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   دفاع و سیاست
اسـاس نظـر    بـر . هاي دیگر دوران دفاع مقدس، تحت تأثیر جنگ بـود          هم مثل سال   66سال  

. شد امام و خواست مردم و مسئوالن و اقتضاي شرایط، اولویت از هر جهت به دفاع داده می    
کـه شایـسته بـود، امکـان تـأمین کامـل          گرچه با همین سیاست هم نیازهاي دفاع، آن گونـه           

نهادي به نام شوراي عالی پشتیبانی جنگ با عضویت  1365در سال نداشت و با دستور امام، 
گیري براي تأمین نیازهاي جنـگ را   سران سه قوه و نخست وزیر تشکیل شد که حق تصمیم  

  . داشت
پلماسی ایـران   ، سیاست و دیپلماسی در مورد جنگ تشدید شد و دی   هم در جبهه جهانی  

هاي سیاسی براي جلوگیري از تحمیل صـلح غیرعادالنـه     در این سال، بخش مهمی از تالش      
در پایان جنـگ تحمیلـی و گنجانـدن حقـوق ایـران و کیفـر صـدامیان متجـاوز در قطعنامـه                    

  .شوراي امنیت بود
  

  شروع و پایان خوب
در روزهـاي آخـر    5به دنبال پیروزي چشمگیر رزمندگان اسـالم در عملیـات کـربالي             

، تفوق ایران در میـدان زمینـی و دریـایی جنـگ، مـورد قبـول و توجـه داخلـی و         1365سال  
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 روشـن شـده بـود    5خارجی بود و بعد از چند عملیات موفق در جنوب، از خیبر تا کـربالي   
که هدف رزمندگان ایران در بخش جنوب عراق است، لذا بعث عراق با هدایت حامیـان و             

اي، امکانـات نظـامی خـود را عـالوه بـر بغـداد، در جنـوب                 شرقی و منطقـه   مشاوران غربی،   
  .متمرکز کرده بود

 1366 مـرداد  18 در منطقه شلمچه در 8فرماندهان سپاه پس از عملیات محدود کربالي  
که توفیق چندانی نداشت، تـصمیم گرفتنـد ضـمن حـضور مـوثر در جنـوب، بـراي دفـاع و               

ي مـوثر دشـمن، موقتـاً عملیـات را بـه  منـاطق میـانی و        داشتن نیروهـا  آمادگی و مشغول نگه   
  .شمالی جبهه ببرند

هاي نبرد مرکزي را ارتـش بـه عهـده گرفـت و نیروهـاي سـپاه بـه          هایی از میدان    قسمت
هاي دیگر هم  تر نبرد قرار دادند؛ گرچه در جبهه تناسب امکانات، شمال غرب را منطقه فعال

  .ادندهاي کوچک و متعددي را انجام د تهاجم
رغم قرار انجام عملیات مهم کـه از اول سـال در دسـتور بـود و دو سـه مـورد هـم                     علی

هاي نسبتاً مؤثري تحقق یافت، اما براي تهیه مقدمات الزم و مناسب جهت نبرد بزرگ         برنامه
 که در منطقه حلبچه و دربندیخان درنظر گرفته شده بود، وقت زیادي صرف شد 10والفجر  

  . افتاد66اخر سال که در عمل به او
هاي سـربه فلـک کـشیده و       شناسایی منطقه، اقدامات مهندسی براي عبور نیروها از کوه        

آوري نیرو در منطقه، با توجه به آلوده بودن آن از لحاظ افراد نفوذي دشـمن   پربرف و جمع  
هـاي عملیـات سـپاه بـود، از مـا بگیـرد و          توانست عنصر غافلگیري را که از ضرورت        که می 

دن تجهیزات و نیازهاي ضروري یـک عملیـات بـزرگ در سـرزمین دشـمن، از جملـه             رسان
کرد و سرانجام در پایان سـال، عملیـات        مهمترین عوامل بودند که زمان زیادي را مطالبه می        

  .  انجام گرفت10بزرگ موعود به نام والفجر 
  

  حجم عملیات آفندي
 داشته باشند، تـابلو  1366ال براي اینکه خوانندگان برداشت بهتري از وضع جنگ در س     

در طول ایـن سـال، حـدود پنجـاه      . کنم  کوچک و گویایی از میدان نبرد در اینجا ترسیم می         
هـاي زمینـی انجـام یافـت کـه کلیـات آنهـا             عملیات آفندي توسط نیروهاي مسلح در جبهـه       

  : عبارتند از
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ع بود و بخشی  که سومی نسبتاً بزرگ و وسی   10و    9،   8  عملیات موسوم به کربالي     - 1
  .از سرزمین عراق در منطقه ماووت به تصرف نیروهاي سپاه درآمد

 که همه آنهـا در داخـل خـاك عـراق و در منطقـه کردسـتان            10 تا   5 آفندهاي فتح    - 2
عراق، توسط سپاه تحقق یافت و در مواردي از آنها، نیروهاي مبارز کرد عراق هم همدوش     

.آیند نها عملیات کوچک به حساب میجنگیدند و همه آ رزمندگان ایرانی می
 بـه تعـداد نـه مـورد     66 چند عملیات موسوم به نصر که در این رشته آفندها در سـال   -3

