آینده و به خصوص با توجه بـه جنجـال ثـروت          در ا 
   .نگرانى کرد اظهار بادآورده
 آمـد و از اینکـه    و بودجـه  بردارى سازمان برنامـه      مسئول امور نقشه   ،شفاعت] احمد[آقاى  

رزهـا   فاصـله تـا م  يکیلـومتر  بردارى در مورد محدوده دویـست  قشهها مانع ن  بعد از من نظامى   
 ،بـردارى کننـد   تواننـد عکـس     ها تعطیل شده و خودشـان نمـى         بردارى اند و عمالً عکس     شده

] علـی [ آقـاى  ، گفـت .که براى حل مشکل کمک کـنم  کرد و از من خواست   اظهار ناراحتى 
کـه بـه طـور کلـى ایـن اختیـار را از       کند  تالش مـى ، وزیر دفاع هم به جاى کمک  ،شمخانى
ریـیس سـازمان   [، نجفـى ] محمـدعلی [ وزارت دفاع ببرد و دکتر        به ]برنامه و بودجه   [سازمان

 مگفـت . دانـد   مؤثر نمى؛جمهور اقدام کند یسیداند از طریق ر  هم صالح نمى]برنامه و بودجه  
 آوردکـه اخیـراً    راىی نمونـه نقـشه راهنمـا    .کنم   من هم کمک مى    ،اى به رهبرى بنویسند     نامه

   .  استن بار در ایران تولید شدهاند و براى اولی ها تهیه کرده براى خلبان
نگرانـى شـدید نمـود و     اظهار ،از شرایط جارى . آمد]نماینده تهران[، آقاى مجید انصارى 

یـت رهبـرى بعـد از دو انتخابـات اخیـر و مـسأله         ع موق .بینـد   مـى مثبـت ن   افق آینـده را      ،گفت
ملکـرد   و نیـز ع هیه کـه بـه حـساب رهبـرى آمـد     یهاى بادآورده و عملکـرد قـوه قـضا       ثروت

 در درس ،وحیدخراسانى] حسین[ مثالً در قم آقاى . است به شدت تضعیف شده،صداوسیما
 ، گفتـه در مـشهد  ]خراسـانی  [ىیعبـا ] محمد[و نیز آقاى   کرده   علیه اختیارات ولى فقیه بحث    
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 درس والیت فقیه را شروع کرده که او هم موافق نیست و محدود     ،فلسفى] میرزاعلی[آقاى  
فلـسفى  ] محمـدتقی [ به برادرش آقـاى      ،محالتى رسولى] سیدهاشم[ آقاى   ،ان از تهر  .داند  مى

 چـون درس  ، ایـن درس را ادامـه ندهیـد و او هـم گفتـه     ،واعظ گفته کـه بـه ایـشان بگوینـد      
تـرین درس   کند و با توجه به اینکه مهم   کلى تعطیل مى    فعالً درس را به    ،دیگرى آماده ندارد  

  . استدر حوزه داشته تأثیر بدي ،مشهد است] حوزه علمیه[
 در حـالى کـه در    ؛ستنیـ  العملى در جامعـه      عکس ، این همه مخالفت و تضعیف     ا ب ،گفت

 ،فتندگ ]فقیه [اى در تضعیف والیت  جمله،گلپایگانى] سیدمحمدرضا[اهللا  زمان امام که آیت   
مطـرح  مرجـع  عنـوان   بـه  ،در مقابل ایـشان  اراکى] محمدعلی[اهللا    موجب شد که آیت    همین
هاى اخیر و  رفتن امنیت اقتصادى در اثر جنجال  به خاطر از دست    ،ز وضع بد اقتصادى   ا. شود

 و نیـز از وضـع    .شـود    اینها مانع توفیق دولـت مـى       ،گفتکرد و  ى شکایت یعمل دستگاه قضا  
ر دولـت وارد   فـشار بـ  ، با سئوال و سخنرانى ،که خط مقابل دولت   کرد ىحتمجلس اظهار نارا  

بـا  [کـه    از مـن خواسـت  .کنـد   هـم کمکـى نمـى   ]رییس مجلس[،  نورى کند و آقاى ناطق     مى
  .به مجلس بروم] شرکت در انتخابات آتی

کـه بـراى   کرد اظهار تأسفدفتر رهبرى ضعف  از   .اى براى رهبرى هستند     مشغول تهیه نامه  
 مـن هـم از   .یت دفتـر امـام نیـست   ر قابل مقایسه با مدی     و نیست،کافی  اداره این مرکز حساس   

شـدن   ه و جـو نامناسـب تبلیغـاتى و مخـدوش          آینـد بـراي   وضع اقتصادى   از  زدایی   لزوم ابهام 
  .مکرد امنیت سرمایه اظهار نگرانى

در مـورد احـضار   کـه  اند گرفتـه   تـصمیم ، گفت . آمد ]نماینده تهران [،  آقاى حسین مرعشى  
یه بـه رهبـرى بنویـسند و بـه مالقـات مـن و       یاى در شکایت از قوه قـضا  نامه، ]تهران[شهردار  

آقـاي غالمحـسین   [که با توجـه بـه اینکـه       ه بخواهد گاشهردار هم از داد   . بروند مىآقاى خات 
  1. برود]روحانیت [اش به دادگاه ویژه  پرونده،روحانى است، ]کرباسچی

                                                
 -  یملقب به تهران، یکرباسچ  محمدصادقاهللا تیآ پدرش. شد   در قم زاده1332 در سال یکرباسچ نیغالمحسآقاي ،

 قم هی به حوزه علمیی ابتداالتی تحصانی پس از پايو.  در شهر قم بود)ره (ینی خمحضرت امام تی به بکیاز افراد نزد
اهللا  آیت و ي منتظرینعلی حساهللا تی درس آالهاو سه س. دیگرد لی مشغول به تحصی حقانهیشد و در مدرسه علموارد 

 ریاضیات به دانشگاه رفت و در رشته ی بهشتاهللا شهید آیت قی با تشو1351سال در  یکرباسچآقاي .  را گذرانددیوح
 ي و در مخالفت با حکومت پهلوی نوجواننی را از سن خودیاسی ستی فعالوي.  شدلیدر دانشگاه تهران مشغول به تحص

  بارسه در مجموع اسالمی از وقوع انقالب شی پاو.  احضار شدی به شهربانیعلت سخنران  ه بار بنیآغاز نمود و چند
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ل کـشور و خـانواده   ی راجـع بـه مـسا     . آمـد  ]جمهـور  معاون اجرایـی ریـیس    [،  اخوى محمد 

 از خـدمات عمرانـى   .م آمـد جـا  نماینده تربـت  ،  ]آقاي سیدمحمد حسینی  [عصر  . صحبت شد 
شدن توسعه  یتاهم توجه به کم با ،کشور نگرانى از آیندهکرد و اظهارتشکردولت سازندگی  

ضعف نیروهاى نظامى و انتظامى در و  ] در افغانستان [ه طالبان   نفتنمود و از    پیشرفت کشور   و  
   . گفتآنجا

 مثـل همیـشه از      ؛د آمـ  ]ریـیس سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك          [،  اى  زواره] سیدرضا[آقاى  
هـایش   در بعـضى از نگرانـى  نیز  من ،گفت و براى اولین بار    ... مشکالت سیاسى، اقتصادى و   

ــراى جلــوگیرى از خطرهــاى مهــم و جــدى ، از مــن خواســت.شــریک شــدم ــه ، ب ــدام ب  اق
] رضـا [آقـاى   .رود مؤتلفـه نمـى  ] حـزب [ دیگـر بـه   ،گفت.ى نیروهاى وفادار کنیم هد سازمان

ــد  ــى آم ــراى.امرالله ــت    ب ــرد و گف ــشورت ک ــودش م ــار خ ــزب[ در ، ک ــارگزاران ] ح ک
  . پذیرم  گفتم نمى؛که به مجلس بروماندکه از من بخواهند گرفته تصمیم
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 سـردار  . اسـت شده ولـى حـل نـ   ، بحران عراق و آمریکا کمى فروکش کـرده ،ها در گزارش 

کرمـان و   برنامه مراسم سرداران شهید اسـتان   و  آمد ثاراهللا 41 فرمانده لشکر    ،سلیمانى] قاسم[
 . میلیون تومان هزینه برداشـته 700 خیلى وسیع است و بیش از    ؛سیستان و بلوچستان را گفت    

 ؛کـرد   راجـع بـه شـغل خـودش مـشورت       . رد نکردم  ؛کنم خواست که من در مراسم شرکت     
                                                                                                              

از 1357 در سال یکرباسچآقاي . کرد ي را در زندان سپر1355 تا 1353 بار از نیو آخرشد  ریتوسط ساواك دستگ 
 تی فعالامام به تهران، در دفتر يپس از بازگشت و.  استقبال درآمدتهی کمتی به عضوینی خمآقااحمددیسحاج طرف 

 سپس به سازمان يو. آمد یشمار م ه بامام از همراهان زی نیکرباسچآقاي  قم شد، ی راهایشان که ی و هنگامکرد یم
 تیکه هنگام رفتن به دانشگاه، لباس روحان یکرباسچ آقاي.  نمودی مذهبيها  و شروع به ساخت برنامهفت رصدا وسیما

 را کنار تی لباس روحانگری بار د،طی را آغاز نمود، با توجه به شراونیزیتلووی در رادتی که فعالی هنگامد،یپوش یرا نم
 امام ندهیاو سپس به عنوان نما.  ادامه داردزی ننان شد و همچیشگی همي وي ترك لباس برانیگذاشت، که از آن پس ا

به عنوان استاندار حضرت امام  می با فرمان و نظر مستق1361 در سال یکرباسچ آقاي . منصوب شديدر ژاندارمر
با نظر  1368 در سال تحمیلی، جنگ انیپس از پا.  نمودتی فعالگاهی جانی در ا1368 و تا سال دیاصفهان منصوب گرد

 و با حمایت تام شخص رییس دولت سازندگی، منشاء نتقل شد تهران مي اصفهان به شهردارياز استاندارآقاي هاشمی 
 .خدمات ارزشمند و تاریخی در پایتخت جمهوري اسالمی ایران گردید
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  .اهد از سپاه بیرون برودخو مى
یس یـ ر] نماینـده تهـران و    [نظـام پزشـکى و      سازمان  یس  ی ر ،صدر] الدین سیدشهاب[آقاى  

 نیروهـا در دولـت جدیـد ابـراز     وسعت حـذف از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمد و  
   . دنموکرد و براى تقویت نظام پزشکى استمداد  تأسف

 گزارشـى از  .تحقیقاتى اصفهان آمدلمی و ع مدیر طرح شهرك   ،اه چیفرش] عباس[آقاى  
دور داد و از نقـش  پا و خـاور ها در دنیا از آمریکا و ارو تاریخچه تأسیس این سیستم شهرك  

بـا کمـک مـن بـه اینجـا       داد؛و اهمیت و آثار آنها گفت و جریان کار شـهرك اصـفهان را          
 آقـاى  ،یـر مـسکن   وز.کرداستمدادها   براى بودجه و وابستگى به مرکز پژوهش .استرسیده  

 درصـد  55 مـثالً کـاهش   ؛ از رکود شدید در بخش مـسکن گفـت  .زاده آمد  عبدالعلى] علی[
   . از لحاظ تولید مسکن1375 امسال نسبت به مهر سال ،مهر ماه
 آقایـان  ،]گروه مشترك کارگزاران، ائتالف خط امـام و مجمـع روحـانیون مبـارز             [،  عصر

ابطحــى، ] محمـدعلی [موسـوى الرى،  ] حـد عبدالوا[ نـوربخش،  ]محـسن [، کروبـى ] مهـدي [
 براى حـل مـشکل     .مرعشى آمدند ] حسین[بداهللا نورى و    عمهاجرانى، بهزاد نبوى،    ] عطاءاهللا[

روحـانیون  مجمع  کارگزاران و    و خواستند به عنوان نمایندگان    کردند  استمدادشهردار تهران   
گیـرى مخالفـت    ز شـکل  ا. به طور منظم با من مالقات داشـته باشـند     ،مبارز و گروه خط امام    

کـرده و   ریـزى  یه در ایـن جهـت برنامـه      ی قـوه قـضا    ،کننـد   و فکر مى   ندا جدى با دولت نگران   
  .دارند از من توقع زیادترى براى حل این مشکل. مخالفت نکردندرهبرى هم 

خبرگـان و کمیـسیون تحقیـق    ] مجلـس [یـسه  یاى با جمعى از اعضاى هیـأت ر     جلسه ،شب
 بـراى تهیـه   .نـد ا ت انتخابات خبرگـان و تـضعیف رهبـرى نگـران          از سرنوش  .خبرگان داشتیم 

 منجمله آقایـان  ، از عادى شدن مخالفت با رهبرى. گروهى انتخاب شدند،مقدمات انتخابات 
 اظهـار  ،هـا   فلـسفى در حـوزه    ] میرزاعلـی [ و   ]خراسانی [وحید] حسین[ ،]قمی [آذرى] احمد[

به طرف چپ ه شدند و  قشر میانه راند، آرام اشتباه این بود که   ،به آنها گفتم   .نگرانى نمودند 
 .شـوند حفـظ   ...باید آنها از قبیل کـارگزاران و است،  در انتخابات   ياگر انتظار پیروز   .رفتند

] مرتــضی[جنتــى، ] احمــد[خزعلــى، ] ابوالقاســم[ ،یــزدى] محمــد[مــشکینى، ] علــی[آقایـان  
ــدا ــدعلی[ى، یمقت ــانى،  ] محم ــدى کرم ــد [موح ــسن مجته ــسترى، ] مح ــانعلیقر[شب  درى] ب

 از ،]وزیـر اطالعـات  [،  آقـاى درى .آبـادى بودنـد   طـاهرى خـرم  ] سیدحسن[ و  ]آبادي  نجف[
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  . ناراضى است،]جمهور رییس[، خاتمى] سیدمحمد[آقاى 
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 براى مرور خـاطرات و مطالعـه تـاریخ معاصـر و         ؛عه گذشت  تمام روز به مطال    .در خانه بودم  

.  وقـت زیـادى گرفـت      ،جمهـور  یسیـ قمى بـه ر    آذرى] احمد[ نامه طوالنى آقاى     .ها  گزارش
 گویا باعث 1.آمیز  بیشتر در انتقاد از رهبرى و گاهى اهانت ؛ و جسورانه است   امحتو خیلى کم 

 بـه  .انـد  آذرى براى روز جمعه کـرده ى علیه آقاى یهاى قم شده که اعالن راهپیما  خشم طلبه 
   . استرسد تعادل را از دست داده نظر مى

 . بحران عراق و آمریکا هنـوز ادامـه دارد    ،ها  در گزارش  .ظهر فائزه غذا آورد و شب یاسر      
 پس از سه ساعت ،]تهران [شهردار، ]آقاي غالمحسین کرباسچی[شب محسن اطالع داد که 

   .ى در روز یکشنبه استی بازجوى به خانه برگشته و ادامهیبازجو
 در ؛کـردم  هـاى عربـستان و چـین        ه فوتبـال تـیم     مقدارى وقت صرف تماشاى مـسابق      ،شب

که به نفع کردند  مساوى یک به   یک .شد میریاض برگزار شد و در ایران هم مستقیم پخش          
   .کردد حفظ مقام اول را براى ما بیشترتمام شد و امیایران تیم 

را  يا  بچـه ،خانم کارمند بیمارستان شهدا را آورد که نوشته بـود  نامه یک  ،مشهدى رجب 
 ،انـد  گذاشـته  که همراه بچه اى  در نامه.دان  برداشته،کرده بودندشان رها کنار منزل  که صاحبش 

 کـه بـه بهزیـستى   اند انـد و از مـن خواسـته    منـد شـده   نوشته شده که سید است و به بچه عالقه    
  . ان بدهندکودك را به خودش  سرپرستى،بگویم
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 مسابقه فوتبال ایران و قطر را -هشت شب ساعت   - بعد از ظهر تا این لحظه        ششاز ساعت   

 بـرخالف .  ایران هـم پخـش شـد   دو مستقیماً از شبکه     .ورزشگاه دوحه برگزار شد   در  . دیدم
                                                

 -  به يا  نامهت،ی مرجعي برايا خامنهاهللا  حضرت آیت تی در مورد صالح1376 آبان 5 خی در تاری قميآذرآقاي 
 . وقت نوشتجمهور سییر ،یخاتمآقاي سیدمحمد 
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جهـانى فرانـسه را     جامبهشد و شانس رفتن ما  به نفع قطر تمام  ، بر صفر  دوامیدها و انتظارها    
کـه  ها  مربـى خـوب قطـرى   .کردنـد   بازيها خوب   کرد و قطرى    تیم ما بد بازى    .کرد کم خیلى

   .کردکار  خوب،اهل بوسنى است
 ظهـر  گذشـت؛ هـا    با مطالعه و اسـتراحت و صـحبت بـا بچـه    وقت. تمام روز در خانه بودم 

رو بـه بهبـودى   کـه    دکتـر گفتـه    ، گفت .کردم  با عفت هم تلفنى صحبت     .همگى جمع بودند  
  . ولى باید معالجه را ادامه دهد،است

 سه دور مذاکره هیـأت اعزامـى     . است شدیدتر شده  بحران عراق و آمریکا      ،ها  ر گزارش د
کـه اعـضاى   صرار دارد عراق ا. استنتیجه مانده و هیأت برگشته      سازمان ملل با عراق هم بى     

  .کند پذیرد و آمریکا تهدید مى آمریکایى را در هیأت بازرسى نمى
] حـسین [ بـا آقـاى   . مایه خوشحالى اسـت    ؛امروز هم در خیلى جاهاى کشور باران داشتیم       

ام  نـوردى  مناسـب بـراى کـوه   اي  ادهبـ ل تلفنى صحبت کـردم کـه    ، در قم  ]خیاط [پورمحمدى
  .کوتاه و یقه باز  کمى؛بدوزد
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 سـه شـیفته در   ؛ ساختمان محل اجـالس سـران کنفـرانس اسـالمى را دیـدیم      واز منزل رفتیم 
 ولـى  ، تحویـل بدهنـد  مـاه  آذر کـه  انـد   کرده  تعهد . پیشرفت خوبى دارد   .دست ساخت است  

  .کردمتأکید انشبه تعهدعمل  بر ؛کنند ند به تعهد خود عملمکن است نتوانم
 يهـا   دفـاع از ارزش    تیـ  جمع کـل ریدب[،  شـهرى   رى] محمدمحمـدي [ آقـاى    .رفتم به دفتر 

هـاى عـام و    یه و اشـکال قـانون دادگـاه   ی ضعف قوه قـضا   ةدربار . منتظر بود  ،]یانقالب اسالم 
هـاى بـادآورده      یغات ثـروت   تبل ضررهاى برخوردهاى جارى با شهردارى تهران و ضررهاى       

  .کنیم  قرار شد وقت دیگرى مذاکره،و چون مطالب ناتمام ماند کرد صحبت
ریـیس  [،  ىزدیـ ] محمد[ آقاى   ، قبل از جلسه   .داشتیمنظام  تشخیص مصلحت   مجمع  جلسه  

 ،هاى به مـن   با رهبرى و نامه]قمی [ مسأله برخوردهاى منفى و مضر آقاى آذرى     ،]قضاییه قوه
 خبـر تظـاهرات   .جمهور را مطرح کرد و خواستار اقدام مناسـب شـد   یسیو روزیر اطالعات  

 دیگران . را داد]حوزه علمیه قم [طالب قم علیه او و درخواست اخراج او از جامعه مدرسین
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] قربـانعلی [ ،شـهرى   رى] محمدي[یزدى و آقایان    ] محمد[ قرار شد آقاى     .کردند هم صحبت 

در اصـل مـسأله      .الریجـانى بررسـى کننـد     ] علـی [و  ى  یمقتـدا ] مرتضی[ ،]آبادي نجف [رىد 
کـار اصـالح   .جریان موجود تضعیف والیت فقیه هم پس از مشاوره با رهبرى فکرى بکنـیم         

   .تمام شد مخدر با الحاق چند ماده جدیدقانون مواد
 آمـد و از برخـورد   ]مـدیرعامل شـرکت مهندسـی سپاسـد    [، فـر  ىیدانـا ] حسن[عصر آقاى  
 در مورد خودش و بعضى فرمانـدهان        ،]کل سپاه  فرمانده[،  صفوى  مرحی] یحیی[حذفى آقاى   

 ضمن گزارش وضـع  . آمد]وزیر صنایع و معادن  [،  جهانگیرى] اسحاق[آقاى   .کرد گله دیگر
نـد شـدن روال   کُاز  آلومینیـوم و سـرب و  معـادن از رکـود اقتـصادى و          ، مس ،صنایع فوالد 

   .سازندگى ابراز نگرانى کرد
 ةدربار . آمد]عالی امنیت ملی دبیر شوراي[، روحانى] حسن[قاى دکتر آ،بعد از نماز مغرب  

ســازى حفاظــت  نابــسامانى و مــشکالت ناشــى از برخــورد نــامعقول بــا شــهردارى و پرونــده
ها و تحرکات مرموزى که علیه والیت فقیـه و رهبـرى وجـود           علیه شخصیت جا  اطالعات نا 

  .شب در دفترم ماندم. کردیم مذاکره ،دارد
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 . آمـد ]نیـروي انتظـامی   [= از ناجـا ] فرمانـده حفاظـت اطالعـات    [ ،نقـدى ] محمدرضـا [آقاى  
به منظور توجیه اقدامات    ؛گزارشى از نتایج تحقیقات در مورد تخلفات شهردارى تهران داد         

 آوردن فرهنـگ غربـى و   ، معتقـد اسـت کـه هـدف شـهردار     .بسیار منفى دارد که اثر    افراطى
ارى از خـدمات را  ی بـس ، با ایـن دیـد     ؛تضعیف فرهنگ انقالب و خلق طبقه مرفه جدید بوده        

  . استهکرد سازى  و پروندهبیند  منفى مى
هـاى   شـهردارى علیـه شخـصیت   متهمـین   اظهارات نادرست بعـضى از      و  افراد  نام  از اینکه   

 آنهـا بـراى اینکـه شـریک جـرم      ،و گفتکرد  عذرخواهى ،اند ها آورده ا در گزارش  ردیگر  
انـد و معلـوم اسـت کـه خـالف        اسم بزرگان و مـسئوالن را آورده      ،ندنبراى خودشان پیدا ک   

 ،خـاتمى ] سـیدمحمد [ ،]نـوري  [ نـاطق ]اکبـر  علـی  [،روحـانى ] حـسن [ منجمله اسـم  ؛اند  گفته
کارى نکند و بدرفتارى با      کردم که افراط   نصیحتش. ... و فالحیان] علی[والیتى و   ] اکبر علی[
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  .متهمان نکند و خدمات ارزشمند آنها را ببیند و عیوب را بزرگ نکند
 ]هـاي  و پـژوهش  [ مسئول مرکز تحقیقـات . نماینده سابق نهاوند آمد  ،زمانیان] احمد[آقاى  
ابـسامانى دسـتگاه     و ن  ]قـضاییه  ریـیس قـوه   [،  ىزدی] محمد[ از ضعف آقاى     .یه است یقوه قضا 

 . آمد]کل گمرك رییس[، محمدخان] مرتضی[آقاى  .ها گفت ى و به خصوص زندانى    یقضا
آقـاي حـسین   [از برخورد نادرست دیوان محاسـبات شـکایت داشـت و از ضـعف عملکـرد       

اظهار  گفت و از ناتمام ماندن برنامه سازندگى ىی دارا]امور اقتصادي و [وزیر جدید ،  ]نمازي
   . کرد نگرانى

ــا  و آمــد]ریــیس دانــشگاه آزاد اســالمی[، جاســبى] عبــداهللا[عــصر دکتــر   بــراى مقابلــه ب
 آقاى وکیلى آمد و .کرداستمدادهاى وزارت علوم نسبت به دانشگاه آزاد اسالمى          مزاحمت

 از زمـان مـسئولیت خـودش آورد و از حـذف     1400براى سـال   گزارشى از چشم انداز آب  
داشت و از احتمـال آمـاده نـشدن سـاختمان اجـالس سـران       جدید انتقاد    اعتبارات پنجاه سد  

   .کرد اظهار نگرانى ،اسالمى] سازمان کنفرانس[
مجمـع  همکـاري بـا   بـراى  انرژي آمدنـد و  اقتصاد انجمن تحقیقات ] اعضاي هیأت مدیره [

مجمـع   ةدربـار . شـام میهمـان رهبـري بـودم        .کردنـد  اظهارآمـادگى   نظام، تشخیص مصلحت 
رهبرى و  تحرکات ضد   و ]قمی [مسأله آقاى آذرى  ،  مره من سفر ع  ،  نظام تشخیص مصلحت 

و  نقـدى ] محمدرضـا [ نادرسـت آقـاى   هـاي  انتخابـات خبرگـان و گـزارش      ،  ضدوالیت فقیه 
  .کردیم به ایشان صحبتي منتقد ها هاى رسانه تندروى
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 وارد ،زاده قاسـم   از امـام .مینـوردى رفتـ    بعد از نماز براى کـوه  .پیش از اذان صبح بیدار شدم     

دریاچـه  و روى رودخانـه  ي  اى که شهردارى مشغول سـاخت بنـد          از نقطه  .دره شدیم  گالب
 قسمتى از مسیر را با تـاریکى رفتـیم و اغلـب مـسیر در کنـار          .میچال رفت  کلَاست تا جاده کُ   

 ،اخیـر هـاي  روز  درهاى جارى   در اثر باران   .صفا و نستباً سرسبزى  است      دره با  .ود ب رودخانه
سـاعت   . از طریق جاده صداوسیما با ماشین آمدیم      ی، برگشتن .وضع زمین و هوا خوب است     

   . بود برف جمع شده، در ارتفاعات باالتر. به منزل رسیدیمهفت و نیم صبح
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 ظهـر محـسن و علـى    .ه دفتـر کوشـک رفـتم      بـ  .در خانه مطالعه کـردم    صبح،   دهتا ساعت   

 بـراى مـرور   ، شـب خـر  تا آ. کارها را انجام دادم و عصر به خانه برگشتم    .مرعشى هم آمدند  
  .کردم  صرف1361خاطرات سال 

 محـسن  .نـد  خودشان شـام آورد .شام آمدند  براي،ادؤ فی و لیل، فرشته، مهدى، مریم ،یاسر
 مقـدارى وقـت صـرف سـئوال و     .ش آمدنددر نوق و فرزندمان کارگر،تقىهم همراه محمد  

   .جواب از وضع مردمان بهرمان و بستگان و آشنایان کردم
 عـراق در مقابـل آمریکـا عقـب نشـست و      ،رفـت    همان طور که انتظار مـى      ،ها  در گزارش 

 کـه معمـوالً بـر فـراز عـراق پـرواز       1 آمریکا2تهدید خود را در مورد شلیک به هواپیماى یو        
  .کرده بود قابلت آمریکا تهدید به ضربه شدید م.رد عملى نک،کنترلى دارد

   
  1997 نوامبر 11                              1418 رجب   10    1376 آبان 20شنبه  سه
  
ــزل  ــت ،از من ــشگاه دس ــد از نمای ــراى بازدی ــوژىا ب ــاد   ،وردهاى جــذب تکنول ــه باشــگاه نه ب

  برگزار شده است؛ این دفتـر را  از طرف دفتر جذب تکنولوژى نهاد    .جمهورى رفتیم  ریاست
 ، تـوربین موتـور  ، موشک،هاى هواپیما هاى مهم آن در بخش      از نمونه  .ام  خود تأسیس کرده  

 هـایش بـاز شـده     اند کـه اخیـراً دروازه        بیشتر از روسیه گرفته    .تکنولوژى توضیحات دادند  بیو
  2.اى کردم  در پایان مصاحبه.است

 امـور  ةدربار . آمد]پرواز نگار،گرافیست و مدیر نشر   روزنامه[،  کیوان سپهر   آقاى ،در دفترم 
 باعـث شـده کـه    ،مـن دوران مبـارزه  کتاب خاطرات  فرهنگى نظراتى داد و گفت که گرانى      

                                                
 - 2-وی دیالکه) Lockheed U-2(، در 1955 بار در سال نی دوربرد بلندپرواز است که اولیی شناسايمای هواپکی 

 جهت پرواز در ،موتوره  تکيمای هواپنیا.  ساخته شد)سیا ( کشورنی اي و به سفارش آژانس اطالعات مرکزکایآمر
 نی همچن2-وی. است  شدهدی توليلومتری ک21 تا ارتفاع روز  شبانهییهوا آب و طی همه شرانی بلند و همچناریارتفاع بس

 مورد استفاده یها و اهداف ارتباطات  دادهی اعتبار سنج،يا  ماهوارهونیبراسی کال،یکی الکتروني سنسورهاقاتی تحقيبرا
 يروین به یده سی سال است در حال سرو50 از شی که برود یشمار م   بهییماهای از معدود هواپ2-وی .ردیگ یقرار م

 .ستآمریکا ارتش ییهوا

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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 پیشنهاد تأسیس بنیـاد فرهنگـى از سـوى مـن          1.ها نتوانند استفاده کنند     خوان بسیارى از کتاب  
  .داشت

 ،و گفت  کرداستمدادردار تهران    براى حل مشکل شه    .نوربخش آمد ] محسن[عصر آقاى   
جمعى از نمایندگان مجلـس   .کردبه ناچار جناح آنها اقدام خواهند ،اگر این وضع ادامه یابد  

 از حـق دفـاع   ،که در مجلس به دور از روابـط جنـاحى  اند  گفتند با هم قرار گذاشته     و آمدند
کردنـد   ار نگرانىاظهحال اوج و از حذف نیروهاى کاردان در دولت   در   از اختالفات    .کنند

   .کنم دخالت که براى حل مشکالتو از من خواستند
 از تـضعیف جایگـاه   . آمـد  ]نیروهـاي مـسلح    [ىی قـضا  سـازمان یس  ی ر ، یونسى ]علی [آقاى

اهللا و تحرکات  یه و گروه حزبیل شهردارى و اعمال قوه قضایرهبرى بعد از انتخابات و مسا
کرد و از من خواسـت بـراى اصـالح ایـن       دید ش یها علیه رهبرى ابراز نگران      جدید در حوزه  

  . جذب نیروهاى میانه است،حل گفتم راه ؛ دخالت کنم،وضع
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 بـه حـسینیه ارشـاد    والیـت، بسیج و افتتاح کنگره     ] و اذان [مسابقه قرآن   اختتامیه  براى مراسم   
] علـی [ ،]فقیه در سپاه   نماینده ولی [،  کرمانى موحدى] محمدعلی[ آقایان   ، قبل از جلسه   .رفتیم
و دیگران  ]فقیه در نیروي مقاومت بسیج نماینده ولی[،  فقیهى،] تهران یدادستان نظام [،  نیازى

 بـراى جبـران وارد میـدان    ،کردند و از مـن خواسـتند   از تضعیف جایگاه رهبرى ابراز نگرانى  
 یکـى  -  گزارش آقایان فقیهـى و نیـازى و آزمـایش دو حـافظ کـل قـرآن             ، در مراسم  .شوم

 جوایز و سـپس سـخنرانى مـن در اهمیـت     ي و اعطا-نوجوان و دیگرى سپاهى از اهل سنت     

                                                
 -  زیر نظر 1376این کتاب در سال .  هزار ریال بود75، مبلغ »هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه«بهاي چاپ اول کتاب 

اساس این کتاب، پرونده .  در دفتر نشر معارف انقالب انتشار یافت صفحه دوجلدي،1664مهندس محسن هاشمی، در 
بود که با مصاحبه و اسناد دیگر تکمیل شده بود و ) ساواك(اهللا هاشمی در سازمان اطالعات و امنیت کشور  آیت

س بنیاد آقاي عبدالمجید معادیخواه، ریی. گرفت را در بر می) 1357 - 1313(خاطرات تولد تا وقوع انقالب اسالمی 
 .تاریخ انقالب اسالمی، نقش عمده در تأمین محتوا و انتشار این مجموعه داشت
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  1. را داشتیماهمیت والیت فقیهو با قرآن ممارست 

 لـزوم تـسهیل   -1 چند مطلب اساسـى مطـرح کـرد         و شهرى آمد    آقاى رى  .تم به دفترم رف  
بـرعکس نظـر   ؛ برگان بـراى گـرم شـدن انتخابـات       خُ] انتخابات مجلس [شرایط کاندیداهاى   

شـدن    طالـب سـخت   ،برگـان ها که به خاطر نگرانى از حضور مخالفـان رهبـرى در خُ              بعضى
 حـث در مجمـع تـشخیص مـصلحت     بدیه و پیـشنها ی اشکاالت وضع قـوه قـضا     -2 .ندا شرایط

 ضـررهاى فـراوان   -3هاى عـالى فعلـى    شدن قضاوت و لغو قانون دادگاه     ىی براى شورا  نظام،
  - 5  تضعیف جایگـاه رهبـرى  -4برخوردهاى جارى با شهردارى تهران براى نظام و رهبرى     

 ،)]س(حضرت عبدالعظیم حـسنی     [ آستانه ،باعث شده که  رکود  براي  ى  یجو   چاره تروضر
که در مراسم افتتـاح دانـشکده    از من خواست    .شد و بدهکار است   والتش را بفر  غد مست نتوان

  .کنم  شرکت است،که به کمک من ساخته شده حدیث
 الریجانى و   ]اردشیر[باقر   ،والیتى] اکبر علی[ آقایان   .خاص آمدند  امناى بنیاد بیماران   هیأت

 ،ند کلیه در اثر کمک دولت منپیوند؛ از جمله سرعت  کار داد  گزارش] رییس بنیاد [ ،فاطى
کردم و مــن هــم تــشکر. بیــشتر شــده اســت اهداکننــده، یــک میلیــون تومــان بــه يدر اهــدا
  ٢. نمودماى براى تقویت کار آنها مصاحبه

                                                
 - براى بنده به عنوان یک فرد، خیلى روشن است ،در مواقع متنوع قرن اخیر«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 ؛رسید  خیلى روشن است که اگر رهبرى امام نبود، مبارزات ما به نتیجه نمی. ود کارگشاترین سرمایه ما ب،»والیت«که 
کردند ایران  دیدند و همه فکر می بعد از پیروز شدن، دشمنان داخلى و خارجى خواب افغانستان را براى ایران می

 نشسته بودیم و از در مسجد.  هزار نفرى داشتیم500 تظاهرات ،در همین تهران .شود هاى داخلى می  درگیر جنگ
توانست اینها را  خاموش کند؟ غیر  چه کسى می. آمدند طرف مجلس می  رسید و به گوش می اطراف صداى مسلسل به

سپاه را سپاه کرد و ارتش . از امام چه محور دیگرى در کشور بود؟ آن نداى امام این بسیج بیست میلیونى را شکل داد
توانست آن روزها  غیر از والیت چه چیزى می. رده بود، به دنیاى الهى برگرداندرا از دنیایى که شاه برایش ترسیم ک

ها در کمین بودند که امام از دنیا  دشمنان مدت. ها حبس شده بود ها در سینه  همه نفس،این کارها را بکند؟ بعد از امام
امه اصل والیت و تداوم رهبرى بود که  ولى اد،برود و دوستان هم براى روزى که امام را نداشته باشند، ناراحت بودند

 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .تر بود  که از دوران جنگ هم سختوحدت ما را در دوران بازسازى حفظ کرد
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،

 - که بیمار   باالخره کسى.شکل دارندشان م  واقعاً در زندگی،بیماران خاص« :در بخشی از این مصاحبه آمده است
کاري از  که  کسانى.داند که چه وضعى در خانه است کلیوى یا تاالسمى یا هموفیلى و سرطانى در خانه داشته باشد، مى

بعضی از کارهاى علمى و فنی است . شان است که براى رفع مشکالت اینها کمک کنند آنها ساخته است، وظیفه و حق
 ،ها آقایان و خانم. هد و یکسرى کارهاى امدادى است که مردم و افراد خیر باید انجام بدهندد که نظام انجام مى
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اظهار شدن روند سازندگى ند از کُ.کشور آمدر معاون وزی  ،ىیآقا ]اهللا هدایت[ عصر آقاى   
 امیـدوار اسـت   .کـنم  یق به ادامه راه سازندگىا تشورکرد و از من خواست که دولت   نگرانى

 ، گفـت اگـر شـهردار را محکـوم کننـد     .کشور حل شود وزارتو کل نیروى انتظامى    شمکه  
  .دهد العمل نشان مى نورى عکس] عبداهللا[آقاى 

آقـاي  [، نماینـده ، ]یبیماشـاءاهللا شـک  دیس[ ،امام جمعـه ،  ] مقدم انی مهاجر میدابراهیسآقاي  [
 طومـار تـشکر مـردم طـبس از        .ماندار و جمعى از مـردم طـبس آمدنـد         فر،  ]يفرهاد اسکندر 

ها   در گزارش.ام آهن و معدن قطران که وعده داده مات من را آوردند به خصوص از راهخد
ى ایکـس و میکـروب   وبست عراق ادامه دارد و اخیراً وجود سـالح شـیمیایى خطرنـاك        بن

  .سیاه زخم در عراق مطرح شده و بعید هم نیست
  
  1997 نوامبر 13                             1418 رجب    12   1376 آبان 22شنبه  پنج

   
 عصر و شـب هـم   ؛البالغه مطالعه کردم تا عصر در منزل براى سخنرانى عصر در کنگره نهج       

 عصر بـه حـسینیه ارشـاد رفـتم و بـراى      .گذشته  هاى خاطرات و مصاحبهسازي  آمادههم براى   
   1.کردم سخنرانى]  البالغهکنگره نهج[افتتاح 

                                                                                                              
کردم و در جریان   من هم از اول مساعدت مى.ارزش است کار با تند این کار را هدایت کنند که یکتصمیم گرف

مى که پارسال و امسال کارهاى مایل بودم که به خصوص در مورد پیوند کلیه و پیشگیرى تاالس. کارهایشان بودم
خواستیم ببینیم که چه  مى. بخش است در این جلسه بررسى شد و کار رضایت. جهشى داشتیم، بدانم وضع چگونه است

 رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» . متوقف نشود یاکمکى از ما ساخته است تا خداي نخواسته کار ضعیف
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه

 - ها و  در همه جنگ. اى است تاریخ برجسته) ع(ابیطالب بن تاریخ على«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
از همان روزهاى اول . هاست شخصیت برجسته حل بحران. حضور داشتند ابیطالب بن على، )ص (هاى زمان پیغمبر بحران

در خطر بود، با فداکارى  و بسیار سرنوشت ساز هجرت که حیات پیغمبردر مکه، بحران مشکل  مبارزه در زمان پیغمبر
هایى مثل بدر، احد، خیبر،  در عرصه. حل کردند ابیطالب بن بحران انتقاد عقاید مدینه را على. حل شد ابیطالب ابن على

. بست بودند د و در بنشدن گیر می ها زمین نبودند، به صورت ظاهر مسلمان ابیطالب بن احزاب و جاهاى دیگر، اگر على
در دوران بعد از .  عمل گویا استزیرا آنجا هم حرف و هم. تاریخ، این حوادث و خیلى چیزهاى دیگر را ثبت کرد

هاى  ثل اجتماعى و فکرى و حدییدر خیلى از مسا ابیطالب بن لىقیفه تا والیت ایشان خیلى حرف است و حضور عس
همه . است) ع(ابیطالب بن  بخش کمى از آثار اظهار شده توسط على،لبالغها نهج کتاب .عقیدتى در تاریخ روشن است

  ولى آنچه در این کتاب جمع شده،، مطالب فراوانى را اظهار کردند،دانیم که موال در تمام مدت عمرشان ما می
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 هنوز بحران عراق ، مسأله مهم جهانى.ر در خانه دیدمها را از روى صفحه کامپیوت   گزارش

کردن شوراى امنیت تحریم عراق را تشدیدکرده و عراق هم هنوز بـر محـدود           دیشب   .است
 فشار بر عـراق  ،رسد اگر مقاومت عراق ادامه یابد      به نظر مى   .کار کمیسیون ناظر اصرار دارد    

در  گـذارى مـالزى   در مورد سـرمایه  ،العمل در مقابل تهدیدهاى آمریکا    عکس .شود میزیاد  
  .هایشان آورده بودند ها جمع بودند و غذا از خانه ظهر بچه  . استگرفته گاز ایران وسعت

  
  1997 نوامبر 14                                    1418 رجب   13   1376 آبان 23جمعه 

   
 کـردن   آمـاده چـاپ   بـراى 1361 صرف خواندن خاطرات سال   ،در منزل بودم و عمده وقت     

 رهبرى .ها بحران مورد توجه است  بعد از ماه،فراى اتحادیه اروپا   مراجعت س  ، در خبرها  .شد
ــ،کــه بایــد ســفیر آلمــانندددســتور دا یــان ایــن تبعــیض را یفرا بیایــد و اروپا بعــد از همــه س

فرا سـ  سرانجام توافق شدکه سفیر فرانسه هم همـراه سـفیر آلمـان باشـد و بقیـه         .ندتپذیرف  نمى
ا مـ کننـد و   نـشینى ایـران معرفـى مـى     هـا ایـن توافـق را عقـب     یی اروپا. جلوتر بیایند هیک هفت 
بـه    رایم و موافقت با تأخیر آمدن سفیر فرانسهنک  اروپا تفسیر مىنتسلیم شدآن را    ،برعکس

  .گذاریم جنوبى مى سأله گاز پارسفرانسه در مقابل آمریکا در مهمکاري پاى 
ى از عراق اخراج ی بازرسان آمریکا.شود تر مى ریکا هم به بحران نزدیکمسأله عراق و آم  

  نظـامى   آمریکـا تهدیـد بـه اقـدام    .انـد  اند و دیگران هم به عنوان اعتراض به عـراق رفتـه      شده
                                                                                                              

هاى فراوان در  حکمت.  در پنج سال آخر عمر بیان شده است،بخشى از مطالبى است که در دوران حکومت ایشان
 دوران حیات پیغمبر ،نیست ابیطالب ابن نشینى و سکوت رسمى على  خانه ساله25حقیقت فقط مربوط به دوران 

راز اول ت عنصر نیرومند و ،ابیطالب ابن مربوط به دوران آن بیست و سه سالى است که على. نیز هست) ص(اکرم
فکر بکنیم شود   هاى این دوران خیلى کم است و نمی البته حکمت. هاى پیغمبر اکرم بودند و شخص دوم بودند برنامه

کند،  یفى هست که توجیه میچه فقط یک نکته ظرگر. در تاریخ نیست) ع(ابیطالب بن ها مطالبى از على که در آن دوره
ها توجه   مسلمان،)ص(در زمان پیغمبر. له در زمان ما باید بیشتر بشودأرسد که تحقیق جامع بر روى این مس نظر می ا بهام

. گرفت  وجه قرار نمی چندان مورد ت،گفتند بر داشتند و مطالبى که دیگران میاصلى به قرآن و اظهارات شخص پیغم
اما این دلیل نیست که در .  نشودبرجسته ، با وجود قرآن و پیغمبر،هاى دیگران دى داشتند که حرفشاید هم تعم

 که تدوین بشود، رسم نبود. شندها، مباحثات، مشاجرات و مذاکرات آنها سکوت کرده با شرایط فراوان سفرها، جنگ
 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ند که مانع جمع شدن اینها بودندست، کسانى بود انیا  هألمس

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376
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 مالقات با بیماریھاي خاص         

مالقات با هیات امنای بنیاد بیماری های خاص
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 مالقات با بیماریھاي خاص         

مالقات با مدیران بنیاد بیماری های خاص
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ر حمایت از آمریکـا بـه سـوى     ناو هواپیمابر انگلیس هم د.کند  کند و مقدمات فراهم مى      مى
   . استشدن نموده حرکت کرده و نفت هم شروع به گرانمنطقه 

 در اکثر نقاط کشور بـاران داریـم کـه بعـد از خشکـسالى        ،دو سه روز که به طور متناوب      
 تحقیقـى در  ، به فاطى پیشنهاد کردم.ها جمع بودند  ظهر بچه. باعث خوشحالى است ،گذشته

،  معلـوم شـد    .داشـته باشـد    فـائزه ) زن(ى حقوق زنان براى روزنامـه       مورد تاریخ مبارزات برا   
  .خورد لیسانس فاطى به همین موضوع مى  فوقنامه پایان

 . عـصر هـم بـستگان دیگـر آمدنـد     . هر یک هزار تومـان ؛ها و پاسداران عیدى دادم  به بچه 
م محمودآقا هاشمى از رکود شدید در رفـسنجان در اثـر سـرمازدگى محـصول پـسته و اقـدا        

   .گفت پستهاردات اروپا در منع و
  

  1997 نوامبر 15                                   1418 رجب    14   1376 آبان 24شنبه  
  
 بـا اصـرار   ، اصـالح قـانون تـأمین اجتمـاعى    . جلـسه داشـت     نظـام  مجمع تشخیص مـصلحت    

انجام هاى کلى   سیاستةدربار به نفع شوراى نگهبان تصویب شد و بحث مقدماتى ،ها دولتى
  .گرفت

 ، درخواست کرد به محسن اجـازه بـدهم  ، وزیر کشور ،نورى] عبداهللا[ آقاى   ،بعد از جلسه  
 خبـر برگـزارى مراسـم     ، اخـوى محمـد    . تهـران را بپـذیرد     يمتروشرکت  مسئولیت مدیریت   
  . دو هفته دیگر در قم را داد،سالگرد فوت والده

ـ     از حـل .ت آمـد جمهـور بـه مالقـا     یسی ر ،خاتمى] سیدمحمد[آقاى   فراى شـدن مـشکل س
ــا شــهردار تهــران و بــى  اظهارخوشــحالىى یاروپــا اعتمــادى کــه بــراى  کــرد و از برخــورد ب

نیـز مـشکل چگـونگى سـخنرانى رهبـرى در کنفـرانس سـران                و   آمـده  گذارى پـیش    سرمایه
 در صورت ،کشور وزیر،نورى] عبداهللا[اسالمى و احتمال استعفاى آقاى   ] سازمان کنفرانس [

   . نموداظهار نگرانى ،داشت آقاى کرباسچىباز
 از رونـق  ی گزارشـ .ى آسمان آمدیعامل شرکت هواپیماری مد،عابدزاده] علی[عصر آقاى  

براى خرید هواپیماى جدیـد  . که سودبخش است  دادکارش در اثر توسعه سفرهاى خارجى       
رونـده سـانحه   دهنـد و نیـز بـراى پ    هاى مهم هواپیماساز مـى      با استفاده از اعتبارى که شرکت     
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 و - یک سال زندان محکوم شدهبهدوي که در دادگاه ب-دو سال گذشته در سقوط هواپیما   

   .استمداد کرد هستند،دهند و مقروض  ى داخلى که ضرر مىمشکل ارزان بودن پروازها
 از اینکـه در وزارت    ؛ال آمـد  غـ  سـفیر سـابقمان در لهـستان و پرت         ،رهنمـا ] ابوالفضل[آقاى  

  براى شغلى بهتر استمداد وکرد ناراحتى  اظهار، خوبى ندارد و بیکار است     غلش ،خارجهامور
  .نمود

   
  1997 نوامبر 16                                1418 رجب    15   1376 آبان 25یکشنبه 

   
ها و تماشاى تلویزیون از ماهواره بـه خـصوص     به مطالعه گزارش   ده،از اذان صبح تا ساعت      

سومالى در سابقه   و سیل کم  ]قطر [ بحران عراق و کنفرانس اقتصادى دوحه      ل مربوط به  یمسا
   .گذشت

 کـه بـا صـراحت و     را دیـدم  منتظرى در روز جمعـه    ] حسینعلی[ اهللا یتگزارش سخنرانى آ  
اى صحبت کرده و از نداشتن صالحیت مرجعیت و بلکه رهبرى و         خامنه اهللا یتتندى علیه آ  

 بـه  1 اسـت؛  مخالفـان گفتـه  يرخرج و فشار روشکیالت پى و توسعه ت یدخالت در امور اجرا   
 نوعى هماهنگى دارند و کسانى هستند ،]قمی [آذرى] احمد[ با اظهارات آقاى  ،رسد  نظر مى 

  .اند که هر دو را به صحنه آورده
کردن خدمتش در سـاخت سـدهاى جیرفـت و          با مطرح  .کاشانى آمد ] ابوالحسن[مهندس  

وزیـر سـابق   [،  آقـاى زنگنـه   .شرکت پیماب استمداد کـرد    براى برگشت به مدیریت      ،ونرما
] ابوالقاسـم [اهللا  آیـت  -سـتان یـک تلفـن جالـب از پـدرش       اد.  است کرده او را برکنار   ،]نیرو

شـدن افـسران حـزب تـوده و اعـدام دو         بعد از محکـوم    ، گفت . به شاه را نقل کرد     -کاشانى
هاى آنها   خانواده،م پانزده نفر سومشدن اعدا آنها در زمان شاه و نزدیکگروه پانزده نفره از 

 خیلى به ایشان ستم کرده بود و اهانت و ، با اینکه حزب توده.آقاى کاشانى متوسل شدندبه  
 شـاه  ، و بـا اینکـه بارهـا   -اهللا کاشـانى   به عنوان آیت-شته بودندابر سر سگى گذ   عمامه  حتى  

بـه   این بار به خاطر نجات آنها ،دکند و ایشان نپذیرفته بودن   که با ایشان مالقات    هبوده  خواست
                                                

 -  ري اهللا منتظ آیت داریآباد اصفهان به د  مردم نجف،)ع(ی حضرت علالدی همزمان با م،1376 آبان سال 23در روز
 . ایشان در این مالقات، درباره موضوع رهبري و والیت فقیه مطالبی بیان کرد. آمده بودند
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  .فتندر گ]تخفیف [ یک درجه براى آنها،کردند و با اصرار شخص شاه تلفن
 بـراى امـور مـساجد اسـتمداد      ولفان آمـد  د و نماینده سابق سلسله     ،محمدى] محمد[آقاى  

 بـه ایـن نتیجـه    ،]وزیـر کـشور  [، نـورى ] عبـداهللا [ بـا آقـاى   ، ظهر محـسن آمـد و گفـت        .کرد
 مطالبى از ایشان در مورد اقدام جدید . تهران را بپذیرديمتروشرکت  د که مدیریت    ان  رسیده

و هـم از حرکتـى   ا . فـاطى آمـد  . دنموکرد و اظهار نگرانى      منتظرى علیه رهبرى نقل    اهللا یتآ
دهد و واقعاً هـم احتمـال فتنـه عمیـق      اى شروع شده و احتمال فتنه مى خامنهاهللا    یتکه علیه آ  

دختر مشهدى ابراهیم را بـستم و        عصر عقد ازدواج پاسدارى با    . نگرانى نمود اظهار   ،رود  مى
  .اى دادم هدیه

ل داخلـى و تـضعیف رهبـرى و نـزاع     ی سـفیرمان در ژنـو آمـد و از مـسا     ،خرم] علی[آقاى  
 مـن   آینده راجـع بـه حقـوق بـشر اظهـار نگرانـى کـرد و از       درسیاسى و نیز از فشار خارجى  

 معمـوالً دیگـران هـم    ؛کنم و نگذارم مشکالت زیاد شودایفا نقش ،خواست که مثل گذشته   
  .چنین توقعى از من دارند

تحـرك  دنبـال   ه بـ ، منتظـرى  اهللا یـت  حرکت خطرنـاك آ    ةدربار .همان رهبرى بودم  یشب م 
 دامنـه فتنـه وسـعت    ، مذاکره کـردیم و الزم دیـدیم کـه نبایـد بگذارنـد           ،]قمی [آقاى آذرى 

اصغر  علی[ وزیر اطالعات و آقاى ،]آبادي نجف [رىد] علیقربان [ آقایان ، آخر جلسه .بگیرد
 گزارش کامل داد و رهبرى تأکید کردند کـه جریـان بایـد          ،رى آقاى د  .ندحجازى آمد ]میر

و مــسأله شــهردارى تهــران هــم  خبرگــان مجلــس  ســپس در مــورد انتخابــات .شــودخنثــی 
   .ت اس خطر درگیرى در عراق منتشر شده،ها  در گزارش.کردیم مذاکره
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گفتـه  گام به عقب برداشته و  و عراق یک   آمریکا همچنان قیافه تهدید دارد     ،در مسأله عراق   

انـدازه از  بـه همـان    مشروط بـه اینکـه     ،ى را بپذیرد  یبازرسان آمریکا جود   و ،که حاضر است  
کـه  واب دادجـ  ولى آمریکـا بالفاصـله   ،هم باشند] سازمان ملل[یگر شوراى امنیت    اعضاى د 

  .کند تواند تعیین بازرسان را عراق نمىترکیب اعضاى هیأت 
 به .کردم را مرور1360 سال يها مصاحبه] کتاب آماده انتشار[ ،در منزلصبح  دهتا ساعت  
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هـا بـه     در روزنامـه .ا خوانـدم هـا ر   گـزارش ، بعد از ظهـر چهار تا ساعت .دفتر کوشک رفتیم  

ها مثـل    منتظرى از رهبرى تا حدودى توجه شده و بعضى روزنامه      اهللا یتانتقاد شدید آ  مسأله  
 رادیوهـاى  .انـد   حمله شدیدى به آقـاى منتظـرى کـرده      ، رسالت و جمهورى اسالمى    ،کیهان

بـردارى   نـده بهـره  اند و احتمـاالً روزهـاى آی   کرده  به آن توجهم اجماالً یل هیبیگانه مثل اسرا  
ه بـ  هـاى عمیـق   و نگرانـى جـدي   ب هیجان و اضطرا  ، در محافل خودى   .زیادى خواهند کرد  

  .  استوجود آمده
متـرو کـه امـروز    ] عامل شرکت [ براى نطقش در مراسم معارفه مدیریت        .ظهر محسن آمد  

  با. آمد]مقام ریاست صداوسیما قائم[،  آقاى عباس آخوندى، شب.کرد  مشورت ،اعالن شده 
کـرد و   ىیجـو   چـاره ، منتظـرى اهللا یـت  در خـصوص آثـار اظهـارات آ       ،اظهار نگرانـى شـدید    

قـرار شـده کـه در      ملـی، منیـت گفـتم در شـوراى عـالى ا   .دنمـو کارهاى مختلفى پیشنهاد  راه
و از اینکـه اکثـر   شیم   منتظر تصمیم آنها باید با     .کارها را بررسى کنند    راه ،اى  دبیرخانه کمیته 

هـا بـراى دفـاع       کـه شخـصیت   رهبرى توقع دارند   . نگران بود  ،اند  کرده برخوردى ن  ها  روزنامه
 افـرادى مثـل آقایـان منتظـرى و آذرى         هـاي     صـحبت  ضعف  منطقى و افشاگرى نقاط    ،جدى

  .اقدام کنند .... و]قمی[
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 دو آیـه از جلـد اول تفـسیر راهنمـا را بـراى رفـع       ، مطابق معمـول هـر روز     ،حبعد از نماز صب   
 تا پارك جمشیدیه با ماشـین  .رفتیم نوردى   براى کوه  .کردم بررسى نواقص جهت چاپ سوم   

 البـا   طلـوع آفتـاب را در ارتفاعـات   .نـوردى کـردیم   خانه سـوم کـوه   رفتیم و از آنجا تا قهوه    
دره   قرار بـود از مـسیرگالب  .هم چاى و خرما خوردیمخانه محمدآقا      در قهوه  .کردیم درك
 بـار دوم اسـت کـه از ایـن مـسیر          ؛ ایـن مـسیر را انتخـاب کـردیم         ،کـم   به خاطر وقت   ،برویم

  .رویم مى
] غالمرضا[آقاي  .ها شروع شد  مالقات،نجام کارها ا پس از    . به دفترم رفتم   نُه صبح ساعت  

کـردن   بـراى غنـى   ،هـا   از وضـع و برنامـه       گزارشـى  . آمد اتمی انرژى    سازمان یسی ر ،آقازاده
و لیـزرى داد و  فیوژ ، سـانتری سـنگین   از سـه طریـق آب  ،هـا    جهت سوخت نیروگـاه    ،اورانیوم
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کـه بـراى رهبـرى پـیش      ضـعی نگرانى از و   با اظهار  ؛کرد ل سیاسى روز صحبت   یراجع به مسا  
] حـسین [ات  و اظهار]قمی [آذرى] احمد[و آقاى منتظري ] حسینعلی[ با مخالفت آقاى  ،آمد

ها کـه کـار بـه         دانشگاه جو جواد تبریزى و  فلسفى و آقامیرزا  ] میرزاعلی[ و   ]خراسانی [وحید
بینـى    نیـز از وضـع دولـت کـه پـیش      و. اسـت  هبـاز شـد   هم  ها    لیبرال فضا براى    ،ى رسیده یجا
   . در آینده دچار مشکالت جدى بشود و از من خواست فکرى بکنمکند، مى

و  بیکـارى و مـشکالت دار  وکـشور  اقتصادلزوم پـرداختن بـه    آقاى عباس ملکى آمد و از   
 هـم بـه انتظـارات       ]جمهـور  رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[گفت و اینکه مصاحبه دیشب آقاى       

را آقازاده هم همین آقاي  ؛ و وعدهههاى انتخاباتى بود    مردم پاسخ نداده و بیشتر شبیه به نطق       
رهبـرى را بـراى کنفـرانس سـران      نطـق  ، گفـت . او هم از من خواست اقـدامى بکـنم        .گفت

یـا   ،در شـام ه نـ که در اجالس صحبت کنند و ین است اند و پیشنهادشان ا اسالمى تهیه کرده 
  . خوشایند دولت نیستتاًمراسم نماز که قاعد

 منتظـرى  اهللا یـت  کـار آ ب او هم از عواق. آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[، اخوى محمد 
 بودجـه  ةدربـار  از مـن  ی دکتر حبیبى هـم تلفنـ   .ت شد  براى بودجه مجمع صحب    .نگران است 

 در گزارش محمـد و آقـازاده ایـن         .دن مطابق نیاز با کارشناسى خودشان بنویس      ، گفتم .پرسید
 پیش از برنامه دوم اضـافه شـودکه   ، قرار شده قیمت گاز و برق   ، بحث بودجه  درهم بود که    

  .آفرین خواهد شد مشکل
جعفرى ] محمد[ ،]رییس سازمان تبلیغات اسالمی    [،محمدى عراقى ] محمود[عصر آقایان   

ــا ؛ آمدنــد]نماینــده قــم[، هاشــمى اهــاط و ]ریــیس دفتــر تبلیغــات اســالمی قــم [، گیالنــى  ب
 بـراى  . اسـت آمـده  پیش ، منتظرىاهللا یتکه براى رهبرى با مخالفت آ     ینگرانى از وضع  اظهار

از رهبرى تعطیل اسـت و   قم براى حمایت ]علمیه [ فردا حوزه  ،گفتندکردند و  عالج مشورت 
 .رسـانند بمنتظرى آسـیب  اهللا  یت ممکن است به آ،د و اگر کنترل نشودنکن  طالب اجتماع مى  

] ابراهیم[امیرکبیر هم مانع اجراى برنامه توسط دکتر دانشگاه ها بود که امروز در    در گزارش 
  .اند اعظم طالقانى شدهخانم ى و بسحا] اهللا عزت[ و ]دبیرکل نهضت آزادي[، یزدى
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و دکتـر  بخـش   یـزدان  ]ایـرج [ همـراه دکتـر   ، سفیرمان در آلمان ،موسویان] سیدحسین[آقاى  
 در مورد طـرح تأسـیس   .ایرانیان مقیم آلمان آمدند  ] جامعه استادان و متخصصان   [ از   ،دیمىن

 با امکانـات    ]طرح خداشهر  [= پیشرفته و مرکز تحقیقات در کویر اردستان کاشان       یک شهر   
 زمینى هم توسط فرمانـدار  ، معلوم شد.  استقبال کردم؛توضیح دادند ایرانیان خارج از کشور 

  . استآنجا به آنها معرفى شده
 از کمـک بـه خـودش و نیـز     .یه آمـد ییس قوه قـضا ی معاون ر  ،فر   یعباس] محمدرضا[آقاى  

 یه و شـوراى نگهبـان و  یکه براى پیشرفت قوه قضا     و خواست کرد  تقدیرنقش من در انقالب     
   .نواقص آنها اقدامى بکنیمرفع 

 از خدمات خـود  .بازرگانى وزارت نفت آمد  امور   معاون جدید    ،کرباسیان] مسعود[آقاى  
 .گفت دست جدیهاى من و از برنامه خود در پ ها و حمایت    با سیاست  ،در وزارت بازرگانى  

قطعات صنایع نفـت   و ت براى تجهیزا  ،کردم که از منابع خوب و ارزان چین و روسیه         تأکید
وجـود آورنـد و نیـز خواسـتم بـه پرونـده         هکنند و رقابتى بـین آنهـا و غـرب بـ           بیشتر استفاده 

ــسامانی ــا ناب ــاردارى وزارت    ىیه ــد و انب ــه خری ــه در برنام ــت ک ــژه نف ــى وی ــت و بازرس  اس
  .نمایندکنند و اشکاالت را برطرف   رسیدگى،کرده ى بررس]جمهور رییس[

 و آقاى فالح از وزارت اطالعات خبر دادند که امـروز اجتمـاع              ]آبادي نجف [رىآقاى د 
ها و اطراف به دعوت جامعـه مدرسـین و    عظیمى از مردم و طالب در مسجد اعظم و صحن         

 ،]قمی [ى و آذرى  براى حمایت از رهبرى و سرکوب حرکت آقایان منتظر         ،مدیریت حوزه 
  . استتشکیل شده

 و   کـرده  اهللا منتظـرى حملـه      دم به دفتر آیت    مر ،آملى جوادى] عبداهللا[آقاى   بعد از سخنرانى  
 سپس همین کار را .دهند هم مىموهنی ى تند و هااند و شعار هنمودحسینیه و دفتر را تصرف 

از خانـه بیـرون بـرود و     آقاى منتظرى هـم حاضـر نـشده    .اند  کرده ]قمی [با دفتر آقاى آذرى   
   .اند نگران حوادث بعدى

 در حـد   ملـی،  در دبیرخانه شوراى عالى امنیـت   ،و گفت آمد  روحانى  ] حسن[عصر دکتر   
  و ولى با تصرف دفتر و تعـرض بـه مرکـز آنهـا       ،د تأیید بوده  راجتماع و تظاهرات مردمى مو    
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انـد و دفتـر     از سپاه اصفهان و تهران براى اقدامات رفته    گویا ؛موافقت نشده  ...دخالت سپاه و  

 تلفنـى پیغـام   ،اردبیلـى  موسـوى ] سـیدعبدالکریم [ آقاى .گوید به آنها ربطى ندارد     رهبرى مى 
   .ها گرفته شود  این بى نظمىيکه جلواند داده

امینــى و ] ابــراهیم[ امــروز آقایــان ،کــشور بــه محــسن گفتــه وزیر،نــورى] عبــداهللا[آقــاى 
 اهللا یـت  آبـا  ،]حـوزه علمیـه قـم    [از سوى جامعه مدرسین    ...آبادى و  طاهرى خرم ] حسنسید[

اند که دست از مخالفت بـا رهبـرى بردارنـد کـه      اند و از ایشان خواسته کرده منتظرى مالقات 
  .دانند اند وظیفه شرعى مى اند و گفته نپذیرفته

دیــد مرکــز تحقیقــات انــدازى ســاختمان ج  نحــوه راهة دربــار،روحــانى] حــسن[بــا آقــاى 
] عزیـز [کـه سـردار      گفـت  دکتر روحـانى  . کردیم راتژیک و مشکالت آینده نظام صحبت     است

 جریانات اطراف خانه آقاى منتظرى را اداره کرده و آقـاى   ،جعفرى از کادرهاى مرکز سپاه    
اند  دو اتوبوس آدم از اصفهان آمده،رى گفتد.  
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که مـن بـه   کردند تلفنى پیـشنهاد  ،]قضاییه رییس قوه [،  ىزدی] محمد[ آقاى   ،دیشب آخر شب  

و ] اهللا منتظـري  در مـورد آیـت  [که راجع به نامه امـام   کنم  فردا نمازجمعه را اقامه ،جاى ایشان 
اجع به مـتن نامـه و اظهـارات امـام در آن          ر ، گفتم .ه دهم یتحلیل قابل قبولى ارا   ،  ل روز یمسا

 بایـد  ،مشکینى و احمدآقا بـودیم ] علی[امینى و ] ابراهیم[ان یاى که من و رهبرى و آقا      جلسه
که نامه هم در چند روز آینده روشن شودتأثیر  اى با رهبرى داشته باشیم و         گوى تازه و گفت

  .جمعه از سوى من نشوداظهارخالفى در نماز
که همان جواب را دادم و گفـتم          تلفنى همین را خواست    ،جنتى] احمد[ امروز صبح آقاى  

 . منتظرى استاهللا یت یکى نزد احمدآقا ماند و دیگرى در دست آ،نامه امام دو نسخه داشت   
 یـا نـاقص   ،دست آمده و آیا مـتن کامـل اسـت        ه از کجا ب   ،که خوانده شد   دانم این متنى    نمى

   .بفهمیم این را باید ؛است
 منتظرى در آن اهللا یتند امام علیه آکه متن اظهارات تُ   ین است  نظرشان ا  ،اى  خامنه  اهللا  یتآ

 ولـى ایـشان عـین    ،ام  من در خـاطراتم ایـن اظهـارات را ننوشـته    . بهتر است گفته شود    ،جلسه
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   . امام را به یاد دارندظبخشى از الفا
 و خواسـت کـه    ش وضـع قـم را داد       تلفنى گزار  ، نماینده قم  ،هاشمى اهاطآقاي  عصر هم   

 ، وضـع قـم   و شب هم آقاى فالح از وزارت اطالعـات آمـد    .کنم نمازجمعه فردا را من اقامه    
 آمد و ]هاشمی، مدیرعامل شرکت مترو [ آخر شب محسن. منتظرى را گفت   اهللا یتعلما و آ  

خطـوط پـنج،    [ها و بازدید خودش را از وضع طرح مترو تهران و برنامه تکمیل نتیجه بررسى 
  .گفت را ]یک و دو

کـه   ىیشریف توسط دسـتگاه قـضا    ل پاکستان و احتمال سقوط دولت نواز      ی مسا ،در اخبار 
نشینى   با عقب،شدن بحران عراقنیز آرام و  است  جمهور هم با آنها هماهنگ       یسیاحتماالً ر 

 دور از انتظـار هـم   ؛ مورد توجه است،صدام با وساطت روسیه و پذیرش بازرسان آمریکایى    
  . نبود
  

  1997 نوامبر 21                                 1418 رجب   20   1376 آبان 30جمعه 
   

آقا خمینـى آمـد    عصر حسن. هاى خبرى ها و گزارش  با مطالعه کتاب و بولتن     ؛در منزل بودم  
و از من خواست که براى آرام شدن وضع کـشور کـه پـس از اظهـارات آقایـان منتظـرى و          

  .کنم کمک ،آذرى پیش آمده
 منتظرى منتشر اهللا یت امام به آ  1/6/68 این چیزى که به عنوان نامه        ،آقا خمینى گفت   سنح
رهبـرى داده  بـه  و بخشى از آن است و متن اصلى نامه را دیشب نیست  متن اصلى نامه     ،شده

 مراجـع قـم نظـر    بعضاً  ،گفت 1.شود  ها داده شده که فردا منتشر مى        است و امروز به روزنامه    
                                                

 - ي رهبریمقام  را از سمت قائمیشان ا،ي منتظراهللا یت به آيا  نامهیط) ره (ینی امام خم1368 نیروز ششم فرورد 
 نامه ی در همان روز طزی استعفا کرد و امام نيهبر ریمقام  از قائميمنتظراهللا  یت آ، نامهنیدو روز پس از ا. عزل کردند

 ي آقاجناب، می الرحمن الرح  اللّهبسم «: شرح استنی به اینیمتن نامه اول امام خم.  استعفا موافقت کردندنی با ايگرید
شما در . رندیگ امر قرار انی در جري تا مردم روزسمینو  ی متانی برايا   چند کلمه، شکستهیخون و قلبر پی دلبا، يمنتظر

 را گوشزد یلی و مسارمیگ  ی خدا را در نظر مدانم؛  ی که نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم مدیا   نوشتهرتانی اخۀنام
 را پس از من به رانی مردم مسلمان ازی عزی کشور و انقالب اسالمنیاز آنجا که روشن شده است که شما ا. کنم  یم

شما . دیا   نظام را از دست دادهةندی آي رهبرتی و مشروعتی صالحد،یسپار  ی منی به منافق و از کانال آنهاها برالیدست ل
 . برکشور حکومت کننددی بانیها و منافق برالی لدیکه معتقددی نشان دادتانیها يریگ ها و موضع ها و صحبت  در اکثر نامه

 نیمثالً در هم. دمید  ی جواب به آنها نمي برايا  دهیکه من فا بودنی منافقةشد کتهی ددیگفت  یکه م ی مطالبي قدربه
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اسالم و انقالب محکوم به اعدام شده بودند هی که در جنگ مسلحانه علي معدوداری تعداد بس،نی شما از منافقیۀدفاع 
در . دیا   به استکبار کردهيا  که چه خدمت ارزندهدینیب  ی از دهان و قلم شما به آالف و الوف رساندند و منیرا منافق

 ثابت شده بود که او قاتل تانی برانکهی و با ادیدانست  یمتر  متدین نینی متدۀ قاتل، شما او را از همیِ هاشمي مهدهلأمس
کردن بازگو است و من حالِ اریکه بس ی هاشمي مهدیۀ مثلِ قضيای قضااز .دی که او را نکشدیداد  ی مغامی مرتب پ،است
 به قم منزل دیی بگوآورند  ی شما ميکه پول برا ی و به طالبدیباش  ی من نملی پس وکنیشما از ا.  آنها را ندارمیتمام
اگر شما نظر من . دی هم نداریال مهلأ پس شما مسنی از ا بحمداللّه.  در تهران به جماران مراجعه کنندای و دهی پسنديآقا

 که دیشو  ی مییزهای و شما مشغول به نوشتن چدانند  ی صالح نمنی ـ که مسلماً منافقدیدان  یم بر نظر خود مقدم را شرعاً
 با اتکا به خداوند متعال به شما که ،ها يمهر ی گداخته از آتش بيا  نهی شکسته و سی ـ با دلکند  یتر م آخرتتان را خراب

 تا سهم دیکن  خود را عوضتی افراد بدی کنیسعـ 1 :دی داند خوگری د،کنم ی محتی چند نص،دیحاصل عمر من بود
 کی تحرعاًی و سردیلوح هست  ـ از آنجا که ساده2 .زدی نرها برالی و لی هاشمي و گروه مهدنیمبارك امام بر حلقوم منافق

 دیسی من نامه بنوي نه براگریـ د3 . شما بگذردراتی خدا از سر تقصدی شاد،ی دخالت نکنیاسی کار سچی در ه،دیشو  یم
 که نی منافقيها یها و سخنران  ـ نامه4 . دهندگانهی بيوهای هر چه اسرار مملکت است را به رادنی منافق،دیو نه اجازه ده

 بزرگ به یانتی بر اسالم و انقالب زد و موجب خینی ضربات سنگ،دیرس  ی به مردم میگروه يها   شما از رسانههلیبه وس
 در قعر جهنم نکهی اي براد؛ی اسالم و انقالب گردي پاك شهدايها لفداء ـ و خون له ایسربازان گمنام امام زمان ـ روح

 قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم،  واللّه . خدا کمکتان کنددی شاد،ی خود اعتراف به اشتباه و گناه کندینسوز
 ي برادی که مفلکردهی تحصدی بودیص شخی ول،دی و مدبر نبودری که مددانستم یلوح م  در آن وقت شما را ساده یول

 فی که از تکلدیدان  ی دارم و ميگری دفی مسلماً تکل،دی کارهاتان را ادامه دهنگونهی و اگر ادی بودهی علميها  حوزه
. دانستم  ی می او را هم آدم خوبی ول، بازرگان مخالف بودميری وز  قسم، من با نخست واللّه. کنم  ی نمیچیخود سرپ

 از سرِ درد و یسخن .رفتمی نظر دوستان را پذ، ندادم و در تمام مواردصدر  ی بنيجمهور استی به ريم، من رأ قس واللّه
 که ي افراديکردم که از بد خود عهديمن با خدا:  دارمزمانی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیرنج و با دل

 مردم و ي او را بر رضايام که رضا   بستهمانی خود پيمن با خدا.  نکنمی پوش  هرگز چشمستمیمکلف به اغماض آن ن
 و آنچه خی کار به تارمن .دارم  ی برنمقتی دست از حق و حق، کنندامی من قهیدوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عل

 مانیپ بی و نجفیمن بعد از خدا با مردم خوب و شر.  خود عمل کنمی شرعهفی به وظدی ندارم؛ من تنها باافتد  یاتفاق م
 بزرگانش به اسالم؛ انتیر است از خ اسالم پخیتار.  گذارمانی را در موقع مناسبش با آنها در ماتیام که واقع  بسته

 آن را با شوق و شور و شعف پخش گانهی بيوهای روزها رادنی شده که اکتهی ديها  دروغریکنند تحت تأث یسع
 نی و از ادهی و او را بخشدی صبر و تحمل عطا فرمارانی ازی مردم عزری که به پدر پخواهم  یاز خدا م.  نگردند،کنند  یم

 م،ی نداريزی او؛ از خود که چتی به رضامیت هسیما همه راض.  نچشدنی از اشی دوستان را بانتی ببرد تا طعم تلخ خایدن
 اهللا یت صدور نامه فوق، آدو روز پس از» .ینی الخمي الموسو اللّه  روح   6/1/68 کشنبهی .والسالم. هر چه هست اوست

 الرحمن   اللّهبسم «: استنی چني منتظراهللا یتمتن نامه آ. کرد   استعفاي رهبریمقام  از سمت قائميا  در نامهيمنتظر
 6/1/68 مورخ فهی شرۀ مرقومت،ی از سالم و تحپس. ی ـ مدظله العالینیخم  امامیالعظم   اهللا یتمحضر مبارك آ. میالرح

 همان طور که از دی مطمئن باشرساند،  ی به عرض می حضرتعاليها ییشکر از ارشادات و راهنماضمن ت. واصل شد
 ری و در مسی در کنار حضرتعالعیگذشته و مط فداکار و از خودي مراحل همچون سربازهآغاز مبارزه تاکنون در هم

 بقا وثبات نظام رای زدانم؛  ی میضرتعال دستورات حي خود را ملزم به اطاعت و اجرازی ننکیام، ا   بودهباسالم و انقال
 تاکنون در میعظ  انقالبنیکه ا ستیکس قابل شک ن چی هيبرا.  استيمقام معظم رهبر  مرهون اطاعت از،یاسالم
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 بـرى تغییـر داده  ه وضع را به نفـع ر ، منتظرىاهللا یت ولى اظهارات آ،به رهبرى ندارندمناسبی  

                                                                                                              
که  کوردل،  نی همچون منافقيادیگذشته و دشمنان ز  ی از خطرات مهمی و ارشادات حضرتعالي رهبرهیسا

 ریآغشته است و سا  خود منزیعز ما و از جمله فرزندزی عزيها  تیز مردم و شخصشان به خون هزاران نفر ا دست
 ایآ .از صحنه خارج نموده است  کج فکر را رسوا ويها مآب برالی مخالف و ضد انقالب و سازشکار و ليها جناح

اکار ما  و فدزیعز  کوردل به انقالب و کشور و ملتاهانی روسنی اهضربات ناجوانمردان  هولناك واتیجنا
 و بیاکاذ و نشرها يساز با جوکنند  ی مالی خگانهی بيوهای آنان و رادي است؟ و اگر بلندگوهایشدن فراموش

 ملت ما رخنه کنند، سخت در ی و در همبستگرسند به اهداف شوم خود بتوانند  ی م،نجانبی به نام اها یپراکن عهیشا
 خود من از اول جداً مخالف بودم و با توجه به مشکالت ،يمقام رهبر  به عنوان قائمنجانبی انیی راجع به تعو .اشتباهند

و اکنون .  به مصلحت نبوده استنجانبی انیی همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعت،ی بار مسئولینی و سنگادیز
 ،دی ده به مجلس خبرگان دستورکنم یم  تقاضایعالو از حضرت. کنم  ی اعالم محاًی خود را صری عدم آمادگزین

 ۀ طلبکی همچون گذشته دییو به من اجازه فرما. رندی اسالم و انقالب و کشور را قاطعانه در نظر بگهندیمصلحت آ
 ۀمانی حکي رهبریه ساری و خدمت به اسالم و انقالب، زی علمهاي لیت و فعاسی به تدرهی علمه در حوزریکوچک و حق

 با  شاءاللّه  رخ داده باشد، ان؛ انسان استعتی طبه که الزمییها  ضعفو اگر اشتباهات و.  باشمته اشتغال داش،یحضرتعال
 مبادا در مورد ،کنم  یمند تقاضا م   و عالقهزی برادران و خواهران عزه از همو . مرتفع گرددی حضرتعاليها يرهبر
 ي بر زبان جاريا  ه کلمای انجام دهند و ي از من، کارتی حماهبرگان محترم، به بهان و خُي مقام معظم رهبرمیتصم

 شاگرد نی است ادیام .خواهند ی و مصلحت اسالم و انقالب را نمری جز خ،برگان و خُي مقام معظم رهبررای زند؛ینما
 و  اللّه  و رحمۀکمیوالسالم عل. دیی فراموش نفرماری خيمند، و از دعا  خود بهرهه ارزنديها یی از راهنماشهیمخلص را هم

 ي منتظراهللا یت آي با استعفايا هی در جوابینیامام خم، نامهاین  متعاقب» .يمنتظر ینعلی ـ حس68/ 1 /7 .برکاته
 ي آقانیاالسالم و المسلم   حجتجناب، میالرح الرحمن  اللّه بسم «: استریشرح ز   امام بههیمتن جواب. کردند موافقت

 ی اسالمي نظام جمهوري رهبر،دیا  که نوشتهطور   شما، هماني براتی موفقي سالم و آرزواب،  ـ دامت افاضاتهيمنتظر
 جهت، هم شما و نیو به هم. خواهد  ی از طاقت شما مشی بی است که تحمليری و خطنی سنگتیکار مشکل و مسئول

 جهی نتنی خبرگان به ایول. میکرد  ی هر دو مثل هم فکر منهی زمنی و در ام،یهم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بود
 پست ي خود را برای عدم آمادگنکهیاز ا.  آنها دخالت کنمی قانونة در محدودخواستم  ید؛ و من هم نم بودندهیرس

 که شما حاصل عمر من دانند  یهمه م. مینما  ی از شما تشکر ممانهی پس از قبول، صم.دیا  اعالم کردهي رهبریقائم مقام
 تی که بکنم  ی محتیشتباهات گذشته تکرار نگردد، به شما نص انکهی ايبرا. مندم   عالقهداًی و من به شما شدد؛یا  بوده

 خود ی اسالمي که به اسم عالقه به اسالم و جمهور نظامنی و از رفت و آمد مخالفدییخود را از افراد ناصالح پاك نما
ما و انقالب من صالح ش.  هم به شما دادمی هاشميمهد یۀ تذکر را در قضنیمن ا. دی کنيری جداً جلوگزنند،  یرا جا م
 گانهی بوی راديها  پخش دروغاز . که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کننددی باشیهی که شما فقنمیب  ی منیرا در ا

 به يزیاند که با نسبت هر چ   دشمن را هم خوب درك کردهيها  لهی و حشناسند،  یمردم ما شما را خوب م. دیمتأثر نباش
 ـ ویها، و راد   محترم جمعه و جماعات، روزنامهه ائمز،ی عزطالب .دهند  یه اسالم نشان م خود را بۀنی کرانیمقامات ا

 زیچقدم بر هر است که میلید که در اسالم مصلحت نظام از مسا ساده را روشن کننهی قضنی مردم اي برادی باون،یزیتلو
والسالم . دیبخش ی میود حوزه و نظام را گرم با درس و بحث خ شاءاللّه  انیجنابعال. می تابع آن باشدیاست، و همه با

 ».ینی الخمي الموسو  اللّه وح  ر68 / 1 / 8 .کمیعل
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   .است

  جمعـى از نمـازگزاران جمعـه علیـه آقـاى منتظـرى و آقـاى آذرى        ،امروز در اکثر شهرها   
 صداو سـیما هـم   .اند اند و شعارهاى تندى داده    کرده  و به حمایت از رهبرى راهپیمایى      ]قمی[

 بـه آقایـان منتظـرى و آذرى    ،مه جمعه هم بـا حمایـت از ولـى فقیـه     ائ.کند آنها را پخش مى 
هـا   کشور هم با خوشحالى این درگیرى  هاى خبرى خارج از      رسانه .اند  ندى کرده هاى تُ   حمله

در قم نیز همچنان حسینیه شـهدا   .کنند کنند و معموالً به ضرر رهبرى تفسیر مى       را بزرگ مى  
هـاى تنـد منتـشر     هیـ صرف طالب اسـت و مرتبـاً بیان  دفاتر آقاى منتظرى و آقاى آذرى در تو  

  .ندنز کشور هم حرف مىد و علیه وزیرنکن مى
 . از عواقب اوضاع جارى نگـران هـستند  .آقاى عبداهللا نورى و آقاى حسین مرعشى آمدند    

 اهللا یـت آقاى جعفرى گیالنى از قـول مـن گفتـه کـه بـراى مـسأله جـارى در مـورد آ          ،  گفتند
آقـا هـم امـروز عـصر همـین را        حـسن .که مسأله به کلى حـل شـود      باید سعى کرد     ،منتظرى

  . باید عمل شود ملیعالى امنیت هاى شوراى ام در چارچوب تصمیم ته من گف، گفتم.گفت
دهـد و روسـیه     آمریکا هنوز به تقویت نیروى نظامى در منطقه ادامـه مـى           ،در بحران عراق  

خارجه عـراق  امور سفر وزیر .هاى عراق حرکت کند   قول داده که در جهت تخفیف تحریم      
مـسأله  بـست   بـن  و نیز بحران پاکستان و صراحت آمریکا در ،به سوریه بعد از هفده سال قهر 

   .مورد توجه است او در منطقهمنافع با سایر آن صلح خاورمیانه و تضاد 
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  1997 نوامبر 22                                       1418 رجب   21   1376 آذر  1شنبه 
   

را تصویب نظام هاى کلى   مقدمه بررسى مصادیق سیاست نظام،در مجمع تشخیص مصلحت  
 از وضـع اکثریـت      . آمدنـد  ]قـضاییه  ریـیس قـوه   [،  ىزدیـ ] محمد[آقاى  ، بعد از جلسه   .کردیم

گلـه  ، در رابطه با مـسأله رهبرى  ، منتظرى اهللا یت نسبت به آ   ،]حوزه علمیه قم   [جامعه مدرسین 
 کـه  ی مـشکالت ة دربـار ،طبـسى ] عبـاس واعـظ  [با آقـاى   .گیرند  دارند که خطر را جدى نمى     

 پـیش بیایـد و ضـررهاى       ]قمـی  [از ناحیه اقدامات اخیر آقایان منتظرى و آذرى       است  ممکن  
   .کردیم  مذاکرهبهت رهبرىشدن اُ شکسته

 اجبـارى در  نهـا مانـد    بعد از مـاه . سفیرمان در فرانسه آمد،آصفى] حمیدرضا[عصر آقاى   
و سه  د،شدحل ى یفراى اروپا به این نحو که مشکل س ،گفت. است  عازم فرانسه شده   ،تهران

دادیم که قبول نکردم و گفتم بـه صـورت    اگر این مقدار امتیاز مى ؛بودحل  قابلنیز ماه پیش  
  از وضـع اختالفـات داخلـى   .خود آنها هم به پیروزى ایران اعتراف کردند    خوبى حل شد و     

 منتظـرى  اهللا یـت  این برخوردهایى کـه بـا آ  ، معتقد است. اظهار نگرانى کرد،راجع به رهبرى  
گیرنـد و حتـى    این نحو تبلیغات قرار نمـى    تأثیر   تحت   ، نفعى ندارد و اکثریت مردم     ،شود  مى

   .صداوسیمارفتار خصوص   به؛اى منتظرى نخواهد داشتنامه امام هم تأثیر جدى علیه آق
 گزارش سفر به کشورهاى عربى جنـوب را        . آمد ]وزیر امورخارجه [،  آقاى کمال خرازى  

 گفت دوسـتى آنهـا بـا    . به خصوص از گرم شدن روابط با عربستان      ، خیلى راضى است   ؛داد
در اجـالس  رهبري ضور حنحوه  از .ندا لیى است و احترام زیادى براى من قا  عامل مهم  ،من

 فکـر  .کـرد  اظهـار نگرانـى   ،کنفـرانس اسـالمى بـراى سـخنرانى در اول کـار        ] سران سازمان [
 بـه دنبـال   ،اى که با رهبرى کـرده      در مذاکره  ، گفت .پسندندسبک را ن  آن  ن  انهمای م ،کند  مى

ن زد چانـه بـه   کـه رهبـرى      کرده  احساس ، با ایشان  ]جمهور رییس[،  مذاکره قبلى آقاى خاتمى   
   .کنم کمک که من به نحوى خواستاند و  ولت حساس شدهد

 خبر تظاهرات مردمى در حمایت از رهبرى و علیه     ،ها   در گزارش  .شب را در دفترم ماندم    
خـش  بهاى امروز هـم    در گزارش.شود خش مىپ با وسعت ، منتظرى در اکثر شهرها اهللا یتآ

  . چشمگیر است،رهبرىها از  ها و شخصیت هاى مردمى و ارگان غالب اخبار حمایت
 وضع خودشان را کمبودها و   .جمهور افغانستان آمد   یسی ر ،ربانى] الدین برهان[شب آقاى   
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. گفـت را  مشکالت و نیازها و به خصوص در زمستان و عدم کمک روسیه براساس قرارهـا       

  .که باید مراقبت شود مشکل عروق دارد؛ت معاینه بودهتح ،نبیمارستان در تهرادر دو روز 
  

  1997 نوامبر 23                                   1418 رجب   22   1376 آذر 2یکشنبه  
   

کنفـرانس اسـالمى بـا    ] اجـالس سـران سـازمان    [ یکى براى    ؛ مصاحبه داشتم  وپیش از ظهر د   
 ، نهاونـدیان ]محمـد  [ملکـى و ] عباس[ایان صداوسیما که یک ساعت و نیم طول کشید و آق    

 در ]ایرنـا  [ و دیگرى با خبرگـزارى    1مصاحبه را انجام دادند و سئواالت خوبى مطرح کردند        
   2. منتظرىاهللا یتو اقدامات آ] تشخیص مصلحت نظام[ل داخلى دولت و مجمع یمورد مسا

                                                
 - که ما  وقتی. اسالمی در تهران امید بستممن به این اجتماع سران کشورهاي «: در بخشی از این مصاحبه آمده است

ولی با پشتکار توانستیم . تدا خیلی مخالف داشتیمکنیم، ابکه اجالس را در تهران برگزار کردیم در اجالس سنگال تالش
وقتی که توافق را براي این . گذاشتند کنفرانس در ایران تشکیل بشود، بشکنیم آن مشکلی را که گره خورده بود و نمی

ام را در آستانه تحقق دیدم که روزي جمهوري  له گرفتم، از صمیم دل خوشحال شدم و یکی از آرزوهاي دیرینهأمس
کنیم باید درباره آنها  لی که فکر مییی جمع شوند و خودمان بتوانیم مسامی میزبان شود و سران کشورهاي اسالماسال

در این هفت یا هشت سال، . نگران این بودم که در این مدت نگذارند آن تصمیم اجرا شود .بحث شود، مطرح کنیم
بحمداهللا االن به آن . تیم این دستاورد را حفظ کنیموزارت امور خارجه توانست خوب مواظبت کند و ما خودمان توانس

البته . ل خیلی مهمی در ذهنم بود که حداقل مطرح کنیمیها مسا آن موقع .روزي که انتظارش را داشتیم، نزدیک شدیم
به هر حال این . ل را خیلی پیگیر و جدي دنبال کنیمیتوانیم این مسا  جدي نداریم، نمیما چون در دبیرخانه نفوذ
ل و منافع ییکی حراست از مسا. ل بسیار مهمی مدنظر باشدیبه هر حال در این دوره باید مسا .خودش نقطه عطفی است

له دیگر اینکه منافعی را که أمس. شویم، باید برویم براي آن تهدیدها فکري بکنیم ما هر جا تهدید می. دنیاي اسالم است
عد آموزشی، اقتصادي، کردن امکانات در ب عم فراهم بکنیم، با جمتوانیم براي دنیاي اسال با امکانات خودمان می

ما کارهاي خیلی  .المللی عملی کنیم فرهنگی، توسعه و سازندگی کشورها، نقش منابع و کارهاي سیاسی در مجامع بین
د تشکیل توانن هاي مؤثري می توانیم در اینجا مطرح کنیم، هم در جلسات کنار اجالس که شخصیت مهم داریم که می

البته کار دوم ما بعد از اجالس است . ل کارشناسی باید فعال باشیمیها و مسا بدهند و هم در جلسات رسمی، کمیسیون
 براي تحقق توانیم  آن موقع است که می؛یم که ریاست را به عهده دارآن دوره سه ساله. تر باشد که شاید مهم

ه هاي وابسته، مصوبات گذشته که مصوبات خیلی خوبی هم بود ک کردن کمیسیون ها، سازمان هاي خود، فعال خواسته
 رجوعبراي مطالعه متن کامل مصاحبه، » . تأثیرات شایانی داشته باشیم،کردن اجالس شد و همچنین براي غنی اجرا نمی

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن 

 - اش را هفته گذشته دیدیم،  خودي که نمونه در داخل همین اختالفات بی«:  مصاحبه آمده استدر بخشی از این
وحدت ملی . وقت خواندن، تهدید استموقع و غیر سنجیده و مثل خروس بیجور اقدامات کور، نامناسب و ن یعنی این

 جاي.  ما هفده سال مبارزه کردیم.اصالً پیروزي ما با وحدت مردمی به دست آمد. ترین پشتوانه است ما براي ما مهم



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 539
                                      

 ؛ سفیر جدیدمان در چین آمد و براى کارش کسب نظر کرد    ،مالئک] حسین[عصر آقاى   
ســاخت نیروگــاه و و ى ا تهل همکـارى در صــنایع هـس  یخــصوص در مـورد پیگیــرى مــسا  بـه 

 حاضـر  ، فـشار آمریکـا  تحـت هـا    چینـى ،اى کـه در هـر دو       کارخانجات تولید سوخت هسته   
  .نیستند به قراردادها عمل کنندکه گفتم با جدیت پیگیرى کند

 راجع به حوادث جارى حـوزه علمیـه   . معاون وزارت اطالعات آمد،شفیعى] احمد[آقاى  
داعى مظلومیت تکه  لیرهبرى و برخورد مناسب با مساگفت و اهمیت همکارى بیشتر من با      

که کمبـود  ضور مـن تـشکیل شـود   که جلسه سران سه قوه بـا حـ    پیشنهاد داشت .آنها را نکند  
 از همـاهنگى مـن در ایـن      ، عوامل دفتر رهبرى   ، گفت .اطالعات و تسلط آنها را جبران کنم      

ل جـارى را بـه عنـوان    ی مسا، جناح چپ ،ظهر فاطى آمد و گفت     .ندا خوشحال ل جدید یمسا
  . به ناحق؛کند اى براى ایجاد مشکل براى دولت از سوى جناح مخالف تحلیل مى وسیله

هـاى   پاشى کردن سم هاى خنثى  راهة دربار . سرماخوردگى دارند  .همان رهبرى بودم  یشب م 
هـاي   از حمایـت  .اخیر و سخنرانى ایـشان در چهارشـنبه و خطبـه جمعـه آینـده مـذاکره شـد         

کـه در دفتـر آقـاى      خبـر دادند   .جـوش اسـت   خودکه  کنند  ند و فکر مى   ا لى راضی خیمردمی  
 صـریحاً بـه    کـه هدست آمـد  هنویس با امضاى آقاى آذرى ب  متن اعالمیه دست ،]قمی [آذرى

                                                                                                              
وقتی که مردم آمدند، . آمدند چون مردم به صحنه نمی. کردیم دان بود و شالق و شکنجه را تحمل میما در زن

دفاع ما، مخصوصاً آن مرحله .  به حکومت رسیدیم57 آمدند و ما سال 56. ظرف یک یا دو سال همه چیز حل شد
 عالقه ، مردم شرکت کردند، بخش خصوصی آمد؛در سازندگی همه مردم حضور داشتند.  با مردم شروع شد،تثبیت

گویم، صددرصد  وحدت ملی که من می .به طور کل در انتخابات همه جا حضور مردم خیلی کارساز بود. نشان دادند
اگرچه . مندان مملکت و نظام باید متحد عمل کنند هولی عالق. خود مخالف هستنده ب چون یک عده خود. شود نمی

تر از این  البته من چیزي مهم. دوم آن هم غیر از والیت فقیه چیزي نیستعامل  .ها و احزاب مختلف باشند گروه
. زنند، دنبال یک چیز دیگر باشند و یا فکرهایی در سر داشته باشند ها را می ممکن است کسانی که این حرف. بینم نمی

ن را حفظ کنیم، در داخل ما اگر ما وحدت. بینم که بتواند این محور را حفظ کند من واقعاً جایی غیر از والیت نمی
 .ممکن است چیز دیگري شود. کار کند، ممکن است عقب بیفتیماي حاکم شود و بد ممکن است سلیقه. خطر نداریم

ها و تبلیغات و مشکالتی که  همین تحریم. یل استیکنند بیشتر از طرف آمریکا و اسرا هایی که می در خارج مزاحمت
روز از همه جا عاجز شوند، ممکن است کارهاي تندتري هم کنند که البته دیگر اگر یک . آورند براي ما به وجود می

ملت ایران نشان داد که اینجا باتالقی .  جاي تعرضات فیزیکی نیست،کرده که ایرانظاهراً تجربه جنگ آنها را هوشیار
 کتاب ← دیکن وعرجبراي مطالعه متن کامل مصاحبه، » .است که هر کس بیاید، بیرون رفتن برایش آسان نیست

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«



 
 

 
 

              
                        540 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 1...)سـلطان جـابر  الـی   یمـش مـن  (کرده و بـا روایـت    رهبرى به عنوان جنایتکار و ظالم حمله 

  . استشروع شده
  

  1997 نوامبر 24                                    1418 رجب   23   1376 آذر 3دوشنبه  
   

 بیـشتر بـه مطالعـه تـاریخ و     .امـروز در منـزل بـودم     . عفـت از سـفر آمـد       ،ساعت یک بامـداد   
 فـشار جدیـد   ،هـا  در گـزارش  .ها براى دیدار مادرشان آمدند  تا شب بچه.ها گذشت  گزارش

روى آنهـا کـه   ه  بـ ،کن مـورد درخواسـت بازرسـان     تمامى اما  دنشوگآمریکا بر عراق براى     
جمهـورى   مرکز را بـه اسـم ریاسـت    63گوید  عراق هم به شدت مخالف است و آمریکا مى    

وى «داشتن اسلحه شـیمیایى خطرنـاك    اتهام   ضمناً   .دهند  اند و اجازه ورود نمى      معرفى کرده 
   .دنکن  میکروبى را مطرح مىسالح و 2»اکس

 منتظـرى و بـه نفـع    اهللا یـت امـه تظـاهرات وسـیع مردمـى علیـه آ      اد،هاى داخلى  در گزارش 
در صـدر   کننـدگان  تـصرف رهبرى و تحویل حسینیه و دفتر آقاى منتظرى به سـپاه از سـوى           

 منتظـرى علیـه   اهللا یـت هـر آ ند با امـضا و م اى از یک اعالمیه تُ  نسخه، وزارت اطالعات .است
پرسـتى   شـاه «انقـالب  ایـل  م علیه شـاه در او  معروف اماۀ اعالمیۀرهبرى را فرستاده که در مای   

 شـروع  »انـاهللا و اناالیـه راجعـون   « و »اهللا القاصم الجبـارین  بسم« تهیه شده و با »یعنى غارتگرى 
 خداونـد  .ها دارنـد  استفاده زیادى از این درگیرىهاى بیگانه خارجى هم سوء   رسانه. شود  مى

  .ها حفظ بفرماید انقالب و کشور را از شر فتنه
   

                                                
 -  من نیالثقل و خوفه و وعظه، کان له مثل اجر اهللاي سلطان جائر فامره بتقوی الیمن مش«: دیفرما یم) ع(امام باقر 

 فرمان ی الهيکند تا او را به تقوا ت حرکيکه به جانب سلطان ستمگر یکس«: ترجمه ».الجن و االنس و مثل اعمالهم
 همانند ی جن و انس، و از عملی همانند پاداش تمامی از پاداشد،ی را از عواقب شوم ظلم بترساند و موعظه نمايداده، و
 .406 صفحه 11جلد  هعیالش لی؛ وسا375 صفحه 75 االنوار جلدبحار ». برخوردار خواهد بودشانیعمل ا

 - کسیا يو) VX(،و جزو رود ی به کار مییایمی شيافزارها  مرگبار اعصاب است که در جنگییایمیماده ش ی نوع 
گسترده از آن   و مرگبار است، تاکنون به شکلی سماری بسکسیا.يچون و. ردیگ ی قرار مV دسته یعوامل عصب

 زی و نرانیعراق و ا تحمیلی جنگ انی ارتش عراق، در جرط از استفاده آن توسی حاکیمی عالیاستفاده نشده است، ول
 . وجود داردیرنظامی مردم غهی حلبچه علییایمیدر بمباران ش
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 جوایز . گزارش داد]فرمانده بسیج [،  افشار] علیرضا[ آقاى   .جمعى از فرماندهان بسیج آمدند     

دوران [ کتـاب خـاطرات   . آنها هم تندیسى به من هدیه کردند   .ده نفر از برگزیدگان را دادم     
اى هـم بـه      اشـاره  وکردم صحبت  خدمات بسیجةبرایشان دربار.  دادمآنهاخود را به  ] مبارزه
   1.دمنمو اى  خامنهاهللا یتهاى امام در مورد رهبرى آ ىیراهنما

گـزارش داد و    از کارهـاى دانـشگاه آزاد اسـالمى و کنکـور       .جاسبى آمـد  ] عبداهللا[دکتر  
دکتـر   . منتظرى صحبت شـد اهللا یت آاز تحرك جدید ناشی ل روز و مشکالت  یمساراجع به   

 گزارشـى داد از نکـات مهـم     و  آمـد  ]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه        [،  نجفى] محمدعلی[
 بودجه عمرانى را لی و،اند  سیاست تعدیل را ادامه داده؛اند کرده که تکمیل 1377بودجه سال   

   .اند کرده کم
] حـزب [یـه توسـط     معال بـراى دادن ا    .آمـد ] جمهـور  معاون اجرایی ریـیس   [،  اخوى محمد 

 از مـشکالت   . نظـر موافـق دادم     ؛کـرد  مـشورت  کارگزاران سازندگى به حمایـت از رهبـرى       
 مراسـم  ،قـم ] علمیـه [حـوزه  ملتهـب   بـه خـاطر وضـع    ،شـد  قرار.گفـت  ل جارىیمساو  آینده  

                                                
 -ما در زمان حضرت  .اى طیبه است حقیقتاً بسیج یک پدیده مبارك و شجره«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

گیرند که  می  گاهى تصمیماتى،ملموس بود. دانستیم انسانى می کارهاى ایشان را باالتر از تدبیر  گاهى بعضى از،امام
ر که به طور معمول یک انسان متفککند  اعماق جامعه نظر می چنان وسیع است و نگاه به آینده دور دارد و به آثارش آن

نمونه دیگر،  .یک نمونه بسیج است. دانستیم طور چیزها را براى ایشان از امدادهاى غیبى و الهى می این. رسد  آن نمی  به
قدام کردند، درك کنیم و اى را که ایشان ا لهأتوانستیم عمق مس  واقعاً ما آن روز نمی. از خودشان استرهبرى بعد 

 در آن زمان در -اى  اهللا خامنه  آیت-آن رسیدیم که ایشان راهنمایى کردند و ما به کردند و شخصى که ایشان بینى پیش
کرده بودیم و  بینى ما قبالً هم پیش. کردیم  مید و فکر ن اصالً چنین چیزى مطرح نبو،ذهن ما و خود رهبرى و هیچ کس

ظرف چند ماه ایشان یک دفعه صفحه را . اى بود اعالم شده بود و کار شده بود و کار تمام شده. تصویب هم شده بود
. خاموشى است   چراغ عمر ایشان رو به،کردیم هاى آخر عمرشان که ما داشتیم لمس می  آن هم در ماه؛برگرداندند

چنان تدبیرى را اجرا کردند که االن  ایشان آن. روشن بود که در حال نزدیک شدن به پایان کار هستیمما براى 
در آذر . وقتى ایشان بسیج را اعالم کردند، اصالً زمان جنگ نبود. گونه است بسیج هم این.  چقدر مهم بود،فهمیم می
ک سال قبل که ما فضاى جنگ در کشور نداشتیم و حتى ، یعنى ی1359جنگ چه زمانى شروع شد؟ .  بود1358ماه 

 میلیونى و بسیج بیستحضرت امام به فکر بسیج . دیدیم  هاى کور را هم هنوز نمی ها و آن فتنه فضاى آن شورش
 ← دیکن رجوع» .آن هم تکیه خود را روى مستضعفین، طبقات محروم و توده ملت قرار دادند. مستضعفین افتادند

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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 مصاحبه دیروز من ،ها  امروز روزنامه.سالگرد حاجیه والده مرحومه را دو هفته عقب اندازیم    

  .اند دو طرف هم راضى] چپ و راست،[ ؛اند توجه ویژه قرار دادهرا مورد 
 تظـاهرات حمایـت   .م  شب به خانه آمد.ها را خواندم و کارها را انجام دادم عصر گزارش 

 اولین اعالمیـه  .ها در داخل و خارج فراوان است       تفسیرها و تحلیل   . امروز هم بود   ،از رهبرى 
 ؛عه زنان به ریاست خانم اعظم طالقانى داده اسـت       منتظرى را جام   اهللا یترسمى حمایت از آ   

  .تدریج انجام دهند حتماالً دیگران هم این کار را بها
  

  1997 نوامبر26                                 1418 رجب   25   1376 آذر 5چهارشنبه  
  
پـس از رفـتن    این بار .دره به کوه رفتیم گالب از - بالفاصله بعد از اذان - پس از نماز صبح    

و  هـا   چـشمه ،آبـشارهاى جالـب  . پیچیـدیم سبز سـمت چـپ     به سوى دره سر    ،قسمتى از دره  
؛  ماژیـک نوشـتم   بـا  اسم را،گذارى کردم و کنار آن  مسیر آبشار را نام    .درختان زیادى دارد  

   . گالب و عطر،آبشارهاى گل
بـا خوانـدن و   کـى هـم   کب  گله. بسیار زیبا بودوده ان برف زمین را پوش   ،در ارتفاعات باال     

چال درآوردیـم و   کلَباالخره سر از راه کُ . تر کرده بودند     منظره را جالب   ،رفتن پریدن و راه  
 نزدیـک سـه سـاعت    .گرفته و لغزنـده بـود   چال را هم برف کلَ مسیر کُ.از آنجا پایین آمدیم 

  .گرفت  وقت،رفت و برگشت
 . بـا یـک ربـع تـأخیر رسـیدم     ؛رفـتم  صبحانه خوردم و به دفتـر   .گرفتم  حمام .به خانه آمدم  

هـا در      جریـان بازرسـى مـسأله شـهردارى        . وزیر دادگسترى آمـد    ،شوشترى] اسماعیل[آقاى  
جمهـور اقـدام     یسیـ  از طـرف ر    ىومـر ] هـادي [که با همراهى آقـاى       را گزارش داد  دادگاه  

 حفاظـت اطالعـات  ] آقـاي محمدرضـا نقـدي، ریـیس      [اند که اقـدام       اند و نتیجه گرفته     کرده
 بـرخالف  ، زنـدان و تبلیغـات  دردارى   و نحوه دستگیرى و محاکمـه و نگـه       ]یروي انتظامی ن[

ــت  ــررات و روال عــادى اس ــم گــزارش .مق ــرى ه ــه رهب ــد  داده ب ــرى  ،ان ــاکنون اث ــا ت  در ام
تـوجهى دولـت بـه     نیـز از آثـار منفـى بـى     .اند نظرهاى رهبرى براى اصالح وضع ندیده     اظهار