عملیات انجام شد که پنج عملیات را سپاه و جهاد و چهار عملیات را ارتش انجام دادند که           
. مورد در اطراف مرز بود7دو مورد در داخل خاك عراق و 

ات ظفرکه تمام هفت مورد آنها در کردستان عراق و توسط سـپاه انجـام    سلسله عملی  -4
.اند کرده شد و در اکثر آنها نیروهاي عرب و کرد عراقی به رزمندگان ما کمک می

 که در منطقه دربندي خان و ماؤوت توسط مجاهـدان    4 و   3،  2المقدس   عملیات بیت  -5
.اسالم انجام یافت

 -     و مواردي شناسایی یا پارتیزانی بود که عمدتاً در شـمال       بقیه عملیات از نوع ایذایی 
هاي نفتی البکر و االمیـه در خلـیج فـارس بـود کـه       عراق و یک مورد در جنوب، علیه پایانه       

. توسط نیروهاي سپاه تحقق یافت
 سه مرحله عملیات قادر که توسط ارتش جمهوري اسالمی ایران در منطقـه مرکـزي        -7

.و شمالی انجام یافت
 در منطقه حلبچه بود که ضربه کـاري را بـر ارتـش    10  نهایتاً عملیات بزرگ والفجر     -8

آسا و موثر انجام گرفت کـه بعـث    این عملیات آن چنان کوبنده، برق . بعثی عراق وارد کرد   
عراق و حامیانش، تعادل خود را از دست دادند و بزرگتـرین جنایـت جنگـی را بـا بمبـاران                

  مرتکب شدند و هزاران نفر از هموطنان کرد مظلوم خـود را  ،لبچهسابقه شیمیایی شهر ح     بی
پوشـی و   چـشم . شهید و مصدوم کردند و ننگ تاریخی در پرونده جنگی خود ثبت نمودند             

ایـن جنایـت بـه نـام     . حمایت مستکبران غرب و شرق نیز باعث بـدنامی آنهـا در تـاریخ شـد      
ــرین  ســابقه  همــراه بــیبــود کــه شــرح مبــسوط آن بــه » زمــین ســوخته«سیاســت معــروف  ت

. خوانید اندازي عراق علیه شهرها و مردم غیرنظامی ما را در این کتاب می موشک
حمله موشکی عراق به تهـران  که جنگ شهرها، مرحله آخرین و حساس ترین  در واقع   

بـاران تهـران     بـا موشـک  1366 از تاریخ دهم اسـفندماه سـال        ،و شهرهاي مرکزي ایران بود    
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 موشـک  180 عراق متجاوز از ،در این مدت   . ادامه یافت  1367اردیبهشت   11آغاز شد و تا     
در ایـن مرحلـه   . دنمـو میان برد استفاده کرد و تلفات جانی و آسیب هاي مالی زیـادي وارد           

نیز، ایران بار دیگر براي توقف حمله هاي عـراق بـه اقـدام متقابـل روي آورد و از موشـک             
  .ده کردضد آن کشور استفا هاي میان برد بر

صدام که جنگ شهرها را به امید ایجاد تشنج و نارضایتی در بـین مـردم مـسلمان ایـران           
راه انداخته بود، اصال انتظار نداشت که با عمـل متقابـل جمهـوري اسـالمی ایـران رو بـه رو          

شروع جنگ شهرها که در ایران با به شهادت رسیدن صدها نفر و در عراق بـا انهـدام            . شود
سات نظامی و دفاعی و تجهیزات شهري همراه بود، توانست نقش مهـم دفـاع           بخشی از تاسی  

تهیـه  هـاي   حمالت موشکی عراق به تهران که با حجم انبوه موشک .را نشان دهدما مناسب  
 ولـی بـه دلیـل    ، صورت می گرفت، هر چند با پاسخ متقابل ایران مواجه شد         "اسکاد"شدة  

ولی بسیاري از موشک هاي داد شلیک می شد کمبود موشک در ایران، تعداد کمتري به بغ    
  .نقطه هاي کم خطر اصابت می کردبر شد و یا  عراق یا در فضا منفجر می

  
  هاي جنگ سایر بخش

هاي پدافندي است که در مقابل تهاجم     سال، جنگ این  بخش دیگري از نبردهاي      -1
ت نیروهـاي   چه آفندهاي ابتدایی دشمن و چه آفندهایی که پس از عملیـا      ؛ددشمن انجام ش  

نـشینی و شکـست    گیري مواضع از دست رفتـه خـود و جبـران عقـب            پسبازرزمنده ما براي    
  . انجام دادند

یـا تجهیـزات   و هـا یـا بنـادر         نبردهاي دریایی که عمدتاً به صورت حمله به کشتی         -2
.ساحلی و بندري و مراکز صنایع نفتی اتفاق افتاد

کننـده بودنـد کـه بـا سیاسـت          او شـروع  در این بخش، بیشتر نیروهاي دشمن یا حامیـان          
 بـه  ز،محروم کردن ایران از درآمدهاي فروش نفت یا ممانعـت از ورود کاالهـاي مـورد نیـا      

د، انجام می شد و وش امید ایجاد مشکل اقتصادي که باعث تضعیف اقتصاد و بنیه مالی دفاع            
  .ان آن را می دادندرزمندگان ما با هدف بازدارندگی و مقابله به مثل، جواب دشمن یا حامی

***  
 و عبـور اعجـازآمیز   64 در سـال  8البته ایـن بخـش از جنـگ پـس از عملیـات والفجـر              

رزمندگان از اروند و تصرف فاو و استقرار نیروهاي ما در آن منطقه و محدود شـدن رابطـه                
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ورد فارس، اشراف ما بر خور عبداهللا و هم مرز شدن با جزیره بوبیان که قبالً م    عراق با خلیج    
 در آخر سال 5استفاده ارتش عراق بود، اوج گرفت و پس از عملیات غرورآفرین کربالي            

  . که بصره را در تیررس توپخانه ایران قرار داد، شدت بیشتري یافت65
اش، به خصوص آمریکا و بعضی  ها با همکاري ارتش عراق و حامیان غربی این شرارت

و ایران در دفاع و مقابله به مثل تنها بود، اما با شد  فارس انجام می    از کشورهاي جنوب خلیج   
  .ماند جواب نمی هاي ابتکاري و امداد الهی، تجاوزها بی شیوه

فـارس بایـد بـراي همـه امـن باشـد و اگـر         سیاست اعالن شده ایران این بـود کـه خلـیج         
کـشورهاي  شود و این ناامنی براي  بخواهند آن را براي ایران ناامن کنند، براي همه ناامن می       

کردنـد،   شان را از طریـق ایـن آبـراه تـأمین مـی      اي از نیازهاي نفتی  غربی هم که بخش عمده    
  . سنگین بود

مقاومت جانانه ایران، کار را به جایی رساند که آمریکا ناچار شد از پشت پـرده بیـرون            
ابتـدا بـه صـورت بـه عهـده گـرفتن حفاظـت از        . بیاید و رسـماً علیـه ایـران وارد عمـل شـود      

هاي عازم بندرهاي جنوب خلیج فارس با کمک ناوگان جنگی خود و سپس با نصب  شتیک
هاي موردنظر دیگران به منظور ارعاب رزمندگان اسالم و پس        پرچم آمریکا بر روي کشتی    

. از مأیوس شدن از تأثیر این اقدامات غیرمتعارف تجاوزگرانه، علناً و رسماً وارد جنگ شـد          
هـاي   هاي ایـران را هـدف قـرار داد و خـسارت     هاي نفتی و پرنده تعدادي از شناورها و سکو    

و سـرانجام  آن   و بازداشـت سرنـشینان   " ایران اجـر "اي وارد کرد و با تصرف کشتی    عمده
، 67انفجار کشتی پیش رفت و با سرنگون کردن هواپیماي مسافربري ایرباس ایرانی در سال    

 کـرد و بـا دادن جـایزه بـه کاپیتـان      اش را بـرمال  عمق کینـه و قـساوت و خـوي تجـاوزگري        
گناه را در دریا غرق کرده بود، عمدي   نفر انسان بی290که حدود » وینسنس«گر ناو  جنایت

هاي فراوانی از این گونـه مـوارد در    در این کتاب نمونه .بودن این جنایت را به عهده گرفت  
  . خوانید هاي دریایی را می جنگ

بس در دریا مطرح شد و ایران آن را پـذیرفت،    د آتش  پیشنهادي در مور   ،در اوایل سال  
ها براي کوتاه کردن دست ایران از  اما صدام و حامیانش که امید زیادي به بخش نبرد کشتی 

بـس در کـل    پشتوانه مالی بسته بودند، نپذیرفتند و پذیرش آن را مـشروط بـه پـذیرش آتـش        
ده بود که آنها آماده پذیرش جنگ کردند و ایران هم پذیرش آن را مشروط به شروطی کر     

  . آن نبودند
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نـصیب نمانـد، در    هاي جنـوب بـی    نکته مهم دیگر اینکه شوروي هم براي اینکه از آب         
فارس حضور پیدا کـرد،   مقطعی در رقابت با آمریکا به عنوان حفاظت از کشتی ها در خلیج       

موفقیـت  اش، زود متوجه شـد کـه در ایـن میـدان، شـانس       ولی با موشک خوردن دو کشتی  
  . ندارد و متوقف شد

کم به این نکته پی برد که بدون ورود رسمی و علنی بـه       جالب تر اینکه آمریکا هم کم     
هــاي تجــاري، موفــق نخواهــد بــود و دلیــل آن را   جنــگ و در پوشــش حفاظــت از کــشتی

توانید در مصاحبه رئیس جمهور وقت آمریکا که پس از هشت ماه سکوت در ایـن بـاره      می
زنـد، بـه    در این مصاحبه آثار ناکامی در اقدامات ناوگان آمریکا مـوج مـی   . ، ببینید انجام داد 

خصوص مسئله موشک خوردن ناو استارك آمریکا توسـط هواپیماهـاي عـراق و تلفـات و        
  .خسارات مادي و حیثیتی آن که مایه شرمندگی دو طرف بود، امکان توجیه و دفاع نداشت

 بـراي اسـکورت کـشتی غـول پیکـر بریجتـون             همچنین شکست کاروان نظامی آمریکا    
کویت با پرچم آمریکا که بـه اعتـراف نماینـدگان کنگـره آمریکـا بـه جـاي اینکـه نمـایش            