خش خـصوصى   ب،هاى بادآورده  که طرح مسأله ثروت   گذارى و سازندگى و اشتغال      سرمایه
 منتظـرى و  یـان اقـدامات آقا و  ل جـارى    یشرایط بـد مـسا    از  کرده و   گذارى دور   را از سرمایه  
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  .اظهار نگرانى کرد ،ها العمل  و عکس]قمی [آذرى
هـاى    از طـرح  عـضی  از راکـد شـدن ب      . اسـتاندار فـارس آمـد      ،یانیصـحرا ] غالمرضا[آقاى  

 طرح ،سازى  کارخانه موتور یخچال  ،له راه آهن شیراز به تخت جمشید       منجم ،عمرانى استان 
نـصب کـنم و    اش    به سـینه  را   خواست که نشانش  . انتقاد داشت ... تخلیه آب جنوب شیراز و    

در سـفرى بـه کرمانـشاه نـشان      ،ما يجمهور  قرار بود که در زمان ریاست ؛عکس گرفته شود  
  .که انجام نشد بدهیم

اى مـن در دوران ریاسـت   ه  از حمایت. گمرك آمد  ]کل[یسی ر ،کرباسیان] مهدي[آقاى  
کـرد   گمرك مـشورت   ریاست،کرد و در مورد شغل جدیدش    تأمین اجتماعى تشکر  سازمان  

  .اظهار نگرانى نمود هاى مدیریت جدید تأمین اجتماعى و از سیاست
 از  ی توضـیحات  . اسـتاندار سـابق سیـستان و بلوچـستان آمـد           ،جهـانبخش ] بخش علی[آقاى  

مـورد  در اى کـه   پرونـده از رأي . دادآنجـا  در جدیـد   روش بـه  ن طـال درنامه اکتـشاف معـا    ب
 اسـتمداد  ،انـد  کـرده  محاسبات بـرایش درسـت  دیوان  در ،هاى مرزى  مصرف درآمد بازارچه  

  .کرد
راجـع بـه   ، طر شغل سابقش  ابه خ  . استاندار تهران آمد   ،اللهى  آیت] محمدرضا[عصر آقاى   
ق و  در مـورد مبـارزه بـا قاچـا    .انـارك توضـیح داد    غند و   معادن سـا   منجمله   ،معادن اورانیوم 

  .کردها گفت و استمداد مشکل گداهاى تهران و و وضع زندانى
 اهللا یـت کـه پـس از اظهـارات آ    ز وضـعى  ا . آمـد  ]آبـادي  نجـف  [هـادى ] محمـدعلی [دکتر  

 .کـنم   من خواسـت کـه بـراى رفـع غائلـه کمـک             کرد و از   اظهار نگرانى  ،آمده منتظرى پیش 
 ،آمـده ریت کشورکه فعالً به وضع بـدى در  نقش مؤثرتر در مدی  يکه براى ایفا   اصرار داشت 

  .به مجلس بروم] در انتخابات آتی[
 مطالـب سـخنرانى امـروز    طـرح کرد که با   لاز رادیو بى بى سى نق     ،  ]مرعشی[ کاظم   ،شب

راى پیگیـرى  ایـشان بـ  به تهدیـد  با اشاره انگیزى  هاى تفرقه   تحلیل ،ها  رهبرى در جمع بسیجى   
   .داشته است] قمی[م آقایان منتظرى و آذرىیجرا
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  1997 نوامبر 27                                1418 رجب    26   1376 آذر 6شنبه  پنج 
   

 از ي عقـب نـشینى دیگـر   ،ى در خبرهـاى جهـان  .به مطالعه گذشتوقت  بیشتر  .در خانه بودم  
کنـد کـه نـشان دیگـرى از        جلـب توجـه مـى      ،هاى صـدام    سوى عراق و اجازه بازرسى کاخ     

   .زنى صدام است ضعف و بلوف
 بـه شـرط     ،آمـادگى بـراى محاکمـه       به رهبرى و اعـالن     ]قمی [ نامه آقاى آذرى   ،در داخل 

شکایات متقابل او بـه  اینکه قاضى از مراجع قم باشد و اخبار دادگاه و دفاع پخش شود و به      
 .، مـورد توجـه اسـت   م رسیدگى شود هاى ناشى از آن ه      خاطر تعرض به دفترش و خسارت     

 قـصد ادامـه    آن است کـه ان ملل هم ارسال کرده که این نشانه     مکل ساز رونوشت براى دبیر  
 بـه خـصوص روى   ؛زننـد  هاى بیگانه هم با وسعت به اختالف دامن مـى   رسانه .مخالفت دارد 

  .دهند ى به مجازات آنها مانور مىتهدید رهبر
   

  1997 نوامبر 28                                      1418 رجب    27   1376 آذر 7جمعه 
  

 ،]جمهـور  ریـیس [، خـاتمى ] سـیدمحمد [ آقاى . به دفتر رهبرى رفتیم،ثعببراى مراسم عید م   
  بـه دفتـر هـم   .نشد مسأله خاصى مطرح ؛تبریک گفت و رهبرى هم صحبت کوتاهى داشتند    

اى   خطبـه .جمعـه رفتـیم   بـه نماز   .آمدنـد   جمعى از نمایندگان مجلس براى تبریک عید       .رفتم
ل جـارى و  ی صـرف مـسا  ،ل روز ایراد کردم که بیشتر وقـت یاى در مسا  بعثت و خطبه ةدربار

منتظـرى و نـصب   اهللا  یـت یات نحوه عزل آ ی و جز  یخ تار .فقیه شد  مشاجرات مربوط به والیت   
اى راغب نبودنـد و تحمیـل شـد و حتـى در      خامنهاهللا  یتاى را گفتم و اینکه آ  خامنه  اهللا  یتآ

  1.مورد مرجعیت هم چنین است
                                                

 - اى در این راه براى  اهللا خامنه عزیزمان، آیت دهم که رهبر من شهادت مى«: در بخشی از خطبه دوم آمده است
خیلى جاها مخالفت و ممانعت . اینجا برسند، نبود  بهیک بار هم عالقه داشته باشند . خودشان یک قدم هم برنداشتند

 بنده، مرحوم حاج احمد -کنند ما سه نفر  مطلع هستم که در جاهاى دیگر فکر مى. چیز عجیبى است .کردند؛ ولى شد
ز اینکه چند ماه قبل ا . این است ضد؛گونه نیست به خدا این. بیایدهاپیش  کردیم تا این برنامه  کار مى-آقا و خود ایشان 

 براى امور وزیر خدمت امام بودیم؛ معموالً آقا و نخستاى سران سه قوه و حاج احمد این قضیه اتفاق بیفتد، در جلسه
 مشکالت کشور، جنگ و. االن باید چنین چیزى در جامعه باشد. کشور جلسه هفتگى داشتیم که بسیار هم مفید بود
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بار میهمان   یکاي  هفته، نفرپنجهمین پنج نفر بودیم و هر  .کردیم ها را باز مى همه چیز را در آن جلسه حل و گره
هایى که الزم بود خدمت ایشان  رفتیم و خدمت ایشان بودیم و بحث آقا بودیم، معموالً شام خدمت امام مىحاج احمد

در یکى از این جلسات که رفت و آمدها و مکاتباتى شده بود، امام از  .شد حل بشود، در حضور ایشان مطرح مى
ما  .دند، جمله و مطلبى فرمودند که براى ما تلخ بود و شوکه شدیمجانشین آن زمان خودشان ناراحت بو

، رهبر امروز انقالب به خواستیم بیرون بیاییم ها که تمام شد و وقتى مى بحث. که ایشان نظر تندى دارند کردیم احساس
چون اگر . ر ما حرام کنیدب کنید ما پنج نفر را که این حرف شما را بیرون نقل نکنیم و شما نهى! آقا«: کردند  امام عرض

ند کرد امام فکرى. »کنیم  سیاسى پیدا مىشود و ما مشکل آفرین مى این حرف از بین ما پنج نفر بیرون برود، بسیار مشکل
ها با ما محرم بودند و این  خیلى .این حرف ماند. »کردم که شما این حرف را بزنید خیلى خوب، من نهى«: و فرمودند

خودمان . ها زده نشود؛ چون ما همه معتقد بودیم یشنهادش هم از طرف ایشان بود که این حرفپ. حرف را نفهمیدند
اى پیش بیاید، کشور دچار  کرده بودیم که جانشین امام را داشته باشیم و خداى نکرده اگر براى امام حادثه  طراحىقبالً

ترسیدیم خبرى از  زد، مى  ما زنگ مىۀ خانتلفنها هر وقت  معموالً شب. دانستید شما که حال امام را مى .خالء نشود
دکترها در بدنشان یک دستگاه فرستنده گذاشته بودند که ایشان اگر به . حال ایشان آن وقت مساعد نبود. امام باشد

این قدر تحت مراقبت . حمام یا دستشویى بروند، بیرون بدانند حال ایشان یک لحظه وضع دیگرى پیدا کرد یا نکرد
شرایط مساعد . بنده رفته بودم کنار منزل ایشان منزل کرده بودم که هر وقت الزم باشد، به کمک ایشان بروم .اند بوده
کى دو ماه ما بین خودمان این ی .لذا خیلى برایمان مهم بود که جانشین رهبرى آماده باشد تا دشمنان توطئه نکنند. نبود

، که در 68تا نوروز سال . داشتیم شد و همه را در دلمان نگه مى لى رد و بدل مىیچون مسا.  هیجانى داشتیمخیلى جو
 من هم به خاطر وضع جنگ که. رفتند ها و کارهایشان مى نوعاً آقایان به تناسب مسئولیت.  همه رفتند68نوروز سال 

خدمت امام روز دوم فروردین  .له در تهران مانده بودمأل امام و براى همین مسیقدرى شرایط بد بود و همچنین مسا
من آمدم به خانه . توان ادامه داد له را باید حل کنید و دیگر نمىأگویند که مس رفتم و دیدم امام صریح شدند و قاطع مى

من و حاج احمد آقا «: اى آن موقع آنجا بودند، تلفن کردم و گفتم اهللا خامنه و خیلى ناراحت بودم و به مشهد که آیت
هایشان را کوتاه  برنامه. لى داشتندهاى مفص ایشان برنامه ».کارهاى مشکلى داریم.  و بیاییدتنها هستیم و شما خیلى نمانید

امام به «: اهللا امینى از قم به من تلفن کردند و گفتند پس فردا آیت. »آیم تر مى تر شد فورى اگر ضرورى«: کردند و گفتند
من . »له را حل و تمام کنیدأ، براى اینکه این مسدبیرخانه خبرگان دستور دادند که جلسه خبرگان را تشکیل بدهید

فعالً این جلسه را تشکیل ندهید و به تهران . له حرف داریمأشما بیایید تهران، ما روى مس. خیلى خوب«: ایشان گفتم به
خیلى حرف زدیم، من پیش امام گریه کردم و آنچه که . با حاج احمد آقا دوباره خدمت حضرت امام رفتم .»بیایید

 فروردین ششتا اینکه روز . »له باید تمام بشودأمس«: گفتند ایشان اصرار داشتند و مى. فهمیدم خدمت ایشان گفتم ىم
: توانستیم جلسه تشکیل بدهیم و به آقاى امینى گفتیم روز ششم فروردین، پنجشنبه بود و ما روز جمعه که نمى. شد

رهبرى هم که در مشهد بودند، . باید تاریخ جور دربیاید. نبه بودکنم روز یکش فکر مى. »روز یکشنبه به تهران بیایید«
اى سر به  امام نامه.اى از امام به من رسید همان موقع هم نامه. همان روز مستقیم از مشهد به دفتر من در مجلس آمدند

امه را باز کردیم و امام ما با هم این ن .مهر براى من به دفتر من فرستادند که وقتى نامه رسید، رهبرى هم رسیده بودند
ها چاپ شد،  اى است که االن چاپ شد؛ یعنى نامه دومى که در روزنامه همین نامه. اجازه داده بودند که نامه را بخوانیم

اى با  اى پیش نیاید، شما و آقاى خامنه رسد اگر بخواهیم فتنه به نظر مى«: حاج احمد آقا تلفن کرد و گفت. همین است
دانید،  له امام را هم که مىأمس. اى هم پیش نیاید نید تا فتنهشما نامه را ابالغ کنید و آنجا هم صحبت کهم بروید قم و 

 آقا نامه را دادند به«: ایشان گفت. »ما باید قبالً امام را ببینیم. نه، ما حرف داریم«: من گفتم. »حالت برگشت ندارند
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 صبر کنید ما بحث خودمان را . باالخره ما مشاور امام هستیم. واندنخ«: من گفتم .»خواند  مىدورادیو، رادیو ساعت
آیات عظام . یسه خبرگان هم از قم آمدندیاعضاى هیأت ر» افتد؟ شود؟ چه اتفاقى مى بکنیم تا بعد بفهمیم چه مى

ا دعوت هم براى اینکه اجالس خبرگان ر .یسه بودیمیآبادى و من اعضاى هیأت ر مشکینى،امینى، مومن و طاهرى خرم
 شب طول کشید؛ نُهتا ساعت . همه ما صالح ندانستیم. ساعاتى بحث کردیم. کنیم و هم براى مشورت در اصل قضیه
: ما گفتیم. »هر کس بیاید راه ندهید: گفتند. پذیرند آقا نمى«: احمد آقا گفت. باالخره تصمیم گرفتیم پیش امام برویم

 شب ما چهار نفر، بنده و رهبرى و آقاى مشکینى و آقاى امینى، نُه و نیماعت س. »آییم، اگر راه ندادند هم ندادند ما مى«
ما نگران بودیم که ایشان را . خیلى هم ناراحت بودند. امام ناراحت بود. ایشان محبت کردند و تشریف آوردند .رفتیم

ند صحبت کردند و ما صبر ایشان خیلى ت .هاى بسیار تلخ روزگار ما بود از جلسه. هیجانى کنیم و مشکل پیش بیاید
یکى اینکه ما مصلحت «: ما گفتیم» چرا نگذاشتید نامه پخش شود؟«: گفتند کردیم، خالصه بحث این شد که ایشان مى

دانیم، بگذارید  دوم اینکه جلسه خبرگان را مصلحت نمى. کنیم که نامه پخش نشود دانیم و االن هم تقاضا مى نمى
 .هم بزنیم و فعالً جلسه نباشد ایشان پذیرفتند که جلسه را به. »ل دیگر را ببینیمیال را قدرى بررسى کنیم و مسیمسا

ما چرا جلسه . دهند کنید و اگر الزم باشد ایشان استعفا مى شما خودتان هر کارى بخواهید مى. ضرورتى ندارد«: گفتیم
فرمودند و ما اصرار  ش نامه مقاومت مىایشان براى پخ .این را پذیرفتند. »ل الزم نیستیها و مسا بگذاریم؟ این بحث

. قبول کردند که شب پخش نشود تا فردا برسد. »کنیم امشب پخش نمى«: آخرین قرار این شد که گفتند. کردیم مى
بیدار شدم و دیدم یک نفر از طرف امام پیش از اذان آمده است و . فردا نزدیک صبح دیدم در خانه ما زنگ زدند

 به تو بگویم چون دیشب خیلى ناراحت از اینجا رفتید، من تصمیم گرفتم که حرف شما را امام فرمودند که«: گفت
ما هم اجازه خواستیم که ما . بعد نامه را فرستاده بودند .»کنم، خیالتان راحت باشد و این نامه را پخش نمى. قبول کنم

ه شما بگویم ببینید، در این مرحله بیشترین سهم خواهم ب مى. ل بعد از آن کار ندارمیبه مسا» .الزم نیست«: نبریم، گفتیم
اگر ضبطى بود، . را رهبرى داشتند براى اینکه این اتفاق نیفتد و اجالس خبرگان تشکیل نشود و نامه خوانده نشود

 .کردیم؟ اگر مذاکرات آنجا باشد، مذاکرات تاریخى و واقعاً دیدنى و شنیدنى است ما ضبط نمى. خیلى خوب بود
 یعنى همیشه مالحظه -کردیم  ادب را خیلى رعایت مى-هایى که ما در حضور امام زدیم  د آن حرفخواهید دی

واقعاً یک موى بدن ما راضى نبود که چنین اتفاقى بیفتد؛ چون تحلیل ما این . کردیم، چقدر صریح صحبت کردیم مى
. ده بودیم که دشمنان ما بدانند خالء نیستاصالً تدبیر کر .بود که نباید این موقع این خالء در کشور به وجود بیاید

هاى همانجا همین بود که درآن جلسه اولى که گفتم امام نهى  یکى از بحث. له دوم ما این بود که کسى را نداشتیمأمس
شناسیم،  شناسیم، ما که علماء را مى فرمایید ما آقایان را مى چه کسى باشد؟ شما که مى«:کردند، همین شد که ما گفتیم

به  .»اى همین آقاى خامنه«: در آن جلسه بود که ایشان فرمودند» .شود شناسیم، چنین چیزى نمى ا که همکارانمان را مىم
آور  براى ما غیرمنتظره و براى شخص رهبرى شوك. اصالً چنین تصورى نداشتیم. لین بار امام فرمودندهرحال او

ل فراوانى که الزم نیست االن یمسا. هاى خصوصى بود گر بحثاز آن به بعد دی. گویم االن آن قسمت بعدى را مى.بود
اى بود که نگرانى  گونه آن موقع ما جانشین نداشتیم و شرایط هم به. رسیم بگویم که به فاجعه رحلت حضرت امام مى

هم کار ى آنهایى که با   ما یعنى همه-ى ما  دانید، آن موقع چگونه بود؟ نظر همه اوضاع را هم که شما مى. داشتیم
فرد رهبر در ذهن ما نبود؛ چون قانون . کردیم اصالً روى فرد فکر نمى.  این بود که باید شورا تشکیل بدهیم-کردیم  مى

 یا شورا که شرایط مثل قانون اساسى را داشته باشد که - اگر شرایط مثل امام داشته باشد -اساسى این بود که یا فرد 
له مهم این بود که رهبرى بپذیرند أکردیم و مس ما همه روى شورا فکر مى .ره بخوانیدتوانید دوبا دانید و مى شما هم مى

 در جماران وقتى حال امام مأیوس کننده شد، ما بحث جدى کردیم و. پذیرفتند و عضو شورا بشوند و ایشان نمى
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اصالً . کردند نفر را پیشنهاد مىها پنج  کردیم و بعضى ما سه نفر را پیشنهاد مى . ایشان نپذیرفت که عضو شورا بشود
جلسه خبرگان هم که تشکیل شد، یک بحث پیش آمد که فرد یا شورا؟ من و شخص رهبرى از شورا . بحث این بود

رهبرى دفاع محکمى کردند که فرد االن مناسب نیست و باید شورا باشد . بروید آن مذاکرات را بخوانید. کردیم دفاع
امام یکى از کارهاى مهمى که کردند که . البته امام این راه را باز کرده بودند» .شود ه، نمىن«: و بعضى از آقایان گفتند

چه کسى گفته که رهبر باید مرجع هم باشد؟ مجتهدى که قدرت اجتهاد «: بحث بعدى من است، این بود که فرمودند
یعنى یکى از کارهاى » .د بیاوریدافراد دیگرى هم داری. مطلق داشته باشد، کافى است و مصداق آن هم ایشان است

گونه بکنیم؟ شخص قبول  نه، چرا ما این«: اما در خبرگان گفتند .له و گره را امام باز کرده بودندأمهم بود که این مس
کنند، خودشان پیشنهاد فرد دادند و  بعضى از همین آقایانى که االن مخالفت مى. »چرا سراغ مرجع برویم. کنیم مى

اکثریت  .پذیرفتند، آن دفعه آراء ما را نپذیرفتند گونه جلسات متنفذ بودیم و آراء ما را مى ا نوعاً در اینعجیب اینکه م
رأى . ایشان در جلسه رأى آورد. فردى که مورد نظر آنها بود، نشد. رأى دادند به اینکه رهبر فرد باشد و فرد شد

اندازى  هم اى، تالشى، پشت اى، برنامه  توطئه-دا شاهد است  خ-گونه  هیچ کس از ما هیچ. اکثریت قاطع را ایشان آورد
افرادى از  خودشان به. این نظر رسیده بودند این کارى بود که امام به. و کوششى نکرد که به رهبرى ایشان برسیم

فکر نکنند که پس دیگر  .گونه پیش آمد و این اتفاق افتاد طورى طبیعى این به.  ما گفته بودند بیتشان، دوستانشان و به
. این درست در زمان رهبرى امام اتفاق افتاد. اند تا کسى را عزل بکنند و کسى دیگر را بیاورند ریزى کرده کسانى برنامه

بینید یکى از اعتراضاتى که آقایان دارند و مطرح هم کردند، روى این هم خیلى تکیه کردند، قضیه مرجعیت  بعدش مى
 آمده که الزم نیست مرجع باشد، بله الزم نیست، امام جدا کردند، چرا ایشان باید گویند در قانون اساسى مى. است

شما همه یادتان . حال نگفتند شاید دیگران هم مثل من بدانند و تا به. این را هم من باید شهادت بدهم مرجع باشد؟
بى نگفتم و هیچ کس از من ى مرجعیت ایشان مطل دورانى که بحث مرجعیت بود، من سخنرانى نکردم و درباره. است

ها هم از من پرسیدند، ولى من  زند؟ خیلى شاید باعث تعجب شما باشد که چرا فالنى حرف نمى. چیزى نشنیده است
دانستم ایشان  من مى. کنیم معموالً از هم چیزى را پنهان نمى. ایشان نزدیکم چرا؟ براى اینکه من به. خواستم بگویم نمى

االن من اگر «: یک بار بحث کردیم و ایشان گفتند. یقین داشتم که ایشان مخالف است .ندراضى نیست که مرجع باش
من «: گفت کرد و مى ایشان قبول نمى»شود؟ بخواهم مسئولیت مرجعیت را بگیرم، چقدر باید وقت بگذارم؟ مگر مى

طور  ل رهبرى هم آنیمسا. ودش حتّى اگر رهبر نباشم و بخواهم در مدت کوتاهى این کار را بکنم، نمى. وقت ندارم
. زنم توانم حرف بزنم، با تو حرف مى من که با دیگران نمى«: گفت آوردند، ایشان مى  ایشان فشار مى ها به خیلى. »است

این یک واقعیت تاریخى است که من . لذا من حمایت نکردم» .من راضى نیستم کسى از مرجعیت من حمایت بکند
کسانى . شود انصافى مى بینم دارد بى ا االن مىام .زدم زم نبود، هیچ موقع این حرف را نمىدانستم و ایشان و اگر ال مى
  کردن اعالمیه دادند، به خواست، دیگران از بیرون براى مرجع تعیین ایشان تحمیل شده و نمى آیند و کارى که به مى

ن در داخل حاضر نیستم مرجع باشم و من براى مردم ایرا«: ایشان بعدش اعالم کرد. گذارند حساب شخص ایشان مى
به «: چه سندى از این گفته بهتر است؟ دیگران روى مصلحتى که تشخیص دادند، گفتند. و ننوشت» رساله بنویسم

دهد، افرادى بیایند و بر آن  هرحال اگر رهبرى حالت مرجعیت نداشته باشد، ممکن است بعضى از احکامى که مى
 بعضى از بینیم االن ما مى. اندیشى خودشان رفتند و تبلیغ کردند و این اتفاق افتاد روى مصلحت» .خدشه وارد کنند

ایشان تا همین حدى که ایشان   اى است که به هلأاین مس: کنم من عرض مى .زنند له حرف مىأآقایان علما روى این مس
ایشان تحمیل شد و با این وضع باید  ه بهلأالبته ایشان که رساله عام براى مردم ننوشتند، این مس. کردند، تحمیل شد عمل

 کسى که یک لحظه در عمرش فکر نکرده و براى. شود شود و ظالمانه قضاوت مى انسان تاریخ را ببیند که نوشته مى
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 .زاده بـود   شهریار صداقتا ب،عصر مراسم عقد دختر اخوى احمد     . ها جمع بودند    ظهر بچه 

 گـرم و  ، خـانواده دامـاد  . آمدنـد  براى طـرف قبـول عقـد     جمارانى هم   امام ]سیدمهدي [آقاى
  .رسند مى نجیب به نظر

منتظـرى و  اهللا  یـت ل آی مـسا ة دربـار ،]جمهـور  سریـی [، آقاى خاتمى. رفتممنزل به سرشب  
  بـراى یمشکالته ر سهکرباسچى و مدیران شهردارى تهران که آقاي  سران و مسأله  اجالس

کـنم کـه شـما      تعجب مى، ایشان گفت.کردیم  صحبت،وجود آورده  هدولت آقاى خاتمى ب  
، اى در دفتـر دارد  کـه معمـوالً ریـشه   گونـه مـشکالت    اید هشت سال را با این     چگونه توانسته 

  .کردیم ها صحبت کارهاى حل مشکل مقدارى در مورد راه.بسازید
 در صـورت پـذیرش    ،اول بـراى آقـاى کرباسـچى        سـمت معاونـت    ةدربـار ،  آقاى خـاتمى  

 پس از آنکه دفتر  ، گفت .استعفاى آقاى دکتر حبیبى مشورت کرد که اصرار بر استعفا دارد          
 و تحویل ]حسن، پادشاه مغرب [س پس از ملکسخنرانى رهبرى در اجال  به   اصرار   ،رهبرى

 کنفرانس را دکتر والیتى اداره ، به آنها پیغام داده که در این صورت ،ریاست به ایران داشته   
رغم اینکه در گذشته به   علی است،کردهکند این را دکتر والیتى پیشنهاد فکر مىچون   ؛کند
 اجـالس حـضور پیـدا نکنـد و     دررهبـري   معتقـد بـود کـه       ،ظریف] محمدجواد[ آقاى   هگفت

   .وندبران به خدمت ایشان نهمایم
در . کـردیم  ها و اطبـا صـحبت      به وضع بیمارستان   راجع   .زاده دکتر محمد آمد     اخوى ،شب

ى ایران است و عراق فالتل اخی متوجه مسا، انبوه اظهارنظرهاى محافل خبرى دنیا     ،ها  گزارش
منظـورش   ،گویـد  و مـى آورده ه دبـه در کـ هـاى صـدام       هم در مورد بازدید بازرسان از کاخ      

آقـاي  [همانى همـسر  یبراى م عفت .ها و مقامات کشورها است و نه بازرسان      بازدید دیپلمات 
   . رفتیس مجلس لبنانیر، ]آقاي نبیه بري[ براى همسر ،یس مجلسیر، ]نوري اکبر ناطق علی
  
  

                                                                                                              
من این را الاقل . طلبى و امثال این چیزها متهم کنند قدرت ریزى نکرده، بخواهند او را به  هایى برنامه چنین مسئولیت

شما باید واقعیت تاریخى را بدانید؛ . دانم ها حضور داشته، واقعاً ظالمانه مى  لحظه ان کسى که خودش در همهاز زب
هاى متناقض در این باره گفته  بینند حرف ها باید این واقعیت تاریخى را بدانند؛ زیرا وقتى که مى مخصوصاً جوان

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376  جمعههاي خطبه  نی،رفسنجا هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .کنند شود، شک مى مى
1398. 
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 دو سه بند از عناوین محتـاج بـه   . جلسه داشت]تشخیص مصلحت نظام [مجمع ،ظهرپیش از   
مـصادیق   بـراى  بحـث مفـصلى    و پرورش، در فصل آموزش .کردیم کلى را تصویب   ستسیا

  . راهگشا بودکار براى ادامه کهکردیم  سیاست کلى
 نـاطق نـورى و یـزدى بـا هـم آمدنـد و از مـن             ،مى آقایـان خـات    ،]سران قوا [،  بعد از جلسه  

ریـیس قـوه   [، آقـاى یـزدى  .  پذیرفتم؛کنم ر جلسات ماهانه سران سه قوه شرکت      د ،خواستند
که به خاطر مخالفت درا گفتن] حوزه علمیه قم[ ماجراى جلسه اخیر جامعه مدرسین     ،]قضاییه
یـت از  در حما اي ور اطالعیـه اند در مـورد صـد    نتوانسته،امینى و بعضى دیگر ] ابراهیم[آقاى  

از ، فـالح  ] محمد[عصر آقاى  . به تصمیمى برسند، منتظرىاهللا یترهبرى و کیفیت رفتار با آ  
ــسا  وزارت  ــزارش م ــد و گ ــات آم ــصیت یاطالع ــارات شخ ــم و اظه ــانى در   ل ق ــاى روح ه
  .هاى اخیر را آورد ماجراى
نیروهـا در دولـت     کردسـتان آمـد و از حـذف           استاندار سـابق   ،رحیمى] محمدرضا[آقاى  

کردن ایـن نیروهـا و تـشکل     و از من براى جمعانتقاد کرد جدید و به خصوص در کردستان  
] شـرکت [راجع به انتقال    . آمد ]هاشمی، مدیرعامل شرکت مترو    [ محسن . استمداد نمود  آنها
کمـک آنهـا و گـرفتن    بـا   کـه  ،کـرد   به شـهردارى تهـران مـشورت   ]از وزارت کشور[،  مترو

   . حل شود مترومشکالت ،اى اراضى شهرى برکاربرى مناسب
ــسابقه فوت  ــدارى م ــصر مق ــیم ع ــال ت ــران در  ب ــورن مل ای ــترالیا ب ــااس ــى ؛کردمرا تماش  خیل

 تمام ایران و بلکـه تمـام ایرانیـان در سراسـر جهـان را گرفتـه و       ، تب فوتبال.انگیز بود   هیجان
 فوتبال در فرانسه و همـه  براى جام جهانى، ها یان مسابقات رفت و برگشت تیم    اصوالً در جر  
مـستقیم   ، تلویزیـون دنیـا  داز نـو مـروز  فوتبـال ا مـسابقه   همـین  ،گویند  مى . است دنیا را گرفته  

  .را دیدم مثل لبنان و سعودى ی،تلویزیونشبکه  چند ، من از ماهواره؛شود پخش مى
. می یک بار دیگر به جام جهانى راه یافت،روزشدیم و پس از بیست سال   یلطف خداوند پ  به  

تـر   هاى فتح خرمـشهر وسـیع   آن چنان شور و جشنى سراسر ایران را گرفته که حتى از جشن          
  . من هم پیام تبریک فرستادم؛است

هــاى دیــروز مــن در   بــودن خطبـه  از اهمیــت و تــاریخى،دیـد  کــسى مــن را مــىامـروز هر 
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 هـم  ]جمهـور  ریـیس [،  آقـاى خـاتمى  .نامیدنـد  بخش مى گفت و آن را آرامش     نمازجمعه مى 
 ؛کـه جـایش خـالى بـود      نمودى از یک حکمیت از موضعى باال و خوب بود    ،دیشب گفت 

 همراه با شیطنت تمجیـد  ،رادیوهاى بیگانه و رادیو بى بى سىگران در    بعضی از تحلیل  حتى  
 ایـن  ،کننده بودند اى و یزدى که تحریک خامنهیات هاى آ برخالف نطقند و گفته شد،  کرد

جویانـه   کـه فتنـه   استواضح   بود؛رهبرىمقام آمیز و مناسب  مصلحت و نگر آینده،  سخنرانى
  .دنکن این را مطرح مى

   
  1997 نوامبر 30                                   1418 رجب    29   1376 آذر 9یکشنبه  
   

هـاى   بـراى رسـانه  ، ]االوسـط  خبرنگـار روزنامـه شـرق   [ ،ینى لبنـانى حسالاى با صادق     مصاحبه
 کنفـرانس اسـالمى و   ]اجالس سـران سـازمان  [، گیرى در ایران  ساختار تصمیم  ة دربار ،عربى

 اهللا یـت خواسـتند بفهمنـد کـه سرنوشـت آ      مى. داشتماعراب تشخیص مصلحت در روابط با    
    1. بعد از تهدید رهبر چه خواهد بود،منتظرى
  و مـدیران پتروشـیمى   ]مدیرعامل شرکت ملـی پتروشـیمی     [،  زاده  نعمت] محمدرضا[آقاى  

هاى موجـود در برنامـه بـراى آینـده را دادنـد و گفتنـد                وضع جارى و طرح   گزارش  . ندآمد
 ،نـوربخش بگـویم   ] محـسن [ از مـن خواسـت کـه بـه دکتـر             .بانک مرکزى همکارى نـدارد    

                                                
 -هاي کلی پس از مشورت با مجمع   تدوین سیاست،یکی از اختیارات رهبري«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است

 بند از 12  توسعه،رهبري در گذشته فقط یک بار به طور رسمی و مکتوب در برنامه دوم. تشخیص مصلحت نظام است
ها از  هاي کلی را فرمودند، البته آن موقع با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت نشد و معموالً این سیاست ستسیا

یس جمهور، یمثالً بعد از جنگ، ر.  نبوده استشد، ولی در جایی ضبط پیش به طور متفرقه در موارد مختلف گفته می
براساس آن، بازسازي . ب امام رساندند و اعالم کردندي را به تصویزهاي سازندگی و بازسا دند و سیاسترهبر فعلی بو

اما اخیراً مجمع تشخیص مصلحت . ها استفاده شد بعد از جنگ عمل شد که در دولت ما هم مقداري از آن سیاست
شکل کار طوري است . هاي کلی را هم در مجمع بررسی کنیم  با افراد جدیدي تقویت شد و قرار شد که سیاست،نظام

ها و اهداف انقالب توسط رهبري و بعد از مشورت با ما اعالن خواهد شد و قواي  اي کلی براساس آرمانه که سیاست
. اموري نیز وجود دارد که اختیار آنها در حوزه رهبري است. دهند  کارهایشان را انجام می،گانه در آن چارچوب سه

زارت دفاع براي اینکه رابطی بین دولت و مثالً وضع نیروهاي مسلح به طورکلی در اختیار رهبري است و فقط و
براي مطالعه متن کامل » .لت بایدکند، در دولت حضور داردهایی که دو نیروهاي مسلح است و همچنین پشتیبانی

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوعمصاحبه، 
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هاى خـارجى هـم    فا طربها در زمان مسئولیت من تصویب شده و            این طرح  .همکارى کند 
   .ت اسمذاکره و منابع مالى آنها مشخص شده

و خـواهر خـودش    -یس مجلس لبنان و دو نفر خانم دیگـر        یبرى ر    همسر آقاى نبیه   ،عصر
 هاى غیردولتى زنان  براى اجالس اتحادیه گروه  ،همان فاطى ی م . آمدند -برى  واهر آقاى نبیه  خ

هاى اجتماعى خودش براى سرپرسـتى معلـوالن لبنـانى و برنامـه فعـال              فعالیت ة دربار .هستند
 عفت و فاطى هم در مالقات حضور .گفت هاى لبنان براى زنان  شهردارىشدن در انتخابات

  .داشتند
 ، گفـت . از زمان مـن بـوده  ؛جمهور آمد  یسی مدیرکل سیاسى دفتر ر    ،کرمى] حمزه[آقاى  

انـد اهمیـت کـار را درك      نتوانسته،فت کرده و هنوز افراد جدید   اُکار دفتر از لحاظ کیفیت      
شدن  ها و کم شدن دانشگاه ده و اسالمىهاى بادآور   رزه با ثروت  هاى مبا    ضمناً از برنامه   .کنند

خواسـت کـه     انتقاد داشت و از من مـى ،گى در دولت جدید   دهاى سازندگى و شعارز     برنامه
   .ها برنامه داشته باشم در دانشگاه

] نماینـده سـمنان   [ ،اکرمـى ] سیدرضـا [ آقایـان    .مجلـس آمدنـد   مم  معجمعى از نمایندگان    
نماینـده  [،  خـانواده اخـالق در    حسینى  ] اکبر علی[ و   ]نماینده قاینات [،  قربانى] موسی[ ،روپاک

 و  ]شـهر  نماینـده قـایم   [،  معلمـى ] علی[ و   ]نماینده سلسله و دلفان   [،  کاظمى]علی آل [ ،]تهران
 از . بودنـد  و جمعى دیگر]نماینده قم[، ایرانى ]حسین[ و ]نماینده تهران[،  ابوترابى] اکبر علی[

هــاى مــن در  و از صــحبتکردنــد  اظهــار نگرانــیر در مــورد والیــت فقیــه مدهاى اخیــاپیــش
گونـه   بـراى ایـن   خواستندکه آنهـا را .  استکرده  که مردم را راحت  تشکر نمودند  جمعهنماز
 دیگر در مجلس ،]نوري، رییس مجلس  [ گفتند آقاى ناطق   .کنم  راهنمایی ل و در آینده   یمسا

   .فعال نیست
 ایـشان مایـل   .ل جـارى قـم صـحبت شـد    ی مـسا ة دربار.ى بودما خامنهاهللا   یتهمان آ یشب م 

کنفـرانس  ] سـران سـازمان  [اجـالس    نطق ایـشان در      ة دربار .گیرى زیادى بشود    نیست سخت 
 .که قبل از شروع برنامـه انجـام دهنـد و اعـالن قبلـى بـشود      موافقت دارند. شداسالمى بحث   

ایــشان گفتندکــه اینهــا  .کــردیم مــذاکرهو بــنگالدش  هنــد ، پاکــستان،ل عــراقی مــساةدربــار
غربى و حزبى اسـت کـه مـانع اسـتقرار      راسی  کدموادرست بودن سیستم    نسندهاى خوبى بر    

  .کار و برنامه استو آرامش 
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باریـد و از آنجـا تـا پـارك      بـاران مـى   -از جنوب تهران تا میدان ولیعصر    -در مسیر خانه    
 زمان سـخنرانی  . باران داشتیم از پارك تا جماران.بارید و زمین خشک بود    ساعى باران نمى  

  . رهبري در اجالس را به آقاي خاتمی گفتم؛ نگران بود، راحت شد
  

  1997 دسامبر 1                                  1418 رجب   30    1376 آذر 10دوشنبه 
   

 همانـان در یکاملى از اقامتگـاه م  عـصر بازدیـد  . به دفتـر کوشـک رفـتم     ده و نیم صبح   ساعت  
 هیـأت  54اسـت و آمـاده پـذیرش    فاخر خیلى خوب و جامع و ؛ اخت دولت داشتم دست س 

 و -شـبیه بـاغ شـازده کرمـان     - به شکل باغ ایرانـى       ،ها و فضاى سبز مناسب      همزمان با سالن  
 ؛ها هـم مناسـب اسـت     و مبلمان فرش .ینات هم عمدتاً ایرانى استی تجهیزات و تز ودکورها  

کنفـرانس  ] سـازمان [ براى اجـالس سـران   ،ى سبز آن آماده شدن فضا   دیر طراکه به خ  حیف  
  .شود مىناسالمى در حد مطلوب آماده 

هـا و تـاریخ و    هـا و نامـه   هـا و بـولتن    در خانه و دفتر به خواندن گـزارش      ،شبو  تمام روز   
در خانه بـراى  ، برى و همراهانش شب همسر نبیه.  گذشت1361ى خاطرات سال   یبازبینى نها 

  .همان عفت بودندیشام م
  

  1997 دسامبر 2                                   1418 شعبان    1   1376 آذر 11شنبه  سه 
   

تـوجهى دولـت     گزارش وضع کـشاورزى را داد و از کـم  .آمد کالنترى] عیسی[آقاى دکتر   
 طرح نیشکر خوزستان هم تعطیـل  ،کرد و گفت  اظهار نگرانى،هاى مهم به سازندگى و طرح  

کلى فراموش شده   به،هاى آبیارى تحت فشار ارگران مرخص شوند و طرحست کبنااست و  
 بودجه سال آینـده  .اند  در خطر ورشکستگى،اند گذارى کرده و صنایعى که براى آن سرمایه   

 .فت تولید و سپس تورم وحـشتناك در پـیش اسـت   اند و خطر رشد بیکارى  و اُ       کرده را کم 
کرد که با خطبه جمعه رده گفت و از من تشکروادآهاى ب منفى طرح مسأله ثروت نیز از آثار

 مشکل اسـت کـه   ، اگر وضع چنین باشد، گفت. بحران روحى مردم را تسکین دادم  ،گذشته
دهند و به کشاورزان براى   تسهیالت چایکاران را نمى ،گفت.بشود کار وزارت را ادامه دهد     
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دگى بـه موقـع امـسال اظهـار      در مقابـل از بارنـ  .دهنـد  هـم وام نمـى  باین  خرید تراکتور و کم   
که امـسال وضـع جـز در اردبیـل و      امید دارند،کرد که پس از دو سال خشکسالى      خوشحالى

   .خوب باشد ،آذربایجان شرقى
ه کرد کـه اجـاز   از مـن تـشکر  . آمد]مدیرعامل سابق شرکت مترو[، ابراهیمى] اصغر[آقاى  

 چـون چنـد   . فعال شود، محسن مسئولیت مترو را بپذیرد و کار مترو که راکد شده بود       ،دادم
 در عین حال تذکراتى داد ؛ اعتبارات را قفل کرده بودند،ماه است که به خاطر مخالفت با او

اظهـار   ، براى همکارى با محسن  .کاله سرش نگذارند    مواظب باشد که   ،که به محسن بگویم   
  .مدیره باشد و سوابق و خدمات خودش را توضیح داد ه شرط اینکه در هیأتب ،کرد آمادگى

 براى مراسم سالگرد والده در جمعه آینده در قم آمد و از شرایط سیاسى و       ،اخوى محمد 
] عیـسی [محلـوجى آمـد و مثـل آقـاى        ] حـسین [عـصر آقـاى     . کـرد  نگرانـى  اظهـار  اقتصادى
 اگـر همـین   ،کرد و گفت دگى اظهار نگرانىبه عمران و سازن از عدم توجه دولت   ،کالنترى

خـورد و    چون به تدریج تولیـد و اشـتغال ضـربه مـى     ؛خوریم   به بحران برمى   ،وضع ادامه یابد  
  .کرد آثار باستانى کاشان استمداديحیا براى ادامه کار ا.شود توقع مردم زیاد مى

 تـیم فوتبـال     .کنفرانس اسالمى در تهران شـروع شـد       سازمان  امروز کار کارشناسان ارشد     
گرفتـه و    بحـران اوج ،در پاکـستان . کـرد  مراجعـت   از اسـترالیا  ، با استقبال وسیع مـردم   ،ایران

 بـه دنبـال سـقوط دولـت هنـد و تـشنج در       .استعفا داده است   شریف    آقاى نواز  وزیر،  نخست
  . وضع منطقه بحرانى است،بنگالدش
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 از راه سربند به ارتفاعات تا .نوردى به دربند رفتیم  براى کوه،بعد از نماز صبح   شش،  ساعت  
 ،قلعـه   در حاشـیه پـس  .کـردیم  س قلعـه مراجعـت  قلعه رفتیم و برگشتن از راه پـ        پس روستاى

نوردان در مسیر برخـورد    کوه با تعداد زیادى از مردم و   .خانه و کافه است    زیادى قهوه  تعداد
  .کردیم پرسى و احوال

هـا    ولـى بچـه  ،کالسه دارد  دبستان پنج.کنند  حدود هشتاد خانواده زندگى مى  ،قلعه در پس 
 سیژ، ه تل. باید پیاده بروند؛مشکلى استروند و کار  شمیران مى   به ،ى و دبیرستان  یبراى راهنما 
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 تقاضاى گاز و حمـام  .برند یگان مىاان را رآموز کند و دانش فقط یک روز در هفته کار مى      

  .داشتند... و
مـان تمـام شـد و مراجعـت       وقـت .قلعـه بـه بـاال رفتـیم     مقدارى هم در مسیر شیرپال از پـس  

 چنـد نفـرى از   .اى نشستیم و صبحانه تخم مـرغ و عـسل و سرشـیر خـوردیم      در کافه  .کردیم
 از . چنـد نفـر دانـشجو بودنـد    .ادیـم هم آنجا بودند که پول صبحانه آنها را هـم د    نوردان کوه

بـادآورده و  هـاي   ثـروت ل یخطبه جمعه من تشکر کردند و صریحاً از رهبرى به خـاطر مـسا      
 وضـع خـودش را   ، یک نفر هنرمند عکاس.کردند که نشان بدى است  ها انتقاد مى    شهردارى

  .گفت
 و بردنـد  مـى  پال  به شیررا   برخوردکردیم که سربازان     در مسیر به یک گروهان ارتشى هم      

 براى کمک بـه انتظامـات تهـران بـراى     ،که از مازندران و لرستان    نیروهاى انتظامى جمعى از   
   .اند کنفرانس سران اسالمى آمده] اجالس سران[

اق تـ هـایم در ا   لباس. عفت براى سفر قم از خانه بیرون رفته بود. به منزل رسیدیم  نُهساعت  
اق را بـاز  تـ  به خانه برگـشت کـه در ا    .عفت خبر دادند  به  وبایل   با تلفن م   .بود و کلید نداشتم   

  . به دفترم رسیدمده ساعت ؛کند
 آقـاى نـصیرى بـراى    . مـدیر ماهنامـه صـبح آمدنـد    ،ملکى و مهدى نصیرى  ] عباس[آقایان  

کـردم   شتل کشور توضیحاتى داد و من نصیحیاش در مورد مدیران و مسا     هاي افراطى   نوشته
ـ  ثمـر    کارهاى بـى    از این  ،و گفتم  هـا و جـواب     بـراى رفـع شـبهه   ،گفـتم .ضر انجـام ندهـد   و م

 اخیـراً مقـاالت تنـدى      ؛کنـد  وضیح بخواهد و به محسن گفتم کمکش      سئواالتش از محسن ت   
  .زنگنه نوشته است] بیژن نامدار[غرضى و ] سیدمحمد[علیه آقایان 

یران  از احتمال مقابله به مثل جناح چپ علیه مـد       .اطالعات آمد ] وزارت[آقاى کریمى از    
 . کـرد و عـالج خواسـت       اظهار نگرانـى   ، به خاطر انتقام مسأله شهردارى تهران      ،جناح راست 
از بـاال   و جهاداسالمى فلـسطین آمـد  سازمان اقى و رهبر ق برادر شهید فتحى ش ،دکتر رمضان 

عمـومی   در سـنجش افکـار   ،هـا گـزارش داد و گفـت     یرفتن محبوبیت جهاد در بین فلسطین     
 .انـد   مقبـول بـوده  درصـد  30فـتح   و درصـد  20 حمـاس  درصد، 12د  جها،جدید توسط فتح 

  .که ایران کمکش را بیشتر کند خواست ،هاى ایران تشکر از کمکضمن 
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 عفت از قم . شب به خانه آمدم1.اى براى سالگرد فوت حاج احمدآقا کردم عصر مصاحبه
 اهللا یـت  اخوان مرعشى معتقدند کـه کیفیـت برخـورد حکومـت بـا مـسأله آ       ،برگشته و گفت  
  . است منتظرى تمام شدهاهللا یتمنتظرى به نفع آ

 وضــع مجلــس خــوب نیــست و ، آمــد وگفــت]نماینــده کرمــان[، حــسین مرعــشىآقــاى 
ایـن   ، گفـت ؛که به مجلس بروم  از من خواست.گردانندگان خط روشنى ندارند و سر   نمایند

 تکیـه رهبـرى روى دفـاع از     ، گفـت  .خواهنـد   هـا مـى      و مستقل  ]چپ و راست   [ جریان ودرا  
یـشان هـم    اکننـد و تهدیـد   عف و نیاز مىض  منتظرى را حمل بر اهللا یتدر مسأله آ  فقیه   والیت

  .داشتعمومی اثر بدى در افکار 
                                                

 - ی امام مدت«: انجام گرفت، اظهار داشت» خلوت خورشید«صاحبه که براي فیلم آقاي هاشمی در بخشی از این م
هاي  افراد، کارها، جریان. دانست ل داخلی همه چیز را مییطوالنی در نجف بودند، ولی احمدآقا در اینجا بود و از مسا

ترین موقع  ر حساسکنار امام در نجف قرار گرفتند و داواخر در .شناخت مبارز و نقاط ضعف و قوت را خوب می
از عراق بیرون کنند به ها تصمیم گرفتند امام را  احمدآقا از موقعی که عراقی.  مشاور و یاور نزدیک امام شدند،انقالب

. رفتند شاید اگر احمد آقا نبود، امام به جاي دیگر می. از نظرات او بود که امام به پاریس رسیدند .کرد کمک بعد، خیلی
آن دو، . گونه فهمیدیم ولی از چیزهایی که بعداً احمد آقا براي ما تعریف کرد، این. مطمئن نیستمگویم، چون  شاید می

ترین  هاي دنیا متوجه امام بود و کارکشته سه ماه که امام در پاریس بودند، خیلی حساس بود، چون همه چشم
کرد که  آقا خیلی کمکهوشیاري احمد. ارندرفتند تا روي آینده ایران تأثیر بگذ خبرنگارها و سیاستمداران به آنجا می

هاي بسیار  ی انقالب استفادههاي نهای ما از آن دوره براي گام. خوب گذشت س خیلیدوره اقامت امام در پاری
آن روزها . ترین دوره پیشرفت کار مبارزه را در دورانی داشتیم که امام در پاریس بودند واقعاً سریع .کردیم خوبی

چه آن روزهاي اولی که هنوز امام . تر شد بعد که به ایران آمدند، کار مشکل. خورد  ورق میتاریخ خیلی سریع
حکومت را تحویل نگرفته بودند و دولت سابق سرکار بود و چه در دوران تشکیل دولت موقت و شوراي انقالب و چه 

کرد نقش  ند و هر کس سعی میهاي مختلف با هم درگیر بود هاي اول انقالب که جریان بعد از آن در حوادث سال
ها داشتند، خیلی به امام کمک کردند  احمد آقا به خاطر آشنایی خوبی که از جریان. تر کند خود را در انقالب برجسته

ایشان براي حفظ شخص امام  .هاي مزاحم نتوانستند از امام بهره زیادي بگیرند و متن اصلی انقالب پیش رفت و جریان
کرد که کار  از لحاظ سیاسی ارتباطات امام را تنظیم می. کرد که آنجا را خیلی خوب حفظ کرد یخیلی باید مواظبت م

اینها از تسلط ایشان بر . حفظ دوستان امام با توجه به اینکه هر کسی توقعات زیادي داشت، بسیار مهم بود. آسانی نبود
اي در به ثمر  ایشان سهم شایسته. مور مملکت استدهد که ناشی از دید وسیع ایشان نسبت به همه ابعاد ا امور خبر می

آقا باعث شد تا ما  موقع رحلت امام بود که حاج احمدآخرین سهمی که ایشان ادا کردند، در .رسیدن انقالب داشتند
هاي پدرش و انقالب نبود، من  اگر در آن مقطع یک آدم دلسوز، آگاه و عاشق آرمان. مشکل رهبري پیدا نکنیم

. اما در آنچه اتفاق افتاد، احمد آقا خیلی مؤثر بود .توان گفت چون اتفاق نیفتاد، نمی! افتاد  اتفاقی میدانم چه نمی
براي مطالعه . ».خداوند روح ایشان را شادتر کند و اجر زحمات و مجاهدات ایشان را مضاعف به ایشان عنایت بفرماید

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوعمتن کامل مصاحبه، 
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 بیشتر وقت را به مطالعـه تـاریخ معاصـر و مـرور مجـدد خـاطرات سـال        .امروز در منزل بودم 

شان براى اجـالس سـران    نویس سخنرانى  پیش،اى خامنهاهللا  تی آ. براى چاپ گذراندم 1360
چنـد اصـالحیه یادداشـت    و م د خوان؛فرستادند براى مشورت اسالمى را ] سازمان کنفرانس [

 ایـن را هـم تـذکر     ؛ به نظرم طوالنى است که مناسب وضع آن اجالس فشرده نیـست            .کردم
   . است به قلم خودشان نوشته شده. ولى مجموعاً خوب است.دادم

 ،کنـد  ربایف که قـرار بـود در اجـالس شـرکت    نظ] نورسلطان[ها بود که آقاى    در گزارش 
 بـه نوشـته روزنامـه جمهـورى     ،آید و نیز در اجالس کارشناسان  کرده که خودش نمى    اعالن

کننـد و   حـسین شـرکت نمـى      شاهو  حسن   شود شاه   گفته مى «اسالمى اعتراض شده که نوشته      
ى ق و این را اهانت به سران تل» شاه در اجالس نداریم ،ان هم نیایند  اگر شاه برونئى و شاه عم     

و ممکـن   که باید بـا احتـرام و ادب تـوأم باشـد          است نامناسب براى فضاى اجالس    .اند  هکرد
  .است همین باعث شود که بعضى دیگر نیایند

کارشناســان در   وضــع عــراق در اجــالسةکــه هنگــام بحــث دربــارگــزارش دیگــرى بود
 این صداى گربه اسـت و نـه   ،سروصدا راه انداخته و نماینده عراق گفتهاي     گربه ،صداوسیما

شگاها  دانـ  سران،اجالسبرگزاري امروز اعالن شد که دولت در مدت      . هاى عراقى   ناله بچه 
کرده که کار مناسبى نیـست و تفـسیرهاى خـوبى هـم نخواهـد       و مدارس را در تهران تعطیل    

  .داشت
 سـوى احـزاب   الل پارلمـان هنـد و دعـوت بـه اعتـصاب از        انحـ  ،هاى خارجى   در گزارش 

رى صـندوق   میلیـارد دال 55داد دولـت بـا شورشـیان و نیـز کمـک       بنگالدش به خـاطر قـرار     
جنوبى براى نجات اقتصاد کره از بحران شدید مـورد توجـه اسـت بـه             المللى پول به کره     بین

 . شـناخته شـده بـود   اقتـصاد  در خصوص که تا این اواخر کره به عنـوان یـک کـشور موفـق              
 داد و مایـل اسـت    پیشنهاد،ولیعهد عربستان، ]امیرعبداهللا[سفیرمان در عربستان اطالع داد که    

  . پذیرفتم؛من در منزل باشد همانی شب اول م،که در ایران
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بـه   . بـود  شاید به خاطر خوردن غذاى مانـده ؛ دیشب و امروز کمى تب داشتم  . بودم در خانه 
 ]محمـدعلی  [عـصر دکتـر   . پـرداختم  1360ى خـاطرات  یمطالعه تاریخ مشروطه و اصالح نهـا      

دانـد و    منتطـرى را مـصلحت نمـی     اهللا یـت  رفتار سـختگیرانه بـا آ      .اش آمدند   هادى و خانواده  
ــانش را   ــر والیتــى و معاون خارجــه امور مــزاحم وزارت ،در مــشاورت رهبــرىحــضور دکت

کـه بـه امـور     کـنم   نـصیحت ]جمهـور  ریـیس [،  از من خواست کـه بـه آقـاى خـاتمى     .داند  مى
  .اقتصادى و عمرانى بیشتر برسد

 جمهـور قرقیزسـتان از شـرکت در کنفـرانس آمـده       یسی احتمال انصراف ر   ،ها در گزارش 
 همان وضع سـابق عـراق     ،]سازمان ملل  [نیت شوراى ام  .آورد   احتماالً آمریکا فشار مى    است؛

 ، محـسن و جمعـى از بـستگان    .هیاهو و وعده کمک روسیه همه  بعد از آن؛دید کرده مرا ت 
  . به قم رفتند،براى مراسم سالگرد والده
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 از  ،کـرد   اظهـارنگرانى  . آمـد  ]رییس سازمان صدا و سـیما     [،  الریجانى] علی[ اول وقت آقاى  

 مثل مراکش ، از حضور در تهران  ،جریان خوددارى بعضى از سران مهم کشورهاى اسالمى       
و اندونزى و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و برونئى به اضافه اردن که همگى قبالً اعالن 

 افراد دیگرى هم بـه آنهـا ملحـق    ، اینکه در دو سه روز آینده     و احتمال آیند    میشده بود که    
  .کرد ىیجو کار است و چاره شوندکه احتماالً آمریکا پشت

ز عنـاوین نیازمنـد بـه     تعـداد دیگـرى ا  ،]تشخیص مصلحت نظـام   [در جلسه شوراى مجمع   
 من تذکر دادم که نباید وضـعى  .کلى در بخش آموزش و تحقیق مشخص شد   تعیین سیاست 

بهه مخالفـت   شُ،يکه دست مجلس و دولت در تصمیمات بسته شود و در هر مورد    آید پیش
  .با مصوبات رهبرى در کار باشد

ده از الریجانى آمدند و همان نگرانى مطرح ش   ] علی[روحانى و   ] حسن[ظهر آقایان دکتر    
اس با آنهـا تمـ  ، ا آقاى خاتمىی پیشنهاد داشتند که من .کردند سوى آقاى الریجانى را مطرح 
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همانان درجـه  یشدن م خطرکمتر.شوندنکه اضافه اقل در مورد بقیه فکرى بشود  و یا ال   میبگیر
مقاله امـروز  سـر  .ه دهنـد یـ کنند و پس از مشورت راهى ارا      قرار شد بررسى   .دهند   را مى  یک

 اســالمى يبعــضى از ســران کــشورهابــه روزنامــه جمهــورى اســالمى را آورده بودنــد کــه 
گیـرد و  ض قرار مـورد اعتـرا  ،خارجه امروزاموردر جلسه وزراى    کرده و ممکن است      اهانت

  .اى براى نیامدن دیگران هم بشود بهانه
 براى توضیح علت افزایش سـقف تولیـد نفـت اوپـک کـه      ، آمد]وزیر نفت[، آقاى زنگنه 

 اعمال نفـوذ  ،اش این است که عربستان سعودى       خالصه ؛باعث پایین آمدن قیمت نفت شده     
  .اند  ولى رأى داده،کنند کثراً قبول دارند که ضرر مىکرده و با اینکه ا

 گزارشى از اقدامات براى امنیت  . آمد ]کل سپاه  فرمانده[،  صفوى رحیم] یحیی[عصر آقاى   
 منتظـرى  اهللا یـت و نظم اجالس سران سازمان کنفرانس اسـالمى را داد و از عواقـب مـسأله آ       

در و  سـپرده شـده      ملـی  لى امنیـت   پیگیرى مـسأله بـه شـوراى عـا         ،کرد و گفت   اظهارنگرانى
  .دستور دبیرخانه است

 بـه  ،کـرد و گفـت    نگرانـى  از رکـود اقتـصادى کـشور اظهـار    .الویرى آمد] مرتضی[آقاى  
هـاى    مـسأله ثـروت  ،ه و عامل آننمودگذارى را کم     مناطق آزاد هم سرایت کرده و سرمایه      

ى یمردم و احتمال جـدا ل رهبرى و نگرانى ی از وضع مسا.بادآورده و تصمیمات دولت است  
  .ى کردیجو ه اظهار نگرانى و چار،مردم بیشتر بین رهبرى و
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اى بـین    مقایـسه . قـبالً اسـتاندار سـمنان بـود       ؛ استاندار اردبیل آمـد    ،ىیهاط] سیدحمید[آقاى   

 استان سمنان به خاطر جمعیت کم و نزدیکى به    ،ها  استان کرد که در اکثر شاخص     وضع دو   
 ، گرچـه منـابع اسـتان اردبیـل    ؛جلـوتر اسـت   ،ها و سابقه طـوالنى     تهران و داشتن زیر ساخت    
 ،هاى مصوب و در دست اقدام اردبیل اجرا شود  اگر طرح، گفتم.ظرفیت توسعه خوبى دارد

 و توسـعه جهـانگردى و دام و کـشاورزى و       انغـ م  فـاز دوم  آهـن و اتوبـان و        با سدها و راه   
  . به سرعت جلو خواهد افتاد،هاى صنعتى ى و تحرك شهركیگرما زمین

  فلسفى را توضـیح داد کـه در بیمارسـتان       ] محمدتقی[ حال آقاى    .منافى آمد ] هادي[دکتر  
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 مالقات با ولیعد عربستان          

منزل آیت اهلل هاشمی رفسنجانی؛ مالقات امیر عبداهلل، ولیعهد عربستان سعودی
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 دارد هزینـه    ،]مان حفاظـت محـیط زیـست      رییس ساز [،  ابتکار] معصومه[ خانم   ، گفت .است

   . استکرده کند و نیروهاى خوب را حذف ه مىر دفتر و اداردکوزیادى براى 
ام بـا    بـراى مـصاحبه   . آمـد  ]مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسـالمی    [،  آقاى مسیح مهاجرى  

  بـا رونـد  ،فقیـه  و نگران است که نظام والیـت     حوزه و روحانیت اصرار دارد       ةروزنامه دربار 
 پیشنهاد تأسیس حـزب بـه مـن    .موجود از مردم جدا و رفته رفته تبدیل به استبداد دینى شود         

دهد و مذاکره با رهبرى براى تغییر شـیوه و از نحـوه حـضور رهبـرى در اجـالس سـران                   مى
 ،باشـد ن منتظـرى محـدود   اهللا یـت  اگـر آ ،کند سازمان کنفرانس اسالمى انتقاد دارد و فکر مى     

  .دهد ىمبارزه را ادامه م
 و  ]سران سازمان کنفرانس اسالمی    [ براى تنظیم برنامه حضور من در اجالس       ،ظهر محسن 

 در دفتـرم را مـنظم   اقتـ ا عصر کتابخانـه  .آمدو پذیرایی میهمانان ها    برنامه ضیافت و مالقات   
همانان و نیامـدن بعـضى از   ی کنفرانس و مة دربار .اى بودم    خامنه اهللا یتهمان آ یشب م . کردند

شـان   قطن اکثر تذکرات من را در  ، گفتند .کردیم  مهم و متن سخنرانى ایشان صحبت      اىرؤس
 ، منجمله اینکه بعد از ورود ایـشان از فرانـسه بـه تهـران    ، امامة خاطراتى دربار .اند  کرده اعمال

واهللا  «کننـد  عمـر مـى  دیگـر  حال به ایشان گفتـه بـود کـه امـام یـازده سـال            یکى از افراد اهل   
گر رفـتن مـن و ایـشان و آقـاى     دی .دانستیم و شد    که آن روزها بعید مى     1»شاءیمن  ل فیضاع

باهنر بـه   ] محمدجواد[بهشتى و آقاى    ] سیدمحمد[اردبیلى و آقاى    ] سید عبدالکریم موسوي  [
   . شب به تهران رساندیم ه نیم و بعد از آنکه در قم سکته کرده بودند، براى آوردن ایشان،قم

کـردن امـام    بـراى قـانع   ، مـن و ایـشان  ،جمهورى ت اول ریاست  اینکه پیش از انتخابا   دیگر  
 و کـسى را هـم معـین نکردنـد و       که امام نپذیرفتنـد    به قم رفتیم  براى نامزدشدن شهید بهشتى     

از  - 2]تهرانـی  [جاللکسى شـبیه سـید     ولى ،دانم  گفتند نمى ،کسى باشد  که پرسیدیم چه   وقتى
                                                

 - ۀٍ  :  سوره بقره261 آیهبائَۀُ حلَۀٍ منْبی کُلِّ سنَابِلَ فس عبس تَتۀٍ أَنْببثَلِ حکَم بِیلِ اللَّهی سف مالَهوقُونَ أَمنْفینَ یثَلُ الَّذم
 ،کنند موال خود را در راه خدا انفاق مىکسانى که ا)  صدقات(مثَل  «:  ترجمهه واسع علیمواللَّه یضَاعف لمنْ یشَاء واللَّ

آن (که بخواهد  اى صددانه باشد؛ و خداوند براى هرکس  هفت خوشه برویاند که در هر خوشهکه  اى است همانند دانه
 » .  و خداوند گشایشگر داناستکند، چند برابر مى) را

 - او .  بودي در دوران پهلویرانی ااستمداری و سدان یاضیشناس، ر  ستاره،)1366 - 1275 (ی تهراننیالد ل جالدیس
 ياستعفا.  سلطنت منصوب شدي شورااستی به ر1357 در سال اسالمی و سناتور شد و در آستانه انقالب ریچند بار وز

 . بودرانی در ای به نظام پادشاهی مهم ضربه، در نوفل لوشاتو)ره (ینی خم حضرت اماماو پس از مالقات با
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و  و و با حضور احمدآقا بودرمالقاتمان در راه !! تواند باشد مى -رجال دولتى قبل از انقالب  
قلـب   در بیمارسـتان  ،  ]1360در شـشم تیـر      [ موقعى کـه بعـد از سوءقـصد بـه ایـشان              ،گفتند
بیمارستان «را  آنجا که نام بیمارستان وجود منافقان در   به خاطر    ،آنجا خیلى ناامن بود   ،بودند

  .کردند نى پخشتن شیری  72گذاشته بودند و در شهادت   1»ىیمهدى رضا
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] سـیدمحمد [ آقایـان  .شـدند   سران کشورهاى اسالمى وارد تهران مـى  ،امروز از صبح تا شب    
ــ] مهرآبــاد[ در فرودگــاه ،حبیبــى] حــسن[خــاتمى و    و از آنهــا اســتقبالدمــستقر شــده بودن

   .همانان خارجى شدیوقتم صرف مالقات م من هم عمدتاً. کردند مى
ل فلـسطین و  ی در مورد همکـارى در مـسا   .خارجه مصر آمد  امور وزیر   ، موسى وآقاى عمر 

  براى آرام کردن نیروهاى مجاهدداشت،  درخواست .داشتیممذاکره عراق و ترکیه و منطقه    
                                                                                                              

که راچ سلطنت انتخاب کرد، ي شورااستی ري برا  رای تهراننیالد  جاللدی س، خوداستیشاه بنابر سمحمدرضا 
 . را به او هشدار داده بودي حکومت پهلوی فروپاش،ها قبل  داشت و از ماهونی مردم و انقالبانی در ممحبوب يا چهره
 جالل را دیامام، مالقات با س.  شدسی مالقات با امام عازم پاري برارانیفاصله پس از خروج شاه از ا بال،یتهرانآقاي 

 خود را به شرح ي استعفا1357 در اول بهمن يو.  بودن آن نمودیقانونری سلطنت و اعالم غيموکول به استعفا از شورا
 نی حفظ مصالح مملکت و امکان تأمينب فقط براجانی از طرف ارانی سلطنت ايورا شاستیقبول ر«.  انتشار دادریز

 بود ی به هدف اصللی ني که براسی به پارنجانبی سلطنت به سبب مسافرت اي شورایول.  آن بودیآرامش احتمال
 با توجه ی افکار عمومه احترام بي که براي به طور،افتی ریی تغعاًی سررانی ای فاصله اوضاع داخلنیدر ا. دی نگردلیتشک

 دانسته، یقانونری بودن آن شورا، آن را غیقانونری بر غیبرکاته مبن  دامتینی خمی العظماهللا تی حضرت آيبه فتوا
لت دارم که مملکت و ملت مسلمان أ مسی اسالماءی و ارواح مقدسه اولنیاز خداوند و اجداد طاهر. می کرديریگ کناره

 ما را محفوظ  زی مصون داشته و استقالل  وطن عزيگزندفرجه از هر اهللا  امام عصر عجلرت حضاتی را در ظل عنارانیا
 رانی سلطنت، به اي شوراتی و عضواستی از ريریگ  پس از کنارهاو. »ی تهراننیالد جاللدی سینیمحمدالحس. ندیفرما

 فوت پاریس در 1366 در سال ی سالگ88 سرانجام در سن آقاي سیدجالل تهرانی،. دیبازنگشت و در فرانسه اقامت گز
و شد  منتقل رانی به ا1370 در سال اوجسد .  نبوداتی حدی نداشت و همسرش در قي در زمان فوتش فرزنديو. دکر

 .دگردیدر حرم امام رضا به خاك سپرده 

 - تاجري به نام حاج خلیل فرزند ، )منافقین(، یکی از اعضاي سازمان مجاهدین خلق )1350 -1324( ییحمد رضاا
 از ی همگ،محسن و آذر ن،یمه ،يمهد قه،یصد رضا، فاطمه،  احمد،،یی رضازیعزهمسرش   ولیخل فرزندان حاج. بود

 فقط فاطمه و محسن این هشت فرزند در مبارزه با رژیم شاه، نیبودند که از بمجاهدین  در سازمان نیفعاالن و مبارز
  .زنده ماندند
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 مالقات با سران كشورھاي اسالمي           

مالقات با آقای برهان الدین ربانی، رییس جمهور افغانستان

مالقات با آقای شیخ محمدبن مبارک آل خلیفه، وزیر امورخارجه بحرین
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    مالقات با سران كشورھاي اسالمي        

مالقات با آقای رفیق حریری، نخست وزیر لبنان

مالقات با آقای شیخ جابر االحمد جابر الصباح، امیر کویت
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 کمک کنـیم و نیـز بـراى جلـوگیرى از همکـارى ترکیـه بـا        -و به قول او تندروها  -مصرى  

بـراى  خواسـت  یل ندارنـد و  ی امیدى به رسیدن به اهداف مذاکرات با اسـرا   ،یل و گفت  یاسرا
 اگـر  ،گوینـد   اضافه کرد که به آمریکا مى     .یل همکارى کنیم  یکشتار جمعى اسرا   خلع سالح 

 اگـر یـک   ؛شودنـ یم مـسلح  یتوانیم به ایـران بگـو    چگونه مى  ،ح اتمى نشود  یل خلع سال  یاسرا
   . یمشود دومى را نپذیر مىنناء را بپذیریم ثاست

ــائو آمــدیــ ر،آقــاى ژاك دیــوف ــراى حمایــت از تولیــد غــذا در  .یس ف  برنامــه فــائو را ب
غذا  نیمى از جمعیت دچار کمبود 2015خواهند تا سال  نیافته گفت که مى    کشورهاى توسعه 

کـه بتوانیـد    دسترسـى اسـت    در صورتى قابل،را نجات دهند و من تأکیدکردم که این هدف       
  .و تکنولوژى را پشت سر این هدف مقدس بسیج کنیدسرمایه 

اى   مالقات گرم و دوسـتانه .جمهور ترکمنستان آمد یسی ر،فاُنیاز] صفر مراد [عصر آقاى   
 همه مردم ترکمنـستان بـه مـن    ، گفتکرد وهاى من براى توسعه روابط تشکر   مک از ک  .بود

خواهنـد ارزان بخرنـد    که چون مى کالت با روسیه براى فروش گاز گفت   مشاز   .مندند  عالقه
، دیننـومر ر مـدتى اسـت صـدور گـاز قطـع شـده و بـه زودى آقـاى چ           ،دهند  و پول هم نمى   

 از مـن تـشکرکرد کـه بـراى       .رود   مـى  آبـاد  براى حل مشکل بـه عـشق       ،]وزیر روسیه  نخست[
توانیم از منطقه   گفت مى.ام د گازشان را دادهی پیشنهاد خر، در مقابل روسیهوقویت موضع ا ت

کا اصـرار دارد کـه    آمری،و گفت کنیم ز را با خطوط لوله گاز ایران وصل      منابع گا  ،سرخس
 ولى او مسیر ،ترکیه ببرندو سپس به خزر به سوى آذربایجان   هاى بحر   گاز را از زیر آب     لوله

  .کنند مى قراردادي منعقد  ،با شرکت شلدي دهد و به زو ترجیح مىایران را 
 بـا  ؛همه جاى کشور را ببینـیم بتوانم از من خواست که سفرى به ترکمنستان بروم که بهتر        

   .خانه مرو که ایران ساخته بروم که براى افتتاح تصفیه  خواست.توجه به فراغت بیشتر فعلى
و دو ن توضیح داد که هفت ساعت زیر عمل بوده  عمل جراحى قلب خود در آلما    ةدربار

درد دارد و اش  هـاي سـینه   و هنوز استخوانباز نیمه کامالً بسته بوده و یکى    رگ از سه رگ   
  .تواند بکشد سیگار هم نمى

 همـراه جمعـى از سـران    ،)]سـاف (رهبر سازمان آزادیبخش فلـسطین   [،  آقاى یاسر عرفات  
اش لـرزش    ضعیف شـده و لـب و چانـه   .الحسن آمدند ق قدومى و هانى  ول فار یفلسطین از قب  

که به خـاطر   مذاکرات صلح به مشکل برخوردکرده و خوشحال بود، گفت .استپیدا کرده   



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 565
                                      

یل موضـع مخـالف   ی اروپا براى اولـین بـار در مقابـل اسـرا          ،یل از قرارها  یتخلفات دولت اسرا  
را در  ]وزیر اسراییل  نخست[،  تانیاهون] بنیامین[ ،جمهور آمریکا  یسیر،  ]بیل کلینتون [و  گرفته  

اش تحـریم   انـد کـه نمونـه     اعراب هم موضع خوبى اتخـاذ کـرده  .سفر او به آمریکا نپذیرفت   
  .اجالس قطر بود

اى   نتیجـه ،خارجـه آمریکـا بـه اروپـا و مـذاکرات بـا دو طـرف              امور در سفر وزیـر      ،گفت
 نـیم  ،کـرده  اکره مـى  مـذ  یتاآلبر] مادلین[دست نیامد و در مدت یک ساعتى که با خانم          هب

کـرد کـه فکـر     سفر عرفات به ایران شده و اضافهبه رف اصرار او مبنى بر اعتراض     صساعت  
شـان ایـران اسـت و نـه       هدف اصلید،ان  نیروهاى آمریکایى که در منطقه جمع شده   ،کند  مى

  .باشیمشیار وما هعراق و خواست که 
 از اوضـاع کـشورش   .دش آمـد  وزیر بـنگال   نخست ،اجدو خانم حسینه    ،بعد از نماز مغرب   

 چنـد حـزب مخـالف    ، به خاطر قرارداد آشتى که با شورشیان کشورش بسته، گفت .مپرسید
 .نـد ا رسـند و مـردم کـشورش راضـی        ى نمى ی ولى به جا   ،اند  اعالن اعتصاب و مخالفت کرده    

 جواز رسمى کار بـدهیم کـه   ،کنند خواست که به کارگران بنگالدشى که در ایران کار مى         
   . مشکل است که این باب را باز کنیم،ها در ایران  با توجه به فراوانى افاغنه و عراقى،گفتم

اش و جمعى از شاهزادگان   خارجهاموروزیر و  ولیعهد عربستان و پسرش ،عبداهللاآقاى امیر
ى از یها سپس از بخش  . کردیم... کنفرانس و  ة مقدارى مذاکرات متفرقه دربار    .و وزرا آمدند  

همانـان کـه   ی مثـل بقیـه م  ،اق خاتم برایشان جالب بود   ت مخصوصاً ا  ؛کردنددیدازب] مرمر[کاخ  
 پیغـام  ، قبالً توسط سـفیر . با هم به خانه ما آمدیم      ،سپس براى شام  . کردند  همگی تحسین می  

  . شام در منزل ما باشد،ل استیکه ماداده بود
انس و دولـت  مـره و اوپـک و کنفـر    حـج و ع ةدر مسیر و در خانه مذاکرات زیادي دربار    

آقاى فهد و اوضاع طبیعـى عربـستان و ایـران و سـفر      جسمی  آقاى خاتمى و رهبرى و وضع       
  در سـفر حـج آنهـا قـبالً     ؛  خانه ما داشتي سپس مالقاتى با اعضا.مره داشتیممن به حج یا ع

 در ، به ایران سفر کند و گفـت ،لفیص ماُخانم  ،عفت دعوت کرد که همسرش . اند  آشنا شده 
 تغییـر  ،مخالف تشکیل کنفـرانس در ایـران بـوده و در اثـر مـذاکرات مـن              شدت  گذشته به   

  . استعقیده داده و حمایت کرده
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اق تـ  در ا. رفـتم ]سـازمان کنفـرانس اسـالمی    [اجالس سرانحل  به مده صبح نزدیک ساعت   

 ]وزیـر امورخارجـه  [،   و آقـاى خـرازى     ]رییس مجلس [،  انتظار با رهبرى و آقاى ناطق نورى      
 نظـر مـن   ؛انـد  رد کرده ى گفتند که تقاضاى مالقات یاسر عرفات را  ا   خامنه اهللا  یتآ .نشستیم

  .کند خارجه هم نظر ایشان را تأیید مىامور وزیر . ولى قبول نکردند،این بود که بپذیرند
 براى ما چند نفر صندلى مخصوص ،همانانی جایگاه مي در وسط سالن جلو .فتیمبه سالن ر  

 بلنـدگوى داخـل   ، اول صـحبت . جلـسه افتتـاح شـد    ،اى  اهللا خامنه   با نطق آیت  . گذاشته بودند 
هـاى   همـان ی دیگـر و م معین اق ترجمه و صداوسیما به مـست ت گرچه از طریق ا    ؛سالن قطع شد  

 ناراحت شـدیم و معلـوم بـود کـه رهبـرى هـم       .شد خیلى بد   ؛رسید  مىصدا  صاحب گوشى   
   .خیلى ناراحتند و چند بار در بین سخنرانى آب خوردند و نطق هم طوالنى شد

همانـان  ی توقـع ایـن بـود کـه م    .کردنـد همانـان عبور یسپس آمدند از وسط سالن و از بـین م   
ا گویــ. کردنـد  خیلـى خـشک و سـرد برخورد   .و ابـراز احـساسات کنندکـه نکردنــد   یـستند  با

 ،اند جا بودن افتتاح کنفرانس توسط رهبرى کردهبهاى خارجى در مورد نا      تبلیغاتى که رسانه  
   .بى اثر نبوده

یس کنفـرانس در    یـ  به جاى ملـک حـسن کـه ر         ؛وزیر مراکش صحبت کرد    سپس نخست 
 آقـاى خـاتمى هـم    .داد تحویـل آقـاى خـاتمى   ریاست را   دوره قبل بوده و به ایران نیامده و         

تر از زمـان   ها هم طوالنى نطقى ایراد کرد و چون با تأخیر شروع شده بود و           سخنرانى طوالن 
   .کردندبه عصر موکول را  بخشى از برنامه صبح ،بینى شد پیش

 ضیافت از طرف آقـاى  .رفتیم براى ناهار به هتل استقالل      ،اق مجاور تبعد از نماز ظهر در ا     
ــیس[، خــاتمى] ســیدمحمد[ ــود]جمهــور ری ــان حــافظ اســد ،در ســالن اجــالس.  ب ــا آقای ،  ب
، فاُ رحمــان] علــی امــام[ و ]جمهــور ســودان ریــیس [ و عمرالبــشیر]جمهــور ســوریه ریــیس[
] یوســف[ و ]جمهــور آذربایجــان ریــیس[، فاُ علـی ] حیــدر[ و ]جمهــور تاجیکــستان ریـیس [

پرسى   احوال،]وزیر پاکستان نخست[،   و آقاى نوازشریف   ]وزیر امورخارجه عمان  [،  علوى بن
 و ]جمهـور ترکیـه   ریـیس [، دمیـرل ] سـلیمان [آقایـان  مـن   دو طرف ،در سر میز ناهار . کردیم

  درصـدي  80 کـسر بودجـه و تـورم     ة در ضمن ناهار با آقاى دمیرل دربـار        .نوازشریف بودند 
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ل قبـرس و  ی گاز دو کشور و مـسا  يها  ل حزب رفاه و وصل شدن لوله      الاحتمال انح و  ترکیه  
اخیـر پاکـستان کـه پیـروز شـده و        بحـران  ة دربار ،با آقاى نواز شریف    .کردیم  صحبت عراق

  .کردیم روریسم و افغانستان و انرژى صحبتت
در اجـالس    وضـع صـدا  اللتخدادم روى ا  احتمال مى؛ا را دیدمه به دفترم رفتم و گزارش    

 .جمهـور سـودان بـه مالقـات آمـد      یسیـ ر، ]آقاي عمر البـشیر   [عصر  . گرى زیاد بشود     هوچی
انـد و از   امتیـازات زیـادى گرفتـه   بـه نظـر    توافق با شورشـیان جنـوب کـه         ةتوضیح داد دربار  

 تـشکر کـرد از   .جمهـور مـالى آمـد    یسیـ ر، ]آقاي آلفا عمـر کنـاره  [ .گفتهاى آینده    برنامه
ها و توافقاتى که در سفر قبـل ایـشان بـه      وعدهةرى خوب اجالس و مذاکره شد دربار      برگزا

  .خارجه پیگیرى کنندامور قرار شد وزارت . استایم که هنوز اجرا نشده ایران داشته
براى بـاال   ، به خاطر درد کمر در اثر تصادف . لبنان آمد  وزیر نخست،  ]آقاي رفیق حریري  [

بود کـه ایـران    او این  خواسته مهم، در مذاکرات.کرد که تحملمشکل داشت ها   رفتن از پله  
،  شـب . از طریق دولت بدهـد ،دارد... هاى لبنانى مثل حزب اهللا و     ه به گروه  کى را   یها  کمک

 صـندوق زکـات سـازمان کنفـرانس       ةدربـار . مـد  ولیعهـد اردن آ    ،]طالل آقاي امیر حسن بن   [
   .کردیم جانبه صحبت دو فلسطین و روابطةاسالمى پیشنهادى داشت و دربار

    
  1997 دسامبر 10                            1418 شعبان    9   1376 آذر 19چهارشنبه 

   
 از کنفـرانس و قـدرت سـازندگى    .وزیر مالزى به مالقـات آمـد       نخست ،ر محمد یتهاآقاى ما 

کـرد و از روش    مـاه سـاخته تعریـف      شـش ایران کـه سـاختمان محـل اجـالس را در مـدت              
 انتقاد نمود ،شود هاى مؤثر مى کراتیک موجود در کشورهاى اسالمى که مانع همکارى    روبو

 در مقابـل ارزهـاى خـارجى سـقوط      درصـد  45 پول ملى مـالزى      ، در چند ماه اخیر    ،و گفت 
بـازان   سـفته ثروت مالزى است و آن را معلول توطئه    درصد 45کرده که به معناى کم شدن       

   .داند یهودى مى
ى ما بانک مرکزبا کردم که  پیشنهاد .سئواالت من از اثبات این ادعا عاجز بود       در مقابل      

قیمـت ارز و ریـال   نواسـانات    چـون مـا بـه خـاطر     ،کنند در این خصوص مذاکره و مشورت  
 از او خواسـتم در زمینـه گـاز و    .ایـم   و مدتى است که مـسلط شـده     ایم  تجربه خوبى اندوخته  
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  .ن بیشتر از امکانات ما استفاده کنندآنفت و صنایع 

ى مـن را از لحـاظ   یاق محـل پـذیرا  تـ  گفـت ا . برایش خیلى جالب بـود    ،ساختمان دفتر من  
 در همـه دنیـا دیـده و      اسـت کـه    ىیاق پـذیرا  تـ  زیبـاترین ا   ،هاى ایرانى   کارى  ینهیبرى و آ    گچ

 ، خـاتم تـاالر  پس از دیدن .کنند  ایرانى در این جهت مالزى را کمک     خواست که هنرمندان  
ت هــا و هنرهــا در مــوارد ســاخ هــا و دقــت کــارى تعجــبش بیــشتر شــد و بــا شــنیدن ظرافــت

  .شود ه نیرو مصرف مىمدانم چرا این ه  نمى،کارى و خاتم گفت نبتم
 . پیـر و ضـعیف و آرام اسـت   .امیـر کویـت آمـد   ، ]آقاي شیخ جابر االحمد الجابر الصباح    [

جمهورى من به ایـران   که در دوران مسئولیت ریاست     از شما معذرت بخواهم   ام     آمده ،گفت
در قبـال تجـاوز   مـا  ویت بـروم و از مواضـع       به ک ي  کرد که من سفر     درخواست . است نیامده

 و او نمـود  انتقاد ،کند و مردم تجاوز مىهمسایگان کرد و از روحیه صدام که به     عراق تشکر 
رود که با شاه ایـران در مـورد ارونـد   ي کردن سند اعتماد نامید و نمونه آن را پاره    را غیرقابل   

   .گردد  ظهر به کویت برمى،د و گفتکرامضا کرده ذکر 
کثریـت  ا اکنون با   ،و گفت آمد  جمهور مخلوع سیرالئون     یسیر،  ]قاي محمد تیجان کابا   آ[

 ، گفـت .نـوازى گینـه متـشکر اسـت     نهمـا یکنـد و از م  اش در گینه زندگى مى     کابینه ياعضا
حمایت تحت  همان شورشیان  ،ى برکنار کردند  یکودتاچیان که چند ماه پیش او را با کودتا        

المللى و سازمان  آنها را به رسمیت نشناخته و با فشار مجامع بیناند و هنوز هیچ کشورى   لیبى
برگـردد و   ست در ماه آوریل آینده کنار بروند و خود ایشان به حکومت        بنا ،وحدت آفریقا 

معتقد . گرچه مطمئن نیست که کودتاچیان به این آسانى تحویل بدهند       . آن روز است  منتظر  
 70و بـا اینکـه   بوده ها از او  حمایت غربىن م شدکباعث است که سفر قبلى او به ایران هم         

جمهـور مـسلمان اسـت و اخیـراً هـم رهبـر          یسیاولین ر او   ،ندا  مردم سیرالئون مسلمان   درصد
اعـالن کـرده کـه    ، کودتا به مناسبت شرکت ایـشان در کنفـرانس سـران اسـالمى در تهـران         

  . اسالمى در آنجا تشکیل شود نخواهد گذاشت حکومت
 ظهـر  .زش بانوان را گفت وخواست که من هـم شـرکت کـنم     ررنامه مراسم و   ب .فائزه آمد 
. به هتل استقالل رفتم ،همان من بودندیهاى اجالس سران که ناهار م      همانیى از م  یبراى پذیرا 

 در سـر میـز ضـیافت دو    .مد گفتمااز آنها استقبال کردم و خوشدم در . به تدریج وارد شدند   
  .دندبو ولیعهد سعودى ،اهللاطرف من آقایان خاتمى و امیرعبد
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 براى تهیه بیانیـه اجـالس مـشکلى پـیش     ، گفت]جمهور رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[آقاى  
اى  خامنـه اهللا  یتاسم آنیستند  مایل ،سعودى] عربستان[ مثل مصر و    ،آمده که بعضى از اعضا    

ر مالقـات  عبـداهللا د امیر ،کشند و گفت به صحن اجالس مى اند مسأله را     در آن بیاید و گفته    
ــود      ــسنجانى نب ــمى رف ــاى هاش ــر آق ــه اگ ــت ک ــه اس ــا او گفت ــران  ،ب ــرانس در ته ــن کنف  ای

 ایـن مـشکل   ، چون با برخورد مناسب ایشان در اجالس اسالم آبـاد پاکـستان       ؛گرفت  سرنمى
 مصمم بودنـد کـه نگذارنـد    ،کشورهاى دیگر خیلی ها و  خود سعودى،حل شد و قبل از آن 

 ایـن را در مالقـات بـا رهبـرى هـم      ،عبداهللا گفـت امیرخود اجالس در تهران تشکیل شود و       
کردم که   و من آنها را قانعنددیترس  از ایران مى  ،گفته است و در مالقات خود من هم گفت        

   .ست دوست آنها،ایران
با آقاى موسى صـدر در لبنـان    براى من سوابق خودش را ،عبداهللا در مذاکرات سر میز  امیر

کردکـه   یدحسین نقل به نام س، از عموزاده صدر.اند یمى بوده خیلى صم ، گفت  و کرد تعریف
 امـام موسـى صـدر را بـا لبـاس شـبیه لبـاس          ،کـش سـاختمان در زنـدان لیبـى         یک نفـر سـیم    

  .داند که دیگر زنده باشد ها دیده است و بعید مى سعودى
 ونـد  نقـت بخوا د باید آنهـا را اعـضا بـه      ؛براى کنفرانس زیاد است   قطعنامه  بند   140گفت  
 مشکل ،این پیشنهادبراي گفتم .  کم شودتعداد بندها که  دهپیشنهاد د  بنا دارد    .نیستفرصت  
  . تصویب شده و هر یک طرفدارانى داردوزرا چون توسط ، آید پیش مى

 قیمـت پـول ملـى    درصـد  10حـدود  که  گفت  ،ولیعهد شاه برونئى هم که در ضیافت بود       
 اکثـر کـشورهاى   ، این جریان . فراوانى دارند   با اینکه ذخایر ارزى     است؛ آنها هم ساقط شده   

   .گرفته استرا ] آسیا[شرق 
 نطق نوشـته بـودم و   .کردمتم و تشکر آمد گف  همانان سخنرانى نکردم و فقط خوش     یبراى م 

.  تـرجیح دادم کـه خوانـده نـشود    ، به خاطر فراوانى سخنرانى در این روزها      .ترجمه شده بود  
، همانــان دیــروز آقــاى خــاتمىیعــالوه بــر م .کــردم هــا بدرقــه نــان را تــا پــاى اتوبــوسهمایم
. م را هم به ضیافت دعوت کرده بود       نظام  اعضاى مجمع تشخیص مصلحت    ،]جمهور رییس[

  .همانان برسیمیها هم بودند که به بیشتر به م بچه
 هنـوز محـل اجـالس    ؛انـد  که کمـى زود رفتـه    معلوم شد  .با اتوبوس به محل اجالس رفتند     

 برق اجالس قطع شده و از نقاط متعـددى از  ،ه خاطر برف و باران زیاد     امروز ب  .آماده نیست 
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گـري   هـوچی کرده که باعث قطع برنامه شده و اسباب خجالت ما و وسیله   آب چکه ،سقف

  .اند زدن را شروع کرده  نیش،یلیهاى غربى و اسرا دشمنان است و رسانه
جمهـور   یسیـ  ر،اى حافظ اسـد  آق، بعد از نماز مغرب  .عصر در دفترم کارها را انجام دادم      

یل یهاى اسـرا  یل و جاسوسى  ی بیشتر وقت با توضیح جنگ با اسرا       ، مطابق معمول  .سوریه آمد 
همانـان  ی ولـى م ،وقت تمام شد و هنـوز ایـشان حـرف داشـت و مایـل بـود بمانـد          . ه شد گرفت

   .همانان قطرى هم در راه بودندیبحرینى آمده بودند و منتظر نشسته بودند و م
هـا   سه گفت کـه رهبـرى از ایـشان خواسـته اسـت کـه در کنفـرانس از فلـسطینى                  آخر جل 

 ایشان مایل بود که سوریه و لبنان هم در این حمایت شـریک باشـند کـه     .حمایت قوى شود  
 اهللا یـت  گویـا حـرف آ  . قـرار شـد بـه رهبـرى هـم بگـویم       ؛گفتم مـانعى نـدارد    .حق با اوست  

   ....طر مسأله فلسطین و به خا،یل استی حمله شدید به اسرا،اى خامنه
مـان کوتـاه     وقـت .خارجه بحـرین آمـد  اموروزیر  ،  ]خلیفه مبارك آل  آقاي شیخ محمد بن   [
 از مـا  . ضرورت دوستى و همکارى بیشتر دو کـشور بـود        ةها از دو طرف دربار       صحبت .بود

 روابـط  ،شوند و به همین دلیـل  هاى ایران حمایت مى    اند که مخالفانشان توسط رسانه      رنجیده
 پیـام دوسـتى و   .اند و امیر بحرین هم در اجالس شرکت نکرده    به سطح کاردار تنزل داده    را  

   .اعتماد دادم
 بـه خـاطر گرفتـه شـدن     .امیر قطر و همراهـان آمدنـد  ، ]ثانی  خلیفه آل آقاي شیخ حمد بن   [

 گفتـه موبایـل  هـا از طریـق تلفـن      به راننده. با تأخیر رسید  ،وقت در مالقات آقاى حافظ اسد     
 مثـل اینکـه متوجـه    ؛که در دفتر معطل نماننـد ها بگردانند   ى آنها را در خیابان    که مقدار ندبود

 بـه خـاطر   ،ها گفته است  گفت به بحرینى.قبالً هم به ایران آمده . گرمى بود   مالقات .اند  نشده
هـاى    مثـل رسـانه  ،هـا   چون در ایـران رسـانه  ، نباید از ایران برنجند   ، ایران يها  اظهارات رسانه 

 بـر   اسـت؛ المللى الهه محول کـرده    اختالف با بحرین را به داورى بین       ، گفت .غربى آزادند 
  1.سر جزیره اختالف دارند

 معتقد . توضیح داد، که اخیراً علیه او در قطر صورت گرفته و موفق نبوده          ییتاد کو ةدربار
ا  گویـ .اند کـه عـضو پیمـان دمـشق هـستند      است که بعضى از کشورهاى عربى محرك بوده      

 سئوال کرد که در مالقات رهبرى . من را دعوت به قطر کرد     .نظرش به مصر یا سوریه است     
                                                

 - اختالف دارند»لیفشت الدب«و » الزباره«، »جنان «رهی بر سر سه جزنیقطر و بحر . 
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  .سم خاصى نیسترو  آزاد است ،گفتم...قه کند یا مصافحه یان معا؛پروتکل چیست
 از روحیـه  .رفـتم  ]ولیعهد عربستان سعودي  [،  شب براى بازدید به اقامتگاه آقاى امیرعبداهللا      

 .مـره بـرویم   قـرار شـد نـوروز بـه ع        !! تعریـف زیـادى کـرد      ،دارانخوب جوانان ایران و پاس    
ایـم و تعجـب       کرده را عرب انتخاب   -شمخانى] علی[آقاى   -خوشحال است که وزیر دفاع      

 گویـا اینهـا   .کـرده  هم تکلم قبل از من آقاى شمخانى به مالقاتش رفته بود و عربى      .اند  کرده
قـرار شـد در سـفر     .اند کرده که تعجب ت در ایران روحیه ضدعرب حاکم اس     ،کنند  خیال مى 

کنیم و مقـدارى از  سالمى هم بازدیـد امذهبى و   از مناطق دیدنى تاریخى و آثار      ،به عربستان 
   . سلف صحبت شد که در قرآن هم اشاره دارديآثار مانده از انبیا

صـرار و   بـا ا .وزیر لبنان هـم در دفتـر مالقـات داشـتم         نخست ،قاى رفیق حریرى  آامشب با   
 . مـسأله مهمـى دارد  ،چـرا؟ در مالقـات معلـوم شـد      نـستم   دا   نمـى  ،خواست  له مالقات مى  عج

خارجـه  امور قطر داوطلب میزبـانى کنفـرانس سـران آینـده شـده و در جلـسه وزراى          ،گفت
نـد و سـوریه   ا  ولى لبنان و سوریه و بعضى از کشورهاى عربى دیگـر مخـالف           ،تصویب شده 

 بـه مـن چیـزى    ، ساعت قبلیک در مالقات ،ظ اسد  گفتم آقاى حاف   .میزبان باشد است  مایل  
ــا توجــه بــه کنفــرانس ،کــرد کــه بگویــد و اســتداللاند کــرده  گفــت او را واســطه.نگفــت  ب

 ضمناً از همکارى جدید ترکیـه و     . مصلحت نیست  ،خورده دوحه و حمایت آمریکا     شکست
ــرا ــ یاس ــار نگران ــران     ییل اظه ــرب و ای ــاى ع ــراى دنی ــدى ب ــر ج ــرد و آن را خط ــدید ک  ش

د و نفـوذ  نسـاحل خـزر برسـان   بـه  از طریق آذربایجان را یل ی تالش دارند اسرا  ،گفت.داند  مى
مـؤثر  ] وزیـر امورخارجـه روسـیه   [ ،یمـاکف پر] یـوگنی [له آقـاى  م منج ،ها در روسیه    یهودى

 ، آخر شب. و امروز هم رفتداست و به همین جهت دمیرل در اجالس خیلى تحت فشار بو
  . اجالس آینده تذکر دادمة دربار]جمهور سریی[، تلفنى به آقاى خاتمى

  
  1997 دسامبر 11                            1418 شعبان   10    1376 آذر 20شنبه  پنج

   
 جریـان بازداشـت و محاکمـه و    .کـردم   تاریخ مشروطه را مطالعه مى  و تا عصر در منزل بودم    

در رأس پلیس و نظمیه بود  منیاریک  مخصوصاً که ؛اعدام شیخ فضل اهللا نورى متأثرم کرد
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  1 .و علما در محاکمه شرکت داشتند

 سـران سـازمان کنفـرانس اسـالمى فـراوان اسـت و       اجـالس ها روى  لیلح ت ،ها  در گزارش 
اسـتفاده   سوءمـورد  سخت ،جمهور در نطق افتتاحیه یسیگیرى رهبرى و ر اختالف در جهت  

 کنفرانس ياختالف نظر در اعضاواینکه  .ى استیگرچه تفاوت جز؛ هاى غربى است  رسانه
ا سایرین ایـن   مسأله صلح خاورمیانه و تفاوت دیدگاه ما ب.باعث تأخیر در جلسه اختتامیه شد   

متخلـف  را یل یکننـد و اسـرا    اصـل برنامـه سـازش را تأییـد مـى     اً اکثر.اختالف را پیش آورد   
کند و ما اصل سازش را قبول نداریم و در نطق رهبـرى هـم          نند که به قرارها عمل نمى     دا  مى

  .ها شد العمل همین مسأله باعث عکس
جمهـور آذربایجـان    یسیـ  ر،فاُ  مالقاتى بـا آقـاى حیـدر علـی       ،عصر در ساختمان حافظیه   

له به  در این مرح،ها مطرح شد و نیز ضرورت همکارى که تأکید کردم          مقدارى گله  .داشتم
   .شود میها رفع   گله،ها تالش کنند و در عمل پردازند و براى رونق همکارىنها  گله

 به صـورت زنـده و مـستقیم    ، مراسم اختتامیه کنفرانس، بعد از ظهرسه از ساعت   ،قرار بود 
 این مراسم در سـاعت هـشت و پـنج دقیقـه     ،دنسمطالب    به خاطر عدم توافق بر     ،پخش شود 
د ی ولى بعضى مضامین در تضاد با نظـرات رهبـرى اسـت کـه شـا      ،ود جالب هم ب   .شروع شد 

 از قبیل مسأله تسامح و ؛هاى خارجى روى آن انگشت بگذارند و تبلیغات سوء بنمایند       رسانه
و تبلیغ زیاد بـه   ده از فرهنگ غربى به جاى تهاجم   روند صلح و مسأله استفا    محکومیت  عدم  

رنگ شدن اسـم     و کم اسالمی  کنفرانس  ان  سران سازم سابق  اجالس    یسی ر ،حسن نفع ملک 
ن پخـش  آهـاى    ولى نسخه ،بیانیه مفصل را هم نخواندند    البته  و  رسمی،  هاى    هیرهبرى در بیان  

  .دانم چه مضامینى دارد شد که نمى

                                                
 - با يو.  بودرانی جنبش مشروطه اشروانیراز اول تهران و از پت، از مجتهدان )ق1327ـ1259 (ياهللا نور  فضلخیش 

 مجلس بیار را به تصوظّ نُاتی هلی بر تشکی مبن، مشروطهیمم قانون اساست اصل دوم م،ی آخوند خراسانیبانیپشت
 مشروطه، از ی از اصول متمم قانون اساسی برخة دربارندگانی نماگری دبا اختالف لی به دلی ول، رساندی مليشورا

خواهان و   بر مشروطهيدیگرفت، اعتراضات شد خواهان نام که مشروعه یانی جريانداز کرد و با راه يریگ کناره مجلس
 امضا يآور بستن مجلس، جمع توپ  بهيماجرامشروطه در نی مخالفکردن یاهللا با همراه  فضلخیش .کرد واردتیمشروط

 از جمله رساله ییها شاه و نوشتن رساله ی مجلس بعد از بمباران توسط محمدعلیی عدم بازگشاياز علما برا
 و فتح تهران ریصغ د پس از دوره استبدايو .کرد خواهان را به خود جلب  مشروطهدیمشروطه، مخالفت شد حرمت

 . محاکمه و سرانجام اعدام شدی در دادگاه،خواهان  مشروطهدست به
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هـا بیـشتر     در گـزارش . با مطالعه تاریخ و اصالح خاطرات و کار کلیـد قـرآن        ،در منزل بودم  
کـه معمـوالً مثبـت     کنفرانس اسـالمى اسـت  سازمان خبار مربوط به نتایج کار اجالس سران      ا

هـاى ملـى آنهـا و سـهام      پولارزش و سقوط ] آسیا[است و تشدید بحران اقتصادى در شرق  
  . سرماخوردگى هم دارم.ها بورس

   
  1997 دسامبر 13                                    1418 شعبان    12   1376 آذر 22شنبه 

   
خواسـت بدانـد راجـع بـه نفـت و اوپـک بـا          مى. آمد]وزیر نفت [،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  

 توجیـه قابـل قبـولى بـراى     ، چه بحثى شده کـه گفـتم   سعودي،ولیعهد عربستان ،  ]امیرعبداهللا[
 ،کـردن آنهـا    قرار شـد بـراى قـانع       . نداشتند ،کسر قیمت شده   باالبردن سطح تولیدکه منجر به    

 براى اقدام در جهت توسعه بخـش  .جهت خوددارى از سیاست باالبردن تولید پیگیرى شود     
  .کرداستمداد  در خشکیتولید نفت

 بـراي   دیگـر  چنـد مـورد از عنـاوین          نظـام،  مجمع تـشخیص مـصلحت    در اجالس شوراي    
عـضو مجمـع تـشخیص و    [، عـسگراوالدى ] اهللا حبیـب [آقـاى  . کلى تصویب شد   هاي  سیاست

؛ کـنم  داشت در اجالس کنگره مؤتلفـه شـرکت        درخواست   ،]مؤتلفه اسالمی دبیرکل حزب   
   . عفت هم ناهار در دفتر بود. عصر کارها را انجام دادم.نپذیرفتم

کـشورهاي   [مـسابقات ورزش بـانوان  دوره   دهمـین    براى افتتاح مراسم   ،بعد از نماز مغرب   
ــالمی ــیم ،]اس ــگاه آزادى رفت ــه ورزش ــائزه؛ ب ــست [،  ف ــوراي همب ــیس ش ــان ری گی ورزش زن

رییس سازمان تربیـت  [، طبا هاشمى] مصطفی[ آقایان  . با اصرار ما را برد     ،]کشورهاي اسالمی 
وزیـر مـسکن و   [، زاده عبـدالعلى ] علـی [شـهردار تهـران و   ، ]غالمحسین کرباسـچی [ و  ]بدنی

  اسـتقبال .ر بـود  هزار نفرى پـ 12 سالن   . از نمایشگاه بازدید کردیم    .هم بودند ...  و ]شهرسازي
مى ن خـا ،مجـرى برنامـه   .ختنـد یر  در مسیرمان گل مى  ، دختران در دو صف    .رشورى کردند پ

 قرآن را گروهـى از دختـران بـه صـورت         .فارسى و انگلیسى  ؛  کرد بودکه خوب صحبت مى   
   .شد  خوب بود و با سکوت جوانان همراه مى؛خواندند خوانى هم
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آفریدکه هـر دو  گرد معراج و : دو نمایش اجرا کردند.طبا گفت شمىمقدم را آقاى ها خیر

 شــبیه ؛رشـورى ابـراز کردنـد    بـراى او هـم احـساسات پ   .گـزارش داد   فـائزه هـم  .جالـب بـود  
ــ  .احـساسات مربــوط بـه مــن   کردنــد و   و مـشعل را روشــن د پـرچم را بــا تــشریفاتى بـاال بردن

  .رژه رفتند کشور اسالمى 24ورزشکاران 
 منجملـه در ورزش و ابـداع الگـوى مناسـب     ،هـا در ایـران   پیشرفت خـانم مورد من هم در   
 تنـدیس   1.کـردم  کوتـاهى  صحبت ،اسالمى و ضرورت ورزش براى زنان     بانوان  ورزش براى   

 ازگـروه سـرود   .هاى من به ورزش بانوان تقدیم داشـتند    ورزش را به عنوان سپاس از کمک      
نُه  ساعت . سرود سازندگى در سپاس از من اجراکردند،ختر و پسر جوانان جنوب تهران و د    

  . به خانه رسیدیمشب
   

  
                                                

 - انتظار همین بود که بتواند براى ایفاى نقش نیمى از جامعه ،از ایران اسالمى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
شوند  ها موفق می  خانم،خوشبختانه به تدریج در ایران. ها باشد الگویى براى کشورهاى اسالمى در همه زمینه - زنان-

ها، این برنامه  اى از مجموعه پیشرفت ش مناسب خودشان را بر عهده بگیرند و نمونه نق،هاى گوناگون که در صحنه
هایى مثل تحصیل، تحقیق، مدیریت جامعه، مدیریت  ما در صحنه .هاست خوب و معنادار و شاد و با نشاط شما خانم

ف و پیام براى دنیا  صاحب حر،خانه، تربیت فرزندان و شرکت در امور اجتماعى مختلف، در ایران اسالمى امروز
ب به ورزش هاى نامناس به خاطر اینکه فرهنگ غرب پیرایه. ها، صحنه ورزش بود ترین صحنه یکى از مشکل. هستیم

ق جاى اینکه مشو  این افراط و انحراف به. ى در برابر ورزش سالم و سازنده بانوان دنیاستبانوان بسته بود که سد
اى اجرا بشود که با اصول  الزم بودکه در ایران اسالمى برنامه. مانع شد  تبدیل به هاى نجیب و اصیل و دلسوز باشد، خانم

متأسفانه ما در  .م استفاده از ورزش محروم نشوندها هم از حق مسل در عین حال خانمو معارف اسالمى سازگار باشد و 
د و همان راه غرب را رفتند و آنها  افراط کردن،بعضى از کشورهاى اسالمى.  دچار افراط و تفریط هستیم،جهان اسالم

 تفریط کردند و اصالً باب ورزش را ،بعضى از کشورهاى اسالمى. هاى این میدان ناسالم شدند هم گرفتار محدودیت
نقش مهم جمهورى . ى محروم کردندکل  به،ها را از این حق مسلم و این میدان سازنده ستند و خانمها ب بر روى خانم

هاى همه کشورهاى اسالمى بگذارد و این کار بسیار  اه درست و میانه و سالم را پیش پاى خانماسالمى این شد که ر
مجامع رسمى ورزش هم چنین ورزشى را با مراعات حدود و .  ناباورى بود، مقاومت بود،روزهاى اول. شکلى بودم

ها  سال. ارد چنین میدان ورزشى بشوندپذیرفتند که و  بسیارى از کشورهاى اسالمى هم نمی. کردند  ثغور دنیا قبول نمی
در مسابقات شما  ،این حق برسید که امروز تعداد زیادى از کشورهاى اسالمى   به،طول کشید تا شما موفق شدید

این شاهد حضور سالم و سازنده جمع زیادى از ورزشکاران جهان اسالم در برنامه هستیم که باید اند و  شرکت کرده
 معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .یک گفتموفقیت را به شما تبر

 .1398 انقالب،



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 579
                                      

  1997 دسامبر 14                                1418 شعبان    13   1376 آذر 23یکشنبه 
   

ــولی [مخبــر] محمدرضــا[آقــاى  مــشورتى شــوراى عــالى انقــالب   مــسئول کمیــسیون ،]دزف
 از من اسـتمداد  ؛ نگران حذف کمیسیون است.من تشکر کرد هاي  ت از مساعد  .آمد فرهنگى

 اکثریــت ؛ وضــع سیاســى و دینــى دانــشجویان را آورد ةنمــود و گــزارش تحقیقــات دربــار 
اسـتمداد    بـراى تکمیـل تحقیـق   .هبى دارند و اقلیتـى گـرایش سیاسـى     ذ گرایش م  ،نیرومندى

   .کرد
] حـزب [ خواستند کـه در کنگـره   .ندبینا آمد توکلى] ابوالفضل[مقصودى و  ] جواد[آقایان  

 ،شان که پس از انتخابات  حیات جناح  براى تجدید  .که نپذیرفتم  کنم شرکت] اسالمی[مؤتلفه  
نگرانى اظهـار شـدن موقعیـت رهبـرى       و از ضعیف  کردند   ىیجو   چاره ه،ضعیف و پژمرده شد   

 اهللا یـت که در ایام حج در مکـه دیـده اسـت کـه آ           خوابى نقل کرد   ، آقاى مقصودى  .دندنمو
 برنامه ایـشان قطـع   ، پس از انجام خطبه اول    .اند  هاى جمعه بوده    خطبهایراد   مشغول   ،اى  خامنه

 ، شـب بعـد  .انـد   معلـوم شـده در کنـار میکروفـون خوابیـده     ،اند کرده که پیگیرى  شده و وقتى  
 امـام روى تـابوت     کـه   در حـالى   ؛انـد   کـرده   جنـازه مـى    که امام را تـشییع     خواب دیگرى دیده  

  .اند کردهى این را هم به ضعف رهبرى تعبیررّبعکه م شان آویزان است  و دستاند نشسته
عى دیگر بر سر معاملـه      مکه با ج   براى نزاعى  ،کرداستمداد  و  چهرازى آمد   ] ابراهیم[دکتر  

کـرده و    سپس خودش نکول،اند کرده  چند سال قبل قولنامه.اش دارند زمین بیمارستان روانى  
ــردازدشــده جریمــه نکــول راحاضر ــه انجــام معاملــه حکــم ، بپ ــز   ولــى دادگــاه ب کــرده و نی
   .اند کرده درست  که علیه او در دادگاه انقالب به اتهام اهانت به رهبرىییها پرونده

 بـا مـادرش     ؛ دختـر شـهید اسـت      .ى را بـستم   یـ عال] حـسین [ آقـاى    هخواندعصر عقد دختر  
رضایى ] محسن[ با آقاى   براى همکارى  .جهرمى آمد ] سیدمحمد[ آقاى   . است ازدواج کرده 
گرفت و از رکود و رشد بیکارى با توجه  اجازه] مجمع تشخیص مصلحت نظام[در دبیرخانه   

 ؛شـان ناراضـى اسـت    کـرد و نیـز از شکـست جنـاح      اظهار نگرانى به بودجه پیشنهادى دولت     
   .ى داشتهایى نمود و پیشنهادیجو چاره

سـران   کنفـرانس  سران سـازمان  اجالس ةبیشتر مذاکراتمان دربار. همان رهبرى بودم یشب م 
 .اسـت   ایشان از مذاکراتش راضـی .ها گذشت  در مالقاتها همانیاسالمى و مذاکراتمان با م    
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 مذاکراتشان به مشاجره کـشیده و   ،]جمهور آذربایجان  رییس[،  فاُ علی] حیدر[در مذاکره با    

 .اسـت ان آمـده     بدش ،]جمهور بوسنی و هرزگوین    رییس[،  عزت بگوویچ ] علی[ از اظهارات 
 بـه صـراحت   ، راضـى بودنـد و گفتنـد   ]ولیعهد عربستان سـعودي [، عبداهللامیراز مذاکرات با    

  .شد میاین کنفرانس در تهران تشکیل ن ،گفته که اگر آقاى هاشمى نبودند
  

  1997 دسامبر 15                              1418 شعبان    14   1376 آذر 24دوشنبه 
   

هـا را خوانـدم و کارهـا را انجـام       بـولتن ، در دفتر کوشـک    . کمى تب دارم   سرماخوردگى و 
ــانه. دادم ــى  در رس ــاى غرب ــاى    ،ه ــارات آق ــیعى از اظه ــاب وس ــیدمحمد[بازت ــاتمى] س ، خ

آمریکـا   ملـت  با اینکه ایشان صحبت از مذاکره بـا  1. در مصاحبه دیروز داریم    ]جمهور رییس[
نـرمش در مقابـل    مـذاکره بـا آمریکـا و سیاسـت     آن را بـه      ،کنند  ها سعى مى     در رسانه  ،کرده

  .کنند جمهور را پیگیرى مى یسیانگیزى بین رهبرى و ر  سیاست تفرقه؛آمریکا تفسیرکنند
 بـا    رهبـر نهـضت آزادى را      ،یزدى] ابراهیم[ خبر بازداشت دکتر     ،هاى خارجى   خبرگزارى

احتماالً   است؛الن نشدههنوز از طرف مراجع داخلى اع. اند کردهاستناد به بیانیه نهضت منتشر
  . استفقیه به خاطر اهانت به والیت

  
  
  

                                                
 -  آقاي سیدمحمد خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی، در پاسخ به سؤال یک خبرنگار خارجی که

وگوي میان ایران و آمریکا نرسیده  فتکنید، آیا زمان گ ها صحبت می وگو میان تمدن که شما از گفت درحالی«پرسید، 
سخن من خیلی فراتر . ها، خیلی دقیق مورد توجه قرار نگرفته است وگوي میان تمدن مراد من از گفت«: ، گفت»است؟

در . زدایی را شروع کرده و در این کار کامالً موفق بوده جمهوري اسالمی ایران، اصل تنش. هاي معمولی است از گفته
کنم و امیدوارم در  ابطه با آمریکا، اوالً الزم است مراتب احترام خود را به مردم و ملت آمریکا اعالممورد ایجاد ر

هاي آمریکا، طی پنجاه سال گذشته در حق ما روا  اي نه چندان دور با مردم آمریکا سخن بگویم و از آنچه دولت آینده
وگو با مردم آمریکا و احتمال ایفاي نقشی از سوي   گفتایشان در پاسخ به خبرنگار دیگري دربارة» .داشتند، متأسفم

گذاریم، اما من  دولت آمریکا منتخب مردم آمریکا است و ما به انتخاب مردم آمریکا احترام می«: دولت آمریکا گفت
لح وگوهاي متفکرانه بیشتر شود، جهان به ص سخن متفکرانه و تاریخی با مردم آمریکا دارم و معتقدم هر چه این گفت

 .3، صفحه1376 آذر24، دوشنبه 5371اسالمی، شماره  روزنامه جمهوري: منبع» .شود تر می نزدیک



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 581
                                      

  1997 دسامبر 16                               1418 شعبان    15   1376 آذر 25شنبه  سه
   
 از مهرآبـاد بـه سـوى کـیش پـرواز      ونـیم صـبح   نُـه سـاعت  .] امروز نیمه شعبان، تعطیل است  [

 .هـا بـه خـاطر مدرسـه نیامدنـد       اکثـر بچـه  .مـراه بودنـد   هی عفت و یاسر و مریم و لیل .کردیم
سـازمان منطقـه    [ مدیرعامل،پناه یزدان] محمدرضا[ آقاى . فرودگاه کیش بودیم  یازدهساعت  

  . کیش به استقبال آمده بود]آزاد
هـاى   وت بـه خـاطر مـسأله ثـر    ،ى اخیـر هـا  ماه در . وضع کیش را گفت،در مسیر تا پاویون   

ند شده و تجار و کسبه هم از رکود    حرکت سازندگى کُ   ،کشور لبادآورده و نیز رکود داخ    
کمتر از حد انتظار ؛ایم سال گذشته پیشرفت داشتهنسبت به  ولى مجموعاً  ،کارشان گله دارند  

   .و برنامه
 هواى تمیز و معتـدل و محـیط آرام   . در ساحل دریا قدم زدم     ،پیش از ظهر و عصر و شب      

جویانـه آقـاى     هنـوز بازتـاب اظهـارات آشـتى    ،هـا  شدر گـزار . دهد  براى استراحت جان مى   
 ولـى بـا تفـسیر    ، نسبت بـه آمریکـا مـورد توجـه اسـت         ،]جمهور رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[

 ، امـا گیرنـد  نادرست که مذاکره با ملت آمریکا را به معنـاى مـذاکره بـا دولـت آمریکـا مـى           
پذیرندکـه قطـع    ه مـى گرچ؛شـوند  ل مىی شرط قا ، با شیطنت براى قبول مذاکره     ،ها  ىیآمریکا

   .شان نیست با ایران به مصحلتطه راب
 گفـتم .انـد  اق گرفتـه تـ  در هتـل ا  .عصر اخوى احمد و داماد جدیدش و منیژه و لیدا آمدند          

 هـر یـک سـه هـزار     ، به پاسداران و خدمـه هواپیمـا     ،)]عج(مناسبت میالد حضرت مهدي      به[
  .تومان عیدى بدهند

  
  1997 دسامبر 17                         1418عبان   ش  16   1376 آذر 26چهارشنبه  

  
هـاى   ها و خرچنـگ   ماهى. ساعتى در ساحل دریا قدم زدم      ،بعد از نماز صبح وگرفتن اخبار      

ى از کف دریـا را کـه معمـوالً    یها  قسمت، در حالت جزر   . به کنار ساحل آمده بودند     يزیاد
  .ها را تماشا کردم  مخصوصاً مرجان،زیر آب است

 براى بازدید از منطقه صنعتى و طرح کشاورزى و بعـضى        . ساعت ده آمد   ،پناه ى یزدان آقا
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 را دیـدم کـه در دسـت     سـینا سـازي   رو کارخانـه خود   .هاى مـسکن و شـهرى رفتـیم         از طرح 

 تولیـد  سـاخت داخـل   درصـد  61 بـا  خـودرو سـري    اولـین    .گفتند تأخیر دارد  ؛  ساخت است 
تولیـد   ،سـونی  مونتاژ تلویزیون  ،ارفزنوشت ا هاى کوچک تولید ماژیک و         کارخانه .شود  مى

 را 1ونیک پ هایدرو  سپس طرح کشاورزى.بلور و صنایع چوب را دیدیم    الست  ب سند ،کفش
 حدود هفت هزار  در-کند  خیار و کاهو و طالبى تولید مى ،که زیر پالستیک و بدون خاك     

  .کردیم بازدید-مربع متر
هاى وسیع گل است و با      باغچه ،ف مسجد  اطرا .نماز خواندیم ) ع(ر مسجد حضرت امیر     د
ـ میرم در رسـتوران    .ستصفا از  . آمـد ]کـیش  [جمعـه  امـام  ، آقـاى طالـب  .هـار خـوردیم  انا هنّ

در برخـورد خطـی     جمعـه شـکایت داشـت کـه بـه خـاطر عـدم                شوراى سیاسـتگذارى ائمـه    
  .فتاند و از خدمات وسیعش در میناب گ  ایشان را از میناب به کیش منتقل کرده،انتخابات

هـاى غربـى     در رسـانه ]دبیرکـل نهـضت آزادي    [،  یـزدى ] ابراهیم [بازتاب بازداشت دکتر    
 شـام را  ،شـب . داننـد  جمهـور مـى   یسیوسیع است و آن را تبلور مبارزه میان والیت فقیه و ر      

 .کنار ساحلدر با ساختمان شاعرانه ؛کیش در رستوران شاندیز بودیم    عمران  همان سازمان   یم
 غذاهاى خـوب بـومى   ؛ند و در آنجا هم رستوران دارند هست اندیز مشهد متصدیان آن اهل ش   

  .دارند و گران
نامه برگزارى همایش جهانگردى براى رفع مـشکالت  ر از ب .آقاى رستگارى هم آمده بود    

 امام جمعـه و  ، آقایان طالب.جذب توریست براى کیش توضیحى داد و از من نظر خواست        
هاى بادآورده بر اقتصاد    از تأثیر منفى مسأله ثروت     .دند روحانیون کیش آم   دیگر از چند نفر   

 .رود  انتقاد بـه نظـرات رهبـرى از بـین مـى        قبح  کم   کم؛  کشور و منجمله کیش انتقاد داشتند     
درسـت  هیـأت و تـشکل    براى خودشـان  ، اهالى مهاجر از هر منطقه  ،کم در کیش   گفتند کم 

  .کنند مى
  
  

                                                
 - آب  .گیاهان بدون خاك است کاشت  فن، یعنیامالح محلول  به معناي پرورش گیاه در آب و،پونیکوهایدر

کشت . غذایی استمتعادلی از مواد ت حاوي ترکیبا،کند مین میأنیاز گیاه را تها که غذاي مورد موجود در اطراف ریشه
 .حاصل شود بازده بیشتري ،هایدرپونیک این امکان را می دهد که در ازاي کار کمتر و زمان کمتر



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 583
                                      

  1997 دسامبر18                              1418 شعبان    17   1376 آذر 27شنبه  پنج
   

اى و  ها و ساخت پاویون جدید و بیمارسـتان هـسته        کارى  پیش از ظهر براى بازدید از جنگل      
 بقیـه وقـت   .هـاى جدیـد رفتـیم    نکُـ  کامپیوترى سازمان کیش و آب شیرین    بندرگاه و مرکز    

  .شد ها و تاریخ اکتشاف اتم صرف مطالعه براى بولتن
  

  1997 دسامبر 19                                 1418 شعبان    18   1376 آذر 28جمعه 
   

 بـه منـزل   ونـیم ظهـر   یـک  سـاعت  . از کیش به تهران پرواز کردیم      ساعت یازده و نیم صبح،    
 طـرح  ء از رکـود کـشور و آثـار سـو    ،حفاظـت  اه مسئول سـپ ، در راه آقاى موحدى .رسیدیم

ظار بود که در ت ان، صحبت کرد و گفت، آن هم از سوى رهبرى،هاى بادآورده  مسأله ثروت 
  . جهان اسالم گرفته شودة تصمیم مهمى دربار، سران در تهراناجالس

 کار انتشار خاطرات من و ه با محسن راجع به نحو     .ها آمدند   سرشب محسن و فاطى و بچه     
.  صـحبت شـد  ي تهـران  و برنامه مـاه رمـضان و متـرو   ]تشخیص مصلحت نظام  [ل مجمع یامس

  ولـى ،ى هم شـده یها هوشى داشته که در بیمارستان آزمایش        پریروز باز هم حالت بى     ،فاطى
  .ه دهندیارا ،خونى  جز ضعف بنیه و کم،اند دلیل روشنى باز هم نتوانسته

  
  1997 دسامبر 20                                   1418 شعبان    19   1376 آذر 29شنبه  
   

 بـر سـر عنـوان     . چند عنوان دیگر هم تصویب شـد        نظام، تشخیص مصلحت مجمع  در جلسه   
 رهبـرى دخـالتى در شـئون       ، جمعى معتقد بودند که بهتر اسـت       . بحث زیادى شد   ،روحانیت

اى هـم بـین    شاجرههاى کلى آن نکننـد و بـر سـر آن مـ            روحانیت و اقدامى از تعیین سیاست     
  ه بـ - قـم  علمیـه  با توجه به حوادث اخیر حـوزه -امینى] ابراهیم[یزدى و آقاى  ] محمد[آقاى  

   .که خوب نبودوجود آمد
 پـدرش  . همراه پـدر و بـرادرش آمدنـد   ،اطالعات] وزارت[ معاون ویژه ،عصر آقاى فالح 

خودش را آورد که آثار تألیفى  تعدادي از   ل ابرقوى یزد را گفت و       یوضع کشاورزى و مسا   
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یات مورد نیاز عامه و گزارشى از وضع قم ات و اخالقد احکام و عبا  ة بیشتر دربار  ؛زیاد است 

   .ل اخیر دادیو جامعه در رابطه با مسا
ا بـ  ؛ست نماینده رهبرى در بنیـاد مـسکن بـشود       بنا ، گفت .فالحیان آمد ] علی[سپس آقاى   
 ]فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی محالتی، نماینده ولی   [رسولى] سیدهاشم[پیشنهاد آقاى   
ها  کشور با توجه به سیاست  از آینده وضع اقتصادى.سمت بماندآن در خواهد  که دیگر نمى 

 والیـت  ةهاى جدید دربـار  کرد و در مورد خطر بحث  اظهار نگرانى و مدیریت دولت جدید   
 هـاى احتمـالى جلـوگیرى از مـشکالت آینـده      والیت فقیـه و راه  شدن حرمت فقیه و شکسته  

   .مذاکره کرد
 بـا  ، قـرار شـده جلـسات     .ران قـوا شـرکت کـردم      در جلسه سـ   ،  شب در دفتر آقاى خاتمى    

بـه   ،]جمهور رییس [دفتردر ... ها و  وضع دکورها و فرش .باشد  به صورت ماهانه   ،حضور من 
   . شام هم مثل همان زمان است.همان صورت زمان مسئولیت من مانده است

 ، معلـوم شـد  .زدیـم   حـرف ،با مـردم آمریکـا    صحبت وعده داده شده آقاى خاتمى      ةدربار
 انتقادات وارده بر سیاست دولـت آمریکـا        سی ان ان،  ] شبکه تلویزیونی [خواهد از طریق      ىم

 ؛ صـحبت شـد   ]دبیرکـل نهـضت آزادي    [،  یـزدى ] ابـراهیم [ بازداشت دکتر    ةدربار. را بگوید 
 آقـاى خـاتمى   .اتهام اهانت بـه رهبـرى بازداشـت شـده         به   گویا .آقاى خاتمى مخالف است   

 چرا بدون مـشورت  ،گفت  مى. تا زمان محاکمه آزاد شود   ،تپیشنهاد داشت که با قید ضمان     
    است؟و آن هم در همان روز مصاحبه ایشان بازداشت شده

 فعالً  ،تصویب کرده ملی   شوراى عالى امنیت     ،منتظرى گفتند ] حسینعلی[ اهللا یتدر مورد آ  
ده را  پیشنهاد وضع آین،کمیسیون کارشناسى،دیگرتا یک ماه محدود باشند و قرار است که      

اجـالس سـران سـازمان     و نقـش مـن در تـشکیل          سـعودي   سفر من به عربستان    ةدربار. دبده
   . دیشب و امروز و امشب باران داریم.صحبت شدکنفرانس اسالمی 

  
  1997 دسامبر 21                                1418 شعبان    20   1376 آذر 30یکشنبه 

   
 برنامـه اول   فنـی  از آثار مهم اقتصادى و.در کانادا آمد سفیرمان   ،عادلى] محمدحسین[دکتر  

ــت فعلــى  و اشــکاالت موجــود در سیاســت  ــ تحلیلــى ارا،هــاى دول ــار رکــود ی ه داد و از آث



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 585
                                      

 در ،هاى انقباضى فعلى در آینده و نیز از وضعى که در داخل وخارج به وجود آمده سیاست
   .اظهار نگرانى کرد ،رابطه با رهبرى و والیت فقیه

 بـراى   ونهاونـدیان و سـپهرى و کاشـانى آمدنـد    ] محمـد [ ،عادلحـداد ] غالمعلـی [ان آقایـ 
 ، ظهـر .مـشورت و اسـتمداد کردنـد      1،روزبـه ] رضـا [برگزارى کنگـره بزرگداشـت مرحـوم        

 فاطى بـراى زیـراکس دفتـرش و وسـیله گـرم شـدن در       .محسن و فاطى ناهار را با من بودند      
   .سرماى زمستان کمک خواست

اى   در مورد اجـراى برنامـه  . آمد]رییس سازمان صدا و سیما[، الریجانى ]علی[عصر دکتر   
 ،هاى مثبت و مهم اقتـصادى ناشـى از دوران سـازندگى         در صداوسیما براى توضیح شاخص    

خـاتمى برامـور اقتـصادى و فنـى و       از ضعف دولت جدید و عدم تسلط آقـاى           .صحبت شد 
آمـده و   فقیه پیش مورد ولىعى که در شدن اعتبارات سال جارى و سال آتى و نیز از وض      کم

 از من خواست کـه  .کرد اظهار نگرانى ، با توجه به افکار عمومى،هاى آینده  مشکل انتخابات 
 قبـل از بـروز   ، پیشنهاد ایجاد تـشکیالت .براى نجات انقالب و والیت در آینده اقدامى بکنم 

  .بینى داشت بحران قابل پیشى
دبیرکـل نهـضت   [ ،یزدى] ابراهیم[ مسأله دکتر   ة دربار .ماى بود   خامنهاهللا    یتهمان آ یشب م 

 روابـط بـا   ،ها در مقابل مصاحبه آقاى خـاتمى  ىیالعمل آمریکا  عکس ،عفو عمومى ،  ]آزادي
هـاى کلـى     روحانیـت در سیاسـت  ن ایشان موافـق آورد .صحبت کردیم... مصر، روحانیت و 

                                                
 - رانی اسالمى در انی نوتی و تربمی تعلگذاران انی و از بنکیزیس فمدر ،)1352 - 1300(،  زنجانیروزبه استاد رضا 

روزبه قرار داد و استاد  اری در اخت یعی خدمت وسدانیمدرسه علوى در تهران، م .د بو علوىرستانی دبری مدنیو نخست
. کرد  سپرىرستانی دبنی و دانشمند، در امانیا نسلى باتیدو ساله خود را با هدف ترب و   عمر پنجاهانىیسال پا  وى هفده

در همچنین  .گرفت دهی را نادکای در مراکز مهم علمى اروپا و امرلیحص حتى فرصت ت، هدفنی به ادنیاو براى رس
 قم به تهران دعوت هی گروهى از طالب جوان حوزه علم،انیکرباسچاصغر علیابتکار عالمه   به ،1338 و 1337تابستان 

 ساعت استراحت براى نماز و کیبا  - هر روز از شش صبح تا شش بعدازظهر ، دوره فشرده سه ماههکیشدند و در 
استاد .  و چند جلسه فلسفه اسالمى را فراگرفتندسىی اقتصاد و زبان انگلولوژى،یزی فک،یزیف شناسى، نیدروس زم -ناهار

ایشان در . کنندگان در این دوره بود رفسنجانی، یکی از شرکت آقاي هاشمی. ها بود  دورهنیس شاخص ا مدر،روزبه
 که با خواست دی علوم جدلیحص تيبرا «:دیگو ی منی مدرسه، چننی در اشیدرباره حضور خوکتاب دوران مبارزه، 

 دو یکی ،ها بودم آنو شده بود و من جزمیبده تنظ ده نفر از طالب زي براي در مدرسه علو،ي بروجردی العظماهللا تیآ
 نیاستادان ا. بود رانی خارج از ايبلغ برا متی تربي برا.میکرد  شرکتي مدرسه علودی جدالتیتابستان در تحص

 ». بودندگری دیمعها مرحوم روزبه و ج دوره
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 در ، در مـورد مـصر  .تى نخواهندکرددخالنفیاً و اثباتاً  ، در مورد بازداشت دکتر یزدى    .نیستند

 بـا  ، توسـط خودشـان  ]قرارداد صـلح مـصر و اسـراییل    [= دیوید کردن کمپ صورت محکوم 
   . مثل خود من؛ندا  موافق1»برفى آدم«سینمایی   با فیلم.ندا برقرارى روابط موافق

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 - »ساخته شد1373 است که در سال يرباقری داود می و کارگردانیسندگی به نويمد کُ،ی اجتماعیلمی ف،»یبرف آدم . 
 نیزدهمی سال بعد از سسه . سال شدلمی فنیتر رفروش اکران و پ1376و در سال بود  فی سال توقسه مدت لمی فنیا

 .دی رسی به اکران عمومرانی در المی فنی ا، شده بودفی توق در آنیبرف  فجر که آدملمیجشنواره ف







  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 589
                                      

  1997 دسامبر 22                                 1418 شعبان    21   1376 دى 1دوشنبه 
   

 ؛تا عصر در دفتر کوشـک بـودم  . کردم مطالعه  را1االحکام آیات ، در منزلده صبحتا ساعت  
ا و ه زارشگ،ها به مطالعه بولتنوقت گذاریم و  کوشک مالقات نمى در.روم  دوشنبه آنجا مى  

  .کنم  معموالً از سونا و استخر هم استفاده مى.گذرد ها مى نامه
کتاب تاریخ اکتشافات و اختراعات اتـم و صـنایع     ؛  کردم  عصر و شب در منزل مطالعه مى      

 بحران مالى شـرق  ،ها  در گزارش . ]1360: عبور از بحران   [اتمى و نیز اصالح خاطرات     نظامى
جمهـور   ریـیس [، یلتـسین ] بـوریس [ریکا و کسالت آقاى و تنش جدید در روابط عراق و آم    

  .توجه است مورد]روسیه
   

  1997 دسامبر 23                               1418 شعبان   22    1376 دى 2شنبه  سه 
   

ب تـا   از نقـش مـن در انقـال    .کشور آمـد   کل بازرسی] سازمان[یس  ی ر ،یسىیر] ابراهیم[آقاى  
ثمـر و بلکـه    از بـى   را داد و   کـل  گزارش وضع بازرسى  .کرد دانىامروز و حوادث جارى قدر    

هاى بادآورده گفت و اینکه تا امروز در دستگاه آنها بـه یـک مـورد           بودن مسأله ثروت   مضر
 ؛بـرد   را به کار مـى »نامشروع« کلمه ،»بادآورده« خودش به جاى ،گفت.اند مستند هم نرسیده 

تـشخیص   [کـه در مجمـع     خواسـت  .نـدارد  تفـسیر شـرعى و حقـوقى         ،آوردهچون تعبیـر بـاد    
د مراکـز   چـون بـه خـاطر تعـد        ،کلى نظارت هم بحـث شـود        سیاست ة دربار ،]مصلحت نظام 

 از ضـعف مـدیریت دولـت    .نـد ا  دچار مشکل ،نظارتى و عدم قانونمندى نحوه همکارى آنها      
 هـم اظهـار   ،رهبـرى شـده و ادامـه دارد    که منجـر بـه تـضعیف    لىی مسا حاکم وفعلى و رکود  

   .و بلکه خطرناك خواندکرد  انىنگر
داشـت شـهید   بـراى مراسـم بزرگ   2،الهدى علم] حسین[جمعى از بسیجیان و خانواده شهید  

                                                
 - ی از آنها حکم شرعای شده انی بی از قرآن هستند که در آنها حکم شرعیاتی آ، فقه القرآنای االحکام اتیآ 

 و ينه احکام اعتقاد) مثل حکم نماز، زکات و جهاد( است ی احکام عمل،یراد از حکم شرعم. شود یاستنباط م
:  منبع. شده استانی در آنها بی فقهاتند و موضوع هست االحکام  اتی از قرآن، جزو آهی آ500معروف است . یقاخال

 .االحکام شیعه، مدخل آیات ویکی

 -  می ضد رژي هاتی فعالی سالگ14 از يو . آمدای در اهواز به دن1337 در سال ،ي علم الهدنیدمحمدحسیسشهید 
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 ،]فرمانده نیروي مقاومت بـسیج    [،  افشار] علیرضا[آقاى  . الهدى و شهداى دانشجو آمدند      علم

و ارزش ر اهمیـت انتخـاب و الگـوى مناسـب بـراى جوانـان       د من هم    .گزارش برنامه را داد   
  1.کردم صحبت الهدى و حادثه هویزه علمشهید شهداى دانشجو و 

 گزارش سـفرش بـه نـوق را داد و اجـازه تأسـیس کتابخانـه در مـسجد        .اخوى محمد آمد  
حبیبـى از سـمت   ] حـسن [گیرى دکتـر   والده گرفت و احتمال کنارهوصیت  از محل    ،بهرمان

اثـر   خـستگى و کـم   خـاطر احـساس   ه ب؛گفت جمهور را از قول خود دکتر یسینت اول ر ومعا
  .بودن در دولت

                                                                                                              
شد و پس ی و زندانری توسط ساواك دستگ1353 سال در . گرفتار زندان و شکنجه شدطاغوت را آغاز کرد و بارها 

 مشهد شد و در ی وارد دانشگاه فردوس1356 در سال نیحس . ادامه دادمی رژهی خود را علیاسی سي هاتی فعالياز آزاد
 هی پخش اعالمر،ی و تکث تظاهرات و اعتصابات دانشگاه داشتی فعال در هماهنگی نقشي و. ثبت نام کردخیرشته تار

 گری از دسی پلمرکز با گارد دانشگاه و آتش زدن انی دانشجويها يری و درگیابانی حضرت امام در تظاهرات خيها
 روی پانی با دانشجویبه عنوان محافظ مسلح، همراه) ره(  استقبال حضرت امامتهی فعال در کمحضور .بوداو  يها تیفعال

 يروزی پلی در اوادی شهي هاتی استاندار خوزستان از جمله فعالنی نخستتی ماهيشا و افیخط امام در النه جاسوس
 جنگ در منطقه و ي از فرماندهان رده باالنکهی جبهه شد و با وجود ای با آغاز جنگ راهي علم الهددیشه .انقالب بود

 1359 سال ي در ديو .داد ی میکرد و نگهبان ی پاسداران کار مگری بود، همچون دیی مهم اجرايها  تیولئ مسيدارا
 اسلحه در محاصره ی و مقدار اندکیج.یپ.مردان فقط با چهار قبضه سالح آروری از غگری ديا   به اتفاق عده،زهیدر هو

 پاس به .شد لی شهادت ناعی نفس مقاومت کرد و با همراهانش به درجه رفنی قرار گرفت و تا آخریها تانک عراق ده
 يشهدا« ماه، روز ي د16 ،ي علم الهددی شهژهیو  هب) ره( خط امامروی مسلمان پانیجو دانشيها  از رشادتلیتجل

 .نام گرفته است» دانشجو

 -       شـهید  لین سفرى که براى جنگ به اهواز رفتم، از نزدیک با خانوادهدر او «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هـاى   واقعـاً انـسان  . شناسـم  عمیقاً این خانواده را می . است آشنا شدم و تاکنون هم ارتباط خانوادگى محفوظ  الهدي علم

باالخره غیر . خود نیست که این خانواده، نمونه و الگوى خوبى در اختیار تاریخ ما قرار داده است   بی .اى هستند   شایسته
حمـدهللا هـم بـه    به هـر حـال ال   .ها مؤثر هستند از عوامل انتخابى و اکتسابى، عوامل محیط و فضاى خانواده در سرنوشت 

ن و هم به عنـوان یـک جـوان مـسلمان از ایـن الگوهـا در جامعـه        یعنوان یک دانشجو و هم به عنوان یک خانواده متد       
البتـه اینهـا بـه    . ها استفاده کنیم و نگذاریم این فرهنـگ کهنـه شـود    ها و مناسبت باید از این بهانه .خودمان فراوان داریم  

کند که جریانى را مردم و جامعه زنده نگه دارنـد و یـا اینکـه     ا خیلى فرق میام. شوند  قانیت صداقت کهنه نمی  خاطر ح 
 و ملتهاى خودمان، دادن روحیه به  باید به هر مناسبتى نقب بزنیم و براى تربیت بچه     . خودش به طور طبیعى بروز کند     

گى و امثـال اینهـا، از ایـن    شـدن در مادیـات و زنـد    باختگى و غرق  داکارى و ایثار و جلوگیرى از خود      تزریق روحیه ف  
بحمـدهللا امـروز بـا    . یـات آشناسـت  ینسل ما با همه ایـن جز . هاست م یکى از راهگونه مراس  ها استفاده کنیم که این      نمونه

هـا و   هـا، فـیلم   ها، اشعار و سرودها، داستان هاى درسى، دانشگاه ها را در تاریخ، کتاب   توان این نمونه    وسایل موجود می  
 ».هاى آینـده گذاشـت   تر در اختیار نسل  خطوط برجسته تاریخ، با رنگ مشخص شهادت، درخشنده      جا به صورت    همه

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع
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آبـاد   دولـت یا البرز و ملکی در اطراف ملک خودمان در  صحبت از خرید  .ظهر یاسر آمد  
 . مدرسـه طلبگـى جدیـدى بـسازم    ،که در قم  از من خواست.قم براى توسعه مزرعه پسته شد   

 شـهردار منطقـه     ،نـى مهیم] محمدهاشم[همسر آقاى   ،  ]دنژا ي اکبر نینسرخانم  [  با ؛عفت آمد 
  . استکرده و استمدادتظلم  او ه و مالقات داشت، محکوم شدهاً تهران که اخیر16

 گـزارش سـفر بـه    . آمـد ]دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظـام     [،  عصر آقاى محسن رضایى   
فقیـه و   در مخالفـت بـا والیـت    دانشجویان درها براى سخنرانى را داد و از افکارى که           استان

کــرد و خواســتار تــسریع در تکمیــل  اظهــار نگرانــى  اســت،کــرده رســوخنظــام و روحانیــت 
   .ساختمان مجمع شد

، ىیطباطبـا ] سیدهادي[ و ]وزیر سابق اموراقتصادي و دارایی[، محمدخان] مرتضی[آقایان  
 مـشکالت اعتبـارى طـرح عظـیم نیـشکر      .آمدنـد ...  و]مدیرعامل شرکت نیـشکر خوزسـتان   [

ــا  ــتان و راهکاره ــ يخوزس ــأمین اعتب ــا     ت ــارج ب ــتقراض از خ ــا اس ــروش ارز ی ــق ف ار از طری
کـل بانـک    ریـیس [، نـوربخش ] محـسن [ از دکتـر  ؛را مطـرح کردنـد   ها  ارى بانک ذگ سرمایه

   . گله دارند]مرکزي
کـه   خارجه آمد و براى رفع مـشکلى    امورنسارى از وزارت    اخو] يمحمدکاظم اسد [آقاى  

. اسـتمداد کـرد   ،شـود   الفـت مـى   که با سـفارت او مخ      کرده وزارت اطالعات براى او درست    
در  .زنگنـه بـه سـازمان کنفـرانس اسـالمى بـرود      ] صـباح [پیشنهاد شـده کـه بـه جـاى آقـاى          

توجه مورد شىکُها جنگ داخلى و برادر بعد از سال   مصالحه و صلح در سومالى       ،ها  گزارش
  .است

   
  1997سامبر  د24                             1418 شعبان   23   1376 دى 3چهارشنبه  
   

منظـور دفـاع از خـودش در مقابـل       به؛مرکزى آمد  بانککل یسی ر،نوربخش] محسن[دکتر  
ــد    ــسهیالت دارن ــارات و ت ــورد ســختگیرى در دادن اعتب ــاداتى کــه وزرا از او در م ــه ،انتق  ب

هـاى تـأمین      گزارشـى از راه   . کشاورزىوزیر،  ]آقاي عیسی کالنتري  [هاى    خصوص شکایت 
سال آینده داد که عمدتاً از از راه فروش ارز در بـازار آزاد و بـورس بـه         ریال براى امسال و     

هــاى بازرگــانى خــارجى و اخــذ   تعرفــهدنبرراتى و نیــز بــاالجــاى پرداخــت بــه نــرخ صــاد
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 موردى کشف خبر از .که ادامه سیاست تعدیل است و باعث گرانى هم خواهد شد       عوارض

هـا مطـرح    ل شـهردارى ی در مقابـل مـسا     که ممکن اسـت   ى داد یمالى در دستگاه قضا    فساداز  
  .شود

کـسرى بودجـه و حـل مـشکل          بـراى رفـع    .رفـسنجان آمدنـد   ] عـصر  ولی[مدیران دانشگاه   
  اسـت، صنعتى رفسنجان دارند و مواجه با مـشکل قـانونى شـده      جتمع  که در تعاونى م    سهامى

تان امنـاى فرهنگـس     خواست که ریاست هیأت    .میرسلیم آمد ] مصطفی[آقاى  .استمداد کردند 
اجـازه  نو، نجـات غریـق در زالنـد   ] هاي فدراسیون[ براى شرکت در اجالس     .ن را بپذیرم  آقر

  . را داردفدراسیون نجات غریقریاست  ؛خواست
تعـدادي   گزارش سفر به زنجان را داد و  . آمد ]هاي خاص  رییس بنیاد بیماري  [،  ظهر فاطى 

 پـس از  .شدند ن حمایت مىکه قبالً از سوى م را گفت  مشکالت بعضى از بیماران خاصاز  
شود و  عارض مى گاه این حالت  مدتى است که گاه به  .هوشى عارضش شد    حالت بی  ،ناهار

 از محسن پرسیدم .ش کنما دانستم که چگونه کمک      نمى .ماند  هوش مى  ساعت بی  حدود نیم 
خون گرفـت   فشار.دفترش آمد  از کارکنان،ىی خانم رضا.و سپس به دفتر فاطى اطالع دادم      

 دکتـر  .هوش آمـد  هطول کشید که ب   ربع ساعت   حدود سه  .کمى شربت به دهان او ریخت     و  
کان زیادى در داخـل و خـارج     با اینکه به پزش    .ى کرد یها   توصیه ؛ولى دیر ،  میالنى هم رسید  

 .کننـد  خـونى مـى   دانند و بیشتر مستند به ضعف و کم       هنوز علت واقعى را نمى     ،کرده مراجعه
 اخیراً .سوختدلم  خیلى ؛اند  احتمال کسالت قلبى هم داده  ،یر در آزمایش اخ   ،گفت خودش

  .کنند  توصیه به استراحت و آرامش مى.این حالت بیشتر شده
سـعیدى  ] سـیدمحمد [گیالنـى و    جعفري  ] محمد[محمدى عراقى و    ] محمود[عصر آقایان   

 بیـشتر  ؛ داشـتند ىیها توصیه ،بلغم براى اعزام    ، راجع به برنامه سخنرانى فردا در قم       .آمدند...و
 تـاکنون از  ،دآمیـز اخیـر و گفتنـ      تهـاى مخالفـ     در جهت تقویت رهبرى در مقابـل حرکـت        

  .اند هبلغ براى ماه رمضان خواست هشت هزار م،سراسر کشور
هاى پدرش گله داشت و براى اداره  گیرى از سخت. شیخ حسن صانعى آمد آپسر   ،سنمح

 سـفیرمان در  ،]شاهرودي [مهدوى] فمحمد شری[آقاى  .خواست زندگى و شغل کمک مى    
 بـا رهبـرى   ارتبـاط کـه اخیـراً در    لىی گـزارش روابـط را داد و از مـسا          . آمـد  جنـوبى  يآفریقا

   گفـت در . اظهار نگرانى کرد و از من خواست براى حل آنها بیشتر کمک کـنم         ،آمده پیش
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  . استآمده نگرانى پیشمسلمانان خارج هم بین 

  
  1997 دسامبر 25                               1418 شعبان   24    1376 دى 4شنبه  پنج 

  
بـه   ،بلغان ماه رمضانبراى سخنرانى در جلسه اعزام مکوپتر  با هلى هشت و نیم صبح،     ساعت  

 پـس از اسـتقبال رسـمى و    .آمـدیم در محل سپاه فرود  و نیمنُه  ساعت.کردیمسوى قم پرواز 
لیـت آسـتان   وخمینـی، ت  [مـسعودى ] اکبـر  علـی [ آنجا آقـاى     . به حرم رفتیم   ،تشریفات نظامى 

 در تمـام مـدتى کـه در    ، جمع زیادى از زوار زن و مرد.کرد استقبال )]س(حضرت معصومه  
 ،جمهـورى  تر از زمان ریاسـت  م گر؛دادند   با شور و شوق شعارهاى گوناگون مى       ،حرم بودم 

  .کردندابرازیشی ستا عواطف قابل
به  ،مراسمشرکت در  براى ،زیارت و نماز و سپس زیارت قبر والده و قرائت قرآن         بعد از   

 عمامـه آقـاى   .کردیممـت از ازدحـام مـردم عبـور     با زح  .کردیم سوى مدرسه فیضیه حرکت   
گرمى   به، جمعیت انبوهى از طالب،ه در صحن مدرسه فیضی.افتاد  براى دومین بار   ،مسعودى

  .کردند و با شعار استقبال
   اسـت؛ اى سـاخته شـده   خامنـه اهللا  یـت که با کمـک آ  زمین مدرسه رفتیمم زیر یبه سالن عظ  

گو از  بلنـد از طریـق  هـا،   در صحن مدرسـه و حجـره   ،مملو از جمعیت بود و جمعیت اضافى      
 ،]رییس سازمان تبلیغات اسالمی   [،  قىمحمدى عرا ] محمود[ آقاى   .کردند  مراسم استفاده مى  

 ]رضـا [  آقـاى ،ت اسـتماع سـخنرانى مـن   هـ خیرمقدم گفت و به خاطر ابراز اشتیاق حـضار ج  
   . منصرف شد، مدیر حوزه که قرار بود صحبت کنند،استادى

 به ظهر نزدیک شدیم . حدود یک ساعت و نیم طول کشید 1 .کردمسخنرانى مفصلى ایراد  
                                                

 - کنید، عبور  که از دورانى که شما دارید عبور می لبه، کسىبه عنوان یک ط«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
تواند براى  هایش می   هاى سیاسى و تبلیغى و مدیریتى دارد، صحبت هایى در زندگى طلبگى و مسئولیت کرده و تجربه
 حرفى -وقت مدعى نیستم که باید حرف آخر را  هیچ . عنوان یک بحث قابل مطالعه و فکر، مطرح باشد این اجتماع، به

فهمم، با کسانى که عالقه دارم در آگاهى  بلکه فکرم این است که چیزهایى را که می.  بزنم-که باالیش حرفى نیست 
ها  زنم، حرف ها که حرف می طبیعى است با طلبه .کنم گذارم و همین کار را می و اندیشه سرآمد باشند، در میان می

ها و جلسات تخصصى عرض  ها، سخنرانى هاى عمومى که در خطبه باید کیفیت دیگرى داشته باشد و نسبت به بحث
 است که باید  است که یکى از دستاوردهاى این زمان نتیجه سازمان یافتن اعزام مبلّغبرنامه تبلیغ . کنم، فرق کند می
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 در ایـران و نقـش تـاریخى    ه تاریخ نفوذ و توسـعه شـیع      .واب نبود و فرصتى براى سئوال و ج     
 روح شیع در طول تاریخ بعد از اسالم را توضیح دادم و اهمیـت      ت فرهنگ   بسترروحانیت در   

بلـغ  بلـغ و م و این نفوذ و شـرایط م مسیر ها و ضرورت حفظ این  انقالب و نقش امام و حوزه    
ه و نقـش سـازندگى در تقویـت انقـالب را      فقیـ  وطئه تضعیف روحانیـت و والیـت      صالح و ت  

  1.گفتم
                                                                                                              

رمضان یا این خیلى مهم است که در ماه . آن اهمیت داد و در آینده هم اگر نواقصى دارد، باید برطرف کنیم  به
ترین سخنگوهاى  ترین و طبیعى ها و فضال که سالم  با نظم و حساب و اهداف مشخص طلبه،هاى دیگر محرم یا مناسبت

دیروز برادران به من گفتند که . گیرد اى مشخص اعزام بشوند که بحمدهللا دارد شکل می دین هستند، با برنامه
ما هم مثل شما طلبه بودیم و اینجا . این خیلى اهمیت بدهید  به. هزار تقاضا تاکنون از سراسر کشور آمده است هشت

کجا برویم و چگونه  مان بود که به شد، اول حیرانى و سرگردانى هاى ماه رمضان که می نزدیک. خواندیم درس می
دان بودیم جور سرگر رفتیم و چند روز همین شهرستان میداشتیم و به یک  خدا چمدان کتاب را برمى  برویم؟ با امید به

قبالً علما، بزرگان، استادان و  .حتماً بهتر از این هم خواهد شد. ل کار استالبته او. کردیم یک جایى پیدا میتا روستا یا 
مطالب . کردند ها را پیش از ماه رمضان یا قبل از تعطیلى حوزه، نصیحت می هاى درسشان معموالً طلبه مراجع در حوزه

مدعى . ترى در دل شاگردان دارد  اثر عمیق،طبیعى است که حرف استاد و مراجع. م هستنداالن ه. گفتند گفتنى را می
اساس . گویند  زنم، ولى ممکن است مطالبى را بگویم که آنها نمی هایى که آنها زدند، بهتر حرف می نیستم از حرف

. ج معارف آسمانى باشیمرواهیم دین خدا را عزیز کنیم و مخو  این است که می،مطلب که همه ما در آن متفقیم
در اختیار ما گذاشته شد، به ) ع(و ائمه) ص(خواهیم مسایلى را که عقیده داریم از طرف خداست و توسط پیغمبر می

ن به همی. هاست ترین سرمایه و وسیله سعادت براى مردم در ایران و سایر جاها همین عقیده داریم که مهم. مردم بگوییم
بنابراین دنبال این هستیم که آن چیزهایى که در ترویج دین و سعادت مردم در . غ هستیملیل مبل همین د دلیل طلبه و به

تر از این  کنم در تعریف تبلیغ روشن  فکر نمی. دنیا و آخرت مؤثر است، بشناسیم و بفهمیم و آنها را براى مردم بگوییم
ها، منابر،  بخش الهى را در مسافرت دتخواهیم معارف سعا حق مطلب و لب بحث همین است که می. حرفى باشد

 و - البته از نظر من -دانیم کار ما مهم است  می. ها یا طرق دیگر تبلیغ با مردم در میان بگذاریم مراودات، معاشرت
همین که این راه را انتخاب کردیم، نشان . زندگى ما شاهد است. دانیم که راه سعادتى بهتر از این براى مردم نیست می

ل این مسئولیت سخنگوى این راه مشکالتى هم دارد و تحم. کردیمانتخاب خاطره را مر قیده ما بود که این راه پاز ع
ما . کنیم  تالش میبراى یک هدف بسیار با ارزش که سعادت دنیا و آخرت مردم است،. له کمى نیستأدین بودن مس

راه خواهیم این  می .بینیم  همیدیم و راهى را بهتر از این نمیحقیقتاً ما خیلى چیزها را از دنیا ف. غ این عقیده هستیممبل
مان را در این راه  هاى جدیدمان و آیندگان مان، نسل حداقل خودمان، فرزندان. کنیم خوب را براى دیگران هم ترسیم

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ثابت قدم کنیم

 - اینکه «: سازي مردم پرداخت و گفت آقاي هاشمی، در پایان این سخنرانی، به وظیفه طالب حوزه علمیه در آگاه
ل هم همین از او.  طبیعى است؛جاى تعجب نیستبرند، برایم هیچ  سؤال میفقیه و سازندگى را زیر دشمنان ما والیت

یعنى شما باید همیشه منتظر . در آینده هم خواهد بود. لش هم بودقب. ها بود در زمان پهلوى هم همین حرف. طورى بود
 ا بایدام . آنهایى که چشم طمع به ایران دارند، ستون فقرات وحدت ملى و هماهنگى کشور را زیر سؤال ببرند،باشید
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بـا علمـاى   نتوانـستم  بـود کـه   به حدي احساسات و هجوم طالب   و   فشار   ،بعد از سخنرانى  
 در .کـردیم ترها رفتیم و به سوى تهـران پرواز کوپ  سره به پاى هلى    یک .کنم حاضر خداحافظى 

 توضـیحاتى  ،اندار اسـت  ،  ]هاشـمی  آقاي سیدهاشم بنی  [،  زمان حرکت رفت و برگشت در قم      
از عــدم نیــز شــدن بودجــه ســازندگى و   از کــم؛در وضــع اســتان و اوضــاع سیاســى قــم داد

  .ناراحت بود ،ست عوض بشودتکلیف خودش که بنا تعیین
                                                                                                              

 چه که آن. ت براى آنها خطر است و براى ما قوت اساى که همان نقطه آماده باشیم که دشمنان ما درست نزنند به
شان چیست؟ چه اشکالى است؟ ما  گویند؟ حرف باالخره چه می. هاست هاى دوستان و خودى انسان توقع ندارد، حرف

اند و از نزدیک اکثر اینها  گویم و همه آقایان، علما، بزرگان و مراجع متفق واقعاً منصفانه می. روى مصداق حرف داریم
هاى شریف، بزرگ و  انسان. شان ارادت دارم تقریباً به همه. شان بودم شان رفتم و خدمت شناسم، پاى درس را می

 اگر ایشان نباشد، ؛بینم  اى نمی اهللا خامنه فقیه یعنى حضرت آیت من واقعاً کسى را غیر از شخص ولى. باارزش هستند
خواهیم از   هیچ نمی. عهده بگیرند هاى که ایشان به عهده گرفتند، ب گونه بینم کسى بتواند امروز این وظیفه را به  واقعاً نمی

 ولى باالخره این کار تجربه ،ما هم به آنها ارادت داریم. همه عزیز هستند. همه بزرگ هستند. شأن دیگران کم کنیم
واستند از میان ما خ ى آن روزى که امام میحت. طورى که نیست همین. خواهد میخواهد، افکار  خواهد، سابقه می می

همه این بزرگان بودند، در مجلس خبرگان بودند، قبلش با هم . و فصل نشستیم و با هم مشورت کردیم بروند، اهل حل
واقعاً . بحث فرد شد. خود آقایان نخواستند. ذهن ما نرسید، درباره شورا بحث کردیم کسى دیگر به . کردیم بحث می

نیت  سنکسانى که ح،ن این را قطعى بگویمم. گوید، فرد انتخاب شده منحصر است االن که قانون اساسى ما فرد می
اى  هاى مدرسه بحث. گردیم به اصل والیت برمى. اینکه مصداق است. برند  فقیه هیچ نفعى نمی دارند، از تضعیف ولى

خواهد مانند دوران طلبگى در  دلم می. ام را دارم هنوز هم روحیه طلبگى .وقت مخالف نیستیم ما هیچ. شود همه جا می
هیچ اشکالى هم . فقیه چیست؟ اینها چیزهایى است که باید بحث شود سه بحث شود که ماهیت والیتمحیط مدر

دست دشمنان دادن، در جامعه  یک اهرم سیاسى و به  کردن به جامعه کشاندن و تبدیل  کردن و بهندارد؛ اما بحث سیاسى
ما، آنهایى که از اول هم با جریان مذهبى نظرم حرکت دشمنان  به. نفع هیچ کس نیست این به. کند تفرقه درست می

همیشه هم . اقلیت ناچیزى هستند .اند منتها آنها اقلیت. فالن فکر را دارند. کردن ایران مخالف بودند، طبیعى است
باید . نده درخت را بِبریمش نشستیم، نباید کُا هخودمان که روى شاخ. خود ما نباید ریشه درخت را بِکَنیم. خواهند بود

نباید اینها را در جامعه مطرح کرد و به . هر کس بحثى دارد، برود در محیط طلبگى بحث کند. مواظب و هوشیار باشیم
شود   نمی. کنند هللا محکم است و مردم هوشیار هستند و آثار انقالب را لمس میاکشور بحمد. هاى غیر الزم آورد محیط

جاى نگرانى نیست، جاى گله است؛ . ت ما قوى استلا بدنه مد؛ امشود هیاهو درست کر همیشه می. اینها را فریب داد
لى را که االن مطرح یشما باید مسا .ها را ناراحت کنیم یعنى باید گله کرد که نباید خودمان دشمن را شاد و دوست

اگر ندارید، . تحلیل دارید. دارید  نداشته باشید؛ ولى خودتان آگاهىهایش را قبول ممکن است خیلى. کردم، تبلیغ کنید
حاکم . یعنى االن روحانیت از حاشیه به متن آمد. جاى حکومت، باید حرف بزنیم ما االن واقعاً به . به تحلیل برسید

امیدوارم . ها باید متوجه باشیم که نیازهاى حکومتى را بگوییم در درس. ل را با دید حکومتى بخوانیمیهستیم و باید مسا
 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .گونه که حق است، پیش برود و نیازهاى ما را تأمین کند بحث ما در آینده بتواند آن

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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خاطر توضیح خوب وضع  سخنرانى را مهم و روشنگر و مفید به         ،آقاى واعظى و استاندار   
 بعد از ظهـر بـه تهـران    یکساعت .  خواندندل جارىیکردن طالب براى مسا امروز و روشن  

  .شت عصر و شب به مطالعه گذ.رسیدیم
  

  1997 دسامبر26                                       1418 شعبان   25   1376 دى 5جمعه 
   

 اقامـه جمعـه   ،در دانـشگاه تهـران  . االحکام  آیات؛جمعه مطالعه داشتمپیش از ظهر براى نماز 
 بـراى  ،]مدیرعامل دفتر نشر معارف انقـالب [،   محسن ، عصر .ها جمع بودند    ظهر بچه  1.نمودم

هـاى   هـا و نطـق   کـردن خالصـه مـضامین مـصاحبه         و اضافه  2سراى رفسنجان  تن معرفى ایران  م
مــدیرعامل شــرکت تجهیــزات ســکوهاي [،  مهــدى.کــرد مــشورت ممورداشـاره در خــاطرات 

 مـشکل  ،]خـواهر همـسرم  [،  اشـرف .کـرد  جنـوبى صـحبت   گاز پارس  راجع به طرح   ،]دریایی
کـه مـشکل اکثـر     گفـت  سـرمازدگى پـسته   اش را به خاطر  کشاورزى هاى بانک   پرداخت وام 

   .ها است رفسنجانى
ها از روى صفحه کـامپیوتر و اصـالح خـاطرات        عصر و شب با مطالعه و خواندن گزارش       

 پـول  ،نوجنـوبى و قیمـت و    سقوط و صعود قیمت سهام بورس کره ،ها  در گزارش . گذشت
ن جهت که تا همـین  عجب از ای موردتوجه است و باعث ت،ملى کره در مقابل ارزهاى معتبر    

کشور موفق در اقتصاد و صعنت شناخته شـده    عنوان یک   به ، مثل مالزى  ، کره جنوبى  ،اواخر
 شبــدهى خـارجى دارد کــه از عهــده پــرداخت   میلیــارد دالر200 ،گوینـد  بـود و اکنــون مــى 

  .آید برنمى
  
  

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376  جمعههاي خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 

 - استی که در دوره ریررسمیغ و ی رسميها هی هديآور  جمعي برا،يجمهور استیموزه رسراي رفسنجان یا  ایران 
 يبرا. است گردیده  تأسیس ،  شدهمیکشورها به دولت تقدسران ها و   مردم، سازماني از سوی هاشمآقاي يجمهور

 و اسناد ی مليای شامل اشای هدانیا. رد وجود دايا  جداگانهيها  موزهزی نرانی در ايجمهور استی ريها  دورهریسا
داره  ارانی ای و تحت نظر سازمان اسناد و کتابخانه ملشوند ی محسوب میاد مل است که اسنرانی ایاسیروابط س

 .دی افتتاح گردیمحمد خاتمدیسآقاي  توسط 1378 شد و در سال ی طراح1370 در سال موزهاین . شود می
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  1997 دسامبر 27                                     1418 شعبان    26   1376 دى 6شنبه  
   

هاى کلى درامور   چند عنوان دیگر براى سیاست،در جلسه شوراى مجمع تشخیص مصلحت 
 خبر داد کـه  .جمهور به دفترم آمد یسی ر، آقاى خاتمى  ،بعد از جلسه  . اقتصادى تصویب شد  

هـاى غربـى در    د صحبت با مردم آمریکـا و جوسـازى رسـانه       پس از اظهارات ایشان در مور     
 از طریـق حـافظ   - پیامى از سوى دولـت آمریکـا  ،خصوص تمایل ایران به مذاکره با آمریکا   

 موضوعات قابل طرح از  .اند  یس رسیده که اظهارآمادگى براى مذاکره کرده      یسو ،شان منافع
 بایـد خبـر مـذاکرات هـم     ،انـد   گفته.ندا کرده اند و افرادشان را تعیین  ا نوشته سوى خودشان ر  

کـه   تقریباً همـان چیـزى  ؛ تواند مطرح کند  مى،داده شود و ایران هم هر موضوعى را بخواهد    
 قـبالً نظـر رهبـرى را    ، گفـتم .کـرد  مشورت ، براى کیفیت جواب   .اند  در اظهارات علنى گفته   

ر مـورد خریـدن    قـرار شـدکه د  . فردا عـازم ترکمنـستان اسـت    .بگیرند و سپس مذاکره کنیم    
  .کنند  مذاکره،ام گاز قابل صدور ترکمنستان که قبالً من مطرح کرده بهاى

 در مـورد  . آمـد ]رییس بنیاد تـاریخ انقـالب اسـالمی   [، معادیخواه] عبدالمجید[عصر آقاى   
ست جهت پشتوانه مالى بنیاد تـاریخ سـاخته شـود و نیـز کیفیـت شـروع                نا که ب  ییساخت بنا 

 در خانـه سـاعتى بـراى بررسـى     ، شـب . سلمانى براى اصالح آمـد  .تدوین تاریخ مذاکره شد   
  .کردم انتشار کار، جهت]عبور از بحران [1360ى خاطرات سال ینها
   

  1997 دسامبر 28                                  1418 شعبان    27   1376 دى 7یکشنبه  
   

کـه در زمـین    س رضـوى رفتـیم  قـد   متعلق بـه آسـتان   ،از منزل به محل کتابخانه و موزه ملک       
خارجه قـرار گرفتـه و بـه خـاطر     امورحسین ملک که در باغ وزارت  متعلق به موقوفات حاج   

] عبـاس واعـظ  [ آقـاى  . عفت و فاطى هم همراه مـن بودنـد  . است تحویل شده  ،موقوفه بودن 
کـردیم و از   افتتـاح . بودنـد قـدس هـم     و مـدیران آسـتان  ]رضـوي  آستان قدس  لیتوت[،  طبسى
  1 .دیمنمو بازدید ،هاى تمبر و قالى و خطوط و کتابخانه موزه

                                                
 - وا خانواده . در تهران متولد شد1250سال ملک در ی کتابخانه و موزه ملانگذاری ملک، واقف و بننیحاج حس 

 رانی ايها  بلکه در جنگامد،ی درنانی به کسوت روحانياما پدربزرگش آقا مهد.  و مجتهدزاده بودنديزی تبراصالتاً
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ان و خیرمقدم و توضیح خدمات سازندگى قکار توسط آقاى ده    گزارش ،در سالن مراسم  
 رضاشاه فـشار آورده بـوده کـه امـالك و       ، آقاى نورانى گفت   .توسط آقاى طبسى داده شد    

دهم  دهم و مى ه رضاشاه نمىبکه   کرده وگفته)ع (رضا فایس ملک را بگیرد و او وقف امام   ن
به احسن تبدیل اجازه و  وقف و اهمیت حفظ موقوفات و استفاده         ةدربارمن هم   . رضا به شاه 

   1.کردم  صحبت،ورى از موقوفات و حفظ نام واقف براى تقویت انگیزه وقف براى بهره
                                                                                                              

ازی آورد و از امتيپس از جنگ به تجارت رو.  رفتشی پی و تا درجه سرهنگوستی پیو روس به قشون دولت 
 بود و جانی قاجار در آذرباعهدی ولشکاری پرنظام،یام.  شدبرخوردار) ندهی آریرکبیام (رنظامیخان ام ی تقرزای با میدوست
 را از عهدی وليرزای منی قرض گرفت تا ناصرالدي هزار تومان از آقا مهد100 رفت، ایشاه قاجار از دن که محمدیهنگام

 بعد . گرفتيالتجار  به تهران آمد و به پاس خدماتش لقب ملک هميآقا مهد.  و به تخت بنشانداوردی به تهران بزیتبر
 ورزشکار یدر جوان.  دادی را از خود بروز می متفاوتلی که خصادی لقب به فرزندش محمدکاظم رسنی ا،يمهدقااز آ
 که در یعیکاظم ملک التجار، از راه تجارت و از جانب امالك وسمحمد. سپس مثل پدر وارد تجارت شد. بود

او .  ملک بودنی اساس ثروت حاج حسنی فرزندانش به ارث گذاشت و اي را برای بود، ثروت انبوهدهین خرخراسا
 راه که همياش در سفر ی فرهنگي علقه هانی نخستای پدرش در اداره امالك خراسان را برعهده داشت و گوياریدست

 آشنا شد و بعدتر ي حرم رضوسی نفايا با پاره از دوستان پدر یکی ییجا به راهنمادر آن. پدر به مشهد رفت، بسته شد
 فراهم آورد، ابتدا در 1278 که ملک از حدود سال اي نهکتابخا.د کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرکی ادیفکر بن

 را در تهران و خراسان وقف امور يادی امالك و مستغالت ز، ملکنیحس. مشهد بود و سپس به تهران منتقل شد
 نی حاج حسنامه وقف.  چشم از جهان فروبستی سالگ101 در 1351 سال ، درقف دوستدار فرهنگ وانیا . کردهیریخ

 موجود در يها  و کتابهی تهران را به همراه تمام اثاثنیالحرم نی خود در بازار بي خانه پدر،1316 آبان ماه 6ملک در 
 وقف شد افزون بر هزاران نسخه آنچه .اشد بهی از کتابخانه مقدسه رضويا کرد تا شعبه) ع(آن وقف آستان امام رضا 

 بود که او به عنوان لوازم و تجمالت ی نقاشيها، لوسترها، مبلمان و تابلوها  شامل فرشی چاپ سنگای سی نفیخط
 دهی دشان نای می نقاشي و تابلوهای تمبر، سکه، آثار الکيها  مجموعهنیهمچن. کرد یها استفاده م از آنی شخصیزندگ

 نی حسحاج . موزه ملک را شکل دادندهی درآمدند و سپس هسته اولشی کنار کتابخانه به نمابتداثار ا آنیا. شد یم
او .  آن فراهم باشدیفی و کی توسعه کمي براي را وقف کتابخانه کرد تا پس از مرگش درآمديادی اموال ز،ملک

 یامالك وقف. بخانه اختصاص داد کرد و درآمدشان را به کتاي را وقف آستان قدس رضويادیامالك و مستغالت ز
 . دکان در بازار تهران بوديادی در خراسان و تعداد زي بزرگ کشاورزنی  قطعه زم20شامل 

 - عقل خوب . گیرد دست افراد قرار می  در تاریخ همیشه امکانات است که به«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
شاید آن موقع . که از آنها استفاده مطلوب شودکند جاى درستى وصل  و تدبیر خوب این است که انسان اینها را به

شد؟ با  ا سرانجام چه میام. توانست توسعه هم بدهد رد، میتوانست تحویل رضاخان بدهد و امتیازاتى از دولت بگی می
که جزو  زمینىاش این است که حتى  ى پیوست، نتیجهولى به یک پایگاه ابدى و با ثبات و اله. آن شرایط معلوم نیست

  روى آن تصمیم بگیریم که از وزارت خارجه جدا شود و تبدیل به،شد باغ وزارت خارجه شده و خیلى مشکل می
. گیرد ما قرار میافتد، و مجموعه در اختیار  خاطر مبناى درست اتفاق می یک چنین سازمان فرهنگى و دینى شود، به  

  سراسر کشور امالك فراوان و امکانات زیادى هست که مردمدر.  آستان قدس در جریان استهمین وضع در کل
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ع را  گزارش وضـ   .هاى رفاه آمد    عامل فروشگاه  مدیر ،عسکرى] علی[ آقاى   .به دفترم رفتم  

  بـه سـپاه برگـشته   ، بـراى اداره تعـاون  ، چون آقاى خاتمى شرایط او را نپذیرفته      ،داد و گفت  
 آقـاى  .کمک خواسـت ،هیکـردن زنـدگى پرسـنل سـپا      براى اقدام جهـت بهتر     از من    .است

ل اخیر قم و مـشهد بـراى تـضعیف رهبـرى و     ی انتخابات خبرگان و مسا  ة دربار .طبسى آمدند 
   .کردیم حبتد صجلسه آینده خبرگان در مشه

 از .یس بنیاد شهید رفـسنجان و بـرادرش آمدنـد      ی ر ،انصارى نوقى ] محمدعلی[عصر آقاى   
ما براى پسته و ضعف نماینده جدیـد رفـسنجان بـراى رفـع            دفت  مشکالت رفسنجان در اثر اُ    

کـه آب   جراحـى چـشم همـسرش     بـراى عمـل  .هاى شهدا گفت مشکالت و نیازهاى خانواده 
   .هران است در ته،مروارید آورد

 اوضـاع قـم را    . آمـد  ]حـضرت معـصومه    لیت آستان وت[،  مسعودى خمینى ] اکبر علی[آقاى  
نـد و نیـز   ا اى کـه مخـالف   خامنـه اهللا  یـت گفت و راجع به نظر علماى قم در مورد مرجعیت آ   

 .کرداسـتمداد  براى عمران اطـراف حـرم   . منتظرىاهللا یتضرورت برخورد مدبرانه با مسأله آ    
   قبـرى در پـنج متـرى قبـر        ،سلطانى در حرم گفت   ] سیدمحمدباقر[ دفن آقاى    در مورد مسأله  

                                                                                                              
امروز شاهدیم که از گوشه و کنار . اهللا اینها را در اختیار آستان قدس گذاشتند الى در هر زمانى با قصد خیر و قربت

ى کشور تا به ها ها را در خیلى از استان من تعداد زیادى از طرح. کند کشور، این امکانات جایگاه خودش را پیدا می
ا منبع درآمد یا چیزهایى از این بتابخانه، مسجد، مدرسه و دانشگاه حال یا رفتم دیدم، یا گزارش آن را خواندم که ک

یک نکته . دو سه نکته واقعاً قابل توجه است که نکات اصلى بحث من است .قبیل ساخته شده و در خدمت اسالم است
هاى خودمان دخالت کنیم، و وقف را به  اگر با سلیقه.  وقف را همیشه حفظ کنیماین است که ما واقعاً اعتبار و اصالت

. کنیم که ادیان الهى، به خصوص اسالم در تاریخ تعبیه کردند هم بریزیم، ضربه اساسى به یک جریان درستى وارد می
ید وقف به نحوى تغییر کند شود، با جاهایى که مقتضیات دیده می. احسن دیده است البته خود اسالم در وقف تبدیل به

این دو را باید با هم . مانعى نیست و اتفاقاً جمود آنجا، ضرر دارد. دست آنها باز است. دهند نظران نظر می و صاحب
آنجا هم با دید . احسن را خیلى اضطرارى نکنیم له تبدیل به أیعنى هم اصالت وقف را حفظ کنیم و هم مس. ببینیم

وقف همین است که به خاطر چون یکى از مشکالت .  وقف استفاده صحیح کنیمنیت از کارشناسى و حسن
ف کمى در کنند که تصر رند و کم استفاده میدا ها، معموالً امالك موقوفه را نگه می نظرى ها و کوته سیمقد خشک

ود، بنا بودکه ست که امکانات راکد شبنا نبوده ا. اتفاقاً این برعکس نظر واقف و نظر مبدأ وقف است. آنها شود
این دو را باید با هم بینیم، یعنى هم اجازه . که استفاده بیشتر از آن شود و ثبات داشته باشدامکانات به جایى وصل شود

به یک دلیل ناقصى که با دید وسیع . ندهیم در وقف خیانت شود و هم اجازه ندهیم که امکانات موقوفه تعطیل شود
 نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .گار نیستفعلى اسالم و اجتهاد اسالمى ساز

 .1398 انقالب، معارف
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                                             انتقال قدرت 603
                                      

گیـرى کردنـد و     ولـى آنهـا بهانـه   ،در اختیارشان گذاشتیم  ري  یحا] لکریماشیخ عبد [ اهللا    آیت
   .و به تهران بردند میخواستند که نداشت متصل به قبر مى

 فکـر ایجـاد کانـال    ،گفـت  و  خانم کاشانى مراجعه کرد،خاتمه جلسه موزه و کتابخانهدر  
 چرا نـامى از او  ،خلیج فارس را اول بار او مطرح کرده و امروز که جدى گرفته شده  -خزر  
هـشت  تـا سـاعت   .  را آوردمکاتبـه و که چنـد نامـه   گفتم اسنادش را به دفتر بیاورد . برند  نمى

  .دم و به خانه آمدمکارها را انجام داشب،
  

  1997 دسامبر 29                                1418 شعبان    28   1376 دى 8دوشنبه  
   

وزیـر  [، نـورى ] عبـداهللا [ آقـاى  .کـشور رفـتم   وزارت  براى سمینار استانداران به،پیش از ظهر 
 ،گىهـاى سـازند    ضـرورت پیگیـرى برنامـه     ة خیرمقدم گفت و من هـم بیـشتر دربـار          ]کشور

   .کردم و از استخر استفادهنمودم ا عصر مطالعه به دفتر کوشک رفتم و ت 1.کردم صحبت
 گـزارش آقـاى     . به وزارت اطالعات رفتم    ، اجالس سراسرى مدیران اطالعات    برايعصر  

کـردم و وضـع سیاسـى         سـخنرانى  . را شـنیدم   ]آبادي، وزیر اطالعـات    نجف [درى] قربانعلی[
رنامـه دشـمنان روى   که ب  گفتم.که هوشیار باشند م و خواستمداد شور و مخاطرات را تذکر    ک

 نماز جماعت با امامـت مـن خوانـده        2. است فقیه و محور نظام متمرکز شده      رهبران و والیت  
                                                

 - زنند   متوجه آنهایى است که گاهى اظهارات دلسردکننده می،این حرف من«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ممکن است شما به . راى تداوم سازندگى بسته نیست البته راه دیگر ب؛توانیم راه دیگرى پیدا کنیم د میکنن و فکر می

قطعاً . کردیم همانى است که ما تجربه منحصر به کس مدعى نیست که راه،  هیچ. کنید و انتخاب شودبهترى فکرهاى  راه
تانى ى بگیرید و من به نیروى سازنده مدیران شهرستانى و اسولى اصل را واقعاً جد. پیدا کنیدهاى بهترى  توانید راه می

 .ادامه پیدا کند و بلکه تقویت شودسازندگی اینکه این جریان   بسیار امیدوار هستم که آنها بتوانند کمک کنند به
ت این از آن کارهایى اس. گذارى کنند که مردم را تشویق کنیم تا بتوانند سرمایهشرایط سیاسى دیگرى هم باید باشد

در مجموع . ها فراهم شود ما باید کمک کنیم تا این زمینه.  مربوط استا بیشتر به ماام. توانید کمک کنید که شما می
نفس و مدیران جدید و با استفاده از  شاءاهللا با تالش افراد تازه کنم ان آینده کشور بیشتر از گذشته امیدوارم و فکر می به

 با فضایى که االن در -خارج  هم در داخل و هم در -تجربه مدیران گذشته و همراهى با هم بتوانیم روند خوبى را 
که این اجتماع شما نتیجه مهمى  کنم وجود آمده، کارهاى ارزشمندترى را انجام بدهیم و دعا می کشور و اطراف ما به 

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .داشته باشد

 - مردم خودمان اطمینان قوى داریم و حمایت مردمى خواهیم   چه ما بهگر«: مده استدر بخشی از این سخنرانی آ
   فقط این نکته را،هایى شده است که نشان از این ادعا است داشت و امکاناتى در کشور وجود دارد و پیشرفت
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 از رکود آثار سیاست انقباضى ، مدیران اطالعات. ى و صحبت بود یو سپس کمى پذیرا   شد  

  .کردند اظهارنگرانى دولت
اى  خامنـه اهللا  یت پسر دوم آ،مجتبى براى مراسم ازدواج آسید؛رفتماز آنجا به دفتر رهبرى      

همانان از ناحیـه خـانواده   ی بیشتر م  .کرده است  عادل ازدواج حداد] غالمعلی[که با صبیه آقاى     
آقاى  . هم بودند]مجلس رییس[،  و ناطق نورى]جمهور رییس[،  آقایان خاتمى  .عروس بودند 

اطر  ولـى بـه خـ   ، را گرفته1اسالم جهانار مجدد روزنامه  اجازه انتش ،گفت اى  سیدهادى خامنه 
  .کند  شروع،مشکل مالى نتوانسته است

نگرانـى   اظهار ،رهبرى تخریبشدن وضع   از بدتر خصوصى    در مذاکرات  ،نورى آقاى ناطق 
  .شـده دارد   بودجه دولت کسرى زیاد مخفى،گفت.خواست که به مجلس بروم    و از من  کرد  

                                                                                                              
براى شما فقط . کنیم لیلل را براى مردم تحیتوانیم این مسا  هاى عمومى نمی ىگویم، زیرا ما در سخنران شما می  به
االن تبلیغات .  و حالت احتیاط باید بر ما حاکم باشدم نشویم و هوشیارى خود را حفظ کنیکه خامکرد شود تحلیل می

 در - این مایه اصلى انقالب و حفاظت انقالب و وحدت ملى -کند که رهبرى و روحانیت را  صورت کار می دنیا بدین
روحانیت و شخص  ارهاى مشکل و آن کارهایى را که اشکال دارد، در ذهن مردم به دهد، و ک مقابل مردم قرار می

 کند که مشکل ها را قانع افکار عمومى، مخصوصاً جوان. تواند خطرناك باشد این می. کنند رهبرى و نظام، منتسب می
وقت افکار عمومى قدرى  ناگر اینها چنین توفیقى پیدا کنند که این کار را بکنند، آ .ت ماستما در همان نقطه قو

خواهد که انتخابات باشد و مردم با افکار عمومى خودشان  کند و قرار ما بر این بوده و رهبرى این را می مشکل پیدا می
بینید که همیشه  شما االن می. شود جور تبلیغ می اگر نباشد، این. سرنوشت انتخابات معلوم نیست. کشور را اداره بکنند

ها و القائات را تبلیغ  هاى بیگانه همه جا این حرف امروز رسانه. چیزى پیدا و بعد آن را بزرگ کنندمنتظر هستند که 
ها را  کنند یا همان حرف  اینجا تغذیه میرایا آنها . نحوى ترجمه آنها هستند هاى داخلى هم به  کنند و متأسفانه رسانه می
در انتخابات گذشته چیزهاى . مى را دچار مشکل کنداین ممکن است افکار عمو. کنند نحو دیگرى پخش می  به

وزارت اطالعات االن کار  .داند و باید روى آن حساب کنیم ها و هشدارها را به حق می دیگرى داشتیم که چنین تحلیل
. ستدانید که خیلى مهم ا شناسید و می شناسید، علما را می هاى علمى و دینى را می شما حوزه. عهده دارد  بزرگى را به

آقایان ساکت  که خیلى خوب نیست.  دینى مقبول باشدهاى باید رهبرى و والیت که محور کار ما است، در حوزه
 ؛کافى نیست، زیرا منافع خود آنها، حوزه و همه آنهاستیند یا اینکه واقعاً ساکت باشند،کنایه بگواینکه بیایند. باشند

. اینها به هم مربوط هستند. آسیب ببیند، روحانیت کالً آسیب نبیندله جورى باشد که اگر محور أگونه نیست که مس این
 نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .کنیمیک مقدار باید کار. کار نیاز استبه 

 .1398 انقالب، معارف

 - حدود به مدت  1369 از سال ،يا  خامنهيهاددیسآقاي  یرمسئولی و مديازی به صاحب امت،روزنامه جهان اسالم
 سال بعد چند . به نقد عملکرد مسئوالن مبادرت ورزدکرد  می روزنامه تالشنیا.  و توقیف گردیدشد سال منتشر چهار

 زیننو  تای اما فرجام ح، را از سر گرفتش داد و انتشارریی تغ» نواتیح« روزنامه نام خود را به نی اف،یو پس از رفع توق
 .بودآمیز  یل انتشار کاریکاتور توهینبه دل فیتوق



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 605
                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ھمایش استانداران               

سخنرانی در همایش استانداران سراسر کشور
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هـاى    ثـروت ة اظهارات رهبرى دربار،که دشمنان  بخصوص؛از رکود کشور هم نگران است 

 ،گفـت کـه بـا رهبـرى در مـشهد      . و ادامـه دارد دنـ کن ادآورده را عامـل رکـود معرفـى مـى       ب
کـه   بادآورده صحبت کرده و ایشان گفتـه هاى  خصوص ضررهاى رکودآور مسأله ثروت   در
 ، گفت.که همان بود که در سخنرانى دوم فرمودندندهد واب آن را در سخنرانى تهران مى ج

کنـى را   مهـدوى ] محمدرضـا [ حتـى آقـاى   ،دفتر رهبرى. دکن تواند بهتر عمل میدفتر رهبرى  
  . مثل رنجاندن بازماندگان مرحـوم سـلطانى  ؛ههم در قضیه وقف مرحوم خسروشاهى رنجاند      

 بازدیـد و  ،کردن تبلیغات جدیـد   براى خنثى،که رهبرى تصمیم داشتند کرد قاى ناطق اضافه  آ
  .اند منصرف شدهنجى سنى در دانشگاه تهران داشته باشندکه پس از یک نظرسخنرا

کـه همـین امـشب از سـفر ترکمنـستان مراجعـت          آقاى خـاتمى   .بعد از شام به خانه آمدیم     
هـاى    شـرح سـفر ترکمنـستان را گفـت و سـالم          ، در مـسیر   . در ماشین مـن سـوار شـد        ،کرده

 مـورد   در. را ابـالغ کـرد     ]جمهـور ترکمنـستان    ریـیس [،  فاُنیـاز ] صفرمراد[آقاي  مخصوص  
 وضـع   ة دربـار  . ولى روى قیمت اختالف دارنـد      ،اند  کرده نستان صحبت خریدکلى گاز ترکم  

هاى لولـه گـاز و کابـل فیبرنـورى را افتتـاح       طرح .اند خزر هم به نتیجه نرسیده   حقوقى دریاى 
 هاى مـن بـا ترکمنـستان داشـته      اظهار تشکر زیادى از همکاري  ،فاُگفت آقاى نیاز  .اند  کرده
   .است

هـاى جدیـد توسـعه نفـت و       طـرح  ة دربار .کرد اره مشورت دوب ، جواب پیام آمریکا   ةدربار
هـاى    موفقیـت ، گفـت .صحبت کـرد  هاى توسعه     پیشنهاد اختصاص محصول آنها براى طرح     

 ،فیبـر نـورى در ترکمنـستان   و مهم برگزارى کنفرانس اسـالمى و نیـز افتتـاح دو طـرح گـاز         
   . عمیقاً از من تشکر کردومحصول خدمات دولت من است 

 ،ما بلغین داشتهخاطر سخنرانى مؤثرى که در قم براى م بهحجازى هم  ]صغر میر ا علی[آقاى  
  . کرداز من تشکر ،تاریخ ایران و امروز روحانیت و والیت فقیه درو شیع ت نقش بارةدر
   
  1997 دسامبر 30                                 1418 شعبان    29   1376 دى 9شنبه  سه

   
 آقاى غمخوار از کارهاى انجـام شـده بـراى    . بنیاد مستضعفان آمدندیحتمدیران سازمان سیا 

 موانـع توسـعه توریـسم      و توسعه ایرانگردى و جهانگردى و کمک به زائران عمره و سوریه          



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 607
                                      

 توضیحاتى در آثار ارزآورى و اشتغال . نفر در سال است هزار650 فعالً حدود ؛دادگزارش 
   1.رفع موانع نمودملزوم ى در یها ییم و راهنماکرد  من هم صحبت.و رشد فرهنگى آن داد

 از فقر مردم شهر گفت که عمدتاً کارگرند و برنامـه     .دشهر آم  مئجمعه قا   امام ،آقاى نواب 
اش در اطـراف   کـه مقبـره   را داد2 صـاحب احتجـاج   ،بـراى عالمـه طبرسـى     یـادواره   برقرارى  

   .کردم  کمکى؛شهر است و از من استمداد کرد مئقا
 آمـد و توضـیحاتى داد از   ]ریـیس دانـشگاه آزاد اسـالمی   [، جاسـبى ] عبـداهللا [عصر دکتـر    

 منتظـرى بـراى   اهللا یـت جریـانى بـراى تحریـک آ   ، دهـد  دست آمده و نشان مـى  ه سندى که ب  
ب اسـاتید در  ذهـا بـراى جـ     و نیز از برنامـه    است  ه  کرد ریزى   برنامه ،شروع مخالفت با رهبرى   

کـه نیروهـاى چـپ در مراکـز مـدیریت آمـوزش              انعى آزاد اسالمى و برخورد با مو      دانشگاه
   .وجود آورند ه  ممکن است ب،عالى

                                                
 - در مورد میراث فرهنگى که همیشه مورد تأکید رهبرى و خیلى از دلسوزان «: ر بخشی از این سخنرانی آمده استد

اى  افهما باید در کنار میراث فرهنگى، کار اض. تواند همانند نفت به عنوان یک منبع درآمد باشد نظام بوده است، می
نکته دیگرى که در مسئولیت شماست، .  کار بیشتر استکى را شروع کرده و احتیاج بهانجام بدهیم که آن هم تحر

هاى اخالقى و  مراکزى در دست بنیاد است که حساب. شود رسیدن به اوقات فراغت مردم است، که بعداً دیده می
دهیم، اطمینان  ها و چیزهایى که ما اهمیت می انسان به چنین مراکزى براى حفظ ارزش. کند اجتماعى را مراعات می

باالخره . کرد ها را حفظ  فکر بود و این سرمایهل به اینخوشبختانه بنیاد از او. گه داریمدارد، تا آنها را محفوظ نبیشترى 
کنید، رشد مطلوبى است که اگر همین   تخت اضافه میدهاى  اینکه هفته. این همه امکانات اقامتى در دست شما است

همانسراها، یخیلى جاها وجود دارد که اگر م .خوب است ، خیلىاطق مسافرپذیر ادامه بدهیمآهنگ را به خصوص در من
مثالً در منطقه کردستان که هم در زمان جنگ و . کنند آن نقاط مسافرت می هتل و چیزهایى از این قبیل باشد، مردم به

یى مثل دریاچه ها و مناطق بسیار زیبایى که در آن هست، جاها هها و در ایش رفتم، وجود کوههم بعداً به خیلى از جاه
هایى  یا مناطقى در قسمت. سدهاى ساخته شده، براى جهانگرد و ایرانگرد بسیار دیدنى است  مریوان، دریاچه] زریوار[

اگر . روند  ها نمی که تا به حال معمول نبوده که کسى آنجا برود، مناطق مرزى و یا جاهایى مثل گواتر که معموالً ایرانى
یا مناطقى مثل زابل که یک منطقه کنارى است و . روند ها می امت را فراهم کنیم، خیلىبتوانیم در آنجا وسایل اق

 معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .چیزهاى جالبى براى مسافرین دارد
 .1398 انقالب،

 - »یاحتجاج طبرس« که به عهیاز کتب معتبر ش. ی به زبان عرب، اول قرن ششممهی از نی است کالمیکتاب، »احتجاج« 
 نی از محدث،ی طبرسطالب ی بن ابی احمد بن علخی آن، ابومنصور شسندهینو. د، موصوف استیمشهور و به کثرت فوا

 از اصحاب ی برخيها  و استداللعهی اسالم و ائمه شمبرای محاجات و مناظرات پ، کتابنیا.  بزرگ استيموثق و علما
 عهی اسالم و مذهب شنی نسبت به اصول و فروع د،یسالماری غانی ادروانیبر مخالفان و افراد مختلف و پائمه در برا

 ذکر زی بوده و نشانی ااب نوقی از طري صغربتی که در زمان غ)عج ( از مکاتبات امام زمانی برخنیهمچن. است
 . است  از علما، درج شدهی مقدسه به بعضهی از ناحیعاتیتوق
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 دیدار با مدیران سازمان سیاحتي                

مالقات با اعضای هیات علمی و دست اندرکاران همایش جهانگردی

مالقات با مدیران سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 609
                                      

ى کــه بــراى یهــا  بــراى آزمــایش لبــاده؛ از قــم آمــد، خیــاط،پورمحمــدى] حــسین[آقــاى 
هــاى مــاه رمــضان   بــراى برنامــه. آمــد]ریــیس دفتــرم[،  محــسن.دوزد نــوردى مــن مــى کــوه

 در قاهره به حذف ترکیه از     هشت تصمیم گروه دى     ،هاى امروز    گزارش  در .کردیم صحبت
دیـشب  . و انتقال مرکز آن از ترکیـه بـه ایـران اسـت       -یل  یبه خاطر همکارى با اسرا     -گروه  

  .برف خوبى بارید
  

  1997 دسامبر 31                           1418 رمضان   1   1376 دى 10چهارشنبه   
   
بـراى  صبح  چهار و نیم ساعت   ،با زنگ تلفن توسط محافظان    .] رمضان است امروز اول ماه    [

 بـا  ،هاى عبـادى   پس از برنامه .دارمان معیوب است     ساعت زنگ  .خوردن بیدار شدیم   سحرى
 . بـه دفتـرم رسـیدم   نُه و نیم ساعت   . سحرى خوردیم  ،]مرعشی، برادر همسرم   [عفت و کاظم  

که با حکـم مـن    کنفرانس اسالمى]  سازماناجالس سران[ مسئول امور   ،آقاى صادق خرازى  
کاملى از کار و نقـاط قـوت و ضـعف داد و از اعتمـاد مـن               گزارش . آمد ،منصوب شده بود  

دن آب از سـقف  کـر  در مراسم افتتاح و قطع برق و چکه در مورد خرابى بلندگو   .تشکرکرد
بع تـا  ،معاصرکه از مؤسسه تاریخ      خواست .کرد ورتاش مش   آینده کار توضیحات داد و براى   

  . پذیرفتم؛کنم بازدید،جانبازانمستضعفان و بنیاد 
 گزارشـى   . آمـد  ]سـازندگی  [جهـاد ] وزارت[معاون تحقیقات   ،  ]پور آقاي محمدتقی امان  [
 بـه  ]وزیـر جهادسـازندگی  [، کیـا  سـعیدى ] محمـد [از عدم توجه کـافى آقـاى    کارها داد و    از

کـرد و بـراى تقویـت طـرح      نگرانىار اظهـ ،تحقیقات جهاد و عدم تسلط ایشان بر امور جهاد        
  .دنمو استمداد ،دریغ من فعال شد دارى که با حمایت بی  آبخوانعظیم

 . آمـد   و ترابـري هواشناسـى و معـاون وزیـر راه       سازمان  یس  ی ر ،نوریان] محمد علی[آقاى  
 ،کننـد  یه تصویرهاى پیشرفته جهـان را پخـش   شب،اند که براى توضیح وضع هوا      آماده ،گفت

بـراى آمـوزش و تقویـت       .سیما هنوز آمادگى دریافت پخش تـصویرها را نـدارد         ولى صداو 
کـه   ه داد و خواسـت یـ  طرحـى ارا ،روند کنار مىه معموالً در هر دوره جدید ک علمى مدیرانى 

  .کنند ا مرکز تحقیقات استراتژیک همکارى قرار شد ب؛کمک کنم براى اجرا
  ارم امسالو امید، بعد از انقالب.ع بودندها جم  جمعى از بستگان و بچه.افطار به خانه آمدم 
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 افطاري با كاركنان                 

دیدار با قاریان برجسته کشور



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 611
                                      

آقـاي کمـال   [ اظهـار  ،هـاى امـروز     در گـزارش  .  در خانـه باشـم     ي را بتوانم افطارهـاى بیـشتر    
 روابط با مصر در حال حاضر بـه  يبودن ارتقا  خارجه در خصوص عملى   اموروزیر  ،  ]خرازي

جمهور مصر در  یسیر، ]آقاي حسنی مبارك[العمل در مقابل اظهارات منفى       صورت عکس 
در امورخارجه وزارت این خصوص مهم است که بعد از آن اظهارات دوستانه و امیدوارانه         

هـا و   هـا و عـدم اسـتقبال مـصرى     شدن با انتقـاد بعـضى از روزنامـه       چند روز گذشته و مواجه    
  . وضع بدى پیش آورد،کردن روابط از سوى آنها شروطم

 سرگذشـت اولـین انفجـار آزمایـشى بمـب      . را خوانـدم 1ب تاریخ بمب اتم   مقدارى از کتا  
  .انگیز است  هیجان،پلوتونیومى در آمریکا

  
  1998 ژانویه 1                                 1418 رمضان    2   1376 دى 11شنبه  پنج

   
تمـام  ، ]حرانعبور از ب[ 1360ى خاطرات سال  ی بررسى نها  .کردم  تا عصر در منزل مطالعه مى     

  وقریـب ] احمـد [ ترجمـه  بـا  اي،کـ  مـک  لـوین آ  نوشـته  ،کتـاب سـازندگان عـصر اتـم      . شد
هـاى اتمـى در هیروشـیما و ناکـازاکى را        فـصل انفجـار بمـب      .خوانم  ا مى  ر کمالى] جمشید[

 با خبر کشتار حدود دویست ، دانشمندان مؤثر در این صنعت   ،خواندم و مایل شدم که بدانم     
ى که با بعضى از یآشنا خودش باویسنده که ناند چه احساسى داشته ،دو شهرهزار نفر در این 

 چنین ،ر که از مؤثرترین آنها هستندهبو ]کی هنر لزین[ و   یرم ف ]کویانر[ در مورد    ،آنها داشته 
 بـه نظـرم آمـد از تمـام ذوق و       ،را دیدم  میر ف ،ها وقتى که بعد از انفجار بمب     « : است آورده

 بـار  ، این بود که پس از جنـگ رهوود و برداشت من از شخصیت ب   ى شده ب  ر عا ،شوق خود 
  2.»کند سنگینى بر دوش خود احساس مى

                                                
 -  1374، در سال ی کمالدی جمش وبی ترجمه احمد قربا يکا  مکنیآلو، نوشته »تالش سازندگان عصر اتم«کتاب 

 . انتشار یافته بودرانی ای اتمانرژي سازمانانتشارات توسط 

 - میالدي، دو 1939 فراهم شد که در سال ی زمان،يا  ساخت سالح هستهي برای پژوهشمی تکی لی تشکمقدمات
 ی خواستار بررس،کای وقت آمرجمهور سیی ر، روزولتنی به فرانکليا  در نامه،نیشتی و آلبرت انالردی لئو زفیزیکدان،

 واکنش کی موفق شد ،ی فرمکوی به نام انر دیگريکدانیزی، ف1942پس از آن در سال .  شددیی نامه تأنیآن شدند که ا
 است اي پروژه نام ،منهتنپروژه  . مستقر بودگوکای در دانشگاه شاین رآکتور.  را در رآکتور خود کنترل کنديا هسته

  وکای آمرتی پروژه با محورنیا.  دوم از آن استفاده شدی و در زمان جنگ جهاندیکه به ساخت بمب اتم انجام
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به محـل کـانون      ،کردهبزرگ قرآن که وزارت ارشاد برگزار      براى افتتاح نمایشگاه     ،عصر

. کردمهـاى مختلـف نمایـشگاه بازدیـد     ز بخـش  ا.رفـتم و نوجوانـان  کودکان  فکري  پرورش  
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد    [،  مهـاجرانى ] عطـاءاهللا [ش و خیرمقدم آقاى      گزار ،سپس در مراسم  

غفرانـى  ] وحیـد [نام   ه ب،]تبریزي [ را شنیدیم و آزمایش از یک نوجوان سیزده ساله         ]اسالمی
بـا قـرآن و کـار خـوب نمایـشگاه       انـس    اهمیـت ةدربارمن هم . که تمام قرآن را حفظ دارد   

   .دم نمو  مطالعهت ده و نیم شب تا ساع.اشتیم هم دفکمى بارش بر 1.کردم سخنرانى امروز
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 عـصر  ، در حین بارنـدگى .کردند اقامهجمعه را رهبرى نماز.  برف خوبى بارید   .در خانه بودم  
ها   افطار بچه.ان داشتنعلیه زنابجا  هاى     تبعیض مقدارى بحث در مورد بعضى از        .فاطى آمد 

آقـاي حـسین   [ حـسین اطـالع داد کـه پـس از اعـالن         .اش بودند   و حسین مرعشى و خانواده    
 ، در مـورد حـذف مـدارس نمونـه مردمـى در سـال آینـده       ،وزیر آموزش و پـرورش   ،  ]مظفر

 توسـعه  مبنـى بـر  بالفاصله بندى   ،براى جلوگیرى از تصمیم وزارت     ،کمیسیون تلفیق مجلس  
   .کرد تصویب این مدارس

 در تهـران جلـسه   ، چنـد روز پـیش    ، ستادهاى انتخاباتى آقاى خاتمى    ،آقاى مرعشى گفت  
 ، گفـت .تشکیل بدهنـد   »جبهه پشتیبانى از جامعه مدنى« سازمانى به نام     هاند و قرار شد     داشته

صمیم انـد بـراى ثبـت و رسـمیت دادن بـه جمـع خـود تـ               هنوز نتوانـسته   ،کارگزاران] حزب[
] محـسن [دانـد و بـه    نورى را از جنـاح چـپ مـى    ] عبداهللا[ آقاى   ، چون محمد اخوى   ؛بگیرند

                                                                                                              
یتحت نظر سرلشکر ارتش مهندسمیالدي،  1946 تا 1942پروژه از سال این . کانادا اجرا شد وایتانی بريهمکار 
 بمب اتم در نی پروژه، نخستنیدر ادامه ا.  اجرا شدمری رابرت اوپنهانظر ری آن زی علميها روز و جنبه گی لزلکا،یآمر

 در یازاککا و نمایروشی هي شهرهاش،ی آزمانی ماه پس از اکی.  منفجر شدشگاهی، در آزما1945 سال هیششم ژوئ
 از یکی که د کار اعالم کردننی اي براياری بسلی دالها ییکایبه دنبال آن آمر.  قرار گرفتندیژاپن، هدف دو بمب اتم

 مردم و به تبع آن، حفظ جان شتری به ژاپن و کشته شدن بي از حمله شورويری جنگ و جلوگعی دادن سرانیا پاهآن
 از تشعشعات ی اقدام موجب مرگ صد هزار نفر در آن زمان و بروز عواقب ناشنیا.  بودکایهزاران عضو ارتش آمر

 . شدندهی آيها سل ني برايا هسته

 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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صادى دولت که به دسـت  نجفى اعتراض دارد که در تصمیمات اقت] محمدعلی[نوربخش و   
انـد و بـه آقـاى      پیـروى نکـرده  ، از سیاست سـازندگى کـه شـعار کـارگزاران بـود          ،ستآنها

 در ]شهردار تهـران [، کرباسچى] غالمحسین[اد دارد که از آقاى    مهاجرانى هم انتق  ] عطاءاهللا[
 ، دالر حساب کننـد  5/17ست قیمت نفت را      بنا ، گفت .تهاجمات اخیر حمایت نکرده است    

  . دالر است16با اینکه 
هاى غربى مبنى بـر وجـود اخـتالف در      تبلیغ رسانه،هاى امروز  در خطبه،اى خامنهاهللا   یتآ

گردانى مردم از  ش بعضى از مسئوالن به آمریکا و غرب و نیز رويیار ایران و نیز گ    نسئوالم
 همین را به عنوان سند اخـتالف رهبـرى و   ،هاى غربى   بالفاصله رسانه . کردند دین را محکوم  

  .ندنمودجمهور در رابطه با غرب و آمریکا مطرح  یسیر
  

  1998 ژانویه 3                                      1418 رمضان    4    1376 دى 13شنبه  
   

 قبـل   .کـردیم   عناوین پیشنهادى را تکمیل    ،]تشخیص مصلحت نظام   [در جلسه شوراى مجمع   
 راجـع بـه کارخانـه     و آمـد ]رییس سازمان انـرژي اتمـی  [، آقازاده]غالمرضا [ آقاى ،از جلسه 

نورى آمد و اصـرار نمـود   ] عبداهللا[ آقاى   ، بعد از جلسه   .کرد سنگین و محل آن مشورت     آب
  . را بپذیرم]ششم [که نامزدى براى مجلس

 جهـت   سـعودي،  بـراى مـذاکره بـا عربـستان     . آمـد  ]وزیر نفت [،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  
همکارى در اصالح قیمت نفت استمداد کرد و پیشنهاد اختصاص یک میلیون بشکه نفت با           

هـا    از تهمت.داده یراعتى کشور را ا توسعه صنجهت هاى ضربتى براى تولیدات     اجراى طرح 
شـوند    از رهبرى گله دارد که مانع او نمى  .به ایشان شکایت نمود   ح  بمجله ص هاى    ىیو بدگو 

   .مذاکره شد،  قیمت و مقدار و مصرفة خرید گاز ترکمنستان دربارةو نیز دربار
اى  بـر  ؛آوردرا   1360 خـاطرات سـال      ة مـوارد اظهـار نظـر دربـار        ،روحـانى ] حـسن [دکتر  

 ، از صداوسـیما .عصر به خانـه آمـدم   . تذکرات محدودى دارد؛یم بودمشورت به ایشان داده   
   .ها جمع بودند  بچه.آمده بودند براى گرفتن فیلم از نماز و مراسم افطار خانوادگى

 نفـر کـشته   400یش از بـ  زرومـ اتـا   ادامه کشتار فجیع مردم در الجزایـر کـه      ،ها  در گزارش 
و است و تردید جدى که این جنایات از دولت است یا مخالفان دولت     مورد توجه    ،اند  شده
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] سـیدمحمد [روى مـصاحبه آینـده بـا آقـاى         ان   ان شـبکه خبـري سـی     سابقه   تبلیغ وسیع و کم   

   .]جمهور رییس[، خاتمى
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 مثل آقایـان  ، جمعى از علما.اندرکاران همایش رفع موانع جهانگردى آمدند دستجمعى از   
ابهــرى، ] محمــدعلی[معــادیخواه، ] عبدالمجیــد[عــسکر،  قاضــى] ســیدعلی[دوانــى، ] علــی[
 از رو ؛کـرد   آقاى رستگارى از سوى جمع صحبت. آنها هستند  وجز... رستگارى و ] محمود[

ل مورد بحث قـرار  ی به عنوان یکى از مسا،اند  خواستهمتنى را خواند و توضیح دادکه از علما  
 ایجـاد  ،ارز آورى ،جهـانگردى و رفـاهی   اهمیت فرهنگـى و اقتـصادى   ة من هم دربار  .دهند

  1.و قول حمایت دادم کردم صحبت ...شغل و تبادل فرهنگى و
 توضیحاتى از تغییـرات در وزارت       .اطالعات آمد ] وزارت[ معاون ویژه سابق     ،آقاى فالح 

 منجملـه آوردن   است؛ تحت فشار آقاى خاتمى انجام شده    ،کند   فکر مى  .اد که زیاد نیست   د
   .به جاى خودش ،]آبادي، وزیر اطالعات نجف [ري داماد آقاى د،آشنا] الدین حسام[آقاى 

خواجــه  [ىیتوضــیحاتى در مــورد دانــشگاه عالمــه طباطبــا . امراللهــى آمــد] رضــا[آقــاى 
ى در سـازمان   از حذف نیروهـاى کیفـ      . است یس آنجا شده  ی ر اخیراً.  داد ]نصیرالدین طوسی 

شـرکت  [ اصرار به .دنموکرد و از من براى دیدار از دانشگاه دعوت         اى شکایت   انرژى هسته 
ــان ــات می ــه مجلــس ] اي و دوره در انتخاب ــتن مــن ب ] حــزب[ در جلــسه ،داشــت و گفــت رف

   .  استاین موضوع تأکید شدهبه  ،کارگزاران
ز اهمیـت  کـرد و ا  از خـدمات مـن قـدردانى    .عزى آمدم] عبدالحسین[اى  آق،پیش از ظهر  
از مـدیران را مهـم دانـست و از       و حمایـت     گفتو تربیت مدیران شایسته      ىیکارهاى زیربنا 

   . با شهردارى تهران شکایت کرد و برنامه توسعه جهانگردى را گفترفتارسوء
ژیک مجمــع تــشخیص ریــیس مرکــز تحقیقــات اســترات [، روحــانى] حــسن[عــصر دکتــر 

 راجـع بـه   .کردیم ن مرکز تحقیقات استراتژیک مذاکره کرد  فعال ة دربار . آمد ]مصلحت نظام 
که فکر   منتظرى بعد از ماه رمضاناهللا یتپیغام آمریکا و جواب آن صحبت شد و نیز درس آ 
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ل ی مـسا ،کـه ایـشان در درس   اند و احتمال هم هـست   دادن ایشان   علما خواهان درس   ،کند  مى
  .دنکن گذشته را مطرح

 در ،پورمحمـدى ] مـصطفی [ پیـشنهاد آقـاى   ة دربـار .اى بـودم  خامنـه اهللا  یتهمان آیافطار م 
فقیه و سفر مکه من و  وزنامه سالم در مورد والیتمنفى ر حساس و تبلیغات هاي مورد سالح

 مسأله روز است و ایشان بـه  ،خرید گاز ترکمنستان و مسأله مذاکره با آمریکا که این روزها          
 بـه  ،اش انـد کـه در مـصاحبه     و بـه آقـاى خـاتمى گفتـه        اند السابق مخالف   کمافى ،طور جدى 

در را هـم  ظهـارات روز جمعـه   ند و ا  داکروشنى حساب دولت آمریکا را از ملت آمریکا ج        
اى  کـه برنامـه  کنند  احساس مـى  ان، ان سی] شبکه خبري [اند و از تبلیغ زیاد        همین جهت گفته  

   . مذاکره کردیم،ین استبدر 
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دکتر روحانى براى مشورت در مـورد خـاطرات سـال     تذکراتى که    .تا غروب در منزل بودم    
برپایه افکار  .کتاب تاریخ وهابیت در عربستان را خواندم      .  مهم نیست  ؛ دیدم ، داده بود  1360
  .اند ار و ظلم کردهت خیلى بدرفتارى و تخریب و کش1،هیمیت ابن] احمد[غلط 

 برف زیادى امـروز  .دها و جمعى از بستگان هم بودن     اکثر بچه  .همان محسن بودیم  یافطار م 

                                                
 - پس از سقوط خالفت بغداد در هجري قمري،  655 سال ، درهیمیت  معروف به ابن،العباس ابومیاحمد ابن عبدالحل

 پس از حمله مغول . بردانی به پانی را در آن سرزمهی اولالتی آمد و تحصایدنه  ب- واقع در ترکیه امروزي– حرانشهر 
 ،شد ظاهريو آثار انحراف در جیتدر به 698در سال . دیبه همراه خانواده اش به دمشق رفت و در آنجا اقامت گز

، » است رحمن که بر عرش مسلط استيو خداوند ا؛ي العرش استویالرحمن عل «فهی شرهی آریخصوصا به هنگام تفس
 هیمیت ابن.  کردنیی است تعیها که بر تخت سلطنت متک  در فراز آسمانیگاهی جا، خداوند متعالي براهدر شهر حما
 ی حت را نفی کرد؛امبری قبر پارتی ز،هیمیت ابن . پشت پا زدیل اسالمی از مسایلیو به خ  داشتید خاصیافکار و عقا

حال آنکه . باشد ی نمازش کامل م،تی معصسفر مثل ،از منزل خارج شود) ص (غمبری پارتیکس به قصد ز هرگفت،
اصحاب به استغاثه و  رهی سنیو خاندان او بوده است و همچن) ص (امبری قبر پمی بر تکرنی مستمر اصحاب و تابعرهیس

 سال در زندان بود و بعد از نی چند.ند و به زندان افکنددندی را به دادگاه کشي و.توسل بدان حضرت بوده است
خداوند «: گفت ی جمعه در مسجد مشغول وعظ بود و مي که روزي به طور، دوباره به سر حرف اول بازگشتيآزاد