  .قدرت باشد، نمایش ضعف آمریکا و قدرت ایران شد
در سه روزي که کاروان نظامی آمریکا،  از جلو و عقب دو کشتی نفـتکش، همـراه بـا             

فارس در حرکت بودند، نفـس محافـل سیاسـی و     شمال خلیجخبرنگاران، از دریاي عمان تا     
دانستند اقدام ایران چیـست و پـس از اقـدام ایـران، چـه           ها حبس بود که نمی      نظامی در سینه  

  ؟پیش خواهد آمد
اي که در حوالی جزیره فارسـی، کـشتی بریجتـون بـا مـین منفجـر شـد، بـراي           آن لحظه 

  .1فخر و مباهات بودآمریکا لحظه شرمندگی و براي رزمندگان لحظه 
خوانندگان عزیز در این کتاب موارد متعددي از مقابله رزمندگان اسـالم بـا تجاوزهـاي     

فــارس،  در هــر مــورد از برخــورد ایــران و آمریکــا در خلــیج . بیننــد دریــایی آمریکــا را مــی
داد  فراگیر شدن جنگ رخ مـی از هاي فزاینده در مراکز اقتصادي جهان در اثر ترس           نگرانی

 سـهام   آمد کـه باعـث سـقوط ارزش    هاي نیرومند غرب به وجود می لزله بر ارکان بورس و ز 
 1929 بعد از سـال  ،طبق ارزیابی خودشان، اینگونه سقوط سهام در بازار سرمایه . شد  آنها می 

                                                
 مخزن آن آب وارد 31 شکاف بزرگی در بدنه کشتی بریجتون ایجاد کرد و در چهار مخزن از ،انفجار مین،  1366در روز دوم مرداد  - 1

  . شد
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سابقه نداشت و طبیعتاً باعث شرمندگی دولت آمریکا و فشار شرکاي آمریکـا بـراي خاتمـه         
  .ر خلیج فارس بوددادن به دخالت نظامی د

  
  هاي هوایی و بمباران مناطق غیرنظامی شرارت

هـاي   هـاي زمینـی، همـراه بـا شـرارت        هـا و جنـگ      با احساس عجز ارتش بعث در جبهـه       
دریایی، بمباران و موشک باران شـهرها و مراکـز جمعیتـی غیرنظـامی و مراکـز اقتـصادي و             

ن سال پس از شکـست سـخت در   زیربنایی ایران در طول جنگ در دستور آنان بود و در ای        
ها  ساز که ایران در برنامه داشت، این حمله  و هراس از عملیات سرنوشت   5عملیات کربالي   

  .اوج گرفت
هــاي نظــامی، اطالعــاتی و تبلیغــاتی غیرقابــل تــوجیهی در  حامیــان بعــث عــراق، کمــک

هاي  واز، بمب هاي دوربرد، هواپیماهاي بسیار پیشرفته و بلند پر          موشک :اختیارش قرار دادند  
هاي شـیمیایی خطرنـاك کـه فقـط در اختیـار تعـدادي از          زن و سالح    العاده دقیق   لیزري فوق 

اي، همـراه بـا    هـاي میکروبـی و حتـی هـسته     هاي بزرگ است و امکانات تولید سالح       قدرت
هایی که جنایت جنگی شناخته مـی شـدند، ازجملـه     جواز هرگونه جنایت و ارتکاب تخلف 

  . آنهاست
 بدون اینکه نگران بازخواست جدي و عملـی مراکـز مـسئول    66 در طول سال   صدامیان

هاي مستکبر باشند، این گونه جنایات جنگی را بسیار مرتکب شـدند و    جهانی یا اخم قدرت   
ایران مظلوم در مقابله به مثـل، بـا مراعـات مـسائل انـسانی و اعـالم و اخطـار از قبـل، اقـدام                       

داشـت، مقابلـه را    روز از تداوم شـرارت دسـت برمـی    کرد و به محض اینکه دشمن یک         می
  .خوانید در سراسر کتاب موارد این تجاوزها را می. نمود متوقف می

  
  صنایع نظامی

هـاي اول   کار طراحی و ساخت سالح و مهمات و تجهیزات نظامی و دفاعی که از سال    
ا و عـدم  هـ  به خاطر تحـریم . خر جنگ  به ثمر نشست  آجنگ شروع شده بود، در سال هاي        

خـصص،  تقدرت مالی، تهیه سالح از خارج بسیار مشکل شده بود، اما ابتکـارات نیروهـاي م    
  .مخلص و دلسوز توانست در مواردي نیازها را تأمین نماید
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هـاي تـوپ، انـواع     هاي فراوانی از قبیـل قبـضه        هاي صنایع نظامی، سالح     توسعه کارخانه 
کـرد و اکثـر    ها را به وفـور تهیـه مـی     مسلسل انداز و سالح انفرادي و      خمپاره انداز و موشک   

هـاي سـبک،    موشکهاي زمینی و دریایی،  مینها،    نیازهاي مهمات مصرفی مثل انواع گلوله     
ها و وسائل حمل و نقـل و   ها، تانک  ها، تعمیرات هواپیماها، بالگردها، توپخانه      قطعات سالح 