 رونق ي هجر12رن  تا قهیمیت  ابندیعقا. » فرود خواهد آمدای به آسمان دن،میآ ی مد پله منبر فرونیکه من از ا همچنان
 .گردد تیمیه بازمی ، به ابنتی فرقه وهابیمحمدبن عبدالوهاب، مؤسس رسم گفته می شود، ریشه افکار .افتین
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، ]نیـاوران  [= بنـدان در خیابـان شـهید بـاهنر    به خاطر برف و یخو  در مراجعت به خانه    .بارید

 پیاده .شود  به این زودى مسیر باز نمى، معلوم شد. معطل شدیم  خیلى  و پشت ترافیک ماندیم  
ى خوبى ی راهپیما. در زیر برف تا منزل پیاده آمدیم  ، من و عفت و جمعى از محافظان       .شدیم

کـرده    خیلى تعجـب ؛ر من را شناختندیچند نفرى هم در مس، ]خیابان یاسر[ى یباال در سر  .بود
جلـب   توجـه عامـه را   ،ارى بـا مـن فاصـله داشـت     عفت هـم مقـد  .کشیده بودم عبا سر .بودند

  .کرد نمى
 اعالن حذف مدارس نمونه از سـوى وزیـر آمـوزش و پـروش و مخالفـت              ،ها  در گزارش 

 نشان ناهماهنگى در ؛ مورد توجه است،مجلس و سپس مخالفت دولت    ] فرهنگی[کمیسیون  
  .دولت است
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کـه بـه    ى داشـتیم یدلهره هواپیمار حادثه پ.ها را دیدم گزارش. دیشب هم برف خوبى داشتیم  

 بـه خـاطر   .آمـد  مـی  مسافر از ارومیه بـه تهـران   100از   بیش    با ،هواپیماى فوکر . خیر گذشت 
 کیلـومترى  12 در .بـود ند  و آنجـا هـم امکـان فـرو    ه به اصفهان رفت؛بنشینده  نتوانست،بدى هوا 

کسى آسیب  به ، الحمداهللا؟ معلوم نیست چرا؛ اى به زمین نشسته     عهر در مز  ،فرودگاه اصفهان 
  . استنرسیده

 مسأله تغییـر  ةنظر من را دربار    و    آمد  و شهرسازي   وزیر مسکن  ،زاده ىلعبدالع] علی[آقاى  
 شده که در لتیان باشد و  نظر این، سابق هاي   سوابق را گفتم که در بررسى      .پایتخت خواست 

 . شاید ضرورى نباشد،که ساخته شده  ولى با وضع فعلى تهران، استدر دولت تصویب شده  
  .اند  سیاست ساخت شهرهاى جدید را جدى گرفته،گفت

 ، روى ، مـس  ، وضـع صـنایع فـوالد      .معادن آمـد  صنایع و    وزیر   ،جهانگیرى] اسحاق[آقاى  
کـه بـه بانـک مرکـزى        کار را گفت و خواسـت       آلومینیوم و معادن و مشکالت     ، طال ،سرب
داده و مـدتى    را دیـر وکـم  48کـه وام تبـصره    گله داشـت . بهتر از این با او رفتار کند   ،بگویم

  .هاى وزارت بسته بود حساب
کارگزاران را و ] حزب[ وضع مباحثات . آمد ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  اخوى محمد 
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 عصر .آمد ها هاى افطارها و مالقات  براى برنامه،]دفترم رییس[،  محسن.گفت وضع دولت را
] محـسن [ ،نجفى] محمدعلی[ آقایان ، کارگزاران سازندگى  ]اعضاي شوراي مرکزي حزب   [

 ،نـورى ] عبداهللا[ ،کرباسچی] غالمحسین[ ،امراللهى] رضا[ ،هاشمى طبا ] مصطفی[ ،نوربخش
مهاجرانى و ] عطاءاهللا[ ،]یهاشمی بهرمان  [ فائزه ،]هاشمی بهرمانی  [ على ،جهانگیرى] اسحاق[

شـرکت در  [ پیـشنهاد  . ثبـت و رسـمیت آن مـشورت کردنـد       ةاخوى محمد آمدنـد و دربـار      
 وضع اقتصادى دولت و خطـر  ة دربار. داشتند رارفتن من به مجلس] اي و  دوره انتخابات میان 

  .همان من بودندی افطار م.رکود بیشتر صحبت شد
  

  1998 ژانویه 7                        1418 رمضان   8   1376 دى 17چهارشنبه  
   

 پـنج صـبح   تا ساعت . با صداى زنگ ساعت بیدارشدمچهار ساعت   ،مطابق معمول هر سحر   
 عفـت بـه خـاطر    . بـا هـم سـحرى خـوردیم       ، کاظم غذا را گرم کرد     .به قرآن و دعا گذشت    

   . خوابیدمساعت هشت و نیم تا ، بعد از نماز صبح.گیرد  روزه نمى،کسالت
 . آمـد  ]سـازمان صـنایع دفـاع      [= عامل ساصـد   مدیر ،کیانى] غالمعلی[ آقاى   .به دفترم رفتم  

 Eاسـکاد کپی   کیلومترى1350موشک موتور آزمایش زمینى  وگزارش وضع صنایع نظامى    
 ثانیه در 106 ثانیه زمان سوخت انجام شده و تست بعدى با زمان        85با  شمالى را داد که      کره

 آخـرین آزمـایش   ؛مان الزم براى پرواز به سوى خارج از جو است     که ز شود  زمین انجام مى  
   . استزمینى

عکـس  طریـق مـاهواره و یـا از    و از اسـتناد  را بـا  ایـران  اخیراً آمریکـا خبـر ایـن آزمـایش          
 طریـق  یـا از از آن طریـق و  کـه آمریکـا    آقاي کیانی هم معتقد است  کرده و  ها پخش   ماهواره

 به ، پس از آزمایش پرتاب موشک.استبوده ش مطلع  از این آزمای،عوامل دیگر جاسوسى
رد  کـه  نج بعدى رِ از مـن خواسـت کـه از خـط تولیـد      .پـردازیم  مـى  ، کیلـومتر اسـت    2600  بـ 

  .دیدکنمباز
و فقط بعـضى از    کامالً از خودمان است    ، اکنون این تکنولوژى از طراحى تا تولید       ،گفت

 .دانـد  دریـغ مـن مـى    هـاى بـی   ون حمایتها را مره  این موفقیت  .شود  قطعات یا مواد وارد مى    
بـراى   . مـشکلى در همکـارى بـا آنهـا ندارنـد          ، علیرغم فشار آمریکا بر روسیه و چین       ،گفت
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   .کرداستمداد ،کند گیرى مى سختو بودجه ان که سازمان برنامه دریافت اعتبارات خودش
وزارت ارشـاد بـراى   بـه   از دسـتور سـابق مـن    . آمـد 1حسین روحانىآقاى دکتر سیدمحمد  

هـاي دولـت    برنامـه  قـدردانى کـرد و از   ،کمک وامى به او براى انتشار آثارش که اجرا شده  
کـردن خـالء    ر پ بـارة تـذکراتى در   و   نمـود  غـى ی تعریـف بل   ،مـردم بـین   سازندگى و محبوبیت    

 ة دربـار .هاى مهم روز کمـک خواسـت   کتاب و شناساییفرهنگى داد و براى سفرى به لندن   
  2.ه دادینظرى ارا، »ال تَقُولُوا راعنا «آیه شریفه

کردند و اظهـار نگرانـى    قدردانى از برنامه سازندگى .مجمع نمایندگان استان فارس آمدند   
ط قیمـت  و سـق ،و بـدتر از ایـن   1377وص با توجه به بودجه سال خص  به،از رکود سازندگى 

 احـداث خـط آهـن     طـرح یخصوص از تعطیل  به؛نفت که همین بودجه هم قابل اجرا نیست   
   . ناراحت بودند،که با کمک من شروع شده بودشیراز ـ تخت جمشید

ارشـى   از سازمان بازرسى کل کـشور و گز  . آمد ]وزیر کشور [،  نورى] عبداهللا[عصر آقاى   
نـوربخش و  ] محـسن [هاى آنها علیه مدیران الیق و تشکیل پرونـده بـراى آقایـان         از تندروى 

 محافظانم و اعـضاى خـانواده       ،افطار .را داد ... زاده و   نعمت] محمدرضا[محلوجى و   ] حسین[
  . شب به خانه آمدمهشت ساعت . برایشان صحبت کردم،بعد از افطار .همانم بودندیآنها م

  
                                                

 - م هاي علمیه مشهد و ق ، در حوزه)1378 -1315 (شهرى  روحانىنیمحمدحس سیدوالمسلمین  االسالم حجت
درآمدى بر عرفان و تصوف، تاریخ  آشنایى با ادبیات نوین عربى، پیشي چون آثارتحصیل کرده و نویسنده 

 در ،)1364-1349( مدت پانزده سالاو .  دفاع از کافی بودکشورهاى عربى، تفسیر کالمى قرآن مجید وصرمعا
 .، عضویت داشت به عنوان پژوهشگر و ادب فارسیفرهنگستان زبان

 - َیا أأَلیم ذابرینَ علْکافل وا وعماس قُولُوا انْظُرْنا و نا ونُوا ال تَقُولُوا راعا الَّذینَ آمهدی آوردمانی اکه ی کسانيا( ی، 
 ي است که خداي موردنی اول، جملهنیا ).-انظرنا – دیی بگوبلکه د،ی نخوان- ناسزا استیکه نوع-  را با لفظ راعناامبریپ

 خطاب تکرار شده و نی اگریمورد د  84، در نیا بعد از  کند ویخطاب م منواآ نیالذهایاایلفظ   را بانی مؤمن،متعال
) انظرنا(و کلمه   شودیاطالق م،  هستندمانی در انی که سابقی خاصنی است که به مؤمننه و محترمایفاتی تشریلفظ

 ي مسلمانان از آن اراده معناکه یدر حال، )را کر کند بشنو خدا تو (یعنی هود،یو راعنا در نزد  )مهلت بده مارا (یعنی
 را هودی منظور ،هی آنیدر ا  خداوکند  تر صحبت خواستند شمرده یم، )ص(امبرینمودند و از پ یرا م)بکن  را مراعات ما(

 کوین و( ):میاب ال عذنیواسمعوا و للکافر( د،یکار ببر هرا ب) رناظان(کلمه ، )راعنا (يشما به جا :دی فرمایمطرح کرده و م
 کنند یچی دستور سرپنی است که از ای کساننجای هم در انیمنظور از کافر ،) استمی الی وکافران را عذابدیگوش ده

تفسیر :  منبع. استعمال شده استي فردفهیترك وظ  کلمه کفر در،می است که در قرآن کريرد از موایکی نیو ا
 .المیزان، عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی
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  1998 ژانویه 8                         1418 رمضان   9   1376 دى 18شنبه  پنج  
  

پزشکى که از سراسـر   عصر براى شرکت در اجالس نظام .کردم تا عصر در منزل مطالعه مى  
گــزارش از طــرف دکتــر . بــه محــل ســاختمان حــج و زیــارت رفــتم  ،کــشور آمــده بودنــد

 آقایـان  ،در بهداشـت و درمـان  قبـل   هدیـه بـه وزراى کابینـه        يصـدر و اعطـا    ] الدین شهاب[
 پیـشرفت بهداشـت و درمـان  در    ة دربار،منافى] هادي[زاده و    ملک] رضا[ ،مرندى] علیرضا[

 رشــد صــنعت و داروســازى و صــنایع تجهیــزات ،از لحــاظ تربیــت نیــرو ،دوران ســازندگى
هـا و    توسـعه بیمـه عمـومى درمـان و بیمارسـتان         ، کنترل جمعیت  ،بهداشتعه  پزشکى و توس  

از نیـازي   بـی  انجام عملیات جراحـى پیچیـده پیـشرفته و    ، توجه به تولید مواد اولیه دارو  اًاخیر
   1.کردم  صحبت،ورىهاى ضر  واکسنياعزام مریض به خارج و اجرا

 دیـر  ، به خاطر ترافیک و انتخاب مسیر دورتـر توسـط پاسـداران      .براى افطار به خانه آمدم    
 مـصاحبه دیـشب آقـاى    ة دربـار يا بحـث محافـل ورسـانه    .ها جمـع بودنـد    همه بچه  .رسیدیم

حساس شده و مـورد  خیلی  ،ها  است که با تبلیغات غربىان ان تلویزیونی سیخاتمى با شبکه    
                                                

 - لى که ما شروع کرده بودیم، مبالغ زیادى ارز براى اعزام بیمار هاى او سال«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
هایى که در کشورهایى مثل آمریکا،  ها و معالجه له جالبى است که بسیارى از کارهاى پیچیده جراحىأ مس.گذاشتیم می

خوبى انجام ه ان هم بتواند بشد، در ایر آلمان، انگلستان که خیلى از ما جلو هستند و هنوز هم از ما جلو هستند، انجام می
رو و کار براى شما به که االن توازن نی چنان سریع پیش رفتیم در بخش تربیت نیرو که اساس کار است، آن. شود

حد ریزى منطقى انجام شود و بتوانیم در  البته قاعدتاً باید اجازه داده شود که یک برنامه. له شده استأصورت یک مس
رى را که در دنیا معمول همان معیا .هاى حضور نیروهاى مستعد را کم نکنیم ه انگیزه و جاذبهکنیم ک نیاز نیرو تربیت

کنند،   جاهایى مثل ایران که همه به پزشک مراجعه نمیردم یک پزشک بخواهند، قاعدتاً درنفر مکه هزار بوده است
امیدوارم به صورت خوبى در .  باشیداین یک کار تخصصى است که شما خودتان باید دنبال آن. تواند معیار باشد می

اندازه کافى در بخش شما  الحمدهللا وسایل تحصیل به .بیاید که نه مردم ضرر کنند ونه پزشکان دچار مشکل شوند
ت، از طرف ها و چیزهایى که موردنیاز تحقیق و تحصیل اس هاى مجهز، آزمایشگاه دانشگاه. گذارى شده است سرمایه

در بخش تجهیزات پزشکى که ما خیلى وابسته بودیم و هنوز هم تا حدودى .  نشده استت کوتاهىدولت در این مد
امیدوارم روزى برسد که از صادرکنندگان این بخش انسانى . شود وابسته هستیم، به سرعت در داخل کشور بومى می

که داریم پیگیرى  مواد اولیه است باید انجام شود، که اى کار عمده. هاى بلندى برداشتیم در بخش دارو واقعاً گام. باشیم
البته علم داروسازى به سرعت در حال پیشرفت است و هر روز  .شاءاهللا در این بخش هم نیرومند بشویم که ان کنیم می

اى را  باید سعى کنیم که عقب نمانیم و خودمان را برسانیم و این خالء و فاصله. شنویم خبرهاى اکتشافات جدید را می
اده، قابل عرضه و قابل قبول استکنترل جمعیت و چیزهاى دیگر اتفاق افت چیزهایى کنار این، مثل. یمرکنکه هست، پ. «

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع
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ها را  ها و آمریکایى ند و غربىا ها راضی  لیبرال.اند ها رنجیده   اللهى حزب. بحث و جدال است   

ت حل مشکل ایران و آمریکـا و غـرب    در جه، ضمن اینکه آن را قدمى به جلو    ؛قانع نکرده 
روى آقاى خاتمى در مقابـل تنـدروى جنـاح مقابـل و      دانند و تبلیغات سنگینى روى میانه       مى

  .  در جریان است،شخص رهبرى
  

  1998 ژانویه 9                            1418 رمضان  10   1376 دى 19جمعه  
   

هـا   افطـار بچـه   .هللا الحمـد  اسـت؛ سنگین باریده برف   ،عصر  از دیشب تا امروز    .در خانه بودم  
 بعـضى  . بحث محفلى بر سر مصاحبه آقـاى خـاتمى بـود   ، مثل همه محافل دیگر.جمع بودند 

میـرزا   [جنگـل ] نهـضت [بیـشتر وقـت بـه مطالعـه تـاریخ          .دانـستند   مثبت و بعـضى منفـى مـى       
  بحــران،هــاى جهــانى  در گــزارش.گذشــت1299 و کودتــاى ســوم اســفند 1]خــان کوچــک

  .اقتصادى جنوب شرق و به خصوص اندونزى مورد توجه است
   

  1998 ژانویه 10                             1418 رمضان  11   1376 دى 20شنبه 
   

 فـضاى سیاسـى     ، گفـت  . اسـت  کـرده  خداحافظى. موسویان از آلمان آمد   ] سیدحسین[آقاى  
انـد    و به دولت خاتمى امید بـسته  اروپا نسبت به ایران مساعد است و آماده همکارى بیشترند         

ارنـد  خواهند دولت را تقویت کنند و تبلیغات وسیعى در این جهت د       در مقابل رهبرى و مى    
کار تأسیس   مقدمات،گفت .کند تواند امتیازاتى کسب  مى،باشد  اى داشته  برنامه  و اگر دولت  

                                                
 -جنگل و از ي رهبر جنبش جنگل و صدر جمهور،خان  کوچکرزامی به مشهور ،)1300–1257 (یی استادسراونس ی 

 ی انقالبيروهای نو جز، اشتغال داشتینی دلی به تحصیاو که در جوان.  رشت بودی از اهال،لکیان معروف گرسردا
 را بر ی گروهي بازگشت و رهبرالنیسپس او به گ.  موفق به فتح تهران شدند،تی نهضت مشروطانیبود که در جر

.  که به نهضت جنگل مشهور شدی بود، نهضتهی از اشغال روساستان، نی ايهده گرفت که قصدشان آزادسازع
 او موفق شد . را گرد خود جمع کردی و طبقات ناراضیاسی سيروهای از نی مختلفيها  گروه،کوچک خانمیرزا

 به النی در گیی شوراي جمهورکی توانست سوق دهد و یستیالی سوسیخواه ي به جمهوریخواه انقالب را از مشروطه
 منجر به ، سردار سپه و انگلستاني دولت به رهبريروهای نی و حمله نظامی اختالفات درون،یکمبود منابع مال. ندپا ک
 . تالش درگذشتيها  در کوهیزدگ خی بر اثر ،ینینش کوچک خان در حال عقبمیرزا . حکومت شدنی اوطسق
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ى افراد براى همکارى یسابزرگ دنیا و شنااحزاب هاى  ها و رویه حزب را با مطالعه اساسنامه   
 از عدم توجه دولت به امور توسعه و نیز سیاست نامناسب دفتـر رهبـرى کـه             .اند  آماده کرده 

   .اظهار نگرانى کرد ،منجر به تضعیف موقعیت رهبرى شده
وزارت اطالعـات و  نیـز   از آقاى حجازى در دفتـر رهبـرى و          .ساداتیان آمد ] جمال[آقاى  

  .شکایت دارد ،دى او در انتخابات مجلس شدندشوراى نگهبان که مانع نامز
ایـران  ( سـاله    25امـه   ناز همکـارانش کـه روى بر      جمعی   همراه   ،علمى  نجفى ]کاظم [آقاى

و مدت تشکر نمودنـد  کردن برنامه دراز  ن به خاطر مطرح    از م  . آمدند ،کردند  کار مى ) 1400
 از مـن خواسـتند کـه     کار را پیگیرى نکرده و     ،گله دارندکه دولت جدید   .کار دادند  گزارش

کلى عمل  هاى  سیاست در حد  ، گفتم . این کار را پیگیرى کنم     ،در مجمع تشخیص مصلحت   
در کـه   دانشگاه امام صادقمعمم دو نفر از اساتید    . کنیم و برنامه را دولت باید تنظیم کند         مى

   .شروع کنمرا  درس خارج براى بحث حکومت اسالمى ، از من خواستند،جمع آنها بودند
 ولـى  ،هـاى آقـاى موسـویان را گفـت        همـان حـرف    .واعظـى آمـد   ] محمـود [صر آقـاى    ع

دولت و خطر تضعیف سازندگى و تضعیف بیشتر رهبرى و ضرورت            سرگردانى مدیران در  
  .کرد  را اضافه براى جلوگیرى از این خطرها،اقدامى از سوى من

هـاى    صـحبت . بحـث جـدى نداشـتیم   .همـان رهبـرى بـودیم   ی م،افطار همراه سران سه قـوه  
و مصاحبه آقاى خاتمى و فتواى رهبـرى        100دیده فوکر  اى در مورد هواپیماى سانحه      تفرقهم

فقیـه و فتـواى    ولـى  بعد از اذان صبح و دادن سهم امام بـه غیر ،در مورد احتیاط در نماز صبح   
کـه وقتـى بـراى        خواسـت  ،]جمهـور  ریـیس [،  آقاى خـاتمى   . داشتیم امام در مورد بالد کبیره    

  .شب به منزل ما بیاید  قرار شد فردا؛وضع بعد از مصاحبه ایشان بگذارمبررسى 
   

  1998 ژانویه 11                          1418 رمضان   12   1376 دى 21یکشنبه 
   

هنـوز   .کـرد  قـدردانى  هاى من و محبتهمکاري گذشته  از دوران  . آمد دانیالى] احمد[آقاى  
] اجالس سران سـازمان   [ از نحوه کارهاى     .ورى را دارد  جمه مسئولیت تشریفات نهاد ریاست   

دانــد و دفتــر  مـى قبلــی تمهیـدات  کــار را از  نقــاط قـوت .  گزارشـى داد ]اســالمی [کنفـرانس 
متـأثر  دفتـر و نیروهـاى جدیـد دفتـر      یسیاطالعى ر  از کم که جمهور را در حال رکود     یسیر
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  .است

 و مـالی   بـراى تقویـت   .نـد از صـنایع موشـکى آمد  ...  وفر دانشمنطقى و   ] منوچهر[آقایان  
 از تصمیم آقاى کیـانى بـراى   .پدر صنایع موشکى کشور استمداد کردندبا عنوان یتی و  مدیر

ا تحویـل  بـ ها آمادگى دارند      روس ،گفتند. اظهار نگرانى کردند   موشکىصنایع  هسته  تجزیه  
ما را یـاري   ،هزار کیلومترا تحویل موتور تا چهار  بپیما و تاکنون     هاى قاره    تکنولوژى موشک 

 ثانیـه  85کـه بـه    گذشـته   در تست  .دنکن   براى رفع نواقص حضور پیدا مى      ،در هر تست  . دهند
 اواخر بهمـن تـست   .اند که عیوب را اصالح کنند  رفته، برسد ثانیه106رسیده و قرار بوده به  

  . شود ى انجام مىینها
 ،ىیصـفا ] غالمرضـا [ آقایـان    ،هـاى نیروهـاى مـسلح       سیاسى  نمایندگان رهبرى در عقیدتى   

 اهللا یـت  اظهـارات آ ، گفتنـد .قـائمى آمدنـد   ] مهـدي [نیـازى و    ] محمد[ ،رحمانى] محمدعلی[
 و از مـن سیاسـت   هدار کـرد   ذهن بعضى از نیروها را مسأله،منتظرى و نحوه برخورد با ایشان   

 در تبلیغـات اهمیـت و ضـرورت والیـت     ، گفـتم .را سئوال کردند تبلیغی  برخورد و سیاست    
 نحـوه  .فقیه را و توطئه دشمنان براى تضعیف ایـن محـور وحـدت ملـى را بایـد توضـیح داد            

   .از آنها بپرسندو برخورد به عهده شوراى عالى امنیت است 
ل مربوط بـه  ی راجع به مسا . آمد ]معاون سیاسی صدا وسیما   [،  آخوندى] عباس[عصر آقاى   

 ولـى بـه   ،اى راضـى نیـستند   خامنـه اهللا  یـت  آ، مطالبى داشـت و گفـت    ،مصاحبه آقاى خاتمى  
صـدد تـضعیف موقعیـت    ه داد کـه جنـاح چـپ در   ی اطالعاتى ارا.اند  صداوسیما چیزى نگفته  

 ،کننـد رهبـرى   ان مـردم بکـشندکه ثابـت   ل را به میـ یگونه مسارهبرى است و قرار دارند این      
 هـا   از من خواست که با رهبرى براى نجات انقالب از ایـن توطئـه    .ندا مخالف حل مشکالت  

 نقـل   راهـا  نظرهاى مخالف روزنامه بعضى از اظهار ، صداوسیما بنا دارد   ،گفت.همکارى کنم 
  .کند

کـرد و   صـحبت  مهـدى از رکـود در کـشور      .ها افطار جمع بودند      بچه .افطار به خانه آمدم   
هـاى پیمانکـارى در    از شـرکت تعدادي  ،طر کمى نقدینگى و نرسیدن اعتباراتا به خ  ،گفت

انـد   ها به خاطر عدم پرداخت تعهدات خود به زندان افتاده    حال ورشکستگى هستند و بعضی    
 شدن حادحال  مشکل را در ،و این روند در حال توسعه است و با توجه به ارزان شدن نفت        

  .بیند مى



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 623
                                      

شـبکه   نگران عـوارض اظهـاراتش در مـصاحبه بـا           .جمهور آمد  یسی ر ،شب آقاى خاتمى  
 جمهـورى اسـالمى و   ، رسـالت يهـا  که روزنامه به خصوصاست؛ در داخل ان  ان خبري سی 

و روى  انـد  است که شـروع بـه انتقادهـاى تنـد کـرده         روز    دو ،کیهان و بعضى از نمایندگان    
 ،سف از حادثه اشغال النه جاسوسى آمریکا و تعریف از تمدن مـردم آمریکـا  مسأله اظهار تأ  

  .دن و مطمئن نیست که رهبرى هم ناراضى نباشهندد مىمانور 
موسوى هم به ایشان اعتراض کرده و با توضـیحاتى کـه   ] میرحسین[ امروز مهندس    ،گفت

 تحکـیم وحـدت و       دفتر ، گفت .استکرده   را قانع آنها   ،اند  مهاجرى داده ] مسیح[ وبه ایشان   
 نگـران  .کننـد   حمایـت مـى  ،خط امام هاى بسیج  و سایر گروه   ]مبارز تهران  [مجمع روحانیون 

 مـتن جـواب بـه پیـام آمریکـا توسـط       ة دربـار .کند بود که صداوسیما هم به تدریج انتقاد مى     
  قـرار ؛ به نظر ایشان مقدارى تنـد اسـت  ،اند که تهیه کرده  متنی. کرد یس مشورت یسفارت سو 

  .هاى جهانى راضى است العمل عکسلی از  و،شد تعدیل شود
 دولـت ضـعیف    ،ها اگـر بـه ایـن برخوردهـا ادامـه دهنـد               روزنامه ؛جا است  ایشان ب  ینگران

 وضـع  هاند و مخصوصاً با توجه ب  حرمت رسیده  هتکو  ها به اهانت       امروز بعضى  .خواهد شد 
 .اقتصاد و راه عالج صحبت شد مقدارى هم راجع به وضع       ،شدن قیمت نفت   بودجه و ارزان  

 ، فعـالً در مـذاکره بـا مـن    ، گفـت  .کنم ه من در جهت تغییر نظر رهبرى کمک       توقع دارند ک  
  .ها میانه خوبی ندارد و با چپیکند   احساس اعتماد و آرامش مى،دیگرىفرد بیش از هر 

  
  1998 ژانویه 12                        1418 رمضان   13   1376 دى 22دوشنبه 

   
تـا عـصر کارهـا را      و به دفترم رفتم.مطالعه داشتمو  در منزل استراحت یازده صبح تا ساعت   
کـرد و مـستقیم پخـش     رادیو قـرآن اداره مـى  برنامه را .  عصر قاریان قرآن آمدند  .انجام دادم 

اى  چند جملههم  من .را خواندند) ع(به حضرت على منظومه منتسب  دو نفر قرآن و  .شد  مى
 به من هدیه ، چهارده قرائت معروف نوشته شده، یک قرآن که در حاشیه آن1.مدکر صحبت

                                                
 - بین حالى ، تفاوتى هستکه چه خودش احساس نکند،انسان ممکن است«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

باید به رادیو قرآن و .  ولى واقعیت این است که تفاوت بسیار زیادى است؛که انسان با قرآن مأنوس باشد یا نباشد
 اینها در. ار باالیى دارندیقیناً سهم بسی. کنمکه کردند تشکر ین نهاد تبریک بگویم و از اقدامىمتصدیان ا
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  .همان من بودندی افطار م.جماعت خواندیمنماز. هدیه کردند
خـصوص در   بـه  ،هـاى امـروز    در روزنامـه .هـا را خوانـدم   گـزارش هفـت و نـیم   تا سـاعت    

قاى خاتمى به  انتقادات شدیدى به آ،اسالمى  قدس و جمهورى   ، رسالت ،هاى کیهان   روزنامه
هـاى    رسـانه .انـد  هاى چپ هـم حمایـت کـرده     روزنامه. است شدهان ان سیخاطر مصاحبه با    

 وپهلـو صـحبت   ى هم دو  ی مقامات آمریکا  .دنکن  کار مى  ربى هم عموماً به نفع آقاى خاتمى      غ
  .کنند نیازى برخورد مى از موضع بى

  
  1998 ژانویه 13                              1418 رمضان    14   1376 دى 23شنبه  سه

   
 ، سال گذشته مـن در جـواب سـئوال ایـشان    ، گفت. نماینده جویبار آمد  ،معلمى] علی[آقاى  
 ولـى امـروز بـه شـدت     ،براى آینده کشور پس از اداره مسئولیت خودم نگران نیستم        ام   گفته

اسـت   ولـى امیـد    ،سته فعالً کمى جاى نگرانى      ، گفتم .شود  احساس مشکل و کجروى مى    
   .حل شود
 پیـشنهاد بررسـى مجـدد بـراى اصـالح        .یه آمـد  ی معـاون قـوه قـضا      ،کریمـى ] حسین[آقاى  

  .داد ها ى را با توضیح اشکاالت و نابسامانىیى و نیز تشکیالت قضایمقررات قضا
، ]روحانیـت [ نماینده سابق مجلـس کـه توسـط دادگـاه ویـژه           ،زاده  حمید] اکبر علی[آقاى  

 و اسـتمداد بـراى   تظلـم   ، که من در مجلـس بـودم  ییها  در سال،بازداشت و خلع لباس شده   
اطالعـات بـا ایـشان گلـه شـدید دارد و بـراى       ] وزارت[از رفتار تند    . نمود  مى تجدید حیثیت 

   بعـد ، سخنرانى او در زرند کرمان، علت اصلى تعقیب ایشان    ، گفت .کرداستمداد فعال شدن 

                                                                                                              
کار خودش را کرده، و  ها آرام این برنامه ها آرام سال .مؤثر هستند ا بسیارشدن فرهنگ قرآن در کشورم عمومى

آموزان، دانشجویان، استادان، مردم  از کودکان، دانش. کشور هستیمسان مأنوس با قرآن درها ان امروز ما شاهد میلیون
خوبى  هاى خیلى معه، نمونههاى جا ه بخشب و همدها، کارمندان دولت، نیروهاى مسلح، طالها، مر کوچه و بازار، زن

 -که االن هست،  حالتى. کردند عه ما فراهمنس با قرآن شرایط جدیدى را براى زندگى خود و جامکه در اثر اُ بینیم را می
چه قرائت قرآن، چه حفظ قرآن، چه تفسیر، چه مسابقات، چه ادبیات قرآن و همه آنچه که به نحوى به قرآن مربوط 

به تدریج فرهنگى را در جامعه ما خلق خواهد کرد . العاده کارساز است این مجموعه فوق .ت بسیار خوب اس-شود می
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .شود ا می وجود موکه جز
1398. 
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 افطاري با قاریان قرآن                 

مراسم افطاری با کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام  و خانواده هایشان
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 وزیران                  افطاري با 

مراسم افطاری با وزرا و معاونین



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 627
                                      

 بعداً رهبرى از ایشان  ؛جمهورى ایشان بود    زمان ریاست  دراى    اهللا خامنه   امام به آیت   بعتااز  
  .اند گذشته

 وضـع دولـت و مـشکالت و اخـتالف        . آمـد  ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  اخوى محمد 
آمـده را گفـت و در مـورد حمایـت از آقـاى       نظرى که بعد از مصاحبه آقـاى خـاتمى پـیش     

 ، کارگزاران]حزب[ي   بین اعضا  ، گفت .ها و انتقادات مشورت کرد      اهانت در مقابل خاتمى  
هـا کـه دکتـر      از مشکل کمبود بودجه گفـت و مـشکل دانـشگاه        .در این جهت توافق نیست    

حمایـت  آوردن  دست هب هم پس از یأس از ]وزیر فرهنگ و آموزش عالی [،  معین] مصطفی[
  .اهد داداستعفا خوکه   گفته است،اعتبارى بیشتر

همـانم  یهایـشان م   بـا اعـضاى خـانواده     ،ام   مشاوران و معاونـان دو دوره کابینـه        ، وزرا ،افطار
جمهور و دفاع و  یسیهاى امروز هم انتقادات علیه ر    در روزنامه  .ها عیدى دادم     به بچه  .بودند

 زه مـدیر حـو  ،اسـتادى ] رضا[ آقاى   است؛ ها ادامه یافته و پاى علما هم به میان آمده           حمایت
 . در موافقـت ]همدانی [ در مخالفت و آقاى حسین نورى، قم و عضو جامعه مدرسین ]علمیه[

 دولـت  . هنـوز هـم ادامـه دارد   ،که در اکثر نقاط کـشور      دیشب و امروز برف سنگینى باریده     
    . استگرفته ترى در مورد ایران ا هم موضع سختآمریک

   
  1998 ژانویه 14                          1418 رمضان    15   1376 دى 24چهارشنبه 

   
هـاى   اى دورههـم   از .هاى دیوان عالى کشور آمـد     یس یکى از شعبه   ی ر ،ىیآقاى عبداهللا رضا  

 بر سر نزاعى که آقاى الهى با آقـاى  ، در آن زمان.است زمان تحصیل طلبگى و اهل دلیجان     
در مسیر منزل کتـک زده   آقاى ربانى را شبانه     ؛مان آسیب دیده     دوستى ،ربانى املشى داشت  

 ، بعـد از انقـالب  .کـردیم  ش صـحبت  ا  مقدارى راجع به سوابق و وضع کار و زنـدگی          .بودند
 بـه  ، معتقـد اسـت  .انـد  کـرده  اى محکـوم   پسرش را به خاطر پرونـده      .یکدیگر را ندیده بودیم   

  بـرخالف حـق محکـوم شـده        ،خاطر درگیرى که با دادستان دادگاه ویژه روحانیـت داشـته          
 او هم کمکـى نکـرده   .رفیق است خیلى ،صانعى] شیخ یوسف[ با آقاى .تمداد کرد  اس است؛
   .است

 وزارت اي فنی حرفه برنامه کارش در اداره مراکز آموزش       .فروزش آمد ] غالمرضا[آقاى  
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 منـصوب  ]وزیر کـار و امـور اجتمـاعی      [،  کمالى] حسین[ اخیراً از طرف آقاى      .را گفت  کار

 رنـگ شـدن سـازندگى و رکـود اقتـصادى و        به خاطر کم   ، راجع به وضع کشور    .شده است 
شـبکه  مشکالت ناشى از ارزان شدن قیمت نفت و اشتباهات آقـاى خـاتمى در مـصاحبه بـا                

   .دکر صحبت ،هاى بادآورده  و نیز آثار منفى طرح مسأله ثروتان ان خبري سی
هـاى ویـژه      ن براى تحویل بولت   ،وزارت اطالعات  ی معاون جدید پارلمان   ،آقاى امیر تهرانى  

و  بـرادران  هـاي مربـوط بـه     تهمـت  از   يکرد و مـوارد   کار آقاى فالحیان انتقاد   نحوه   از   .آمد
سـت و سرگذشـت کـار و عملکـرد خـودش را      امادش را گفـت کـه در حـد ادعا      فامیل و د  

   . نظر خواست،کلى هاى  راجع به وضع جارى و سیاست.توضیح داد
زهـاى   نیاة دربـار . در دفترم بود]تهران [ مبارز جامعه روحانیتيعصر جلسه شوراى مرکز   
. اى و وضع مساجد و مصاحبه آقـاى خـاتمى صـحبت شـد       دوره مالى جامعه و انتخابات میان    

 بـراى حمایـت و   ، امروز در مجلـس از نماینـدگان  ، گفت]نوري، رییس مجلس  [آقاى ناطق 
  .ن من بودندهمای افطار م. استاند که گویا متوقف شده کرده تأیید مصاحبه امضا جمع مى

میـراث  سـازمان   بـراى حـل مـشکلى کـه بـا         ،شبسترى] محسن مجتهد [ آقاى   ،بعد از افطار  
 ،انـد و منجـر بـه شـکایت از ایـشان شـده        بر سر ساخت مصلى در تبریز پیدا کـرده        ،فرهنگى

 نیز به مـن شـکایت کـرده و        ]شرقی [کل میراث فرهنگى آذربایجان    قبالً مدیر  ؛استمداد کرد 
  .استمداد کرده بود ،آقاى شبسترى در جهت عکس نظر

  
  1998 ژانویه 15                             1418 رمضان    16   1376 دى 25شنبه  پنج

   
 احکـام حـج و داسـتان اصـحاب       ، اخبـار  ،ها   بولتن .مطالعه پرداختم به   تا عصر    .در خانه بودم  

  .آنها را یکى بدانندخواهند  ها مى که بعضى اى هفت ا همراه با داستان افسانهکهف ر
 دو سـاعتى بـا    .همانم بودند ی در منزل م   ]رییس مجلس [،  ناطق نورى ] اکبر علی[افطار آقاى   

توجهى به  بلکه عمالً سهم قا  مشکالت بودجه در سال آینده  ،ل مهم کشور  ی مسا ة دربار ؛هم  
 و رکود و بیکـارى هـم در پـى خواهدداشـت و  مـشکالت            سازندگى و عمران نخواهد داد    

گرفتن ایـشان از مـردم     باعث فاصله،دفترشان و بعضى از تصمیمات   برخورد  که با     رى را رهب
 ،گیرد فقیه در مخاطره قرار مى     شود و عمالً والیت     و افکارعمومى مى  ] اقشار متوسط [= میانه  
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 جهـت افکـار عمـومى در    ، که بـا سیاسـت فعلـى   ]مجلس ششم  [و مشکالت انتخابات آینده   
پیـشنهاد شـود،   کـه  مطـرح شـد     ،راه عالج  براي   .کردیم صحبت جهت رهبرى و نظام نیست    

برنامـه  طـرح  میانه را با خود داشـته باشـد و احتمـاالً بـا     گرفته شود تا آراي ى در پیش    تسیاس
   . افکار نیروهاى مدیر و مدبر و کارساز را جذب خواهد کرد،دفاع از توسعه سازندگى

قابـل نماینـدگانى کـه بـراى حمایـت از       در م  ، اطالع داد که امروز در مجلس      ،آقاى ناطق 
 براى تأیید نظـرات رهبـرى     ، جمع دیگرى از نمایندگان    ،کردند   جمع مى  جمهور امضا  یسیر

 .ارنـد ذگ سکوتمـ که شاید باعث شود که هـر دو را  کردند  جمع مى   امضا ،کایدر مقابل آمر  
کـه از گـروه    با این؛ حمایت بودهيتصدى گرفتن امضام ، نماینده تایباد  ، آقاى حسینى  ،گفت

اى   خودش به خـاطر گلـه  ، گفت.گفته که پیگیرى نکندو آقاى ناطق است و آقاى ناطق به ا  
   . شرکت کند]مجلس ششم [ بنا ندارد در انتخابات آینده،ها دارد که از بعضى
به نفـع  ] نمایندگان[ جریان امضاى نامه ،روحانى] حسن[که آقاى  کند   فکر مى  ،آقاى ناطق 

کـردن   و هماهنـگ  بـراى فعـال   ،کند و به پیشنهاد همکارى با ایشان ه مىآقاى خاتمى را ادار 
ل مهـم  ی با رهبـرى مـسا  ه چند بار خواست، گفت.نظر مساعدى ندارد ،و میانهراست دو جناح  

 از مـن انتظـار دارد   انـد؛   و بحـث را بـسته  انـد    ولـى ایـشان راه نـداده       ،فوق را در میان بگذارد    
  .پیگیرى کنم

 ضـمن حفـظ   ،د و بنا دارنـد ننماز جمعه را اقامه کن      فردا ،ستبرى بنا اده شده که ره   خبر د 
 برخورد شدیدى با آمریکا و مسأله مذاکره و رابطـه بـا آمریکـا داشـته      ،ت آقاى خاتمى  یحیث
  .دنباش

  
  1998 ژانویه 16                                  1418 رمضان    17   1376 دى 26جمعه 

   
 امـروز  . اسـت کـه عفـت نوشـته     گذشـت و اسـتماع داسـتانى   مطالعـه  بـه  وقت. در منزل بودم 

 نماز جمعه را اقامه کردنـد و بـه آمریکـا حمـالت سـختى کردنـد و فکـر           ،اى   خامنه اهللا  یتآ
کـه در   ی بـه خـاطر تبلیغـات    ؛کردنـد  آمریکا را شدیدتر از گذشـته محکـوم       مذاکره و رابطه با     

 . اسـت آمـدن ایـران شـده    وص کوتـاه  در خص، بعد از مصاحبه آقاى خاتمى     ،داخل و خارج  
 به قـصد جلـوگیرى    اما  معلوم است که در حقیقت ،جمهور را نمودند   یسیگرچه مالحظه ر  
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ها ایـراد شـده و قاعـدتاً تفـسیرهاى داخلـى و           این صحبت  ،ى با آمریکا  یزدا از اقدامات تشنج  

   .کردجمهور خواهند یسیخارجى آن را حمل بر اختالف رهبرى و ر
 باعـث  ،که مخالفت رهبرى با نـرمش در مقابـل آمریکـا           داشت طق هم نظر  دیشب آقاى نا  

گذارند وضع سیاست خارجى درست شـود    رهبرى نمى  ،از مردم بگویند  بخشی  شود که     مى
همـین دلیـل   بـه  کننـد و   و مشکالت کشور حل بشود و جناح چـپ هـم روى آن تبلیـغ مـى              

  .بگویندمطلبی  که رهبرى نستدا مصلحت نمى
 ، وزیر سابق کـشور    ،بشارتى] محمد علی[ همراه آقاى    ،جماعت براى نماز   دیروزکه ،گفت

اسـت   نظـر هواشناسـى ایـن    ، آقاى بشارتى به رهبرى گفته، رفته بودندامام خمینیبه حسینیه   
ایـشان   داشـته باشـید و   که هواى جمعه سرد است و بهتر است شما تردید براى اقامـه جمعـه          

جمعـه  نمازت امروز باولین خبر انعکاس خارجى صح !!مپوشی  لباس بیشتر مى،اند  جواب داده 
] سـیدمحمد [ت صـریح بـا افکـار آقـاى     رهبرى از خبرگزارى فرانـسه بـود کـه آن را مخالفـ         

  .اند کرده  تلقى]جمهور رییس[، خاتمى
  

  1998 ژانویه 17                                  1418 رمضان    18   1376 دى 27شنبه  
   

 گزارشـى فنـى و    و مهندس سجادى و مهندس مسعود آمدنـد ،پورمحمدى] یمصطف[آقایان  
روحـانى و  ] حـسن [دکتـر   . ویژه و پیگیـرى آمریکـا و روسـیه را دادنـد    هاي  اطالعاتى سالح 

 براى کارهاى آینده و نحـوه ارتبـاط دبیرخانـه و     .آمدندمعاونان مرکز تحقیقات استراتژیک     
 بعـد از جلـسه     ، دکتـر روحـانى    .ث شـد   بحـ  ]تشخیص مـصلحت نظـام     [ مجمع يها  کمیسیون

ها  استداللنوع داشت از جهت     بحثی ،جمعهسخنرانى دیروز رهبرى در نماز      به نسبت. نشست
گزاران و توافـق داشـتیم   اختالف و سردى هوا و مشکالت نمـاز     دادن   بودن و نشان   نىالو طو 

   . گرچه ایشان تا حدى جبران کردند؛که عمالً باعث تضعیف دولت خواهد شد
 مجمـع تـشخیص   . در مورد کارهاى دبیرخانه صحبت شد     .عصر آقاى محسن رضایى آمد    

 .جلـسه نداشـتیم    دستور .همان من بودند  یافطار هم م  ،  ]اعضاي مجمع [ .مصلحت جلسه داشت  
 مذاکره ،ها و نحوه همکارى مرکز تحقیقات استراتژیک       کیفیت فعال شدن کمیسیون    ةدربار

   .تهیه شودتحقیقات استراتژیک ستفاده از مرکز نامه براى ا ینی آ، و قرار شدکردیم
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 سـخنرانى رهبـرى را مخالفـت بـا       ،هـا   هـا و رسـانه       خبرگـزارى  ،هـاى خـارجى     در گزارش 
انـد و   کـرده  ایشان در نزدیکى با آمریکـا معرفـى  مصاحبه آقاى خاتمى و مانع اجراى اهداف    

و ه کـه معنـادار   موج تأیید اظهارات رهبرى و مخالفت با سازش با آمریکـا هـم شـروع شـد                 
  .آمیز است کنایه

   
  1998 ژانویه 18                                 1418 رمضان   19   1376 دى 28یکشنبه 

   
جمعـه  نماز از سـخنرانى رهبـرى در   ،خارجـه امور گفـت در وزارت     .آقاى صباح زنگنه آمد   

 از این پس ،زند  مىسحد . استهم خورده هآنها ب ىیزدا  برنامه تشنج ،کنند  اند و فکر مى     دمغ
 متوقف شود و قاعـدتاً آمریکـا هـم    ،گذارى در نفت و گاز ما بود        که براى سرمایه   مراجعاتى

 نقـش  خـاطر  سـعودي، بـه   در سفر بـه عربـستان     ،از من خواست  . کند  فشار تحریم را زیاد مى    
مورخارجـه  وزیـر ا  [،  فیصلال و سعود    ]ولیعهد عربستان [،  که در تهران با امیرعبداهللا     مذاکراتى

گفـتم آنهـا دلیـل    ؛  براى همکارى در باال بردن قیمـت نفـت پیگیـرى کـنم          ، داشتم ]عربستان
   .کنیم ه ندادند و باید پیگیرىیدرستى براى باالبردن تولید اوپک ارا

خـاطر توقعـات زیـادى کـه از ایـن        اوالً بـه ؛ام  من هنوز تصمیم قطعى به سفر نگرفته    البته
قبیل گرفتن امتیاز در بقیع و آثار ائمـه و امتیـاز بـراى شـیعه و مـسأله      از  ،شود سفرم اظهار مى 

خـاطر اینکـه تردیـد جـدى       ثانیاً به . بدون اینکه در مقابل امتیازى بدهیم      ؛برائت و مسأله نفت   
 بـا شـروع   ،خواهـد  که عربستان مى و یا سیاسى ـ زیارتى   که سفر را زیارتى انجام دهیم داریم

   .باشد سفر سیاسى ،سفر از ریاض
 ة دربــار.امراللهــى و نماینــده مجلـس آمــد ] رضـا [ همــسر آقــاى ،رمـضانى ] فاطمــه[خـانم  

 گفـتم هـر چـه حـق     .کـرد  مـشورت ، دو جنـاح تعـارض دارنـد   کـه   در مواردى     گیرى موضع
 ،شـوند   راضـى یـا ناراضـى مـى    ،دهد عمل کند و کارى بـه اینکـه چـه جنـاحى           تشخیص مى 
اند و از کـارگزاران    با توجه به اینکه یزدى   ؛له دارد گ شوهرشگذاشتن   از کنار    .نداشته باشد 

 سـازمان انـرژى   ،آقـازاده آقـاي   بعـد از آمـدن    ، گفـت  .انـد    چنین انتظارى نداشته   ،سازندگى
   . تذکر بدهمایشانى دچار رکود شده و از من خواست به ا هسته

  کتـاب سرگذشـت  ة دربـار . سـیما داشـتم  چهـار اى به مناسبت روز قدس با شبکه        مصاحبه
ى پیگیـرى ویراسـتارى    بـرا  ، عفـت  . صـحبت کـردم    فلسطین و روند سازش و آینده فلسطین      
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  .به دفتر آمده بود ، که نوشته است»راه هچشم ب«کتاب داستان 

 که اخیـرا دبیرخانـه شـوراى امنیـت بـه            ی تحلیل ةدربار .محمدى آمد آقا] علی[ي  عصر آقا 
 خطـر  . نظراتى دادم.کرد نظرخواهى ،هاى بادآورده نوشته   مسأله ثروت  ةدستور رهبرى دربار  

رهبـرى را در مقابـل   که  برنامه دارند ،جناح چپ براى رهبرى را متذکر شد وگفت   برنامه  و  
نسبت به مصاحبه آقاى خاتمى هم از لحاظ محتوى و هـم از لحـاظ شـکل             . مردم قرار دهند  

ران و عکس  ای،جمعهکرده بوده که نماز     شرط ان، ان شبکه سی کار انتقاد داشت و گفت که       
 ، گفت.کار بدى است  خیلى، اگر این خبر درست باشد.امام در دید دوربین نباشد     و   رهبرى

 آقـاى خـاتمى هـم بـه     ،کنفرانس اسالمى] اجالس سران سازمان[ کنار  هاي  در محل مالقات  
هـایى بـا عکـس امـام و آقـاى خـاتمى گذاشـته بودنـد کـه مـورد             قاب ،جاى عکس رهبرى  

ه در مـورد مـصاحبه را   پـرد   احتمال وجود مـذاکرات پـشت      . است هاعتراض دفتر رهبرى شد   
  .کرد مطرح

  
  1998 ژانویه 19                               1418 رمضان   20   1376 دى 29دوشنبه  
   

 تفـسیر واضـع مکــه و   .بـه مطالعـه گذشــت  وقــت  بیـشتر  . کمـى بــرف باریـد  .در خانـه بـودم  
نحـالل حـزب اسـالمى رفـاه در ترکیـه و محرومیـت        ا،هـا   در گزارش  . را خواندم  ها  گزارش

کار عجیبـى  ؛ مورد توجـه اسـت  ، فعالیت سیاسى  از ،سال  براى مدت پنج   ،اربکان] الدین نجم[
هـا هـم    کنند و غربـى   حزب حاضر اکثریت پارلمان را منحل مى   ، با ادعاى دموکراسى   .است

  .کردند  خیلى سروصدا مى،مسلمان بود اگر حزب غیر؛دهند خیلى اهمیت نمى
  
  1998 ژانویه 20                                1418 رمضان   21   1376 دى 30شنبه  سه

   
هاى   در رسانه. بیش از روزهاى دیگر خوابیدم و در خانه بودم  ، امروز  دیشب يبه خاطر احیا  

هـا    باعث تعجب غربـى  ، علیه آمریکا در مراسم دیشب     ، سخنرانى تند آقاى خاتمى    ،خارجى
کنند یا از ترس مخالفـان یـا    دانند و فکر مى و افراد در تضاد با مواضع گذشته ایشان مى     شده  

شبکه خبـري  مریکا نسبت به مصاحبه ایشان با آالعمل  با اجبار رهبرى و یا در اثر عدم عکس     
  .ها جمع بودند  افطار اکثر بچه.استان  ان سی







  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 635
                                      

  1998 ژانویه 21                           1418 رمضان    22   1376 بهمن 1چهارشنبه 
   

 هدف از مسأله روابـط بـا   ،هاى ویژه را آورد و گفت    بولتن ،آقاى فالح از وزارت اطالعات    
و طـرح مـسأله    رهبرى مانع حل مشکالت کشورند ، شودآمریکا این است که در جامعه القا  

  .کند  این هدف را دنبال مى، سالم م در این خصوص در روزنامهورفراند
 ،فقیه است اینکه وجوه شرعیه مال ولی اى در خصوص      خامنهاهللا    یتاى جدید آ  فتو ،گفت

 حـالل   راگرچه اعالن جواز تـصرف آنهـا  شد؛علما را ناراحت کرده و منشأ دشمنی خواهد   
  .نددان  ولی جواز متصرف می،کرده

 فـیلم  ییمانسـی صاحب مجله ] عضو شوراي سردبیري روزنامه رسالت و [ ،آقاى اکبر نبوى  
 ، گفـت .بـد محـیط فرهنگـى و مطبوعـات برسـم         از من خواست که به وضـع       . آمد وی وید -

اى  مـه ا مـشغول تهیـه ن  ، با جمعى از دوستانش.افتد جا نمیها و نظرهاى رهبرى در جامعه    پیام
کاالت کار مربوط به دفترشان و عوامل دیگرى که باعـث فاصـله   براى رهبرى هستند که اش    

 انـصار  ،صداوسـیما ، هـا   در دانـشگاه  یـشان   ها   از قبیل نماینـدگى    ،ایشان از افکار عمومى شده    
  . را گوشزد کنندىیدستگاه قضاو  مؤتلفه ،اهللا حزب

 .ه دهندیاراها تحلیلى  اى از آنها خواسته که راجع به وضع دانشگاه       آقامجتبى خامنه افزود،  
 شکایت داشت ،آوردهادى که از ناحیه انتشار مجله باراز وضع بد و گرانى کاغذ و قرض زی

 هـر شـماره   ، مـدعى اسـت  .دهد  مجله خیلى ضرر مى ، اگر تبلیغات زیاد گیر نیاورد     ،و گفت 
شود و یک و نیم میلیون تومان  تمام مى تومان   دو و نیم میلیون      ،تیراژ دارد نسخه  که ده هزار    

   .دست آورد هها ب  بقیه را باید از تبلیغات آگهى وروش داردف
 عـصر آقـاى   .داشـت  ل انبیـا و امامـت و رهبـرى   ی مـسا ة سئواالتى دربار .محمد اخوى آمد  

سـازمان و     بـراي  .نـد  آمد ]دفتـرم  هاشـمی، ریـیس    [ و محـسن   ]دبیـر مجمـع   [،  محسن رضـایى  
 افطـار کارکنـان    .کره شـد   و نیازهـا مـذا     ]مجمع تشخیص مصلحت نظام    [تشکیالت دبیرخانه 

در . اى هم برایشان صـحبت کـردم    کلمه چند .همانم بودند یشان م یها   خانواده يو اعضا  مجمع
 شکست مذاکرات صلح فلسطین در آمریکا و نیـز شکـست مـذاکرات           ،هاى جهانى  گزارش
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 ، فرانسه به خاطر کتـابش   در 1رودىگا  عراق و محاکمه روژه    یس بازرسان سازمان ملل در    یر

   .وجه استمورد ت
   

  1998 ژانویه 22                            1418 رمضان    23   1376 بهمن 2شنبه  پنج
   

 .همان یاسر بودیمیافطار م.  گذشت ها با مطالعه تاریخ فلسطین و گزارش     وقت   .در خانه بودم  
 .د جمعى از بستگان هـم جمـع بودنـ     .همانى او بود که شرکت کردم     ی اولین م  ،بعد از ازدواج  

 در سـخنرانى شـب    ،]جمهور رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[ موضع جدید آقاى     ،ها  بحث جوان 
  .  است به حساب آمدهان ان سیاز مصاحبه با خشی گرفتن ب ه نحوى پس رمضان بود که ب21

  
  1998 ژانویه 23                                  1418 رمضان   24   1376 بهمن 3جمعه 

   
ى قـدس پیوسـتم و    در مسیر به راهپیمایان روز جهان     .ه به دانشگاه تهران رفتم    براى اقامه جمع  

   .ندکردند و خوشحال شد مردم گرم برخورد.آمد  عفت هم با من.کردیم روى مقدارى پیاده
 من خطبه اول    .کرد  صحبت ]رییس مجلس [،  نورى ناطق] اکبر علی[ آقاى   ،ها  پیش از خطبه  

 ،گـارودى  محاکمه آقاى روژه  از،کردم و در خطبه دوم  راد فلسطین ای  ةکامل دربار را به طور  

                                                
 - خاطر  هاو ب.  بودي فرانسوستیاس کمون سرشنسندهی و نولسوففی دانشگاه، استاد ،)2012– 1913(   يروژه گارود

 در يو.  را به خود جلب کردی توجه عموم،ت منکر هولوکاسکی به عنوان اش یاسی سيها يریگ ها و موضع نوشته
 کی ي براتی مقاالمجموعه تا افتی تی مأمور1997 سال در يگارود .دی اسالم گرونیبه دمیالدي  1982سال 
 ي دادگاه فرانسوکی، 1998  سالدر. سدی بنو،شد ی در لندن منتشر میس یب ی بیرب عسی که توسط سروعربینامه  هفته

 استی سگذار انی بنيها اسطوره«خاطر کتاب  ه مجرم شناخت و بي نژادي را به جرم انکار هولوکاست و افترايو
 سون،ی رابرت فاريها اهدگی درفتنیپذ  کتاب بانیا. کرد  مهجری  فرانکهزار 120 نوشته بود، 1995که در سال »لییاسرا

 او را  گارودي،محاکمه.  گاز کشته نشدنديها  در اتاقانیهودی ، هولوکاستی که طکند یمنکر هولوکاست، فاش م
 و از جمله به انهی کشور مسلمان دعوت شد و بارها به خاورمنیپس از آن به چند.  معروف کردی اسالميدر کشورها

 قم به هی حوزه علمي و در جمع طالب و فضالهیضی به قم در مدرسه فيدر سفر 1377 در سال نیهمچن . سفر کردرانیا
 نیتر یاسالم جهان«:  مناسبت گفته بودنی داشت و به اداری ديزدی مصباح اهللا تی پرداخت و از جمله با آیه سخنرانیارا
 .»افتمی ری و فراگیرا جهان اسالم نی خاطر مسلمان شدم که دنی بودم، به استیمارکس  بودم ویحیمن که مس.  استنید

 . در خانه خود  درگذشتی سالگ98  در 2012 سال در در ي فرانسولسوفیاین ف



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 637
                                      

 از انحالل حزب  نیز وهکه به نفع مردم فلسطین و علیه صهیونیسم کتاب نوشت  محقق فرانسوى 
هـا جمـع     افطـار بچـه    1.منمـود گرایان در الجزایر انتقاد       رفاه در ترکیه و کشتار اسالم      اسالمى

  .بودند
  

  1998 ژانویه 24                                    1418   رمضان 25   1376 بهمن 4شنبه  
   

 گزارشـى از مـذاکرات و       . محـسن هـم بـود      .خارجـه آمـد    وزیـر امور   ،خرازى] کمال[آقاى  
جساد کارى در مورد مفقودان و ا هاى  بر سر تشکیل گروه،خارجه عراقامورها با وزیر    توافق

 و 1975 سـال  دادو قـرار ] 598[راى قطعنامـه  زندانیان و معـامالت و مطالبـات و اجـ    و  سرا  اُو  
                                                

 - هاى آوارگان  دانید، در اردوگاه ها چند میلیون آواره دارند؟ شما نمى فلسطینى«: در بخشی از خطبه دوم آمده است
 ها شان در دست صهیونیست هایشان و اموال هایشان، زیتون شان، نخل گذرد؟ مردمى که باغ فلسطینى بر این مردم چه مى

برد،   استکبار جداً رنج مىةانسان از وجدان کشته شد! کنند ست و خودشان واقعاً با چه فقرى دارند در دنیا زندگى مىا
توانند این  آنها حامى هستند و مى. یل هستندیفت اسراى پیشر که از زمان ترومن تا امروز متولها به خصوص آمریکایى

کند که فرانسه مهد آزادى،  بیند، تعجب مى انسان وقتى اینها را مى. دارندد و این مولود نامشروع را نگه بهمه خرج بکنن
دنبال او راه افتاد،   اى که انقالب کبیر را پشت سر خودش دارد و دنیا به اى که پیشتاز دموکراسى هست، فرانسه فرانسه

کند که چرا چنین کتابى نوشتى؟ این حقیقت تاریخى است که  ل گارودى را محاکمه مىآید کسى مث اى مى در برهه
اینها . رب شخص گارودى نیستله فرانسه، آمریکا و استکبار غأکنم مس فکر مى.  آن نوشته شدةهاى زیادى دربار کتاب
اش در الجزایر این است  جلوه.  دارداصاى خ  هر کدام جلوهاند؛ منتها آنها با اسالم مواجه. ندا ترى مواجه له وسیعأبا مس

آورد، منحل بشود و پاداشش این است که مردم الجزایر این   را مى درصد از آراهفتادتى یک حزب اسالمى که وق
دانند و  عام بشوند و این آقایانى که در اروپا نشستند و الجزایر را خانه خلوت و منبع تغذیه انرژى خودشان مى جور قتل

این همه کشتار و . شوند بندند و کور مى هایشان را مى دانند، چشم الجزایر را ملک طلق خودشان مىگاز صحراى 
 را دارد،  درصد آراهفتاداگر این اتفاق در جاى دیگرى افتاده بود، یعنى حزبى که . شوند بینند و خفه مى جنایت را مى

 کرد؟ کرد؟ آمریکا سکوت مى  آلمان سکوت مىکرد؟ کردند، فرانسه سکوت مى گونه رفتار مى منحل و با او این
ررویى ادعاى دموکراسى و ولى باز هم با پ. دهند کردند؟ اینها ماهیت خودشان را نشان مى جورى برخورد مى این

آنها این . ها سال دموکراسى هست ترکیه از این بدتر؛ چون ترکیه یک کشور داراى ده .ها دارند آزادى و از این حرف
چه . قاره اروپاست در دروازه ورود به .  طرف، جزو قاره اروپاست  آن ر بهسفُدانند؛ چون از ب  اروپا مىرا بخشى از
ى غیرعادالنه پیروز شده، وقتى حکومت دست شما  در شرایط حت-ت پارلمانى را دارد حزبى که اکثری،منطقى است

باز هم دیگران را به این . کنید ست محروم مى حزب را منحل و رهبر حزب را از سیا،آیید  شما مى-بود، پیروز شد
 غیرعادالنه هایى که این مقدار گونه دموکراسى خاك بر سر این. دهید عنوان که دموکراسى ندارند، تحت فشار قرار مى

 دفتر ،1376  جمعههاي خطبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .کند ل دنیا برخورد مىیآمیز با مسا و تبعیض
 .1398 انقالب، ارفمع نشر
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   .داد ]عتبات عالیات [ارهاى اولیه بر سر اعزام زو توافق

 حل مشکل نفت ةکه دربار  پیشنهاد داشت. صحبت شد سعودي سفر من به عربستانةدربار
طر تردیـد در  خـا   بـه ، اصـل سـفر  در ،گفتم  پیگیرى شودکه  ربلخُل انفجار ا  یو افغانستان و مسا   

اى در وزارت امورخارجه بگیرنـد    جلسه، قرار شد.دادن تردید داریم سیاسى یا زیارتى رنگ  
 براى تـشکیل محـورى بـا همکـارى     ، پیشنهاد داشت.ى بیایدیو سفیرمان هم براى تصمیم نها  

شـدن روابـط بـا        قبل از عـادى    ،گفتم که کنم کمکسعودى  ] عربستان[ سوریه و    ، مصر ،ایران
  . استبهبودمان با مصر رو به  عض و، گفت. عملى نیست،مصر

 اهمیـت  ةدربارهم  من . آقاى زارع گزارش داد   .فجر آمدند  ستادهاى برگزارى مراسم دهه   
] غالمرضـا [ آقـاى  ،عـصر  1.کـردم  صحبتو اهمیت انقالب    آثار   روشنگرى براى جوانان در   

کـودى  ر دولت من قدردانى زیادى نمـود و از   در  از توسعه صنایع   . وزیر صنایع آمد   ،شافعى
  .کرد اظهار نگرانى ،آمده که در اثر کمى نقدینگى پیش

 اکثـر آنهـا در دسـتگاه    ؛همـانم بودنـد  یالتحـصیالن مدرسـه حقـانى م        جمعى از فارغ   ،افطار
 سـعیدى ] علی[فالحیان، ] علی[ آقایان   .کارند  مشغول ]علمیه قم  [حوزه ى و اطالعات و   یقضا

                                                
 - که مهم و  از بس. مى در ایران خیلى مهم استله پیروزى انقالب اسالأمس«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

اند و  که در آن تاریخ نبوده کسانى.شودکه چه اتفاق عجیبى افتاد شود و غافل می ن در آن گم میکننده است، انسا خیره
 هیچ تاریخ ملموسى از زندگى دوران حکومت پهلوى و دوران مبارزات و ،ها و نوجوانهاى امروز  االن هستند، جوان

آنهایى هم  .کم است  خیلى،بت به عظمت آن حادثهذهنیت آنها نس. جهادهایى که شد تا این انقالب پیروز شود، ندارند
دانند و بعید است که  ب میوشان در کار بوده و از نزدیک دستى بر آتش داشتند، خ اند و آنهایى که دست که بوده
بنابراین واقعاً تکرار این مراسم و . هاى آخر در سطح محدودى وارد شدند کنند که توده مردم روزها و سال فراموش

خود و اتالف وقت  من این را هزینه بى. تجدید مراسم و روشن کردن زوایا و خفایاى تاریخ، یک کار تشریفاتى نیست
کنم کار مهمى  فکر می .که چنین چیزى است توانم تصورکنم  واقعاً نمی. دانم  میگذارند، ن ها اسم آن را می که بعضى

ناسد که چه اگر آدم رژیم شاه را بش. اتفاق عظیمى در پیروزى انقالب افتاد. است که باید همیشه مواظب آن باشیم
ت خانواده پهلوى و حفظ حاکمیتالش همگانى براى . ى و خشنى بود، خوب استرژیم سفاك و بسیار جد

 -هاى استعمارگر  یتى که داشت تا پشتیبانى کشورهاى خارجى و قدرتمیلى که حاکم بودند و همچنین جدفاهزار
 را با خودش داشته باشد، خواندنى -اى  هاى منطقه یک وقتى انگلیس و بعداً آمریکا و آخر شوروى و بعضى از قدرت

آنها جلوتر از .  استشها براى ماندن پهلوى و خاندان ر از آن تمایل خارجیت کرد و مهم براى این کار هزینه می. است
آمریکا و انگلیس و کشورهاى دیگر را که در تاریخ . شان در تداوم همان وضع است کردند، چون منافع اینها فکر می

بود که در ایران، کار به کردند؟ چقدر برایشان مهم  ها چه می کردند؟ با ایران و ایرانى داریم، در ایران چه کار می
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ها دور نگه دارند کردند مردم را از واقعیت سعى می دست مردم نیفتد؟

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 639
                                      

اکبریـان  ] جواد علـی  [ ،پورمحمدى] مصطفی[،   ]حسینیان[=  حسینى] روح اهللا [،  ]شاهرودي[
 وکـه انقـالب      خطرهاى فرهنگى و سیاسى و اقتصادى و مـدیریتى         ةدربار ی،محدث] جواد[و  

 مـن هـم ضـمن تأییـد     .نـد دنموى یجو کردند و از من چاره  صحبت ،کند  رهبرى را تهدید مى   
   1.هاى عالج را توضیح دادم  راه،ها بعضى نگرانى
جمهـور آمریکـا در رابطـه     یسیر، ]بیل کلینتون[ى جنسى   ی رسوا ،هاى خارجى   در گزارش 

 ،یلیاسـرا  2.توجـه اسـت  مورد، ]لوینـسکی [یکـا  ونبا یکى از کارکنان زن کاخ سفید به نـام م          
بـا  ها  هاى صهیونیست حساسیت زیادى در مورد انتقاد من از محاکمه گارودى و مقایسه ظلم     

 نـشان داده و  ،کشى هیتلـر ى تبلیغات آنها در مورد یهودینما ها و افشاى بزرگ     هاى نازى   ظلم
  .کنند انتقاد مى

   
  
  

                                                
 -مایه فرهنگى داریم، اگر متصدیان فرهنگ برنامه درستى داشته باشند، ما سر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هر حال اگر روند این باشد  به . خواهد اى می در مورد سیاسى حتماً طراحى و مدیریت حساب شده. جاى نگرانى نیست
مردم حضور داشته که انتخابات کامًال آزاد و اصل بر حضور مردم در انتخابات باشد، باید محیطى فراهم کنیم که همه 

 چه مجلس، چه جاهاى دیگر -ى آورد و افرادى با شعارهاى خاص می اگر بخواهد شعارهایى که در جامعه رأى .باشند
هایى است که باید با این از جا . باید عواقب آن را حساب کنیم،توانند رأى بیاورند، اجرا شود  می-و انتخابات شوراها

به هر حال اگر . یک مقدار من در آن بخش دلهره دارم. ر جریان کارها باشندکرد و ایشان باید د رهبرى مشورت
اره کنیم،  همین صورت پیش برویم و کشور را اد  حفظ کنیم و به،هایى که االن هست کشی بخواهیم در آینده این خط

قیمت نفت مواجه شد نظر من دولت یک دفعه با کسرى  ل مدیریتى، به یدر مورد مسا .ى باشدحتماً باید مدیریت خاص
کردیم و راهى را پیدا   باالخره بحث می؛کردم چکار بایستى میدانستم   یس دولت بودم، نمییکه اگر من هم ر

کردند و  خودى مطرح می ل بىیروزهاى اول در مورد کسرى بودجه مسا. دفعه کار دولت مشکل شد یک. کردیم می
نوروز . کرد شش ماه آخر نفت جبران می.  سال قدرى کم داشتیم وسطار  بود که د گونه هر سال این .جامعه را ترساندند

رفت که اضافه درآمدهاى پارسال را امسال مصرف  همیشه یک الیحه به مجلس می. شد یک مقدار پول داشتیم که می
 دیکن رجوع» .شد گونه   کردند و اینبزرگله کسر بودجه را آن روزها أ مس،ل سیاسىیآقایان به خاطر مسا. کردیم می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ←

 - به کا،ی وقت آمرجمهور رییس نتون،ی کللی رابطه با بافشاي است که پس از ییکای آمريهودی زن ،ینسکی لوکایمون 
 عنوان کارآموز در بهمیالدي،  90دهه  در اواسط ینسکی اتفاق افتاد که لوی رابطه زماننیا. افتی دست یشهرت جهان

 دوره نی به شدت دومیی رسوانی اما ا، در امان ماندضاحی در آن زمان از استنتونیکه کلنیبا ا. کرد ی کار مدیکاخ سف
 .اد قرار دری تحت تأث2001 تا 1997 او را از سال يجمهور استیر
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هاى تحقیقى    برنامه از  مقداري .علوم آمد   وزیر سابق  ،]گلپایگانی [هاشمى] محمدرضا[دکتر  

و از مـشکالت کـشور در   سـازندگی  فـراوان دولـت    اتو تدریس خود را گفت و از توفیقـ    
معین و از انفعالى شـدن     ] مصطفی[دولت فعلى و برخوردهاى خطى وزیر علوم جدید دکتر          

 بـراى اقـدامات     ، بـا جمعـى از همفکرهایـشان       ،گفـت .هـا   دگان دفتر رهبرى در دانشگاه    نماین
قـات اسـتراتژیک    توضـیحاتى از کیفیـت کـار مرکـز تحقی    .اند  جمعى تشکیل داده ،اصالحى

 یـک خودنـویس   .خواسـت  هـاى تحقیقـى   بـراى همکـارى  ] تشخیص مصلحت نظـام [مجمع  
   .دادمهدیه  یک شیشه عطر به او .پارکر هدیه آورد

 شـکایت دارد  ]وامورخیریـه  [فاوقـا ] سـازمان [ از . متولى امامزاده داود آمـد ،آقاى اخوان 
 من به آنجـا  ، منتظر است.ندک صرف توسعه خودش نمى   را  که درآمدهاى نذورات امامزاده     

  .کنم بروم و کمک
جمهـوري   [ قـرار بـوده از مـسئولیت خبرگـزارى    ، گفـت .نـژاد آمـد     وردى] فریدون[آقاى  
 متوقـف  ،]جمهـور  ریـیس [،  فعالً پس از مالقات با آقاى خـاتمى  ،دو منتقل ش  )]ایرنا(اسالمی  

ى شـروع کـار روزنامـه     بهتر است فائزه برا،گفت. ماند میکه  اطمینان ندارد   ولى  است، شده
 شکـست  ،ده او ساخته نیست و ممکن است    هکه از ع  کار  به خاطر مشکالت   ؛زن عجله نکند  

وزارت [ را از ]جمهوري اسـالمی  [که خبرگزارى است دصددر آقاى خاتمى    ،گفت.بخورد
  .کند جمهورى منتقل ه نهاد ریاست ب،]اسالمی [ارشاد] فرهنگ و

کـه بـراى     داشـت توکـسین  افالسم دى براى کنترل    پیشنها . آمد 1عصر آقاى منوچهر آگاه   
                                                

 -  از یکی و رانی ای بانک ملي اقتصاديها بررسی اداره انگذاری بن، اقتصاددان،)1391 - 1309(منوچهر آگاه دکتر 
 و پدرش آقاي آگاه در رفسنجان متولد شد دکتر . از انقالب بودشیپو بودجه،  سازمان برنامه رؤساي نیآخر

 عیاحداث باغات وسپدر دکتر آگاه، . دانند ی مرانی پسته انی پدر صنعت نوغالمرضا آگاه از مالکان بزرگ بود و او را
 انگذاری و بنیالملل نی در عرصه بیرانی اتجار نیتر اب کرد و از برجسته بها، يزدی هیرفسنجان را با جذب سرمادر پسته 

دکتر  . داشتيا  نقش برجستهکای به آمررانی غالمرضا آگاه در صادرات پسته ا. بودرانیشرکت صادرات پسته ا
 دانشکده تهاي آکسفورد و کمبریج انگلستان، در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود، ریاس که در دانشگاهمنوچهر آگاه 

 يها  روشنیگزی را جای کميها  دانش اقتصاد مدرن و روش،تالش نمودرا عهده دار شد و اقتصاد دانشگاه تهران 
 با حفظ يپس از چند. دی گردییرا مشاور در امور اجری وز، آموزگاردی جمشنهی در کاب1356 در سال او . کندیفیتوص

 . در لندن درگذشت1391دکتر آگاه در سال . نصوب شد سازمان برنامه و بودجه ماستی به ر،سمت وزارت



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 641
                                      

   .پسته رفسنجان فرستادم] صادرکنندگان[وزارت کشاورزى و شرکت تعاونى 
 ، ایشان هم مثل من معتقد است .کردیم  سفرمکه صحبت  ة دربار .همان رهبرى بودم  یافطار م 

و و ضعف  ت مصاحبه آقاى خاتمى و نقاط قوة دربار.بهتر است سفر زیارتى باشد تا سیاسى
 ایـشان از   .شـد  صـحبت  ]روحانیت [به خبرگزارى جمهورى اسالمى و دادگاه ویژه      راجع  نیز  

 در ،]مــدیرعامل ایرنـا و مدیرمـسئول روزنامـه ایــران   [، نـژاد  وردى] فریـدون [عملکـرد آقـاى   
تنـدرو  کـه از نیروهـاى چـپ         نیـست  مایـل ولـی    ،خبرگزارى و روزنامه ایران راضـى نیـست       

تـسخیرى در  ] محمـدعلی [ر وضع آقـاى  ی نظ؛صل تغییر مخالفتى ندارند  ایگزین شوند و با ا    ج
   .اسالمیارتباطات ] فرهنگ و[سازمان 

کـه  اند  به ایشان گفتـه ،آقاى خاتمى بعد از مصاحبه  با   در مالقات    ،اى گفتند    خامنه اهللا  یتآ
را ها  بعضى را من و بعضى ؛کرد ها را باید جبران  داشته که منفىمصاحبه نکات مثبت و منفى

آقـاى   را خـود   کردند و بخشى   جبران را  بخشى ،جمعهصحبت نماز که در   دیکن جبرانخودتان  
  .کردند هاى جمعه من ستایش  خطبهاز و نیز ،]امام خمینی [خاتمى در سخنرانى مرقد

   
  1998 ژانویه 26                                1418 رمضان   27   1376 بهمن 6دوشنبه 

    
و مقـدمات انتقـال   ] قاجـار [تاریخ اواخر دولت احمدشـاه   در منزل   ،ه بعد از ظهر   تا ساعت س  

باریـد    در شمیران برف مى    .عصر به دفترم رفتم   . کردم مطالعهرا  ] پهلوي[ سلطنت به رضاخان  
  . خبرى از بارندگى نبود،و در جنوب تهران

 و عفـت  مـن ستگان  مجموع ب،افطار .ها را خواندم و کارها را انجام دادم گزارش،تا مغرب 
  سپس به منزلانجام شد،همانان یى به میمدگواجماعت و افطار و خوش    نماز .همانمان بودند یم

ى ی مجدداً تهدید به حمله نظامى آمریکا علیه عراق و رسـوا      ،ها   در گزارش  . کردیم مراجعت
  .مطرح است جمهور آمریکا یسیجنسى ر

  
  1998 ژانویه 27                              1418 رمضان    28   1376 بهمن 7شنبه  سه

   
  ؛ وضع خـودش را گفـت      . معاونت جدید ویژه وزیر اطالعات آمد      ،آشنا] الدین حسام[آقاى  
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 مالقات با دھھ فجر                      

سخنرانی در مراسم آغاز جشن های دهه فجر



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 643
                                      

 در تـرم  ،)ع (دانشگاه امام صـادق ] رشته معارف اسالمی و ارتباطات    [از دانشجویان دکتراى    
 به ناچار ایـشان  ،کار آقاى فالح مخالف بوده مى با ادامه خاطر اینکه آقاى خات    به .آخر است 

و انتقـال    که بـراى مـشورت     گرفت و اجازه کرد   مشورتکار   براى سیاست  از من    . است آمده
اى  ش هـم مـصاحبه  ا يله دکتـر اسـ رکـه بـراى     خواست.هاى منظم داشته باشد   مالقات ،اخبار

   .داشته باشد
 به ،ش در دفتر رهبرى را گفت و اطالع داد        وضع کار  .میرمحمدى آمد ] سیدمحمد[آقاى  

گرفتـه  کـه جواز  اى  مجلـه ،بنـا دارد . کنند شود و اعالن مى    شان تکمیل مى   زودى جواز حزب  
   .کردم اش ى در مورد کار مجلهیها ىی راهنما.کندمنتشر

کـه در   ىی شـعر رسـا  .اى آمدند  شاعر معاصر و دامادش دکتر ورسه     ،يآقاى حمید سبزوار  
ر جلسه خواست د  مى، گفت. آورد،ازندگى گفته و با خط خودش نوشته کارهاى س وصف

کمکـى بـراى انتـشار     کـه  از مـن خواسـت     .اسـت  کـم آورده   تجلیل مجلس بخواند که وقت    
 1 .از اوسـت  ....  و »خمینـى اى امـام    « مثـل    ، سرودهاى خیلى مـشهور    .سرودهاى انقالب بکنم  

 در خصوص استحصال برق از  روى طرحى،هاى نو است و گفت  متخصص انرژى،دامادش
مگـاوات   10تـا  ى یهـا   نیروگـاه ،کند که اکنون در ژاپن     ترکیب اکسیژن و هیدروژن کار مى     

 دانـشمندان معـروف   وجـز گویـد،   مـی  . قرار شـد طـرحش را بیـاورد   ؛ساخته شدهآن برق از   
  . استهاى دانشمند جهان آمده که اسمش در کتاب چهره جهانى است

 . براى اولـین بـار جلـسه داشـت      ،]تشخیص مصلحت نظام   [جمعى م یعصر کمیسیون زیربنا  
 جمعى ،افطار.  بحث اول در انرژى باشد.باشدجلسه  ، دو هفته یک بار در دفتر من       ،قرار شد 

   .همانم بودندیم ،از انتظامات با اعضاى خانواده

                                                
 -  اعم از ی عرفان،ی اشعار مختلف حماسشاعر) 1395 –1304 (ي سبزواردی مشهور به حم،ی ممتحننیحسآقاي 

 بود که يا  سادهور شهی، پپدرش .شد یشناخته م» شاعر انقالب«که با عنوان بود و شعر نو ی رباع،یتی غزل، دوبده،یقص
 ي متوار1332 مرداد 28 ي اثر کودتا دريو.  خواندینی جوبی حبرزای جامع المقدمات را نزد ماو.  داشتيعر شحهیقر

 کرد تا ی طقی و تعلیفی بالتکلتی سال در وضعچهار کرد و ی سبزوار معرفی بعدا خود را به شهربانکنی ل، شدیو مخف
 در تهران شد و بعد یشد، سپس کارمند بانک بازرگان مشغول ی ابتدا به شغل معلمي سبزواردیحم .سرانجام تبرئه شد

 مدال ي دارا او.شت رشته دانیا در سیها سابقه تدر  کرده و ساللی تحصاتی در رشته ادبيو . آوردي رويبه شاعر
در  ي سبزواراستاد . کتاب سال شناخته شد1375 در سال »سرود درد « کتاب شعرش با عنوانو است هنر کیدرجه 

 .در اثر بیماري و کهولت سن، درگذشت 1395خرداد ماه 
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  1377 بودجه سال   ة توضیحاتى دربار  ،]کل بانک مرکزي   رییس[،  نوربخش] محسن[آقاى  

کـه سـفر     از مـن خواسـت  .داد 1377و کمبودهاى امسال و احتمـال کـسرى جـدى در سـال       
کـه    اصرار داشتو نیز  .کنم تالشمشکل قیمت نفت    ] حل[را بروم و براى     سعودي  عربستان  

ى من خیلـى  أ ر،سنجى کارگزارانفت در افکارگ. ماى مجلس بشو    دوره نامزد انتخابات میان  
 ي آرا ، کـه  والیتـى ] اکبـر  علـی [کروبى و   ] مهدي[آقایان   مثل   ، باالتر از افراد دیگر    ؛ستباال
جـارى   حمله تبلیغـات  ضـد ،]نرادر حزب کارگزا [ بنا دارند، گفت .نپذیرفتم؛  ى دارند ترکم

  . لیه شهردارى تهران را شروع کنندع
  

  1998 ژانویه 28                           1418 رمضان   29   1376 بهمن 8چهارشنبه  
   

جالل آقـاى دکتـر سـید    1.صداوسـیما داشـتم  بـا   مصاحبه طوالنى ،به مناسبت دهه فجر  امروز  
اى نوشـتن تـاریخ انقـالب     بر از ایشان خواستم با بنیاد تاریخ  .خودم خواسته بودم  ؛  مدنى آمد 
.  مشغول تدوین تـاریخ انقـالب اسـت     ، چون خودش به طور مستقل     . نپذیرفت ؛کند همکارى

  2.رسد به ثمر نمىموارد، گونه  جمعى در این کارهاى دسته، گفت
کـه بـراى     آورد  سـه جلـدکتاب نفـیس    . آمد ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  اخوى محمد 

یمات دولت بـراى   توضیحاتى از تصم3.اند کرده و چاپتألیف   ،هشت ساله سازندگى  دوران  
نفتـى و   توجه به مبلغ ارزهـاى صـادرات غیر   با؛کنندگان به خودشان داد  واگذارى ارز صادر  

بینـى    پیش، به قیمت آزاد فروخته شود  ،نیز ارزهاى نفتى که بناست براى تأمین بودجه ریالى        
 بـه قیمـت آزاد در   ،ر ارز مـصرفى شت میلیـارد دال   هـ  چون حدود    ؛تورم در سال آینده دارد    

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 

 -  ران،یعاصر ا مخیاو افزون بر پژوهش در عرصه تار. کرمان متولد شد، در1316 در سال یمدنالدین  سید جاللدکتر 
 نگهبان، عضو ي شوراتی در دوره دوم فعال،یدکتر مدن.  داردزی نیاسی علوم سي است و دکترايحقوقدان مشهور

 و »رانی معاصر ایاسی سخیتار« شده که شر منتخی حقوق و تارنهی در زمی آثار گوناگونياز و.  شورا بودنیحقوقدان ا
 . از جمله آنهاست»یحقوق مدن«دوره 

 - هشــت ســال از ، روایتی »ی ســاخت تمــدن اســالمــری ز؛ی ســازندگيمایســ«ه کتاب سه جلدي مجموع
 است که توسط آقاي عبدالحسین هراتی، 1376 تا 1368هاي  ایران در فاصله سال در ی و ســازندگيســازبــاز

 .گردآوري و منتشر شد



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 645
                                      

زان وریـ ف] مهـدي [را دوسـتان آقـاى      » سـازندگى  سروش« ، گفت .کند  کشور عمل مى  اقتصاد
   . استدهمنتشر شو اند  تکمیل کرده
 توضـیحاتى در مـورد   . آمـد ]رییس سازمان انـرژي اتمـی     [،   آقازاده ]غالمرضا [عصر آقاى 

هـا بـراى گـرفتن پـول      هـاى روس  گیرى اى داد و از بعضى بهانه کارهاى سازمان انرژى هسته  
هاى مورد نیاز بـه   و براى تأمین بودجه    ها مشورت کرد     در مورد  بعضى از طرح      .گفت بیشتر

  . استمداد کرد- چون در بودجه مصوب نیست-دستور رهبرى
. خارجـه را داد امور گزارش مـذاکرات در وزارت   . محسن آمد  ، شب .افطار به خانه آمدم   

 ، آخـر شـب  .دانـم   که سفر رسمى به ریاض را صـالح نمـى   تبیشتر با نظر خودم سازگار اس    
شـوال رؤیـت    هـالل  ،هـا  آقاى الریجانى از صداوسیما اطالع داد که در بعضى از شهرسـتان         

   .که فردا عید است سیما اعالم دفتر رهبرى را خواندعد کمى ب؛شده
تر شدن احتمال حملـه نظـامى آمریکـا بـه         تر شدن مسأله عراق و جدى        داغ ،ها  در گزارش 

 تا دیروز قیمـت   است؛ سنت باال رفته40 قیمت نفت حدود ، به همین جهت   .خورد  چشم مى 
ها آن   و بعضى  جمهور آمریکا هم باال گرفته     یسیى ر افتضاح اخالق  . سیر نزولى داشت   ،نفت

 آن را توطئـه حـزب دمـوکرات و شـخص        وداننـد     کلینتـون مـى   ]بیل [ را عامل سقوط دولت   
 بـا  ،کنـد  فراهم مـى ر گو ریاست دوره بعد البراي دانند که راه را    معاون کلینتون مى   ،گور ال

   .ها خواهد داشت ت صهیونیستباقیمانده این دوره و با حمایهاي  ماهاقداماتى که در 
کـه ضـمن گـزارش       شـکایت نمـود    تلفن کرد و از روزنامه کیهـان         ،فالحیان] علی[آقاى  
 ]یس دبیرخانه کمیسیون ماده پـنج شـهرداري تهـران        یر[،  نیا  عظیمی] آقاي سیدکمال [دادگاه  

 و و گرفتن تخفیف از شهردارى گفته استنزل در ساخت ماو و برادرش سوءاستفاده از که 
  .کند  گفتم تکذیب. استهاحق گفتن ،گفت

  
  1998 ژانویه 29                              1418 رمضان   30   1376 بهمن 9شنبه  پنج

   
 امـروز  ، ولى با رؤیت هالل دیـشب    ،امروز بودیم براي   آماده روزه گرفتن     ،ها  قویمبراساس ت 

پـیش    این چنـین ،گیرند  سى روز مى  ماه رمضان را   ،ها  که تقویم   معموالً هر سال   .شد فطرعید
هـاي   شـهادت  ولى ،کنند که ماه قابل رؤیت باشد   فن قبول نمى   تخصصان  ا اینکه م  بآید و     مى
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  .کنند مى رها متخصصان را ،متعددبالد مکرر در 

 نماز عید را در خانه خواندم و برنامه نماز ، من.عفت براى نماز عید به مصالى تهران رفت
 را قرائت اي کلمه،مس در هنگام قرائت سوره ش،اى خامنهاهللا  یت آ.ن دیدم عید را از تلویزیو   

اول که در صف  نورى  آقاى ناطق،بعداً در دفتر ایشان؛ نکردند و البد انعکاس خواهد داشت   
شان  خواسته ایـ ،)فَدمدم علَیهِم ربّهم بِذَنْبِهِم فَسوّاها   ( با صداى بلند با قرائت       ،نماز بوده گفت  

 به نحـوى اصـالح   ، قرار شد به صداوسیما بگویند    .اند   ولى ایشان متوجه نشده    ،را متوجه کند  
 تبریـک عیـد   ،آقـا هاشـمى از رفـسنجان     و علـى ]هاشمیان [محمد شیخآیاسر و مریم و   .کنند

   .کرمان به آنجا بروم نکه براى کنگره شهداى استا  خواست،شیخ محمدآ .گفتند
 ]جمهـور  ریـیس [،  آقـاى خـاتمى  .رفـتم   براى مراسم تبریک عید،اى هخامناهللا  یتبه دفتر آ 

 فقط یک ربع ، صحبتود مجموع ؛کردند کوتاهى حبتاى ص خامنهاهللا  یتتبریک گفت و آ 
  ؟!!مختصر خواندند و چه عجیب ها را هم خیلى  خطبه،اى خامنهاهللا  یت امروز آ.ساعت شد

ــتم  ــرم رف ــه دفت ــان هر .ب ــه پاســداران و دفترم ــدى دادم یــک د ب ــان عی ــاى .و هــزار توم  آق
نـورى  ] محمدرضـا [آقـاى   .گرفتنـد   آنها هم عیـدى ؛هایش آمدند ى و بچه  یدعا] سیدمحمود[

د یـ  برنامه سفر من بـه عربـستان و فوا         ة دربار .آمد] سعودي [ سفیرمان در عربستان   ،شاهرودى
حال  به هر، گفتم.ناراحت بود ،آمده از اینکه احتمال انصراف پیشمهم آن توضیحات داد و 

 هـر سـه فـرض صـحبت     ةدربـار . رسـمى  و یـا نیمـه  یـارتی   ز ای رسمى   ؛دهیم  سفر را انجام مى   
  .کنیم دینه و یا جده شروع م،کردیم که به ترتیب با ریاض

 .هـایش آمدنـد    فـائزه و بچـه   ،عصر.  فقط با عفت بودیم    .ها نبودند    بچه .ناهار به خانه آمدم   
دکتـر   . گفـت ]مجلـس  [اى دوره راى انتخابـات میـان   بـ ،کارگزاران] حزب[مقدارى از برنامه  

 10 ؛ توضیح داد،را که در سیرجان دارنداي   هم برنامه کارخانه   ]همسر فائزه [،  حمید الهوتى 
کارخانـه دوم را  .کند   از مواد داخلى تولید مى     ،اسفنج هاى نایلونى و     هکیس. درصد سهم دارد  

  .دهند اندکه بخشى از محصول را مى کرده 1بک باي

                                                
 - بک  يقرارداد با)Buy Back (کی از ،بک يا در معامالت ب. تجارت متقابل استيها وهی از شیک ی، متقابلعی بای  

 و گردد ی صادر ميگریکننده به کشور د  عرضهکی يکامل از سو ۀکارخان  کی ای يدی تولزاتی، تجهآالت نی ماشسو
 ي از بهای بخشای بابت تمام ،شدهدی تولالتی تسهنی همۀلیوس  بهمی مستقری غای می مستقطور   که بهی، محصوالتدر مقابل

 .شود ی مافتی درینی، در مدت زمان معالتی تسهنیا
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ا میکروبـى عـراق بـه    یـ حملـه شـیمیایى   و  از احتمال حمله آمریکا به عراق      ،ها  در گزارش 
 مـورد  ،جـواب عـراق را خواهـد داد       ،نیتروژنـی اتمى و    با بمب   که   یلییل و تهدید اسرا   یاسرا

  .توجه است
  

  1998 ژانویه 30                                   1418 شوال    1   1376 بهمن 10جمعه 
   

خـاطرات خوزسـتان    عمـده وقـت بـه مطالعـه کتـاب            .می کمى برف هم داشـت     .در خانه بودم  
 بــه 1304وزیــرى در ســال   خــاطرات ســفر رضــاخان در زمــان نخــست عنــوان  بــه؛گذشــت

  شـده   نوشته، چاپ بعدى ه در مقدم  . است  نوشته شده  1خزعل وب شیخ  براى سرک  ،خوزستان
 - همـراهش بـوده     ،که به عنوان دبیـر اعظـم       - بهرامى] اهللا فرج[که به امالى رضاخان و قلم       

 بعیـد اسـت کـه     و خیلـى ماهرانـه تهیـه شـده      .نوشته شده و در چاپ بعدى اصالحاتى شـده        
حد افـسانه ثبـت   همیت کار خود را در مـواردى تـا سـر      ا .دمحصول فکر و عقل خودش باش     

 مملـو از  ،کـه شـهر   د به اهواز در حالىوور دیلم و یاتا بندرى از بوشهر ی مثل سفر دریا ،کرده
و جلوتر از بیـست نفـر دیگـر    نفر ى همراه یک ی به صورت تنها  ،نیروهاى مسلح دشمن است   

   . علیرغم اعالم خطرها،همراهان
  بـه  در خـصوص تمایـل     ،جمهـور آمریکـا    یسیـ  ر ،کلینتـون ] بیل[ اظهارات   ،ها  در گزارش 

                                                
 - خدمات خود لدلی به  کهخرمشهر بودها فرماندار   سال،کعب ی بنلهی قبسییر) 1315 – 1242 (ی خزعل الکعبخیش 

 حفظ به بهانه سی انگليروهانی ، اولیبا آغاز جنگ جهان .ه بود کردافتی دري امپراتورهی نشان شوال،ایتانیبه بر
 خزعل در خیش.  خوزستان را متصرف شدند،یبله با دولت عثمان جنوب و مقای خزعل و مناطق نفتخشی حکومت
بعد . داد ی در عراق به دولت انگلستان مها ی عثماناتعملی ة درباری همدست آنان بود و اطالعاتسی انگليها یلشکرکش

 تیحما يواز  بود انگلستان دواریامخزعل به جدال با دولت مرکزي پرداخت و  خیشاز به قدرت رسیدن رضاشاه، 
 الزم و ي منافعش در مقابل حکومت مرکزنیمأ و تی نفتساتیسأ حفظ تيبراصرفاً اما انگلستان وجود خزعل را . کند

 تی حماي که انگلستان از وافتی دری وقترضاشاه به خوزستان حمله کرد و شیخ خزعل، .دانست ی ميضرور
.  در تهران درگذشت1315د و سرانجام در سال  بازداشت و به تهران آورده شاو . شدمی بدون مقاومت تسلکند، ینم

  .اند  او را خفه کردههیموران نظمأ شد معی شا1320 وریپس از شهر
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 شركت در راه پیمایي                 

شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس و ایراد خطبه های نماز جمعه
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آقـاى خـاتمى و نیـز       جـواب مـساعد اظهـارات        ؛تتوجه اسـ  مبادالت فرهنگى با ایران مورد    
العمـل    عکـس . استتلقى شده کردن ایرانى حمله به عراق به منظور امیدوار  چینى برا  مقدمه
وص کـشتارهاى وحـشیانه  در    در خص،]فطر [عید ر نسبت به اظهارات رهبرى در نماز  الجزای

کـه  اند  گرچـه گفتـه  ؛انـد  که بـه نحـوى دولـت الجزایـر را مـسئول ایـن وضـع دانـسته             الجزایر
  .شود دانند به دست چه کسى انجام مى نمى

 روزنامه زن که فائزه امتیاز گرفته و مشغول تهیه ة دربار.ها اینجا بودند فائزه و مهدى و بچه  
  .کار مشکلى است؛ صحبت شد،مقدمات مالى و انسانى است

  
  1998 ژانویه 31                                    1418 شوال    2   1376 بهمن 11نبه ش 
   

 گزارش کمیته اوپک در اتریش را داد کـه بـراى   . وزیر نفت آمد   ،زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  
 ، کویـت و امـارات  ، عربـستان . اسـت ثمـر بـوده    بـى ؛از قیمت نفت تشکیل شده بود   حفاظت

سـتفاده  اهاى ونـزوئال و نیجریـه و سوء    گویا به خاطر تخلف    ؛ولیدندتمخالف تغییر در مقدار     
 بـراى بحـث   ، در سفر به عربستان با من باشـد        ، قرار شد  . است راوپک نفت یکنندگان غ تولید
یش از یـک دالر رشـد قیمـت    بـ  ،به خاطر بحران عـراق  ، گرچه در این دو سه روز  ؛تر  جدى

  .ایم داشته] یک بشکه نفت[
 ى بــه بعــضى ازی بــراى جوابگــوهایی پیــشنهاد. آمــد]ابیانــه [قــدیرى] محمدحــسن[آقــاى 

، مهـاجرى ] مـسیح [آقـاى   .هاى سـازندگى داشـت   ها نسبت به برنامه     رسانه رخیافکنى ب  شبهه
 مربوط بـه مـصاحبه آقـاى خـاتمى را      انتقادات. آمد]مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسالمی [

کـه در  و اشـکاالتی  لزوم حمایـت از رهبـرى   از  همچنین . است نگران از وضع آینده   .گفت
خبرگان در مشهد سئوال  ] اجالس مجلس [در مورد تشکیل    فت و   گ ،دفتر ایشان وجود دارد   

 ؛ انتخابـات خبرگـان گرفتـه شـود     ةکند که در آنجـا تـصمیمات مهمـى دربـار             فکر مى  .دکر
  .ها نگرانند  چپ؛شایعات زیادى است

 آقـاى  .آمدند تلف برگزارى کنفرانس سران اسالمى    هاى مخ   عصر جمعى از مدیران بخش    
رش داد و    گـزا  ]گزاري اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی     مسئول بر [،  خرازى] صادق[

بـراى مـوارد    هایی  پیـشنهاد  ،مـد میـرزاده آ  ] حمیـد [ ي آقـا  .کردم شان قدردانى  من از زحمات  
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 همایش قلب و عروق آمدند ي اعضا،ب سرش.داشت تحقیق در مرکز تحقیقات استراتژیک    

میرخـانى صـحبت   ] سـیدحمید [ دکتـر  . ایرانى خارج از کشور هم بودنـد يکه جمعى از اطبا 
   1.شان کردم  من هم تشویق.کرد

 براى همکارى با ایـران و اوج  ،]جمهور آمریکا رییس[، تمایل کلینتونها اظهار   در گزارش 
تهدیدات آمریکا نسبت به عراق مورد توجه است و پخش خبر پیام محرمانه آقـاى خـاتمى                

 از سوى ]مان آزادیبخش فلسطین رییس ساز [،  عرفات] یاسر[جمهور آمریکا توسط     یسیبه ر 
 ة دربـار .محسن و فاطى ناهار خـوردیم با  ظهر .هاى آمریکایى که ظاهراً حقیقت ندارد     رسانه

  .سفر حج صحبت شد
  

  1998 فوریه 1                                     1418 شوال   3   1376 بهمن 12یکشنبه 
   
کارى داد که بـا      رشى از وضع طرح زیتون     گزا .کشاورزى آمد وزیر،  ]آقاي عیسی کالنتري  [

 . است از طرح تهیه نهال و خرید نهال استقبال شده،هاى من شروع شده بود و گفت   حمایت
به مرقد امام   ،براى شروع مراسم دهه فجر    .  برویم ]در استان اردبیل   [غان سفرى به م   ،قرار شد 

                                                
 - پزشکی در دوران  بزرگ در عرصه هاي ذکر پیشرفت هاي قلب و عروق، به آقاي هاشمی درجمع متخصصین بیماري

از لحاظ رسیدگى . نقالب ما قابل ستایش و افتخار استبعضى موارد واقعاً براى کشور و ا«: سازندگی پرداخت و گفت
لویت را ادامه وبینیم که باید آن ا کم شده است، ولى هنوز هم می  قلب و عروق، فشار روى دولت خیلىهاى به مریض

 ،ت متخصصین دلسوز کشوردهد که با هم مى را میشرکت شما به ما این دلگر. بدهیم تا به نقطه کامالً مطلوبى برسیم
ل در ذهن من این بود که ما به اینکه نیازهاى کشور او. مناسبى در منطقه داشته باشیمما در این بخش بتوانیم جایگاه 

از . خودمان را فقط تأمین بکنیم، اکتفا نکنیم، بلکه بتوانیم در اینجا مرکزى درست بکنیم که از جاهاى دیگر بیایند
ى در  حت؛ند، بتوانند به اینجا بیایندرو هاى دور می هاى زیاد به راه ا هزینهکشورهاى اطراف ما و منطقه که نیازمندند و ب

 را آورد و ها شود متخصصین و مریض تر می تر است و خیلى راحت مناطق آزاد مثل قشم و کیش، که رفت و آمد آسان
ترین کار در  ترین و اساسى انى بنی،مکن فکر می .تر بشود ال بخش بتواند در آنجا فعکردیم که این برد، مقدماتى را تهیه

ت و یک کشور، هاى طبیعى یک مل تفاده از سرمایهجوامع رو به پیش، تقویت نیروهاى انسانى الیق است و بهترین اس
ها استحقاق و استعداد  هاى قابل استداللى هستید که ایرانی شما خودتان نمونه .باشد رشد استعدادهاى آن کشور می

این مسئولیتى را متوجه مدیران کشور . هاى پیچیده علوم و فنون، جایگاه ممتازى داشته باشند  امروزه در رشته،دارند
کنم  که من فکر میهند و راه را براى آنها باز کنندکند که به این استعدادهاى ارزشمند و نیرومند برسند و میدان بد می

 نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، میهاش« کتاب ← دیکن رجوع» .در این دوره، این قدم برداشته شده است
 .1398 انقالب، معارف
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  .میزهرا رفت به بهشت ، سپس براى زیارت قبور شهدا1. سخنرانى کردم؛رفتیم
 دادگاه در رابطه با پرونده  ، گفت .سابق کشور آمد    وزیر ، بشارتى ]محمد علی [عصر آقاى 

آقـاى  . کـرد  مـشورت جـواب   نحـوه  ة دربـار . اسـت  ایشان را احضار کـرده   ،شهردارى تهران 
 بـراى اجـالس     هایی پیشنهاد . آمد ]رییس سازمان تبلیغات اسالمی   [،  عراقى محمدى] محمود[
   . داشت  در مشهد]رهبري [خبرگان] مجلس[

 طرحى براى چاپ یک تفسیر بـا چنـد        .دوانى آمد ] علی[ پسر آقاى    ،رجبى] محمد[آقاى  
از مـن   ه داد و یـ  ارا - در شـش سـتون     - فرانـسه و روسـى     ، آلمـانى  ، انگلیـسى  ،ترجمه فارسى 

بـا    اسـت؛  گله داشت که او را به کار نگرفته  ،]جمهور رییس[،   از آقاى خاتمى   .کرداستمداد
کرد کتابخانه ملى استعفا ریاست از او  ، آقاى خاتمى از وزارت ارشاد    يینکه پس از استعفا   ا

 ه؛کردو به عنوان مشاور بـا ایـشان کـار   منصوب شد  ملی  آقاى خاتمى به ریاست کتابخانه      و  
 .کـار بگیرنـد   بـه او را خواهنـد    نمـى ، است2یددفر] احمد[خاطر اینکه شاگرد مرحوم    به گویا

                                                
 - ما هر چه . س و تاریخ ساز است روزى مقد،هم بهمن در تاریخ ایراندوازد«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

کنون داشته و در تاکه  که دارد و با پیامدهایى تر از این لحظه تاریخى با شرایطىگردیم، به در زوایاى تاریخ ایران می
 »روز رحمت«که در ادبیات ما هم به نام  ز نزول رحمت خداستحقیقتاً نمونه بار. کنیم  آینده خواهد داشت، پیدا نمی

بار و رایم، پ  سال داشتهنوزده هیچ قطعه تاریخ را به این اندازه که در ،کنیم  میهدر تاریخ ایران که نگا .گرفته است اسم
ا لى با این کیفیت و با این عمق و بکنیم، تحو ریخى را هم که نگاه میالت تاتحو.  و سازنده نداریمرحادثهبخش و پثمر

ا ام، الت تاریخى مثبت و منفى در ایران خیلى فراوان و نقاط عطف تاریخى بسیار زیاد استتحو. این مبنا واقعاً نداریم
هاى کامالً آرمانى و  مبانى مشخص و برنامه روشن و هدفبا شرایط این مجموعه که اتفاق افتاد، مکتبى و انقالبى با 

بنیانگذار این قطعه . محور این حرکت امام بودند .توانیم پیدا بکنیم  ترین شرایط بروز کرد، نمی آسمانى، در مشکل
ن روحانى تاریخ شخص امام بودند و حقیقتاً قهرمان این تاریخ جدید و این همه آثار و این همه حادثه عمدتاً مثبت، ای

به همین دلیل ما باید وجود امام را در تاریخ خود به عنوان یک لطف ویژه خداوند . نظیر تاریخ ما بودند و این مرجع بی
شبیه . آن هم نه براى ما، براى نسل امروز یا براى ایران، بلکه براى اسالم و در یک کلمه براى جهان. تلقى کنیم

 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع ».افتاد  اتفاق می مقاطع ارسال رسل و بحث انبیادرهاى الهى در تاریخ است که  دخالت
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی، 

 -  تحت دیفرد . و استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودمعاصرفیلسوف  ،)1373–1289 (دی احمد فَرددیسآقاي 
 مدرن کیزی متافجۀیاو معتقد بود نت.  داشتي به تکنولوژی منفای نقادانه ینگاهلسوف آلمانی، فی ،دگری هانی مارتریتأث