رسانی و  ابزار اطالعهمچنین  و هاي شیمیایی رادارها و تولید وسایل دفاعی در مقابل شرارت     
  .شد ها توسط نیروهاي داخلی، تأمین و انجام می نندهک رمز

هاي آخر جنگ نقش استراتژیک پیدا  پیشرفت صنایع موشکی که در سالبا  در نهایت،   
هـا بکـار گرفتـه شـد و دقـت       هاي آخر این سال تعدادي از آنهـا در جبهـه       کرده بود، در ماه   

  .نها روزافزون بوداصابت و افزایش برد آ
فـارس بـسیار    هـاي درون خلـیج    ابتکار و ساخت شناورهاي جنگی سبک که در جنـگ         

کارآمد بود و تهدیدهاي جدي بـراي شـناورهاي بـزرگ و پیـشرفته دشـمنان بـه شـمار مـی          
اي  گونـه مقابلـه تجربـه    آنها که تاکنون بـراي ایـن      . رفت، باعث غافلگیري متجاوزان می شد     

  .زاتی عامل مهم در ناکامی دشمن در جنگ کشتی ها محسوب می شدنداشتند، چنین تجهی
هاي دریایی و زمینـی هـم قابـل توجـه بـود و خوشـبختانه بعـد از            طراحی و ساخت مین   

ها در شرایط بهتري ادامه یافت کـه امـروز شـاهد سـاخت انـواع نیازهـاي                جنگ، این تالش  
یم امکانـات دفـاعی کـامالً بـه روز و     توانیم بگوی زرادخانه دفاعی خود هستیم و با افتخار می     

  .مستقل و بدون وابستگی دیگران داریم
در کنار صـنایع نظـامی، تعـدادي از واحـدهاي صـنعتی غیرنظـامی هـم بـه یـاري دفـاع                     

کردنــد و ایــن گونــه  برخاســتند و انبــوهی از قطعــات و مهمــات پرمــصرف جبهــه را تولیــد  
 خالی خود و استفاده از تجارب واحـدهاي       هاي  هاي غیرنظامی با استفاده از ظرفیت       کارخانه

  .صنعت نظامی تکامل یافتند
  

  پشتیبانی و مهندسی جنگ
جهـاد  رزمنـدگان  . در این سال، مهندسی دفاع مقدس در سطح قابل قبولی تکامل یافت      

 را بدسـت آوردنـد، در کنــار   "ســنگر سنگرسـازان بـی  "سـازندگی کـه عنـوان افتخــارآمیز    
ظرفیت حمـل و نقـل تجهیـزات و    . آیی ارزشمندي داشتندمهندسی جنگ سپاه و ارتش کار 

ناوگـان عظـیم   . نیازها و نیز انتقال نیروها از هوا و زمین هم در سطح مطلوبی قرار گرفته بـود  
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وپتري کشور که در کل جهان رتبه باالیی داشـت، بـا تـالش نیروهـاي فنـی تـا آخـر                   ک  یهل
حراسـت از فـضاي عملیـات در    جنگ آماده به خدمت و در عملیات آفنـدي و پدافنـدي و       

مقابل دشمن، بسیار کارآمد بود و هنوز هم این سرمایه عظیم کـه بـیش از سـی و پـنج سـال        
  .ل مشکالت استلّاعمر دارد، به روز، کارا و ح

در این میدان، خلبانان و کادر فنی هواپیماهـا و بالگردهـا افتخـارات عظیمـی در تـاریخ           
زدنـی   هـا، مثـال   ولتی و مردمی در حمل و نقل جبههاند و کمک وسائل غیرد خود ثبت کرده 

  .است
دیـدگان و جراحـی    در بخش بهداشت و درمان جنگ و رسیدگی به مهاجران و آسیب    

تمـام گذاشـتند و سـرعت و         مجروحان جنگ، کادر پزشکی نظامی و کشور، حقیقتاً سـنگ         
ت سـریع   برانگیـزي در تـاریخ ایـران اسـت و باعـث پیـشرف       دقت عمل آنها رکـورد تحـسین   
  .قدرت عمل جراحی کشور شد

  
  مقایسه دو طرف جنگ

مقایسه وضع دو طرف جنگ از ابتدا تا انتها، بـه روشـنی لیاقـت رزمنـدگان و مـدیریت          
  .دهد درست صحنه دفاع و سیاست را نشان می

هنگام شروع جنگ، ایران در حال تصفیه ارتش باقی مانده از رژیم سابق بود و سـپاه و            
گذراندند و با همـه تـوان خـود درگیـر بـا ضـدانقالب        وجوانی خود را میبسیج هنوز دوره ن  

ارتش با رفتن امراي ارشد و مستشاران آمریکایی و قطع رابطـه بـا منـابع    . مسلح داخلی بودند 
 ارتشی آماده، پـاي کـار و     ،در مقابل رژیم بعثی عراق    اما  . لجستیک خود، آماده جنگ نبود    

هـاي   ت و براي شروع تجاوز به ایـران، تعهـد کمـک   مورد حمایت کامل اردوگاه شرق داش  
، یاردوگـاه غــرب و ارتجـاع منطقــه را هـم داشــت و از لحـاظ مــالی، تـسلیحاتی،  اطالعــات     