 را نی که کره زمدانست ی می را نشانۀ قهر الهياو تکنولوژ. ستی و برکت نری خچیعلم و صنعت است که در آن ه
 آمد که انی، علم و صنعت به م داردیشی او پرحمت که غضب خدا بر خیاو معتقد بود در آخر تار. کند ی مرانیو

 يدار تکنولوژ را زمام» شهوت آخرالزمان«او . » باطل بوده وِزر و وبال بشر شدهشیچون مبنا «اتی کشفرغم یعل
  حقي ندايجا را به نی ماشيبشر سروصدا«از نظر او . کند ی میحاتی که دارد تمام بشر را وارد مسابقه تسلدانست یم
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      کارنامه و خاطرات 
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ــرام  ــاى ابوالفــضل به ــد آق ــور آم ــا  نوشــته.پ ــاریه ــرآن داةى درب ــشتر   ق ــراى اســتفاده بی د و ب

   .خواست کمک
 بـه سـوى مـشهد    ،برگـان مجلـس خ ] شرکت در اجالس سـالیانه [ براى ،بعد از نماز مغرب   

] عبـاس واعـظ  [ آقـاى    .و بـستگانش همـراه بودنـد      دوسـتان   جمعى از   و   عفت   .پرواز کردیم 
 فرودگـاه اسـتقبال   در ، ]خراسـان [ و مـدیران اسـتان   ]لیـت آسـتان قـدس رضـوي      وت[،  طبسى
 .خبرگـان داشـتیم   ] مجلـس [یـسه   یر  جلـسه هیـأت    ،شـب  .کـردم  قامتاضیافه  دارالدر   .کردند
] محمـد [ آقـاى   .مکـردی گیـرى     بحث و تـصمیم   ... داره اجالس و انتخابات و     کیفیت ا  ةدربار

قـاطع  و  سختگیر   ، شوراى نگهبان در مورد شرایط نامزدهاى انتخابات خبرگان        ،گفتمؤمن  
  .خواهد بود

 . به پاى ضریح هـم رفـتم  . حرم خلوت بود .مشرف شدم )] ع(امام رضا   [آخر شب به حرم     
در مـسیر بـا آقـاى     . نتوانستم زیاد بمانم.کردند  احساسات اجتماع و ابراز  ؛مردم متوجه شدند  

 ،فیروزآبادى] حسن[آقاى ها از امى نظ، گفت .کردیم سپاه حفاظت صحبت     فرمانده ،موحدى
کـه بـه صـورت     نیز از اینکه سبک سخنرانى من .ندا  ناراحت]نیروهاي مسلح [کلیس ستاد یر

سـبک  بـه   ، گفـت ؛کـرد  رخوشحالىاظها ،استمعمول  هاى قدیمى خطابه آرام و بدون لحن 
   . استشده هاشمى شناخته
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 اجـالس خبرگـان   ، صـبح در محـل سـالن کتابخانـه        هشت ساعت   ،پس از زیارت و صبحانه    

 و چنـد نفـر     ] خبرگـان رهبـري    ریـیس مجلـس   [،  مـشکینى ] علـی [ آقـاى    .کار کرد به  شروع  
  آقـاى از  .کردم  با جمعى از نمایندگان صحبت  ، در تنفس  .کردم   من اداره مى   .کردند صحبت

                                                                                                              
زدگی را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد و افرادي مانند جالل آل احمد، به تأسی از   فردید، اصطالح غرب. ردیگ یم

 مشهور ی شفاهلسوفیف به که يطور  به، منتشر نکردي اثرچی خود هاتی در دوران حاو .ستیزي پرداختند وي به غرب
 ي رضا داورگان،ی شاوشی نصر، دارنیحسدیمعاصر چون جالل آل احمد، سنظران   از صاحبی رنگارنگفیط .شد

 عباس ،ی جهانبگلو، محمد مددپور، محمد رجبنیحسری امت،ی عنادی حم،ی احسان نراق،ي آشوروشی دار،یاردکان
ز آنان  ای هر چند برخ؛ بوده اندثرأ متدی متفاوت از فردی با شدت و ضعف،ینی آوی مرتض وی معلم دامغانیمعارف، عل

 . شدندلی او تبدي بعداً به منتقدان و مخالفان جد،ي و آشورگانیمانند شا
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 ، گفـت . پرسـیدم یگـان آلمـان  ر در مورد محکومیت باز،]رییس قوه قضاییه [،  یزدى] محمد[

با فرد ایرانى محکـوم  تواند   می ملی، عالى امنیت  شوراى است؛ البته    مطابق قانون محکوم شده   
   .کندمبادله  ،میکونوسدر آلمان در پرونده 

 پــسرآقاى ،کـردیم  جمعـى صــرف   دسـته ،قــدس ناهـار را در سـالن کتابخانــه سـابق آسـتان    
ــزوین،شــالى] سیدحــسن موســوي[ ــده ق ــرح  ،]در مجلــس خبرگــان [ نماین ــراى ط ــن ب  از م

عـصر  . کرداستمداد زمان امامصلح جهان و    م ةهاى جهان دربار    نظرات شخصیت آوري   جمع
   . جلسه ماندمدرهم مقدارى 

بـه   ، قوچان و بجنـورد ، مشهد دانشگاهیهاى   واحد هاى جدید   اح ساختمان سپس براى افتت  
مربـع  هـزار متر    حـدود سـى    ؛کردمهاى مختلف بازدیـد      از بخش  .دانشگاه آزاد اسالمى رفتیم   

ــت ــم.اس ــر ، در مراس ــداهللا[ دکت ــبى] عب ــالمی [، جاس ــشگاه آزاد اس ــیس دان ــاى ]ری  و رؤس
د در  نقش دانـشگاه آزا ة من دربار.ردندک وچان و بجنورد صحبت ق،مشهدآزاد  هاى    دانشگاه

   1.کردم حل مشکل تحصیالت عالیه صحبت
                                                

 -  دانشگاه آزاد اسالمى هم از لحاظ آموزش و تحقیق و کارهاى عمرانى و آقاي هاشمی با ذکر این مطلب که
آقاى «: ، اظهار داشتداردکشور  سهم بزرگى در توسعه ،هاى مهم زیربنایى فرهنگى خدمات پزشکى و هم در بخش

این رقم . اند  هزار نفر در کنکور دانشگاه آزاد اسالمى و دولتى قبول نشده320ن و دکتر جاسبى گفتند که یک میلیو
 کسانى هستند.و درس بخوانندهستند پول بدهند که حاضر کسانى  یعنى؛است تحصیل زیاد به دهنده عالقه  نشان،متقاضى

نها کسانى هستند که اگر پذیرفته ای. کنند شان را تأمین می هاى مختلف خرج کنند و از راه که پول ندارند و قرض می
ى در دو برنامه، پذیرش دانشجو را توسعه االن که از لحاظ کم. ان را بدهندش شوند، حاضر هستند خرج تحصیالت

 200گیرند و بقیه یعنى یک میلیون و   هزار نفر را می130آقایان . توانیم جذب کنیم دادیم، ده درصد متقاضیان را می
در چنین شرایطى شما  .شوند هایى هستند که سرخورده می اینها جوان. گردند هایشان بر می ه خانههزار نفر دست خالى ب

نفر را جذب کردید، غیر از هزار  600اگر دانشگاه آزاد اسالمى را نداشتید، وضع مردم چگونه بود؟ شما حدود 
رقم قابل . دهید  نفر را اینجا آموزش میالتحصیل شدند که اگر با آنها حساب کنیم، نزدیک یک میلیون که فارغ آنهایى

آموزانى که در مدارس شما درس  اگر یک میلیون را تا امروز مالك قرار بدهیم و به اضافه دانش. توجهى است
انشگاه آزاد اسالمى مشغول تحصیل د یک نفر از مردم کشور ما در ، نفر 60 نفر یا از هر 70خوانند، تقریباً از هر  می

ى و طوالنى دارد و این یک شبکه عظیم به حساب ده، یک خانواده با شما ارتباط جد خانوا15ز هر یعنى ا؛ هستند
 خانواده یک خانواده با شما سروکار علمى و فرهنگى و سازندگى دارد و تا آخر عمرش تحت تأثیر 15از هر . آید می

داند کسانى که   انسان نمی. گذارى است جاى با این وسعت و خدمات، واقعًا قابل تقدیر و ار شبکه .زحمات شما است
شان چگونه قانع  گذارند، وجدان روى دانشگاه آزاد اسالمى عالمت سؤال می کنند و در صالح بودن این عمل شک می

» بدهند؟ راجمعیت این حجم از تحصیل  جدى خواهند جواب نیازهاى چگونه میشود که این حرف را بزنند؟  می
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،  یهاشم« کتاب ← دیکن رجوع
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 بـا  ،گرفتـه بـود   ىا  جلـسه   ،  ]رضـوي  قـدس  لیت آستان وت[،  طبسى] عباس واعظ [ آقاى   ،شب
قـدس و سـپس شـام     لیـت آسـتان  ؤکارهـاى انجـام شـده توسـط ت         مداحى مداحان و توضـیح    

، ]ول دفتـر نماینـدگى ولـى فقیـه در پاکـستان       ئمـس [ ،ىیبنا] علی[ آقاى   . خوردیم جمعى دسته
 قبالً هـم  ؛ه دادیاردو را براى کسب اجازه ترجمه ارا     به زبان   مقدارى از ترجمه تفسیر راهنما      

  .کرده بودم موافقت
  

  1998 فوریه 3                                    1418 شوال   5   1376 بهمن 14شنبه  سه 
   

 چند سخنرانى قبل از .میجلسه خبرگان داشتهشت،  ساعت .بعد از نماز صبح به زیارت رفتم 
رى و  نقـش رهبـ  ة دربار،داشتم من هم سخنرانى کوتاهى . انجام شد  نامه  ینیدستور و بحث آ   

بــراى کــه  بــودن تبلیغـاتى  نزدیکــى رهبـرى و مــردم و غلـط  و ] یکـدلی  [=ضـرورت تعــاطف 
  1.دهد خوراك به دشمنان مى ،کردن نقش رأى مردم رنگ جداکردن رهبرى از مردم و کم

هاى   استانرخبرگان د]مجلس[وضع نمایندگان   و تعیین  ها  سخنرانىبه  هم بیشتر وقت    عصر
 و ]کرمـانی  [حجتى] محمدجواد[ها به اظهارات آقاى  عضی ب ،ها   در سخنرانى  .گذشت جدید
  .داشتند اعتراض  آنها هم به بعضى از اظهارات آقاى مشکینىو ،اراکى] محسن[آقاى 

 بالفاصله به سوى  وطبسى به فرودگاه رفتیم] واعظ[قاى آ همراه ،بعد از نماز مغرب و عشا
آقـاى ناصـر    مـسیر،    در   .با مـا آمـد    محالتى هم    رسولى] سیدهاشم[ آقاى   .کردیمتهران پرواز 

آزاد   بـراى منطقـه  ،گـاز و نفـت از ترکمنـستان        که براى گرفتن    طرحى ة دربار ،طبسى] واعظ[
  .توضیحاتى داد ،درسرخس دا

  
  1998 فوریه 4                                1418 شوال    6   1376 بهمن 15چهارشنبه 

   
] علـی [ آقـاى  .اى رفتـیم   خامنـه اهللا یـت  دفتـر آ بـه  ، خبرگـان ]مجلـس [ي با دیگر اعـضا صبح  

 دبیـر  ،امینـى ] ابـراهیم [ آقـاى   . صحبت کوتـاهى نمودنـد     ،]رییس مجلس خبرگان  [،  مشکینى
  هـاى مـؤثر مـن در     از صـحبت   ،خبرگان هم گزارش برگزارى اجالس را داد و ضمن تشکر         

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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سفر بھ مشھد اجالس مجمع جھاني اھل 
 بیت                   

دومین نشست مجمع جهانی اهل بیت
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سفر بھ مشھد اجالس مجمع جھاني اھل 
 یت                   ب

دومین نشست مجمع جهانی اهل بیت
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 ، معمـوالً بعـد از آن  . شـد اي شدن برخوردهـاى سـلیقه    که باعث تفاهم و کم     ،اجالس گفت 

 دیگـر نیـاز بـه    ،هاى آقاى هاشـمى  ا صحبتبگفتند   مى،آمدند  که براى سخنرانى مى    هرکدام
   1.هاى تندى نسبت به آمریکا کردند  صحبت،اى  خامنهاهللا یت آ.بینیم توضیح نمى

 . رفتیم ]جمهور رییس[،  خاتمى] سیدمحمد[دفتر آقاى      براى ضیافت ناهار به    ،نزدیک ظهر 
کـه آقـاى    ىیهـا    از صـحبت   ،دنـد نمولطیفـی   کوتاهى داشتند و انتقاد       صحبت ،آقاى مشکینى 

که موارد ظلم را نشان بدهند و نیز از اند و خواستند  وم بودن زنان کرده   رد مظل  در مو  ،خاتمى
 ،اشـتغال که سازندگى و ایجـاد  کردند و توضیح دادند آقاى خاتمى هم صحبت   . گفتندتورم  

اریم و از زدایی د تنش نیاز به امنیت و ،هاى خارجى مستلزم تورم است و براى جذب سرمایه    
  .کردند ى من تجلیلزندگى و سایکارهاى زیربنا

 . آمـد ]جمعه یزد امام[، صدوقى] محمدعلی[ عصر آقاى    .بعد از نماز و ناهار به دفترم رفتم       
 منتظـرى و مـشکالت رکـود و    اهللا یـت  در مـورد مـسأله آ     ،ى نمـود  یجـو   نگرانى و چاره  اظهار

ه کـه آب بـ    از اینکه استاندارى اصفهان گفتهوجود آمده و نیز   هکه در دولت جدید ب     بیکارى
  .دهند یزد نمى

 من هم بـه  .کردند  آقاى مشکینى صحبت  .همان من بودند  ی م ،خبرگانمجلس  شب اعضاى   
                                                

 - با نظام سلطه و مقاومت و حساس بودن در تیضددر این سخنرانی  ،یرهبر معظم انقالب اسالماي،  اهللا خامنه آیت 
طلب و   مجموعه سلطهکی امروز به يایدن«: ندگفت حکومت و جامعه دانستند و کی بودن یبل سلطه را الزمه اسالممقا

 و ي اقتصادناگون مقتدر و برخوردار از علم، ثروت و امکانات گوي به کشورهايری و به تعبریپذ  مجموعه سلطهکی
 دو بخش، نی اانی که می در صورتنیا، بنابر شده استلی تبدگری دي از سوفی ضعي سو و کشورهاکی از یاسیس

 هیگر با تک  سلطهيها قدرت . استی قطعفی ضعي بر کشورهاي قويارتباط و تعامل وجود داشته باشد، نفوذ کشورها
 که ای از اعماق دنیی خود را به هر جايها  خواسته،ی اطالع رسانمی عظيها  و شبکه،يوتری کامپيها، ابزارها بر ماهواره

 راه درست نیا بنابرکنند، ی استفاده مگرانی خود بر دیاسی امکانات به عنوان ابزار سلطه سنی از و ارسانند ید مبخواهن
 محکم و واری دکی است که امام بزرگوار کرد و ي کارنی همران،ی بر اکای مانند آمری عدم نفوذ و تسلط قدرتيبرا

 است که امام کرد و از آغاز با ي کارنی بهتر،ی و نه غربیرقعمل به اصل نه ش . قرار دادکای را در مقابل آمريبلند
 ی اسالمي جمهوري را براکای با آمریاسیمذاکره سایشان » . به ارمغان آوردرانی ملت اي، عزت کامل را برا» مطلقي نه«
 از رابطه کایند آمر مانيگر مذاکره با سلطه«: شان فرمودند  سخنانانی دانستند و در پاآور انی از جهات گوناگون زرانیا

 وجود داشته زی نيا دهی فاك و اگر در رابطه اندستی در مجموع به اندازه ضرر مذاکره نیاسیضرر رابطه س. بدتر است
 هی فرهنگ، روحاست،ی سي براکای با آمریاسی سمذاکره . اما مضار رابطه در مذاکره هستست،یباشد، به قدر مذاکره ن

 ما مذاکره را از نیا راه ضرر دارد؛ بنابرنی تداوم اي خارج از کشور مضر است و برا نظام درکیمردم و عمق استراتژ
 .1376اي، بیانات  اهللا خامنه تارنماي دفتر حفظ و نشر آثار آیت: منبع» .میکن ی می آن را نفزی کرده و اکنون نیآغاز نف



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 661
                                      

مـصلحت   تشخیص ها و اختیارات مجمع مسئولیت ي قلمروة توضیحاتى دربار ،درخواست آنها 
 آقایـان  .مکـرد هاى خودم و یک جلد اطلس تاریخ اسالم هدیه  دادم و به آنها از کتاب نظام  

هـاى    از سخنرانى من در خبرگـان و نیـز خطبـه   ،رى همدانىصاب] احمد[و قی  ح] محمدعلی[
   .کردند منتظرى تقدیراهللا یتجمعه در روز قدس و مسأله آ

 پیـشنهاد نـامزدى انتخابـات    ،ییتوال] اکبر علی[ از اینکه دکتر   ،کاشانى مامىا] محمد[آقاى  
 آقایـان  . ناراضـى بـود  ،کـرده الزم را ن  پیگیـرى ،]نـوري  [پذیرفتـه و آقـاى نـاطق   نرا  ] مجلس[
اى در مـورد مـسأله         خامنـه  اهللا  یـت  آ ،آبـادى گفتنـد     خرم طاهرى] سیدحسن[مؤمن و   ] محمد[
ى یبنـا ] علـی [ آقـاى  .گذشـت هـستند و از مـن اسـتمداد کردنـد           وافـق بـا    م ، منتظرى اهللا یتآ

  .خواست که من بیشتر به  حوزه قم برسم
   

  1998 فوریه 5                                   1418 شوال   7   1376 بهمن 16شنبه  پنج
   

بـه حـسینیه    ،بیـت  ه اجالس دوم مجمع جهانى اهـل    براى سخنرانى در اختتامی    صبح   نُهساعت  
] محمـدعلی [آقـاى   . عفـت هـم همـراه مـن آمـد        . در مجتمع امـام خمینـى رفتـیم        )س(الزهرا

 حـدود  .ر اجالس را داد گزارش کا،]رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی    [،  تسخیرى
 مـن هـم در   .هاى بزرگ هستند   ولى نوعاً از شخصیت    ،اند   کشور آمده  70 نفر از حدود     400

 ترجمـه همزمـان   1.سـخنرانى نمـودم   هاى ایـران  امتیازات و افتخارات مکتب شیعه و پیشرفت    

                                                
 - شیعه که همان اسالم خالص و مورد ما اگر درست حرکت کنیم، مکتب «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

این به موقعیت ممتاز و فرصت مناسب پیروزى . تواند در آینده جایگاه خود را احراز کند نظر شارع مقدس است، می
گردد که  میاست، بر) ع(بیت ى عرضه افکار اهلستمعى برام انقالب اسالمى در ایران که پایگاه مناسب و جایگاه پر

که محور حرکت ) ع( کسى در دنیاى اسالم و تاریخ اسالم منکر فضیلت اهل بیت. سالمى هستندمورد قبول همه فرق ا
، نقطه مرکزى این )ص(مین شخصیت جهان اسالم بعد از پیامبر، دو)ع( ، على)ع( ر میان اهل بیتد. هستند، نیست

در این مدت  .لقول هستندا شخصیتى که همه فرق اسالمى در موقعیت و افتخارات ایشان متفق. جریان بر حق است
این حرف همه فرق . این حرف ما نیست. کنیم  پیدا نمی) ع( تر از على  الگویى مناسب، سال تاریخ خود، براى اقتدا1400

دانان  ق تاریخاز قبیل سلمان و اباذر و همه کسانى که مورد اتفا  هاى بسیار ممتاز زمان پیامبر شخصیت. اسالمى است
در طول تاریخ هم شیعه همیشه مواضع و نظرات مترقى، عادالنه و ارزشمندى  . انتساب دارندهستند، به این حرکت

 هاى خواهى همیشه در صدر برنامه لتاعد. فکر ضد ظلم و ضد تجاوز هیچ وقت از شیعه جدا نشده است. دارد
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 سـپس  .تر از مقدار مـورد نظـر شـد        طوالنى  و شد   همراه صحبت ترجمه مى    ؛خراب شده بود  

   .حکیم تشکر کرد] سیدمحمدباقر[ آقاى
خان پهلـوى در سـفر بـه خوزسـتان     ر وقت به مطالعه بقیه خاطرات رضا       بیشت .به خانه آمدم  

و  و به منظور حذف قاجـار   است؛ خیلى ماهرانه تنظیم شده،سازى به منظور قهرمان   .گذشت
 ،ان به خصوص رفتن به کربال پس از حل مـشکل خوزسـت     ،چینى شده  مقدمهگرفتن سلطنت   

 . کربال و نجف و مالقات با علماى بزرگدرشکوه هاى با از طریق بصره و با قطار و استقبال   
هـاى    علمـا در خـصوص خریـدن کـشتى    بهپیشنهاد و  جلسه مالقات با علما ،از نکات جالب 

 بـه منظـور تقویـت بنیـه دفـاعى و نیـز سـاختن سـد روى کـارون در                   ،جنگى با کمک مردم   
   .خوزستان است

 تنظـیم  شکوهى که در شـهرهاى مـسیر و خـود تهـران    هاى با  استقبال،ت به ایران مراجع در
و رعـاب  چینى براى ا  قصر سلطنتى که عمل نشده و مقدمهسره بهشده و حتى برنامه رفتن یک   

کازرونى با او مخالفـت  ] میرزاعلی[مدرس و ] سیدحسن[اقلیت مجلس که به رهبرى    حذف
انـد و بـا    دانـسته  هـاى مخفـى انگلـیس مـى     جـه همکـارى   ها این موفقیـت را نتی        بعضى .داشتند

 ولـى در ایـن کتـاب سـعى شـده ایـن را مبـارزه بـا نفـوذ          ،صورت ظاهر مخالفت با انگلـیس     
  .انگلیس معرفى کنند

 از . رفـتم  ]جمهور رییس[،   به منزل آقاى خاتمى    ،سرشب با پیشنهاد مالقات از سوى ایشان      
 ؛نگران بود خبرگان علیه آمریکا] مجلس اياعض[هاى تند دیروز رهبرى در مالقات        صحبت

داد کـه    مـی  احتمـال    ،دهنـد   کـه چـرا ایـشان مجـدداً حـساسیت نـشان مـى              چون معلوم نیست  
ــا و شــایعات   عکــس ــل خبره ــورد العمــل در مقاب ــام در م ــه خــودش پیغ ــل[ب ــون] بی ، کلینت

 ]- سـاف  -رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین     [،  عرفات] یاسر[ توسط   ]جمهور آمریکا  رییس[
جمهـور و ریـیس سـازمان حفاظـت محـیط       معاون رییس[،  ابتکار] معصومه[خانم   و مصاحبه 

 ا بـ ]وزیـر امـور خارجـه   [،  خـرازى ] کمـال [آقـاى   دادن    سـت  و د  یلىی با روزنامه اسرا   ]زیست
ــده آمریکــا در داو ــسیرهاىیس ســوونماین ــز ن .خــارجى هــم باشــد  یس و تف ــود از  گــراننی ب

هلمـوت  [شـدن   ین از محکوم به اعدام    ن منتظرى و همچ   اهللا یترهبرى در مورد مسأله آ     موضع
                                                                                                              

رفسنجانی،  میهاش« کتاب ← دیکن  رجوع» .شیعیان در تاریخ بود که جوهر اسالم در احکام اسالمى است  
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 663
                                      

] مرتـضی [نیـز    و   ]به اتهـام ارتبـاط نامـشروع بـا یـک دختـر ایرانـی              [،  آلمانى بازرگان،  ]هوفر
شدن قیمـت    و همچنین مشکل ارزان]به اتهام جاسوسی [،  وزنی ایران روزنامه    سردبیر ،فیروزى

  .کردیموگو  گفتل ی همه این مساة دربار.نفت
 به امید اینکه در تعمیق روابـط  ؛را انجام دهمسعودي که من سفر به عربستان      کید داشت أت

توسـط  ر بـ خُ در مورد متهمان انفجار ال،]پادشاه عربستان[،  آقاى ملک فهد، گفت .مؤثر باشد 
داده اسـت و   پیغـام    ]سفیر ایـران در عربـستان سـعودي       [،  نورى شاهرودى ] محمدرضا[آقاى  
ندارنـد و  کـشور  وزیر، ]آقـاي عبـداهللا نـوري   [نسبت بـه    نظر مناسبی    ،اى  منه خا اهللا  یتآاینکه  
داننـد؛    را مناسب نمی   هاى باال    ستپ هم   ]شهردار تهران [،  کرباسچى] غالمحسین[آقاى  براي  

  .گیرى رهبرى ناراحت استمجموعاً از سخت
  

  1998 فوریه 6                                      1418 شوال    8   1376 بهمن 17جمعه 
  

هـا را مطـابق معمـول از     گـزارش  .گذشـت  به مطالعه تاریخ معاصـر وقت  بیشتر   .در خانه بودم  
اعالن  ً رسما، آمریکا و انگلیس.توجه است مسأله عراق و آمریکا مورد؛روى کامپیوتر دیدم 

 ،آمریکـا  .اند ى و دریایىیمشغول اعزام نیروهاى هوا ؛اند امکان حمله نظامى علیه عراق کرده   
 چین و شوروى . علیه کشورهاى مختلف و یاغى کرده،کارگیرى سالح اتمى هاعالن جواز ب 

   .اند کرده مخالفت
ن به جنـگ جهـانى سـوم را     شد امکان منجر  ،جمهور روسیه  یسی ر ،یلتسین] بوریس[آقاى  

شروط مـ کـرده و اجـازه     عراق کمى عقب نـشینى .کرده که خیلى حرف بزرگى است    مطرح
 صـریحًا صـحبت از سـرنگونى صـدام     .پذیرد  ولى آمریکا شرط نمى،دهاها را د   خبازرسى کا 

 از موافقـت  ،هـا   بعضى از گـزارش . است کنگره آمریکا هم از حمله حمایت کرده       .کنند  مى
  .دهد بعضى از کشورهاى عرب منطقه با حمله خبر مى

ر کانادا را  مسئولیت دفتر شرکت د. محسن هاشمیان براى خداحافظى آمد   ، عموزاده ،ظهر
 از  . پـسته رفـسنجان در تهـران بـود         ]صـادرکنندگان  [یس شـرکت تعـاونى    یـ ر  است؛ پذیرفته

 همسرش آمریکـایى اسـت و گویـا از شـرایط در اینجـا      . استبرخوردهاى سیاسى زده شده   
ر سـال گذشـته    وضع مردم رفسنجان بـه خـاطر سـرمازدگى پـسته د    ، گفت. است خسته شده 
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 پسته ایران به اروپا بـدتر شـده و معلـوم نیـست     دشدن چندماهه وروخراب است و با محدود   

   . ممکن است ارزان شود، اگر پسته زیاد باشد؛سال آینده وضع خوب شود
 زیاد ،که محکوم به اعدام شده فیروزى] مرتضی[عه براى شفاعت نسبت به    امروز هم مراج  

 از طریـق  ، آقاى خـاتمى هـم گفـت   .ام  تذکر داده  ]رییس قوه قضاییه  [،   به آقاى یزدى   ؛است
حجازى در دفتر رهبـرى اقـدام کـرده و از رهبـرى خواسـته اسـت کـه         ]اصغر میر  علی[آقاى  

 احتمـال ضـررهاى    ،نگـار اسـت     روزنامـه ،  ]زيمرتـضی فیـرو   [ با توجه به اینکه      .کمک کنند 
  .سیاسى و تبلیغاتى زیاد است

  
  1998 فوریه 7                                      1418 شوال    9    1376 بهمن 18شنبه 

  
هـاى صـبح مطـابق      پس از انجام کارها و نگاهى به روزنامـه  . صبح به دفترم رسیدم    ساعت نُه 

ى و روزنامـه کیهـان   ی از دفتر رهبـرى و دسـتگاه قـضا   .حیان آمد آقاى فالده ساعت  ،معمول
انـد   کرده و برادرانش را به صورت خالف مطرحمند است که مسأله خانه مسکونى خود       گله

سـازند کـه     را مـى اي  مجموعـه ،ریکشـ  از این قرار است که با وام و با چند   جرا ما ،و گفت 
 هنگام جواز ، گرفته و شهردارى تهرانمترى را براى مسکن خود در نظر 300یک آپارتمان  

 میلیون ریال از عـوارض تخفیـف      195 مبلغى در حدود     ، برخالف خواست خودش   ،ساخت
رفته  .پرداخته  آن مبلغ را،اند و ایشان پس از اطالع      داده که همین را در دادگاه مطرح کرده       

ف امـور   وقـ ،ر اسـت ضـ مترى را هـم حا    300که همین واحد     کردهخدمت رهبرى و پیشنهاد   
از این جهت هم ناراحت بـود کـه   . اند  کنند و رهبرى هم از این وقف استقبال کرده         فرهنگى

 همـین کـار   ،خواهد داشت و گفـت ناى هم   خانه ،بعد از بیست سال کار و فروختن خانه قم        
  ضمناً براى تأسـیس بنیـاد فرهنگـى و روزنامـه    . است ى هم آمده یبر سر آقایان محسنى و آقا     

   .مشورت کرد
 مـسئول کمیتـه   ،مهـاجرانى ] عطـاءاهللا [ به جـاى آقـاى   ؛آمد دهاقانییعتی شر] محمد[آقاى  

 . نظراتـى دادم .مـشورت کـرد   کـار  بـراى کیفیـت انجـام    فلسطین شده و    ] حمایت از انتفاضه  [
   .کمک گرفت  براى خرید خانه براى سه نفر از محرومان وعفت آمد

  مـد و از اینکـه از موضـع رهبـرى در          صداوسیما آ ییس   جانشین ر  ،آخوندى] عباس[آقاى  
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 مالقات سفیر پاكستان                    

دیدار با آقای جاوید حسین، سفیر پاکستان
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سـتى از سـوى بزرگـان    ر حمایـت د ،قرارى مذاکره با رابطـه بـا آمریکـا        بر جریان مخالفت با  

 از سـوى افـراد   ،که از موضع آقاى خاتمى در صورتى ؛نگرانى کرد اظهار  است، شدهنکشور  
کـرد   اظهارنگرانىمبارز  روحانیت  جامعه  سرپرستى جناح    و نیز از بى   حمایت شده   ش  انموافق

رهبـرى و  بیـت   ، گفـت . قشر میانه در روحانیـت اقـدام کـنم       براى هدایت  ،و از من خواست   
نـد و اسـتعفاى   ا  ممنون،ام من در اجالس خبرگان مشهد ایفا کرده  که    از نقشى  ،شان همفکران

 ،اگـر مـن بـه عربـستان رفـتم     ،  قرار شـد . را اطالع داد]معاون سیما[،   پورنجاتى ]احمد [آقاى
ریـیس  [،  آقـاى الریجـانى    .براى تأسیس دفتر در عربستان براى صداوسیما همـراه مـن بیایـد            

هـاى   که ایشان را ببرم و مجموعاً از تالش کرد ت تلفنى از من درخواس    ،]سازمان صدا و سیما   
   .کرد پ براى تضعیف رهبرى اظهار نگرانىجناح چ

 برضـرورت   هـم  مـن .عصر سفیر پاکستان آمد و وضع ثبـات سیاسـى کـشورش را گفـت            
 مخدر و قاچاق اسلحه و همکارى براى صلح در افغانستان      مواد دتردى و   یمبارزه با فرقه گرا   

   .تأکید کردم
ى مـن  ی براى کسب اطـالع از نظـر نهـا   ،خارجه تلفن کردامور وزیر  ،خرازى] کمال[آقاى  

کننـد و  رود به ریاض یا جده یا مدینـه کار  گفتم روى سه فرض و    ؛در مورد سفر به عربستان    
   .تر باشد احتماالً ورود به جده مناسب

شـرکت  راى کردن قبوض بـ  یه دفتر براى روزنامه زن و آماده عصر فائزه آمد و گزارش ته     
ــسه  ــز جل ــشتیبانى آن و نی ــأت اجرا     پ ــاب هی ــراى انتخ ــران ب ــدان ته ــمعتم ــات در ى ی انتخاب

  .بارد  باران خوبى مى. خودش هم نامزد هیأت است.اى را داد دوره میان
   

  1998 فوریه 8                                   1418 شوال   10   1376 بهمن 19یکشنبه  
   

] اهللا عزت[ آقایان   . آمدند یان جامعه اسالمى فرهنگ   يشوراى مرکز  .دیشب باران خوبى بارید   
 و از کمى امکانات براى فعالیـت   ندى گزارش داد  یفدا] حسین[بادامچیان و   ] اسداهللا[ ،دهقان
   1.هاى فعالیت گفتم  من هم نکاتى براى راه.گفتند

                                                
 - چیزى که از . رود ها می لجامعه به تدریج به طرف توسعه تشکبه نظر من «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 تهاى مختلفى االن در ایران درصدد تشکیال  گروه- طبق اطالعاتى که داریم-شود  فضاى جامعه فهمیده می
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با توجه بـه     ، مشکالت دولت  ة دربار . آمد ]جمهور معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  
و پیگیـرى بیـشتر بـراى    شـدن ارزهـا    و خطر تورم زیاد با توجه به گرانشدن درآمد نفت   کم

شدن عبور نفت و گاز آسیاى   بانکى و عملىبیشترک و تسهیالت  ب  بايهاى    استفاده از اجازه  
  .که فعالً صحبتى از استعفا نکند  پذیرفته است.کردیم صحبت میانه از ایران

 تبلیغاتى  ي فشارها ة دربار .یه مالقات داشتیم  ییس قوه قضا  ی ر ،یزدى] محمد[ عصر با آقاى    
شدن جامعه   و فعال ] مجلس[اى    دوره  انتخابات میان  وآورده   یهیکه جناح چپ روى قوه قضا     

 ]نیـوز  سردبیر روزنامه ایران  [،  فیروزى] مرتضی[ و مسأله حکم اعدام      ]مبارز تهران  [روحانیت
 ادعاى انکار بعـد  ةکرده تا دربار استن پرونده اجرا را متوقف  با خو  ،آقاى یزدى . صحبت شد 

 فردا وکیـل را هـم   ، قرار شد.کند اجازه به وکیل براى دفاع بررسىم و نیز ادعاى عد  قرار  از ا 
 .انـد  هم این را از ایـشان خواسـته  ملی که در جلسه دیروز شوراى عالى امنیت  بپذیرد و گفت 

ى از بـ دارا] کـاظم [ازرگان آلمانى و امکان حل مـسأله      ب،  ]هلموت هوفر [ حکم اعدام    ةدربار
 در برخـورد بـا   ]ریـیس دادگـستري تهـران   [، رازینـى ] علـی [کار آقاى    به ،این طریق و ایشان   

  .ها اعتراض داشت  و شهردارى]بادآوردههاي  ثروت[مسأله 
ى که به دکتر والیت کرد و خواست  تلفن ،]مدیرمسئول روزنامه رسالت  [،  نبوى آقاى مرتضى 

 کمـى از موضـع مخالفـت    ؛کردم  تلفن.اى تهران شود دوره که نامزد انتخابات میان  کنم توصیه
و نیـز از عـدم همکـارى    جـدد   از رواج نـاامنى م    .  آقاى قاسم صفریان از نوق آمـد       .کرد تنزل

شـکایت   ، سه قریه که قبالً تصویب شـده     ردارى نوق د  فرماندار رفسنجان براى تأسیس بخش    
   .داشت

 از نحـوه برگـزارى   . اجالس خبرگان مشهد صحبت شـد ة دربار. رهبرى بودم  همانیشب م 
تـر   ها و لزوم فعـال  ها و نشریه  تب تأسیس احزاب و راه انداختن روزنامه   ة دربار .راضى بودند 

  یکـا و ضـرورت آمـادگى مـا بـراى      و مسأله عـراق و آمر     تهران شدن جامعه روحانیت مبارز   
                                                                                                              

کنند و در آینده کارهاى بزرگ  این خود یک مشکل است، چون همین تشکیالت کوچک و فقیر رشد می. هستند
خواهند سمینارى  می. اى داشته باشند، ولى پول ندارند خواهند نشریه شوند که می مثل وضع شما می .دهند را انجام می

ما که . کردن اوایل مشکل است ندارند، چون کار حزبىد، ولى پول خواهند کارهاى آموزشى بکنن داشته باشند، می
کنم،  من االن که دارم خاطرات خود را تنظیم می .اول حزب را تشکیل دادیم، در سراسر کشور خیلى وسیع گرفتیم

 ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .مشکالت دایمى ما هزینه بوده استبینم یکى از  می
 .1398 انقالب، معارف شرن دفتر
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دیدار با جامع اسالمي فرھنگي                     

مالقات با اعضای شورای مرکزی جامعه اسالمی فرهنگیان
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 -روند که هفته آینده مى-گوناگون و سفر ایشان به هرمزگان      ردارى مناسب در شرایط   ب بهره
کـه اگـر زیـارتى باشـد بهتـر اسـت و ایـشان         ا این اسـت مو سفر من به مکه که نظر هر دوى     

   .مخالفتى با سفر سیاسى رسمى هم ندارند
جروحـان و   خودشـان آمـار م  . اسـت  داشـته ي تلفـات زیـاد  ،1خـار افغانـستان  تزلزله دیروز  

 متأسـفانه طالبـان هـم در همـین حـال منطقـه را       .انـد  ها را بیش از چهار هزار نفـر گفتـه       کشته
  .اند بمباران کرده

  
  1998 فوریه 9                                 1418 شوال   11   1376 بهمن 20دوشنبه  
   

 ؛در دفتر کوشک بودم چهار بعد از ظهر   تا ساعت    .در منزل مطالعه کردم   صبح   دهتا ساعت   
مـدیرعامل شـرکت راه آهـن شـهري تهـران و حومـه       [،  ظهر محـسن   .با مطالعه و شنا و سونا     

 تهـران رفتـه بـود    ي براى دیدن بخشى از تجهیزات مترو      است؛  از اروپا برگشته   . آمد )]مترو(
از ساختمان در دست اجـراى پارلمـان اروپـا و      . شود  که در اروپا به سفارش چین ساخته مى       

 خیلى وسیع است و نیز ، گفت؛ختمان حقوق بشر اروپا در استراسبورگ هم بازدید کرده   سا
 برنامـه سـفر   .تجهیـزات مـا در آنجـا در حـال نـصب اسـت      ي اشتوتگارت کـه شـبیه     از مترو 

شـاهرودي، سـفیر ایـران در عربـستان      [ نـورى ]محمدرضـا  [عربستان را آوردکه توسط آقاى 
  .م که با آنها هماهنگ کنندد دا دو سه تذکر. بود ارسال شده]سعودي

 مجموعاً امـسال وضـع بارنـدگى خـوب     .بارد امروز هم برف و باران داریم و هنوز هم مى         
 ارتـش ترکیـه بـه شـمال     د ورو. مسأله عراق در صـدر اسـت      ،ها   در گزارش  . الحمداهللا ؛است

  .است عراق هم دلیلى بر جدى بودن طرح حمله نظامى آمریکا گرفته شده
  
  1998 فوریه 10                            1418 شوال    12   1376 بهمن 21شنبه  سه

   
با حضور آقایان دکتر ، اى براى بررسى وضع و شیوه اداره مرکز تحقیقات استراتژیک       جلسه

                                                
 - در شمال افغانستان واقع شده و مرکز آن شهر تی والنیا. افغانستان است) استان (تی وال34 از یکی تَخار تیوال 

 .تالقان است
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موسوى ] میرحسین[ مهندس ،حبیبى] حسن[والیتى، دکتر   ] اکبر علی[روحانى، دکتر   ] حسن[

هـا از    در مورد نحوه اسـتفاده کمیـسیون  . شد براى مجمع بماند  قرار .و محسن رضایى داشتیم   
  سـفر مـن بـه عربـستان    ةدربـار  .ى به جلسه بعـد موکـول شـد    یآن هم بحث شد و تصمیم نها      

 ةکه بتوانیم دربار سفر رسمى باشد،که ترجیح داردنظر جلسه این بود  . شد هم بحث    سعودي
و جزایـر و وضـع عـراق و افغانـستان      از قبیـل نفـت   ،کـه بـا عربـستان داریـم     اى ل عمـده  یمسا

عراق یـا سـقوط دولـت صـدام و     زیه   وضع عراق هم با توجه به امکان تج        ةدربار. کنیم بحث
  .بحث شد  بحث نفوذ آمریکا و یا هرج و مرج،تشکیل دولت جدید

 گزارش مـذاکراتش بـا رهبـرى را داد          . آمد ]جمهور معاون اجرایی ریییس  [،  اخوى محمد 
 مخـالفتى بـا آن   ،انـد  کرده و ایشان گفته کارگزاران سئوالى] حزب[ى که در مورد ثبت رسم 

اى ندارنـد و در مقابـل انتقـاد از     عقیـده فقیه  والیتاند که بعضى از آنها به          ولى گفته  ،ندارند
اى هم در مالقات پریـشب   خامنهاهللا  یت آ.بنویسدرا که نظرش اند  گفته،هاى صداوسیما   برنامه
سیاسـى توجـه   ظرایـف   به ،تر شده و در مذاکراتش  گذشته سیاسىگفتند که محمد از ،با من 
  . استداشته

 بـراى  ،جمهور آمد و گفت یسیى ری اجران معاون ادارى و مالى معاو     ،عصر آقاى حسینى  
... ل مـساجد و مـدارس و  یـ ها وکارهاى متفرقـه از قب       که من به طرح    پرداخت بقایاى تعهداتى  

هـا بـه صـورت      معمـوالً کمـک  ؛یلیاردهـا تومـان اسـت   کنند و م  پیگیرى و اقدام مى    ،ام  کرده
   .شد پرداخت مى ،جمهورى از اعتبارات خاص ریاست ،قسطى

یی هـا   از کمـک .اکرم از تانزانیـا آمـد   ه رسولیس مرکز و مدرسی ر ،آقاى مرتضى مرتضى  
داد و را کرد و شـرحى از آثـار مثبـت ایـن سـفر      تـشکر  ،دمنمـو در سفر به آفریقا به آنها که  

بـراى تعلـیم و تربیـت        مخـصوصاً    ؛ایران براى حضور بیشتر در آفریقـا اقـدام کنـد           ،خواست
  .کنند بتوانند در کارهاى مهم نقش پیداکه نیروهاى شیعى

 جـام جـم ایـران    شـبکه ها و گرفتن کانال   براى اصالح کانال ،متخصص ماهواره آمده بود   
 براى برنامـه سـفر    با محسن هم. مقدارى وقت صرف این شد.شود که براى خارج پخش مى 

 بـا اظهـار   ، کروبـى ]مهـدي  [ آقـاى ، گفـت .کردیم و افراد همراه مذاکره سعودي  به عربستان   
 از مـن خواسـته آنهـا را بـه حـضور بپـذیرم و       ،ناراحتى از رفتار مأموران با متهمان شهردارى     

بـرف   امـروز  .فکـرى بکنـیم   هـا   رفتارىها و بد    قانونى براى این بى  اظهارات آنها را بشنوم که      



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 671
                                      

  .فراوان در تهران و بسیارى از نقاط دیگر کشور باریده است
    

  1998 فوریه 11                         1418 شوال   13   1376 بهمن 22چهارشنبه  
   

 را از تلویزیـون ]  بهمـن 22[ى  ی راهپیمـا  يهـا    بخـشى از برنامـه     .باریـد    برف مى  .در منزل بودم  
 خـانواده  ، فـاطى گفـت  .اند زیر بارش برف شرکت کرده ، جمع زیادى از مردم   .شا کردم مات

انـد و    مالقات کـرده ]رییس قوه قضاییه[،  یزدى] محمد[ با آقاى    ،مرتضى فیروزى و وکیلش   
 منجمله عدم اجـازه بـه وکیـل بـراى دفـاع و      ؛اند گذاشتهوارده ایشان را در جریان اشکاالت  

جب آقـاى یـزدى شـده و قـرار اسـت       از پرونده که باعث تع    قرار  برداشتن انکارهاى بعد از ا    
  .پیگیرى کنند
ى هـم بـراى   یهـا  رسـد و تـالش    طبل جنگ آمریکا علیه عراق به گوش مى    ،ها  در گزارش 

 .هـا بـه محـل سـد لتیـان رفتـیم       عصر با جمعى از بچه .جلوگیرى از درگیرى در جریان است  
اده از هـا بـا اسـتف    ه بچ. بسیار زیبا است،پوشیده از برفمنظره ارتفاعات و اشجار مسیر و سد       

 عفـت بـه خـاطر    .کردنـد  کـرده و بـازى مـى    ى درسـت یهـا  سـره  سر،ها  باغچه  شیب تند چمن  
  . در منزل ماند،که تب داشت  خواهرش،خانم ى از اقدسیپذیرا

   
  1998 فوریه 12                               1418 شوال   14   1376 بهمن 23شنبه  پنج

   
بـازى و مطالعـه و    ها با بـرف   بچه.بارید  از صبح تا شب هم برف مى.متمام روز در لتیان بودی 
هـاى   هـاى نـو و بـولتن       من بیـشتر بـه مطالعـه تـاریخ معاصـر و انـرژى              ؛مذاکره سرگرم بودند  

 نـورى ] محمدرضا[عصر آقاى  .شهر رفت و عفت و مهدى به لتیان آمدند       فائزه به  .گزارشى
 کـه اگـر  برنامه پیشنهادى گذشته اضـافه کرد  هى ب از عربستان تلفن کرد و موارد   ]شاهرودي[

  .برد  بیش از دو هفته وقت مى،بپذیریم
برف بارش ب زلزله و جنگ و سرما و ی مصا؛است  وضع افغانستان دلخراش،ها در گزارش

...  وپزشـک ل نقلیـه و دارو و  یسـا و نبودن فرودگاه و راه و امنیـت و  ى بانسا امدادرشکلمو  
کـه پـس     مسأله مهمى است،کشوراین شدن  ى در استرالیا به جمهورى ا  ن ویژه رأى کنوانسیو 
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 سـال از سـلطه انگلـیس آزاد    210 بعـد از  ، ممکن اسـت اسـترالیا   ،م در سال آینده   واز رفراند 

  .یس تشریفاتى استرالیا استی ر،لکه انگلیسم اکنون .شود
  

  1998 فوریه 13                                  1418 شوال    15   1376 بهمن 24جمعه 
   

  گزارشـى از ترکیـب همراهـان سـفر عربـستان      و محـسن هـم آمـد      .تا عصر در لتیـان بـودیم      
آفتـاب  . ها هم هـست   بحث داغ بچه. داوطلب زیاد است و مشکل تنظیم داریم       ؛ داد سعودي

. بـه باغبـان و آشـپزها دادم   انعـامی   کـردم و     روى  در ساحل سد پیـاده     ي مقدار . داشتیم یخوب
  . خیلى شیرین است؛ بودم- دختر چند ماهه یاسر- ى سرگرم با لیلىمقدار

 . مـسأله مهمـى نداشـت   ؛ اخبار سه روز را از صفحه کامپیوتر خواندم      .عصر به خانه آمدیم   
 تحـت نظـر    مسأله عراق و شکست کودتاچیان سیرالئون و تصرف پایتخت توسـط سـربازان            

شـدن   لوع مورد توجـه اسـت و مطـرح   ان و مخجمهور مسلم رییس ،سازمان ملل به نفع احمد   
خارجـه آمریکـا و اعـالن خطـر     امور توسط وزیـر  ،کار جنگى محاکمه صدام به عنوان جنایت    

روسیه در مورد خطرهاى انتشار مـواد شـیمیایى و میکروبـى از انبارهـاى عـراق در صـورت                 
  .بمباران هم قابل توجه است

  
  1998 فوریه 14                                    1418 شوال    16   1376 بهمن 25شنبه 

  
 چنـد مـسجد   ]احداث[،  آباد  گفت در روستاهاى خرم    . یکى از طالب قم آمد     ،ىیآقاى دانا  

دبیرکـل  [، بهـروزى ] مـریم [خـانم   . کمـک خواسـت   است؛اند و ناتمام مانده  را شروع کرده  
 رفتـه و   بـا جمعـى از همفکـرانش بیـرون    ، گفـت از جامعـه زینـب       . آمـد  )]س(جامعه زینب   

 جامعـه ضـعیف شـده و از نبـودن یـک متـولى       .خواهند جمعیت جدیـدى تـشکیل دهنـد      مى
 توقـع  ،و گفتبرد  رنج می اى همسو   ه کردن گروه  و فعال نیرومند مورد قبول براى هماهنگ      

   .شان کنم دارند که من هدایت
 »انـرژى « موضوع بحـث  .جلسه داشت] تشخیص مصلحت نظام  [ى مجمع   یکمیسیون زیربنا 

 پیـشنهاد کـرد   ، وزیـر نفـت   ،]آقاي بیژن نامـدار زنگنـه     . [ مقدارى در کلیات بحث شد     .تاس



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 673
                                      

  .گشاى مشکالت صنایع نفت در اولویت باشد کلى گره هاى سیاست
 بـه ونـزوئال را داد کـه     گزارش سـفر ،]کل بانک مرکزي رییس[،  نوربخش] محسن[آقاى  

رفتـه  نفـت  رى از تولیـد اضـافه    براى همکارى با اوپک و خوددا این کشور، کردن   براى قانع 
 هـزار  600 حـدود  .ستندنیـ کردن تولیـد   نتیجه است و آنها حاضر به کم     بى  سفر ،بود و گفت  

هم رویه مقابله بـه مثـل اتخـاذ    سعودي  عربستان .کنند یش از سهمیه تولید مى    ببشکه در روز    
   .کرده و تصمیم اوپک براى باال بردن سهمیه در همین راستا است

برنامه متنـوعی   . براى ابعاد مختلف برنامه سفر به عربستان مذاکره کردیم    .آمدظهر محسن   
 .همـانم بودنـد  ی سـران سـه قـوه م   ،شـب . اند  از بازدید و مذاکره و شام و ناهار و زیارت دیده          

آقـاي  .  مذاکره شـد  ]نیوز سردبیر روزنامه ایران  [،  مرتضى فیروزى ] حکم اعدام [ مسأله   ةدربار
این نتیجه رسیده که دادگاه سالم عمل نکـرده و دسـتور داده        به   ،]ییهرییس قوه قضا  [،  یزدي

  .ق اعدام نیستح این است که مست، نظرخود ایشان.بررسى مجدد شود
 .انجـام دهـم  رسـمی   ،که سفر را به همین صـورت    اصرار دارند  . سفر من بحث شد    ةدربار

 ةدربـار و هرمزگـان  ه رهبري ب به خوزستان و سفر   ]جمهور رییس[،   سفر آقاى خاتمى   ةدربار
صـحبت   ،هاى مختلـف  کارهاى ما در فرصتلى آمریکا به عراق و مواضع و راه     حمله احتما 

شـهردار تهـران بـه دادگـاه و     ، ]آقـاي غالمحـسین کرباسـچی   [احـضار مجـدد      در مورد    .شد
 ، قـرار شـد  .آقاى خاتمى از آقاى یزدى خواست که مانع بازداشت شـوند    ،احتمال بازداشت 

 هـا  هـا و تحقیقـات و رسـیدگى    ىیبـازجو   بـراى رفـع اشـکاالت   ، آقاى یزدىآقاى خاتمى و  
   .همکارى کنند

 گزارش سفر به لبنان و سوریه و محتواى مـذاکرات و         ،]نوري، رییس مجلس   [آقاى ناطق 
 آقـاى  ،در مراجعت بـه خانـه     . را گفتند  ].اهللا لبنان   حزب رکلی دب نیاول[،  حى طفیلى بمسأله ص 

 .کـردیم   منتظـرى صـحبت   اهللا یـت  مـسأله آ   ةو در مسیر دربـار     دند سوار ماشین من ش    ،خاتمى
 در شـوراى   گرچـه ؛شـود   منتظرى عادىاهللا یت این است که وضع آ  ،اش  ایشان نظر شخصى  

  . دود باشندکه محاند گرفته امنیت تصمیم
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  1998 فوریه 15                               1418 شوال    17   1376 بهمن 26 یکشنبه 

   
 سـفیر جدیـدمان در   ،ىیطباطبـا کیـا  آقـاى  .  اسـت دیشب و امروز هـم بـرف زیـادى باریـده          

با نظر من در مورد وضع جارى منطقه و اروپا و عراق و     و آشنایی   یس براى خداحافظى    یسو
   .آمد سیاست مورد نظر

بـه  دولـت سـازندگی      براى قدردانى از خـدمات       ، نماینده میانه  ،هاشمى] سیدحسین[آقاى  
ش آمد و از موغآیدوکارخانه فوالد میانه و سد       خصوص شرقى و میانه و به     ربایجاناستان آذ 

 نماینـدگان مجلـس   ،کـرد و گفـت   اظهـارنگرانى شدن کارهاى عمرانى و سـازندگى     فیضع
 انتقـاد  ،ه کارشـکنى در کـار دولـت نـشوند    تهم بـ  ولـى بـه خـاطر اینکـه مـ      ،ندا اکثراً ناراحت 

  .کنند نمى
 از اقـدامات عمرانـى وسـیع    .حیدریـه آمـد   نماینـده تربـت  ، ]ادهز یمحمدناصر توسـل  آقاي  [

ویژه از انجـام گازکـشى و سـاخت     خصوص در تربت و به  در خراسان و به   سازندگی  دولت  
 حـق ایـن اسـت کــه    ، قــدردانى نمـود و گفـت  ،نجـات داده  کـه تربـت را   سـد شـهیدیعقوبى  

ــت ــه ترب ــد و   ،حیدری ــان باش ــد در خراس ــتان جدی ــز اس ــتاندارى مرک ــاى از اس ــسن[ آق ] مح
  .ندا  اکثر نمایندگان استان مخالف،کرد و گفت اظهار نارضایتى ،زادهیمهرعل

 جمعى از ،روحانى] حسن[ در دفتر آقاى .ظهر براى ناهار به شوراى عالى امنیت ملى رفتم  
] محمد علی [زاده،  نعمت] محمدرضا[ترکان،  ] اکبر[ ،محلوجى] حسین[ آقایان   ،وزراى سابق 

 هر مـاه یـک      ، انتظار دارند  . جمع بودند  ،غرضى] سیدمحمد[شوشترى و   ] عیلاسما[بشارتى،  
ل عـراق و آمریکـا   ی اوضـاع کـشور و رکـود حـاکم و مـسا     ة دربـار .جلسه با من داشته باشند 

   .صحبت کردیم
کـه عقـب    کلیـه   دریافت اعتبارات کمک به دهنـدگان      براى پیگیرى  ،آمد  فاطى ،اول وقت 

هاى دوره اول تا چهارم  کانون نمایندگان مجلس  از اعضاى نفر  70 عصر حدود    . است افتاده
 .رهبرى گزارش داد و من صحبت کـردم ] محمدهاشم[ آقاى .آمدندکه دیگر نماینده نیستند 

  1.م و به لزوم حفظ نیروهاى انقالب تکیه نمودمکرداز ابتکارشان تمجید
                                                

 - شده و به نحوى ارتباط کنم که این فکر پیدا من اصل ابتکار را ستایش می«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 که دیگران هم تشویق جمع را خوب بتوانید اداره بکنیدله مهم بعد از این ابتکار این است کهأمس. کردیدرا برقرار



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 675
                                      

 و بـرادرش  ]رییس مجلـس اعـالي انقـالب اسـالمی عـراق     [،  حکیم] سیدمحمدباقر[آقاى  
 هـاى   گزارشـى از اوضـاع عـراق و سـفر بـه کویـت و پیـام            .آمدند،  ]می حک زیعبدالعزآقاي  [

یش از  بــ، در سـفر بــه کویــت ، گفتنــد.آمریکـا و انگلــیس بــه مجلــس اعـالى عــراق دادنــد  
 .کنـد  که آمریکا صدام را سـاقط مـى     ها معتقدند   کویتى. اند  گرفته شان گذشته تحویل  سفرهاى

بـا آقـاى حکـیم نمـوده کـه ایـشان           مالقـات   تقاضـاى  ،ى از سـوى آمریکـا     ا در آنجا نماینده  
خواسـت همکـارى در مبـارزه بـا حکومـت         مبنى بـر    ولى پیام را به دوستان ایشان        ه،نپذیرفت

قولى آمریکـا در  ه طرح مـشخص و بـد  ی به خاطر عدم ارا،گفته  آقاى حکیم اندکه  صدام داده 
  . اعتماد ندارد،جنگ سابق

 نماینده مجلـس  ، بیات از طریق جالل طالبانى و   - از سوى انگلیس   ،رانپس از آمدن به ته    
از . انـد  ه دادهیـ اند و طرح مبهمى براى حذف صدام با همکـارى مردمـى ارا              پیغام داده  -اعال

 بـه دکتـر   .انـد  که آنها را در جریان تصمیمات نگذاشـته       گله داشتند ،امنیت ملى الی  شوراى ع 
  .گفتند در جریان بگذارند،]لیدبیر شوراي عالی امنیت م[، روحانى
یه نسبت بـه  یهاى قوه قضا  از مزاحمت. آمد]شهردار تهران [،  کرباسچى] غالمحسین[آقاى  

شـدن   ز رکود و ضعف کارهاى عمرانى و کـم  خودش و مدیران شهردارى شکایت کرد و ا       
کـه بـراى حـل     و از من خواستکرد  هار نگرانىو خطر بیکارى اظ   ،  فعالیت بخش خصوصى  

  .کنم کمک  مذکورمشکالت
توجه   قابل، اعتصاب بازاریان اصفهان به عنوان مخالفت با تعزیرات،مروزاهاى    در گزارش 

 ة محـسن بـراى مـذاکره دربـار    ، شـب .است و اولین مورد از این نوع اعتراض بعد از انقالب       
                                                                                                              

این وسیله خوبى براى تبادل افکار و استفاده از تجربیات و. هاى مختلف داشته باشند بشوند و این ابتکار را در بخش 
هم در جریان کارهاى شما قرار بگیرند، به نظرم براى خود اى باشد که مردم  گونه اگر به. حفظ روحیات و تعاون است

 یک اتفاق بسیار ،با پیروزى انقالب اسالمى. هاى شما نیازمندند، مفید باشند جامعه و مسئوالنى که به هر حال به تجربه
نکته دوم این .  تاریخ ما سابقه نداشته استمهم تاریخى در تاریخ ایران و دنیاى اسالم افتاده که با کیفیت موجود در

اى که در جامعه ما از پیش از انقالب و  هاى خودساخته ها هستند، انسان است که عنصر اصلى این اتفاق و حادثه انسان
خواهم بیشتر تکیه بکنم که این نیروها را که عنصر اصلى این  روى این نکته می.  به سرعت رشد کردند،بعد از انقالب

کرد و براساس این  ، باید غنیمت شمرد و تحلیل درستى ایران به عهده آنان استنقش مهم تاریخى دنیاى اسالم و
به نظر خود من این مقدار نیروى خوبى که در این مقطع در دوران بعد از  .هاى بعدى را در نظر گرفت  برنامه،تحلیل

 کتاب ← دیکن رجوع» .ها وجود دارد انقالب تا امروز در کشور ما به وجود آمده، در کم کشورى با این ویژگى
 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،  هاشمی«
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ال  احتمى را اعالن نکند تا در مورد ی تصمیم نها  ،گفتم.به سفر به عربستان آمد     ل مربوط یمسا

  .کنم بروز جنگ در منطقه بررسى
  

  1998 فوریه 16                                1418 شوال   18   1376 بهمن 27دوشنبه 
   

. مطالعه کـردم  هاى قرآن داستان، در مورد  هاى جمعه    در منزل براى خطبه    ده صبح تا ساعت   
هـا را و برنامـه سـفر     امـه ن هـا و    بـولتن  ،هـا    گزارش ، تا عصر مطبوعات   .به دفتر کوشک رفتیم   

ر عفـت   ظهـ . دستور پزشک است؛ از استخر و سونا استفاده کردم  .را دیدم سعودي  عربستان  
پـى مـسجد   در هـاى پـى    تـاریخ تأسـیس و توسـعه   ،عصر در منزل   .هم براى ناهار به دفتر آمد     

ا  اخبـار ر .مدینه را به خاطر آمادگى ذهنى جهت سفر به مدینه مطالعه کـردم   در  ) ص(پیغمبر
   .از روى کامپیوتر خواندم

 ؛توجـه اسـت  گیـر آمریکـا بـه ایـران مورد       آمدن گروه ورزشکاران کـشتى     ،ها  در گزارش 
کـه منجـر بـه شکـستن قهـر و      دانند کـا مـى  ی چین و آمرگنوها شبیه به مسابقه پینگ پ   بعضى

و  همچنـان بـین خـوف    ، مسأله عـراق و آمریکـا  . است شروع روند عادى سازى روابط شده     
عمـل  کردن عـراق جهـت    ازمان ملل به عراق به منظور قانع و براى سفر دبیرکل س     است رجا

   .شود تالش مى به مصوبات شوراى امنیت
را مجدداً مرورکـردیم؛ بازدیـدهایی از     ] سفر به عربستان سعودي   [برنامه  . شب محسن آمد  

سیاسی و هاي  را در کنار مالقات ... مراکز مختلف نظامی، صنعتی، کشاورزي، دانشگاهی و        
ى یتـصمیم نهـا  . کـشد  سفر حدود دو هفته طول مـی . اند پیشنهاد کرده هاي عبادي  البته مراسم 

روها با حفـظ احتمـال لغـو سـفر بـه        فردا پیش، قرار شد .در مورد سفر به عربستان گرفته شد      
   .بروند خاطر جنگ عراق و آمریکا

  
  1998 فوریه 17                              1418 شوال    19   1376 بهمن 28شنبه  سه

   
 گزارشى از کارهاى خـود  ،]جمهور رییس [ معاون حقوقى،موسوى الرى ] عبدالواحد[آقاى  

  تنقیحدر مورد تالش براى جلب همکارى نمایندگان مجلس با دولت و بررسى قوانین براى       
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  مالقات با اعضاي كانون نمایندگان مجلس
                      و مالقات با گروه سیاسي خانھ كارگر 

مالقات با اعضای کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی 

مصاحبه با مسئولین گروه سیاسی خانه کارگر
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 از من براى بعـضى از امـور دولـت        .تگله داش   بودجه در از بعضى مصوبات مجلس      .را داد 

و کارهـاى    دولـت بـراى اشـتغال   ،کـه الزم اسـت     کردم تأکید .نظراتى دادم  ؛کسب نظر کرد  
 بیش از این حساس باشد و نیز اعاده اعتماد به بخش خصوصى براى رفع این رکود      ،عمرانى

یه یقـضا  اخیـراً بـا قـوه    ؛ر مورد مسئولیت اجراى قانون اساسى صحبت شـد د .خطرناك فعلى 
  .اند کردهاختالف پیدا

هى لشکر امام حسین را از فرماند  از فرماندهى جدید سپاه که او  .آقاى مرتضى قربانى آمد   
گذر اصفهان و براى تهیه منزل     براى اجراى طرح کنار    . گله دارد   است، کردهاصفهان برکنار 

هدا و  و نــشر آثــار شــآوري  از برنامــه جمــع. گــروه عاشــورا آمدنــد.کرداســتمداد خــویش
   .برگزارى کنگره گزارشى دادند و از من کمک فکرى و مادى خواستند

 از رفتارى که اخیراً با آقاى منتظـرى        . منتظرى آمد  اهللا یتآ  عروس ،املشى زهرا ربانى خانم  
 . خیلـى متـأثر اسـت   .داشـت  هارگونه رفتا در مورد اینشده شکایت دارد و سئواالت زیادى    

 رأى بـه رفـع   ،منیـت ملـى  اکه شـوراى عـالى   اند  به آنها گفته .توقع دارندکه من اقدامى بکنم    
 خـود شـورا   ؛انـد   گفـتم خـالف گفتـه   .کننـد   نمـى لى رهبرى امـضا   و ،محدودیت ایشان داده  

 یـن کـه ا  ى نکردند ت آقاى منتظرى کار درسـ     ، گفتم .ها ادامه یابد    که محدودیت  کرده تصویب
 خودش هم قبـول داشـت   .شود کار درست مى،کنندکردند و اگر مدتى صبر ل را مطرح  یمسا

   . استها تند بوده که حرف
ــه  ــى خان ــروه سیاس ــد  عــصر گ ــارگر آمدن ــان .ک ــا[ آقای ــوب و ] علیرض ــم[محج ] ابوالقاس

که بـراى جلـوگیرى از بـروز ایـن مـشکالت            کردند و از من خواسـتند      زاده صحبت  سرحدى
 ،شدن صنایع رشکستوبیکارى و خطر  و  اقتصادى که در راه است اقدامى بکنم و از رکود           

شان روى   که محصوالت هاى موفق راگفتند    کارخانهازى  یها   نمونه .کردنداظهارنگرانى شدید 
 عالوه بـر    ،حزب  تأسیس ةگفتند و نیز دربار    کارگرى را  تشنجاتشان مانده و مواردى      دست
هـا و   که توجه بیـشتر بـه جوانـان و بچـه           تبلیغات دولت سبک   از   .کردند مشورتکارگر   خانه

  .انتقاد داشتند ، دارد و توجهى به مدیران و نیروهاى اقتصادى و سازنده نداردهنرمندان
 ةدکتـــراى خـــودش را آورد کـــه دربـــاررســـاله  .ایروانـــى آمـــد] محمـــدجواد[آقـــاى 

کـه قـسمت   ى فرمـان امـام داد   یـ سـتاد اجرا    گزارشى از عملکرد   . است سازندگى نوشته جهاد
 180حـدود   هـایش فعـالً   ىیـ و ارزش دارا پردازنـد  هـاى دفتـر رهبـرى را مـى     زیادى از هزینه 



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 679
                                      

ر بــشود قــانون  اگــ، گفــتم.شــود اضـافه مــى  میلیـارد تومــان اســت و مرتبــاً بــا احکــام جدیــد 
  . چون بدنامى دارد، بهتر است،رود و رهبرى از خزانه بگیرندبکه آنها به خزانه شود اصالح

  
  1998 فوریه 18                          1418 شوال   20    1376 بهمن 29چهارشنبه  

  
ار خـود را داد و در  کـ   گـزارش .کشور آمد کل بازرسىسازمان یس ی ر ،یسىیرابراهیم  آقاى   

کننـد و باعـث روحیـه     ا تـضعیف مـى  کـه مـدیران الیـق ر      که متوجه آنهـا شـده      مقابل اتهامى 
هـست   اظب این نکاتو م،کرد و گفت  دفاع ،شوند  بافى مى  کارى و منفى   کارى و احتیاط   کم
  .به مکه بیاید  ماهمراهکه کرد  ظهارتمایلو ا

روي  چـپ از کـرد و   احمـد مـشورت    دختر اخوى، در مورد ازدواج هاله  .محمد آمد  اخوى
 از  . آمـد  ]ریـیس دانـشگاه آزاداسـالمی     [،   دکتـر جاسـبى    .کـرد  اظهار نارضـایتى   ،کارگزاران

 آن را باعـث  گفـت و یی ها  نمونه،سرعت پیشرفت و استحکام کار در دانشگاه آزاد اسالمى 
 و از دفتر رهبرى هـم گالیـه    دانست  هاى حاکم بر آموزش عالى      رشکنى چپ حسادت و کا  

ل عـراق و  یخواسـت از مـسا    مى.ها استمداد کرد داشت و از من براى جلوگیرى از مزاحمت  
  .آمد سلمانى براى اصالح .آمریکا نیز مطلع باشد

ــات   ــى از وزارت اطالع ــاى تهران ــصر آق ــژه  ،ع ــولتن وی ــترا  ب ــاع  د،آورد و گف ر اجتم
و نیـز  » گرددبایـد ملغـی   ،حکومـت طالبـان  « :اند کبیر شعار بدى داده  دانشجویان دانشگاه امیر  

آقـاي عبـداهللا   [توقع کرده و نمونه را رفـتن     ر آنها را پ   ،سنت ام زیاد دولت به اهل    مته ا ،گفت
کـى  م مسجد هب ،]وشهرسازي [وزیر مسکن، ]زاده آقاي علی عبدالعلی[و کشور وزیر،  ]نوري

 ،کرد و گفـت   معرفى]سنت زاهدان جمعه اهل امام[،  براى تقویت مولوى عبدالحمید    ،زاهدان
   .اند  به تدریج از آنها جدا شده،تند چپنیروهاي  ان، ان سیآقاى خاتمى با  بعد از مصاحبه

 از ضعیف شـدن پایگـاه رهبـرى اظهـار نگرانـى        .آبادى آمد   خرم طاهرى] سیدحسن[آقاى  
 در ]حـوزه علمیـه قـم    [جامعـه مدرسـین  رفتـار  وامل آن را ترویج مرجعیت ایشان و  کرد و ع  

و  ى فرمـان امـام   یـ  و سـتاد اجرا 49 دادگاه اصـل   وو اعالن مرجعیت ایشان      گیرى نحوه رأى 
جمعه و صداوسیما در انتخابـات    ائمه وتظرى و اقدامات سپاه و بسیج    من اهللا یترفتار اخیر با آ   

صور منـ  بعـضی از مـداحان، از جملـه    اهللا و  انصارحزب رفتار  و نیز    هستندایشان  منصوب  که  
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  . در میان بگذارم ایشان او از من خواست که ب... ارضى و
 از اینکــه دولـت جدیــد  ، گلـه داشـت  . سـفیرمان در مـسکو آمــد  ،صــفرى] مهـدي [آقـاى  

به  بـه خـصوص بعـد از مـصاح    ؛انـد  دار شـده  همکارى با روسیه را جدى نگرفته و آنها مسأله     
 آمریکـا   بـا روسـیه  که ایران با کارتگویند  و مى]ان ان با شبکه تلویزیونی سی    [آقاى خاتمى 

کـه  کرد بینـی  پـیش . زودى رابطه با آمریکا برقرار خواهد شد ه ب،کنند  کند و فکر مى     ى مى زاب
  .کند  در حد حمایت سیاسى قناعت مى،روسیه در مقابل حمله نظامى آمریکا به عراق

خارجـه  امور گزارش مذاکرات با وزیر .خارجه آمدامور وزیر   ،خرازى] کمال[شب آقاى   
میایى و میکروبـى و اتمـى    اسـلحه شـی  ،گویـد   مى. استعراق را داد که امروز به ایران آمده       

خـاطر   بـه را هـا   کـاخ  تفتـیش انـد و مخالفـت بـا          تمام گذاشـته   ساخت آنها را نیمه   کارندارند و 
 نگـران  .صحبت شـد سعودي  سفر من به عربستان ةبار در .کنند  ن توجیه مى  آتحقیرآمیزبودن  

 هـادى ] محمـدعلی [روحـانى و دکتـر   ] حـسن [ دکتر ؛شروع جنگ شودبا ف دکه مصا   است
  .گویند  هم همین را مى]آبادي نجف[

 امـامى ] محمـد [ آقـاى  ه ب.شکایت داشت شا  از رد شدن نامزدي   .حبیبى آمد ] شهال[خانم  
کل سازمان ملل که دبیرشد  امروز اعالن . تذکر دادم]عضو فقهاي شوراي نگهبان   [،  کاشانى

  .رود به عراق مى
  
  1998 فوریه 19                             1418 شوال   21   1376 بهمن 30شنبه  پنج

   
ى اربـ سـعودي  هاى مربـوط بـه عربـستان     با مطالعه تاریخ معاصر و جزوهوقت  .در منزل بودم  

 تلفنـى پیـشنهاد   ، شـب دکتـر هـادى   .، سـپري شـد  ام نه آورده که به خاییسفر و انجام کارها   
   . مذاکره کنیمي فردا بیاید و حضور، قرار شد.تأخیر سفر براى احتمال بروز جنگ را داد

 شـانس  .اسـت   به بغداد مورد بحث   ]دبیرکل سازمان ملل  [،  عنان  سفر کوفى  ،ها  در گزارش 
 بـراى  ،گرجستانسازمان ملل درروگانگیرى کارکنان کرده و گ  جلوگیرى از جنگ را بیشتر    

جمهـور   ریـیس [، شـواردنادزه ] ادوارد[قـصد بـه جـان    که به اتهـام سوء   آزادکردن چند نفرى  
  .اند  بازداشت شده،]گرجستان

 اي  اطالع داد که خبر سفر ما بـه عربـستان و بیانیـه         ،]وزیر نفت [،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  
   .هر بشکهدر   سنت52افزایش : است شده باعث باال رفتن قیمت نفت،که عربستان داده
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انـد وبـه خـصوص      خیلى زیاد شده.آوردنیز همراهان را   لیست  . آمد محسن براى برنامه سفر   
 ناراحـت  ؛آینـد  مـره مـى  ها که مسئولیتى در سفر ندارند و فقط براى زیـارت ع  ها و بچه   خانم
کلى حذف  طور ها را به   ى مثل اینکه زن   یها  حل  راه ؛کردیم صحبت ى عالج  مقدارى برا  .شدم
 ولـى در  ،ها را یکسره به مدینه بفرستیم و ریـاض نبـریم         یا زن  ،کنیم ها را حذف    ا بچه ی .کنیم

  .یک از آنها اشکاالتى داشتعمل هر
یـر   بـراى تغی ، در ریـاض ]شاهرودي، سفیر ایران در عربستان سعودي      [تلفنى با آقاى نورى   

عـصر اطـالع داد    .کـردم  انداختن سفر به خاطر احتمال بروز جنگ صـحبت         برنامه و یا عقب   
 آنها موافق با تـأخیر سـفر        و کرده  مذاکره ،]ولیعهد عربستان سعودي  [،  که با آقاى امیرعبداهللا   

 اي هاى قرآن و خطبه  داستانة درباراي  خطبه.براى اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتم     .نیستند
   .1کردم منجمله بحران عراق ایراد،ل روزی مسادر

 ولـى آقـاى   ، حاضـرند در سـفر همـراه نباشـند    ،ما که اگر ناراضیکردند ها اعالن  عصر بچه 
اى  نامـه  بر،هـا   به مناسـبت حـضور خـانم      ،عبداهللا اطالع دادکه خانواده امیر    ]شاهرودي [نورى

سـفیر سـابق ایــران در   [، هــادى] محمـدعلی [دکتـر   .دنکــه نباشـ  نیـست  داده و مناسـب  ترتیـب 
 .که سفر انجـام شـود   قانع شد،عبداهللا و با توجه به اظهارات آقاى امیر        آمد ]عربستان سعودي 

 بـه   ؛کردنظر  آمدن کسب   تلفنى براى  ،]دبیر شوراي عالی امنیت ملی    [،  روحانى] حسن[دکتر  
   .که نیایند دهیم  ترجیح مى،هیأت شدن  باتوجه به سنگین.خودش واگذار کردم

 . است هنوز حل نشده؛را گفتدر انتخابات ش ا ي تلفنى مشکل نامزد،حبیبى] شهال[نم خا
پرداخـت دیـه بـه بازمانـده بـستگان         که در دادگاه محکـوم بـه        پاسدارمان ،معلم] رضا[آقاى  

 بـا  مـشکل را    .کردآمـد و اسـتمداد     ،کـشته شـده بودنـد      که در حادثه رانندگى    همسرش شده 
   .حل کردم ،کمک

فروش نفـت  سهم بردن   در مورد باال   ،]سازمان ملل  [ تصویب شوراى امنیت   ،ها  در گزارش 
ملل و هم  عراق براى همکارى با سازمان  هم براى تشویق   ؛توجه است  مورد ،عراق به دو برابر   

  .شتاگذنفت خواهددر قیمت ناچیز که  تأثیر منفى
   

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376  جمعههاي  خطبه  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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 را بستم و کمکى هـم   چمدانم. براى سفر آماده شدیم. در منزل بودیم   یازدهتا ساعت   صبح   

 یازده و نـیم  ساعت ، من و عفت. به فرودگاه رسیدند همراهان جلوتر  .کردم رجب به مشهدى 
آقایان  .کردیم به سوى ریاض پرواز   دوازده ساعت   .اى با صداوسیما داشتم     مصاحبه. رسیدیم

] عیـسی [ترکـان،  ] اکبـر [زنگنـه،  ] بیـژن نامـدار  [محلوجى، ] حسین[والیتى، ] اکبر علی[دکتر  
مرعـشى،  ] حسین[ى،  یدعا] حمودسیدم[آخوندى،  ] عباس[وهاجى،  ] عبدالحسین[کالنترى،  

] غالمحـسین [واعظـى،  ] محمـود [، ]آبـادي  نجـف  [هـادى ] محمدعلی[مهدى، محسن، یاسر،   
هـاى همراهـان و پاسـداران و مـدیران دیگـر       کرباسچى، عفت، فاطى و جمع زیادى از خانم 

  .همراه بودند
هـاى نفـت و     طـرح ة دربـار ،]وزیر نفت[،  با آقاى زنگنه.داشتیممفیدي در مسیر مذاکرات  

 از همراهـان  .پتروشیمى و نیز خرید گاز ترکمنستان و نحوه تقویت قیمت نفت صحبت شـد            
 بـه وقـت ریـاض    دو بعـد از ظهـر   ساعت  و ناهار را هم در مسیر خوردیم      .کردم پرسى احوال

  .رسیدیم
 دولت و فرماندهان نظامى    ي ولیعهد و تقریباً تمامى اعضا     ، امیرعبداهللا .کردند گرمى استقبال

 سان رسمى شبیه خودمان . براى استقبال آمده بودند،مجلس و امیر ریاض   یسیو انتظامى و ر   
ها و   خانم.گاه نشستیمدفروو مجلل حه با مستقبالن و مقدارى هم در سالن وسیع       فبود و مصا  

 ؛ تاچهار پنج گفت   ،فرودگاه چند باند پرواز دارد     ،پرسیدم.  بعد از من پیاده شدند     ،همراهان
  .داند  د نمىمعلوم ش
 از فرودگـاه تـا محـل    . وزیر همراه مـن بـود     ، وزیر مشاور  ه،یسفالن] مطلّب بن عبداهللا  [دکتر  

اند و   امسال باران زیادى داشته. سئواالت زیادى نمودم،اقامت که حدود چهل کیلومتر است 
 ، گفـت . سرسـبز اسـت  ،ثمـر م دو طرف اتوبان مـسیر بـا درختـان نخـل و      .است ها سبز   دشت

هاى ساحل خلیج فارس  کن شیرین ها و بندها و قسمتى را از آب  چاهشهر را از      از آب  قسمتى
  .آورند مىجبیل در 

 عمـدتاً  هـا  خانـه . جمعیـت دارد نفـر   سـه میلیـون      ،]پایتخت عربستان سعودي  [،  ریاضشهر  
   مـشکل . خـوبى دارنـد  يهـا  ها و خیابان    پل ،ها نا مید . مترى است  450هاي    قوارهى و با    یویال
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 سفر بھ عربستان                   

مراسم بدرقه در فرودگاه مهرآباد

مالقات با ملک فهد، پادشاه عربستان سعودی
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 سفر بھ عربستان                   

بازدید از پیشرفت های صنعتی عربستان سعودی
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 سفر بھ عربستان                   

بازدید از کارخانه های تولیدی عربستان سعودی
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جلسه با بازرگانان عربستان سعودی
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 سفر بھ عربستان                   

نماز جماعت در سرزمین وحی
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 دکتـر  ، عـصر .اسـت   خیلـى وسـیع و مجلـل      .سـت مقـر ما  ،  تمراتؤمـ کـاخ   . ترافیک ندارنـد  

، ذاکراتش با آقایان فهـد     گزارش م  .خارجه آمد اموروزیر  ] عربی[ معاون   ،صدر] سیدمحمد[
 ،ایم که آورده  ] تاپ لپ [= از روى کامپیوتر سیارى   .  را داد  ]ولیعهد[،  عبداهللا  و ملک  ]پادشاه[

، نـان ع مذاکرات کوفى ، مطلب مهم.شود  به مرکز تهران وصل مى  ، با تلفن  .اخبار را خواندم  
ز اقامــت را رو یــک ؛معلــوم نیــست در بغــداد اســت و هنــوز نتیجــه ]دبیرکــل ســازمان ملــل[

  .اند کردهتمدید
 خیـز   ؛توانـد از روى صـندلى بلنـد شـود      نمـى ، گفتند .سر شب به مالقات ملک فهد رفتیم      

 سعى ، گفتند. به خبرنگاران اجازه ورود دادند، بعد از نشستن.که بلند شود، مانع شدم   گرفت
 مـن  .دشـو   از تعـادل خـارج مـى   ،ربع ز گذشت یکزیرا بعد ا ،که مالقات طوالنى نشود شود

هاى دو کـشور    مشکل عراق و افغانستان و فلسطین و همکارى،نفتی چون قیمت   موضوعات
مـورد    فقـط در ؛موضـوع نبـود   هـاى ایـشان خـارج از         جواب .کردم به طور مختصر مطرح   را  

  .کرد فلسطین با نفت مخلوط
 نـورى ] محمدرضـا [ سرشـب آقـاى   .ساعت را نوشتماین  خاطرات تا    .به اقامتگاه برگشتیم  

کـه در   اى ش شـکایت امیرعبـداهللا از مقالـه    آمد و گـزار  ]شاهرودي، سفیر ایران در عربستان    [
 کـرده  تنـدى  هـا حمـالت   که به وهابى گفتدرج شده، داد؛ شهرى    رى آقاىهاي    رزشمجله ا 
   .است

بـراى مراسـم ضـیافت کـه از سـوى       ،بـه کـاخ دیـوان ملکـى رفتـیم        شب،   نُه و نیم  ساعت  
. طول کشید دوازده شب ساعت  تا .همان امیرعبداهللا بودیم  ی شام را م   .د بو عبداهللا برپا شده  امیر

 . اســت بخــشى در اختیــار ملــک فهــد و بخــشى در اختیــار امیرعبــداهللا.کـاخ عظیمــى اســت 
ى ی قـضا ، لشکرى و کشورى  ،هاى سعودى    تمامى شخصیت  . دارد مجلل و   هاى بزرگ     سالن

خیرمقـدم  و افحه صو همگى بـراى مـ     در مراسم بودند     ،ى و فرهنگى  یگذارى و اجرا    و قانون 
   .آمدند یم پیش

 مثالً بحران عراق کـه  ؛کردیم ل مهم مذاکره  ی مسا ة با امیرعبداهللا دربار   ،در حال صرف شام   
و  کـار را بکنـد    ولى مطمئن نیـستند کـه آمریکـا ایـن       ، موافق حذف صدام هستند    ،معلوم شد 

جمعه تظاهرات شده و انتظار دارنـد   بعد از نماز،تعجب دارند از اینکه در تهران به نفع عراق   
  .زدن به صدام باشد  آنها خواهان ضربه بیشتر از،که ایران
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 ولى مایل نیـستند ایـن   ،شود تر مى ناكآینده خطردر  ، اگر صدام جان به در ببرد      ،معتقدند
هـاى سـعودى را     اجازه استفاده مستقیم از پایگـاه     ، معلوم شد به آمریکا    .افکار را اعالن کنند   

 بـه  ،هـاى سـعودى هـستند    که در پایگاه هواپیماهاى آمریکایى،   ولى مانع آن نیستند    ،اند  نداده
 از آمریکـا در مالقـات بـا خـانم     .ملیات کنندبروند و از آنجا ع - مثل کویت -کشور دیگر   

 ،بهاى جنگ بـر اعـرا    به خاطر تحمیل هزینه ،]وزیر امورخارجه آمریکا  [،  لبرایتآ] مادلین[
  .اند کرده شکایت
 سقوط قیمت نفت مـشکالت زیـادى بـراى          ، معلوم شد  .کردیم  قیمت نفت صحبت   ةدربار

 براى سفرى بـه  .کنند ت استقبال مىوجود آورده و از همکارى براى اصالح قیمت نف        هآنها ب 
  .کردیم مذاکره  براى دیدن مناطق بدویه،صحرا

 بار دیگر از من بـه  ، امیرعبداهللا.گرفتیم اى با همراهان و مسئوالن سعودى ه جلس،بعد از شام 
 اگـر  ،کـرد و گفـت     تجلیـل فراوانـى    ،ما  اد تفاهم بین دو کشور داشـته      که در ایج   خاطر نقشى 

] سـیدمحمد [ در مالقات بـا آقـاى   .شد رانس اسالمى در تهران انجام نمى کنف،تالش من نبود  
 را  ]جمهـور  ریـیس [،  خـاتمى ] سـیدمحمد [کـه پیـام آقـاى       ] معاون وزیر امورخارجـه   [،  صدر

باعـث حـل   و  شخص بزرگـى اسـت   ، شماها ممنون آقاى هاشمى باشید     ، گفته است  ،آورده
  . مشکالت دو کشور

 ؛کـردم   تعیینوعات متعددى را براى مذاکره همراهان موض،من هم با تشکر از نقش ایشان  
 .راق و فلـسطین و افغانـستان   نفت و پتروشیمى و صنایع و کشاورزى و بازرگانى و عـ           ةدربار

 مسئوالن دو طرف مذاکره ،ردن تعداد سهمیه حجاج ما را ایشان هم پذیرفت و قرار شدب باال
خارجـه  امور وزیر ،آقاى سعودالفیصل. ده دهنیکنند و نتیجه را در جلسه مذاکرات بعدى ارا    

 از ایـشان محـروم    ،کرد از اینکه وزارت خارجه ایران       اظهارتأسف ،با تمجید از آقاى والیتى    
   . استشده

 ، مـسأله عمـده  . بخشى از اخبار ایران و جهان را گـرفتم      . به مقر رسیدیم   .ساعت نیم بامداد  
ها تردیـد   ه نتیجه نرسیده و گزارش     مذاکرات امروز کوفى عنان تاکنون ب      .بحران عراق است  

  .ست فردا با صدام مالقات کنند بنا؛کنند را مطرح مى و رجا و خوف
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ار  قـسمت اعظـم اخبـ   . اخبـار تهـران و خـارج و اخبـار سـعودى را دیـدم              صـبح،  بعد از نماز  

 متوجه بحران ، حساسیت مراکز خبرى. استاهاى م  سفر و برنامه   ة دربار ،هاى عربستان   رسانه
  .اند  متأسفانه باز هم دو مهندس ایرانى در پاکستان ترور شده.عراق است

کـه   بخـش خـصوصى سـعودى داد   ة توضـیحاتى دربـار  .اق بازرگانى ریاض آمـد   تیس ا یر
شـان و تـشویق بازرگانـان بـراى همکـارى دو          خیلى زیاد است و براى شـرکت در میهمـانى         

 ، براى این منظـور از اتـاق بازرگـانى ایـران          ،اردکانى شمس] علی[ آقاى   .دعوت کرد  کشور
   .استهیأت همراه 

 -الـوطنى  الحرس –به مرکز گارد ملى    . خانواده خوردیم  يجمعى با اعضا   صبحانه را دسته  
 این سـازمان را از اول تأسـیس   .ات دادگارد توضیح  معاون فرماندهى  ،یجیريتو آقاى   .رفتیم

اعـضاى آن  .  شبیه سپاه و بسیج در ایران  ؛اند  کرده شان تأسیس   براى حفظ انقالب   ،شان دولت
آن با ولیعهد امیرعبـداهللا و فرمانـدهى بخـش      فرماندهى.دهند را بیشتر افراد وفادار تشکیل مى   

نظـامى  یت بخـش عـشایرى و غیر   مسئول. بن عبداهللا است تعببا پسرش م   آن،    مسلح و نظامى  
 تى ایران و عربـستان سو از حامیان مؤثر دوبرتر امیر  که از مشاوران     یجیريبا آقاى تو  جادریه  

  .است
ش مسلح است و بیش از ایـن   هزار بخ  50 حدود   ،و اضافه کرد   تاریخچه تأسیس را گفت   

تاها تـالش  عشایر و روس  وضع درب براى پیش  ،سازندگىکه شبیه کارهاى جهاد    بخش غیرمسلح 
ـ   ز کـم کـرد و ا   سفیرمان تجلیـل ،هاى آقاى نورى     از تالش  .کنند  مى مـان   فراى قبلـى کـارى س

که در جلسه   شد]سفیر سابق ایران در عربستان[، دکتر هادىآقاي که باعث شرمندگى    گفت
    !بود و خنده حضار

 هـر اطالعـى    ،هتعب خیرمقدم گفت و اینکه امیر دستور داد        شاهزاده م  .اتر رفتیم ئت  به آمفى 
 بـا پخـش فیلمـى از    .کـرد  بدهند و اظهارآمادگى براى جـواب هـر سـئوال            ،مکه من خواست  

 نفربـر و تـوپ   ، تانـک ،شـان  هاى سنگین  اسلحه. آن را توضیح دادند،کارهاى مختلف گارد 
چند تانک را  .اند  نقش خاندان سعود را خیلى برجسته کرده     ،است و مثل زمان شاه در ایران      

 از ،ها را در جنگ خلیج فارس بـا عـراق        این تانک  ، گفت .کرده بودند قر مستقر در مدخل م  
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  .اند ها به غنیمت گرفته عراقى
 هزار جلد کتاب 500که وسیع و مجهز و مدرن با    یمعبداهللا رفت به محل کتابخانه امیر   سپس  

تـب خطـى و بخـش     از کتابخانـه کُ .اسـت  هـا و آقایـان      گانه بـراى خـانم    اهاى جد   و با بخش  
 را هدیـه  شـان  سـرى از انتـشارات     یـک  .کـردیم   بازدیـد  – فردسـیه  –سوارى   مخصوص اسب 

  . دادند
ض را تـصرف و تجهیـز    منطقه وسیعى در شـمال شـرقى ریـا     .به محل دانشگاه گارد رفتیم    

 توضـیحات آقـاى   ، در دفتـر .در ایران در گرفتن زمـین و ارتش  شبیه کارهاى سپاه   ؛اند  کرده
ایـن   ، گفـت  .درست و خودش درجـه سرلـشکرى دا       هیس دانشگاه هم    یر ؛عب را شنیدیم  تم 

 نفـر دانـشجو دارنـد و    600 ،با دستور و رابطـه و گفـت   و نه آورده دست درجه را با تالش به  
 بـا درجـه سـتوانى کارشـان را شـروع      ، پس از فراغ از تحـصیل     آنها. اش سه سال است    دوره

  . داشتند خانه سازمانى 400کنند و  مى
 نمایش ، سپس در میدان.و عصر را با امامت من خواندیم  نماز ظهر،جا در مسجد همان در

ــد   ــشجویان داده ش ــاهى توســط گروهــى از دان ــا  ؛کوت ــازى ب ــه تمــرین همــاهنگى و ب   برنام
  .تر توضیحات دادندئاکردیم و در آمفى تهاى مختلف دانشکده بازدید از بخش .شان تفنگ

بـا طـرح   ،  وسـیع اسـت  .قـه دارد بیـک ط در   تخـت    500که سپس به بیمارستان گارد رفتیم    
 ،هاى اطفـال   از بخش.هى دادندیتوج  توضیحات،بیمارستان یسی دکترها و ر.کشور دانمارك 

کننـد،   افتخـار مـی  کبد  به داشتن قدرت پیوندکلیه و  .کردیمبازدید کلیه و دیالیز و پیوند کبد     
دسـت   ههاى تصادفى و مـرگ مغـزى بـ        از مرده  .کردن این اعضا مشکل دارند    راى پیدا ولى ب 

   . خارجى هستند، اکثر کارکنان.آوردند مى
 از آنجـا  .کـردم  کمى در خوابگاه آنجا اسـتراحت   سپس. به باشگاه گارد رفتیم    ،براى ناهار 

   کیلومترى ریـاض حرکـت  80 در ،خرجال به سوى شهر ،کشت و صنعت مجتمع   نى دید برا
 کیلـومتر طـول   1400اتوبـان  این   .مام است د - در مسیر اتوبان مدرن و طوالنى مکه         ؛کردیم

ى ی از پیش از اسالم منطقه تولید و کشاورزى بوده و مصرف مـواد غـذا           ،خرجالمنطقه  . دارد
 50  جمعیـت شـهر  .اند شده و به همین جهت به آن خرج گفته مىجا تأمین    عمدتاً از این   ،مکه
   .آنجا زمین و باغ و منزل دارندند که درا از آنها از پولداران ریاض خیلی ؛ است نفرهزار

خانواده امیـر و شـاهزاده   امالك  از . مدیر مؤسسه توضیحات داد،در دفتر کشت و صنعت   
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 حلقـه چـاه   100ار هکتـار زمـین و حـدود     هزنُه  .که خودش هم بود    نوه فیصل است   ،محمد

ه نـ شـیرى اسـت و کارخا     هـزار آن  12 هـزار رأس گـاو کـه         25آب و گاودارى بـزرگ بـا        
 نکته مهم این اسـت کـه شـش حلقـه چـاه آن از عمـق       ؛هاى متنوع  تولید فرآورده  پاستوریزه

هـا هـم بـیش از      درجه حرارت آب است و بقیه چـاه  65که  کشند  آب مى مترى   800هزار و   
  . متر است200

بــا اتوبــوس  ، متــرى1800هــاى آب هــا و مزرعــه و کارخانــه و یکــى از چــاه از گــاودارى
المللـى   حد از نوع خـود در جهـان اسـت و اسـتاندارد بـین         ا گفتند بزرگترین و   .کردیمبازدید
 چنین واحد بـزرگ کـشاورزى ـ    ،کردم در عربستان خشک و گرم  اصالً فکر نمى.اند گرفته

  .شددامى و صنعتى با
از دکتـر  . دستـشویی رفـتم   سه بار بـه  ، در مدتى که در منطقه بودم .دچار اسهال شده بودم   

 در آنجا خواندیم و به  نماز مغرب و عشا. قرص ضداسهال گرفتم و دیگر پیش نیامد ،میالنى
 آقاى دکتـر نفیـسه کـه وزیـر همـراه مـن       ، در مسیر رفت و برگشت   .ریاض مراجعت کردیم  

 مجمع تـشخیص مـصلحت توضـیح     ةز کشورشان داد و از من دربار       اطالعات خوبى ا   ،است
 مسلمان اً دنیا و مخصوصندارااست و جالب توجه براى کشوردنیا ناشناخته گرفت که براى  

  .حلى براى اداره کشورهاى اسالمى براساس اسالم و تأمین نیازهاى زمان  به عنوان راه
 گزارش مذاکره   .آمدند اردبیلی   پور اظمک] حسین[ آقاى زنگنه و آقاى      .به اقامتگاه آمدیم  

نویس بیانیه مـشترك را آوردنـد کـه بـراى حمایـت از       ند و پیشبا وزیر نفت سعودى را داد     
ى مثـل  یهـا مایلندکـشورها   سـعودى   گویـا .داننـد   آن را کافى نمـى   ؛اند  قیمت نفت تهیه کرده   

اضر باشند داوطلبانـه از   تنبیه کنند و بعید است ح     ،کنند  ونزوئال را که سهمیه را مراعات نمى      
  .سهمیه خودشان بکاهند

نـد  ن احتیاج به کمک بیشتر مـن دارد کـه بتوا  ، گفت .وزیر کار آمد  کمالی،  ] حسین[آقاى  
و  [ حـج  ]ریـیس سـازمان   [،  ىیرضـا ] محمدحـسین [ آقاى   .نیروى کار به عربستان اعزام کنند     

شـام را در منـزل   . نمکـ بردن سهمیه حجـاج ایرانـى        آمد و خواست که تأکید بر باال       ]زیارت
 و مجللى در منطقه تجارى شهر  خانه وسیع. رجال مهم بودند.همان بودیم یم،  رىیآقاى تویج 

یس مجلـس  یـ  ر ،مـن   یـک طـرف    . اسراف کرده بودنـد    ،فراوان و گوناگون   غذاهاىبا   .دارد
اجـازه سـفرهاى     تقاضـاى ، بعـضى از شـاهزادگان  .هاى زیـادى داشـتیم      صحبت ونشسته بود   
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  .ایران نمودندبه شکارى 
 ، بـه ]جمهـور عـراق   ریـیس [،  با صـدام حـسین  ،ها آمدکه کوفى عنان در بغداد   در گزارش 
  .رفت که انتظار مىطور  همان است؛هاى آمریکا شده  صدام تسلیم خواسته واند توافق رسیده

  
  1998 فوریه 23                                1418 شوال    25   1376 اسفند 4دوشنبه 

  
 مـورد  ، و سـازمان ملـل  ]جمهـور عـراق   حـسین، ریـیس   [ى صدامی توافق ابتدا،در اخبار صبح  

عفت در مورد برنامه . ماند رار مىقیات یشدن جز  ولى آمریکا گفته منتظر روشن    ؛توجه است 
گرم و صمیمانه خـانواده   نىهمایکه براى دیدن مرکز معلوالن ریاض رفته بودند و م        دیروزش

  .هاى دیگر توضیح داد ادهعبداهللا و شاهزامیر
هـاى    بـراى برنامـه  . آمـد ]نماینده ایران در سازمان کنفـرانس اسـالمی     [،  آقاى صباح زنگنه  

ز آمـد و ا   همـا   ] شرکت هواپیمایی [عامل   مدیر ،کاظمى] احمدرضا[آقاى   .کرد جده صحبت 
   .ى را توسعه بدهندیهاى حمل و نقل هوا که همکارى کنم ها تأکید  به سعودى،من خواست

 سـپس  .کـردم  پرسـى   ابتدا با یک یک نمایندگان مـصافحه و احـوال       .به مجلس شورا رفتم   
یس مجلـس بـراى خیرمقـدم و تأکیـد بـر اتحـاد مـسلمانان و همکـارى ایـران و عربـستان                یر

تعاون صحبت مفصلى نمـودم و        منافع همکارى و ضررهاى عدم     ة من هم دربار   .کرد صحبت
هاى ایران پرداختم و در خاتمه پیشنهاد دادم کـه      شرفتعراق و پی   به مسأله نفت و فلسطین و     

کـه بـا روح اسـالم    دسـت بگیرند  هجمعى را بایـد مـسلمانان بـ   شتارکـ هاى   سالح يحامشعار ا 
جمعى و اسـتفاده  هاى کـشتار  یل به سالحیه آمریکا با آن سوابق تجهیز اسرانو  سازگار است 

   1.از بمب اتم در ژاپن
                                                

 - یل یاینجا مهبط وحى و جبر.  جاى بسیار مقدسى است،عربستان سعودى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ت اسالمى تابیده و تا قیامت ت بر ام این محیط، وحى و رسالمنبع انوارى الهى است که از. قبله جهان اسالم است. است

شیعه و صدها شخصیت ارزشمند اسالمى از ) ع(و ائمه اطهار) ص(مضجع پیامبراکرم. هم باید این تابش حفظ شود
کشور نیرومند منطقه با سابقه تمدن . ایران هم براى شما شناخته شده است. صدر اسالم تا امروز در این کشور است

با سهم ارزشمندى در تاریخ اسالم و نقش بسیار مؤثرى براى معرفى اسالم و معرفى علوم درخشان بسیار طوالنى و 
خیلى روشن است که دشمنان اسالم با آن سیاست قلدرى و منحوس، مایل نیستند ما با هم همکارى  .اسالمى در تاریخ

 ند و یا در منابع مختلف جهانى با همکنند تا ما را در مقابل هم قرار ده شان استفاده مى داشته باشیم و از همه احزاب
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کـه پـنج    مجهـز و مـدرنى دارند      ، تاالر بزرگ  .کردیمدهاى مختلف مجلس بازدی     شاز بخ 

جـا   نماز را با جماعت به امامت من در همـان   .  نفره مجلس ظرفیت دارد    90 يبرابر نیاز اعضا  
  .خواندیم

پزشـکى    کتابخانـه و دانـشکده دنـدان   ي، از دفتر مرکز.سعود رفتیم سپس به دانشگاه ملک   
 واحـد در  هفـت  هـزار دانـشجو در   54 .دانـشگاه را شـنیدیم     یسیـ کردیم و گـزارش ر    بازدید

 سـه برابـر   .گیرنـد  م مىک شهریه .استمجانی  تحصیل براى دانشجویان     .سراسر کشور دارند  
 درصـد  34 . زنـان از مـردان جـدا هـستند     .استاد و مدرس دارند که همه درجه دکتـرا دارنـد          

 وسـیع و  ، مجللهاى  ساختمان. ساالنه دو میلیاردریال اعتبار جارى دارند   .ند دختر دانشجویان
به خاطر ظرفیـت بـیش    . دارندها هزار دانشجو در مجموعه دانشگاه 220 تعداد. فاخرى دارند 

 پزشـکى عمـدتاً   کاران دانشکده دندان تاران و کمک پرس .کنند   کنکور برگزار نمى   ،از تقاضا 
  .فیلیپینى بودند

 ة دربـار ،یرمقـدم  ضـمن خ ،اقتیس ایر.  معارفه به عمل آمد.اق تجارت و صنایع رفتیم تبه ا 
 آثـار مهـم دوران   ة مـن هـم صـحبت مفـصلى دربـار     .کرد سخنرانىاهمیت همکارى با ایران     

 از ، عربـستان یخـصوص  بخـش  1.دمنمـو   کـشور و همکارى ديهاى باال سازندگى و ظرفیت  
                                                                                                              

امروز خوشبختانه براى مردم و مسئولین دو کشور ایران و عربستان روشن است که مصلحت ما در  .همکارى نکنیم
همکارى ما . کند کند و ضررها را از ما دور مى  منابع را حفظ مى،دانیم که همکارى ما مى. همکارى دوجانبه است

تواند ما را از این  همکارى دو کشور مى .رى از کشورهاى اسالمى منطقه خواهد شدباعث نزدیک شدن بسیا
یک پیشنهاد مهم را در مجلس شما مطرح کنم تا . نیاز بکند گویند، بى هاى فنى که خیلى در دنیا به ما زور مى قدرت

هاى کشتار  ها با شعار انهدام سالح ىبینید آمریکای آن اینکه امروز مى. اقدام مشترکى بین ایران و عربستان داشته باشیم
 اینها که سالح شیمیایى و .کنند جمعى که این شعار شکل انسانى دارد، دارند در منطقه ما چگونه حضور وسیع پیدا مى

کرد، آن  ما، وقتى که نیرویى را اعزام مى) ص(پیغمبر .توانند این شعار را بدهند میکروبى را به عراق دادند، نمى
که با شما   به مراکز عبادى تعدى نکنید، کسىبه اطفال و زنان تجاوز نشود،: فرمود داد و مى  را مىدستورالعمل

هاى اسالم  جنگد با او نجنگید، درختى را قطع نکنید، فرارى را تهدید نکنید و آن همه دستور انسانى که در جنگ نمى
ها با  نباید بگذاریم آمریکایى. ى حق مسلمانان استهاى کشتار جمع بوده، شعار مبارزه با سالح) ص(در سفارش پیغمبر

. کردند یل را مجهز به اسالح کشتار جمعى نمىیاگر آنها صادق بودند، اسرا. این شعار بر کشورهاى ما سلطه پیدا کنند
ن کار را توانیم ای بنابراین ایران و عربستان هستند که باید براى خلع سالح کشتار جمعى در منطقه اقدام کنند و ما مى

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .پیش ببریم

 - هاى  اگر ما بخش خصوصى و مردم را در ارتباطمان فعال کنیم، همکاري«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 از بازرگانان و صنعتگران هر دو. کند ا را تعمیق میه المللى و دوستی هاى بین بخش دولتى را تضمین و همکاري
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  .کشید  بعد از ظهر طولچهارهمان بودیم و تا ساعت یجا م  ناهار را همان.تر است ایران فعال
 .کردیماز سفارت خودمان بازدیـد .  زیبا و تمیزاي  محله ؛از آنجا به محله دیپلماتیک رفتیم     

، خیرمقدم آنهاو  قرآن  عد از   ب. کردم  سفارت مالقات  يخودمان با اعضا  رزیدانس  سپس در   
سـپس از مرکـز   . نمودمى بر تالش براى تقویت همکارى با عربستان تأکید          یدلجوضمن  من  

   . ساختمان مجلل و وسیعى است؛کردمدر همان منطقه بازدیدفرهنگى 
 هـا،   در گـزارش   .مدیـد را   هـا    و گـزارش    کـردم   مقـدارى اسـتراحت    .به اقامتگاه برگـشتیم   

 ،کـرده  که سایه جنگ را بر طـرف    سازمان ملل مهم است    کلدبیرو  ق   توافق بین عرا   لحصو
خارجـه  اموروزیـر   ،   آقـاى سعودالفیـصل    ،شـب .  اسـت  اظهار نظـر نکـرده     ولى آمریکا هنوز  

 آرزوى دیرینـه مـردم و   ،کرد و گفـت تشکرگرمى   از سفر من به.آمد عربستان براى مالقات 
                                                                                                              