 و حمایت جهانی کمبودي نداشت، تا آنجا که وعده رسیدن به اهداف تجاوزگرانه     یتبلیغات
  . گیري و پیروزي در یک هفته را داده بود خود و نتیجه

شرایط نابرابر، ایران با راهنمایی امام راحل و تکیه بر حمایت کامـل نیروهـاي            در چنین   
رغم کمبودهاي فراوان، توانست با هـشت سـال    مومن و فداکار و امدادهاي غیبی الهی، علی   

رژیـم  .  پیروز جنگ باشد،دفاع تحسین برانگیز، هم در صحنه نظامی و هم در صحنه سیاسی  
له دچار آثار سوء عملکرد غلط و   صه و شروع آتش، بالفا    بعث عراق پس از پذیرش قطعنام     
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هاي فراوان جنگ را بازسازي کند و یک  شد و ایران توانست به سرعت ویرانه  خود  جابرانه  
هاي دوران رژیم سابق و  ماندگی دوره سازندگی جامع کشور را به خوبی انجام دهد و عقب   

  .هاي دوران جنگ را جبران نماید افتادگی عقب
هـاي   هـاي مـردم عـراق و خرابـی     هاي سنگین مالی و نارضایتی      بعث زیر بار بدهی   رژیم  

فراوان دوران جنگ و روحیه ضعیف ناشی از شکست و مسئولیت پرداخت غرامت یکـصد       
اي بود و همین وضع منجر به قیام وسـیع مـردم عـراق           سابقه  میلیارد دالري، دچار فالکت بی    

هـاي حکومـت، آن رژیـم سـتمگر را از درون بـه         رحمـی   ها شد و کـشتارها و بـی         علیه بعثی 
اي براي رژیم بعثی  حامیان شرقی و غربی و ارتجاع هم که آینده    . فالکت و نابودي انداخت   

 را در اشغال کویـت    چاره،دیدند، از او روي گرداندند و صدام براي حل این مشکالت     نمی
  .یابددید تا با ثروت عظیم آن، بتواند از باتالق خودساخته نجات 

این اشتباه، کار صدامیان را یکسره ساخت و منجر به اشغال کشور عراق توسط آمریکا              
شد و پس از سقوط بغداد، مردم عراق به جاي حمایت از دولـت خـود، جـشن       متحدانش  و  

هاي حق الهـی را بـا همـه وجـود احـساس        سقوط رژیم بعثی را برپا کردند و ما تحقق وعده         
را با چشم خود دیدیم که » 1م و یثَّبت اَقدامکُم  تنَصرُواهللا ینصرکُ  ان«کردیم و حقانیت وعده     

  .نهم پس از آن آمد؛ والحمداهللا رب العالمی» 2لَئن شَکَرتُم َالَزیدنَّکُم«
  

  سیاست در جنگ
 و 8 والفجـر  -پس از پیروزي چـشمگیر رزمنـدگان اسـالم در عملیـات فـاو و شـلمچه                 

صدامیان و حامیانش، کار را بـا  . ختم جنگ اوج گرفت تحرکات سیاسی براي  - 5کربالي  
هـا از سـوي دیگـر و توسـل بـه       تبلیغات از سوئی و شرارت بمباران شهرها و حمله به کشتی        

تر کردن جبهه، از دیپلماسی متکـی بـه       ایران هم در کنار فعال    . شوراي امنیت، سرعت دادند   
ایـات جنگـی عـراق را در    دست باالي خود در جنگ، به سراغ شـوراي امنیـت رفـت و جن              

هـا و سـکوهاي    استفاده از سالح شیمیایی و حمله به شهرها و مردم غیرنظامی و زدن کـشتی       
شـد، بـا ارائـه اسـناد و مـدارك مـتقن در        زیـست مـی   نفتی در دریا که باعث آلودگی محیط  

المللـی و کـشورهاي دیگـر افـشا کـرد کـه نتیجـه آن صـدور بیانیـه           ربط بین هاي ذي   سازمان

                                                
 7 آیه  – سوره محمد  - 1

 7 آیه – سوره ابراهیم - 2
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 علیه عراق بود که با صراحت استفاده از سالح 1366 اردیبهشت 24اي امنیت در تاریخ   شور
هـا را محکـوم کـرد و ایـران را آلـوده بـه ایـن جنایـات           شیمیایی و بمباران شـهرها و کـشتی       

  .ندانست
یاب سازمان ملل به منطقه آمد و  با خواست ایران، هیئت حقیقتبیانیه قبل از صدور این 

وضاع در ایران و عراق، گزارش خود را به شـوراي امنیـت داد کـه شـوراي      پس از بررسی ا   
 پیـروزي  ، را صادر کرد که از نظر سیاسیاین بیانیهها،  امنیت، با مشاهده ادله و موارد تخلف    

ارزشمندي براي ایران بود و از نظر شوراي امنیت هم گامی در جهـت جلـب اعتمـاد ایـران                
  .شد بس ارزیابی  براي رسیدن به آتش

همزمان بسیاري از کشورهاي غربی و بعضی از کشورهاي قدرتمنـد جهـان، در جهـت              
کردند و بسیاري از کشورهاي غیرمتعهد هم  اش تالش می  نجات صدام از باتالق خودساخته    