نى است که زمینه امکانات فراوا. کشور انتظار داریم که تالش کنند تا همکارى بخش خصوصى تحقق یابد
امیدوارم که شما امکانات عربستان را به بخش خصوصى ما بیشتر معرفى  .مساعدى را براى همکارى شما معین بکند

یعنى یک .  و عربستان بسیار ناچیز استناالن روابط بخش خصوصى دو کشور و کارهاى اقتصادى بین ایرا. بکنید
پس از  .کنیم ها، اطالعات را در سطح وسیع در دو کشور پخش می  جزوهبا انتشار. هزارم آنچه که باید باشد هم نیست

تواند مورد استفاده مردم  هاى مختلف می جنگ در ایران توانستیم بسیارى از امکانات خود را نقد کنیم که االن در رشته
 سعى کردیم کارهاى در بخش فنى. هاى خود را از خارج کم بکنیم توانستیم نیازها و وابستگی. عربستان قرار گیرد

هاى نیاز روز را در  اگر تشریف بیاورید، خواهید دید در ایران، هر بخش از بخش. عمده را در داخل کشور انجام دهیم
سازى،  ىتشاورزى، صنایع دریایى، بنادر، کشفوالد، نفت، مخابرات، ک .دهیم سطح مطلوبى در داخل کشور انجام می

هاى فنى  شود همه را گفت، االن در ایران قدرت  شکى و سایر چیزها که نمیهاى مختلف خدماتى، مثل پز در بخش
ها و گاهى مقدارى کمتر، کارهاى فنى را انجام دهند و از عهده کارهاى مهندسى  است که گاه شبیه کار غربى

 به خارج نیاز در امور ساختمانى، طراحى و اجرایى ساختمان، شما در ایران خواهید دید که در هیچ سطحى .آیند برمی
شاید دو یا سه . شود عمده کاالهاى مصرفى خانوادگى، مصارف غذایى، دارویى و امثال اینها در ایران تولید می. نداریم

فوالد، . شود تجهیزات پزشکى در ایران ساخته می . شود بقیه در ایران ساخته می. شود درصد آن از خارج وارد می
 آلیاژى که موردنیاز ما است و آلیاژهایى که مورد نیاز این صنایع است، در ایران مس، روى و امثال این فلزات، فلزات

کنید، نیازى به نیروى انسانى آموزش  شما با این سرعتى که پیشرفت می .به مقدار کافى و همچنین براى صادرات داریم
ز ایران نیروهاى انسانى مؤمن و توانید ا هاى متخصص می دیده دارید، از سطوح کارگر تا مقاطع عالى تحصیلى و رده

توانیم در این زمینه نیازهاى شما را  می. امین و کارى داشته باشید که این رابطه هنوز بین ایران و شما برقرار نشده است
انتظار  .توانیم براى تغذیه کشورهاى آسیاى میانه و کشورهاى شمالى روسیه همکارى کنیم به عالوه می. تأمین بکنیم
هاى بازرگانى دو کشور این است که این ارتباط را تقویت  ار در این اجالس و بخش خصوصى و اتاقمن از حض

 استفاده از امکانات، بازار و نیروهاى فنى یکدیگر این دو کشور را چنان به هم نزدیک کنیم  بکنند تا بتوانیم در سایه
 نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی  رفسنجانی،  هاشمی« بکتا ← دیکن رجوع» .که دشمنان نتوانند بین آنها فاصله بیندازند

 .1398 انقالب، معارف
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کردیم و تصمیماتى   ان عراق و بحران قیمت نفت مذاکره       بحر ة دربار .مسئوالن عربستان بوده  

  .براى تالش جهت اصالح قیمت نفت گرفتیم
خ قدیمى خودش آمـد     امیر ریاض در کا    ،سلماننى امیر همایسپس همراه من براى جلسه م     

 عمده رؤساى کشور .کرد  استقبال گرمى، شاهزاده سلمان.ریاض استاینجا قلب  ،که گفت
حــین   قبــل و بعــد و در.کــردیم مــصافحه هدیگــر بــا همــجاهــاي  شــبیه .همــانى بودنــدیدر م
 .کــردم کــشورشان تعریــف  از پیــشرفت عمرانــى.هــاى زیــادى نمــودم خــوردن صــحبت شــام

   .ریاض استه امیرک  بیش از چهل سال است.کردم  دعوت؛ ایران بیایدکه بهاظهارعالقه کرد
ى را آنجـا  یکه احکام قـضا  کاخ و از میدان عدالت  با هم از مسجد جامع جنب     ،بعد از شام  

هـا کـار     سعودى.دیم نمو بازدیدمصمکپس از قلعه تاریخى  س .بازدیدکردیم ،کنند  اجرا مى 
بى بـراى تـاریخ تـسلط توسـعه     جـال  نمایـشگاه  .دانـ   تصرف این قلعـه شـروع کـرده      اخود را ب  

که آثار تـاریخى اسـالمى    خواستم  از آنها، در دفتر یادبود .اند  کرده سعود در آنجا درست     لآ
 بـه  .انـد  کـرده  عبـدالعزیز را قهرمـان معرفـى    .کننـد  همین صورت احیـا به  مکه را هم      و مدینه

 عفـت و همراهـان هـم    .و خوابیدم تهران را گرفتم     دوازده شب  اخبار ساعت    .اقامتگاه آمدم 
اى داشـته و شـب    بخـش جداگانـه  ، هـا  امروز از باشگاهى بازدیدکرده بودند که بـراى خـانم     

  .اند همان سفارت خودمان بودهیم
  

  1998 فوریه 24                               1418 شوال    26   1376 اسفند 5شنبه  سه 
   

 ، آمریکـا و همراهـانش  .انـد  کردهتأییـد را ان ـ صـدام   نـ اکثر کشورها توافق ع ،ها در گزارش
 نیروهـا را  ،اند و قبل از آنکه مطمئن شـوند  یاتی منتظر اطالعات بیشتر از جز ،گویند  هنوز مى 

  .گردانند برنمى
کالنتــرى، ] عیــسی[آخونــدى، ] عبــاس[کمــالى، ] حــسین[آقایــان  -جمعــى از همراهــان 

نـورى و  ] محمدرضـا [وهـاجى،  ] عبدالحـسین [زنگنـه،   ] بیژن نامـدار  [رضایى،  ] محمدحسین[
شـان را بـا همتایـان      آمدنـد و گـزارش نتـایج مـذاکرات         -] آبـادي  نجـف [هادى] محمدعلی[

   .کردیم  را بررسىعربستانى دادند جمع بندى کردیم و نحوه پیگیرى
 بـه همـه     . حدود دو ساعت طـول کـشید       ؛داشتم تر اقامتگاه ئات  مصاحبه مطبوعاتى در آمفى   



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 699
                                      

 بحران عراق جزایـر سـه گانـه    ،جانبه با عربستان هاى منطقه و دو     ر مورد همکارى  دسئواالت  
  1.جواب دادم ...و

 جلـسه  ، بـراى مالقـات  ]ولیعهـد عربـستان  [، عبـداهللا نماز و ناهار و قبل از آمـدن امیر  بعد از   
 .کـنم  کردندکه من با امیـر مطـرح   هاى خودشان را مطرح    خواسته .دیگرى با همراهان داشتیم   

کردم جمهـور اسـبق بـنگالدش برخـورد     یسیـ  ر،ارشاد] حسین[ن کاخ به آقاى ژنرال در سال 
 بـه عربـستان   اپ براى چک، گفت.کردم پرسى  احوال  است؛ که به تازگى از زندان آزاد شده      

   . استآمده
 منجملـه تأییـد   ؛ کلیاتى صـحبت شـد  . جلسه با حضور همراهان بودي ابتدا .آمدعبداهللا  امیر

 ،پیـشنهاد ایـشان جلـسه را بـا حـضور متـرجم مـا        مشترك و سپس بـا    لزوم تشکیل کمیسیون    
   : امیر عبداهللا چند نکته را گفت.کردیم خصوصى

   .کردمدوکشورکه من هم تأیید  اهمیت وجود اعتماد در روابط-1
ـ           ةاش با مصر دربـار       مذاکره -2 سنى  تحـسین روابـط مـصر و ایـران کـه سـرانجام آقـاى ح

 ،گفـتم  کـه  یران است ا آماده از سرگیرى روابط با    ،کرده ن اعال ]جمهور مصر  رییس[،  مبارك
   .میکن پیگیرى مى

انـد   ها گفته یی آمریکا. است با آمریکا هم در مورد تجدید رابطه با ایران صحبت کرده  -3
   . ایران مخالفت با آمریکا نیرومند استدر ، من گفتم. به اصالح استوکه جهت حرکت ر

اعتمـاد   قابـل  دروغگـو و غیر    ]جمهـور عـراق    رییس[سین  ح  صدام ،گفت  در مورد عراق   -4
   .است بحران تجدید شود  است و ممکن

  . تعداد حاجیان ایران اضافه شودبه هزار حاجى 10کرد که   موافقت، به خواست من-4
 بـراى مـن بـاز    )ص (رسـول  مکرمـه و ضـریح حـضرت       کعبه که درب   قرار شده  ، گفت -5

در مـورد   .کنند  زیرا آخوندهاى سعودى مخالفت مى،ها وارد نشوند   خواست که خانم   ؛شود
 در .کـردیم  حرکـت   با هم به سوى فرودگاه.دیمنموکشور در مورد نفت توافق   متن بیانیه دو  

   .کردیم ت متن بیانیه مشترك خوانده شد و موافق،مسیر
 مراسـم داشـتندکه نـشان    ،ها و سان  با آوردن شخصیت  ،مثل روز ورود   ،هیأتبراى بدرقه   

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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 به سـوى مدینـه پـرواز    ونیم سه ساعت ،ینگ عربستانی با هواپیماى بو.العاده است  ام فوق تمها

کردم و بـه متـرجم    نقل مذاکرات خصوصى با امیرعبداهللا را براى همراهان        ، در مسیر  .کردیم
د تعــدادى از مــزارع ه از هــوا شــا،بــین ریــاض و مدینــه .دکنــ کــاملى تهیــه  گــزارشم،گفــت

  .فشار بودیم تحت یاريکشاورزى با آب
 امیـر در مرخـصى      ،گفتند. کردند امیر و سایر سران منطقه استقبال       نایب ،در فرودگاه مدینه  

 بـه  .کـردیم   به سوى مدینه حرکت ، پس از کمى استراحت و صحبت      .است و به صحرا رفته    
 حرم و بقیع ،امهاى  اقتکه از پنجره ا     در شمال حرم شریف    »ىوآبر«هتل  : محل اقامت رفتیم  

  سـپس .دعـا پـرداختم  و تا شب در هتل بـه مطالعـه  و زیـارت    . حال است و خیلى با   پیداست
 به تـاالر  ،کرده بود برپاامیر با حضور مسئوالن عمده مدینه     براى مراسم ضیافت شام که نایب     

  .شان از غذاهاى ریاض بهتر بود  کیفیت شام.اجتماعات رفتم
 ، یک چهارم خاك عربـستان ،نه منطقه مدی،گفت. کردماو سئواالت زیادى از ،ضمن شام 

 کیلـومتر  200بـا   ب شـهر را  آ بخـشى از .است مرکزها    روستا و ده   400شامل هفت استان و     
 .آوردنـد  مـى حمـر  هـاى سـاحل بحرا    کـن  ها و بخـشى از منبـع آب شـیرین            چاه  از ،کشى لوله

  . است  هزار نفر200یک میلیون و  ،جمعیت شهر
کـه بـراى مـا     ى بـراى زیـارت حـرم مطهـر رفتـیم         جمع م و دسته  پس از شام به هتل برگشتی     

گذاشـته   براى ما باز وکنند   حرم را تعطیل مى    ،ها این ساعت   ب معموالً ش  .کرده بودند  خلوت
 .حـال بـود   بسیار دلنـواز و با ،در محیط خلوت حرمبتدا  ا، زیارت. همه همراهان بودند .بودند

ن بـه پـشت در ضـریح هجـوم      همراهـا .که درب ضریح مقدس را براى ما بـاز کننـد    قرار بود 
لـذا   . به همین جهت کار به تأخیر افتاد     ؛ى وارد شوند  محدود تعداد   ند،خواست   آنها مى  .ردندب

 ز ا.من براى دیدن بخش جدید ساخته شده حرم رفتم که تقریباً ده برابر مساحت قبلى اسـت   
   سـقف ن بـاز و بـسته شـد   .هاى مختلـف را دیـدم    بخش،بام و بیرون حرم    درون حرم و پشت   

هـا   ى سـاختمان ی هواى مطبوع حـرم و زیبـا     .هاى متعدد حرم بسیار جالب و مفید است         صحن
   .کردیماطهار هاى بقیع هم سالمى به ائمه  از پشت نرده.بسیار قابل توجه است

 مـن و تعـدادى از   .شودندگـ  درب را  ، برگـشتیم  .که ضـریح آمـاده ورود اسـت       خبر دادند 
... مـر و و ابـوبکر و ع ) ص(که حـاوى قبرهـاى پیغمبـر    مهمراهان به داخل ضریح بزرگ رفتی 

  دمـغ  از این جهـت  ؛ها را هم اجازه ندادند    ولى بقیه همراهان و زن     ، حال خوبى داشتم   .است



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 701
                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سفر بھ عربستان                   

سفر به عربستان سعودی



 
 

 
 

              
                        702 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             سفر بھ عربستان       

سفر به سرزمین وحی



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 703
                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سفر بھ عربستان                   

سفر به سرزمین وحی



 
 

 
 

              
                        704 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سفر بھ عربستان                   

مالقات با مقامات عربستان سعودی



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 705
                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سفر بھ عربستان                   

مالقات با مقامات عربستان سعودی



 
 

 
 

              
                        706 

   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
  . خیلى اشک ریخت، دختر فائزه، به خصوص مونا،کردند  همراهان گریه مى.شدم

نظمـى    از بـى . عفـت هـم کمـى دیرتـر رسـید          . با خستگى مفرط خوابیدم    .به هتل برگشتیم  
  . ناراحت بود، از ورود به محوطه ضریح شدها که باعث محرومیت خیلى همراهان

  
  1998 فوریه 25                           1418  شوال   27   1376 اسفند 6چهارشنبه 

   
 ، و عـراق از سـوى شـوراى امنیـت    ]دبیرکل سازمان ملـل [، با پذیرفتن توافق بین کوفى عنان     

 مبنـى بـر شـروع    ،اعـالن نظـر اتحادیـه اروپـا     با  وجود آمده و     هالمللى ب   آرامشى بر فضاى بین   
   . استکارى ما با اروپا برداشته شدهمذاکره در سطح وزیران با ایران هم گامى به سوى هم

 زیـارت  .محوطه جاى گنبد شـدیم و کنـار قبرهـا نشـستیم        وارد .به قبرستان بقیع رفتم    ابتدا
 .ى قرائـت شـد  یمـنش و دعـا   اهللا توسـط آقایـان ایـران    جامعه و دعـاى دیگـر و زیـارت امـین          

ه آنهـا اجـازه ورود    بـ ؛ها پشت دیوار مانده بودند       خانم .کردند خبرنگاران فیلم و عکس تهیه    
 . حـرام اسـت  ،گفت و نپذیرفت؛که وارد شوندکند  موافقت، به متصدى بقیع گفتم .دهند  نمى

 کردنـد و  حبت تلفنـى بـا مقامـات بـاال صـ         ؛کردم اصرار . باز هم نپذیرفت   . حرام نیست  ،گفتم
 آنها هم بر سر .ها شد دالوصف همراهان و خانمیباعث خوشحالى زا  .کردند باالخره موافقت 

در . ســابقه اســت   در تــاریخ جدیــد بقیــع بــى،گوینــد  ســفیرمان و دیگــران مــى.برهــا رفتنــدق
   .خواندیم زدیم و فاتحه هاى دیگر بقیع هم گشتى بخش
غربـت قبـور ائمـه     ربـ  دلم .اند داشته  عثمان را هم مثل قبور ائمه ما به حالت خاکى نگه     قبر

 بـه   و )ع ( و امام صادق)ع(، امام باقر)ع(، امام سجاد )ع (امام حسن !  چهار امام  .بقیع سوخت 
 هـا   توسط وهـابى   ، در محدوده گنبد   ،)ص( دختر عموى پیغمبر   ،آنها قبر حضرت فاطمه   قول  

هـا را از   ریزه مقـدارى از سـنگ    ، در محوطـه خـاکى     . فقط صورت قبرى دارنـد     ،تخریب شده 
   .کردند  دیگران هم چنین؛روى قبر ائمه برداشتم ودر جیبم ریختم

ها را اول بـه    همه مرده.شود و تنها مقبره مدینه است        هنوز جنازه دفن مى    ،ان بقیع در قبرست 
ى بـر آنهـا   یـ  گویا دارو؛برند خوانند و سپس به بقیع مى آنها مىبرند و نماز بر   میحرم شریف   

  .کنند هاى جدید را دفن  بتوانند مردهتاکه اجساد زودتر بپوسند دنزن مى
 بـا  ، مرکـز عظیمـى اسـت   . توضیحات دادنـد .کریم رفتیم آناز آنجا به مرکز طبع و نشر قر      



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 707
                                      

 میلیـون  10کـه معمـوالً    قـرآن در سـال  نسخه  میلیون 30ن و ظرفیت چاپ   کارکُ 800هزار و   
گفتنـد تمـامى آنهـا را  مجـانى بـه مـسلمانان سراسـر جهـان         . کننـد  نسخه در سال چـاپ مـى      

ن ناکنند و به مـسلما  ر مى آن پ رکنى مدرن دارند که نوارهاى قر     پیک مجموعه نوار  . دهند  مى
اى از همـه   نـه که نمواند کرده هاى زنده دنیا چاپ  ترجمه از زبان20 قرآن را با  .کنند  هدیه مى 

  .کردند آنها را به من هدیه
 شایـسته  ؛ ماشین بزرگ چـاپ را از نزدیـک دیـدم       .کردیماز سالن بزرگ چاپخانه بازدید    

 ی بـا یـک کـارگر فنـى بنگالدشـ      .هـستند  عمده کارگران از کشورهاى دیگر       .تحسین است 
 ریـال سـعودى حقـوق    400کنـد و     سه سال است که اینجـا کـار مـى          ، گفت ؛صحبت کردم 

در دفتر یادبودشان . شود ها انجام مى  توسط خارجى اً اکثر ،کارگرى  اصوالً کارهاى  .گیرد  مى
  .کردم شان تجلیل از کار مهم

وقبلتـین  ذمتبرکه به مسجد   سایر بقاعبراى دیدن  ،تمعمج یسیوضو در دفتر ر   پس از تجدید  
 درسـت در محـراب سـوى    ،محراب مقابـل یکـدیگر در شـمال و جنـوب مـسجد            دو  . میرفت

 .انـد  یر قبله به سوى کعبـه کـرده     غیاشاره به ت   ،و اردو  فارسى   ،مسجداالقصى به خطوط عربى   
ر و فاطمـه  م به محل مساجد فتح و سلمان و على و ابوبکر و ع      .نماز هدیه مسجد را خواندیم    

  .رفتیم ...و 
 سـاکن  ، گفتنـد . چنـد زن مـصرى هـم آنجـا بودنـد     . نمـاز هدیـه خوانـدیم   ،در مسجد فتح 

 مـسجد  .کننـد بازکه  از آنها خواستم  . اند  کردهدرب مسجد حضرت زهرا را مسدود     . اند  مدینه
 ایـن مـساجد در منطقـه جنـگ     .ست براى تجدید بنا، گفتند.اند کرده کلى خراب  ابوبکر را به  

 ؛ چون آثارى از خندق نمانـده اسـت       ؛ صحنه جنگ دادند   ة توضیحاتى دربار  .اند  ندق واقع خ
کـه در   ن موقـع آ گفـت در  ،که همـراه مـا اسـت        آقاى مولوى اسحاق مدنى    .قابل تطبیق نبود  

 مسکونى شـده   ولى فعًال آنجا تبدیل به منطقه  ، آثارى از خندق بوده    ،کرده  مدینه تحصیل مى  
   .است

 .دیم نمـو  به امام مـسجد اقتـدا  .کردیم  در نماز ظهر آنها شرکت.با رفتیم قُاز آنجا به مسجد  
 اسـتاد قـرآن دانـشگاه    .کـردیم  پرسـى و مـذاکره   بعد از نماز با امام مسجد در محراب احـوال     

 آزمـایش حفـظ قـرآن از ایـشان     . خـوبى دارد ل حافظ قرآن است و لحن ترتیـ     .شرعى است 
 و »فَال تُعجِبک أَموالُهم و ال أَوالدهم«: داریم ه توبه وردر س را که    دو آیه شبیه به هم       ؛نمودم
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
   1.ها بود  به خوبى خواند و متوجه تفاوت؛ بخواندم گفت،ى دارندیچند اختالف جز

د از حـ زیارت قبور شـهداى اُ از  پس  .د رفتیم حاز آنجا به مسجد جمعه و سپس به منطقه اُ         
د و حـ  صـحنه جنـگ اُ  ة دربـار ؛ توضیحاتى شـنیدیم -درب محوطه قفل بود -ها  پشت پنجره 

 ولى چند نظر در محل تنگه بـود  ،فى که کفار از آن به عقبه مسلمین حمله کردند  وتنگه معر 
  .کردیم  به هتل مراجعت. خسته بودیم.که به نتیجه نرسیدیم

 براى بازدید از طرح اصالح و تکمیـل حـرم   ،ها بعد از ناهار و استراحت و مطالعه گزارش     
ینـه الحجـاج از نیروگـاه و بخـش سـردکردن آب       در کنار مد.شریف ابتدا بیرون شهر رفتیم 

 مگاوات براى احتیاط 20 مولد برق به ظرفیت   گاه هشت نیرو  .کردیمبراى تهویه حرم بازدید   
هـاي رفـت و     لولـه .فرسـتند   سرد شده را از آنجا از طریق لوله به منطقه حرم مى       دارند و آبِ  
   .کند زمینى عبور مىعظیم و وسیع زیرنل تودرون برگشت از 

 به پارکینگ بسیار . کیلومتر استنُه گفتند   ؛ به سوى حرم آمدیم    ،از زیرزمین خیابان سالم   
 خـرج ر در دو طبقـه بـا گرانیـت و  زیبـا و پ    ،که زیـر منطقـه حـرم   منتهى شـد  عظیم و مدرنى    

تحـسین   ایـن همـت را   ،بوددفتـر یـاد    در. ماشین را دارد500 ظرفیت چهار هزار و  .اند  ساخته
  . مکرد

                                                
 - ابتدا عین دو آیه را . رندهایی با هم دا تفاوتسوره توبه شباهت زیادي به هم دارند، در عین حال   85 و 55 آیات

دنْیا و تَزْهقَ أَنْفُسهم و هم فَال تُعجِبک أَموالُهم و ال أَوالدهم إِنَّما یرید اللَّه لیعذِّبهم بِها فی الْحیاةِ ال «:کنیم ذکر می
در . »و ال تُعجِبک أَموالُهم و أَوالدهم إِنَّما یرید اللَّه أَنْ یعذِّبهم بِها فی الدنْیا و تَزْهقَ أَنْفُسهم و هم کافرُونَ«و » کافرُون
حکایت از کراهت منافقان از انفاق و هزینه کردن مال در راه خدا  به قبل عطف شده که »فاي تفریع« مطلب با ،آیه اول
 بعد خطاب به پیامبر و مؤمنان آنان را از .کردند  از انفاق خودداري می،لبسته بودند چون به زیادي مال و فرزند د؛داشت

ولی در ، ندانیدهره مندي همرنگی با منافقان برحذر داشته که به اموال و اوالد دلخوش نباشید و آن را نیکو و عالمت ب
 ،ایمان نعمت نیست  که اموال و اوالد براي افراد بیگردد عطف باشد، این حقیقت یادآوري میکه  بدون این،آیه دوم

 زیرا ،ست اشغال نموده و اسباب عذاب آنهابلکه اسبابی است که آنان را به خود مشغول کرده و فکر و ذکر آنها را
  و »فَال تُعجِبک أَموالُهم و ال أَوالدهم« : در آیه اول فرمود.گذارد آنها را راحت نمی.. .دست دادن و خوف تلف و از 

تر از نظر آنان   از این رو از پست،کرد تا اعالم کند که دلبستگی آنان به اوالد بیشتر از اموال استحرف نهی را تکرار
 دعوت به انفاق بود و ، این بوده که در آیه قبل»ال«کرار شاید هم وجه ت. شروع کرده و به اشرف ختم نموده است

 از این رو با تکرار ؛داشت و ذکر دلبستگی به اوالد مورد بحث نبود ه اموال آنان را از انفاق باز میدلبستگی شدید ب
 در ،ندا خوش دلنگري یاد کرد و اعالم نمود که آنان به اموال و اوالد  الد را هم از باب استطراد و جامع، اوحرف نهی

 از این رو ؛ کالم ابتدایی و بیان مذمت دلبستگی به اموال و اوالد است،اما در آیه دوم. حالی که این عذابشان است
 .هاي جزیی این دو آیه گفته شده است  در فرقنیزوجوه دیگري . اند دون تکرار حرف نهی بر هم عطف شدهب



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 709
                                      

 اهمیت طرح توسـعه حـرم و نیـز طـرح     ة دربار. جمعى از همراهان آمدند.به هتل برگشتیم  
.  اسـت ه حـدود شـش میلیـارد دالر هزینـه شـد     ، گفتنـد ؛ صحبت کـردیم   بقیعتوسعه اطراف   

  نمـاز عـشا را بـا آنهـا بـه     . براى زیارت به حرم مطهر رفتم  .سرشب خاطرات دیروز را نوشتم    
د و کردنـ   تا حرم را خلـوت  . مختلف پرداختیم  هاي زیارتبه   ، بعد از نماز   .جماعت خواندیم 

بـه هتـل    .هاى دیگر از توسعه حرم را دیدیم   بخش .کردیم سپس با آرامش زیارت را تکمیل     
  .تهران را از روى کامپیوتر خواندمهاي  و روزنامهها و خالصه اخبار   گزارش.برگشتیم

  
  1998 فوریه 26                             1418 شوال    28   1376  اسفند7شنبه  پنج 
   

آثـار مقـدس    ىیوی فیلم ویدزمان هم. مفصل شد؛ خاطرات دیروز را نوشتم    ،بعد از نماز صبح   
کار خـوبى بـراى زوار اسـت    ؛کردم  مىنگاه   ،دان  گذاشتههتل   تلویزیون   از طریق که  را  مدینه  

  .که معموالً اینجا هستند
هـاى    پس از توجـه بـه جاذبـه   .عى از همراهان براى خداحافظى آمدندکه به مکه بروند جم

.  تصمیم گرفتند به جمع ما بپیوندندکه باعث مشکل جا در هواپیما شـد       ،ن صالح ئسفر به مدا  
 سعودى به سـوى  130- سی  به فرودگاه مدینه رفتیم و با دو فروند هواپیماى         ده صبح ساعت  
  .کردیم پروازالعال استان 

 اسـتاندار و مـسئوالن اسـتان    . فـرود آمـدیم  مغیـراء در یک فرودگاه خاکى در کنار منطقه     
صـالح حرکـت    نئهـا بـه سـوى مـدا      بـا اتومبیـل  . امیر سدیرى است، استاندار.استقبال کردند 

 در مسیر به یک توقفگاه رفتیم کـه در صـحرا بـراى پـذیرایى و معارفـه ترتیـب داده         .کردیم
چـادر   چنـد  .هاى گز و طاق و قیچ و اسکمبیل خودرو فـراوان بـود      تهى که بو  ی در جا  ،بودند

  .کردند  ما را همراهى مىمازه سوارج و گروهى ندکرده بودبزرگ و مجلل برپا
 .کشیده شـده در طـول یـک دره سرسـبز و کوهـستانى             شهرى ؛از آنجا به شهر العال رفتیم     

. گوینـد  هاى عربستان مى   کوه خوشرنگ است و به آنها عروس     و  هاى اطراف بسیار زیبا      کوه
که قبالً چـشمه  کنند  چاه آنها را آبیارى مى100 و بیش از جار بیشتر نخل و مرکبات است   شا

کم  بـاران در ایـن منطقـه بـسیار      ، گفتنـد  .انـد   کـرده  چاه حفر  ،ین رفتن سطح آب   یو با پا  ه  بود
   .متر است ی میل12بارد و خصوصاً امسال که به قول آنها کمتر از  مى
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 نماز ظهر و عصر را به . آثار باستانى منطقه توضیحاتى دادند ة دربار .هر به موزه رفتیم   در ش 

اى   دره، کیلومتر مـسیر 20 تمامى .ن صالح رفتیمئ با اتوبوس به سوى مدا     .امامت من خواندیم  
هـاى    گویا با طوفـان ؛هاى سفید جمع شده بود ملرى از یها  توده،ها  در کنار کوه .سرسبز بود 
  .شود ى جمع مىشدید فصل

پوشیده با شن و ماسـه   ،است دشتى . منطقه جالبى است؛ن صالح پیاده شدیم   ئدر محل مدا  
 یـک  Cافراشته و اطراف آن را به صـورت     هاى کوتاه سنگى سر     کوه ،و در جاى جاى آن    

کـه آنجـا را بـه نـام       همین شکل احاطـه باعـث شـده   ،کرده و به قول راهنما    رشته کوه احاطه  
 کـه هنـوز   »حجـر «ى هم در منطقه است بـه نـام    ی شبیه حجر اسماعیل و روستا     ؛مندبنا »حجر«

حاب    «همان حجر مذکور در قرآن باشـد کـه      دهند   مى است و احتمال  پسر أَصـ کَـذَّب لَقَـدو
اق متصل ساخته شده که در کوه  تا چند ا  یو   ها    اقتا ،در اطراف چند تپه    1.»الْحجرِ الْمرْسلینَ 

   .اند کنده شده
سـمى  ااز آنهـا  خیلـی   و براى ه استشد  واحد تاکنون کشف و ثبت   140 مجموعاً   ،گفتند
خیلـى صـاف و جالـب    را  سردر آنهـا هـم شـبیه بـه هـم سـاخته شـده کـه کـوه                    .اند  گذاشته
 اگر اینها مربوط بـه قـوم صـالح باشـد کـه حـدود         .ها متر ارتفاع دارد     اند و گاهى ده     تراشیده

زیـادى از آنهـا    از تعـداد  .اى داشته باشند   رفته باید ابزار پیش   ،ههفت هزار سال قبل ساخته شد     
   .کردیمبازدید

 نظر . استه صالح از آن بیرون آمدهق کوهى را نشان دادند که نا،تر متر آن طرف چندکیلو
ه قـ کـه پـس از کـشتن نا     همان است که در قرآن بارهـا آمـده         که این منطقه    این است  ،غالب

را ت آنهـا  شـ هاى ساخته شده در د قوم ثمود نازل شد و خانه عذاب الهى بر   ،حضرت صالح 
جـا    همـان .ها ماند و خودشان هم هـالك شـدند   و این بیوت ساخته شده در کوه منهدم کرد 

هـاى   گفت که نظر دیگر این است که سازنده اینها شخصى دیگـر بـه نـام صـالح در تـاریخ                
کتشاف آثـار مـدفون در دشـت    ت و آن قدرها قدمت تاریخى ندارد و هنوز براى ا    سا خرؤم

  . استحفارى نشده
 سال پیش و یـک ایـستگاه قطـار    700سپس از یک کاروانسراى کوچک عهد اسالمى از     

                                                
 -  سوره حجر80آیه  :أَص کَذَّب لَقَدینَ ولرْسرِ الْمجالْح ابانی مینیکه سرزم[حجر ] ارید[ اهل یو به راست: معنی. ح 

 .  کردندبی را تکذامبرانی پ،] و شام استنهیمد
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 این خط را که تا مدینه امتـداد  ، البته خاندان سعودى؛کردیمعهد عثمانى در کنار آن بازدید    
واگـن هـم   و و یـ  لکوموت،وهـا بـوده  یکه تعمیرگاه لکوموت در سالن آنجا  .اند  داشته از بین برده   

   .وجود داشت
همـت زیـادى بـراى نـشان      .ى براى ناهار برگـشتیم   ی به همان توقفگاه صحرا    ياز راه دیگر  
ترتیبى به اند که   به آنها گفته گویا از ریاض؛ه ناهار کرده بودند  یهترسوم در   و  دادن عادات   

اینجا عمل شـود و   ،و نشدکنند تا آن برنامه رفتن به صحرا که در ریاض قرار بود بشود       عمل
   .شد

 .غذاهاى دیگر اطراف آن چیده بودنـد  در سینى بزرگى و انواع      ،شترى بریان کرده بودند   
 از مرغ و ماهى و کلـه  ؛ روى زمین نشستیم و غذا صرف شد.ده بودندسفره ما را دور آن چی    

 ؛ه بـود محلـوجى روز ] حـسین [آقـاى  . و عـسل تـا ارده   و زبان و دل و قلوه و برنج و کبـاب            
  . در ماشین ماند وکسالت داشتهم کالنترى ] عیسی[ آقاى .کرده بودنذر

 چاى و نعناع به سبک ، ولى بزرگ بود،چادرهاى ما دیگرى که شبیه سیاه   ه  خیمسپس در   
 وقـت نمـاز   ، در همان زمان  .دنسلیقه باش کردم اعراب این قدر با       فکر نمى  ؛جالبى صرف شد  

  . نماز خواند امیر آن طرف خیمه رفت و.عصر شد
صالح زد که منظره را از ن مدائ چرخى بر سر  ، هواپیمایمان در مراجعت   .به فرودگاه رفتیم  

 خیلـى از  ، مردم و مـسئوالن .کردم منطقه عالء  ةاى با رادیو عربستان دربار       مصاحبه .باال ببینیم 
  .ما که به آنجا رفته  اولین شخصیت عالى اسالمى هستم،این سفر ممنون بودند و گفتند

 .ش آمـد مـن  ایـران آقـاى  .  اخبـار را از کـامپیوتر خوانـدم       .نزدیک غروب به مدینه رسیدیم    
نُـه و    سـاعت .شان گفـت  کرد و از مشکالت   1خاولهنُشیعیان  اى براى نحوه مالقات با        توصیه

   .به زیارت حرم مطهر رفتیمشب  نیم
  

                                                
 - ه طااز آنها اری بس، حجيها  و سفرنامهنهی مدخی شهرت دارند و در منابع تارعی که به تش نهی از اعراب مديا فهینُخاوِل 
 . آنها برقرار بوده استانی می روابط خوبربازی از د،یرانیران ای و زافهی طانی اانی میبه سبب قرابت مذهب.  شده استادی

 کار در قی از طرشترینخاوله ب.  قوم اشاره داردنی و اشتغال اشهیبه پ) برگرفته شده از نخل( کلمه نخاوله ایگو
 سفرنامه کی در. ندیگو ی مزی ن»ونینخل« قوم، نیبه ا. ندا کرده ی منیمأ را تشی خوی مخارج زندگنه،ی مديها نخلستان

 ي و در مزارع اهل سنت به کارگردهیپوش ی می به رنگ آبییها  شده که لباسادی »يریخز«، از نخاوله با عنوان حج
 .دانشنامه مجازي اهل بیت: منبع. اند مشغول بوده
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بـه سـوى خیبـر حرکـت      ،هـا   با تعداد زیادى از همراهان و ماشین     ،صبحهفت  حدود ساعت   

 در ،کـه همـراه برداشـته بودنـد      صبحانه را.رفته بودند  جمعى از همراهان هم به مکه  .کردیم
 .ت در جاده تبوك و جاده معمولى اس    . مسیر بدى نیست   . نزدیکى خیبر خوردیم   ،کنار جاده 
 تقریبـاً  ،ى وجـود دارد هـای   روستاها و نخلـستان ، در کنار جاده،کیلومتر از مدینه 50تا حدود   

کنند و بقیه راه تا نزدیک خیبر بیابـان اسـت و تـک         متصل به هم که از آب چاه استفاده مى        
  .ى از گیاهان گرمسیرى داردیها  و بوتهسمردرختانى مثل 

 هـزار نفـر   40 .دارد اسـتاندارى  ،جمعت نداردنفر ار  هز100از بیش خیبر با اینکه مجموعاً  
یس یـ  استاندار و ر. مستقیماً وارد شهردارى شدیم.کنند در شهر و بقیه درروستاها زندگى مى    

  .آمد  معارفه به عمل، شهردارىن در سال.کردند ى و شهردار استقبالیدستگاه قضا
) ص( خیبـر توسـط پیغمبـر    بـه فـتح  ؛که جالب بود شته خواند نو خیرمقدم از روى     ،شهردار

) ص( مـسأله اعـالن پیغمبـر   1.کرد خیبر را تصریحفتح  در   )ع(اشاره کرد و نقش برجسته على     
بـا درد  ) ع(ى که آن صفات ممتـاز را دارد و مرتـضى علـى    ددر مورد دادن پرچم رزم به فر 

 ؛بـوده اسـت  کـه بزرگتـرین دژ یهـود     مرحـب قلعه شخص شدن على و سپس فتح      مچشم و   
 یک تابلو از تصویر پـنج قلعـه     :اى دادند    هدیه .کردیم  او را تحسین   2. جالب افتاد  براى حضار 

                                                
 - َغزوه خریآغاز شد و ي قمري هجر7 که در ماه محرم سال بریمنطقه خ انیهودیبرابر ) ص( اکرمامبری از غزوات پب 

 انیهودی به بری خانیهودی سبب بود که نی جنگ به انی ايریگ شکل .افتی انی مسلمانان پايروزیدر ماه صفر با پ
 نیمسلمانان در ا.  کردندکی جنگ با مسلمانان تحري عرب را برالی از قبای پناه دادند و برخنهیشده از مد اخراج

اما به .  را ترك کنندبری با زن و فرزند منطقه خيهودی انی قرار شد جنگجويا  شدند و بنابر صلحنامهروزیجنگ پ
 . از محصول را بردارندیمی بمانند و زراعت کنند و نبری به آنان اجازه داد در منطقه خامبری پان،یهودیدرخواست دوباره 

 . غزوه استنی از نکات مهم ابر،ی خيها  قلعهیدر فتح برخ) ع (ی حضرت عليها رشادت

 - ي براامبری قلعه خود متشکل از چند دژ بود و پنیا.  فتح نمود، ناعم بودامبری که پبری قلعه خنیگفته شده است نخست 
 خود را سپر آن حضرت امبری پارانی کردند و ربارانی مسلمانان را تانیهودی. صف کردبه  خود را ارانیها، حمله به آن

و سپس ) ابوبکر و عمر:  ابن اسحاقتیدر روا( دو تن از مهاجران ه خود را بدی پرچم سفامبریآن روز پ. دادندقرار 
فردا پرچم را به «:  فرمودامبریپ.  برند، بازگشتندشی از پي کارآنکه ی ب،يگری پس از دیکی از انصار داد، اما آنان يمرد
 خواهد کرد و انان مسلمبی و خداوند به دست او فتح را نصرنددا ی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست میکس

  را که دچار چشم درد بود، با اعجاز شفا داد و پرچم را بهی حضرت علامبریصبح روز بعد، پ» .ستی نزندهیاو گر
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  .خیبرقدیمى 
اى مـسکونى بـا     منطقـه .اى قـرار دارد  کـه در دره  سپس به محل قلعه در شمال شـهر رفتـیم         

کـه    کوچکیملک نیست و نخلستانى سرسبز با قطعات       یهاى گلى و چوبى که مسکون       خانه
 بـه صـورت غیـرمنظم و هـر یـک بـا سـهمى از        ه،ى از هـم جـدا شـد      گلـ  هـاى    دیوارکـشى  با

  .هاى آب چشمه
که جوشش آب از سه نقطه در » چشمه على « یکى از آنها به نام   ؛ چشمه آب را دیدیم    ود

 شـیرین  ؛ از آب نوشـیدیم .کف آن مشهود است و تعدادى ماهى هم در آب وجود داشـت           
داده است و آبش به دو طرف  نقطع آبتاکنون الی  گفتند از صدر اسالم.است و خوشگوار

 ظـاهراً  .شود آب است و مواقع بارندگى زیاد مى   البته خیلى کم   ؛شمال و جنوب جریان دارد    
   .منبع آب از کوه غربى چشمه است

 بـه صـورت تپـه بلنـدى     ،و خاك و گـل  با سنگ ،قلعه مرحب در محاصره نخلستان است  
 ،تند گف. با گل و چوب ساخته شده وقه است دو سه طبراق دتدرآمده و باالى آن تعدادى ا   

هـاى    دیـواره .اند کردهو سپس بازسازى  -ها   آخرین بار در زمان عثمانى - بارها خراب شده  
که  هم در باالى قلعه استچاهی  .دادند از قدیم مانده باشد      سنگى هم داشت که احتمال مى     

  .هاى سنگى دارد یوارهدو اند  داشته  که آب برمىهشدها حفر تا سطح زمین نخلستان
 آثـارى از در بـزرگ   .که باعث سرسبزى درختـان اسـت   در خاك آنجا فسفر وجود دارد     

در آنجا از  . از آن در به عنوان پل استفاده کردند انسلمانمبراى عبور   ) ع(علىکه   قلعه نیست 
رو   کیلومترى شرق خیبر است و راه ماشین  70 در   ، گفتند .وضع و محل قریه فدك پرسیدیم     

 کیلـومتر از  40ل در غرب فدك رفت که حـدود  یز آن سو ندارد و باید از راه مدینه به حا         ا
 .اس کرده بـود  حسار آنها ، مورد فدكدرما   پیگیرى و سئوال زیاد .جاده اصلى فاصله دارد   

  .که به خاطر مسأله مهم تاریخى و اختالفى بین شیعه و خلفا است توضیح دادیم
 در بـین  ،اق بازرگـانى گفـت  ت از سوى ا، از همراهان استاردکانى که  شمس] علی[آقاى  

 براى دیگران توضیح اختالف حـضرت  ، یکى از آنها .خودشان این مسأله مورد صحبت بود     
رسـد حـق بـا اهـل بیـت پیغمبـر بـوده          به نظر مـى   ، با ابوبکر و عمر را داد و گفت        )س (زهرا

                                                                                                              
86، ص2 لد جفی؛ بالذر349، ص3 لد؛ ابن هشام، ج654-652، 649-648، ص2 واقدي، جلد:  منابع. سپرديو ،

 .213صفحه ؛ ابن حزم، 92-93
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  1.است

جمعـه  بـراى شـرکت در نماز    .کـردیم  استراحتى   ،ندق محل اقامت  ف در   .به مدینه برگشتیم  
 محلـى را  ، بـراى حفاظـت  ، نزدیک بـاب الـسالم  .شد ى اقامه مىفذیحرفتیم که توسط آقاى  

 عمـده  .خطبـه اول را مفـصل خوانـد      .کرده بودنـد  هاى فلزى از مـردم جـدا        یوارهدبا  براى ما   
 و حـضور نیروهـاى خـارجى   و یل و ترکیـه  یاسرا ،هاى بزرگ  از قدرت  .ها سیاسى بود    بحث

 ولى از شیعه هم به خاطر اهانت شیعه به صحابه و ،عراق و سلطه اجانب به شدت انتقاد کرد       
بـه   ،شه و اعتقاد به مهدى موعود و والیت فقیه و نیابت امام خمینى از امـام زمـان          یخلفا و عا  

  .شدت انتقاد کرد
 ماننماز ي،نارک اقت در ا.جماعت بیرون رفتیمصفوف من و همراهان به عنوان اعتراض از        

حرم شریف که همراه  یسیها و ر     به همراهانمان از سعودى    .جداگانه به جماعت خواندیم   را  
ل عدم صـالحیت ایـن فـرد بـراى      دلی،سلمینانگیز بین م     گفتیم این اظهارات تفرقه    ،ما آمدند 

 ،کـرد و گفـت     حرم عـذرخواهى   یسی ر .کردندتأییدما را     آنها هم حرف   ؛جمعه است  امامت
 تلفنـى   ،وزیـر همـراه    ،آقاى دکتـر نفیـسه    ،سـاعتى بعـد    .اطالعى است   فرد بى  ،عهاین امام جم  

هستند و برخورد شدیدى   که مأموران به دستور مرکز مشغول رسیدگى به اظهارات او          گفت
 عصر امیرعبداهللا هم تلفنـى از ریـاض بـا مـن صـحبت        .خواهد شد و از من عذرخواهى کرد      

 این شـخص    ،گفتو »کثیرکثیرکثیرکثیر فآس ىنّا« ،کرد و گفت   اظهارتأسف کرد و شدیداً  

                                                
 - ها و مزارع   ساکن در قلعهانیهودی آن را فتح کرد، يها  و قلعهبری منطقه خبر،یدر جنگ خ) ص(امبریپس از آنکه پ

 آنان ي براها نی از زمیمی شدند و قرار شد نی و مصالحه راضمیفرستادند و به تسل) ص(امبری نزد پیندگانیفدك نما
از  . جنگ به دست مسلمانان افتاد فدك بدوننی کنند؛ بنابراكخواست، آنان فدك را تر) ص(امبریو هرگاه پ .باشد
 اریاخت) ص(امبری و پشوند ی مدهی نامءی فَد،ی که بدون جنگ به دست آیاموال  ششم و هفتم سوره حشر،هی بنابر آیطرف

و حق :  حقَّهیب وآت ذَا الْقُرْ «هیا نزول آب ی و سنعهی بنابر نقل ش.د بسپارداند، ی که خود صالح میدارد آنها را به کسان
 است که یی به سبب ماجراانیعی شانیشهرت فدك در م .دی بخش)س (فدك را به فاطمه) ص(امبری پ» را بدهشاوندیخو

را به نفع خالفت مصادره گرفت و آن ) س(  ماجرا ابوبکر فدك را از فاطمهنیدر ا. رخ داد) ص(امبریبعد از وفات پ
اما   است؛دهیشن) ص(امبری است که خود از پیثی حدنی و اگذارند ی ارث نمامبرانی بود که پنیاستدالل ابوبکر ا. کرد

 از وفاتش شی پامبری را شاهد آورد که پمنیو ام ا) ع(یو امام عل  سخن ابوبکر را خالف قرآن خواندنیا) س(فاطمه
از ) س( فاطمهیوقت.  نکنديدراز  به فدك دستیتا کس نوشت ي و کاغذرفتیابوبکر پذ  است؛دهیفدك را به او بخش

 ی ماندن دادخواهجهینت یبه دنبال ب.  را گرفت و پاره کردنوشته و دی آمد، عمر بن خطاب او را درونیمجلس ب
 .ویکی شیعه، دانشنامه مجازي اهل بیت:  منبع. را خواندهی فاطمه به مسجد رفت و خطبه فدکن،یرالمؤمنیام
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   . شود تنبیه مى
 را هـم راه  اننـ  همـه ز ،ی این بار بدون معطلـ   .چمدان را بستم و عصر به زیارت بقیع رفتیم        

 توسـط آقـاى افـشار     اهللا  زیـارت امـین    . روى خـاك نشـستیم     ، همگى بر سر قبور ائمـه      .ندداد
د خوب ر این برخو،جمعه حرم  بعد از آن اعتراض امام.هم همراهمان بودپلیس  . خوانده شد 

  .روهاى وهابىکجى به تند هند ى بود و یای شاید براى دلجو،ها سعودى
 آقـاى  لـه شـیعه  وخامحلـه نُ  بـه  ،جد و امام جماعت شـیعیان   سپس براى دیدن حسینیه و مس     

 .گیرنـد  مـورد بازخواسـت قرار  ،ند که بعد از رفتن ماا  شیعیان نگران، معلوم شد  .رفتیم عمرى
 ،]امیرالحـاج سـابق حجـاج ایرانـی    [،  هـا   ینىیخـو ] سیدمحمد موسوي [که قبالً آقاى    گفته شد 

هـا   ت سعودىبازخواسمورد  ، عمرىیک بار به دیدن همین آقاى عمرى رفته و سپس آقاى        
کـرده و   ارهخولى این بـار اسـت   شده است، هاى دیگر يگیرکشیده و سختزندان گرفته و   قرار

 مـن هـم بـه قـصد     .کرده بود  اظهارتمایل،رفتم  چون من رسمى و همراه مأموران سعودى مى       
بـه حـسینیه    . پـذیرفتم ،آنهـا و شکستن جـو رعـب     دادن عالقه ما به آنها       تقویت شیعه و نشان   

 آنجـا هـم دو سـه نفـر     .ها بـود  که از باغى از نخلستان  سپس به مسجد رفتیم   .کسى نبود .رفتیم
 مسجد نبوى است ،گفتند. که اینجا مسجد شیعیان است    ددر مقابل سئوال ما منکرشدن    . ندبود

همـان نهـى   ی از پـذیرفتن م ،که صاحب ایـن محـل  گفتند که دم در نوشته شده بود      و همراهان 
  . استشده

 فارسـى هـم   .دیلرز هایش مى  دست.مردى مریض است پیر. آقاى عمرى رسید  ،موقع رفتن 
 خواسـتم عربـى صـحبت شـودکه مـورد توجـه خـاص        . با من فارسى صحبت کرد   بود و بلد  

ى چنـد  یسـرپا . کنـد  تـرجیح دادکـه فارسـى صـحبت        ولـى خـودش    ،سعودى هم قرار بگیرد   
  . و احتیاجى ندارندشکلشان خوب است و م گفت وضع؛ اى صحبت کردیم جمله
 ماشین و مأمور در منطقـه فقیـر شـیعه مـورد توجـه      ه البد حضور آن هم   .ندق برگشتیم فبه  

یس تـشریفات  یـ  ر.رفتـیم  کردیم و بـه مـسجد شـجره    غسل ، براى احرام.گیرد خاص قرار مى  
ام  لباس احـر .نماز مغرب و عشا را به امامت من خواندیم. آمده بود مدینه هم براى بدرقه  امیر

ها شدیم و از راه اتوبان بزرگ خوب مدینـه ـ مکـه      سوار ماشین،ها پوشیدیم و پس از لبیک
  .کردیم ها صرف شام را هم در اتومبیل .رهسپار مکه شدیم

 در ، محـل اقامـت کنـار حـرم شـریف      ،»قصرالـضیافه « . وارد مکه شدیم   یازده شب ساعت  
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خـوبى    مقـام ابـراهیم را بـه   وشرفه  م کعبه داخل حرم را و    ،هاى خود   اقتاز ا  .شرق حرم است  

  .کم رسیدند  همراهان هم کم.بینیم مى
 دعاهـاى   ،مـنش   آقـاى ایـران    . حرم خلوت بود   .رفتیم مناسک عمره مفرده   براى انجام بقیه  

نمـاز آن حـدود دو    و طـواف نـساء   و ریقـص تطـواف و نمـاز و سـعى و    . خواند  را مى  ورهثأم
  .ردیمک از آب زمزم هم استفاده .وقت بردساعت 

 ؛ها همراه بودنـد   آقاى دکتر نفیسه و سرهنگ ابراهیم و جمعى از سعودى      ،در همه مراحل  
 در مراسم و مقدارى  و در ماشین.شوند  از ما جدا نمى   ،در محل اقامت  حضور  در هنگام    جز
  . بامداد خوابیدیمدوساعت حدود . اند شیعه قرار گرفته تأثیر عباداتتحت هم 
  

  1998 فوریه 28                                    1418 ذیقعده    1   1376 اسفند 9شنبه  
  

 صبح از همـین  . خسته و کوفته بودم ،خوابى دیشب و سفرهاى طوالنى با ماشین       به خاطر کم  
هى تعداد زیادى از مأموران بـا لبـاس فـرم         به خاطر همرا   .کردیم را زیارت کعبه  ،اقامتمحل  
 مـسجدى هـم   ،که ما هستیم15بقه  در ط،افهضیقصر الدر  .مور یکمتر به داخل حرم م ،نظامى

 .که روى بام حرم هستیم  مثل این است؛اند نظرگرفتههاى بزرگ در   با پنجره ،مشرف بر حرم  
  .جالب و دیدنی است ،ها منظره نمازها و طواف

 مـشغول نـصب   . رفتـیم ا بـه منـ    ،هـاى توسـعه و خـدماتى         براى دیدن طرح   ،صبحنُه  ساعت  
 چنـین  ا،هـاى منـ   سـوزى سـال گذشـته در خیمـه          بعد از آتـش    . جدید نسوز هستند   چادرهاى

  .دن منتظر ما بود،ر حج و جمعى از سران سعودىیزو. اند گرفته یتصمیم
 صـرف  ، نزدیـک دو میلیـارد ریـال    ؛توضـیحات دادنـد   حـج   الدن و وزیر     مدیر شرکت بن  

 مجهز به کولر و .  نیاز استهاى مورد که یک پنجم خیمه   کنند  نسوز مى   هزار خیمه  30ایجاد  
 -2ا منـ در  ایجاد سـاختمان  -1 در بین سه فرض ، گفتند.پاش است الم خطر و آب سیستم اع 

اند و هزینه  دیدهحت سوم را مصل  راه   ،ها از این قبیل      ایجاد خیمه  -3گذشته   ادامه وضع سنتى  
هـا بابـت    طوفم به جاى پولى که قبالً به   ؛دشو   مدت دو سال از حجاج گرفته مى       آن هم در  
و در جاهـاى دیگـر   اسـت   تکمیل شـده    به  نزدیک ،هاى ایران    منطقه خیمه  .اند  داده  چادر مى 

   .کار ادامه دارد
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هـاى    مخزن.کردیما بازدیده  آب مورد مصرف طرح در باالى کوه       سپس از مخازن عظیم   
ى آب و نیز طرح ابتکارى حفارى تونـل در کـوه و    مکعب هزار متر  600بزرگ یک میلیون و     

عمـل انتخـاب    کـه بـه خـاطر سـرعت     ه عنوان مخزن آبآن ب بندى و طرف آن و عایقستن د ب
آنجـا توضـیح دادندکـه در شـهر      در .کننـد   ولى گران تمام مـى ، جالب است  ؛شده را دیدیم  

کیلـومتر  انـد و بـراى هر   کرده جرامجهز ا کیلومتر تونل وسیع و  53 تاکنون حدود    ا،مکه و من  
  .کنند  میلیون دالر هزینه مى30حدود 

وزیـر   .کردیمها و جاهاى دیگر بازدید رات و پلجمسپس از مرکز اورژانس و محل رمى   
 حدود ، در سال گذشته.ها توضیح داد کننده مره و عجحج و تعداد حجا برنامه  حج در مورد    

 .تسـ ا که بیش از ظرفیت حرم و مـشاعر اند مره داشته هزار زائر ع600دو میلیون زائر حج و      
حـال   در ؛انـد   مهار جمعیت گذاشـته ، جهتکه براى حجاج خارج و داخلى  ىیها  محدودیت

مره محدودیت ندارد  ع ولى، فقط یک بار اجازه حج دارد ،هر نفر در مدت پنج سال     حاضر  
  .اند و به کشورهاى خارجى سهمیه داده

  کـه  ر تعداده هـ  بـ ، بـدون محـدودیت سـهمیه   ، همه کـشورها جـز ایـران    ،مرهگفت براى ع
اگـر آزاد    ولـى ایـران سـهمیه دارد و    ؛آیند   ولى خیلى نمى   ،توانند به مکه بیایند      مى ،بخواهند

 .ع محدودیت از سهمیه ایران بررسـى کننـد     قرار شد براى رف    .آیند   بیش از این هم مى     ،بشود
براى حـج و   تل در مجموع هزینه دو،گفت.ها هستند  ایرانى،ترین حجاج جهان  منظم ،گفت

در مجموع سودبخش ،کالن کشور عربستاناما براى اقتصاد، آمد آن است بیش از در ،مرهع 
  . برد  بخش خصوصى استفاده را مى؛است

هـاى فـراوان    بوط به حج کافى نبود و در مقابـل سـئوال         ل مر یاطالعات وزیر در مورد مسا    
 بـه سـئوالى   ،1یفمسجد خَ به خصوص که هنگام عبور از مقابل      ؛ دچار مشکل شده بود    ،من

                                                
 - که در دامنه ي به مسجدلی دلنیبه هم. جوار خود بلندتر باشد  هميها نی از زمای دو کوه بوده انی که مدشو یگفته م 

 منا در مکه نی مسجد سرزمنیتر  مهمفیمسجد خَ.شود ی گفته مفی مسجد خَ،منا ساخته شده) صابح( حیکوه صفا
 مسجد در نیاز ا.  کرده استرادی را در آن ا الوداعه حجيها  از خطبهیکیدر آن نماز خوانده و ) ص(امبریاست که پ

 حج به امی شده و تنها در اي هزار مترمربع مساحت بازساز25 مسجد در نیامروزه ا.  شده استادی زی سمات نيدعا
 يها نی از زمای دو کوه بوده انی که مشود ی گفته مینی زمایدر لغت به دامنه کوه  فیخَ . باز استاران نمازگزيرو
 فی مسجد خَ،منا ساخته شده) صابح( حی که در دامنه کوه صفاي به مسجدلی دلنیبه هم. ود بلندتر باشدجوار خ هم

 .شود یگفته م
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کردن تعداد سئوال از جهت محدودنیز عاجز ماند و   آن   یف و وجه تسمیه    معناى خَ  در مورد 

   . با وجود امکانات پذیرش،زائران عمره ایران
که حجـاج  هایی  ریزهنگ س، گفتند.شتیمگرفتیم و با ماشین منطقه را  الحرامعرشم از آنجا به 
 بـه عرفـات   .شـود   به اینجا برگردانده مـى ا مجدداً از من  ،براى سال بعد   ،برند  می ااز اینجا به من   

 مأمور میراث . رفتیم»الرحمه لبج« درختکارى شده و باالى کوه      ، اکثر اراضى عرفات   .رفتیم
و   در آنجـا )ص ( از حـضور پیغمبـر   . اما اطالعـاتش نـاقص بـود       ،داد  ات مى فرهنگى توضیح 

اى بـا رادیـو ریـاض        مـصاحبه  .زمان حضرت ابراهیم گفـت     سابقه احتمالى بودن مسجدى از    
  .کردم هاى عمرانى مشاعر مقدسه طرحو سفرم و وضع عربستان ة دربار

 یکـى  .رود مـی یف  جـاده بـه طـا     و د ، از مکـه   .کردیم ف حرکت یاز آنجا به سوى شهر طا     
 . جاده کوهستانى کـه عمـده آن هـم اتوبـان اسـت     يمام و دیگردهمان اتوبان جده ـ مکه ـ   
 مثـل   ، و داراى حیوانـات حمایـت شـده   کتنـ ي هـا  جنگـل داراي منطقه کوهستانى اسـت و      

 اسـتاندار  . وارد شـدیم »داءهـ «قبل از رسیدن به شهر به هتـل شـرایتون در منطقـه              ... میمون و 
  .کردند الن شهر استقبالعبدالعزیز و سایر مسئو نبى فهد آقا،منطقه

 ؛ى دادنــدی هــدایا.ى بــودویمدگا مراســم معارفــه و خوشــ.نمــاز ظهــر و عــصر را خوانــدیم
کـه تنـوع     سـپس ناهـار خـوردیم     .هاى توضیح وضع و تاریخ طایف       عطرهاى محلى و کتاب   

 غــذاهاى ؛بــود مراســم را بــه صــورت نمایــشگاه غــذا درآورده  ،غــذاهاى بــومى و عمــومى
  .دارنداي  خوشمزه

 ، طبقه باالي در جلو.هاى مختلف شهر و اطراف را دیدیم  بخش،طبقهسپس با اتوبوس دو   
 دارنـد و گـاهى   بـاران سـاالنه  متـر   میلـی  200 حـدود  ، گفتنـد .یمبا امیر و مترجم نشـسته بـود     

را در دو سـد   .انـد  ى آنهـا بـسته   رو سد و بند کوچک بـر      30 حدود   .گهاى تند و تگر     سیل
 ،آب ى بـردن آب بـه روسـتاها و منـاطق کــم     بـرا يزیــاد هـاى تـانکر   کـامیون . مـسیر دیـدیم  

کیلـومترى   200آب از دریاى احمر از فاصله      مکعب   هزار متر  64روزانه   .کشیده بودند  صف
  .آورند  مى،کنند که شیرین مى

آن از فرد  که یک راآزار مردم قرار گرفتند و باغى مورد محل ورود پیغمبر به طایف که       
 ، را که پیغمبر پس از آزار در آنجا نشـستند   »کوع«نشان داد و مسجد     ،  کرد ىیحضرت پذیرا 

 »ىدى النباو«منطقه  قبرستان شهدا را و ند وشان را زیر چانه گذاشته بود به خاطر اینکه دست 



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 719
                                      

 ، در سفرى به جنوب و گفتند. استدر آنجا بودهها  با مورچهحضرت سلیمان مذاکره را که 
 مـسجد  سـومین   ،عبـاس را کـه گفتنـد      و مسجد ابن   ها در آنجا است     هچاکنون هم انواع مور   

   . مدینه استوبعد از مکه  ،عربستان از جهت اهمیت
 طایف هى در سفرى بن خلیفه مروا،عاص بوده و سلیمانوى که گفتند از امالك عمرا نقطه

 به شـرط اینکـه شـما هـم     ،و عمر گفته تو دارم و نباید رد کنی       اى از     که خواسته  به عمرگفته 
 اعـالن  ،اش را که واگذارى این ملـک اسـت      خواسته ، سپس خلیفه  .یک خواسته را بپذیرید   

سته خود را که خلیفه این ملک را به او پـس بدهـد و ایـن را        هم در مقابل خوا   کرده و عمر    
   .ها  همخوانى ندارد  گفتم با واقعیت؛دانند عمر مىگی بغان از اي نمونه

شهر وسیع و تمیز و داراى بلوارها و درختان فـراوان و بـا طبیعـت کـشاورزى و دامـدارى            
کردیم که در کنـار   بازدیدالکبربیل ات قرن المنازل در س قمی در مراجعت از     .توریستى است 
جـا   این،آینـد   کشورها که از آن راه مـى ه مردم یمن و عراق و هم.مکه است به  اتوبان ریاض   

  .اند  مسجد و امکانات خوبى درست کرده.بندند مىاحرام 
 را به خاطر خستگى به فردا موکـول     ا برنامه دیدن غار حر    .نزدیک غروب به مکه رسیدیم    

از خـاطرات  بخـشی   . کمبود خـواب را جبـران کـردم     ،استراحتخواب و   ساعتی   با   .کردیم
شـود و جاهـاى بـاقى      طـوالنى مـى  ،هاى خاطرات این روزها یادداشت. عقب مانده را نوشتم  

کند ر مىمانده در صفحات قبل را پ.  
پلـه   .کردنـد مان بازیبرارا  کعبه مکرمه ب در، مطابق قرار قبلى.رفتیم براى طواف مستحبى  

 همراهان را به داخـل کعبـه بردندکـه در زنـدگى مـا حادثـه بـسیار مهـم و                  من و   و گذاشتند
هـا   کـه خـانم  اهللا در ریاض به خـود مـن گفتـه بود   عبد با اینکه قبالً آقاى امیر   ؛اى است   ارزنده

ها هم داخـل    اجازه دادند که خانم    ، اما ندا  چون آخوندها مخالف   ،نباید به داخل کعبه بروند    
  .رب و متفرقه هم با ما آمدندع شوند و جمعى از زن و مرد

دار کعبـه کـه طبـق     و کلیدجمعه و یکى از ائمه مسجدالحرام     و امام فین  یس حرمین شری  یر
 هم آنجا ستن که تعمیر خانه خدا به عهده او     دال  است و مهندس بن    شیبه طایفه بنى از  سنت  

  .سازمان حج هم آمدندو عضاى سفارت ا. از ما استقبال کردند
 دسـتى  غ چـرا از ،بـود ک  چون محیط و اصـل کعبـه تاریـ   .خواند دعا مىش  من  آقاى ایران 

خانه دو  و نزد ستون اول از سه ستون هشت رکعت ، در چهارگوشه کعبه.کردیم استفاده مى
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 ،خوبى داشتند پس از تکمیل زیـارت مـردان  سیار همراهان حال ب  .خواندیمنماز رکعت دیگر 

تـاکنون  ) ص( از زمـان پیغمبـر     ، گفـت  .کـردم  با کلیددار کعبه صـحبت    . رسیدنوبت به زنان    
   .افتخار کلیددارى در طایفه آنها است

بام را هم  تشو پ  دوم    طبقه ؛کردیمهاى مختلف توسعه حرم شریف بازدید      سپس از بخش  
ى ی یـک معـدن سـنگ در یونـان شناسـا         ، گفـت  .داد  ن توضیحات مـى   دال  مهندس بن  .دیدیم
ها در زیـر    سنگ،شود و لذا در تابستان  مانع جذب حرارت مى،که جنس سنگ آن  اند  کرده

اى اسـت   گونه اند و به آزاد حرم را با آن سنگفرش کرده  صحن، گفت .شود   داغ نمى  ،آفتاب
ر ما قبـل  یاتفاقاً سف ؛کنند آب یا هواى سرد عبور مى ها لوله   زیر سنگ  ،کنند   فکر مى  که مردم 

  .گفت ها را مى کردن سنگ همان خیال سرد،از شنیدن این خبر
کـه هنگـام طـواف در     بخواننـد  محافظـان را از دور حـرم فرا  ،تماز مأموران سعودى خواس 

طـوافى بـه جـاى     .داشـتند  عـداى را نگـه   ولى باز هم ت،ت پذیرفتندمکرا  با ؛اطراف من نباشند  
   .کردیم ى و به اقامتگاه مراجعتیآوردیم و نمازى و دعا

در   وکننـد   در اینجـا همـه چیـز را در ظـروف خـاص آمـاده مـى                ، براى غـذا   .شام خوردم 
کنند و  دارى مى  گرم نگه، روى درجه دلخواه،طور اتوماتیک که با حرارت برق به دستگاهى

 .کـردم  ادهاسـتف ... گوسـفند و زبـان و       امشب از مغز کلـه     .کنیم  نتخاب مى ما خودمان غذا را ا    
موجـود  آینـد و از غـذاى    وقـت مـى   دیر،رسـند  که به موقع به غذا نمى  بعضى از همراهان هم   

   .خورندکه معموالً زیاد است مىمانده  باقی
سـیع جهـانى    انعکاس و،عبداهللا بیانیه مشترك من و امیر    .ماخبار را از روى کامپیوتر خواند     

بـه انتقـادات جنـاح چـپ در     در پاسخ    ،جمعهیزدى در نماز  ] محمد[شته و سخنرانى آقاى     دا
به عنـوان شـروع مبـارزه بـین چـپ و      و گرفته  نجه مدیران شهردارى در تهران اوج   مورد شک 

 گفـت مجمـع     ،سـت که همراه ما   آقاى حسین مرعشى هم    .توجه است مورد ،راست در ایران  
انـد و نماینـدگان مجلـس از     اى بـه رهبـرى نوشـته     این خصوص نامـه   روحانیون مبارز هم در   

شـده در  آزاد  بعـد ازآنکـه زنـدانیان   ؛انـد  اى نوشـته  جمعى نامه  اهللا هم دسته    حزبگروه مجمع   
  .اند ها را به آنها داده  شرح بدرفتارى،جلسه آنها

؛ ام کفش خـود را تحویـل پاسـداران داده    ، هنگام پوشـیدن لبـاس احـرام       ،در مسجد شجره  
  .اند گذاشتهجاکفش را جا  آنها همانمتأسفانه 
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 ،کعبـه   دعاى صباح در مقابـل    . به نماز و دعا پرداختم     ، مسجد قصرالضیافه  درطلوع آفتاب    تا
هـا را    روزنامـه .سـرویس خـوردیم   ورت سـلف  صبحانه را به ص.کردیم ایجاد احال مناسبى بر  

 اسـتقبال  ، مدیران و اساتید،یسیر.  رفتیمفیطاالقرى در راه مکه و       ماُ   به دانشگاه  .کردممرور
مرکـز تحـصیل    هـسته اصـلى دانـشگاه را    . اطالعات دادنـد  ،هىی در جلسه توج   .کردند گرمى

 فنى ،طب هاى علوم ه رشتهرفت  پنجاه سال پیش تأسیس شده و رفته که علوم دینى تشکیل داده   
کـه   هزار دانشجو دارد22 امروز . است و علوم انسانى و بخش خاص براى حج تأسیس شده         

انـد   فیند که اکثریت آنها در طـا اچهارم آن دختر اند و حدود یک فیهفت هزار آن در طا    
هـاى مختلـف    که به تـدریج بخـش    زمین دارد  مربع شش میلیون متر   .ستو دانشگاه آنها جدا   

   .شود اخته مىآن س
از بخـش مرکـز تحقیقـات حـج هـم بازدیـد       . بودتوجه ن  قابل؛کردماز نمایشگاه آن بازدید  

... ره و آب چـاه زمـزم و  مـ جرمـی    حمل و نقل و اسـکان و قربـانى و مـشکل              ة دربار .کردم
         در مورد چـاه  .کنند کمک مى  ،داره حج اسن  تحقیق کرده و به دولت براى رفع مشکل و ح 

 بــا مــصالح ،کــه آب نــدارد  متــر اول14 ، متــر عمــق دارد32 ،گفتنــد  مــاکتىهیــ بــا ارا،زمــزم
و بـا  اسـت  ده  نقطـه آبـ  20د و نزدیـک بـه   ر زه دا، متر آخر17سازى شده و   بدنه ،ساختمانى

 . کمبـود آب بـراى مـصارف منظـور نـدارد       ،هاى اخیر زیاد شده    اینکه برداشت آب در سال    
چاه نشت نکرده و  اندکه به آب ه و هدایت کرده ادار اي  گونه هب فاضالب شهر مکه را      ،گفت

  .کامالً سالم است آب
 ،دهى چـاه ا مقدار قـدرت آبـ  ی ،شود انه برداشت مى یدر مقابل سئوال از مقدار آبى که سال       

 يهـا   نباید جواب ایـن سـئوال  ، زیرا در چنین مرکزى؛که شرمنده شدنتوانست جواب بگوید  
 آمـادگی جـواب بـه    ،در خیلی از مواردعربستانی،   اصوالً مسئوالن.ساده وجود نداشته باشد   

اه بعداً جواب سـئواالت   گهگ  ولى ؛شوند   ندارند و غافگیر مى    ،من را که زیاد است    سئواالت  
هاى تاریخى مکه و مدینه و قرآن و   از قبیل عکس؛ى دادندی هدایا.آورند فرستند یا مى   را مى 

فارسـى  زبـان   سه نفر هم .جمالتى نوشتم در دفتر یادبودشان .قرآنى هم به عفت هدیه دادند     
   .کردند  به زبان فارسى ادا مىی جمالت،ها هم موقع صحبت خواندند و بعضى مى
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 در .کردنـد  و مـسئوالن اسـتقبال   امـام حـرم  . رفتـیم کعبه   از آنجا به کارگاه تولید پرده خانه      

سـوى آقـاى    از  و متواضع اسـت   یعالم،  ]امام حرم [ ؛ سئواالت زیادى کردم   ،هىیجلسه توج 
شــش  ،مــسجدالحرام ،گفــت . در مــدارس دینــى درس خوانــده.ملــک فهــد منــصوب شــده

. جمعـه هـم هـست    و امـام فین شری حرمین یسی ر.ستشان یکى از آنها   که ای جماعت دارد  امام
  .خواند معموالً نماز عشا را مى

 . پرسیدم،حدود دو متر باالتر از سطح زمین است    که  کعبه   شدن کف خانه   از علت کرسى  
 بـراى حفاظـت از سـیل و    ، قبل از اسالم در تجدید بنـا ،قریش.  در زمان ابراهیم نبوده  ،گفت

 در زمـان  ،ریـ زب نبـ  عبـداهللا ا . اسـت   چنین کـرده   ،جلوگیرى از رفتن افراد زیاد به درون کعبه       
 آن را بـه صـورت وضـع    ،یوسـف  اج بـن  ولى حجـ ،حکومتش آن را به حال اولى در آورده     

 مـسأله را بررسـى   ،ى از علمـا ی شورا، عباسىحکومت در زمان  . استش برگردانده   یرقزمان  
راى اینکه تغییر و  ب،آن دست بزنند و تغییرى ایجاد بکنند اندکه به وضع     و صالح ندیده    کرده

   .کعبه معمول نشود تعویض در بناى
هـاى ابریـشم و     نـخ ؛شـود   مواد آن عمدتاً از خارج وارد مى .مراحل ساخت پرده را دیدیم    

 رنـگ و خـواص آن هـم در    وکیفیـت  شـود و  طـال داده مـى    آب،هـاى نقـره    به رشته.اى  بهپن
 ، سپس با فیلم و زینگ مخصوص.شوند  مناسب مى  يآمیز گ رن .شود  آزمایشگاه بررسى مى  

 سـپس روى  .کننـد  مـى چـاپ   ،شـود  جا بافته مـى  ها که همان روى پارچه را  نظر  خطوط مورد 
 براى داخل کعبه و ضـریح پیغمبـر هـم    .شود ه مى ین نوشت ر خطوط ز  ،کارى خطوط با سوزن  

  .سازند جا پوشش مى همان
ى یند و بـه صـورت هـدایا   کن قطعه مى قطعهآنها را . شوند  هر سال عوض مى،ها این پوشش 

در   خــود چنـدین قطعــه از آنهــا را .دهنـد  مــىهدیــه همانـان  یداشـتنى بــه م  مقـدس و دوســت 
 .اى بزرگ هدیه دادند و به همه همراهان      قطعهام و امروز      کرده هاى مختلف دریافت    مناسبت

 ریـال سـعودى   500هزار و  حـدود چهـار  .کـردم  یاالتودوز سـئ  از دو نفر از کارگران سـوزن   
  .انه دارندیحقوق ماه ، هزار تومان به پول ایران700 یا  و دالر1200معادل

جریـان  ، دشـ  معلـوم  . تا عصر خاطرات را نوشـتم و اخبـار را خوانـدم   .به اقامتگاه برگشتیم  
 هـم  ل بعدى رای مسا، گفتم.اند هاى ایران نوشته النبى را روزنامهجمعه مسجد  هاى امام   صحبت
   .کردن مقامات سعودى است کومخواهى و محکه عذربنویسند
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 ،کرباسـچى ، یاسر، مهـدى ،هـا   جمعـى از خـانم     ،عصر با جمعى از همراهان منجمله فـاطى       

 وزیـر همـراه و   .رفتـیم  النـور  کـوه جبـل    در قلـه احـر  براى دیدن غـار    ،سفیرو  حسین مرعشى   
 رفـتن بـه قلـه آسـان     .ین کوه ماندند ی پا  و کوه نیامدند ر سختى مسیر  ط به خا  ،سرهنگ ابراهیم 

چند واحدکاسبى براى فروش مشروبات ،  در مسیر.کنند کابین درست   بجاست که تله   ؛نیست
الً عربـى و فارسـى هـم بلـد      معمـو ند؛ستهکه عمدتاً از مردم کشمیر  هستچاى و  آب   ،سرد

کـه    احتمـال داده شـد  ؟دانـم چـرا و چگونـه        نمـى  ؛اند  برده  یک شتر نزدیک قله کوه     .نبودند
تدریج  گفت به،کرد اى که آن را اداره مى     بچه . است اند و در آنجا بزرگ شده       شتر برده  بچه

  . به آنها بشودیکه کمک  گرفتیمیی آب و چا، بدون نیاز. استآورده
 ، باید از شـیارتنگى عبـور کـرد کـه یـک انـسان متوسـط             ، نزدیک غار  ،مرحلهدر آخرین   

م نهاده و خود غار هـم چنـین وضـعى    ه هاى عظیم سر به  سنگ .تواند عبورکند   زحمت مى  به
ـ  .ا فقـط دارد ر جاى نماز دو سـه نفـر       .دارد عکـس و فـیلم   .شرف برکـل شـهر مکـه اسـت    م 

چنـین  از  ،انـد  کـه آمـده   در سـفرهاى دیگر    ،گفتند   بعضى از همراهان مى    .یادگارى برداشتیم 
 کـه  1369ر سـال   د، ولى یاسـر گفـت  .اند اند و معلوم نشد چگونه رسیده شیارى عبور نکرده  

 ارحـ غـار   نفـر بـه    400 روزانـه حـدود   ،گفتنـد  هـا  چـى   قهوه . است  از همین شیار رفته    ،آمده
  . شوند مره بیشتر مىزمان حج و ع آیند و در مى

 بـه  1روان کعبـه ذَشـا   واب زیـارت ثـ  بـراى اسـتفاده     ، که حسین مرعشى   در مسیر معلوم شد   
 ، شهردار تهران به پشت حرم کعبه رفته و با فـشار و سـنگینى پـرده             ،کمک آقاى کرباسچى  

 .ته و به مشکل برخورده کـه باعـث شـوخى مانـدنى و اسـتهزاء او شـده      فتحت فشار قرار گر 
کـه نگـران    کرباسچى کردن حال آقاى  طرح او هم با م    .ایشان گذاشتیم  سره  مقدارى هم سر ب   

  .کرد  مقابله به مثل،وضع دادگاه در تهران است
  هـا و  که شامل کتـاب  ىیمد گفت و هدایا  ا شهردار مکه خوش   ،کوه هنگام مراجعت در پاى   

                                                
 -  است کـه هماننـد پوشـشی      هایی است که در اطراف کعبه قرار دارد و آن بخشی از کعبه دگیشاذروان همان برآم

در هنگـام سـاختمان کعبـه در سـال      سلطان مراد چهارم هاي شاذروانِ کنونی از ساخته. است اطراف خانه را دربرگرفته   
تر از بناي ابراهیمی آن شد، براي حفـظ   هاي کعبه، ابعاد خانه قدري کوچک زمانی که در بازسازي  .  است قمري 1040

امیـده شـد و   ن» شـاذَروان «ند که گذاري کرد ارتفاع عالمت شده را با ساخت سکویی کم نشینی ابعاد اصلی، فضاي عقب 
گـزار از کعبـه، طـواف بـر روي      است، فقها براي حصول شرط خروج طواف       اصلی کعبه  چون مالك در طواف، حد    

  .دانند شاذروان را صحیح نمی
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بــه . تعجــب داشــتنداظهار ىیپیمـا   از قــدرت راه. تقـدیم کردنــد ،ى از مکــه اســتیتـصویرها 
 آقـاى  ، در سفر خارج است و معاون ایشان،که امیر مکه و جده خبر دادند  .اقامتگاه برگشتیم 
همراه و هیأت نکنم که من در ضیافت شرکت  آمدم به فکر.ست میزبان ما،سعود عبدالحسن

شـخص   ، معـاون امیـر    ،گفتنـد ...  و ]وزیر نفـت  [،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاي   اما سفیر و     ،وندرب
پذیرفتم؛ بهتر است او را نرنجانیم،نفوذى است و به خصوص در امر حجرپ .   

 . رسـیدیم نُه ساعت .کردیم شب حرکت هشت ساعت ،که در جده بود   ضیافت براى مراسم 
هـاى سیاسـى و    شخـصیت تعـدادي از   . خصوصى اسـت   بخش سالن مجللى از     ،محل ضیافت 

هـا جمـع    نظـامى  و مـرا و اُ خـصوصی  اسالمى و بخـش  قتصادى از دولت و سازمان کنفرانس     ا
که معمـوالً    کردم  سر میز شام از امیرسعود سئواالت زیادى       . مراسم معارفه طوالنى شد    .بودند

از دیگـران جـواب    پرسـیدن ها را بـا   جواب ماند و بعضى ها بى   بعضى ؛جواب حاضر نداشت  
  .داد

روزانـه   ،جـده در .  کمبـود آب اسـت  ،مشکل مهم جده و بسیارى دیگر از نقاط عربـستان       
 ،بـدون سـوخت   ،مکعـب هـر متر هزینـه   که  کنند  آب دریا را شیرین مى    مکعب   هزار متر  400

راى حمایـت از  بـ  ،گفـت  .کننـد   مخلوط مى  با آب چاه ،و براى مصارف   شود  چهار ریال مى  
 .انـد  که بدون اجازه رسمى به جده آمـده        اند به اخراج مهاجرانى     کرده شروع ،ها ديسعو شغل

و شـکار   آرزوى ،هـا   مثـل بـسیارى دیگـر از شـاهزاده    ؛براى سفر به ایران اظهار تمایـل کـرد    
 سـفر مـا را   ،همـین دلیـل   و به اند خوشحال گردش در ایران را دارند و از تحسین روابط تیره   

   . زمینه مناسبى براى روابط داشتیم،رسد  به نظر مى.دنکن خیلى خوب ارزیابى مى
 ، همراهى مأموران نظـامى .به زیارت حرم رفتیم . یم رسید ده شب  ساعت   .به مکه برگشتیم  

   .ها را خواندم و خوابیدم گزارشدوازده شب، تا ساعت .گوارا باشد گذارد زیارت نمى
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 1کربیالکار در مسأله   رأى دیوان الهه به نفع لیبى در مقدمات    ،هاى دنیاى عرب    گزارشدر
                                                

 -  ،در  نیویورك -لندن ری مس درکای آمریی خطوط هوا میالدي، یک هواپیماي1988 دسامبر 21در روز چهارشنبه
  در جنوبی نفر هم در الکرب11.  شدی نفر خدمه متالش16 مسافر و 243حال حرکت بود که توسط بمب با 
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افه رو به کعبه سـاخته  یصرالضقهاى   در مورد اینکه مستراح، به وزیر همراه .مورد توجه است  

  . استهندسان باعث شدهلت مغف البد ؛ گفت در فقه آنها هم جایز نیست. تذکر دادم،شده
 مـستقیماً بـه شـهرك صـنعتى رفتـیم وارد      . صبح به سوى جده حرکـت کـردیم      نُه ساعت  

هـاى   یس کارخانـه گزارشـى داد انـواع شیـشه    یـ  ر .کارخانه شیشه از بخش خصوصى شـدیم      
ى عطـر  هـا  د و بیشتر بـه شیـشه  نکن  بعضى از مواد را از ایران وارد مى   .کنند  ظرف را تولید مى   

 ،کارکنـان   عمـده .کردیمتولیـد هـم بازدیـد    ن دارنـد از خطـوط  انـد و انـواع گونـاگو     تهپرداخ
 چند کارخانه دیگر هم دارند که تولیدات منسوجات      .پینى هستند یخارجى و به خصوص فیل    

  .ى از عطریات تولیدى دادندیو به همراهان هدایا.. و پالستیک و
بـیش از دو هـزار واحـد و حـدود      .معاون وزیر صنایع هم گزارشى از صنایع سـعودى داد       

 چهـار نیمى از سرمایه را وام بدون بهره و آب را لیترى    واحد درهمین شهرك و گفت     300
 ،گیرنـد و اصـوالً در عربـستان    دهند و مالیـات نمـى       سنت مى  چهارسنت و برق را کیلوواتى      

   .پردازند را به عنوان زکات مىبح  از ر % 15/2 فقط ؛گیرند مالیات از مردم نمى
را بخشی از مس مورد نیاز خـود   .هاى مخابرات و برق رفتیم     سپس به کارخانه تولید کابل    

 ،کننـد   کابل فیبرنورى هم تولید مـى .خرند و انتظار دارند از تولیدات آنها بخریم       از ایران مى  
 گزارشـى از تولیـد و صـادرات خـود         .تـر اسـت     سازى ایران از آنها مدرن     کارخانه کابل  ولى

  .اند یابى دچار مشکل شدهاى بازار بر؛دادند
 اســباب .محبــوس بــودیمن کــار افتــاد و مــدت طــوالنى در آآسانـسورمان از ،در مراجعت

 . نــسبت بــه ایــران دارنــدمثبــتى ت ســمپادار، کارخانــه دو.کارخانــه شــد شـرمندگى صــاحب 
از آنجـا بـه کارخانـه دیگـرى از همـین       . نـد و بعـضى شـیعه      ا شان در اصـل ایرانـی     یـ ها  بعضى
 ؛آن افتخـار داشـت    از نـسل عمروعـاص اسـت و بـه          ،گفـت  کارخانه  صاحب .عه رفتیم مجمو

    .عاص، مثبت نیستودانست نظر ما نسبت به عمر نمى
 کیلومتر طول 33 پل ، معاون وزارت صنایع گفت    .گذشتیم لى کنار پ  از. به بندر جده رفتیم   

                                                                                                              
را از دست دادند تا مجموع خود کردن چند خانه جان رانی و و شهرنی در امای هواپنیاسکاتلند به هنگام سقوط ا 

 و کایآمر .شود ی شناخته مزی نی حادثه با عنوان سانحه الکربنی الی دلنی نفر برسد؛ به هم270 حادثه به نی اانیقربان
در سال . ور شد کشنی اهی علیالملل نی بيها می کردند که منجر به تحری معرفيگذار  بمبنی را مسئول ایبی ل،انگلیس

 .عهده گرفت را بريگذار  بمبنی اتی رسماً مسئولیبی ل2003
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واقعـی  است و آمـار غیر  کیلومتر   26 کیلومتر است و دو طرف آن        13 ،شد بعداً معلوم    .دارد
تعجب  اظهار،از اطالعات منبا توضیحات من شرمنده شد و     که  در جواب سئواالت من داد    

 وقتـى  ؛کننـد  آب دریا را شـیرین مـى  مکعب  میلیون متر60ه  روزانه در جد ، مثالً گفت  .نمود
 مسئوالنبعضی  اصوالً . استگفته  برابر زیادىچندینکه  متوجه شد،که برایش توضیح دادم  

ها سـه میلیـون و بعـضى یـک و نـیم       ه را بعضى  مثالً جمعیت جد   ؛دانند   آمار را نمى   ،سعودى
   .گفتند میلیوندو و نیم ها  میلیون و بعضى

  بزرگترین ،گفت. داد بندر  خوبى از روى ماکت  توضیحات، مدیر بندر.ه رفتیم به بندر جد 
بارهـاى کـافى   ن تجهیزات مدرن و ا تخلیه و،ظرفیت بارگیرىن  تُ میلیون   30خاورمیانه با   دربن

 سـپس بـا   .داننـد  مـى را صـدر اسـالم    اولین سال ساخت و سابقه بنـدر   .مناسب است آبگیر  و  
 کارخانه تـصفیه شـکر قرمـز    . انصافاً مجهز و تمیز و فعال یافتم.شتى در بندر زدیم  گ،اتوبوس

   1.پردازند دموراژ نمی .دارند به سفید و سیلو براى غالت
 از بـاال  . متـرى بنـدر رفتـیم   130 براى صرف ناهار به بـاالى بـرج   ،ظهر و عصر بعد از نماز    

 براى استراحت بـه قـصر   ،بعد از ناهار. خوبى منظره بندر و ساحل و دریا قابل رؤیت است         به
کـه بـا   جار آمدندت سپس چند نفر از . خیلى مجلل است؛ساحل بحراحمر رفتیم ات در   مؤتمر

انـد و    شرکت مشترك به نام شرکت فـائزین تـشکیل داده          بنیاد مستضعفان همکارى دارند و    
   . کردم شان  تشویق. هستندم کاالهاى ایرانىیمشغول ساختمان مرکزى به عنوان نمایشگاه دا

  را تماشـا  »نیشرکـو «شـد کـه   هیـأت مـا    همراه  آورد و   ى  ی هدایا .ه آمد سپس شهردار جد 
سـازى قابـل     سـاحل .سوى اسـت  گویـا لفـظ فرانـ   ؛گویند  مى »کورنیش« به ساحل دریا     .کنیم

هـا و دریـا و    بـا اتوبـان   ى و هنرمندانـه     ی کیلومتر ساحل را بـا زیبـا       40حدود   ند؛ا کرده توجهى
هـاى   و گلنخل ها و اشجار زیباى زمینى از   ها و مجسمه و اشکال هنرى و میدان         کارى  چمن

مربـع  ر متربـه قیمـت هـ     خصوصى هم فعال است و زمینى را          بخش .اند  کرده دهى  سازمان زیبا
  . کنند از شهردارى اجاره مى هاي متنوع، فعالیت براى ، ریال سعودى در سال150

                                                
 -  واژه دموراژ)Demurrage (شده در نیی مازاد بر زمان تعنری اشاره دارد که کانتی حق توقف به بازه زمانای 

 پرداخت مهیل جر زمان به شرکت حمل و نقنی ايصاحب بار موظف است برا.  صاحب بار قرار دارداریقرارداد در اخت
 ی از موعد مقرر بار را خالشی پنری افتد که کانتی اتفاق می زمانسپاچید.  استسپاچیدموراژ نقطه مقابل د .دینما

 مورد استفاده زی ننری کانتي اما به مرور زمان برا،کار برده شد ه بی کشتی معطلهی کراي بار برانی اوليدموراژ برا. کند یم
 .گرفتقرار
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 .رى استینظ کم یحگاه تفر،ول صیدگاه کیلومتر ط13رسیدیم که با  ربحانم به نا خلیجی  به  

اى تفریحـى    بـه دهکـده  انبحر در طرف دیگر     .صدها قایق صیادى و تفریحى روى آن است       
ل جداگانـه بـراى زنـان و    یساحل جالب و استخر و سایر وسـا  ى بای خانه ویال  130که  . رفتیم
در همـان سـاحل   .  وقت نمـاز مغـرب شـد   . است توسط بخش خصوصى ساخته شده    ،مردان

 به بـیش از   وشود دفعه زیاد مى    عمق آب یک   ، در وسط خلیج   ،شهردارگفت. نماز خواندیم 
  .رسد  می متر100

پرسى از کارکنان رفتیم و نیـز دیـدن     براى احوال،سرشب به کنسولگرى خودمان در جده  
 .ندکردند و سرود ایران را خواند ها استقبال گرمى ها و خانم  بچه .ساختمان در دست احداث   

   .کعبه برده بودمدرون به همراه خود که آنها را  خیلى ممنون بودند.پرسى کردم لاحوا
یران و ا پس از معارفه و صحبت چند نفر از آنها در اهمیت         .اق بازرگانى رفتیم  تسپس به ا  

تجارت با ایران و همکارى صنعتى با ایران و اظهار خوشحالى و تشکر از سفر مـن و همـوار       
 . چنـد سـئوال جـواب دادم   بـه . من هم در همین جهت صحبت کردم ،ها کردن راه همکارى  

   .ضیافت شام بود
 .حـرم شــریف رفــتم ه  بـراى طــواف بــ ، شــبدوازده ســاعت .وقـت بــه مکــه رسـیدیم  دیر

وحـدت علیـه شـوراى       تظاهرات دانشجویان تحکـیم   . ها را از روى کامپیوتر خواندم       گزارش
دهـاى چـپ و درگیـرى آنهـا بـا انـصار        به خاطر رد شدن صالحیت چند نفر از نامز   ،نگهبان
   .هاى داخلى و خارجى است  مورد توجه شدید رسانه،اهللا حزب
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 بـه  ؛کبیـر خوانـدم    دعـاى جوشـن  ، بعد از نماز صبح.با اذان صبح بلند شدم و دیگر نخوابیدم 

 بــسیار ،کردهایجــادو صــفات الهــى اســماء در جهــت یــاد کعبــه  کــه زیــارت اطر اشــتیاقىخـ 
 در .آخرین طواف به حرم رفتیم و آماده حرکت از مکه شـدیم           سپس براى  .بخش افتاد  روح

 سـاعت  . حرکـت کـردیم  سپس به سوى جده . براى زیارت رفتیم  ،مسیر به قبرستان ابوطالب   
هاى دیگر براى  ه و شخصیتامیر مکه و جد نایب   .رسیدیمه   جد ]فرودگاه [مطار به   ده و نیم  

 به ،ها  مقدارى صحبت کردیم و با بدرقه آنها با هواپیماى ایرباس سعودى     .بدرقه آمده بودند  
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  . کردیمپروازظهران سوى 
 و اوضاع سیاسى در کشور يکرفآخوندى از عدم کنترل خطوط    ] عباس[ آقاى   ،ر مسیر د

 هــا و تحرکــات مربــوط بــه شــهردارى تهــران      بــه مناســبت حــوادث دیــروز دانــشگاه    
 امیر منطقـه  . بعد از ظهر در فرودگاه ظهران فرود آمدیم یک و نیم   ساعت   .کرد اظهارنگرانى

 به سوى ، پس از کمى استراحت.کردند دبن فهد و سران منطقه استقبال م شاهزاده مح  ،هیقشر
 ةمحمد همراه مـن بـود و دربـار    امیر.کردیم  حرکت،مام و ظهران استدکه بین   یافهضقصرال

 .انـد   تقریبـاً بـه هـم چـسبیده    ؛داد مـی  الخبـر و ظهـران توضـیحات    ،مامدوضع منطقه سه شهر    
   .ست و خیلى وسیع است در بین آنها، فهد هم هستاقامتگاه ما که کاخ ملک

هـاى منطقـه بـراى دیـدن کـورنیش       عام شـهردارى   با امین  ،بعد از نماز و ناهار و استراحت      
 توضیحات ؛کورنیش جده نیست  به خوبى است؛ساحل ظهران و الخبر رفتیم که ساخته شده  

 مـردم زمـین مجـانى داده     بـه ، منجمله گفت در اینجا عـالوه بـر وام بـدون بهـره            ،زیادى داد 
 در .پـردازد  هاى عمران شهرى را دولت مـى   هزینه درصد80 گفت  .شود که منزل بسازند     مى

 وضع منطقه شرقى را ،ها  سپس از روى نقشه. نماز مغرب و عشا را خواندیم     ،محل شهردارى 
العزیز هم عبدو صنایع پتروشیمى و بندر مارى دارد و مناطق نفتى      که ده استاند   ندتوضیح داد 

در  کـارگر خـارجى  نفر بـه عـالوه نـیم میلیـون     ،ه و نـیم میلیـون نفـر      و جمعیتى در حدود سـ     
   .ستاینجا

 ممکـن  ، گفـت  .آمـد  ]سفیر ایـران در عربـستان     [،  شاهرودي آقاى نورى    .به قصر برگشتیم  
 پیـشنهاد  . امیر بحـرین هـم از آن طـرف بیایـد     ،رویم  است فردا که براى دیدن پل بحرین مى       

 مـشورت و بررسـى   ، گفـتم . به داخـل بحـرین بـروم      ،کردم بگیرم و اگر اصرار    که گر  داشت
  .کنند
همانى آنها بروم و از خدمات من براى ی به م، دعوت کرد.اق بازرگانى منطقه آمدتیس ا یر

،  همــسرش خــواهر مرتــضى فیــروزى،کرد و گفــتقــدردانى و تــشکرتوســعه روابــط اظهار
 تلفنـى  ،راً در ایران محکوم به اعدام شده و خواست است که اخی]نیوز سردبیر روزنامه ایران  [

 گفـتم بـه   .کـرد  گریـه مـى   تلفـن   پـشت ؛ تلفن او را گرفـت .شود  نمىاعدام   ،به او وعده بدهم   
   .شود  اعدام نمى،احتمال قوى

 .میداشـت معارفه  بزرگان منطقه دعوت داشتند و ، مثل جاهاى دیگر  ،در مراسم ضیافت امیر   
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   .ایف هم طرف دیگر من بودن امیرر پس. هم دعوت کرده بودندچندنفر از علماى شیعه را
 فرزند دارد و آقـاى فهـد   25عبداهللا  آقاى امیر، گفتند. منطقه کردمةسئواالت زیادى دربار  

 سـئوال  ،یهقاز تعـداد شـیعیان منطقـه شـر     .با زنان متعدد ؛   فرزند 9ایف هم   ن فرزند و آقاى     10
گویـا اکثریـت   .گـذاریم  تى بین شیعه و سـنى نمـى   تفاو، جواب طفره رفتند و گفت  از. کردم

 در حـال  ، گفـت .ر شـود  یـ  پروازى بین ایران و منطقـه شـرقیه دا         ، قرار شد  .مردم شیعه هستند  
 . تأکید زیادى براى سفر به ایران براى صـید و تفـریح دارنـد     .انتقال به فرودگاه جدید هستند    

   . داشتممن هم تأکید بیشترى بر سفر مردم و بازرگانان
  .مرد موقرى است پیر ؛یس قضات را پهلوى من نشانده بودند      ی ر ،ر جلسه مقدماتى معرفى   د

 ،شود معلوم شد به تدریج تحصیالت رسمى مى؛  کردم از وضع تحصیل علوم دینى سئواالتى     
قـرآن در جوانـان اظهـار    حفـظ و قرائـت   واج   ر هـاى درسـى در مـساجد و از          به جاى حلقـه   

  .کردند خوشحالى
 ، است و گفـت ی مدیریت صنعت در اختیار نیروهاى عربستان   ،نفت گفتند در مورد صنایع    

مایـل بـودم بـا    . دهنـد  طرح ساماندهى سواحل را با اقتباس از طرح سـواحل جـده انجـام مـى       
 بررسى کنند ، سفیرمان گفتمبه.  نشد؛ بیشتر صحبت کنم   ،همانى بودند یعلماى شیعه که در م    

  .بدهدرا لى  ترتیب مالقات مفص،ندا اگر خودشان مایل
  

  1998 مارس 4                           1418 ذیقعده    5   1376 اسفند 13چهارشنبه  
   

زیـادى   جمع ، در مراسم استقبال  ، هنگام ورود  .رفتیم  به دانشگاه نفت ظهران    نُه صبح ساعت  
 یان به سـبک شـیع  ،کردم که به طرف آنها حرکت قتىو  .کردند از دانشجویان ابرازاحساسات  

ان  همراهـ .کردنـد آنهـا را از مـا دور    مـأموران امنیتـى    .دشعار دادند و صلوات شیعى فرسـتادن      
کـه مـن   داد  بایستى ترتیبى مـى   ،گفت خصوصى به پلیس  به صورت   یس دانشگاه   یکه ر گفتند

انـد و البـد وضـع      اکثریـت مـردم منطقـه شـیعه    .دانـشجویان و نـه  رفـتم   به طرف مدعوین مى   
  .دانشجویان همچنین است

 -  نبود  کنفرانس اسالمى ما   ]اجالس سران سازمان  [سالن  شباهت به    که بى  سالن مجللى  در
 هفت . گزارش وضع دانشگاه را داد،یس دانشگاهیر،  دکتر عبدالعزیز دخلى  - ولى کوچکتر 
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ساختمان مجهـز  مربع  هزار متر  400زمین و   مربع   شش میلیون متر   ،ادتاس  800و  هزار دانشجو   
و انتخــاب هـستند   بـا مراکـز پیــشرفته جهـان مــرتبط    .دارنــدشگاهى بـه همـه نیازهــاى آزمایـ   

  . کردندذکررا  ها و تحقیقات  رشته.دارنددانشجویان ممتاز با معدل باال و بیست سال سابقه 
 ،کـه وسـط بـود   تر اى کوچـک  رهیـ  دور میز بزرگ دایره شکل نشـسته بودنـد و دا           ،حضار

 کـه  نـد کرد  تـاریخ و وضـع دانـشگاه پخـش    یلمى از ف. کار گذاشته بودندمونیتوراطرافش را   
کردیم و هـا و مرکـز تحقیقـات هـم بازدیـد         گاه از آزمایش  .ترجمه همزمان فارسى هم داشت    

 یادداشـت در دفتـر   .اى دادنـد     چند نقطـه بـا مـا عکـس گرفتنـد و هدیـه              در. توضیح شنیدیم 
 .فت عربستان استو صنایع نا نیاز اى و متناسب ب  مجموعاً دانشگاه پیشرفته.یادبودشان نوشتم 

 دلیـل  ،کـنم   گمـان مـى    .را حفظ کردنـد     با فاصله حضورشان   ،دانشجویان هم تا آخر بازدید    
  .دباش خوبى بر توجه مردم منطقه شرقیه عربستان به ایران

 پـس  . وزیر نفت هم آمده بود. مراسم استقبال انجام شد. از آنجا به شرکت آرامکو رفتیم     
 فیلمى نمایش دادنـد  . وزیر نفت خیرمقدم گفت،تأتر فى در آم،از صرف قهوه مطابق معمول  

  قمرى به نفت رسـیده 1356 هفتمین چاه در سال   .کرد  که تاریخچه نفت عربستان را بیان مى      
 میلیـون بـشکه   302 بعداً رفتیم آن چاه و آن مخزن را دیـدیم کـه تـاکنون             ، در ظهران  .است

 گرچه هنوز ذخیـره خـوبى   ؛کنند اده نمىآن استفي ها اند و اکنون از چاه    ن برداشته آنفت از   
  .دارد

 اطالعات خوبى از ،با توضیحاتى که شنیدیم .  سپس از یک نمایشگاه جالب بازدیدکردیم     
اکنون تمـام سـهام شـرکت در         ،گفتند. دست آمد  هکو ب مصنایع نفت عربستان و شرکت آرا     

اینــد و ه  از ســعودى، هــزار نفــرى آن65پرســنل  درصــد 80 .دســت دولــت عربــستان اســت
 بـه عنـوان کارشـناس یـا کـارگر اسـتفاده       ،هـا  از خـارجى  .مدیریت در دست خودشان است 

  .کنند مى
 بـه  ،بردارى از یک حـوزه جدیـد   زودى با بهره ه ظرفیت تولید دارند که ب    ،ده میلیون بشکه  

شت هــ یــک و نــیم میلیــون بــشکه در روز در داخــل در .رســد ده و نــیم میلیــون بــشکه مــى
هـاى خـارج کـه      هزار بشکه هم در پاالیشگاه  700کند و یک میلیون و         مى پاالیشگاه تصفیه 
  کنند  تصفیه مى،ها را دارندآنا مدیریت ینیمى از سهام و 

 .رسانند  مىها  کنند و به مصرف صنعت پتروشیمى       آورى مى  مراه را جمع  تمامى گازهاى ه  
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 قیمـت    درصد15 ،ت شرک.کنند  فقط به عنوان پیمانکار استفاده مى،هاى خارجى از شرکت 

دهد و تمامى امور مربوط به نفت در داخل و خارج    دارد و بقیه را به دولت مى        نفت را برمى  
   . شرکت استهبه عهد

نگـارى و حفـارى و     اطالعات با ارزشى از بدو تشکیل مخازن نفـت و لـرزه           ،در نمایشگاه 
 بـسیارى از   یک بخـش مرکـزى داشـت کـه    .ه شده بودیاستخراج و تصفیه و محصوالت ارا  

هاى خوبى  کرده و نمونهدر دانش مسلمانان در گذشته جستجوعلوم امروز مربوط به نفت را  
چـاه  و  رفتـیم  ، بعـد از ضـیافت ناهـار      .هستندى از آنها از علماى ایرانى       تعداد .ه داده بود  یارا

   .را دیدیم و به مقرمان برگشتیم 7شماره 
 نفـر از بزرگـان کـشور را دعـوت          300 و    شام تدارك دیـده    ،که امیر بحرین  اطالع دادند 

 فقـط  ، قرار این نبود و قـرار بـود   ،گفتم. بیایداستقبال رسمى   به  کرده و بنا دارد در وسط پل        
 به آنها پیغام دادیم که .و کشور به استقبال بیاید و در آنجا مذاکره کنیم       مسیر و در مرز د    در  

 این است که قبالً ایشان در ،بحرینهمانیم و شرط آمدن به داخل       یشام را در جاى دیگرى م     
 ،بعداً معلـوم شـد کـه از سـوى اعـضاى سـفارت و کـاردار مـا        . به دیدن بیایدما محل اقامت   

  . استشرکت در مراسم شام پذیرفته شده
 . به آنجا رفتـیم ، براى دیدن پل مهم بین بحرین و عربستان      چهار و نیم بعد از ظهر،     ساعت  

 کیلومتر طول 25:  آمد و توضیحات خوبى در راه داد      قل پل همراهمان  تمدیریت شرکت مس  
 دو میلیارد ریال سعودى هزینه شـده کـه    . متر عمق دارد   12 ،ترین نقطه دریا    عمیقدر  دارد و   

 میلیـون  50. دگـرد   به خـوبى برمـى  ، سال استفاده از پل11از طریق اخذ عوارض و در مدت      
 15 روزانـه حـدود   ؛گیرنـد    سـعودى مـى     ریال 20 ،اتومبیلهر  اتومبیل از پل عبور کرده و از        

  .هزار اتومبیل
و مـردم سـعودى بـراى تفـریح و     آینـد     بیشتر براى خرید بـه ایـن طـرف مـى          ،مردم بحرین 

 چون در بحرین آزادى بیشترى روى امور جنسى و تفریحـات ناسـالم وجـود              ،خوشگذرانى
 اجـازه ورود بـه   .رونـد  دارد و معموالً پولداران عربستان تعطیالت آخر هفته را به بحرین مى         

 با زدن یـک  ،هاى ورودى به پل هر دو کشور هنگام اخذ عوارض و بدون معطلى و در باجه   
جا است کشور هم همانمرز دو  جزیره کوچکى است که ، در وسط پل  .شود  هر انجام مى  م. 