 به جهت نگرانی از توسعه دامنه آن،  فعال بودند و آمریکـا      ،براي نجات جهان از شرّ جنگ     
هاي نظـامی خـود در منطقـه، هـم فـشار نظـامی و عمـدتاً جنـگ         هم با حضور بی سابقه نیرو 

  .روانی براي ترساندن ایران داشت
 تیـر  29  در تـاریخ  شوراي امنیت598هاي سیاسی، صدور قطعنامه      نتیجه مجموعه تالش  

عراق بدون درنگ آن را پذیرفت و ایـران پـس از        .  به اتفاق آراء براي آتش بس شد       1366
هـاي فـراوان و اسـتفاده از     بیـان اشـکاالت آن، پـس از مـشورت       بررسی محتواي قطعنامـه و      

  .هاي کارساز امام راحل، تصمیم گرفت که قطعنامه را نه رد کند و نه بپذیرد راهنمایی
تـر کـرد و بـا بـسیج      ایران براي تغییر محتواي قطعنامه، در درجه اول میدان نبرد را فعـال      

هاي نظامی  رح نمود و در مقابل شرارت   ساز را مط    نیرو و امکانات جنگ، عملیات سرنوشت     
صـدامیان، سیاســت مقابلــه بـه مثــل را پــیش گرفـت کــه در سراســر کتـاب، مــوارد اینهــا را     

در درجه بعد، با تکیه بر قدرت رزمی و دست باالي رزمندگان در میـدان نبـرد،             . خوانید  می
یاسـی را بـه   هاي س فعالیت دیپلماسی را پیش گرفت و وزارت امور خارجه، مأموریت تالش     

. عهده گرفت و سران قوا و امام راحل در همه مراحل، نتایج هر دو بخش را زیرنظر داشـتند       
در جریان مذاکرات، نقطه اساسی خواست ایران یا خواست طرف مقابـل و شـوراي امنیـت              

بس قبل از هر اقدام دیگري داشتند و ایران اصرار بر تعیین      مشخص شد؛ آنها اصرار بر آتش     
  .بس را داشت وز و آغازگر جنگ قبل از آتشطرف متجا
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هاي فراوانی در این مسیر رخ داد که جزئیـات آن     زنی  سفرهاي زیاد و مذاکرات و چانه     
دبیرکل سازمان ملل، آقاي خاویر پرز دکوئیـار، در بیـستم شـهریور    .  خوانید را در کتاب می 

بط داشت و خوشبختانه از این سال به ایران آمد و مذاکرات مبسوطی با سران و مقامات ذیر          
  .»معرفی متجاوز قبل از آتش بس «:همه مسؤولین ایرانی یک حرف شنید

با اینجانـب بـه عنـوان مـسئول جنـگ، روي           دبیرکل سازمان ملل    در مالقات خصوصی    
عبارت متنی براي گزارش ایشان به شوراي امنیت، به عنوان گامی در جهـت قبوالنـدن نظـر       

ن پس از مراجعت، آن متن را با تغییراتی اعالم کرد و ایـران فـوراً    ایران توافق شد، ولی ایشا    
ها و نگرانی آنها از وضع جبهه و خیرخواهی شخص  آن را تکذیب نمود، اما مجموعه تالش

  .دبیرکل سازمان ملل نتیجه داد
در این فاصله، براي وادار کردن ایران به پذیرش قطعنامه از سوي حامیان صدام، جنگ         

ي با استفاده از زمینه حضور نیروهاي بیگانه در منطقه، دائمـاً بـه شـایعات خطـر     روانی شدید 
هاي شدید علیه  هاي جهانی به نفع عراق در جنگ یا حضور ناتو و وضع تحریم ورود قدرت 

  قطعنامه که طرف متخلـف از قطعنامـه را  مـستحق مجـازات     6بند به ایران، در اجراي عمل     
هـا و دیپلماسـی    ی سرانجام ایران در سایه دست بـاال در جبهـه        دانست، در جریان بود، ول      می

حساب شده، موفق شد خواست خود را به شوراي امنیـت بقبوالنـد و حکـم متجـاوز بـودن                 
  . صدام را قبل از آتش بس بگیرد

هـاي نماینـدگان وزارت امـور خارجـه بـا نماینـدگان        یکی از مواردي که در چانه زنـی      
جام شد، درخواست جابجایی دو بند قطعنامه بود؛ زیرا در یک      شوراي امنیت سازمان ملل ان    

 الجزایـر  1975بند، آتش بس و بالفاصله در بندهاي دیگر آن،  برگشت به مرزهاي قرارداد            
  . آمده و تأکید شده بود که در حالت آتش بس، نقض کننده، متجاوز شناخته می شود

آتش بس، اگر عراق مـدت هـا بـه    گفت، بر اساس این دو بند، بعد از پذیرش      ایران می 
مرز باز نگردد، کاري از ما ساخته نیست، بنابراین اصـرار بـر ایـن بـود کـه بنـد برگـشت بـه                  

  . مرزها،  قبل از بند آتش بس قرار گیرد
  

  مجلس شوراي اسالمی 
کار و بحث و جدال بر سر   در مجلس هم اختالف نظر بین دو جناح رادیکال و محافظه          