انـد و بـرج بلنـدى کـه رسـتوران مجللـى بـر سـر خـود دارد و           جزیره سرسـبز و زیبـا سـاخته     
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   .اند ى احداث کردهیها ساختمان
 همراه تمامى اعضاى دولت و نماینـدگان مجلـس و بزرگـان کـشور از یـک               ،امیر بحرین 

 ن با سرود دو کشور و سـان دیـد  .ستقبال رسمى نمودند ا.ساعت قبل در آنجا منتظر ما بودند   
 ولـى بـا   ، بنا داشتم از آنجا برگردم .از گارد تشریفات و سپس در سالنى معارفه به عمل آمد          

 نتوانستم مطرح کنم و با هم در یک ماشین به سوى بحـرین        ،دیدن این همه گرمى و محبت     
  .رفتیم

 ، محبـت مـن  ایـن  و با تعبیرات شاکرانه از      بارها اظهار ارادت کرد    ،در راه و در مذاکرات    
اق تجـارت ظهـران وعـده    تـ که گفتم از پیش بـه ا   وقتى. شام را بمانم ،تشکر کرد و خواست   

 ولى در بحرین به ، ایشان استناز دوستا، آقاى زامل ،اقتیس ایر.  عذرم را پذیرفت؛ام  داده
  . دست برنداشت و ما را سر میز شام بردند،ها همانیخاطر حضور م
مذاکرات که بیشتر بر سر ضرورت همکارى کشورهاى منطقه و رفـت و        دور  بعد از یک    

تى براى حضور در منطقـه و سـوابق دوسـ       نب  آوردن اجا  دست هآمدها و جلوگیرى از بهانه ب     
 گفتـه شـد   .کـرد  وزیرشان هم در مذاکرات شـرکت مـى    نخست .ایران و بحرین صحبت شد    

  .وزیر است دست نخسته که کارها ب
ده  یکـى از علمـاى شـیعه را آور   .نـد وزیـر بود   دو طرف من امیر و نخست،میز شام همسر  

 و بـراى تماشـاى شـهر     نـد هاى همراه هـم آمـده بود         خانم .کرد بودند و امیر از ایشان تعریف     
کـه شـام را بپـذیریم و      کرد شاهمان قبـل از جلـسه آمـد و خـو           کاردار ، آقاى احمدى  .رفتند

که خواسـتم  ... کنند وا بفرستند و مدرسه ایرانى را بازشان رکه از آنها بخواهم سفیر     خواست
ه  نُ، گفت. جلسه مذاکره و سر میز شام هم صحبت زیادى داشتیم ، قبل از شام   .و پذیرفته شد  

 ،کردمو سـاالد اکتفـا   سرشام به خوردن سـبزي و میـوه   .فرزند دارد و همسرش مریض است    
  . شام بعدى هم چیزى بخورمرکه د

زیبا و  بـسیار ، شـهر منامـه بحـرین   .کـردیم   به سوى عربـستان حرکـت    ،از شام بالفاصله بعد   
 بـا اینکـه   ؛ سه هزار بیکار بحرینى دارند    ، گفت . شهر محرق را ندیدیم    .صفا و سرسبز است   با

 بارهـا  .الـذکر رفتـیم   جزیره سـابق به  با هم .کنند ها هزار نیروى خارجى در بحرین کار مى       ده
 بـراى جهـان اسـالم    ،مـن ي  حـاکى از شـجاعت و دلـسوز   کرد و سفر مـن را   خاضعانه تشکر 

  . گفت بسیار،ى و خودمانى من به عربستاندانست و از تأثیر سفر طوالن
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ى همکارى خلیج فارس را اصالح کند و اظهـار    اابطه ایران با شور   کند ر    تالش مى  ،گفت

هـاى آب شـیرین     چـشمه  ، نزدیک سـاحل ، در کف دریا ، گفت .آمادگى کرد به ایران بیاید    
 ، گفت.ستگوارا د و خیلى دارن  شیرین برمى   آب ،دریا روند از زیر آب     جوشد و مردم مى     ىم

احتمـال  . کنـد کـه شـور نـشود     رل مـى هاى جزیره کم آب نیست و برداشت آب را کنتـ     چاه
   . منابع آب از ایران یا سعودى باشد،دهند مى

بـدون مراسـم   و  عجلـه داشـتیم   . تمامى مسئوالن هـم آمـده بودنـد     ، براى بدرقه  ،در جزیره 
اى کـه عقیـده دارد از    خاطر ادعاى بـر جزیـره   به ، از امیر قطر و امیر سابق    .کردیم خداحافظى

کـه بـراى     به خصوص از کمکى   ؛ون است نها خیلى مم     سعودى  از . گله داشت  ،بحرین است 
 کم تولید نفت دارد   کم، گفت.اند کردهیز واگذارى نفت حوزه مشترك به او     ل و ن  ساخت پ

 فرقى بین شـیعه و  ،گفت  گله داشت و مى  ،اند  اش که شیعیان    از مخالفان داخلى   .دشو  کم مى 
مـان در انـدونزى و سـنگال را     هاى قبلى  مالقات . شیعیان ثروتمندند  ، گفت .گذارند  سنى نمى 

   .اى است شیله  پیرمرد سالم و بى.یاد داشت هخوب ب
یس ی ر،مقدم و سخنرانى آقاى زامل خیر.یمتجارت رسید اقت به اساعت هشت و نیم شب، 

انجـام  هاى همکارى دو کـشور و بخـش خـصوصى      زمینهةاق تجارت و صحبت من دربار    تا
 بـا  ،هـا  مراجعت بـه کـاخ و خوانـدن گـزارش    و دیدن فیلم  بعد ازو خوردیم سپس شام   . شد

   .یدمخواب خستگى
 بـراى اولـین   ، انتخابات هند مورد توجه است و اختالف دو جناح در ایران          ،ها  در گزارش 

 هر دو جا شام هـم  .کردیم  ضیافت شام رسمى در دو کشور شرکت در دو،بار در یک شب   
وشحال بودند و شاید در تاریخ زندگى رؤسـا و   خ  و دانستند  خوردیم و هر دو میزبان هم مى      

 ه سفر به بحرین هم در جاى خـود  اصوالً نحو.هاى کشورها هم سابقه نداشته باشد      شخصیت
  .نظیر باشد نظیر یا بى  کمباید
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بیاید   امروزاز ایران براى بردن جمعى از همراهان    ،یرا  کوچک ماهان  قرار بود یک هواپیماى   

 اجـازه پـرواز   ،رسیدن اما به خاطر دیر؛ جا براى آنها در هواپیماى من نباشد،که ممکن است  
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  .فتنیا
 لیـ ب بـه سـوى شـهر صـنعتى ج    ،ها وکمى ورزش بعد از نماز و صبحانه و خواندن گزارش       

ــو .حرکــت کــردیم ه ر در مــسیر از شــهرهاى دمــام و عنــک و صــفوى و قطیــف و رأس الت
مـزارع   .تـوجهى دارنـد   هـاى قابـل   شبکه اتوبـان و راه ؛ سیرال  همه جا در اتوبان سریع  .گذشتیم

 در سـاحل  ، گفتنـد . هـم در خیلـى از جاهـا بـود      ]اي گلخانـه  [=  زیر پالستیک  نخل و کشت  
که بـراى  رسـند  ه آب شیرین محدودى مـى ها در عمق کمى به سفر  چاه ،جنوبى خلیج فارس  

ـ  .رب مورد استفاده استشُو کشاورزى   کـن   شـیرین   آبهـا را بـا آبِ   چـاه   آب،رب بـراى شُ
کـه  کـن دارند  شـیرین   کارخانـه عظـیم آب  دو، ه و جبیـل ر بـین رأس التـو   .کننـد   مخلوط مـى  
هـم از ایـن   را رین ریـاض    ی آب شـ   .سـت  بزرگترین واحـد در تمـام دنیا       ،گویند  خودشان مى 

   .برند مى
صـادراتى  و بندر کند  صادر مى  یک بندر نفتى است که عمده نفت کشور را    ،هررأس التو 
 تـدبیر خـوبى بـراى    .برنـد  نبوع است که با خط لوله از شرق به غرب مى     یشان در     دیگر نفت 

هـاى    خطـوط لولـه  .تر شدن به بازار غرب اسـت  کم کردن وابستگى به تنگه هرمز و نزدیک     
  . در مسیر آنها را ندیدیم واند زیر زمین بردهبه نفت و گاز و آب را 

کـه سـرپا بـه      مطابق معمول با قهوه عربـى      د؛و مدیران استقبال کردن    در جبیل شاهزاده امیر   
 مفیـدي  توضـیحات  ،هـا  ىنـ  از روى فـیلم و تـصویر و منح  ، در سـالنى   .دهند  محض ورود مى  

 مدیریت عالى را   ، هیأت پادشاهى  .عامل داده شد   توسط مدیر  ، این منطقه مهم صنعتى    ةدربار
   .عهده دارد هب

ها  و عمدتاً در پتروشـیمى و   کارخانه ى و تأسیسیگذارى عظیمى در ساخت زیربنا     سرمایه
نیمى  -گذارى  میلیارد دالر سرمایه40 حدود ، گفتند.اند کرده یک واحد بزرگ تولید فوالد    

زمـین در نظـر   مربـع    هزار کیلومتر  .استشده   - نیمى توسط بخش خصوصى     و توسط دولت 
 خطـوط  يهـا  ریزى و ساخت کانال بردارى و خاك با خاكرا مربع  کیلومتر80اند که   گرفته

  .اند ردهآماده ک ،آب و برق و مخابرات و گاز و انتقال محصوالت
هـاى   ین و درخـت کـارى و خیابـان سـازى و سـاختمان       زمـ ماکت بزرگ آن هم در زیـر        

هـا کارخانـه     اکنـون ده .مسکونى و ادارى و رفاهى و ساخت بنـدر و اسـکله نـشان داده شـد     
ن تولیــد  میلیــون تُــ24 حــدود .دســتى مــشغول کــار اســت و صــنایع زیر»عمــالق«ى یزیربنــا
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هـاى   کت سـرمایه ا معموالً با شـر  است؛قیمت دارد و تعداد زیادى هم دردست ساخت      گران

  . گیرد هاى داخلى تسهیالت بانکى بدون بهره هم تعلق مى که به سرمایه داخلى و خارجى
عامل بـه   مـدیر ، در مـسیر   .هاى تشریفاتى شدیم و گـشتى در شـهرك زدیـم            وار اتوبوس س

 صـاحب  . در کارخانه بزرگ صدف هم وارد شدیم. مسلط هم بود   ؛داد  سئواالت جواب مى  
ـ       .کارخانه آمد و توضیح داد     هـاى گونـاگون     فـرآورده ؛ن تولیـد دارد  چهـار و نـیم میلیـون تُ

ایـن  . انـد    میلیارد ریال عربـستان صـادرات داشـته        13امسال  از پتروشیمى بندر امام و       تر متنوع
   .شود  مواد اولیه از داخل تأمین مى درصد85 .رقم صادرات مربوط به کل شهرك است

گـاز طبیعـى مـصرف     زانه بیش از سـه میلیـارد فـوت مکعـب       رو ،عامل شهرك گفت  مدیر
حقیـق بـا کمـى تعـدیل بـر       اما پـس از ت ، و چند برابر واقعیت دیدم  م رقم را نپذیرفت   ؛کنند  مى

آورى و مصرف صنعت  که همه گاز همراه نفت را جمع  جالب است  .رار کرد صصحت آن ا  
 بنـا دارنـد از   ،توسـعه صـنایع  اي دهنـد و بـر   ها براى مصرف سـوخت نمـى     به خانه  کنند و   مى

  .هاى مستقل گازى که اخیراً کشف شده برداشت کنند حوزه
 یـک طـرح بـراى    ، و نیز گزارش دادند.کن داشتندنام فه هاى بسیار سبز و خرمى ب  درخت

 با آب دریا در دست آزمـایش  ،که دانه روغنى استدارند » هالوفیت«نام ه پرورش گیاهى ب 
 با همکارى دانـشگاه آریزونـاى      ، شمال جبیل  ي کیلومتر 150 فاصله    .در دست اجرا دارند   و  

 گـزارش مکتـوبى از   -شـود  ىامارات هم اجرا مـ در  قبالً در جریان این طرح بودم        -آمریکا  
 توسعه بدهند ، قرار شد .خانه پتروشیمى بندر امام هم معامالتى دارند      ر با کا  .این طرح گرفتم  

  .و امیدوارند این سفر ما همکارى را توسعه بدهد
ى یهـاى همـراه هـم جداگانـه مـورد پـذیرا          خـانم  .نماز و ناهار و استراحت را آنجا بـودیم        

  .کردیم بازدیـد  -احتیاطى –کن زاپاس    شیرین از واحد آب   .هاى مدیران شهرك بودند     خانم
دختـر پیـر درخانـه    «نـام  ه که مشغول کار اسـت بـ     تر  کن عظیم قدیمى   شیرین ماکت یک آب  

 یـادبودى  يها  لوحه. بازدید کردیمي عبور، و از شهر قدیمى جبیل که مسکونى است  »مانده
   .هدیه دادند

 فرمانـده و افـسران اسـتقبال    .رفتـیم  ب شرقى جبیلاز آنجا به پایگاه نیروى دریایى در جنو  
از . هـا پایگـاه را گـشتیم     سـپس بـا اتوبـوس   . پایگاه دادنـد   ةگرمى کردند و توضیحات دربار    

ادند و به سئواالت من پاسـخ  دارى توضیحات دهاى مختلف بازدیدکردیم و بدون راز    بخش
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 ایران را یکـى از کـشورهاى    با اینکه قاعدتاً؛که این نشان خوبى بر جذب اعتماد است      دادند
  .کنند مقابل خود به صورت احتمال حساب مى

 هـر دو طراحـى آمریکـایى    ؛ى در ایران نیستیهاى دریا شباهت به پایگاه    بى ،شکل پایگاه 
هـا و   ها و ادارات و بنـادر و اسـکله   و خانه شده  ها    بندى  خیابان ، با استاندارهاى آمریکا   .دارند

هـا    بعـضى . پرسنل وضع گونـاگونى دارنـد  .گیاهان و درختانهاى تعمیراتى و حتى   حوضچه
 هـا و   لبـاس .اى نیـست   اجبارى و بخشنامه،شدم معلو. اند ها تراشیده اند و بعضى ریش گذاشته 

  .ها خیلى تمیز و منظم است ساختمان
هـاى    موشـک ، سـالح سـازمانى  . آمریکایى و انگلیسى اسـت    ،هاى جنگى فرانسوى    کشتى

جنگى تا حد هـزار و   ي  ها  کشتى کالس فرانسوى و ماي  وپ سوپر   ،کوپترها و هلى ... ن و ورپها
هـاى سـازمانى بـراى      دانـشجو و خانـه  400 تن و تعداد پرسنل حدود چهار هزار نفـر بـا        200

   . اند  همه استخدامى وندرداران ـ سربازى اجبارى ندا افسران و درجه
هـاى سـریع     قـایق  ولـى ،نـد رندادریایى  زیر. با هفت هزار نفر  ،پایگاه بزرگ در جده است    

ها را  تواند مین مى،  متر عمق دریا300کن عمقى که تا   پیدا کن و مین   جمع خوبى دارند و مین   
شـان   فرودگـاه هـم دارنـد و حقـوق     »کاسمات و قالنات« به قول خودشان  .پیدا و خنثى کنند   

 ،انـى جـا خبـر شـدیم کـه یـک نـاو ایر         همان .کشورى است   درصد بیش از پرسنل    30حدود  
همان نیروى دریایى آنها و در جده وارد شده و از مـا کمـک خواسـتند کـه اجـازه انجـام            یم

  . پیگیرى کنند،یسه گفتمفنانده و دکتر م به فر.عمره مفرده براى پرسنل ایرانى بگیریم
 . گشتى در بندر زدیم و باالى بـرج رفتـیم  .مام رفتیمداز آنجا به بندر بزرگ عبدالعزیز در        

 اطـراف خـوب مـشاهده    ، متـرى 93 از باالى بـرج  .اطالعات خوبى داشت و داد    یس بندر   یر
 . قبالً منظره غروب دیگرى در جده دیده بـودیم .شد و منظره غروب خورشید جالب بود      مى
 یک کشتى ایرانى هم در . استن عمل شده میلیون ت10ُد و امسال ر میلیون تن ظرفیت دا   18

 و غـالت دارنـد و هـم    لوهاى مجهـز بـراى حبوبـات    اینجـا هـم سـی   .کردن بار بود  حال خالى 
  . پردازند  نمیموراژ هم دکشى و معموالً  کارخانه روغن

بــراى  ، ولیعهــد، فهــد و امیرعبــداهللا تلفنــى بــا ملــک، بعــد از نمــاز.گــاه برگــشتیمبــه اقامت
 يهـا  ىیکردم و از اقدمات سازندگى در کـشورشان و از پـذیرا        صحبتخداحافظى و تشکر    

   سـاعت ،کـرد و گفـت   یر عبداهللا هم از سفر من قدردانى کردم و ام   و تمجید  نى قدردا ،خوب
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بـراى چـارچوب همکـارى    مفصل متن یک  . است کرده  به ساعت برنامه سفر را پیگیرى مى      
 نـشان جـدى بـودن در    .انـد   منظور کـرده ها را  همه زمینه و   ماده تنظیم شده     نُه در .اند  فرستاده

   . استهمکارى
 قـرار شـد   .هـاى سـفرکردیم   بندى مختصرى با جمعى از همراهان در آثار و موفقیـت     عجم

 انعکاس سفر به .مها را خواند شب گزارش . به دولت پیشنهاد بدهیم،براى بررسى و تصویب
کـه ایـن روزهـا خیلـى      وقت به نوشتن خاطرات پـرداختم  تا دیر.بحرین خوب و جالب است  

کند ر مىمفصل است و چند صفحه را پ.  
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اى بـا روزنامـه الحیـات انجـام      مصاحبه .ندمها را خوا  گزارش.خاطرات عقب مانده را نوشتم   
ل جهان ی ایران و مسا، سئواالت مربوط به سفر1.شود دادم که همزمان در ده کشور منتشر مى  

 بعـد  . به فرودگاه رسیدیم یازدهکردیم و ساعت     یافه خداحافظى ض با کارکنان قصرال   .بود... و
   .کردیمسوى تهران پروازه از کمى صحبت با بدرقه ب

و  داننـد  ثمـر مـى  رپمثبـت و  فـاق  تال با.کـردیم  بنـدى  همراهان نتایج سفر را جمـع   با   ،هدر را 
عـد از ظهـر در    سـاعت نزدیـک بـه یـک ب    .انـد  کـرده  هاى عربستان تعجب همگى از پیشرفت 

 .اى بـا صداوسـیما انجـام دادم     مـصاحبه ، پس از مراسـم اسـتقبال     .آمدیمفرودگاه تهران فرود  
  .دانستند رخشان مىهم نتایج سفر را دمستقلبین 

 عـصر  .کـردیم   ناهـار خـوردیم و اسـتراحت     .کـرد   عفت کالجوش درسـت    .به خانه آمدیم  
 اختالفات دو جریـان سیاسـى و   .ها را خواندیم شب گزارش . ها آمدند   محسن و فاطى و بچه    

  .حمالت به یکدیگر ادامه دارد
   

  
  

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  1998 مارس 7                                     1418 ذیقعده    8   1376 اسفند 16شنبه 

   
 .هـاى دوران سـفرم بـه عربـستان شـد      هـا و گـزارش   صرف خواندن بولتن ،وقتامروز عمده   
  ،افغانستان و عـراق ستاد  ،خارجهامور ، کشور، از وزارت اطالعات؛ها زیاد است   تعداد بولتن 
 ،هـاى روز    گزارشدر ].کنند ارسال می  [...جمهورى و سپاه و     نهاد ریاست  ،]ایرنا [خبرگزارى

کـه روسـیه از   شـود    دیـده مـی   ووى یوگـسالوى زنـشین کـو    شروع بحران در منطقه مـسلمان     
  .کند ها حمایت مى صرب

 ، منتظـرى اهللا یـت  آ]حصر خـانگی  [ به عنوان اعتراض به محدودیت،آباد امروز بازار نجف 
 قـم و اصـفهان   ى هـم در یهـا   اعالمیـه .انـد  داده ى هم شعار مـى   یها  کلى تعطیل بوده و گروه     به

  .استپخش شده 
  

  1998 مارس 8                                1418 ذیقعده    9   1376 اسفند 17یکشنبه 
  

 را دادندکـه در اجتمـاع مقابـل       ىیل دانـشجو  ی گزارش مسا  .معاونان وزارت اطالعات آمدند   
هـا   مـى یـن بـود کـه تحکی    و نظرشـان ا   شـده    منجـر بـه درگیـرى و خـشونت           ،دانشگاه تهران 

 ،اهللا حـزب ] نیروهاي انـصار [کرده بودند و براى این برخوردها آمادگى داشتند و   ریزى  برنامه
 مـسأله را بـه   ،ىیکردنـد و بعـد هـم بـا راهپیمـا      ىینمـا  آنها مظلوم   ولى ،ندا  هکتک خورد بیشتر  
  .کردندمأموران مهارها کشاندند و  خیابان

 فرماندار در خفا بـا آنهـا موافـق        ،گفتندند و دآباد را دا   بر چگونگى تعطیلى دیروز نجف    خ
بـا   هـم  ]اهللا منتظري فرزند آیت[، ر هم دیروز در دسترس نبود و سعید منتظرى        ابوده و استاند  

  . استزبان در آمریکا کرده سى مصاحبه مفصلى با رادیو فار،ىینما مظلوم
 هـدایت  حـوى بـراى  که بـه ن و از مـن انتظـار داشـتند       کردنـد    اظهـارنگرانى از آینده جامعه    

صـالحیت  ردجریان  هادى و مدیر ندارد و حتى در، جریان راست،گفتند.کنم ها اقدام   جریان
کـه تعـارض    ضمن این؛چپ استفاده کردجناح  اي، دوره بعضى از کاندیداهاى انتخابات میان 

از آثار سفر من به عربستان  .کنند هم مى ىینما  مظلومیت،حل شد ها خودشان با حذف بعضى 
  .مان گفتند کردند و آن را انقالبى در روابط خارجىادب یبا اعجا
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 بھ با روزنامھ الحیات                     مصاح

مصاحبه با خبرنگار روزنامه الحیات
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 گزارش وضع تولید فـوالد را  . معاون فوالد وزارت معادن آمد،زاده ذنؤم] مصطفی[آقاى  

کـه   ز را گفـت  مشکالت فـوالد اهـوا  ، با اظهار رضایت از وضع مبارکه و فوالد اصفهان       ؛داد
 از . اسـت روض است و محصوالتش هـم روى دسـتش مانـده      قمومان  ت میلیارد   100بیشتر از   
 علیـرغم ادعـاى آقـاى مهنـدس     ، انتقاد داشـت و گفـت  ،]در ذوب آهن اصفهان [مئواحد قا 
المللـى ثبـت    رکـز بـین   تکنولوژى جدید مستقل نیست و در جـواب سـئوال اینکـه م         ،صادقى

جوابى ، گرفتهآن را از ماتکثیرتیاز نیز براى سئوال اینکه چرا ایتالیا ام    و  کرده    ثبت ،اختراعات
   .ها گفت  براى تکمیل طرح، از کمبود اعتبار براى سال آینده.ده استندا

 گزارشى از وضع مساجد داد و از  . آمد ]رییس ستاد اقامه نماز   [،  محسن قرائتى آقاي  عصر  
 از ج مـن  اقدام خرو،ثار سفر به مکه تمجید کرد و گفت آ از   .من خواست به قم بیشتر برسم     

العمل بسیار مثبتـى در حـوزه و علمـا و      عکس،جمعه در اعتراض به خطیب جمعه مدینه     نماز
سلمین  براى حل مـشکل مـ  ، پیشنهاد تأسیس مرکزى جهانى  .آقاى مروارید آمد  . طالب دارد 

   . نه دولتى و به عنوان مردمى؛را داشت
ت و در آخـر  گذشـ سـعودي   بیشتر به گزارش سفر به عربـستان  .همان رهبرى بودم یشب م 

بیـشتر ناراضـى اسـت و     ایشان از دومى    ؛کردیم آباد صحبت   نشگاه و نجف   حوادث دا  ةدربار
  .دانند کشور مىوزیر، ]آقاي عبداهللا نوري[مقصر را 

  
  1998 مارس 9                              1418 ذیقعده   10   1376 اسفند 18دوشنبه 

   
 ، عفت معتقد است.مذاکراتى شدنامه    یگیري تفاهم نتایج سفر و پ    راجع به    .صبح محسن آمد  

تاالر به  براى مراسم هفته منابع طبیعى    .شد رسیدگى شود   قرار .کرده است  نظمى تشریفات بى 
ندگى و  سـاز  جمعـى از جهاد    .کردم از نمایـشگاه بازدیـد     .امینى دانـشگاه تهـران رفتـیم       عالمه

 .زیــست همکــارى دارنــد طاســاتید دانــشگاه جمــع بودندکــه بــراى تحقیــق در مــسایل محــی 
گذاشـته    بـه نمـایش  ،بوط بـه منـابع طبیعـى اسـت    که مر را  هاى تحصیلى دانشجویان   نامه پایان

ــد ــانبودن ــت؛ تعدادش ــاد اس ــان .  زی ــعیدى] محمــد[آقای ــا س ــر،کی ــازندگی [ وزی  و ]جهادس
  هـم  مـن  .مقـدم گفتنـد   گـزارش دادنـد و خیر  ،]امور تحقیقـات   [ معاون ،پور مانا] محمدتقی[
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بازدید از نمایشگاه جهاد سازندگی و سخنرانی در مراسم منابع طبیعی
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   1.کردم  اهمیت توجه به منابع طبیعى صحبتةدربار 

 از . تا عصر مطالعه کردم و از استخر و سـونا اسـتفاده نمـودم   .کوشک رفتماز آنجا به دفتر   
 دختر اخوى احمـد  ، مراسم ازدواج هاله، سرشب.به خانه آمدم. بارید صبح تا عصر باران مى 

جماعـت مـسجد     طلبه است و پدرش روحـانى و امـام    ؛بودصادق موسوى   با آقاى سیدمحمد  
دو و آقایـان اشـکورى     . کاخ نیاوران و مسئول عقیدتى سیاسى در ستاد ناجا          پشت ،کاشانک

د یـ فوا مقدارى از اهمیـت و عمـق و   . منتظرى است  اهللا یت شاگردآ ؛زن ایشان هم بودند   رادرب
 ،کردن ایـشان و گفـت  ودو محـد  درس ی منتظرى گفت و از ضررهاى تعطیلـ    اهللا یتدرس آ 

 معتقـد  . براى رفـع محـدودیت هـستند    ،اى خطاب به علما      مشغول تهیه نامه   ،جمعى از طالب  
هـاى   کـرده و درس   در نجـف تحـصیل  .ندا ناراحت  اکثریت حوزه و علما از این وضع  ،است

 چـون بـه   ،آقاى منتظرى از همه آنها بهتـر اسـت         درس ،علماى نجف را دیده و معتقد است      
  .اهللا بروجردى است  آیتشیوه درس

بـاغ مرکبـات در   مربـع  هزینه سفر حج و هدیه دو هزار مترو لسنه  مهر ابا ؛عقد را خواندیم  
ش  همـشیره طیبـه و بـستگان   ، شـام . از طـرف پـدر دامـاد بـه عـروس          ،شـهر نـور   در  ى  یروستا

  . خریدیم از بیرون ؛بودندمیهمانمان 
  
  1998 مارس 10                           1418 ذیقعده    11   1376 اسفند 19شنبه  سه

   
 -شناسـى    سـاعاتى بـه مطالعـه مدینـه     ،د در سـفر بـه مدینـه       حـ ى منطقـه جنـگ اُ     یبراى شناسا 

                                                
 -نهاد واقعاً معنوى و همان چیزى است که کشور به ،حقیقتاً جهاد سازندگى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

امیدوارم جهادگران به .  استاز یادگارهاى امام راحلمان و از دستاوردهاى انقالب اسالمى. آن نیازمند بوده است
هاى   به نتایج برنامه من.کمک دانشگاهیان بتوانند کارهایشان را عمیق کنند و کشور آثار کارهاى آنها را در آینده ببیند

هایی در جریان است و شما که خودتان دستى در  درباره منابع طبیعى بحث. ام جهاد براى استقالل کشور خیلى دل بسته
امیدوارم تحقیقات پیگیرى . هاى من تشویق و تأکیدى در ادامه راه شما است حرف. دانید د، بیشتر از ما میاین کار داری

 - ساله25 برنامه - 1400براى سال . شود و کارهایى که در دست اجراست، عمق و ثبات و پایدارى بیشترى پیدا بکند
اینها را بلند . قم ده میلیون شغل در این بخش چقدر مهم استشما ببینید ر. ایم نظر گرفته العاده وسیعى را در پرواز فوق

توانیم از  منابع بسیار با ارزشى، حتى در جاهاى خشک کشور، جاهایى که می. دانیم دانیم؛ بلکه واقعى می  پروازى نمی
  جانی،رفسن  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .، تولید و صادر بکنیم، زعفران، کتیرا و گیاهان دارویىآنجا زیره

 .1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي سخنرانی
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خواسـتم از نزدیـک همـه آثـار تـاریخى و        مـى ؛ پـرداختم -نجفى] سیدمحمدباقر[هاى   نوشته
کردیم وکمـى    زیارت فقط.موقت موفق نشد  ولى به خاطر ضیق    ،موقعیت میدان نبرد را ببینم    

جـایی   بـه   کـه  بحث کـردیم ،که مشرکان از آنجا مسلمانان را دور زده بودند        اى   تنگه ةدربار
  .نرسید

 ، گفـت در زمـان تحـصیل در مدینـه      ،همراه ما بـود   در سفر   که   اسحاق مدنی آقاى مولوى   
کـه  کرد  تپـه رمـاه را معرفـى    ؛کـرده   توجیـه مـى   را   شاگردانش   ،دحزمین اُ  استاد تاریخش در  

 محـل بقعـه شـایا و مهـراس و مـسجد و      مخواست  مى.کنند  معموالً جاى دیگرى را معرفى مى     
 بـر  ،کـردم   مطالعه راها کتاب و نقشه    امروزکه .را بینیم که متأسفانه انجام نشد     ... غار و تنگه و   

 ولى سفر به خیبر را ترجیح ، گرچه روز بعد تصمیم داشتیم برویم    ؛ متأسف شدم  ،عدم توفیق 
   .دادیم

کـه   و گفتندمره آمدند براى دیدار عید و سفر ع   ،جمهور یسی ر ،خاتمى] سیدمحمد[آقاى  
ل و ی مساة مقدارى دربار. احساس نیاز به حضور من در کشور جدى بود       ،در دوران سفر من   

هـا و انتخابـات و مـسأله     ل دانـشگاه یکرد و نیز راجع به مسا    نکات مهم سفر عربستان صحبت    
  گرچه شـوراى عـالى امنیـت    ،اى گفته است     خامنه اهللا  یت به آ  ،شان گفت  ای . منتظرى اهللا یتآ

کـه بایـد     ولى فعالً معتقد اسـت  ،که محدودیت آقاى منتظرى ادامه یابد      رأى داده است  ملی،  
  .کشور وزیر،نورى] عبداهللا[ نظیر رأى آقاى ؛رفع محدودیت شود

آقـاى  و گفتـه  را  نظـرش  ، آقـاى نـورى  ه وگذاشـت  جلـسه ملـی  امنیت عالی  شوراى  ،گفت
کـرده و ایـشان از آقـاى     کـشور را مـتهم     وزارتبا تلخی    ،انده سپاه م فر ،صفوى رحیم] یحیی[

کـشور   زارت رهبرى هم به و  است؛ همین مسأله با رهبرى هم مطرح شده      کرده و    دفاعنورى  
  .انتقاد دارند

 ةنظــر جدیــدى دربــاردر آن اى هــستند کــه   منتظــرى مــشغول تهیــه نامــهاهللا یــت آ،گفــت
نـد و ثانیـاً اختیـارات را در حـد     ندا  اوالً شرط آن را مرجعیت مـى ،دنکن  فقیه اظهار مى   والیت

 بایـد  ،دانند و معتقدند  الزم می را  شوراى رهبرى،دانند و اگرچنین مرجعى نباشد نظارت مى 
کننـد   اصالح مـى  که بعضى از اظهارات گذشته خود راگویند  قم باشد و در آخر نامه مى     در

کـه   ه بـه آقـاى منتظـرى پیغـام داده اسـت     کـ  رهبرى تند بوده است و اضافه کرد ت به که نسب 
   . نامه منتشر شود،مصلحت نیست
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یم و از من توقع کن م داده که در امر مبارزه با موادمخدر همکارى      پیغا اً آمریکا اخیر  ،گفت

رت هـا توسـط سـفا     و نیز براى اینکه بـه جـاى پیـام      موضوع کمک کنم بر سر این     داشت که 
 رهبـرى به صریح را شما نظرتان  ،  من گفتم . و آمریکا مستقیم شود   ایران  بین   ها   پیام ،یسیسو

 ،ایـشان گفـت  . دیـ ا آمریکـا مخالف  بـ کـه  شـما بـا مـذاکره          کنند  مىفکر  د و رهبرى    یگوی  نمى
   .ى رابطه نیستر گرچه این به معناى ایجاد فو،که با مذاکره موافقیم ویمگ صریحاً مى

منتظـرى و نیـز مـسأله      اهللا یـت که براى تغییر نظر رهبرى در مورد مسأله آ        نداز من توقع دار   
 ،شان در جلـسه خـصوصى هفتگـى بـا رهبـرى          از اینکه مذاکرات   .کنم آمریکا و مصرکمک  

 در مـورد انتخابـات هـم از    .دکنـ   ادى تلقى مـى   اعتم  راضى نیست و نوعى کم     ،شود  ضبط مى 
 اقـدام وزارت  ، گفـتم .منـد اسـت   گله مزدهاصالحیت بعضى از ناردشوراى نگهبان به خاطر   

  منطـق ایـن جنـاح را در مقابـل شـوراى نگهبـان      ،حبیبى] شهال[صالحیت خانم   کشور در رد  
   . استکرده ضعیف

 شب آقایان حسن خمینى و   .آمدند مره جمعى از بستگان براى دیدار سفر ع       ،عصر و شب  
ــد] محمدرضــا[ ــستان  ســفر ة دربــار.توســلى آمدن ــراز رو از آثــاصــحبت شــد بــه عرب  آن اب

ادامـه  در  مـشکلى  ،آقا معتقـد بـود      حسن ، منتظرى اهللا یت در مورد مسأله آ    .خوشحالى کردند 
داننـد و   ا مـى ز  مـسأله را مـشکل  ، ولـى آقـاى توسـلى     ،یـست نآینـده   مـاه   وضع فعلى در چند     

  .دانند ها و مشکالت سیاسى مى شدن کینهبعضى را هم باعث زیادات فالختشدن ا غدا
حـال  از  ،خواسـت   زد و     تلفـن  ،سفیرمان در ریـاض   ،  ]شاهرودي [نورى] حمدرضام[آقاى  

تلفنـى   ،هشـد   يکه به خاطر بیمارى در بیمارستان بستر ] پادشاه عربستان سعودي  [،  ملک فهد 
  .کنم پرسى احوال

  
  1998 مارس 11                    1418 ذیقعده    12    1376 اسفند 20چهارشنبه   
   

به   خرج داده و حاضر بهانعطاف  یوگسالوي؛مورد توجه استوو  مسأله کوز،ها در گزارش
 جانـب   ،هـا    غربـى  .اسـت   فشار آمریکا و ناتو مـؤثر بـوده        ؛تبارشده با مسلمانان آلبانى   مذاکره

   .ها هستند  طرفدار یوگسالوى و صرب،ها و کمى هم چین  مسلمانان را دارند و روس
 ]فرمانـده نیـروي انتظـامی     [،  لطفیـان ] اهللا هـدایت [یمـسار    ت .فرماندهان اطالعات ناجا آمدند   



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 755
                                      

 ياى بـرا  کننده  من هم صحبت دلگرم.هاى نیرو گفت گزارش داد و بیشتر از کمبودها و نیاز       
  1.دم نموبر ضرورت پاسدارى از امنیت تأکیدآنها کردم و 

کـرد و توضـیحاتى    ستان اظهارشـادمانى بـ سـفر بـه عر    از آثـار .زاده آمـد    ملک] رضا[دکتر  
 وکارکرد دریچه معده و مرى  و اسید معده داد و از مـن    ه مرى و رفلکس معد    ، معده ةدربار

   .خواست که قرص ضداسید را مرتب بخورم
مد از آثار سفر بـه عربـستان   قدس رضوى آ مقام آستان  قائم،]قدوسی [کریمى] علی[آقاى  
 شـریفین  ینقـدس و مـدیریت عمرانـى حـرم     کرد و براى برقرارى همکارى بین آستان   تعریف
   .خواست کمک

 صـد دالر هدیـه سـفر دادم کـه     .آمـد  افسر پلیس اسکورتمان براى خداحافظى سـفر حـج    
انـده کارهـاى دفتـر را انجـام     عصر تا شب باقیم. دهم ان مى معموالً به کارکنان دفتر و محافظ     

  .مداد
 بیـشتر وقـت بـه       . آمدنـد  ]تهـران  [روحانیـت مبـارز   ] جامعـه [شوراى مرکزى   اعضاي  شب  

هـاى   کـه در مـورد حـرف    العملـى   از عکـس   .مره من بـود   ل سفر ع  یتعریف و صحبت از مسا    
 در محافـل  ، گفتنـد .کننـد   خیلـى تمجیـد مـى   ،کردم امام جماعت مسجد مدینه ابراز  ،حذیفی

 با تحسین مواجه شده و نگران بودند از موج تحریم اقتدا به او که در قم    ،علماى قم و حوزه   
   . است گرچه کنترل شده؛پیدا شده

 انتقاد شد و  ]مجلس [اى  دوره  در انتخابات میان   ]روحانیت مبارز  [از ضعف عملکرد جامعه   
 مسأله تجدید ، قرار شد.انیت مبارز کشیدروح حیات و نشاط جامعه   یدبحث به ضرورت تجد   

شدن دفتر سیاسى و  ساختار مجمع و انتخابات جدید شورا و ثبت جامعه و تهیه بودجه و فعال
هـا شـرکت     اصرار دارند که من در همه جلسه؛ در دستور جلسه آینده باشد     ،ىیشوراى اجرا 

   .کنم
قـاد داشـتند کـه متعـرض بـه       در جلسه دولـت انت ]جمهور رییس[، آقاى خاتمى از اظهارات 

ــاى نــاطق گفــت    ــوده و آق ــاح مقابــل ب ــان و عــدم همکــارى جن  در مجلــس ،شــوراى نگهب
اى هم   خامنهاهللا یت نوار صحبت خود را براى آ،گویا آقاى خاتمىسروصداى زیادى دارد و  
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                                             انتقال قدرت 755
                                      

 اى بـراي  کننده  من هم صحبت دلگرم.هاى نیرو گفت گزارش داد و بیشتر از کمبودها و نیاز       
  1.دم نموبر ضرورت پاسدارى از امنیت تأکیدآنها کردم و 

ى کـرد و توضـیحات     سـفر بـه عرسـتان اظهارشـادمانى         از آثـار   .زاده آمـد    ملک] رضا[دکتر  
 وکارکرد دریچه معده و مرى  و اسید معده داد و از مـن    ه مرى و رفلکس معد    ، معده ةدربار

   .خواست که قرص ضداسید را مرتب بخورم
مد از آثار سفر بـه عربـستان   قدس رضوى آ مقام آستان  قائم،]قدوسی [کریمى] علی[آقاى  
 شـریفین  ینى حـرم قـدس و مـدیریت عمرانـ    کرد و براى برقرارى همکارى بین آستان   تعریف
   .خواست کمک

 صـد دالر هدیـه سـفر دادم کـه     .آمـد  افسر پلیس اسکورتمان براى خداحافظى سـفر حـج    
انـده کارهـاى دفتـر را انجـام     عصر تا شب باقیم. دهم معموالً به کارکنان دفتر و محافظان مى      

  .مداد
ه  بیـشتر وقـت بـ      . آمدنـد  ]تهـران  [روحانیـت مبـارز   ] جامعـه [شوراى مرکزى   اعضاي  شب  

هـاى   کـه در مـورد حـرف    العملـى   از عکـس   .مره من بـود   ل سفر ع  یتعریف و صحبت از مسا    
 در محافـل  ، گفتنـد .کننـد   خیلـى تمجیـد مـى   ،کردم امام جماعت مسجد مدینه ابراز  ،حذیفی

 با تحسین مواجه شده و نگران بودند از موج تحریم اقتدا به او که در قم    ،علماى قم و حوزه   
   . استشده گرچه کنترل ؛پیدا شده

 انتقاد شد و  ]مجلس [اى  دوره  در انتخابات میان   ]روحانیت مبارز  [از ضعف عملکرد جامعه   
 مسأله تجدید ، قرار شد.روحانیت مبارز کشید حیات و نشاط جامعه   یدبحث به ضرورت تجد   

شدن دفتر سیاسى و  ساختار مجمع و انتخابات جدید شورا و ثبت جامعه و تهیه بودجه و فعال
هـا شـرکت     اصرار دارند که من در همه جلسه؛ در دستور جلسه آینده باشد     ،ىیجراشوراى ا 

   .کنم
 در جلسه دولـت انتقـاد داشـتند کـه متعـرض بـه       ]جمهور رییس[، آقاى خاتمى از اظهارات 

ــاى نــاطق گفــت    ــوده و آق ــاح مقابــل ب ــان و عــدم همکــارى جن  در مجلــس ،شــوراى نگهب
اى هم   خامنهاهللا یتنوار صحبت خود را براى آ ،گویا آقاى خاتمىسروصداى زیادى دارد و  
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
 بـه نظـر   . نوار را به مجلـس بدهـد    است،  ولى حاضر نشده   ،کند فرستاده که شایعات را خنثى    

  ه بـاال گرفتـه و روز بـ   ،]جناح راست و جناح چـپ  [ تضاد و مشاجره بین دو جریان ،رسد  مى
  .شود روز تشدید مى

  
  1998 مارس 12                       1418ده   ذیقع  13   1376 اسفند 21شنبه  پنج 
   

شناسـى بـراى تطبیـق     هاى خندق و خیبر از کتاب مدینـه     منطقه جنگ  ةتا شب در خانه دربار    
 محـل خنـدق   ،در مدینـه  ..کردم مطالعه مى هاى روزهاى سفر به آنجا مطالب تاریخى با دیده  

   . امروز روى نقشه تشخیص دادم.را ندیدیم
اى هـم   اهللا خامنـه     آیـت  .به مرقد امـام رفـتم      ،احمدآقا  سالگرد فوت حاج   براى مراسم شب  

خلخـالى و  ] صـادق [ آقاى   ،در جلسه . کردیم  هر دو مراجعت   ، قبل از شروع سخنرانى    .بودند
اهللا منتظـرى    از مـن خواسـتند کـه بـراى آزاد شـدن درس آیـت      ،آقاى شیخ یوسـف صـانعى     

مرحـوم   ع جنـازه  ی موضـوع تـشی    ،ود چرا در خـاطرات خـ      ،کمک کنم و آقاى صانعى گفت     
 چـون اولـین بـار بـود کـه امـام چنـین        ؛اید و نماز میت امام بر جنازه ایشان را ننوشتهتان   يابو

   . مسأله مهمى بود،کردند و در آن روزها اقدامی
اى   خاطرات سفر اول به نجف را چـرا ننوشـته  ،بجنوردى گفت] سیدمحمد موسوي[آقاى  

 یـک  ،رفـتم و ایـشان گفـت     به درس مرحوم والـد ایـشان مـى      اى که   و مخصوصاً چند جلسه   
 درس را خیلـى خـوب   ،اهللا بجنوردى جویـاى حـال شـما شـد و گفـت       آیت ،که نیامدى روز
از سـمت امامـت   حـذیفی  شیخ حسن صانعى خواست که اگـر کـارى شـود کـه           آ .فهمد  مى

 پـیش   مشکل،ى که اعالن شده  ی چون با فتاوا   ؛ خوب است  ،جماعت مسجد مدینه عزل شود    
  .خواهد آمد

  
  1998 مارس 13                            1418 ذیقعده    14   1376 اسفند 22جمعه 

   
هـاى مطالعـات    افتهی براى تطبیق تاریخ ، بیشتر وقت به مطالعه تاریخ جنگ بدر.در خانه بودم 

 کـیش   قرار شد تعطـیالت عیـد را در  .ها جمع بودند ظهر بچه. سفرم به مکه و مدینه گذشت   



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 757
                                      

 .گرفـت  االخالق براى تبلیغ  استفاده از معارف دعاى مکارمى براىیها ىی فاطى راهنما .باشیم
فاطى به عنوان نـاظر در  با  . قرارشد خانم طاهرى را بفرستد؛فائزه از سفر به قطر منصرف شد    

بـا هـم   و رود نکه  بهتر است ، گفتم.اند اجالس وزراى کنفرانس اسالمى در قطر دعوت شده  
  .فر نباشنددر س

 ،عصر همسر شهید مطهرى براى برگزارى مراسـم سـالگرد شـهادت شـهید مطهـرى آمـد               
هاشمی، مدیرعامل دفتر نـشر معـارف    [محسن .هاى من تشکر نمود و از کمک استمداد کرد 

  . را گرفت]عبور از بحران [= من 1360ى براى چاپ خاطرات سال ی امضاى نها،]انقالب
در شیخ عبـاس پورمحمـدى   آ از .جمعى از فرزندان آمدندو ] هاشمیان[شیخ محمد آشب  

استاندار از . شام برایشان از بیرون پیتزا خریدیم. شکایت داشت طالب ابی بن رابطه با بنیاد علی
آبـاد    امروز در نجـف .کنند  سه قریه را اجرا نمىنشد ىرمصوبه بخشداکردند که  گلهکرمان  

 منتظـرى  اهللا یـت انى کـه شـهر را در حمایـت آ   در مخالفـت بـا کـس      ها،  اللهى جمعى از حزب  
  .اند کرده تظاهراتى ،تعطیل کرده بودند

  
  1998 مارس 14                              1418 ذیقعده    15   1376 اسفند 23شنبه   
   

ى وزارت ارشـاد  ی معـاون سـینما   ،اهللا داد   آقاى سـیف   . کارها را انجام دادم    ده صبح تا ساعت   
خـصوص از دوبـار     بـه ؛کرد گران قدردانىبه سینمادولت سازندگی ت گذشته    از خدما  .آمد

بـه خـاطر مـسأله فلـسطین مطـرح       جمعه تهران کـه      خودش در نماز   »بازمانده«اسم بردن فیلم    
 از کمبـود  .که تذکراتى بـدهم  بیاوردار  جمعى از سینماگران را به دید      ، اجازه گرفت  .مکرد

   .براى سوژه فیلم در ادبیات ایران گفتهاى مناسب  سالن سینما و نیز داستان
 بـراى مـسکن و    ،که فرزند کارگر خانواده مرعشى است آمد       ىیکشکو  طلبه ،آقاى زینعلى 

 ولـى بـه   ،ى جلسه داشتی کمیسیون زیربنا.کرد و از بنیاد جانبازان انتقاد داشتشغل استمداد 
جلـسه آقـاى   بعـد از  . گذشـت   سـعودي  با توضیح در وضـع عربـستان     ،جاى بحث در دستور   

از رشـد اختالفـات و تــضعیف    ،]دبیـر مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام     [، ىیرضـا ] محـسن [
  .کرد اظهارنگرانى ،هاى زیاد فقیه با ایجاد شبهه موقعیت والیت

  گزارشـى از رشـد ضـعیف بیمـه داد و    .یس بیمه مرکـزى آمـد   ی ر ،همتى] عبدالرضا[آقاى  
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      کارنامه و خاطرات 
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
کـرد و در مـورد پـذیرش     دابراى تحصیل اجازه واگذارى بیمه به بخـش خـصوصى اسـتمد          

  .دنمو  مشورت ،ماندن در همین سمت یا سمت معاونت
 اسـتفاده بعـضى از   ءعصر آقاى شفیعى از وزارت اطالعات آمد و گزارشى از پرونده سو           

اى در تهـران دادکـه خیلـى         دوره کشاورزى و نیـز وضـع انتخابـات میـان         معاونان در وزارت    
جمهور و  یسیخلوت بوده است و جلو افتادن نامزد مؤتلفه در مقابل نامزدان جناح طرفدار ر     

   . بود برخالف انتظار و تبلیغات سنگین آنها،مجمع روحانیون مبارز
 شـرکت  ]ریـیس قـوه قـضاییه   [، یـزدى ] محمد[ قوه در دفتر آقاى    سه شب در جلسه سران   

کسب اجازه براى محاکمه  که منجر به   رهبرى را داد    گزارش مذاکره  با    ، آقاى یزدى  .کردم
ــشنهاد کــرد. اســت شــهردار تهــران شــدهبازداشــت یــا ــکــه ر  پی  شــهردار را ،جمهــور یسی

 ،که نپـذیرفتیم و گفتـیم  د تضعیف موقعیت مقام شهردارى نشو   باعث ،که محاکمه کند عوض
 با توجه به اینکه ظـاهراً جرمـى   ؛مصلحت نیست و ممکن است باعث تشدید اختالفات شود       

  .خواهد شدئه در کار نیست و نهایتاً تبر
اند که اجـازه   د دادها به رهبرى پیشنه، آقاى خاتمى به ماشین من آمد و گفت ،در راه خانه  

 ایـشان  ؛شـود  اطالعـات و تبـادل     مـذاکره    ، آمریکـا  بدهند در مسأله مبارزه با مواد مخـدر بـا         
جمعى با ایشان مـذاکره      دسته ، پیشنهاد داشت  .گله داشت  گیرى رهبرى    از سخت  .اند  نپذیرفته

  .کنیم
   

  1998 مارس 15                              1418 ذیقعده   16   1376 اسفند 24یکشنبه 
   

  گـزارش وضـع و شـرایط را   ،و ابـومرزوق  خالد مـشعل    .گروه مدیران جنبش حماس آمدند    
هـا نجـات یافتـه و ابـومرزوق از زنـدان           یلىیل از توطئه تـرور اسـرا      عمش  از اینکه خالد   .دادند

خالدمـشعل  که اند ها گفته یلىی گرچه امروز باز اسرا  .کردم  اظهارخوشحالى ،آمریکا آزادشده 
 و آمـاده تـشدید   دنـ ا سیوأشدن جریـان صـلح مـ      بخش نتیجه  از .کردرا باالخره ترور خواهند   

  . دادمتهاى ایران متشکرند و من قول ادامه مساعد مبارزه و مقاومت و از مساعدت
هـاى شـوهرش داد و از     توضیحاتى از خدمات و فداکارى.منافى آمد] هادي[همسر دکتر   

  و از کـرد  مناسب به خدمات ایشان و نیز برکنارى ایشان توسط آقاى خاتمى گله            عدم توجه 
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   کارنامه و خاطرات    
  1376 هاشمی رفسنجانی 

  
   .انتقاد داشت عملکرد خانم ابتکار

آثـار سـفر بـه      .  از جناح چپ انتقـاد داشـت       .گلپایگانى آمد  هاشمى] سیدمحمدرضا[دکتر  
ى از تفرقـه  ی خواست که هدایت نیروهاى جناح والیت را براى رها .داند  ربستان را مهم مى   ع

   .عهده بگیرم  هب ،و سرگردانى که دارند
 از ســفر موفـق و مــؤثر بــه  .اطالعــات آمدنـد ] وزارت[عـصر آقایــان فـالح و محمــدى از   

جاى  کستن غرور بیکه باعث ش اى دوره نتایج انتخابات میان کردند و ازاظهار تشکرعربستان  
 اظهـار از وضـع دفتـر رهبـرى    و گفتنـد  کـرده   پ شده و پیام دوم خرداد را معکوس     جناح چ 
ى از تـا آنجـا کـه بعـض     ،که باعث رنجاندن نیروهاى وفـادار بـه رهبـرى شـده          کردند نگرانی

زیر ، و]آقاي عطاءاهللا مهاجرانی[کشور و وزیر، ]آقاي عبداهللا نوري[علماى قم روابط گرم با    
  .اند کرده برقرار،که مخالف افکارشان هستند ادارش

 براى خداحافظى سفر حـج  ،]فقیه و سرپرست حجاج ایرانی نماینده ولی[، شهرى آقاى رى 
 ، گفـتم .داشـت  گیـرى در ایـام حـج    آمد و سئواالت زیاد براى آگاهى از نتایج سفر و بهـره          

 .ه اصـالح داده اسـت  وزیـرحج بـه مـن وعـد     ؛ را پیگیرى کنـد امسأله حل مشکل قربانگاه من  
انـد و آن را نقطـه    ى در مـورد انتخابـات دیـروز نوشـته        یهـا    تحلیل ،هاى امروز   بعضى روزنامه 

  .خواهد داشتتوجیهاتی اند و البد جناح چپ ناراحت است و  مقابل دوم خرداد دانسته
  

  1998 مارس 16                           1418 ذیقعده   17   1376 اسفند 25دوشنبه   
   

 تـا  یـازده صـبح   از .کـردم  هاى قرآن مطالعه مـى   داستان ةدر منزل دربار  صبح   یازدهتا ساعت   
هـا و    با مطالعه تاریخ و انجام کارها و خواندن بـولتن      ؛کوشک بودم دفتر   بعد از ظهر در      پنج

 ]جمهـور عـراق    ریـیس [،  سناى آمریکا در مورد صدام حـسین        مصوبه ،ها  در گزارش  .جراید
صـدام بـه    بـراى محاکمـه  اندکه دولت آمریکا   تصویب کرده  به اتفاق آرا   ؛مورد توجه است  

و  د و بمباران شیمیایى حلبچه از دالیل این تـصمیم اسـت           کن پیگیرىجنگى   کارعنوان جنایت 
 میلیـون دالر بـه   247 مبنى بر محکومیـت ایـران بـه پرداخـت           ،نیز حکم یک دادگاه آمریکا    
 به ادعاى اینکه ایـران  ؛جاهدان فلسطینى کشته شده   یل توسط م  یخانواده یک نفر که در اسرا     

 بر .هاست گرى آمریکایى  ضابطه  بی  نشان غرور و   ،این حکم . حامى مجاهدان فلسطینى است   
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یل و بـسیارى از  یتوانند آمریکا را به خـاطر حمایـت از اسـرا        بسیارى از کشورها مى    ا،این مبن 
ز مواردى مثـل اسـقاط ایربـاس ایرانـى     اند و نی    هاى جنایتکارکه هزاران نفر را کشته       حکومت

  . حکم خسارت علیه آمریکا صادر کنند،را کشتنفر  295که 
هـاى مخـصوص و    شـده و نوشـته     هاى خودمان که تبـرك      اى تنظیم کفن   بر ،عصر با عفت  

   . است عفت تهیه کرده؛ همکارى کردم،هاى احرام من تربت و حوله
  

  1998 مارس 17                       1418 ذیقعده    18   1376 اسفند 26شنبه  سه   
   

 آمـد و  ]جمهـوري   رییس دفتر رسیدگی بـه منـاطق محـروم ریاسـت          [،  بشارتى] جلیل[آقاى  
 در تأسـیس  ،دفتر مناطق محروم در دولت جدید را داد و از ابتکار مـن           گزارشى از عملکرد  

محرومیت خـارج   الت هزار روستا از ح13 تاکنون ، گفت.دفتر مناطق محروم قدردانى نمود  
 خواسـت  . هزار روستاى دیگر به تدریج تا آخر برنامه دوم برخوردار خواهد شـد       15شده و   

کنـد و توسـط دفتـر در حـال       راهى که کهنوج را به جاسک وصل مـى       ازدر سفر به کرمان     
   . بازدید کنم،کند بست خارج مى احداث و بشاگرد را از بن

جمهور شکایت و  یسی از دفتر ر . قصر شیرین آمد    نماینده سابق  ، محمودى ]مرتضی [آقاى
 نـوه امـام    ، خانم لیلى بروجردى   .را داشت ] تشخیص مصلحت نظام  [تقاضاى آمدن به مجمع     

 پـس از بررسـى   ، گفتم.همکارى با دبیرخانه مجمع بداند   نظر من را در مورد     ، خواست .آمد
  . وکیل دادگسترى است.دهم نظر مى

موسـى  ر مـورد آقـاى سید   د. آمدنـد  ]میبدي [فاضل] مدتقیمح[و  ان  فیروز] مهدي[آقایان  
 ،سابق مجلس اعالى لبنان که در سفر به لیبى مفقود شدند و هنوز مفقوداالثرند       یسی ر ،صدر

 ،عبدالمجید آقاى سـید .ى آمدندیاهللا خو عصر فرزندان و نوه آیت    1.اى با من نمودند     مصاحبه
 .ختلـف را داد مى در کـشورهاى  یاهللا خو  هاى اسالمى و انسانى مؤسسه آیت       گزارش فعالیت 

 سـاالنه  .تعداد زیاد واحد فعال دارند و مرکز آن در لندن است و متولى آن خود ایشان است 
ى خیریه کـه در کنـار آنهـا    عحدود پنج میلیون دالر هزینه جارى دارند که از مؤسسات انتفا   

                                                
 - 1398 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 هاي مصاحبه  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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   .آید دست مىه ب ...ویا  منجمله هزاران هکتار چاى در اوگاندا و کن است،تأسیس شده

 بـه خـاطر عـدم    ،اراکى که در لندن اسـت ] محسن[تسخیرى و آقاى ] محمدعلی[از آقاى   
هـاى حکومـت اردن و شـخص ملـک        خـوبى  همکارى مناسب گالیه داشـت و مقـدارى از        

از عالقه آنها به اهل بیت و کار مهمى که در مزار شـهداى     و  حسین و برادرش تعریف کرد      
 منجمله جعفر طیار شده را توضیح داد و خواست که ایـران هـم سـهمى در تأسیـسات        ،هوتم

   .ندا یاناز دانشگاهى جامع در اردن که عمده دانشجویانش از شیعنیز آن داشته باشد و 
 یـک آلبـوم عکـس    . آمـد ]مدیر مسئول روزنامه جمهوري اسالمی [،  آقاى مسیح مهاجرى  

تهیـه کـرده و اظهـار    اسـالمی  روزنامـه جمهـورى    جالب از سفر عربستان آورد که خبرنگار      
اى و انتقـاد از   اهللا خامنـه   از نیامدن به عربستان و گزارشى از مذاکراتش با آیت        ،کرد پشیمانى
از  تحلیلـى  .کـنم  و از مـن خواسـت پیگیـرى   داد را هـاى دفتـر ایـشان        گیـري  عموضاز  بخشى  

 شکـست فـاحش اسـت و    ،ه داد کـه بـراى جنـاح چـپ     یـ  ارا ]مجلس [اى  دوره انتخابات میان 
از عـدم اجـراى    .انـد  جمهـورى نداشـته   در انتخابات ریاست   اند که سهم قابل توجهى      فهمیده
   . سؤال داشت] نیوز ه ایرانسردبیر روزنام[، مرتضى فیروزى] اعدام[حکم 

 گـزارش سـفر بـه فرانـسه و     . آمـد ]رییس سازمان انـرژي اتمـی  [،  آقازاده] غالمرضا[آقاى  
 ســهام آن از ایــران اســت و بــراى  درصــد10دادکــه را دیــف وبازدیــد از کارخانجــات اور

تـازگى   بـه  خیلـى عظـیم اسـت و       ، گفـت  ؛کنـد    اورانیوم غنى مى   ،هاى اتمى   سوخت نیروگاه 
هـاى جدیـد بـراى صـنایع اتمـى          از مذاکرات خود با روسـیه و قـرارداد         .است شده   سودآور

،  از آقـاى خـاتمى  .کـه روسـیه همکـارى مـؤثرى داشـته باشـد       امیـدوار اسـت     .گزارشى داد 
   . گالیه داشت که حمایت الزم را ندارد،]جمهور رییس[

گزاران و عـدم    در مورد اختالف در میان کار      . آمد ]نماینده کرمان [،  آقاى حسین مرعشى  
 با ثبـت حـزب بـه خـاطر     ،]رییس شوراي مرکزي حزب کارگزاران  [،  اخوى محمد موافقت  

 کـارگزاران گفـت و بـراى دادن بیانیـه کـارگزاران در مـورد              يى بعضى از اعـضا    یگرا چپ
صالح  ، گفتم؛مشورت کرد ،اجتهاد را بردارند نون انتخابات خبرگان و اینکه شرطاصالح قا

، ]آقـاي غالمحـسین کرباسـچی     [ت که کارگزاران از اعالن محاکمه       ظهر محسن گف   .نیست
   .رفتم  بیمارستان اختربهکردن دندان ربراى پ سرشب .ندا  ناراضی،]تهران [شهردار
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  1998 مارس 18                        1418 ذیقعده    19   1376 اسفند 27چهارشنبه 
   

 گزارشى .مقام بنیاد مستضعفان است  قائم. وزیر سابق بازرگانى آمد   ،اسحاق  آل ]یحیی [آقاى
 امــالك و ،هــزار میلیــارد تومــان   شــرکت و بــیش از پــنج400 بــیش از .ادداز وضــع بنیــاد 

 صـرف جانبـازان    درصـد آن 70 میلیـارد تومـان کـه    100انه حـدود  ی درآمد سـال بامستغالت  
 گـردش  ، نزدیک دو هزار میلیـارد تومـان  .رسد  میشود و بقیه به مصرف محرومان دیگر      مى
 میلیارد تومـان  10. گفت ،ها در رابطه با تسهیالت دارند  از مشکالتى که با بانک   .دنلى دار ما

شدن نـرخ بهـره در   گران و کود در کشور و کم شدن تولید     از ر  .گیرند  بودجه از دولت مى   
ها هم براى امـور بازرگـانى    رود و بانک  درصد هم باالتر مى 50که گاهى از    ها و بازار    بانک

  .کرد اظهار نگرانى، گیرند  نمى درصد33کمتر از 
 از شیراز عضو خبرگان است و نماینده رهبـرى در دانـشگاه        . آمد موحد] علی شیخ [آقاى  

 دیسـ [ از برخوردهـاى آقـاى     .هـا   اد و عضو شوراى نهـاد نماینـدگان رهبـرى در دانـشگاه            آز
 شکایت داشـت و بـه همـین         ،]ها  در دانشگاه  هیفق ی ول یندگیول نهاد نما  ئمس[ ، صدر ]رضایعل

 از ایشان خواستم که استعفا را   . است جهت از نمایندگى در دانشگاه آزاد فارس استعفا داده        
 ، هم مایل اسـت ایـشان بمانـد   ]رییس دانشگاه آزاد اسالمی[،  جاسبى آقاى دکتر .پس بگیرد 

  .داردچون همکارى خوبى 
کـه قـبالً   را داد اى  کـار کمیتـه    گـزارش . آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[،  اخوى محمد 

ست سازمان ملل از فـروش نفـت    خسارات ایران در جنگ نفت که بنا      مأمور پیگیرى مطالبه    
براى اثبات خسارات و به خصوص در محـیط         چند جلد  .اند  کرده ريمؤثکار   ؛عراق بپردازد 

صوبات  گزارشى از م. است تلقى به قبول شده    ، گفت در مرکز ذیربط    .اند  هنمودتهیه   زیست
شدن بسیارى از کاالها و خدمات را داد و نگران است بـا ایـن    شوراى اقتصاد در مورد گران 

 از حـوزه هنـرى سـازمان      ،زم] محمـدعلی [آقـاى    .ى داشته باشیم  یوضع سال آینده تورم باال    
  نظـرى  هـا و تنـگ   کشور و آثار سـوء نـزاع      از وضع اقتصادى و سیاسى     . آمد  اسالمی تبلیغات
   .اظهارنگرانى کرد ،هاى چپ و راست جریان

 گـزارش کـسرى   .یس سـازمان برنامـه و بودجـه آمـد    یـ  ر،نجفـى ] محمـدعلی [عصر دکتر   
 میلیـارد تومـان اوراق   200 بـا اینکـه   .سال آینده را داد بودجه در سال جارى و کسرى بیشتر        
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فـروش اتومبیـل و تلفـن موبایـل         بابـت پـیش    ،انـد و صـدها میلیـارد تومـان          مشارکت فروخته 

کل بودجه که همه را از  دو هفتم ؛میلیارد ریال کسر بودجه دارندهزار   11 باز هم    ،اند  گرفته
 . وضع از این بدتر است،این وضع قیمت نفتبا  اند و سال آینده       اعتبارات عمرانى کم کرده   

 ،اران داخلـى ذگـ  جـذب سـرمایه خـارجى و تـشویق سـرمایه          از رهبرى گله داشت که براى       
ا استقراض از بانـک مرکـزى را مـورد بررسـى        یکردن بنزین     احتمال گران  .کنند  کمک نمى 

   .دارند
 ، آمـد و گفـت  ]رییس مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق[، حکیم] سیدمحمدباقر[آقاى  

 عراق صحبت کنند ةخواهند با ایشان دربار اند که مى ها از طریق کویت پیغام داده     آمریکایى
بـه آمریکـا    ،اند که براى بررسى وضع آنها و مـذاکره      هاى مقیم آمریکا هم خواسته      و عراقى 

خارجـه  امور از وزارت . قرارگذاشته با رهبرى هم در این خصوص مشورت کنند    .سفر کنند 
 را بـراى  اش اند و تـذکره  وقت مالقات ندادههنوز گله داشت که   ،یس جمهور یهبرى و ر  و ر 

  .اند کرده سفر حج معطل
 از وضـع سیاسـى و اقتـصادى    . آمـد ]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[،  روحانى] حسن[دکتر  

هـاى    بـراى راه .کـرد  اظهـارنگرانى  ،کشور در رابطه با رهبرى و دولت و خطرهاى امنیتى آن    
  .  من هم در نگرانى ایشان شریکم؛ مدتى مذاکره کردیم،عالج

دیـروز در دو  .  از مـذاکراتش راضـى اسـت      و  فـاطى از قطـر برگـشته       .ممـد شب به خانه آ   
جمـع   ،هاى حامل دانشجویان برجسته ریاضى و دختـران دانـشجوى شـاهد              اتوبوس تصادف 

  .باعث تأسف شد ؛اند و جمع بیشترى زخمى و مصدوم زیادى کشته شده
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بیشتر وقـت بـه مطالعـه تـاریخ     . کردم ى م مرور؛از دفتر آمد   زیادي هاي   بولتن .در منزل ماندم  

العـرب   ةخـصوص جزیـر     بـه  ،اسـالم   تـاریخ جهـان    س تاریخ کلیساهاى جهـان و اطلـ       ،معاصر
هاى تـاریخ   ى تطبیق مشاهدات تاریخى و جغرافیایى سفر عربستان با نوشته      بیشتر برا  .گذشت

  .و جغرافیا
قطر را   و سعودي تلفنى گزارش سفر به عربستان     ،خارجه وزیر امور  ،خرازى] کمال[آقاى  



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 765
                                      

 فضاى مناسبى را براى شما،گوهاى و  بوده و سفر و گفت شماجا ذکر خیر      همه ،داد و گفت  
 وزیر ،شده آقاى سعودالفیصل  قرار،استفاده از همین فضا ده و باآور ها پیش  توسعه همکاري 

نامه پیـشنهادى در مـوارد همکـارى      بعد از حج براى امضاى متن توافق  ،خارجه عربستان امور
 نیـز  . این پیشنهاد را من از عربستان آوردم و به دولت دادم    .به ایران بیاید   ،کمیسیون مشترك 

قبالً مقامات مدینه ابالغ کـرده بودنـد کـه امـسال بـه        است؛کمیل هم حل شده مشکل دعاى 
 مـانع نـشوند و اکنـون جـواب     ، من به آنها گفـتم   .جمعى در کنار بقیع خوانده نشود      صورت

 بـوده و نیـز قـرار    ]ولیعهد عربستان سـعودي [، عبداهللا گویا دستور صریح شخص امیر   .اند  داده
 ،کرده بـود   به شیعه اهانت،سفر مننماز مسجد مدینه که در زمان  پیش،یفىحذشده که آقاى  

  .جماعت منع شوددر ایام حج از اقامه نماز
 از ریـاض  ]شاهرودي، سفیر ایران در عربستان سـعودي    [نورى] محمدرضا[ يشب هم آقا  

 با این تفاوت که آقاى نورى ؛کرد و همین مطالب را با توضیحات بیشترى داد  تتلفنى صحب 
 بـه مـذاکرات خـودش مـستند     ،داند و آقاى خرازى ش مىاینها را نتایج ادامه مذاکرات خود  

  .کنند  هر دو آن را نتیجه سفر عنوان مىلی و،دکن مى
 و مخـصوصاً  براى اسناد    ،ام   صندوق فعلى  .گترى آورد ر گاو صندوق بز   .عصر محسن آمد  

زیادى بزرگ است و حمـل و  هم  صندوق جدید ؛کافى نیستهاي خاطرات سالیانه    دفترچه
هـا و   مـشکالت ناشـى ازاخـتالف    اقتـصادى و  ، اوضـاع سیاسـى  ةدربار. ست مشکل ا آن نقل

مطالعـه دولـت کـه دیـروز آقـاى دکتـر       شدن قیمت نفت و راهکارهاى احتمـالى مورد        ارزان
 از ؛کـردیم  صـحبت  ، در مالقاتش گفت   ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  نجفى] محمدعلی[

؛ المللـى  هاى بین   ن آزاد در سطح قیمت    کردن قیمت بنزی   کردن بنزین و گران    کوپنى -1قبیل  
  اسـتقراض از  -2آیـد   دسـت مـى   ه میلیارد تومـان بـ  500 از این رهگذر حدود     ،دنکن  فکر مى 

 مـذاکره  -4 اسـتقراض ارز از خـارج   -3بانک مرکزى که احتیاج به تـصویب مجلـس دارد       
عهـده   ه بـ مصالحه با آمریکا براى گرفتن طلب ایران که گویا آقـاى بهـزاد نبـوى هـم آمـاده           

   .گرفتن مذاکرات است
در صورتى بـا ایـن   اند   گفتهها  آمریکایى، گفت. موافقت کنند اینبعید است که رهبرى با 

 آقـاى نجفـى هـم بعیـد       .ل در دسـتور مـذاکره باشـد       ی مـسا  هکنند که هم    مذاکره موافقت مى  
 ،اشـتغال مشکل    براى حل  ،گفته ایشانخدمت  که وقتى    داشت  گله .که رهبرى بپذیرند  داند  مى
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 :انـد   مواجه با برخـورد سـرد ایـشان شـده و بـا تعجـب گفتـه                ،کنیم اى جذب  ناچاریم سرمایه 

  !!؟ »یه خارجىسرما«
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 جـاى تعجـب   .کـردم  هاى نمـاز جمعـه مطالعـه     اى خطبه  در منزل بر   ده و نیم صبح،   تا ساعت   
 را در منطقه موصـل و در راه شـام   »ن صالحئمدا« ،نامه دهخدا و فرهنگ معین    است که لغت  

انـد کـه موصـل درشـمال شـرقى شـام اسـت و         چگونه توجه نکرده! کنند به مدینه معرفى مى 
  !مدینه و مکه در جنوب

 خوانـده  جمعه آخر هر سـال در مرقـد امـام      از نم ، مطابق معمول سنواتى   ؛به مرقد امام رفتم   
 ة دربـار ،هـا   در سخنرانى قبل از خطبه،]یزدي [مصباح] محمدتقی[ آقاى ، قبل از من.شود  مى

   .کرد فلسفه سیاسى اسالم صحبت
ن ی از مشاهداتم در منطقه حجر و مـدا  ،هاى قرآن    در ادامه بحث داستان    ،من در خطبه اول   

 از عیـد  ،ادى داشـتم  مطالـب زیـ  ، در خطبـه دوم  .زدم مـود حـرف   ثصالح براى تفسیر داستان     
ى حلبچه و تصمیم سناى ی بمباران شیمیا،نوروز و تلفات دانشجویان دختر و پسر در تصادف    

کا به محاکمه صدام به عنوان جنایتکار جنگـى و حکـم عجیـب دادگـاه آمریکـایى در       یآمر
بهـاى یـک آمریکـایى کـه در          میلیـون دالر بابـت خـون       247محکومیت ایران بـه پرداخـت       

هاى خـوب امـسال    ه شده و ثمرات و نتایج فراوان سفرم به عربستان و بارندگی          یل کشت یاسرا
  1.که سه برابر سال گذشته است

                                                
 - اوالً. هاى بسیار موفق و مؤثر سفرهاى خارجى ما بود  از مسافرتسفر عربستان،«: ه استدر بخشی از خطبه دوم آمد 

توانند حل  عربستان در منطقه واقعاً کشورى است که اگر ایران و عربستان همکارى کنند، اکثر مشکالت منطقه را مى
اى  هلنافع و مصالح دنیاى اسالم بیش از اد ولى م،اى دارد هلالبته اد .ها بیهوده با هم همکارى نداشتند کنند و این سال

هایى  واقعاً کوه یخى بین ما و آنها بود که این مسافرت طوالنى و تماس. است که به خاطر آن همکارى را نداشته باشیم
که با همه اقشار از مسئوالن و بخش خصوصى و دانشگاه و علما و مردم داشتیم، یک حالت صفایى بین دو کشور به 

 مشکالت منطقه، همکارى ایران و هم حقیقتاً تشخیص داده که راه حلمن احساس کردم که عربستان . دوجود آور
اى که وارد شدیم تا برگشتیم، به بهترین وجه و با  ؛ از لحظهنوازى دریغ نکردند چیز از میهمان لذا هیچ ،عربستان است

یت به آن هر خواستى که مطرح کردیم، به جد .خواستند نشان بدهند، از هیأت پذیرایى کردند اى که مى عالقه
 مثالً دعاى. اى بین دو کشور بود که تقریباً حل شد ل پیچیدهیث کردند و به نتیجه رسیدیم و مساپرداختند و بح
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 قـرار اسـت بـراى    .هـا بودنـد    ظهـر بعـضى بچـه   .انـدم در خانه به مطالعـه گذر و شب  عصر  
 . استهوا سرد شده و باران هم شروع به باریدن کرده .لحظات تحویل سال هم بیایند

  
  

                                                                                                              
ین چه ضررى براى شما دارد؟ دعاى کمیل را براى آنها ا ،کمیل را رسماً از امسال ممنوع کرده بودند و من گفتم

بحمدهللا قبول کردند و دیشب این معضل گویا برداشته شد و اولین دعاى کمیل را زوار ما دوباره مثل . توضیح دادم
له بقیع که واقعاً مقبره ائمه ما در أدر مس. ى در روابط ما تبدیل شودده جدتوانست به یک عق ندند که مىگذشته خوا

له أالبته باید این مس. ى تبدیل کنندتر بار است، به طور اصولى مذاکره کردیم که آن را به یک منظره مناسب  اسفعبقی
شان داشتند، بحث کردیم و  انىله قربانگاه در منا را که بعضى از آقایان حجاج مشکالتى را در قربأمس .پیگیرى شود

و در داخل کعبه ) ص(استثناهایى در حرم پیغمبر. وزیر حج آنها با روى باز پذیرفت که مسئوالن ما بنشینند و حل کنند
براى آنها هم آسان نبود؛ چون آنها هم در میان خودشان نیروهاى افراطى دارند که حاضر . ل شدندیشریف و در بقیع قا

ارها گردن بدهند؛ گرچه آنها در اقلیت هستند و چیز مهمى نیست، ولى به هر حال یک مشکل سیاسى نیستند به این ک
آنها با ما خیلى خوب برخورد کردند که . شان اهمیت دارد همانیآنها احساس کردند که چنین چیزهایى براى م. است

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1376 عه جمهاي خطبه  رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .خبرهایش را شنیدید
1398. 
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                                             انتقال قدرت 771
                                      

   170آباده، 
   199آبجوسازي شمس، 

   224 خلیج فارس، - آبراه خزر
  432مگس،   آبشار چال

  25مهدي، آخوندزاده، محمد
 ، 310،  211،  182 ، 75 ،  71 ،45 آخوندي، عباس،

334 ، 358 ، 390 ، 420  ، 502  ، 526 ، 622 ، 664 ، 
684 ، 698 ، 733  

  586، )فیلم (آدم برفی
، 385،  240،443، 142،  75،  )يجمهور (آذربایجان

445 ،502  ،564  ، 566 ،573 ، 574 ، 580  
 ، 628 ، 553 ، 445 ،  293، 38آذربایجان شرقی، 

674  
  440،  38آذربایجان غربی، 

 ،  489 ،  477 ،  462 ،  452آذري قمی، احمد،  
496 ، 511،  513،  512  ، 524  ، 515  ، 525   ،
528 ،526 ،527 ،531، 534 ،537 ، 539 ، 543 ، 
543 ،544  

  735آرامکو، 
   308آرامی، 

  55آرباتان، 
   212آرزومانیان، الکساندر، 

   740آریزونا، 
   307 ساوه، -راه تهران آزاد

  502 شمال،  –راه تهران  آزاده
   300آژانس بین المللی هسته اي، 

  502 ،  319 ، 318آستارا، 
،  390،  181 ، 159،  125آستان قدس رضوي،  

394 ،404 ، 405 ، 406 ، 598 ، 652 ، 656 ، 755   
   157آسه آن، 

   575 ، 403 ، 303 ، 158 ، 157، 30آسیا، 
   620آسیاي جنوب شرقی، 

  22آسیاي مرکزي، 
  667 ، 494 ،  460 ،  219، 48آسیاي میانه، 

   641 ، 614آشنا، حسام الدین، 
   396 ، 376 ، 199آشوري، ابوالقاسم، 

  537 ، 277 ، 124رضا، حمید ،آصفی
 ، 402 ، 303 ، 300 ، 279 ، 202، 51، 30آفریقا، 

671  
   592 ، 402آفریقایی جنوبی، 

   640 ، 401ن، یآفالتوکس
  79آقاجالل،  

، 310، 267، 195، 139، 115، 55آقازاده ، غالمرضا، 
378 ،389  ،527 ،613 ،631 ،645  ،424  ،475 ،
526 ،527 ،762   

   632 ، 507 ،   470 ،  275ي، علی، آقامحمد
  664آقایی، 

  519آقایی، هدایت اهللا،  
   640 منوچهر، ،آگاه

   763 ، 384 ، 274، 45اسحاق، یحیی،  آل
   323آالگل، 
   754 ، 403آلبانی، 

   691 ، 565 مادلین، آلبرایت،
   72عبدالمهدي،  ه، سیدطعم آل
  551کاظمی، علی،  آل

 ،  106 ،  88 ،  82 ،  78 ،  76  ، 71،  70 ، 68آلمان، 
111  ، 113   ،124  ،147 ، 165 ، 170 ، 189 ، 245 ، 
256 ، 277 ، 281 ، 329 ، 389  ، 427  ، 446   ،460  ،
462  ، 520  ، 528 ، 564 ، 620 ، 656 ، 663 ، 663 ، 
667  

   202آلومینیوم المهدي، 
   128آلومینیوم سازي، 

،  72 ،  70 ، 54 ، 44 ، 36،  34،  32، 21، 31آمریکا، 
97  ، 103  ، 105  ، 111  ، 113  ، 115  ، 116  ،

128 ،147 ، 182 ، 217 ، 224 ، 228 ، 240 ،  255 ، 
260 ، 261 ، 306 ، 308 ، 331 ، 334 ، 342 ، 344 ، 
345 ، 346 ، 369 ،382 ، 385 ، 401 ، 402 ، 404 ، 
419 ، 459 ،499،  423  ،427  ، 434  ، 440  ، 450  ، 
456  ، 457  ، 460  ، 463  ، 472  ، 494  ، 498  ، 
504  ، 507  ، 508  ، 510  ، 511  ، 512  ، 513  ، 
516  ، 516  ، 520  ، 525  ، 531  ، 534  ،501 ، 
503 ، 520 ،523 ،539 ،540 ،557 ، 564 ، 564 ، 
565 ، 573 ، 580 ،581 ،584 ، 585 ، 589 ، 598 ، 
606 ، 611 ،  613 ، 615 ، 617  ،620 ، 645  ،623 ، 
627 ، 629 ، 630 ، 631 ، 632 ، 635 ، 635 ، 641 ، 
647 ، 650 ، 660 ، 662 ، 663 ، 666 ، 667 ، 669 ، 
671 ، 672 ، 673 ، 675 ، 676 ، 679 ، 680 ، 690 ، 
691 ، 695 ، 700 ، 740 ، 741 ، 748 ، 754 ، 754 ، 
754 ، 758 ، 760 ، 761،  764 ، 765 ، 766   

  75آمل،  
   137آمودریا، 

  460آهنی، علی،  
  543اللهی، محمدرضا،  آیت

  674آیدوغموش، 
   760 ، 662 ، 560ابتکار، معصومه، 

  716ابراهیم، 
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   293ابراهیماسو، الفا، 

  553 ، 356 ، 235 ، 79ابراهیمی اصل، اصغر،  
  489 ،  355ابراهیمی، 

  583ابرقو، 
  511 ، 358 محمدعلی، ابطحی، سید

   615ابن تیمیه، احمد، 
  713 ، 700ابوبکر، 

  551 ، 365ابوترابی، علی اکبر، 
  732ابوطالب، 

   758ابومرزوق، 
   699 ، 97، )جزیره (ابوموسی

  433ابوهشام،  
   614ابهري، محمدعلی، 

   692اتاق بازرگانی ریاض، 
، 68،  401 ، 113 ،  111 ،  105،  103ا،  اتحادیه اروپ

70 ،706   
  48، 47اتحادیه عرب، 

  76اتحادیه معارضان تاجیکستان،  
   411 ، 319اترك، 

  479اتکا،  
   318 رشت، -اتوبان قزوین 

  609تقی، ان پور، محمداحس
   319بخش، صادق،  احسان

   641احمد شاه قاجار، 
  737 ، 82احمدي،  

   246احمدي، عباسقلی، 
   400حسین، احمدي، محمد

  451،  43، 37نژاد، محمود،  احمدي
  51، 50اخوان المسلمین، 

  555اخوان مرعشی، 
   640اخوان، 

  106اخوان، نیره،  
  118ادیب، حسین،  

  657ی، محسن، اران
   202اراك، 

   762اراکی، محسن، 
  509 ،  279علی، اراکی، محمد
،  213 ، 160 ، 146، 107 ،  100الدین،   اربکان، نجم

214 ، 217 ، 218 ، 228 ، 632   
 ، 498 ، 477 ،  455 ،  407ارتش جمهوري اسالمی، 

554   
 ، 475 ،  451، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37اردبیل، 

420 ، 553 ، 558 ، 650  
  528اردستان،  

  518اردشیر الریجانی، باقر،  
   282 ، 187اردکان، 
   141 ، 134اردکول، 

  569 ، 456،  34اردن، 
   292، اردوگاه منظریه

   126ارزویه،  
   445 ،  443،  442، 441ارس، 

   391ارسطو، 
   699ارشاد، حسین، 

   680ارضی، منصور، 
   466 ،  126ارگ جدید بم ، 

  573 ، 445 ، 212 ، 142ارمنستان، 
 ،  116 ،  115 ،  113 ،  105 ،  103 ،  88،  21اروپا، 

124 ، 154 ، 165 ،245 ، 256 ، 277 ، 281 ، 300 ، 
312 ، 329 ، 363 ، 378 ، 385 ، 389 ، 401 ، 412 ، 
427  ، 446  ، 450  ، 460  ، 463  ، 477  ، 494  ، 
496  ، 503 ، 507  ، 511  ، 520  ، 523  ، 523 ،
537 ،565 ، 620 ، 664 ، 669 ، 669 ، 674 ، 706   

  21اروپاي شرقی، 
  462 ،  436 ،  435 ،  420 ، 378ارومیه، 

  570اروندرود، 
  557 ، 146 ، 137، 135زبکستان، اُ

  46االزهر، 
   244 ، 239اي، جواد،  اژه

   329اسپانیا، 
   620سرایی، یونس، استاد

   627 ، 594،  78استادي، رضا،  
   709استان العالء ، 

  54استان مرکزي، 
   213 ، 197استانبول، 

  669استراسبورك، 
  672 ، 671 ، 553 ، 549، 51استرالیا، 
   753 ، 707 ، 434مدنی، محمد،  اسحاق 

 ، 566، 334، 333 ، 332 ، 331 ، 224اسد، حافظ، 
572 ، 573  

  46الدین،  جمالیداسدآبادي، س
   195جعفر، اسدي، محمد
  433اسرارالصلوه،  

،  101،  70،  48، 47، 45، 36، 34، 30اسراییل، 
146 ،218 ، 218 ، 224 ، 224 ، 279 ، 331  ،402 ،
407 ، 423 ،424  ،456  ، 468  ، 499  ، 506 ، 564 ، 
565 ، 572 ، 573 ، 574 ، 609 ، 639 ، 647 ، 662 ، 
695 ، 714 ، 760  ،761  ،766   

   140اسفدن، 
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   158اسکاپ، 
   311اسکله فوالد، 

  519اسکندري، فرهاد،  
  36، 23آباد،  اسالم

   373اسالمی، سعید، 
  669اشتوتگارت، 

   349اشکور، 
   752اشکوري، 

   290اصغرزاده، ابراهیم، 
  67حسن،  رنیا، محمداصغ

  479 ،  238، 46محمد، اصغري، سید
، 122، 121، 120، 119 ، 118،  115،   106اصفهان،  

123 ،124 ،128  ،139 ،157 ،222 ، 228 ، 298 ، 
318 ، 346 ، 383  ،385 ،411 ،420  ،511 ، 530 ، 
660 ، 675 ، 678  ،748 ،750   

  661خ اسالم، اطلس تاری
   154اعتمادالدوله، 

  496اعرافی، علیرضا،  
  31اف بی آي، 

  424 ، 423جهرمی گودرز، افتخار
  715افشار، 

  589 ، 541افشار، علیرضا، 
 ، 134 ، 129 ، 300 ، 103،  26، 24، 22نستان، افغا

135 ، 136 ، 141 ، 147 ، 160 ، 165 ، 170 ، 174 ، 
181 ، 182 ، 183 ، 197 ، 198 ، 202 ، 211 ، 221 ، 
229 ، 303 ، 354 ، 401 ، 403 ، 419  ، 450  ، 510 ، 
537 ، 565 ، 569 ، 639 ، 666 ، 669 ، 669 ، 671 ، 
690 ، 691 ، 748   

  46افقهی، علیرضا، 
   391افالطون، 

   303قیانوس اطلس، ا
  51اقیانوس هند، 

   403اقیانوسیه، 
  430اکبرزاده، مهدي،  

  591سرین، اکبري نژاد، ن
  501اهللا ،   اکبري، عزت

   290اکرام جعفري، محمدجعفر، 
  551اکرمی، سیدرضا، 

   157 ، 142 ، 141 ، 103 ،  101اکو،  
   382 ، 366 ، 355البرز، 

   645گور،  ال
  649 ، 637 ، 613 ، 506الجزایر،  

  46العالم، 
   377 ، 366، 369، 368، 367، 366 ، 348الموت، 

   416 علی اکبر، الهی خراسانی،
   279الهی قمی، علیرضا، 

   627الهی، 
  565ام فیصل، 

  506 ،  460،  32امارات متحده عربی، 
   706، ) ع(امام باقر 

  548 ، 257امام جمارانی، سیدمهدي، 
   706 ، 473 ،  406، 259، ) ع(امام حسن 
   151، )ع (امام حسین

  652 ، 599 ، 412، 404، 259،  181، ) ع( امام رضا
   640امام زاده داود، 
  515 ،  382امام زاده قاسم، 

   706، ) ع(امام سجاد 
   706، ) ع(امام صادق

   757 ، 713 ، 623 ، 412 ، 384، ) ع(امام علی
  714 ، 656 ، 581 ، 431،  )عج(مهدي امام 

 ، 475 ،  411 ، 277 ، 183کاشانی، محمد،  امامی
661 ، 680   
   751 ، 91پور، محمدتقی،   امان

، 348 ، 198 ، 118،   123،  101،  45امراللهی، رضا، 
366 ، 370 ، 376 ، 380  ، 510 ، 614 ، 617 ، 631   

  105رضا،  امیدخواه، محمد
   698امیر سلمان، 

،، 72، 35، 32، 31، 26، 12عبداهللا بن عبدالعزیز، امیر
251 ، 334  ، 499 ، 505 ، 556 ، 565 ،570 ،571 ،
573 ، 575 ،580 ، 631، 683، 690،691،684 ، 694 ،
695 ،699 ،700 ، 714 ، 719 ، 720 ، 734  ،741 ،
765   

   734امیر نایف، 
  99امیراصالنی،  

   222 ، 202امیرآباد، 
  505 ،  75امیرکبیر،  

  505امیرکبیریان، علی،  
   342امیري، 

   420 ، 417 ، 416امیري، یداهللا، 
   202پور، عباس،  امیري
   228، حسین، امین 
   310فر، حبیب،  امین

 ، 549 ، 392، 530 ، 382 ، 272،  172امینی، ابراهیم، 
583 ، 657  

  543انارك، 
   732انبحر، 

   385انتشارات دارالفکر، 
  504انتشارات طاهر،  
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  82انتشارات همشهري،  

  112انجمن اولیا و مربیان،  
  515انجمن تحقیقات اقتصاد انرژي،  

  507 ،  400تیه، انجمن حج
  91انجمن سطوح آبگیر باران،  

  477 ،  460 ،  382انجمن همبستگی زنان، 
   368اندج رود، 
   738 ، 620 ، 557، 434 ،  217اندونزي، 

   377انصارالحسین، 
  732 ، 679 ، 635، 94 ، 88اهللا،   حزبانصار

   106انصاري قمی، 
   600علی، انصاري نوقی، محمد

  106 انصاري، احمد، 
  106انصاري، شیخ مرتضی،  

  508 ،  493انصاري، مجید،  
  492 ،  261 ، 198 ، 182علی، انصاري، محمد

   313انصاري، محمدرضا، 
 ، 388 ، 381 ، 229 ، 182، 111، 70، 48انگلیس، 

394  ، 467 ، 245 ، 246 ، 250 ، 450 ، 523 ، 662 
672 ، 675 ، 741   

  82انگوران،  
  470انواري،  

  470الدین،   انواري، محی
   611یشتین، آلبرت، نا

   197اوان قزوین، 
  673 ، 631 ، 575 ، 565 ، 558اوپک، 

   762اورودیف، 
   157اوزار، اومار، 

   256 ، 211اوکراین، 
   762 ، 313 ، 165اوگاندا، 

  485اویسی، غالمعلی،  
   403اوین، 
   750 ، 647 ، 404، 45اهواز، 

  477لی،  عایازي، سیدمحمد
   456 ،  427 ،  389 ، 283 ، 180 ، 124ایتالیا،  

  511ائتالف خط امام،  
   621 ، 1400 –ایران 

   245ایران جامکو، 
  719 ، 716 ، 706منش،  ایران

 ،  71،  68،  48، 44، 33، 34، 32، 31، 23، 22ایران، 
76  ، 78  ، 82   ،103   ،105   ،124  ،114 ، 126 ، 

129 ، 134  ،138 ، 139 ، 142 ، 146 ، 147 ، 148 ، 
159 ، 160 ، 164 ، 168 ، 174 ، 182 ، 182 ، 196 ، 
209 ،  212 ، 214 ، 221 ، 251 ، 275 ، 279 ، 291 ، 

308 ، 312 ، 323 ، 345 ، 380 ، 384 ، 389 ، 401 ، 
402 ، 407 ، 417 ، 419 ، 609 ، 617 ، 620 ، 639 ، 
649 ، 650 ، 656 ، 662 ، 667 ، 671 ، 676 ، 680 ، 
690 ، 692 ، 694 ، 696 ، 700 ، 716 ، 717 ، 729 ، 
733 ، 734 ، 737 ، 738 ، 741 ، 754 ، 758 ، 760   
  597سراي رفسنجان،  ایران

  434ایرانشهر،  
   762 ، 733 ، 673 ، 667 ، 663، )روزنامه (نیوز ایران

   384ایرانی، 
  551ایرانی، حسین، 

  678واد، ایروانی، محمدج
   373 ، 363 ، 344 ، 241ایستگاه فضایی میر، 

  51ایالم، 
   278 ، 228ایلماز، مسعود، 

   441ایواوغلی،  
  714السالم،  باب

   354بابایی، 
  666بادامچیان، اسداهللا، 

  492بارانی،  
   381بارتل، السینون، 

   78بین، هادي،   باریک
  16باریکانی، داریوش، 
  ، 163هور، جم بازرسی ویژه رییس

  442بازرگان،  
   757، ) فیلم(بازمانده 

  16، 13باستانی، قادر ، 
  552باغ شازده، 

   126بافت، 
   247 ، 176بافق، 

  429 ،  398 ، 358باقریان، محمد، 
   384باقی، 
   289 ، 429 ،  126، مرتضی،  بانک

   391بانک تجارت، 
   342بانک جهانی، 

  597بانک کشاورزي، 
، 462،   455 ،  435 ، 427 ، 330، 47 ،بانک مرکزي

550 ، 569 ، 591 ، 616 ، 644 ، 673 ، 673 ، 764 ، 
765   

   640بانک ملی ایران، 
   235، 70بانکی، محمدتقی،  

   616 ، 560 ، 395 ، 388جواد، باهنر، محمد
  448رضا،  باهنر، محمد

  656 ، 411 ، 175بجنورد، 
   700بحراحمر، 
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   738، 737، 736 ، 733 ، 572بحرین، 
   181بحرینیان، محمد، 
   219بخارایی، محمد، 
  98برازش، علیرضا،  

   239،  229براون، نیک، 
   71برج میالد،  

  508برزیل،  
   101،   71،  70، 68برلین، 

   403 ، 182 ، 174 ، 170بروجردي، عالءالدین، 
   761بروجردي، لیلی، 

   202بروسکن، 
  571  ،557 ، 556 ، 256برونئی، 

  492 کاشان،  –بزرگراه قم 
   199بزرگراه نواب، 

218 ، 214سفر، ب   
، 590،  589 ، 543 ، 541 ، 517  ،  209،  151بسیج، 

679  
   761 ، 348 ، 125،  38بشارتی، جلیل، 

، 155،  136 ، 100، 95، 94، 38محمد،  بشارتی، علی
164 ، 234 ،240   ،293  ،342  ، 476 ، 651 ، 630 ، 
674  

   761بشاگرد، 
  569 ، 566البشیر، عمر، 

  16بشیري، عباس، 
   291بعلبک، 

   690بغداد، 
   194بقایی، فرشته، 

   753بقعه شایا، 
  106بقیع،  

  451 ،  440 ،  189 ، 155بلژیک، 
  499 ،  342بلندیان، غالمحسین، 

   298بلوچستان، 
   329بلورچی، 

   300بلیکس، هانس، 
   222بم، 

  50ن، البناء، حس
  661 ، 657بنایی، علی، 

  572ثانی، شیخ حمد،  خلیفه آل بن
   740 ،222 ،55بندر امام خمینی، 

  495 ،  205بندر خمیر، 
   647 ، 279بندر دیلم، 

   204بندر شهید رجایی، 
   741 ، 733بندر عبدالعزیز، 

،  208 ، 202 ، 202 ، 195 ، 88 ، 87بندرعباس،  
272 ،283 ، 310 ، 403   

  569حسن، طالل، امیر بن
  566علوي، یوسف،  بن

 ، 214 ، 125،   78 ،  71،  32، 24، 23بنگالدش، 
222 ، 551 ، 553 ، 556 ، 565 ، 699   

  720 ، 716الدن،  بن
  572خلیفه، شیخ محمد،  مبارك آل بن
   265طرف، حبیب اهللا،  یبن

   340 خرداد، 15بنیاد 
   257بنیاد ایران شناسی، 

   376 ، 126 ،  112 ،  95،   72ا،  بنیاد آفریق
   592 ، 518 ،  124بنیاد بیماري هاي خاص،  

   416هاي آستان قدس،  بنیاد پژوهش
   406هاي فرهنگی،  بنیاد پژوهش

،   395 ، 376،  247بنیاد تاریخ انقالب اسالمی، 
476 ،598 ، 644   

  455بنیاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس،  
   600 ، 478 ،  428 ،  224، 61 ،55بنیاد شهید، 

   757، ) ع(بنیاد علی ابن ابیطالب 
 ، 126 ، 118،  259، 53جانبازان ،   وبنیاد مستضعفان

136 ، 170 ، 340 ، 355 ، 606  ،424  ، 485  ، 502  ، 
506 ،  609  ،757  ،731 ، 763   

  584، 38،  انقالب اسالمیبنیاد مسکن
   267اسدي کرمانی،  بنی
  719یبه، ش بنی
  449صدر،   بنی
  483هاشمی،   بنی
  596 ، 489هاشم،  ، سیدیهاشم بنی

   170بوانات، 
   381نظیر،  بوتو، بی

   256بوتیاگالزوم، 
   308بودا، 

  580بوسنی و هرزگوین، 
   647 ، 495 ،  293بوشهر، 

   346 ، 260 ، 208بوشهري، بهروز، 
   611بوهر، نیلزهزیک، 

   188بهاباد، 
   266، بهبهان

   652بهرام پور، ابوالفضل، 
   647بهرامی، فرج اهللا، 

  590 ، 516 ،  95بهرمان، 
  672بهروزي، مریم، 

   651 ، 244بهشت زهرا، 
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  560 ، 388 ، 271 ، 76بهشتی، سید محمد،  

   271علیرضا، سید بهشتی، 
   222بهشهر، 

   255 ، 228 ، 218، 47، 34المقدس،  بیت
   139 ، 141بیرجند، 

  468 ،  449 ،  369اهللا،  ، حبیبطرف بی
   762 ، 262 ، 247 ، 195بیمارستان اختر، 

  74، 73، 72بیمارستان سوم شعبان، 
  462، 460 ، 359 ، 293 ، 72،  47بیمارستان سینا، 

  512بیمارستان شهدا،  
   260، 259بیمارستان قلب، 

   335بیمارستان مسیح دانشوري، 
  561بیمارستان مهدي رضایی، 

   757ه مرکزي ایران، بیم
   214 ، 182، )حزب کارگران کرد ترکیه (پ ك ك

    209پارچین، 
 ،  445،   433 ،  427 ،  222 ، 139پارس جنوبی، 

457   ،520 ، 597  
  526 ،  382پارك جمشیدیه، 

   552پارك ساعی، 
   395پارك وي، 

   261پاقلعه، 
  551پاکرو، 

، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 12پاکستان، 
30 ،31 ،32 ،35 ،48  ،78   ،94 ، 100   ،103  ، 

125 ،135 ، 139 ، 146 ، 147 ، 148 ، 186 ، 214 ، 
219 ، 221 ، 272 ، 381 ، 381 ، 412 ، 419  ، 531  ، 
534 ، 551 ، 553 ، 566 ،569 ،657 ، 666 ، 692   
   479 ، 235نژاد، سیدعباس،  پاك

   310پاالیشگاه بندر عباس، 
   256 ، 118الیشگاه قطران،  پا

   298پاوه، 
  57، 56، 55پتروشیمی تبریز، 

  524پرتغال،  
  96، 95پرو، 

  31پري، ویلیام، 
  573پریماکف، یوگنی، 
   142پزشکان بدون مرز، 

167ست بانک، پ   
   212پطروسیان، 

   349پل رود، 
  442 ، 441 ، 440پلدشت،  
   319پله رود، 

   384پوربختیار، حسن، 

   373فالح، پور
   609 ، 513  ،  240آقا،  پورمحمدي، حسین

   757پورمحمدي، عباس، 
،  376 ، 373  ، 240،  198، 36پورمحمدي، مصطفی، 

505 ، 615 ، 630 ، 639   
  666 ، 325پورنجاتی، احمد، 

   381پویا، 
  662 ، 647 ، 641 ، 599رضاشاه، پهلوي، 

   692، شاهرضاپهلوي، محمد
   229سته اي، یمان خلع سالح هپ

  470 ،  346تاجران، داود، 
، 129 ، 126 ، 101 ،  100، 76، 72، 26تاجیکستان، 

130 ،131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،135  ،136 ،
148 ، 157 ، 159 ، 202 ، 241 ، 348  ،354 ، 401 ،
566  

   611، ) کتاب(تاریخ بمب اتم 
  49) کتاب(تاریخ ترکمنستان، 

   383،  308، )کتاب (سیه و ایرانتاریخ جنگ هاي رو
   615، ) کتاب(تاریخ وهابیت 

   570تاالر خاتم، 
   134تاالر عینی، 

   275 ، 455تاالر وحدت،  
   620تالش، 

  671 ، 446تانزانیا،  
   306 ، 72 –تانک تی 

   267تانک سازي صنایع دفاع، 
   629تایباد، 
   208، 51تایلند، 

، 293،  75،  62، 61 ،60، 59، 58، 57، 56، 55ریز، تب
400 ، 420  ، 444  ، 445  ، 475 ، 612  

  527 ،  462 شیخ جواد،  ،تبریزي
  712تبوك، 

  441،  ) روستا(باشی  تپه
   753تپه رماه، 

   394تجن، 
  732 ، 489 ،  476 ،  451تحکیم وحدت،  

  669تخار، 
   618 ، 543جمشید،  تخت

   100تخشید، محمد رضا،  
  510تربت جام،  

  674 ، 181 ، 180، 67تربت حیدریه،  
 ، 235 ، 214،  189 ، 187 ، 139 ، 138ترکان، اکبر، 

256 ، 281 ، 307  ،318 ، 338  ،381  ،398 ، 674 ، 
684   
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  441 ،  319ترکمن دشت، 
   382چاي،  ترکمن

 ، 103 ،  101 ،  100،  49، 48، 32، 26ترکمنستان، 
136 ، 139 ، 148 ، 137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،150 ،
159 ، 211 ، 300 ، 319 ، 345،  445،  564 ، 598 ، 
606 ، 613 ، 615 ، 657 ، 684   

 ، 113 ،  103،   100 ،  92،  46، 26، 22ترکیه، 
107 ،138 ، 139 ، 141 ، 142 ، 146 ، 159 ، 160 ، 
164 ، 165 ، 170 ، 182 ، 186 ، 197 ، 198 ، 202 ، 
213 ، 214 ، 215 ،216 ،217 ،218 ،219 ،224 ، 
229 ، 240 ،  246 ، 278 ، 331 ، 391 ، 442  ، 427  ، 
441  ، 494 ، 561 ،564 ،564 ، 566 ،569 ،573 ، 
609 ، 632 ، 637 ، 669 ، 714  

   762 ، 661 ، 641، 47علی، تسخیري، محمد
   592تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان، 

   75تفرش، 
  526 ،  344 ، 229 ، 208تفسیر راهنما، 

   311لی، تفض
   380تقدیسیان، سعید، 

   381تقوي، 
   376زاده، قاسم،  تقی

   378تکریتی، برزان، 
   181تکالن توس، 
   699 ، 97تنب بزرگ،  

   699 ، 97تنب کوچک،  
   369 ، 354 ، 298 ، 197تنکابن، 

  423تنکابنی،  
   739تنگه هرمز، 

   406، ) سریال(هاترین سردار نت
  96توپاك آمارو،  

  443توپوزیان، نشان،  
   139توتال، 

   129 ، 128 ، 76تورجان زاده، اکبر،  
  75اهللا،   تورنگ، عنایت

   181توس، 
   754 ، 277 ، 277 ، 212 ، 79رضا،  توسلی، محمد

  674، 67زاده، محمد ناصر،   توسلی
  579،  446،   402 ، 160بینا، ابوالفضل،  توکلی
  504بینا، علیرضا،   توکلی

  106توالیی، محمدحسن،  
   388، 383، 382تولیت، ابوالفضل، 

   405تونس، 
   694 ، 692تویجیري، 

، 72،  55، 53، 51، 46، 45 ، 33 ، 32، 31، 12تهران، 
88   ،95  ، 97  ،110 ،111  ،124 ، 116 ، 126 ، 

135 ،170 ، 181 ، 182 ، 195  ،197 ، 211 ، 219 ، 
238 ، 245 ، 246 ، 255 ، 271 ، 289 ، 292 ، 307 ، 
312 ، 324 ، 342 ، 35 ،356 ، 357 ، 366 ، 368 ، 
392 ، 396 ، 407 ، 411 ، 417 ، 420  ، 492   ،445   ،
495  ، 505  ، 507  ، 508  ، 509  ، 511  ، 517  ، 
523  ، 525  ، 530 ، ، 671 ، 537 ، 538 ، 543  ،
551 ،551 ،552 ،553 ، 554 ، 556 ، 558 ، 560 ،
561 ،570 ، 571 ، 578 ، 583 ، 583 ، 591 ، 596 ،
597 ،600  ،603 ،612 ، 628 ، 645 ، 646 ، 662 ، 
663 ، 664 ، 666 ، 667  ،673 ،675 ، 679 ، 690 ، 
691 ، 692 ، 720 ، 728 ، 733 ، 747 ، 755 ، 758 ، 
758 ، 762   

   628یر، تهرانی، ام
  560جالل، تهرانی، سید

  570تیجان کابا، محمد، 
   101جان،   ف، خالصتیموجان اُ

  22ثابت، حسین، 
   411،  211جاجرود، 

   303جاده ابریشم، 
 ،  463،   451،  395 ، 359 ، 250جاسبی، عبداهللا، 

476  ، 496  ، 498  ، 515 ، 541 ، 607 ، 656  ،679 ،
763   

   761جاسک، 
   381سالمی پژوهشگران، جامعه ا

  666جامعه اسالمی فرهنگیان، 
 ،  470 ،  100 ،  95جامعه روحانیت مبارزه تهران،  

475 ، 628 ، 666 ، 667 ، 667 ، 755   
  672، )س (جامعه زینب

 ،  100 ،  95 ،  78جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  
116   ،513 ، 537  ، 530  ، 528 ، 627 ، 679  

   396ظ تهران، جامعه وعا
   139قلی،  جایزه مختوم

   261 75بارزاده، اسماعیل،  ج
  718الرحمه،  جبل
  728النور،  جبل

  612جبهه پشتیبانی از جامعه مدنی، 
   741 ، 731 ، 730 ، 729 ، 729 ، 718، 66جده، 

  23جزایر قناري، 
   295جزایري، 

   764جزیره العرب، 
  111جزیره فارور،  

  50انان، جشنواره فیلم جو
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   762جعفر طیار، 

  530جعفري، عزیز،  
   256جعفري، محمدرضا، 

 ،  534 ،  489 ، 485 ، 483گیالنی، محمد،   جعفري
527 ، 592   

  434جاللی، احمد،  
   96خمینی، حیدرعلی،  جاللی
   445 ، 444 ،  443 ،  325 ، 222 ، 202جلفا، 

  552 ، 370 ، 164جماران، 
   349جمالی، محمود، 

  513معیت دفاع از ارزش هاي انقالب اسالمی،  ج
   758جنبش حماس، 

   300جنبش ملی اسالمی افغانستان، 
   354جنت رودبار، 
  530 ،  511 ،  411جنتی، احمد، 

   752 ، 708د، حجنگ اُ
   756جنگ بدر، 

   611جنگ جهانی دوم، 
   707جنگ خندق، 

   167جوادي، 
  528 ،  222آملی، عبداهللا،  جوادي

   624جویبار، 
 ، 126 ، 112 ،  111 ،  91،  45، 32جهاد سازندگی، 

136 ، 138 ، 221 ، 224 ، 261 ، 356 ، 384 ، 400  ، 
430  ، 452  ، 468  ، 479 ، 609 ، 678 ، 692 ، 751   

  543 ، 293جهانبخش، علی بخش، 
   369جهانگرد، نصراهللا، 

،  426،   383 ، 369 ، 222 ، 123جهانگیري، اسحاق، 
514 ، 616 ، 617   

   357 ، 356جهانگیري، علی اصغر، 
   400جهرمی، 

  579جهرمی، سید محمد، 
  507زاده،   جهرمی

  503جیانگ زمین، 
   137 ، 133جیحون، 
  524 ،  466جیرفت،  
  434چابهار،  

  188، 187چادرملو، 
   136چارچو، 

  721چاه زمزم، 
   632، ) کتاب(چشم به راه 

  452چشمه پورت،  
   713چشمه علی، 

  455چمران، مهدي،  

   218چنزوري، کمال، 
   323چوب و کاغذ مازندران، 

   395وي،  چهارراه پارك
   224چهارمحال و بختیاري، 

  506اهللا،   چهپور، ولی
  579چهرازي، ابراهیم، 

   228 ، 217، 22چیللر، تانسو، 
 ، 246 ، 137 ، 123 ،  116 ،  115 ،  97،  22چین، 

250  ،271 ، 401  ، 473  ، 504  ، 507  ، 512  ، 
528 ، 503 ، 539 ، 617 ، 663 ، 669 ، 676  

   115چینگ، لی الن، 
   292 ، 183فروشان، محسن،  چینی

   256حاجی عبدالمعطی، 
   369حاجی، مرتضی، 

   140آباد،  حاجی
   376الدین،  حایري شیرازي، محی
   603، محایري، شیخ عبدالکری

 ، 126 ،116  ،92،  67،   71، 54، 51 حبیبی، حسن،
158 ، 174 ، 186 ، 209 ،  222 ، 235 ، 237 ، 257 ، 
281 ، 281 ، 294 ، 328 ،337 ، 340 ، 346 ، 373 ، 
380 ، 380 ، 420، 508  ، 527 ، 548 ، 561 ، 590 ، 
667 ، 670  

   754 ، 680 ، 380 ، 312حبیبی، شهال، 
   266حبیبی، میانجی، سیدکاظم، 

   188حبیبیان، محمدحسین، 
  722حجاج بن یوسف، 

  13حجاز، 
  657 ، 404جواد، حجتی کرمانی، محمد

   369 ، 263حجتی، محمود، 
  604 ، 585 ، 329،  71، غالمعلی، عادلحداد 

   264حدادي، 
   755حذیفی، 

  573 ، 569 ، 499 ،32حریري، رفیق، 
   637 ، 632حزب اسالمی رفاه، 

 ، 569 ، 291 ، 468 ،  433 ،  101حزب اهللا لبنان،  
673  

  517 ،  448حزب اهللا،  
   174حزب آزادي افغانستان، 

   380حزب تمدن اسالمی، 
  524حزب توده،  

   380، 67،  24حزب جماعت اسالمی، 
   569 ، 214حزب رفاه، 

   197 ، 111حزب کارگر،  
   214 ، 182حزب کارگران ترکیه، 
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 ، 614 ، 613 ، 241، 54حزب کارگزاران سازندگی، 
617 ، 627 ، 631 ، 644 ، 671 ، 679 ، 762   

  111کار انگلیس،   حزب محافظه
 ،  579 ، 575 ، 510 ، 359حزب موتلفه اسالمی، 

635 
   419حزب وحدت اسالمی افغانستان، 

  50حسن البناء، 
   367حسن صباح، 

  564الحسن، هانی، 
  436حسنی، غالمرضا،  

  550 ، 433صادق، ی لبنانی، سیدالحسین
  671 ، 629 ، 368 ، 288حسینی، 

  510،   261حسینی، سیدمحمد، 
  502محمود،  حسینی، سید

  433الحسینی، صالح،  
  551اکبر،  حسینی، علی

  432حسینیان،  
   639 ، ، 431حسینیان، روح اهللا،  

  519 ،  517حسینیه ارشاد،  
  661 ، 296، )س (حسینیه الزهرا

   630 ، 449م خمینی،  حسینیه اما
  259حسینیه ثاراهللا، 

   164حسینیه جماران، 
  534حسینیه شهدا،  

  506علی،   حشمتیان، قدرت
  718 ، 716، ) ع(حضرت ابراهیم 

 ،  485 ،  462 ،  455 ،  405، ) س(حضرت زهرا
494 ، 707 ، 713  

   384، ) س(حضرت سکینه 
   719حضرت سلیمان، 

  518 حضرت عبدالعظیم حسنی، 
   706، ) س(حضرت فاطمه 

 ، 388 ، 237، ) س( حضرت فاطمه معصومه
363،480 ، 594 ، 600   

 ، 700، 259،  255،  103،  ) ص(حضرت محمد 
709 ، 711 ، 712 ، 715 ، 718 ، 720 ، 722  

   378 ، 340حفاظت اطالعات ناجا، 
  542 ، 514حفاظت اطالعات،  

   639 ، 388حقانی، 
  661حقی، محمدعلی، 

   354لبدین، حکمتیار، گ
   208حکمی، 
  675عبدالعزیز، سیدحکیم، 

 ، 675،  662،  507 ،  496باقر،  حکیم، سیدمحمد
764   

   766حلبچه، 
  554 ، 456 ،  261، سحما

   624اکبر،  حمیدزاده، علی
 ، 527 ،  485 ،  425  ،400  ،384حوزه علمیه قم، 

539 ، 541 ، 583، 627 ، 639  ،755   
  509،  416 ، 404وزه علمیه مشهد، ح

   763 ، 385حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی، 
   100رضا،  حیاتی، محمد

،  88،  79، 78، 54، 53، 11، 10خاتمی، سیدمحمد، 
94 ،95  ،97  ، 98  ، 115  ، 117   ،125 ، 148  ،160 

 ،126 ، 151 ، 153 ، 155 ، 157 ، 159  ،163 ،164 ، 
165 ، 167 ، 168 ، 172 ، 186 ، 187 ، 195 ، 202 ، 
209 ،  211 ، 212 ، 213،  219، 222 ، 224 ، 233 ، 
238 ، 239 ، 240 ،  245 ، 281 ، 290 ، 296 ، 298 ، 
300 ، 318 ، 329 ، 335 ، 336 ،337 ،340 ، 341 ، 
342 ، 343 ، 344 ، 345 ، 348 ، 349 ، 358  ،366 ، 
367 ، 369 ، 370 ، 373 ، 376،  378 ، 380 ، 392 ، 
394 ، 398 ، 404 ، 417 ، 420 ، 338 ، 389 ، 470 ، 
428  ، 431  ، 446  ، 449  ، 451  ، 455  ، 463  ، 
475  ، 477  ، 479  ، 479  ، 493  ، 494  ، 495  ، 
505  ، 506  ، 509  ، 512 ، 514  ، 523  ، 527  ،
537 ، 544 ، 548 ، 549 ، 550 ، 552 ، 557، 561 ، 
570 ،571 ،565 ، 566 ، 571 ، 573 ، 580 ، 581 ، 
584 ، 585 ، 600 ، 604 ، 606 ، 612 ، 614 ، 615 ، 
619 ، 620 ، 621 ، 623 ، 627 ، 636 ، 664 ، 673 ،
628 ، 629 ، 630 ، 631 ، 632 ، 640  ،643 ، 646 ،
649 ، 650 ، 651 ، 660 ، 662 ، 666 ، 679 ، 680 ، 
691 ، 753 ، 755،  758 ، 762 ، 764   

  96آباد،   خاتون
  434خاش،  

   611، ) عبور از بحران (1360خاطرات 
  541 ، 516خاطرات دوران مبارزه،  

  520،  )پس از بحران (1361خاطرات 
  24خالد، معراج، 

  604هادي، اي، سید هخامن
، 53، 13، 12، 11، 10،  8 اهللا سیدعلی،  آیتاي، خامنه

54 ، 62 ، 68 ، 88 ،95  ،97 ،70، 72،  100،  103 ،
106 ،110، 111  ، 113   ،115  ،116 ،148 ، 151 ، 
153 ،154 ،157 ، 158  ،160 ،164 ، 165 ، 168 ، 
170 ، 174 ، 186 ، 202 ، 212 ، 213 ، 221 ، 224 ، 
239 ، 240 ، 245 ، 246 ، 251 ، 256 ، 261 ، 281 ، 
281 ، 294 ، 295 ، 312 ، 329 ، 330 ، 332 ، 334 ، 
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335 ، 335 ، 336 ، 337 ،338 ، 340 ، 341 ، 342 ، 
342 ، 345 ، 346 ، 357 ، 359 ، 365 ، 365 ، 366 ، 
370 ، 373 ، 376 ، 377 ، 378 ، 380 ، 381 ، 383 ، 
384 ، 385 ، 390 ، 392 ، 394 ، 395 ، 398 ، 402 ، 
404 ، 411 ، 417 ، 419 ، 420 ، 431 ،432 ،434 ،
435 ،476   ،427  ، 429  ، 430  ، 436  ، 446  ، 
449  ، 452  ، 455  ، 456  ، 458  ، 460  ، 462  ، 
462  ، 463  ، 476  ، 477   ،478  ،489  ، 493  ، 
494  ، 495  ، 496  ، 499  ، 502  ، 505  ، 506  ، 
507  ، 508  ، 509  ، 511   ،512  ،513  ، 514  ، 
514  ، 517  ، 520  ، 523  ، 524  ، 525  ، 526  ، 
527  ، 528  ، 530 ، 531 ، 533 ،534 ،537 ، 539 ، 
540 ، 541 ، 542 ، 543 ،544 ،548 ، 549 ، 550 ، 
551 ،552 ،555 ، 556 ، 557 ، 558 ،560 ، 565 ، 
566 ، 571 ، 572 ، 572 ، 574 ، 579 ، 579 ، 580 ، 
582 ، 583 ، 584 ، 585 ، 589 ، 592 ، 594 ، 598 ، 
600 ، 604 ، 606 ،607 ، 612 ، 613 ، 615 ، 620 ، 
621 ، 623 ، 627 ، 629 ، 630 ، 631 ، 632 ، 635 ، 
639 ، 641 ، 645 ، 646 ، 649 ، 657 ، 660 ، 663 ، 
664 ، 666 ، 667 ، 671 ، 673 ، 678 ، 679 ، 750،  
753، 754 ، 755 ، 758 ، 758 ، 762  ،764  ،765   

   635 ، 604تبی، مجاي، سید خامنه
  678 ، 277،  94،  78خانه کارگر، 

 ، 534 ،  401 ، 303 ، 250 ، 101،  70خاورمیانه، 
574 ، 731  

   202رضا، خباز، محمد
  733 ، 663 ، 639 ، 334، 54، 53، 45، 36، 31بر، الخُ

 ، 359 ، 159، )ایرنا (خبرگزاري جمهوري اسالمی
538 ، 640 ، 641 ، 748   

   630انسه، خبرگزاري فر
   128جند، خُ

   224، 30خدام، عبدالحلیم، 
   765 ، 756 ، 714یفی، ذخ

  649 ، 609 ، 505 ،  404 ، 224خرازي، صادق، 
، 389،  346،  345،  114 ، 101،  44خرازي، کمال، 

402 ، 403 ، 404  ، 427  ، 460  ، 467 ، 537 ، 566 ،
611 ،  637 ، 662 ، 666 ، 680 ، 764 ، 765   

،  180 ، 176 ، 159 ، 141 ، 135 ، 134راسان، خ
181 ،183 ، 186 ، 189 ، 246 ، 407 ، 674  

   694الخرج، 
  96خرم ، احمد،  

  672 ، 271 ، 267 ، 266 ، 163خرم آباد، 
  525خرم، علی،  

  549خرمشهر، 

   342خزاعی، محمد، 
   170مهدي، ، محمدخزایی

  511 ،  187خزعلی، ابوالقاسم، 
  606اهی، خسرو ش

  46هادي، خسروشاهی، سید
   368خشکچال، 

  475خلخال،  
   756خلخالی، صادق، 

،  303 ، 224 ، 204 ، 196، 33، 31خلیج فارس، 
331 ،403  ، 450   ،501  ،603 ، 684 ، 738   

   255خلیلی، 
  16خلیلی، حمزه، 

   398خلیلیان، 
 ،182  ،106 ،  96،  12اهللا ،  روح خمینی، امام سید

196، 198 ،218، 230 ، 235 ، 261،  318،  376 ، 
433  ، 449  ، 472   ،492  ،493  ، 509  ، 531 ، 
530 ،531 ،537 ، 540 ، 541 ، 560 ، 579 ، 595 ، 
694، 632 ،641 ، 650،  661 ، 714 ، 756 ، 761 ، 
766   

   756 ، 561 ، 555 ، 530 ،  493احمد،  سیدخمینی، 
،   534 ،  492 ،  483 ،  363حسن، خمینی، سید

531 ،754   
   493 ، 483 ،  478 ،  447مصطفی،  سیدخمینی، 

   614سی، خواجه نصیرالدین طو
   313خوانسار، 

  591کاظم، خوانساري، محمد
   160سازي سینا، خودرو

 ، 267 ، 266 ، 246 ، 245 ، 165، 49، 46خوزستان، 
274 ، 404 ، 495 ، 647 ، 662 ، 673  

  441خوي،  
  476د، حسن،  خوی

   251الخویطر، عبدالعزیر، 
   761خویی، سید ابوالقاسم، 

   761عبدالحمید، خویی، سید
   753 ، 712، 13خیبر، 

   757داد، سیف اهللا، 
   423دادگاه الهه، 

 ،  101،  72، 71، 69، 68، 53دادگاه میکونوس، 
105 ، 147 ، 656  

   641 ، 627 ، 624 ، 509دادگاه ویژه روحانیت،  
   400اراباد، د

  667دارابی، کاظم، 
  652دارالضیافه، 

   385دارالفکر، 
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   101داالس، مایک،  
  514 ،  460 ،  307،  263دانایی فرد، حسن، 

  672دانایی، 
   622دانش فر، 

   385دانش، 
  518 ،  222دانشکده حدیث، 

   100دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  
   380 ، 96،  ) س(دانشگاه االزهر

  721شگاه ام القري، دان
   643 ، 621 ، )ع (دانشگاه امام صادق

  679 ، 527کبیر،  دانشگاه امیر
   740دانشگاه آریزونا، 

   463دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،  
 ،  496 ،  476 ،  463 ،  451دانشگاه آزاد اسالمی،  

498  ، 515 ، 247 ،250 ،348 ، 395 ، 541 ، 607 ، 
656 ، 679 ، 763   

  46دانشگاه آکسفورد، 
  24المللی اسالمی،  دانشگاه بین

 ، 496،   456،   392 ، 235 ، 100دانشگاه تهران،  
597 ، 606 ، 636 ، 683 ، 748 ، 751   

   194دانشگاه شاهد، 
   400 ، 100دانشگاه شهید بهشتی،  

   611دانشگاه شیکاکو، 
   614 طباطبایی، هدانشگاه عالم

   416اسالمی رضوي، دانشگاه علوم 
   405دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

   403دانشگاه فقه، 
   142قلی،  دانشگاه مختوم

   296دانشگاه مذاهب اسالمی، 
   239دانشگاه مفید، 

   696دانشگاه ملک سعود، 
  734دانشگاه نفت ظهران، 

   592عصر رفسنجان،  دانشگاه ولی
   245دانمارك، 

   621دانیالی، احمد، 
   283 ، 180دانیلی، 

  662داووس، 
   394 ، 388دایانا، 

   376دباغ، مرضیه، 
  553دربند، 
   278درگز، 
   267درود، 

  236، 234زاده، مهدي رضا،  درویش

،  344 ، 343 ، 298 قربانعلی، ،آبادي دري نجف
357 ،389 ، 417 ،452 ، 462  ،475 ،476 ،477   ،
511  ، 514  ، 525  ، 528  ، 530 ، 603، 614 

  447 ،  440 ،  436ریاچه ارومیه،  د
  492دریاچه حوض سلطان،  

،   403 ، 385 ، 345 ، 294 ، 141 ، 138دریاي خزر، 
501  ،564 ، 573 ، 603 ، 606  

   700 ، 303دریاي سرخ، 
   262، 236، 234دزفول، 
   382، ) شرکت(دژساز 

  442، 441دشت زنگنه، 
  443لو،   دشت شیب

   319دشت گرگان، 
 ، 684 ، 646 ، 477 ،  359، 63یی، سیدمحمود،  دعا

706   
   748 ، 623 ، 160دفتر تحکیم وحدت، 

  479، 478دفتر جذب تکنولوژي، 
  424، 423دفتر خدمات حقوق بین المللی، 

 ، 348 ، 125،  38دفتر رسیدگی به مناطق محروم، 
313  ، 483  ، 485  ، 489  ، 527 ، 761   

 ،  502 ،  467 ،  431،   425 ،  424دفتر رهبري،  
509 ، 539 ، 544 ، 548 ، 604 ، 606  

، 450، 433 ، 507 ،  498 ،  478دفتر کوشک،  
463 ،516 ، 526 ، 552 ، 580 ، 589   

   195دفتر مطالعات استراتژیک، 
  46دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 

   388دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
، 597،  457  ،363، 16، 13دفتر نشر معارف انقالب، 

757   
  496دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،  

   627دلیجان، 
   741 ، 739 ، 733 ، 718دمام، 

   211دماوند، 
  572 ، 384دمشق، 

 ، 147 ، 146 ، 142 ، 141،  92دمیرل، سلیمان،  
197 ،214  ،217 ، 218 ، 566 ، 573  

  651 ، 614دوانی، علی، 
  573 ، 524 ،  512دوحه ،  

  429 ،  420 ، 395، ) کتاب(دوران مبارزه 
   154دورانت، ویل، 

   403 ، 165 ، 160دوستم، عبدالرشید، 
   256دوستی، اسماعیل، 

   401 ، 157 ، 133 ، 126دوشنبه، 
  591،  140دولت آباد، 
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  599دهقان، 

  666دهقان، عزت اهللا، 
   186دهقانی، محمدرضا، 

   170دهگان، حسن، 
   279دیلم، 

   627 ، 160وان عالی کشور، دی
   313 ، 163دیوان عدالت اداري، 

  729دیوان الهه، 
  543 ، 499،   466،   424دیوان محاسبات،  

  564دیوف، ژاك، 
   358باقر، ذوالقدر، محمد

   750آهن اصفهان،  ذوب
   176آهن خراسان،  ذوب

   307رادمنش، 
  526رادیو اسراییل،  

  550،  543 ، 129رادیو بی بی سی، 
   748رادیو صداي آمریکا، 

   711رادیو عربستان، 
   623رادیو قرآن، 

  483رادیو قم،  
  667 ، 498 ،  370،  195رازینی، علی، 

   739وره، رأس التن
   354 ، 349 ، 319 ، 196رامسر، 

   303راه ابریشم، 
   303راه ادویه، 

   247 مشهد، -راه آهن بافق 
   394 تجن، - سرخس –راه آهن مشهد 

   298راهب، جعفرقلی، 
   627ربانی املشی، 

  678ربانی املشی، زهرا، 
  537 ، 419 ، 147 ، 135ربانی، برهان الدین، 

  26ربانی، مالمحمد، 
   78ربیعی، علی،  

  16رجایی، غالمعلی، 
  470،  25علی، رجایی، محمد

  651رجبی، محمد، 
 ،134،  129،  128 ، 126،  76علی،   ف، اماماُ رحمان

135 ، 136 ، 566  
   160رحمانی، 

   622علی، رحمانی، محمد
   349آباد،  رحیم
   501زاده، حسن،   رحیم
 ، 558 ، 514 ،  477 ،  455صفوي، یحیی،   رحیم
753   

  26رحیمی محمدعلی، 
، 498،   455 ،  388،  222،  75رضا،  رحیمی، محمد

549  
 ،  428 ،  194، 61، 55، 53رحیمیان، محمدحسن، 

478  
  582رستگاري، 

   614رستگاري، محمود، 
  582نا، هرستوران میرم

 ، 509،  412 ، 416هاشم، رسولی محالتی، سید
   123رسولی،  

   620 ، 318 ، 426 ،  319 ، 196رشت، 
   181شتخوار، ر

   167رشتی، 
   592رضایی، 

   627رضایی، عبداهللا، 
،  195 ، 125 ،  116 ،  110 ،  107رضایی، محسن،  

198  ،277 ، 358 ، 389 ، 400  ، 425  ، 447   ،463  ،
477 ، 480 ، 455 ،456 ،591 ، 630 ، 635 ، 670 ، 
757   

   698 ، 694 ، 160،  77حسین، رضایی، محمد
  82مسعود،  رضوي، سید
 ، 261 ، 261 ، 157،  148 ، 126،   95رفسنجان،  

343 ، 391 ، 419   ،426   ،494  ، 496  ، 523  ،
592، 597 ، 600 ، 663 ، 667  

  472رفیع، جالل،  
  502 ،  136 ، 126 ، 118دوست ، محسن،   رفیق

   631رمضانی، فاطمه، 
  485روح االمین کلباسی، مجتبی،  

 ، 165 ، 154 ، 113،  70، 68، 63روحانی، حسن، 
182 ، 183 ، 240 ،  294 ، 298 ، 335 ، 342 ، 370 ، 
373 ، 377 ، 417 ، 435 ، ،  428  ، 458   ،463   ،
514  ، 528  ، 530  ، 557 ،680  ،613 ، 614 ، 629 ، 
670 ، 674 ، 675 ، 683 ، 764   

   338محمد، روحانی، سید
   618حسین ، روحانی، سیدمحمد
   385 ، 383روحانی، عباسعلی، 

  107روحانی، هادي،  
   202روحی، ابوالقاسم، 

   319رود اترك، 
   196رودخانه شاهرود، 

  88، 87رودخانه قزل اوزن، 
   165رودریگرز، لیندو، 

   126رودکی، 
  585روزبه، رضا، 
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  63روزنامه اطالعات بین الملل،  
  472روزنامه اطالعات،  

   747روزنامه الحیات، 
 ، 673 ، 667 ، 663 ، 456 ،  245روزنامه ایران نیوز، 

733 ، 762   
   641 ، 451،  423روزنامه ایران،  

   182تابگردان، روزنامه آف
   395روزنامه آفرینش، 

،   342 ، 281 ، 238 ، 158روزنامه جمهوري اسالمی، 
425   ،526 ، 556 ، 558 ، 560 ، 623 ، 624 ، 649 ، 
762 ، 762   

  604روزنامه جهان اسالم، 
   416روزنامه خراسان، 
 ، 624 ، 623 ، 526 ،  396 ، 359روزنامه رسالت، 

635 ، 667  
  666 ، 649 ، 640 ، 523 ،  472 ،  467ن،  روزنامه ز

 615 ، 416 ، 279 ، 277،  229،  103روزنامه سالم،  
 ،635   

   395روزنامه شاپرك، 
  550روزنامه شرق االوسط، 

   416روزنامه قدس، 
 ، 623 ، 526 ،  478 ، 396 ، 363روزنامه کیهان،  

624 ، 645 ، 664  
  460 ، 458اینچی، روزنامه م
   611ین، ، فرانکلروزولت

   141روستاي آواز، 
  553روستاي پس قلعه، 

   411روستاي چشمه، 
   485روستاي خاوه، 

   138روستاي رفسنجانی، 
   354روستاي سپاده، 

  468 ،  455روستاي سوهانک،  
   175روستاي شیخ ، 

  713روستاي فدك، 
  489 ،  485روستاي فردو،  

  451روستاي اللون،  
  483روستاي وسف،  

 ،  115 ،  106،   97 ،  78 ،  72،  48، 45، 21روسیه، 
116 ، 137 ، 138 ، 142 ، 146 ، 154 ،155 ،170 ، 
182 ، 202 ، 224 ، 251 ، 267 ، 303 ، 308 ، 313 ، 
331 ، 344 ، 345 ، 363 ، 366 ، 385 ، 401 ، 402 ، 
432 ، 434 ، 241  ، 423  ،424  ، 432  ، 516   ،
528  ،531،   534 ، 480 ، 538 ،557 ، 564 ، 573 ، 
589 ، 617 ، 663 ، 672 ، 680 ، 748 ، 762   

   345، 70روغنی زنجانی، مسعود،  
  674 ، 395هاشم، محمدرهبري، 

  55رهگذر، احمد، 
  524رهنما، ابوالفضل،  

، 694 ، 692 ، 684 ، 683 ، 666 ، 645 ، 512ریاض،  
695 ، 698 ، 719 ، 754 ، 765   

  679 ، 589سی، ابراهیم، ریی
   390رییسی، محمد، 

  502 ،  436زابل،  
   78ها، حسین،   زاجکانی

   639زارع، 
   172 ، 95زالی، عباسعلی،  

 زاهدان،  738، 737زامل، 
  679 ، 502  ،434  ،146زاهدان، 

   312زایري، غالمعباس، 
 ، 182 ، 175 ، 141 ، 140، 43، 38زرگر، رسول، 

407 ، 411  ، 435  ، 436  ، 440  ، 442  ، 468  
  460 ،  359 ، 293، 47، یزرگر، موس

   624 ، 257 ، 256زرند، 
  61زرنق، 

  436 ،  112زرهانی، سید احمد،  
   119شهر،  زرین

   592زالندنو، 
   763 ، 475 ، 385علی، زم، محمد

   515زمانیان، احمد، 
  721زمزم، 
   272آباد،  زنبیل

   592، 88، 87، 86، 85، 84، 83، 82، 38زنجان، 
   695 ، 631 ، 591زنگنه، صباح، 

  510 ،  388 ، 78رضا،  اي، سید زواره
  506زواوي، صالح،  
   390زیارت عاشورا، 

   611زیالرد، لئو، 
   194زیمبابوه، 
   757زینعلی، 

   155زئیر، 
  459، 458 ، 245 ، 96ژاپن،  

  525 ،  378ژنو، 
   621ساداتیان، جمال، 

   157 سارك،
   324 ، 319 ، 202 ، 107ساري،  

   239سازمان استعدادهاي درخشان، 
   125سازمان اسناد ملی،  

  16سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 
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   359 ، 290 ، 125سازمان امور اداري و استخدامی،  

،  475،   424 ،  123 ،  101،  45سازمان انرژي اتمی، 
526 ، 348 ، 366 ، 389 ، 611 ،  613 ، 614 ، 631 ، 
645 ، 762   

   640 ، 257،  و امور خیریهسازمان اوقاف
  662 ، 650 ، 564، 26سازمان آزادیبخش فلسطین، 
، 358 ، 330 ، 172 ، 163سازمان بازرسی کل کشور، 

311  ، 424  ، 429  ، 342  ، 424  ، 468 ، 589 ، 
618 ، 679 470  ، 508 ، 416 ، 541 ، 618 ، 763 ، 
765   

  54زمان برنامه وبودجه، سا
  512 ،  295سازمان بهزیستی، 

 ،  233، 278،  100، 63سازمان تبلیغات اسالمی،  
475 ، 380 ، 543   ،527 ، 385 ، 394 ، 594 ، 651 ، 
763   

 ، 436 ،  380 ، 262 ، 229، 22سازمان تربیت بدنی، 
575   

  510 ،  388،  و امالكسازمان ثبت اسناد
  554المی فلسطین، سازمان جهاد اس

   694 ، 160 ، 77سازمان حج و زیارت،  
 ، 560 ، 440 ، 247سازمان حفاظت محیط زیست، 

662  
   403سازمان صنایع دستی، 
   617 ، 267 ، 158سازمان صنایع دفاع، 

  106سازمان صنایع هوایی،  
  582سازمان عمران کیش، 

  661 ، 641،  اسالمیسازمان فرهنگ و ارتباطات
  517  ،  209مان قضایی نیروهاي مسلح، ساز

، 32، 30، )اجالس سران (سازمان کنفرانس اسالمی
34 ،45 ، 53 ، 75،  310  ،331 ، 346 ، 358 ، 378 ، 

404   ،505  ، 506  ، 507  ، 515  ، 523، 513 ، 
548  ،527 ، 570 ، 571 ، 606 ، 621 ، 224  ،228 ،

23 ،230 ، 238 ،537 ،538 ،550 ، 551 ،552 ،552 ، 
553 ، 554 ، 556 ، 557 ، 558 ، 560 ، 565 ،566 ،
569 ، 573 ، 575 ، 579 ،580 ،583 ، 584 ، 591 ، 
609 ، 632 ، 649 ، 695 ، 729 ، 734 ، 757   

، 544 ، 389 ، 513 ،  427،   101،   متحدسازمان ملل
636 ،672 ، 676 ، 680 ، 683 ، 690 ، 695 ، 706   

   260،  235 ، 202، 45زاد تجاري، سازمان مناطق آ
  581، 22سازمان منطقه آزاد کیش، 

   628 ، 247سازمان میراث فرهنگی، 
  511سازمان نظام پزشکی،  

   174سازمان نهضت سواد آموزي، 
  570سازمان وحدت آفریقا، 

   101،  ) اکو(سازمان همکاري اقتصادي 
  609سازمان هواشناسی، 
   611 ، )کتاب(سازندگان عصر اتم 

  543ساغند، 
   382ساالري، حسین، 

   382تقی، ساالري، محمد
،   646 ، 308 ، 75،  49، 48، 47ساالري، مریم، 

472  ،516 ، 581  
   272ساالریه، 
   357سامانیان، 
  452 ،  377ساواك، 

  492 ،  395 ، 307ساوه، 
   188سبحانی، علی اکبر، 

  46سبزوار، 
   643 ، 329سبزواري، حمید، 

 ،  107،  55 ، 46، 45،  انقالب اسالمیسپاه پاسداران
110  ، 116  ، 125 ، 151 ، 195 ، 198 ، 202 ، 209  ،
259 ،277 ، 295 ، 346 ، 358 ، 384 ، 389 ، 390 ، 
394 ، 412  ، 425  ، 455  ، 460  ، 477   ،514 ،
517 ،456 ، 530 ، 540 ، 558 ، 594 ، 652 ، 678 ، 
679  

  583 ، 394 سپاه حفاظت،
  516سپهر، کیوان،  

  585سپهري، 
  678 ، 679 ، 390 فرمان امام، یستاد اجرای

   342ستاد احیاي امر به معروف، 
   750 ، 358ستاد اقامه نماز، 

   163ستاد انتخابات کشور، 
   312نماز جمعه تهران، برگزاري ستاد 

، 157 ، 100 ، 71،  ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
233 ، 262   

   140، 38ستاد حوادث غیرمترقبه، 
 ، 346 ، 117،  45ستاد رسیدگی به امور آزادگان، 

365   
   168ستاد کل نیروهاي مسلح، 

   250 ، 163 ، 449ستاد مبارزه با مواد مخدر،  
  432ستاري،  
   630سجادي، 

   126سجادي، ابوالفضل، 
  478رضا،  سجادي، محمد

   176سحابی، 
  527 ،  100،  اهللا سحابی، عزت

   319 ، 88، رسد استو
   323سد آالگل، 
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  674سد آیدوغموش، 
   411سد بازو، 

   412 ، 411سد بجنورد، 
  55سد پارام، 

   407 ، 133ارك، بسد ت
  436سد حسنلو،  

  483سد ساوه،  
  436ی،  یسد شهر چا

   381 ، 113 ،  107سد شهید رجایی،  
  674 ، 180، 67سد شهید یعقوبی،  

   411د شیروان، س
   381 ، 264سد کارون، 

   262سد کرج، 
   381 ، 262 ، 246 ، 460سد کرخه،  
   264سد گتوند، 

  473،  48سدالر، 
  671 ، 96،  47سد لتیان، 

  266، 265 ، 246 ، 72سد مارون،  
    209سد ماملو، 

   709سدیري، 
   133سرافشان، 
  434سراوان،  

   288 ، 96سرچشمه،  
  678 ، 496 ،  272 ابوالقاسم ، سرحدي زاده،

  657 ، 564 ، 394 ، 394 ، 256 ، 222سرخس، 
   355سردرود، 
  43، 38سرعین، 

   385سرفرازي، 
   645، ) کتاب(سروش سازندگی 
  728سرهنگ ابراهیم، 

  473سریال تنهاترین سردار،  
   125سریالنکا،  

   155سسه سوکو، موبوتو، 
  440سعادت، قربانعلی،  

   332 ، 331 ، 221، 53د ، سعدآبا
   765 ، 697 ، 691 ، 631، 32سعود الفیصل، 

  729سعود عبدالحسن، 
   639سعیدي شاهرودي، علی، 

 ، 609 ، 430  ،369 ، 288 ، 281سعیدي کیا، محمد، 
751   

   189سعیدي نژاد، 
   384سعیدي، 

   592سعیدي، سیدمحمد، 
   623سفارت آمریکا، 

   284،  194 ، 187سفید، غالمعلی، 
  472سفینه کاسینی،  
  551 ، 525سلسله و دلفان،  

   230سلطان العلما، 
  499سلطان سلمان،  

  606،  82سلطانی،  
   600 ، 363 ، 237،  230محمد باقر، سلطانی، سید

   245فر، محمد،  سلطانی
   483سلفچگان، 

   441سلماس، 
   298سلمان فارسی، 

  510 ، 195 ، 125سلیمانی، قاسم،  
   164لیمانیه، س

   135سمرقند، 
   100سمفونی سازندگی،  

  558 ، 551 ، 390سمنان، 
  506سنقر،  

   738 ، 176سنگال، 
  75سنندج،  
  569 ، 566 ، 331 ، 313، 26سودان، 
،  442،   433 ،384 ، 334 ، 331 ، 224،  ، 30سوریه، 

446  ، 458  ، 534 ، 566 ، 572 ، 572 ،573 ،606 ، 
639 ، 673  

  591 ، 524سومالی،  
   217،  214سوهارتو، محمد، 

   754 ، 674 ، 662،  623،  598سوییس، 
  75سهرابی، علی،  

   357سهراسبی، اسکندر، 
 ، 250 ، 623 ، 679، )شبکه تلویزیونی (سی ان ان

342 ، 403 ، 614 ، 615 ، 619 ، 628 ، 632 ، 636  ، 
584 ، 342 ، 403 ، 614 ، 615 ، 619 ، 623 ، 628 ، 
632 ، 636 ، 679 ، 680   

   133سیحون، 
  462سید فضل اهللا ،  

  50سید قطب، 
   170سیدزاده، حسین، 

  672 ، 570سیرالئون، 
   646 ، 424سیرجان،  

 ، 510 ،  506 ،  502 ،  434سیستان و بلوچستان،  
293 ، 543  

  431سیف اللهی، رضا،  
   644، ) کتاب(سیماي سازندگی 

   407، سیماي شرق
  61سیمکات، 
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   165سینگ، راجیندار، 

   365شاپوریان، مرتضی، 
   639 ، 373 ، 369شافعی، غالمرضا، 

   766شام، 
  582شاندیز، 

  556شاه حسن، 
  556شاه حسین، 

   71تقی،  شاهرخی، محمد
   368شاهرود، 

  489شاهزاده اسماعیل،  
  48شاهنامه فردوسی، 

   250 سی ان ان، شبکه
  44،  سی بی اسشبکه
   631 سیما، 4شبکه 

   671شبکه جام جم، 
   146شرجایف، 

   224الشرع، فاروق، 
   384علی، شرعی، محمد

   211ب منطقه اي تهران، آشرکت 
   735شرکت آرامکو، 

  458شرکت بلند پایه،  
  716شرکت بن الدن، 

   266شرکت پتروپارس، 
  55شرکت پتروشیمی تبریز، 

  524ب، شرکت پیما
  597 ، 82کوهاي دریایی ،  شرکت تجهیزات س

 ، 419 ، 401کنندگان پسته، شرکت تعاونی صادر
663  ، 463   

  450 ،  445 ،  433شرکت توتال،  
   382شرکت دژساز، 

،  79، )مترو(شرکت راه آهن شهري تهران و حومه 
235 ، 355 ، 373 ، 427  ، 476  ، 507  ، 523   ،
525  ،526  ، 531 ، 553 ، 549  ،583 ،669  

   406شرکت رزمندگان ، 
  423شرکت زیمنس،  

   205ت صنایع دارایی، شرکت صنع
  731شرکت فائزین، 

   282شرکت فوالد اردکان، 
   283شرکت فوالد ایتالیا، 

   180شرکت فوالد آهن ایتالیا، 
   313شرکت کیسون، 

  550 ، 394شرکت ملی پتروشیمی، 
  96شرکت ملی صنایع مس،  

   426شرکت ملی فوالد،  

  514شرکت مهندسی سپاسد،  
 ،  427شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی،  

457   
   204شرکت نفت، 

  591شرکت نیشکر خوزستان، 
   695،  398شرکت هواپیماي هما، 

  523شرکت هواپیمایی آسمان،  
   329شریعتمداري، علی، 

   384 ، 369 ، 431شریعتمداري، محمد،  
  664شریعتی دهاقانی، محمد، 

 531 ،  219 ، 214  ، 147 ، 146 ، 139 نواز ، ،شریف
 ،553 ، 566 ،569  

   202شریفی، حسین، 
  51فرد، علی اکبر،  شعبانی

   319شفارود، 
  508شفاعت ، احمد،  

   501 ، 398شفتی، حسن، 
 758،  539 ، 419 ، 313 ، 198،  96شفیعی، احمد،  

   391 شکبه پنج تلویزیون،
   349 ، 283علی، ،  شکرریز

  519ماشاءاهللا،  شکیبی، سید
  22شمال عراق، 

 ، 313 ، 508 ،  479 ،  110 ،107، 45شمخانی، علی، 
369 ، 398 ، 573  

  713 ، 692 ، 345شمس اردکانی، علی، 
   266رضا، شمسایی، محمد

   641 ، 553شمیران، 
   680شوارد نادزه، ادوارد، 

  117 ،  75شوراي اقتصاد،  
،   520 ، 508 ، 503 ، 72سازمان ملل،   شوراي امنیت

525 ،557 ، 676، 683 ،706   
   380هاي علمی،  شوراي پژوهش

   256شوراي خلیج فارس، 
   195شوراي عالی اداري، 
   247شوراي عالی اشتغال، 
 ، 250 ، 219 ، 202 ، 479 ،  92شوراي عالی اقتصاد، 

281   
 ، 113 ،  88،  70، 68، 53شوراي عالی امنیت ملی، 

165 ، 182 ، 198  ،229  ،294 ، 335 ، 340 ، 342 ، 
370 ، 373 ، 403 ، 417  ، 435  ، 448  ، 477   ،
514  ،526  ، 528  ، 534 ، 558 ، 584 ، 622 ، 632 ، 
656 ، 667 ، 673 ، 674 ، 675 ، 678 ، 683 ، 753 ، 
764   
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 ، 158 ، 76 ،  103شوراي عالی انقالب فرهنگی،  
174 ، 239 ، 251 ، 271 ، 300 ، 318 ، 389  ، 430 ، 
579  

  94 ،  92شوراي عالی صادرات،  
   298 ، 222شوراي عالی مناطق آزاد، 

   279شوراي گسترش زبان فارسی، 
 ،  344 ، 224 ، 213  ، 209 ، 105شوراي نگهبان، 

458  ، 523  ، 528 ، 621 ، 652 ، 680 ، 732 ، 754 ، 
755   

شوراي همبستگی ورزش زنان کشورهاي اسالمی، 
575   

  739، 738، 33، 31شوراي همکاري خلیج فارس، 
 ، 444 ،  443 ،  427 ،  135 ، 133 ، 128شوروي، 

663  
   264شوشتر، 

   406شوشتري، 
  674 ، 542 ، 435 ،  369 ، 246شوشتري، اسماعیل، 
   739شهر صنعتی جبیل، 
   308شهر صنعتی کاوه، 

 ،  446 ،  433 ،  429 ،  455 ،  71 تهران،  يردارشه
475  ، 477  ، 493  ، 494  ، 495  ، 495  ، 498  ، 
499  ، 505  ، 513  ، 514  ، 518  ، 525 ، 182 ، 
199 ، 213 ، 228 ، 247 ، 247 ، 275 ، 292 ، 318 ، 
329 ، 334 ، 342 ، 343 ، 346 ، 348 ، 365 ، 377 ، 
395 ، 396 ، 419  ،420 ، 426 ،427 ،548 ، 549 ، 
554 ، 613 ، 614 ، 644 ، 645 ، 651 ، 663 ، 664 ، 
671 ، 673 ، 675 ، 720 ، 733 ، 758 ، 762   

   338شهرداري شیراز، 
   359 ، 125شهرستانی، سید حسن،  

  55شهرك آرباتان، 
   196شهرك تحقیقاتی کاوش، 

   195شهرك شهید محالتی، 
   181شهرك صنعتی توس، 

   390، 67شهرکرد،  
  506شهرکی، غالمرضا،  

   412شیخ بهایی، 
  570شیخ جابر االحمد الجابر الصباح، 

   647شیخ خزعلی، 
   419شیخ عطار، علیرضا، 

   211،  101شیخ مرادف، بوریس،  
   763شیخ موحد، علی، 

   618 ، 543 ، 385 ، 376 ، 75شیراز،  
   202شیرازیان، غالمرضا، 

   147شیراك، ژاك، 

  554 ، 424شیرپال،  
   411 ، 176شیروان، 

   411شیرین دره، 
  75شیشه آذر،  

   611شیکاگو، 
  661صابري همدانی، احمد، 

   406صابري، 
  470جواد،  زاده، محمد صادق

   750صادقی، 
   507صادقی، اصغر، 
  16صادقی، فواد، 

   224صافی گلپایگانی، لطف اهللا، 
   290صالح آبادي، علی، 

  485للهیار،  صالح، ا
   313مرتضی، صالحی، سید

   756،  592،  340صانعی، حسن، 
   592صانعی، محسن، 
   756 ، 627 ، 340صانعی، یوسف، 

  496صباحی مقدم، غالمرضا،  
  543صحراییان، غالمرضا، 

  548زاده، شهریار،  صداقت
، 663،  570 ، 548 ، 544 ، 531 ،  334،  حسینصدام

698 ، 672 ، 675 ، 690 ، 691 ، 695 ، 700 ، 760 ، 
766   

 ،98 ،  91،  63،  ي جمهوري اسالمیصداوسیما
105  ،113  ، 124 ، 141 ، 141 ، 148 ، 151 ، 158 ، 
172 ، 199 ، 209 ،  213 ، 228 ، 229 ، 241 ، 261 ، 
266 ، 288 ، 291 ، 310 ، 319 ، 324 ، 325 ، 328 ،
335 ، 340 ، 382 ، 390 ، 391 ، 404 ، 420  ،434، 
502  ،508 ، 534   ،477 ، 537 ، 538 ، 557 ، 566 ، 
585 ، 609 ، 613 ، 622 ، 623 ، 635 ، 644 ، 645 ، 
646 ، 664 ، 679 ، 684 ، 747   

   619 ، 511الدین،  شهاب صدر، سید
   763علیرضا، صدر، سید
   691 ، 690محمد، صدر، سید

   761 ، 571 ، 334موسی، سیدصدر، 
   284، صدوقی، محمد
  660 ، 194 ، 187علی، صدوقی، محمد

  470صدیقی، عاتقه،  
   748صربستان، 

  105صفایی فراهانی، محسن،  
   400صفایی، 

   622صفایی، غالمرضا، 
   680 ، 480 ،  385،  313صفري، مهدي، 
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  96صفریان، اکبر،  
  667صفریان، قاسم، 
 ، 553 ، 523 ،  480،  48، )والده (بی صفریان، ماه بی

542 ، 557 ، 590 ، 594  
   739صفوي، 

   154صفویان، 
  75صمدي، سیدمعروف،  

   267صنایع دفاع، 
   622صنایع موشکی، 

   303صنایع نظامی شهید کالهدوز، 
  556صندوق بین المللی پول، 

   381، ) نشریه(صنعت آب و برق 
   278صیاد شیرازي، علی، 

  16مصیب، صید، سید
، 160،  148 ، 135 ، 129 ، 100،  35، 26، 22طالبان، 

174 ، 174 ، 181 ، 182 ، 183 ، 221 ، 303 ، 308 ، 
354 ، 401  ، 510 ، 669 ، 679  

  675طالبانی، جالل، 
   368طالقان رود، 

   356 ، 355 ، 197طالقان، 
  542 ، 527طالقانی، اعظم،  

  51اکبر،  علیطاهایی، سید
   380اکبر،  طاهایی، علی
 ، 272 ، 530 ،  511حسن،  ، سیدآبادي طاهري خرم

661 ، 679  
   757طاهري، 

   383الدین،  طاهري، جالل
  721 ، 718طایف، 

   277طباطبایی شفیعی، سیدرضا، 
  436طباطبایی،  

  44طباطبایی، آسید عباس، 
   400طباطبایی، سید محمود، 

  591هادي، طباطبایی، سید
   355الدین،  طباطبایی، کمال

  496،  اهللا طبرزدي، حشمت
  607طبرسی، 

  107طبرسی، نوراهللا،  
  519 ،  176طبس، 

   211طراوت، حسینعلی، 
  511طرح شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان،  

   466 کرمان،  –طرح هفت باغ ماهان 
  673 ، 291طفیلی، شیخ صبحی، 

  558طهایی، سید حمید، 
  548جواد، ظریف، محمد

  737، 735 ، 734 ، 733ظهران، 
  523زاده، علی،  عابد

  584 ، 380 ، 82عادلی، محمدحسین،  
   235 ، 468 ،  462 ،  100رضا،  عارف، محمد

  714عایشه، 
   412عبادي، 

   355عباس آباد، 
   425 ،  235عباس پور، مجید، 

  444میرزا،   عباس
  528رضا،  عباسی فر، محمد

  508 ،  477 ،  277عبایی خراسانی، محمد، 
   698عبدالعزیز، 

،  390،  383 ، 381 ، 369 ، 293عبدالعلی زاده، علی، 
511 ، 575 ، 616 ، 679  

  722عبداهللا ابن زبیر، 
   261عبداللهی، 

  479عبداللهی، رضا،  
   198عبداللهیان علی، 

   300 ، 174عبدالملک، 
  51عبده، محمد، 

   277عبدي، عباس، 
،   456،   450 ،  449 ،  427،  ) کتاب(عبور از بحران

470  ، 472  ، 478  ، 498  ، 502  ، 525  ،556 ، 
557  ،589 ، 598 ، 611 ،  613  ،615  ،757   

   706عثمان بن عفان، 
 ، 260 ، 256 ، 224 ، 182 ، 174 ، 164 ، 106عراق،  

298 ، 300 ، 331 ، 334 ، 378، 427 ، 447 ، 450  ،
496  ، 504  ، 507  ، 508  ، 510  ، 512  ، 513،   
516  ، 524  ، 525  ، 531  ، 534  ،503 ، 519 ،520 ،
540 ، 544 ، 548 ، 551 ، 556 ، 557 ، 561 ، 565 ، 
569 ، 570 ، 589 ، 636 ، 639 ، 641 ، 645 ، 647 ، 
649 ، 649 ، 650 ، 663 ، 667 ، 669 ، 671 ، 672 ، 
673 ، 674 ، 675 ، 676 ، 683 ، 690 ، 691 ، 692 ، 
695 ، 698 ، 699 ، 706 ، 714 ، 719 ، 748 ، 760 ، 
764   

   292عراقی، امیر، 
  34، 32، 30عراقی، عزالدین، 

  51، 50عراقی، محمد، 
   292عراقی، مهدي، 

،  54، 53، 47، 36، 34، 32، 31، 26عربستان سعودي، 
63  ،78   ،94  ، 96 ، 174 ، 186 ، 251 ، 294  ،

331 ،334  ،378 ، 417  ، 505  ، 512 ، 537 ، 556 ، 
558 ، 580 ، 565 ، 565 ، 571 ، 573 ، 575 ، 584 ، 
639 ، 646 ، 649 ، 663 ، 666 ، 670 ، 671 ، 672 ، 
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673 ، 676 ، 683  ،613 ، 680  ،684 ، 691 ،692 ،
693 ،694 ،695 ،696 ،697 ،698 ،699 ،700 ،701 ،
702 ،703 ،704 ،705 ،707 ،708 ،709 ،710 ،711 ،
712 ،713 ،714 ،715 ،716 ،717 ،718 ،719 ،720 ،
721 ،722 ،723 ،724 ،725 ،726  ،727 ،728 ،729 ،
730 ،731 ،732 ،733 ،734 ،735 ،736 ،737 ،738 ،
739 ،740 ،741 ،742 ،743 ،744 ،745 ،748 ، 750 ،
753 ، 755 ، 760 ، 764 ، 766  

، 650،  566 ، 565 ، 564، 34، 30، 26عرفات، یاسر، 
662  

   123حسن،  ان، محمدعرفانی
  580عزت بگوویچ، علی، 

  47عزیزي، احمد، 
   575 ، 219عسگراوالدي، حبیب اهللا، 

   600عسگري، علی، 
   457عسلویه،  

  564 ، 141 ، 138آباد،  عشق
  507حسین،  عصار، سیدمحمد

   645نیا، سیدکمال،  عظیمی
   709العالء ، 

   751عالمه امینی، 
  579 ، 425،   296عالیی، حسین، 

  590علم الهدي، 
  589علم الهدي، حسین، 

   355علم کوه، 
   580 ، 574 ، 566 ، 142علی اف، حیدر، 

   639علی اکبریان، جواد، 
   148آباد سادات،  علی
   403 ، 238عسگري، عبدالعلی،  علی

   246علیزاده، عباسعلی، 
  566 ، 556 ، 293 ، 103عمان،  

  719 ، 713 ، 700عمر بن خطاب، 
  719و عاص، مرع

  715عمري، 
   739عمالق، 

   706 ، 698 ، 695 ، 691 ، 690 ، 680عنان، کوفی، 
  728 ، 719غار حرا، ، 

 ، 318،  283 ، 256،  167 ، 88محمد،  غرضی، سید
341 ، 346  ، 462 ، 554 ، 674  

   416غزالی، 
   405غزالی، محمد، 
  612غفرانی، وحید، 

  448غفوري فرد، حسن،  
  606ار، غمخو

   186غنا، 
  429غیوران، مهدي،  

  470 ،  378 ، 165، 38غیوري، علی، 
   763 ، 618 ، 543فارس، 
  111فارور،  

  467فاضل لنکرانی، محمد،  
   761 ، 477فاضل میبدي، محمد تقی،  

  259فاضل هرندي، 
   114فاضل، ایرج، 
   348، 259فاضل، ایرج، 

  470فاکر، محمدرضا،  
   282فانیان، 

  731فائزین، 
  564فائو، 
  554فتح، 

  554فتحی شقاقی، 
   186فتوحی، کیومرث، 

  666فدایی، حسین، 
   592فدراسیون نجات غریق ، 

  713 ، 499،  13فدك، 
،  147 ، 139 ،  124 ،  115 ،  106 ، 92فرانسه،  

182 ،197 ، 277   ،423  ،427  ، 445  ، 460  ، 462  ،
473  ، 520 ، 513 ، 537 ، 549 ، 560 ، 636 ، 637 ، 
741 ، 762   

  75فراهان،  
   189فرج زاده حلوایی، کریم، 

   163فردوسی پور، اسماعیل، 
   405، 48فردوسی، ابوالقاسم، 

  651فردید، احمد، 
   694فردیسه، 
  511ها، عباس،   فرشچی

   611فرمی، انریکو، 
   420، 38فرودگاه اردبیل، 

   123فرودگاه اصفهان،  
   318رودگاه امام خمینی، ف

  732فرودگاه جده ، 
   318فرودگاه رشت، 
   324 ، 319فرودگاه ساري، 
  733فرودگاه ظهران، 

،  262 ، 213 ، 126 ، 82،  55فرودگاه مهرآباد، 
262 ،282 ، 331 ، 404  ، 435 ، 561 ، 581 ، 684   

   357فرودگاه نوشهر، 
   282فرودگاه یزد، 
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 ، 134 ، 126 ، 112 ،  91 ، 45فروزش، غالمرضا، 

136 ، 194 ، 221 ، 261  ،310 ، 338  ،376 ، 395  ، 
479 ، 627   

 ، 271 ، 168 ، 165 ، 119 ،  118فروزنده، محمد،  
277 ، 306   

   600 ، 403 ، 278 ، 238فروشگاه هاي رفاه، 
   157فروم، 

  479 ،  383 ، 381 ، 369، 55فرهادي، محمد، 
   766فرهنگ معین، 

   329،  71هنگستان زبان و ادب فارسی،  رف
   348فرهنگستان علوم پزشکی، 

   592فرهنگستان قرآن ، 
   170فریمان، 

   124فضایلی، حبیب اهللا،  
، 643،  635 ، 614 ، 583 ، 531 ،  528  ،  209فالح، 

760   
  549 ، 477 ،  449 ،  163فالح، محمد، 

   383فالحی، 
  ، 209 ، 198 ، 117،   113،  68،  47فالحیان، علی، 

277 ، 310 ، 335 ، 389  ، 458  ، 514 ، 584  ،639  ،
628 ، 645 ، 664  

 ،  554 ، 433 ،401،  344، 101،  36، 32فلسطین، 
506 ، 561 ، 564 ، 569 ، 572  ،631 ، 635 ، 636 ، 
637 ، 650 ، 662 ، 664 ، 690 ، 691 ، 695 ، 760   

،   427 ،  426 ،  425 ،  420فلسفی، محمدتقی، 
431  ،509  

  527 ،  511 ،  509علی،  فلسفی، میرزا
   266فلک االفالك، 

  21فنالند، 
  96، 95فوجی موري، 

   750فوالد اهواز، 
   282فوالد آالژي، 

   750 ، 123 ،  119فوالد مبارکه،  
  674فوالد میانه، 

   266فوالدي، کورش، 
 ، 718،  690،  663 ، 565 ، 294فهدبن عبدالعزیز، 

722 ، 734 ، 754   
   222، قصادفیاض، محمد

   761 ، 645فیروزان، مهدي، 
  652آبادي، حسن،  فیروز

 ، 663 ، 458 ،  457 ،  456 ،  245فیروزي، مرتضی، 
664 ، 667 ، 671 ، 673 ، 733 ، 762   
   103 بن علی آل سعید،  لفیص

   694فیصل، 

  730 ، 345فیلیپین، 
  662 ، 641 ، 182 ، 154، 48قاجار، 

   298قادري، محمد رئوف، 
   449 ، 384قاسمی، 

   614علی، قاضی عسکر، سید
   384قاضی، 

  31القاعده، 
  105علی،  ، محمدقانع زاده

  609 ، 609 ، 384، 48، 47، 46، هقاهر
  607 ، 551، 501قائم شهر،  

   139 ، 134قائن، 
  551 ، 148 ، 141نات، قائ

  732قبرستان ابوطالب، 
   715 ، 709 ، 706قبرستان بقیع، 

  498 ،  495 ،  365قبه، غالمرضا، 
  564قدوس، فاروق، 
   390قدوسی، علی، 

  649 ، 394قدیري ابیانه، محمد حسن، 
   637قرارداد الجزایر، 

   382 ترکمان چاي، ادقرارد
  460 ،  307 ، 263قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ، 

   750 ، 378 ، 358،  222 ، 174قرائتی، محسن، 
 ، 343 ، 331 ، 308 ، 300 ، 208 ، 186 ، 129قرآن، 

392 ، 417 ، 612 ، 617 ، 623 ، 651 ، 652 ، 676 ، 
683 ، 706 ، 707 ، 734 ، 760   

  678 ، 195قربانی، مرتضی، 
  551 ، 140قربانی، موسی، 

  557 ، 211 ، 146 ، 103قرقیزستان،  
  719قرن المنازل، 

  455قروه،  
  444قره باغ،  

  442،  ) رودخانه(قره سو
   367قریب، 

   611قریب، احمد، 
  722قریش، 

  557 ، 147 ، 139 ، 101قزاقستان،  
  88، 87قزل اوزن، 

 ، 368 ، 366 ، 318 ، 197،  ، 79 ، 78، 75قزوین، 
384 ، 656  

   101قشقادي، حسن، 
  452شم،  ق

  468،   346 ، 260، 208، 205، 70،  53، 45قشم، 
  733 ، 721 ، 716 ، 747 ، 730 ، 715قصر الضیافه، 
   761قصرشیرین، 
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  434زاده، صادق،   قطب
 ، 572، 513، 512 ، 524،   445،   334، 33قطر، 

572 ،573 ،738 ، 757 ، 764   
   637 ، 598قطعنامه 
   739قطیف، 

   367قلعه الموت، 
  427 ،  426قلعه حیوانات ،  

  713 ، 712قلعه مرحب، 
   698قلعه مصمک، 

 ، 239 ، 237 ، 224 ، 172 ، 96 ،  95، 106،  45قم، 
272 ، 308 ، 313 ، 363 ، 376 ، 378 ، 381 ، 382 ، 
384 ، 384 ، 400 ، 417 ، 420  ، 431  ، 448   ،462  ،
467 ، 492 ،493،  473  ، 477  ، 478  ، 480   ،489  ،
496  ، 508  ، 512  ، 513  ، 513   ،523  ، 527  ، 
531  ، 534   ، 544 ، 549 ، 551 ، 553 ، 554 ، 555 ،
557 ، 560 ، 584 ، 591 ، 592 ،594 ،596 ، 600 ، 
606 ، 609 ، 609 ، 664 ، 748 ، 753 ، 755   

   365قمصري، محسن، 
   208قمی، شیخ احمد، 

  656، 411، 407،  181قوچان، 
   766قوم ثمود، 

 ، 388 ، 365 ، 318 ، 246 ، 160 ، 100یه،  قوه قضای
389 ، 392 ، 396 ، 478  ، 435  ، 446  ، 457   ،
462  ،473  ، 475  ، 493  ، 494  ، 495  ، 502  ، 
507  ، 508  ، 509  ، 511  ، 513  ، 515  ، 517  ، 
518  ، 528  ، 530 ، 537 ، 549 ، 624 ، 635 ، 656 ، 
664 ، 667 ، 671 ، 673 ، 675 ، 678،  758   

   342قیامتیون، علی، 
   400ز، رقیدي، فرام

   128ب، .گ.کا
   283کابل سازي شهید قندي، 

   214کاخ بیلربی، 
   690کاخ دیوان ملکی، 

  565 ، 318، 67،  63کاخ مرمر،  
   690کاخ موتمرات، 

  470کاخ نیاوران،  
   405کاخانه نان رضوي، 

   388کاداستر، 
   582کارخانه خودروسازي سینا، 

  67ارخانه کائولن،  ک
   385کارخانه موشک سازي شهید همت، 

   325کاردان، داریوش ، 

 ، 447 ، 435،  159 ، 78کارگزاران سازندگی،  
448  ،467  ، 476  ، 507  ، 510  ، 511  ، 511 ، 
541 ، 646   

  662 ، 381، 265، 264کارون، 
   247کازرونی، سراج الدین، 

  662کازرونی، میرزاعلی، 
  553 ، 528 ،  489 ،  458 ،  349،  247ان، کاش

   752کاشانک، 
  603 ، 585کاشانی، 

  524کاشانی، ابوالحسن،  
  524 ،  266کاشانی، سید ابوالقاسم، 

   202کاشمر، 
   694 ، 157کاظم پور اردبیلی، حسین، 

  16پور، محمد،  کاظم
  24کاظمی شاد، 

   695رضا، کاظمی، احمد
  475کاظمی، مطهر،  

   87سین، کال
  106کامران، حسن،  

 ، 382 ، 381 ، 380،  345،  115 ،  82،  45کانادا، 
391  ،403  ،402  ، 456  ، 501 ، 584 ، 663  

 ، 183کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
246  ،292 ، 612  

  458کاوا، میشی،  
   308کاوه، 

  67کائولن،  
  75ستعمار،  کتاب امیر کبیر یا قهرمان مبارزه با ا

   238کتاب روایت هجران، 
   342کتاب سیماي سازندگی، 

   100کتاب عبور از بحران،  
  82کتاب هاشمی و انقالب،  

  651کتابخانه ملی، 
   357 ، 356کجور، 

، 148،  115 ،  88،   82،  71کرباسچی، غالمحسین،  
157 ، 163 ، 168 ، 182 ، 186 ، 199 ، 213 ، 246 ، 
247 ، 277،  281 ، 300 ، 342  ،224 ، 275  ،396 ، 
419  ، 426  ، 435  ، 446   ،447  ،460  ، 462  ، 
467  ، 494  ، 495  ، 499  ، 507  ، 508  ، 509  ، 
512  ، 517  ، 523 ، 548 ، 575 ، 613 ، 617 ، 663 ، 
673 ، 675 ، 684 ، 728 ، 728 ، 758 ، 762   

  528کرباسیان، مسعود،  
  543 ، 380 ، 278، مهدي، کرباسیان

  662کربال، 
  478 ،  307 ، 262کرج، 
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   381 ، 262 ، 246کرخه، 

  549 ، 455 ،  498 ،  388 ، 222،  75کردستان،  
،  288 ، 283 ، 256  ، 240 ، 157 ، 126کرمان،  

289 ،291 ،340 ، 356 ، 378 ، 419  ، 429  ، 467  ، 
507  ، 510 ، 552 ، 555 ، 624 ، 757 ، 761   

  543کرمانشاه، 
  551کرمی، حمزه، 

 ،  212،  151،  148،  115 ،  88کروبی، مهدي،  
455  ، 462  ، 477  ، 511 ، 318 ، 644 ، 671  

  597 ، 556کره جنوبی، 
   277کره شمالی، 

   146 ، 135اف، اسالم،  کریم
   755 ، 405 ، 390 ، 125کریمی قدوسی، علی،  

  554 ، 319 ، 294کریمی، 
   624 ، 475کریمی، حسین،  

   204کشتی سازي خلیج فارس، 
   221 ، 147، 24کشمیر، 

   221کشوري، 
 ، 722 ، 721 ، 720 ، 719 ، 716 ، 707 ، 700کعبه، 

730 ، 732  
  99کفش بال،  
   349کالچاي، 

   355کالردشت ، 
   154کالنتر شیرازي، ابراهیم، 

   378کالنتري، پروین، 
 ، 307 ، 189 ، 187 ، 165، 55، 38کالنتري، عیسی، 

358 ، 369 ، 402  ، 443 ، 552 ، 553 ، 591 ، 650 ، 
684 ، 698 ، 711   

   303کالهدوز، 
  87کالهدوز، علی،  

   366کالیه، 
  542 ، 390 ، 382 ، 515 ،  424کلک چال،  

،  260 ، 241  ، 240،  229 ، ) کتاب(کلید قرآن
272 ،276 ، 308 ، 313 ، 343 ، 344 ، 345 ، 346 ، 
357 ، 363 ، 369 ، 380 ، 382 ، 383 ، 391  ،392، 
401 ، 417 ، 426  ، 472  ، 427  ، 478  ، 502، 575  
  443 استپانوس،  سايکلی

،  565 ، 345 ، 182 ، 147، 31، 21کلینتون، بیل، 
647  ،639 ، 641 ، 645 ، 650 ، 662  

   367کمالی، 
   611کمالی، جمشید، 

، 496،   369 ، 272 ، 261 ، 99 ،  78 حسین،  کمالی،
403 ، 628 ، 694 ، 698   

   586کمپ دیوید، 

   416 ، 346 ، 391کمیته امداد امام خمینی، 
  664کمیته حمایت از انتفاضه فلسطین، 

  507کمیته عراق،  
  511کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس،  

   645کمیسیون ماه پنج، 
  569کناره، آلفاعمر، 

   356دلوس، کن
   357کندوان، 
   170کنگاور، 

  663 ، 308 ، 255کنگره آمریکا، 
  585کنگره بزرگداشت رضا روزبه، 

  116کنگره سرداران شهید،  
   91کنگره منطقه اي سل، 

  519کنگره نهج البالغه،  
   296کنگره وحدت اسالمی، 

  517کنگره والیت،  
   155کنگو، 

   762کنیا، 
   411 ، 407 ، 405 ، 141کوپایی، عبداهللا، 

   748کوزوو ، 
 ، 676 ، 669 ، 420 ، 396 ، 385، )دفتر (کوشک

752 ، 760   
   341کوشک، 
   129کوالب، 

   256کوهدشت، 
   764 ، 691 ، 675 ، 649 ، 570کویت، 
   492 ، 485کهک،  

   245 ، 213 ، 170 ، 147کهل، هلموت، 
   761 ، 466کهنوج،  

  430 ،  318 ، 251 ، 158نژاد، محمد علی،  کی
   674کیا طباطبایی، 

  55کیافر، 
   622 ، 617 ، 267 ، 158کیانی، غالمعلی، 

   358محمد، کیاوش، سید
   402کیپ تاون، 

   583 ، 582 ، 581، 23، 22کیش، 
   155زا، شاکین

   692گارد ملی عربستان، 
   639 ، 636گارودي، روژه، 

   368گازرخان، 
  26امبیا، گ

  32گامبیا، 
   264 گتوند،

   313گچساران، 
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  107گرانمایه پور، اصغر،  
   680 ، 211گرجستان، 

   319 ، 318 ، 233، 49گرگان، 
   141گرمک، 

   411گرمه، 
  38گرمی مغان، 

   381گروه پژوهش هاي اسالمی، 
   384ه تلویزیونی سپاه، وگر

  609 ، 8گروه دي 
   417،  229معارف قرآن، گروه فرهنگ و 

   213 ، 8 دي هگرو
  542 ، 526 ،  515ب دره،  گال

  509رضا،  گلپایگانی، سید محمد
   388گلزاده غفوري، علی، 

  431گلزاري، محمود،  
  38، )روستا(گلستان 

   233گلستان، 
   319 ، 233گنبد، 
   277دوست، محمد،  گنجی

   403گونجابویاجیو، اکنش، 
   380 ، 319 ، 246 ، 113،  51، 67،  38گیالن، 

  570 ، 293گینه، 
   155، 48الر، 

 ، 213 ، 198 ، 159 ، 98 ،  124الریجانی، علی،  
229 ، 261 ، 288 ، 291 ، 318 ، 319 ، 325 ، 340 ، 
391 ، 420  ، 514 ، 557 ، 585 ، 645 ، 666  

   446 ،  239 ، 229جواد ، الریجانی، محمد
  729الکربی، 
  473 ،  472 ،  466اللون،  

  494،   298 ، 345 ، 341، 49الهوتی، سارا، 
   391الهوتی، حسن، 
   646الهوتی، حمید، 
   272الهوتی، سعید، 
   345، 47الهوتی، علی، 
   706 ، 391الهوتی، مونا، 

  26الهور، 
  729 ، 572الهه، 
 ، 373 ، 331 ، 291 ، 279 ، 101،  68،  33، 31لبنان، 

383 ، 407  ، 458  ، 468 ، 499 ، 548 ، 549 ، 551 ، 
569 ، 571 ، 572 ، 573 ، 673  

  672 ، 671 ، 616، 48، 47لتیان، 
  554 ، 274 ، 267 ، 266 ، 256 ، 117لرستان،  

  510 ثاراهللا،  41لشکر 
  678، ) ع(لشکر امام حسین

   754 ، 378 ، 369 ، 160اهللا ،  لطفیان، هدایت
  35، 30، 23لغاري، فاروق، 

   766نامه دهخدا،  لغت
   762 ، 729،  618 ، 239، 46لندن، 

   170لنگرود، 
    209لواسان، 
   237 ، 196لوشان، 
    209لویزان، 

   639لوینسکی، مونیکا، 
   761 ، 729 ، 570لیبی، 
  581لیدا، 
  96، 95لیما، 

   403مادر ترزا، 
  48مادرید، 
  524 ،  246مارون، 

 ، 501 ،  113،  110، 109، 108، 107، 67مازندران،  
202 ، 323 ، 359 ، 403 ، 554  

  442ماکو،  
   146 ، 139، 34مالدیو، 
  597، 570، 569 ، 520 ،  217 ، 214 ، 434مالزي،  

  569مالی، 
  492مأمونیه،  

  432مانور ذوالفقار،  
   416ماه رخسار، 

  479ماه نشان،  
   738ماهان ایر، 

   217 ، 214ماهایتر محمد، 
  554ماهنامه صبح، 

699،   611 ، 214سنی، مبارك، ح   
  669 ، 355 ، 235 ، 118 ،  79متروي تهران،  

   694 ، 692متعب بن عبداهللا، 
   186مجتبی، محمد، 

  661مجتمع امام خمینی، 
  25مجتمع آموزشی شهید رجایی، 

  110ي دریایی،  نیرومجتمع آموزشی 
   176مجتمع سجادیه، 

   163مجتمع فرهنگی فردوس، 
   628 ، 511 ،  445،  55مجتهد شبستري، محسن، 

 ، 675 ، 496مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق،  
764   

   761مجلس اعالي لبنان، 
 ، 376 ، 281 ، 272 ، 213 ، 172مجلس خبرگان، 

385 ، 392 ، 417،  448  ، 473  ، 476  ، 498  ، 
511  ،515  ، 518  ، 525 ، 477 ،478 ،600  ، 649 ، 
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651 ، 652 ، 656 ، 657  ،660 ، 662 ، 666 ، 667 ، 
763   

 ،  298  ، 240 ، 213، 46، 45مجلس شوراي اسالمی، 
444  ، 446  ،448 ، 467   ،458  ، 467  ، 470  ، 
476  ، 479  ، 498  ، 502  ، 506  ، 509  ، 510  ، 
517 ، 544 ، 548 ، 551 ، 555 ، 557 ، 604  

   690مجله ارزش ها، 
   392مجله حکومت اسالمی، 

   313مجله حوزه، 
   635 ویدئو، -مجله فیلم 

، 46، 31، 14، 12مجمع  تشخیص مصلحت نظام، 
51 ،54  ،63  ،67  ،71  ، 77 ، 78  ،79  ، 92   ،103  ،

113  ، 126 ، 159 ، 174 ، 183 ، 186 ، 195 ، 213 ، 
222 ، 276 ، 294 ، 308 ، 310 ، 329 ، 337 ، 338 ،  
344 ، 358 ، 359 ، 370،  373 ، 377 ، 380 ، 392 ، 
394 ، 395 ، 400 ، 417 ، 420 ، 458   ،425   ،428 ، 
429  ،431  ، 446  ، 447  ، 455  ، 459  ،463  ، 
473  ، 475  ، 477  ، 479  ، 480  ، 494  ، 505  ، 
507  ، 513  ، 515  ، 518  ، 523 ، 537 ، 538  ،
549 ،557 ، 571 ، 575 ، 579 ، 583 ، 589  ،591 ، 
598  ، 613 ، 621 ،614 ، 630 ، 635 ، 640 ، 643 ، 
661 ، 672 ، 757 ، 761   

  661مجمع جهانی اهل بیت، 
   403مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، 

 ، 511 ،  455 ،  277 ، 116مجمع روحانیون مبارز،  
623 ، 720 ، 758   

   356مجمع کندلوس، 
  447 ،  433محتشمی، علی اکبر،  

   272 ، 99 ،  78جوب، علیرضا،  مح
   639محدثی، جواد، 

  737محرق، 
  664محسنی، 

  496محقق داماد، سید مصطفی،  
   275محقق داماد، علی، 

 ،  175 ، 119 ،  118 ، 87 ، 82ی، حسین، محلوج
176 ،187 ، 188 ، 202 ، 204 ، 247 ، 282 ، 288 ، 
310 ، 311 ، 345 ، 349  ، 458 ، 553 ، 618 ، 674  ،
684  ،711   

  733محمد بن فهد، 
 ،  506 ،  477 ،  345 ، 107خان، مرتضی،  محمد

515 ، 591  
   266جواد، زاده، محمدمحمد

   445محمدزاده، یحیی،  
 ، 151 ، 141 ، 78،  31محمدي ري شهري، محمد، 

222 ، 376  ، 455  ، 513 ، 514  ،518 ،690  ،760   
 ، 527 ،  394 ، 233 ، 100محمود،  محمدي عراقی، 

592 ، 594 ، 651  
   346محمدي گلپایگانی، غالمحسین، 

   457محمدي گیالنی، محمد،  
   760 ، 275  ، 209محمدي، 

  16محمدي، غالمحسین، 
   525محمدي، محمد، 

   400  ، 209محمودي، 
   761محمودي، مرتضی، 
   466محمودي، مسعود،  
  579 ، 389رضا، مخبردزفولی، محمد

   310مختاباد، عبدالحسین، 
   142 ، 139مختوم قلی، 

   766، 710 ، 709مدائن صالح، 
  662حسن، مدرس، سید

  76مطلق، عزت الشریعه،   مدرس
   639 ، 329مدرسه حقانی، 

  671، ) ص(مدرسه رسول اکرم
  594مدرسه فیضیه ، 
   400مدرسه نیکان، 

   644الدین،  جاللمدنی، سید
  427مدیترانه،  

   708مدینه الحجاج، 
   753 ، 756، ) کتاب(مدینه شناسی

 ، 706 ، 700 ، 698 ، 683،  676 ، 666 ، 75مدینه،  
709 ، 711 ، 714  ،715 ، 719 ، 752 ، 753 ، 755 ، 
756 ، 756 ، 765 ، 766   

  485مرادي، محمد،  
  566 ، 557مراکش، 

   412مرتضوي، 
  671مرتضی، مرتضی، 

  502  مرحبا، شاپور،
  564مردي، چرنو، 

، 100 ،  99 ،  76 ،  75،  47، 38 ،26عفت،  مرعشی، 
101 ، 148 ، 174 ، 175 ، 196 ، 202 ، 208 ، 213 ، 
217 ، 221 ، 237 ، 240 ،  259 ،255  ،256 ، 257 ، 
260 ، 284 ، 290 ، 298 ، 308 ، 312 ، 324 ، 325 ، 
335 ، 337 ، 343 ، 359 ، 366 ، 368 ، 380 ، 382 ، 
388 ، 389 ، 391 ، 394 ، 403 ، 417 ، 420 ، 404 ، 
581  ، 426  ، 456  ، 472  ، 478  ، 494  ، 513  ،
472 ، 540 ، 548 ، 551 ، 552 ، 554 ، 555 ، 575 ، 
591 ، 598 ، 565 ،661 ، 609 ، 616 ، 617 ، 629 ، 
631 ، 636 ، 641 ، 646 ، 671 ، 676 ، 684 ، 695 ، 
698 ، 747 ، 751 ، 761   

  597 ، 391مرعشی، اشرف، 
  671مرعشی، اقدس، 
   368 ، 366، 26مرعشی، بدري، 

، 240 ، 174 ، 165 ، 155 ، 115،  حسینسیدمرعشی، 
288 ، 289 ، 337 ، 340 ، 341 ، 356 ، 370 ، 378 ، 
419  ، 426  ، 467  ،507  ، 509  ، 511  ، 534 ، 
555 ، 612 ، 684 ، 720 ، 728  ،762   
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   355رضا، سیدمرعشی، 
  516علی،  سیدمرعشی، 
  609 ، 543 ، 472 ،  366 ، 139کاظم، سیدمرعشی، 

   298 ، 260مرعشی، قدسی، 
  431مرکز اسناد انقالب اسالمی،  

  63مرکز ایرانشناسی،  
   172مرکز آمار ایران، 

   294مرکز آموزش اسماء، 
   290مرکز آموزش مدیریتی دولتی، 

   239 ، 229هاي مجلس، مرکز پژوهش 
 ، 358 ، 338،  103مرکز تحقیقات استراتژیک،  

376 ، 377 ،381 ، 381 ، 394 ، 417 ، 420  ، 428  ، 
435  ، 449  ، 458  ، 458  ، 463،   501،  530 ، 
609 ، 614 ،630 ، 640 ،650 ، 669  

   208مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي، 
  721ج، مرکز تحقیقات ح

   199مرکز تحقیقات سرطان، 
   224مرکز تحقیقات فقهی، 

   307مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزي، 
  )سایپا(مرکز تحقیقات و طراحی خودرو 

   199مرکز تهران شناسی، 
  96مرکز جهانی علوم اسالمی،  
   384مرکز خدمات حوزه علمیه، 

  470 رسیدگی به امور مساجد،  مرکز
   367مرکز سنجش زلزله، 
  119مرکز صنایع نظامی،  

   706مرکز طبع و نشر قرآن کریم، 
   241مرکز فرهنگ قرآن، 

   123اي اصفهان،   مرکز هسته
  478هاي فناوري و نوآوري،   مرکز همکاري

   170مرند، 
 ، 278، 259 ، 256 ، 91 ،  72،  53مرندي، علیرضا، 

295 ، 619   
   138 ، 137مرو، 

   750مروارید، 
   385تقی، مروارید، محمد

   385مرواورید، علی اصغر، 
   228مرودشت، 

  542مروي، هادي، 
   260مریخ، 

   401 ، 300 ، 174 ، 170 ، 165مزار شریف، 
   288 ، 96مس سرچشمه،  
  96مس سونگون،  
  505مساعدالدوله،  
   707مسجد ابوبکر، 

   141مسجد اردکول، 
  676، ) ص(مسجد پیامبر اکرم 

  582، ) ع(مسجد حضرت امیر 

   707، ) س(مسجد حضرت فاطمه 
   707مسجد ذوقبلتین، 

  720 ، 715مسجد شجره، 
   707، ) ع(مسجد علی 

   707مسجد عمر بن خطاب، 
   707مسجد فتح، 
   707مسجد قبا، 

  718مسجد کوع، 
  679مسجد مکی، 
  715مسجد نبوي، 
   707، مسجداالقصی
  719مسجدالحرام، 

  722مسجدالنبی، 
   358 ، 329جامعی، احمد، مسجد

   630مسعود، 
   170مسعود، احمد شاه، 

   600 ، 594 ، 363مسعودي خمینی، علی اکبر، 
   680مسکو، 

   293مسلم بن زیدان البرعمی، 
   335مسیح دانشوري، 

   718مشعرالحرام، 
   758مشعل، خالد، 

  38شهر،  مشکین
 ، 657 ، 530 ،  511 ،  493 ،  272 علی، مشکینی،

652 ، 657 ، 660  
 ، 272 ، 247 ، 221 ، 202 ، 181 ، 176 ، 88مشهد،  

281 ، 394 ، 404 ،405 ،406 ،407 ،408 ،409 ،
410 ،411 ،41 ،413 ،415 ،416 ،420   ،470  ، 
508 ،582 ، 600 ، 606 ، 649 ، 651 ، 652 ، 653 ،
654 ،655 ،656 ،657 ،658 ،659 ،660 ،656 ، 666  

   766مصباح یزدي، محمد تقی، 
،  126 ، 116 ،  113 ،  96،  50، 46، 46، 45مصر، 

214  ،218 ، 331 ، 384 ، 385 ، 388  ، 460  ، 494  ، 
506 ، 561 ، 571 ، 572 ، 585 ،586 ،611 ،  639 ، 
699 ، 707 ، 754   

   646،  425،   298 ، 296مصالي تهران، 
  470، رضا،  مطلبی

   257مطهري، علی، 
   757 ، 292مطهري، مرتضی، 

   224مظاهري، 
   383مظاهري، حسین، 

  612 ، 462 ،  381 ، 369 ، 337مظفر، حسین، 
 ،  447 ،  376 ، 247، 49د، مجیمعادیخواه، عبدال

476 ، 598 ، 614   
  512معتمدي رجب،  

  525معتمدي، ابراهیم،  
  82معدن انگوران،  

   188 ، 187ملو،  چادرمعدن
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  519معدن قطران،  

   614 ، 470معزي، عبدالحسین،  
   412معصومی، 

   180، 67معصومی، علی اصغر،  
   683معلم، رضا، 
   325معلم، علی، 

   368، )روستا (کالیه معلم
   624 ، 551معلمی، علی، 

  468معیري، علیرضا،  
 ، 381 ، 369 ، 346 ، 298 ، 290معین، مصطفی، 

383  ، 434 ، 627 ، 640   
   100فر، علی اکبر،   معین

  650 ، 558مغان، 
  548مغرب، 
   709مغیراء، 

  514 ،  511مقتدایی، مرتضی،  
  579 ، 312مقصودي، جواد، 

   245مقیمی، محمد حسین، 
   611مک کاي، آلوین، 

   757مکارم االخالق، 
  46مکتب تشییع، 

  458 ،  277مکزیک، 
   380مکنون ، رضا، 

 ،  376 ، 106 ،  99 ،  97 ،  77 ،  75 ،  72،  63مکه،  
505 ، 579 ، 632 ، 641 ، 669 ، 694  ،698  ،715 ، 
717 ، 719 ، 728 ، 729 ، 732 ، 750 ، 756 ، 766   
  35ربانی، مال

   539مالئک، حسین، 
  549ملبورن، 

  574 ، 566 ، 548، 30ملک حسن، 
   762ملک حسین، 

   755 ، 619ملک زاده، رضا، 
 ، 722 ، 690 ، 663 ، 334 ، 294 ، 251ملک فهد، 

733 ، 741 ، 754   
  598حسین،  ملک، حاج

،  527 ،  467 ،  388 ، 279 ، 389ملکی، عباس، 
538 ،554  

   167تبار، مجید،  ملکی
   425ممسنی،  

   760 ، 718 ، 717 ، 716، 78، 76، 63منا،  
   456 ،  450منافقین،  

   758 ، 619 ، 558 ، 247 ، 175 منافی، هادي ،
   338مناقبی، جواد، 

 ،  495 ،  452 ،  376 ، 72،  63منتظري، حسینعلی،  
524  ، 525  ، 526  ، 527  ، 528  ، 530 ، 527 ، 
530 ،531 ،531 ،533 ،534 ،537 ، 538 ، 540 ، 
541 ، 542 ، 543 ، 544 ، 548 ، 549 ، 550 ، 555 ، 
557 ، 558 ، 560 ، 584 ، 600 ، 607 ، 660 ، 661 ، 

662 ، 614 ، 622 ، 673 ، 678 ، 679 ، 748 ، 748 ، 
752 ، 753  ،754  ،757   

   748منتظري، سعید، 
   346 ، 260 ، 208، 70منطقه آزاد قشم،  

   766منطقه حجر، 
   622منطقی، منوچهر، 

   292منظریه، 
   289منوچهري، غالمرضا، 

   404رضا، زاده، محمد موالی
   762ته، مو

   313موحد، محمد، 
  517 ،  511علی،  موحدي کرمانی، محمد

  652 ، 583 ، 394موحدي، 
   750 ، 96زاده ، مصطفی،   موذن

  34، 26، کموزامبی
  598موزه ملک، 

   126،  67،  51موزه ملی قرآن، 
   359، 63موسسه اطالعات،  

  609موسسه تاریخ معاصر، 
   261مینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خ

  506موسوي ، 
،   493 ،  239موسوي اردبیلی، سید عبدالکریم، 

530 ،560  
   496موسوي بجنوردي، سیدکاظم، 

   756 ، 483موسوي بجنوردي، سیدمحمد،  
   313بوالفضل، اسید موسوي تبریزي، 

  477حسین،  موسوي تبریزي، سید
   274موسوي خلیق، منصور، 

،  148 ، 115،   103ها، سیدمحمد،   ینیموسوي خوی
151  ،159  ،212 ،277  ،281  ،345 ، 715  

  656حسن، موسوي شالی، سید
  676 ، 511 ،  345موسوي الري، عبدالواحد، 

   378 ، 292موسوي، 
  96ابوالحسن،  سید موسوي، 
   135رسول، سید موسوي، 
  493سراج الدین،  سید موسوي، 

  16نقی،  موسوي، سیدعلی
   752صادق، موسوي، سیدمحمد

   78، فتاح،  موسوي
  670 ، 623 ، 341 ، 298موسوي، میرحسین، 

   621 ، 620 ، 389 ، 111موسویان، حسین، 
  477موسویان، سیدابوالفضل،  

  528 ،  448 ،  245 ، 82،  68حسین،  موسویان، سید
  561موسی، عمرو، 

   617 ، 385موشک اسکاد، 
   766موصل، 
   245 ، 213مولمان، 

  679مولوي عبدالحمید، 
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  661 ، 652 ، 272مومن، محمد، 
 ، 345،  318،  174 ، 88،   8مهاجرانی ، عطااهللا، 

369 ،381  ،370  ، 435  ، 511 ، 613 ، 612 ، 617 ، 
664 ، 760   

 ، 649 ، 425 ،  560 ، 342 ، 158مهاجري، مسیح، 
623 ، 762   

  519مهاجریان مقدم، سیدابراهیم،  
  477مهدوي آملی، مهدي،  

   592ي شاهرودي، محمد شریف، مهدو
  606رضا، کنی، محمد مهدوي

   384مهدیان، حسین، 
   753مهراس، 

  674علیزاده،محسن، مهر
  591هاشم، مهیمنی، محمد

   396ادي، محمد، زمیرهمنی شؤم
   621اصغر،  حجازي، علیمیر

  674میانه، 
   282 ، 187میبد، 

  79میدان آزادي،  
  106میدان آستانه،  

  96میدوك،  
  444میراث فرهنگی،  

  664 ، 606 ، 525میرحجازي، علی اصغر،  
  502میرحسینی، عباس،  
   377میرخان، مصطفی، 

  650میرخانی، سید حمید، 
   620میرزا کوچک خان، 

   340میرزاده، احسان، 
،   172،  139 ، 95 ،  82،  55، 54میرزاده، حمید، 

107 ، 156 ،175 ،202 ، 209 ،  262 ، 275 ، 281 ، 
288 ، 289 ، 310 ، 318 ، 340  ، 429 ، 649  

   592 ، 198 ، 98میرسلیم، مصطفی،  
 ، 290 ، 186 ، 125 ،  117میرمحمدي، سید محمد،  

290 ، 359 ، 395 ، 643   
  499میرولد، سیدکاظم،  

   147 ، 105،  72، 71، 70، 69، 68، 53میکونوس، 
  656  ، 240 ، 592 ، 382 ، 241میالنی، 
  582، 23میناب، 

   345میندانائو، 
   366مینویی، 

   411اهللا،  نواز، حیبب میهمان
   754 ، 155، 45، 21ناتو، 
  514 ،  505 ،  499 ،  429 ، 340ناجا، 

  492ناصرالدین شاه،  
   378ناصري، سیروس، 

  67ناصري، محمدرضا، 
 ،  72،  67،  63،  95، 94، 10ناطق نوري، علی اکبر، 

78  ، 96  ، 98  ، 112  ، 117 ، 125 ، 126 ، 148 ، 

153 ، 155 ، 157 ، 157 ، 159 ، 163 ، 165 ، 170 ، 
174 ، 183 ، 187 ، 195 ، 198 ، 213 ، 222 ، 229 ، 
255 ، 289 ، 298 ،300 ،334 ، 338 ، 344 ، 389 ، 
400 ، 404 ، 416  ، 446  ، 448  ، 470  ، 493  ، 
509  ، 514 ، 548 ،549 ،551 ، 566 ، 604 ،606 ،
628 ، 629 ، 630 ، 636 ، 646 ، 661 ، 673 ، 755   

   380ناظریان، 
 ،  87 ،  82،   72،  57، 55، 46نامدار زنگنه، بیژن، 

105  ، 107  ، 118 ، 175 ، 176 ، 180 ، 211 ، 238 ، 
251 ، 262 ، 263 ،265 ،264 ، 318 ، 319 ، 346 ، 
369 ، 378 ، 394 ، 403 ، 419 ، 427  ، 445  ، 449  ، 
524 ، 554 ، 558 ، 575، 613 ، 649 ، 672 ، 680 ، 
684 ، 698 ، 729  

   405نان رضوي، 
  450ناو ایندیپندنس،  

   635نبوي، اکبر، 
   765 ، 345 ، 318 ، 511نبوي، بهزاد،  

  667 ، 448نبوي، مرتضی،  
  552 ، 551 ، 548 ، 407نبیه بري، 

  565،  255، 30نتانیاهو، بنیامین، 
  55نجابت، غالمحسین، 

   757 ، 751 ، 748نجف آباد، 
   756 ، 752 ، 662 ، 106نجف،  

   621علمی، کاظم،  نجفی
   753نجفی، محمدباقر، 

 ، 292 ، 237 ، 148 ، 112 ، 72نجفی، محمدعلی،  
318 ، 337 ، 416  ، 429 ، 462  ، 508 ، 541 ، 613 ، 
617 ، 763 ، 765   

  715 ، 711نخاوله، 
  445، 444، 442، 441 ، 443نخجوان،  
   381، ) روزنامه( نداي وقت

  495 ،  293بوشهري ، عبدالرحمن،  ندیمی
  528ندیمی،  

  516نشر پرواز،  
  468 ،  291 ، 101نصراهللا، سید حسن،  

  554نصیري، مهدي، 
  556 ، 147نظربایف، نورسلطان، 

   403نظري، عبداهللا، 
   170، نظري، قدرت اهللا

، 126،  118 ،  82 ،  77،  55 محمدرضا، نعمت زاده،
134 ، 136 ، 175 ، 181 ، 202 ، 204 ، 205 ، 255 ، 
267 ، 271 ، 284 ، 324 ، 338 ، 394 ، 550 ، 618 ، 
674  

  95آباد،   نعمت
   208آبادي، غالمعلی،  نعیم

  716 ، 714 ، 694،  684 مطلب بن عبداهللا ، ،النفیسه
  436نقده،  

  542 ، 515 ،  514 ،  378 ، 369نقدي، محمدرضا، 
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  24ساجد، نقوي، سید

  504، )کتاب(نگین جاده ابریشم 
  515نمازي، حسین،  

   607 ، 384 ، 199نواب صفوي، 
  47نواب، ابوالحسن، 

   752نور، 
  502نورا، عباسعلی،  

  599نورانی، 
   194علی، نورباال، احمد

 ، 148 ، 157،  115،  94، 47نوربخش، محسن، 
165 ،168 ، 187 ، 348 ، 617  ، 435  ، 427  ، 455  ، 
462  ، 511 ، 517 ، 159 ، 163 ، 318 ، 550 ، 591 ، 
591 ، 612 ، 618 ، 644 ، 673   

  49نورمفیدي، سید کاظم، 
  458نوري خواجوي، بهروز،  
  ،505 ، 294،  174رضا، نوري شاهرودي، محمد

646 ، 692 ، 698 ، 733 ، 765 ، 663 ، 669 ، 671 ، 
683 ، 690 ، 754   

   159نوري قاضی، 
   627نوري همدانی، حسین، 

   401 ، 129 ، 128عبداهللا، نوري، سید
  573نوري، شیخ فضل اهللا، 

، 340  ،337 ، 318 ، 277 ، 213 ، 163نوري، عبداهللا، 
342 ، 369 ، 370 ، 377 ، 378 ، 378 ، 380  ،369  ، 
428  ، 435  ، 447  ،  452  ، 494  ، 495  ، 511  ، 
519  ، 523  ، 523  ، 525  ، 530  ،617   ،534 ، 
603 ، 612 ، 618 ، 663 ، 679 ، 751 ، 753 ، 760   

  455نوري، عزت اهللا،  
  468نوري، ناصر،  

  609نوریان، علی محمد، 
   357 ، 110نوشهر، 

 ، 590 ، 516 ،  485 ،  447   ،382 ، 188 ، 94نوق،  
667  

   400نویسی، محمدباقر، 
  515نهاوند،  

  585 ، 538نهاوندیان، محمد، 
،  582 ، 580 ، 527 ،  100نهضت آزادي ایران،  

584 ،585  
  107ي دریایی،  نیرو

، 139 ، 138 ، 137 ، 136، 33نیازاف، صفرمراد، 
139 ،142 ، 146 ،147 ،148 ،564 ، 606  
   622 ، 517،  ينیاز

   616 ، 395 ، 338نیاوران، 
  649 ، 214 ، 189 ، 105نیجریه،  
   357نیچکوه، 

  38نیر، 
   123نیروکلر،  

   424،  423نیروگاه بوشهر،  

   319نیروگاه سیکل ترکیبی، 
 377 ، 369 ، 337 ، 250 ، 245، 160نیروي انتظامی، 

 ،378 ،752 ، 754   
   398 ، 110،  45 نیروي دریایی،

  485نیروي زمینی ارتش شاهنشاهی،  
   407نیروي هوایی ارتش، 

   160نیري، حسینعلی، 
   391نیري، رضا، 

   181 ، 176نیشابور، 
   357نیما یوشیج، 
  729 ، 460 ، 376 ، 460 ،  427نیویورك،  

  46واتیکان، 
  565 ، 214، 32، 23واجد، حسینه، 

   247واحد علوم و تحقیقات، 
   384واحدي، 

   325واحدي، اقبال، 
  718وادي النبی، 

  443وارتانیان، وارتان،  
   501 ،  403واعظ زاده خراسانی، صادق، 

   403،  296، محمد  واعظ زاده خراسانی،
، 411 ، 406 ، 394 ، 181 ، 159عباس،  ،واعظ طبسی

412 ، 416 ، 417  ، 475 ، 404 ، 405 ، 537 ، 598 ،
599 ،652 ، 657   ،476 ، 600   

  657 ، 394واعظ طبسی، ناصر، 
   597واعظی، 

 ، 363 ، 329 ، 313 ، 256 ، 134واعظی، محمود، 
376 ، 621 ، 684   

  499واعظی، منصور،  
   384،  365وافی، ابوالقاسم، 
  44، 36واالس، مایک، 

   208وان محمد نورماتا، 
  462وحید خراسانی،  

  527 ،  511 ،  508 ،  489وحید خراسانی، حسین،  
   174، ) دفتر رهبري ( دستجرديوحید

   165اهللا،  وحید دستجردي ، سیف
  470وحید دستجردي، مرضیه،  

   133وخش، 
   641 ، 640 ، 359وردي نژاد، فریدون، 

   575 ، 255 ، 229 ، 221 ، 116ورزشگاه آزادي،  
   293ورزشگاه یادگار امام، 

   643ورسه اي، 
 ،  467 ،  460 ،  451 ،  446 وزارت امور خارجه، 

496  ، 524 ، 135 ، 429 ،430 ،557 ، 569 ، 591 ، 
598  

 ، 342،  174 ،148 ، 112، وزارت آموزش و پرورش
390  ، 436، 460 ، 549،  612 ، 616   

  528،  45 ، 400وزارت بازرگانی، 



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        
                 

                                             انتقال قدرت 799
                                      

  ، 380 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وزارت 
479  
  508 ،  313 ، 306 ، 135 ، 119،  54ت دفاع، وزار

  442وزارت راه و ترابري،  
   639 ، 616 ، 373 ، 77وزارت صنایع،  
    757،  515وزارت علوم،  

  ، 345  ، 98 ،46وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
612 ،640 ، 651 ، 757   

 ،  117،   98،  96،  68،  47،  36، اطالعاتوزارت 
151 ،159 ، 198 ، 209 ،240 ،  245  ،281 ،329 ، 
335 ، 337 ، 341 ، 342 ، 343 ، 344 ، 357 ، 373 ، 
376 ، 389 ، 417  ،419 ، 424 ،452  ، 476  ، 476  ، 
499  ، 505  ، 507  ،528  ، 531 ، ، 539 ،540 ،
549 ،554 ،583 ، 603 ، 614 ، 621 ، 624 ، 628 ، 
635 ، 641، 612،   345 ، 640 ، 651 ، 748 ، 758 ، 
760   

 ، 163،  758 ، 307، 55، 53 ،38وزارت کشور، 
164 ،337 ، 340  ، 447  ، 476 ، 452  ، 519 ، 549 ، 
603 ، 754   

  45وزارت مسکن و شهرسازي، 
  87وزارت معادن و فلزات،  

  528وزارت نفت،  
   407 ، 251 ، 182 ، 458 ،  449 ،  123وزارت نیرو،  
  49وزیري، زهرا، 

   411وفادار ، غالمرضا، 
   417وفادار، مهدي، 

  579فایی، محسن، و
  515 ،  355 ، 319 ، 107وکیلی،  

   365 ، 346 ، 117،  45وکیلی، عباسعلی، 
   419وکیلی، علی، 

، 103،  91 ،  76 ،  72،  51، ، 68والیتی، علی اکبر،  
126 ، 134 ، 135 ، 141 ، 148 ، 214 ، 224 ، 251 ، 
261 ، 281 ، 300 ، 313 ، 335 ، 346 ، 348 ، 370 ، 
402 ، 430  ، 113  ، 498  ، 505  ، 506  ، 514  ، 
518 ، 548 ، 557 ، 644 ، 661 ، 667 ، 670 ، 684 ، 
691   

  673 ، 649 ، 165ونزوئال، 
   698،  684،  400وهاجی، عبدالحسین، 

   222ویتنام، 
،  260 ، 235 ، 202 ، 157، 45الویري، مرتضی، 

373 ،558  
  51ویمانا، مهادي، 

  444،  )گرگر(رهش هادي
،  680 ، 557 ، 543هادي نجف آبادي، محمد علی، 

683  ،684  ،692  ،698   
  472   ،428  ،324اعظم،  ،پور هاشمی

، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 7، اکبر بهرمانیهاشمی 
15 ،25 ،68 ،164 ، 180 ، 376، 430  ، 431 ، 571 ، 

580 ، 660  ،691   
   752 ، 447هاشمی بهرمانی ، طیبه،  

  428 ،  332 ، 324هاشمی بهرمانی، احسان، 
 ،  417 ، 378، 363 ، 97هاشمی بهرمانی، احمد،  

504 ، 548 ، 679 ، 752 ،581  
   463 ،  370هاشمی بهرمانی، صدیقه، 
   382 ، 370هاشمی بهرمانی، طاهره، 

   617 ، 337 ، 292 ، 272هاشمی بهرمانی، علی، 
   332هاشمی بهرمانی، علیرضا، 

   428 ، 391 ، 332هاشمی بهرمانی، عماد، 
   370، ) همشیره(هاشمی بهرمانی، فاطمه 

 ، 157 ، 97،  48، 47، 46هاشمی بهرمانی، فائزه، 
241 ، 257 ، 259 ،260  ،292 ،343 ، 346 ، 349 ، 
391 ، 401 ، 402،  467  ، 494   ،512  ،523 ، 22 ،

26  ،426 ، 471 ،472 ،570 ، 575  ،578 ، 617 ، 
640 ، 646 ، 649 ، 649 ، 666 ، 671 ، 706 ، 757   

 ، 151،  124،   96،  47، 38، مهفاط بهرمانی،  هاشمی
174 ، 202 ، 213 ، 217 ، 241 ، 255 ، 256 ، 257 ، 
259 ،260 ، 271 ، 272 ، 276 ، 298 ، 318 ، 319 ، 
335 ، 342 ، 343 ، 345  ،377  ،381 ، 382 ، 389 ، 
391 ، 400 ، 402 ، 404،  451  ، 460  ، 472  ، 477  ،
494  ،518  ، 523 ، 539 ، 551 ، 583 ، 585 ، 592 ، 
598،  612 ، 650 ، 671 ، 674 ، 728 ، 747 ، 757 ، 
764   

  504فرزانه،  هاشمی بهرمانی، 
  516،   402هاشمی بهرمانی، فرشته، 

  516،   427 ،  401 ، 228واد، هاشمی بهرمانی، ف
   383هاشمی بهرمانی، قاسم، 

 ، 228، 50، 49، 48، 47هاشمی بهرمانی، لیلی، 
401،516 ، 581،  672  

،  82،  67، 55،  45، 13هاشمی بهرمانی، محسن، 
99  ،100   ، 107  ، 118  ، ،126   ،134  ، 135  ، 

139  ، 142  ، 160  ، 175  ، 202  ، 208  ، 241  ، 
255  ، 259  ،288  ، 310  ، 318  ، 324  ، 332  ، 
337  ، 342  ، 343  ، 356  ، 358،  363،  366  ، 
369  ، 373   ،382  ،382  ، 383  ، 391  ، 402  ، 
426 ، 427، 435 ، 451  ، 457  ، 472  ، 498  ، 502  ،
507  ،512  ، 516  ، 525  ، 526  ، 530  ، 531 ، 
427 ،428، 549 ، 553 ، 554 ، 560 ، 583 ، 585 ، 
592 ، 597 ،  609  ،615  ، 617  ، 635  ، 637  ، 
645  ، 650  ، 669، 671،   673  ، 675  ، 676  ، 
683  ، 684  ، 747 ، 751 ، 757  ، 762  ، 765   

، 94،  76 ،  71،  54، 36هاشمی بهرمانی، محمد، 
95  ،106  ، 115 ، 157 ، 174 ، 239،  251 ، 262 ، 

295 ، 298 ، 318 ، 342 ، 394، 440  ، 435  ، 451  ، 
472  ، 473  ، 479  ، 493  ، 499  ، 510  ، 523  ، 
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527 ، 466 ، 541 ، 553 ، 590 ، 612 ، 616 ، 617 ، 
627 ، 635 ، 644 ، 671 ، 679 ، 762 ، 763   

  523 ،  384 ، 378هاشمی بهرمانی، محمود، 
 ، 107 ،  100 ،  79، 55مهدي، هاشمی بهرمانی، 

298 ،151 ، 175 ، 196 ، 202 ، 204 ، 214 ، 228 ، 
241 ، 272 ، 310 ، 318 ، 401 ، 402،   427  ، 457  ، 
472  ، 516  ، 82 ، 597 ، 622  ،649 ، 671 ، 684 ، 
728  

   756هاشمی بهرمانی، میرزاعلی، 
   752هاشمی بهرمانی، هاله، 
،  100،   79 ،  75،  48 ،47، هاشمی بهرمانی، یاسر

126 ، 151 ، 175 ، 187 ، 202 ، 228 ، 308 ، 318  ،
319  ،401 ، 402 ، 404،   428  ، 457  ، 512  ، 
516 ،581 ، 591  ،636 ، 646 ، 672 ، 684 ، 728  

   343هاشمی پور، علی، 
   224هاشمی شاهرودي، محمود، 

،   380  ،278،  262 ، 229، 22هاشمی طبا، مصطفی، 
436 ، 575  ،578 ، 617   

 ، 640 ، 112هاشمی گلپایگانی، سید محمد رضا،  
238 ، 760   

   419هاشمی لولنجی، 
  523هاشمی، حسن،  

   391هاشمی، رضا، 
  674حسین، هاشمی، سید
   100محمد،  هاشمی، سید

   531 ، 527 ،  489 ،  298هاشمی، طاها، 
  ، 428هاشمی، علی،  
  548، ) وي زادهاخ(هاشمی، محمد 

 ، 646 ، 463 ،  400 ، 289شیخ محمد، آهاشمیان، 
757   

  477 ،  281هاشمیان، حسین، 
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