هاي داخلی و خارجی کم نبـود کـه معمـوالً        ها و سیاست    ها، مسئولیت  مسائل مختلف، پست  
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اکثریـت مجلـس طرفـدار دولـت بـود و مـن بـه        . کرد  بروز می ها و انتخابات   در لوایح، طرح  
دادم و در مواردي  بایست نقش وزنه تعادل را ایفا کنم که معموالً انجام می عنوان رئیس، می  

  . آمد  مواردي که پاي شوراي نگهبان به میان میخوردم، به خصوص در هم به مشکل برمی
شد در جلسات سران، حـل مـشکل شـود و گـاهی هـم بـه           در این گونه موارد سعی می     

موارد زیادي از این . گرفتیم  بست بهره می ناچار از نفوذ امام براي حل مشکل و بازکردن بن      
  .خوانید گونه مسائل را در سراسر کتاب می

هاي انتخابات مجلس، هم در مجلس و هـم در سـطح جامعـه           رزهدر اواخر سال، پیش ل    
  . افزود ها و اختالفات می بروز کرد که بر تشنج

  
  حزب جمهوري اسالمی

در . شبیه همان مسائل مجلس و دولت، در حزب جمهوري اسالمی هـم وجـود داشـت             
 نظرهـا در شـوراي     اخـتالف . کار و معتدل وجـود داشـتند        حزب سه بخش رادیکال، محافظه    

طبعـاً ایـن   . شـد  گیري می کرد و مانع تصمیم مرکزي و بدنه، وقت و انرژي حزب را تلف می 
  . کرد ماند و ایشان را هم نگران می وضع از دید امام مخفی نمی

از یک سو نمایندگان مجلس و اعضاي دولت هم که عمدتاً بـه حـزب مـرتبط بودنـد،                  
احزاب و اشخاص دیگر، حزب را بـه  ها و  تحت تأثیر یکدیگر بودند و از سوي دیگر گروه        

سرانجام کار به جایی رسید کـه از سـوي امـام،       . دادند  عنوان انحصارگر مورد انتقاد قرار می     
ی براي حزب به وجود آمد و شوراي مرکـزي هـم بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه                 یها  محدودیت

هـاي   الیـت حزب کارآیی تأثیرگذار خود را از دست داده و تصمیم گرفتند با اجازه امـام فع          
  .حزبی را متوقف کنند

اي دبیرکل حزب و من به عنوان عضو شوراي مرکزي، در این خـصوص    اهللا خامنه   آیت
خدمت امام رفتیم و با تشریح وضع حزب و آثار سوء اختالفات، دربـاره انحـالل حـزب یـا            

ند و  از ایشان نظر خواستیم و ایشان دومین حالت را مـرّجح دانـست        ،پایین کشیدن فتیله حزب   
  . هاي حزب جمهوري اسالمی متوقف شد در نتیجه فعالیت

حزبی که در مدت کوتاه عمر خود، آثار مهمی در تربیت نیروهاي سیاسـی در سراسـر            
 ریاسـت جمهـوري و   ،کشور و نقش درجه اول در برگزاري انتخابات متعـدد بـراي مجلـس    
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ون از خود شـدکه شـاید   رفراندوم قانون اساسی داشت، قربانی اختالفات خطی درونی و بیر    
  .ها در درون حزب، عامل مهمی در این پیشامد باشد سیاست وجود همه سلیقه

  
  سفرها

 تعداد شـش سـفر بـه      :در این سال، سفرهاي زیادي عمدتاً به خاطر مسائل جنگ داشتم          
ها در جنوب و مرکز، شمال و دو سفر در داخل خاك عراق یعنی ماؤوت و فاو که در  جبهه

ها و مذاکره با نیروهـاي رزمنـده    سفرها با هدف مشاهده وضع جبهه . ي ما بود  تصرف نیروها 
شـد   و فرماندهان میانی و تقویت روحیه رزمندگان و آشنایی با نیازها و امکانـات انجـام مـی          

  .رفتیم که به خاطر ناامن بودن فضا، عمدتاً  زمینی و به صورت ناشناس می
شتم که عمـدتاً بـراي سـخنرانی در اجتمـاع      هاي مختلف دا    سفرهاي زیادي هم به استان    

بـه  سـفر  نیروهاي عازم جبهه و اطالع از وضع مردم و امـور جـاري و دولتـی بـود، از جملـه           
فارس و مراکز سـاحلی کـه    مازندران، خراسان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جزایر خلیج   

 سرکـشی و حـل   پـذیر بودنـد و نیـاز بـه     ها در خلـیج فـارس آسـیب         جزایر به خاطر درگیري   
  .مشکالت داشتند

  
  ها گذاري و کنترل قیمت نرخ

 جنگ و کمبود ارز و محدود شدن تولیدات داخلی و واردات، تعـادل عرضـه و           در اثر 
بندي و کوپن، بسیاري از کاالهـا بـا یارانـه و         تقاضا به هم خورده بود؛ گرچه با سیستم جیره        

ري از نیازهـاي مـردم از بـازار آزاد تهیـه     رسید، اما به هر حـال بـسیا        قیمت ارزان به مردم می    
اي  هاي دولتی و آزاد بسیار زیاد بود و بخـشی از کاالهـاي یارانـه     شد و تفاوت بین قیمت      می

ها از رانت هم که عاملی بـراي تبعـیض و فاصـله     آورد و سوءاستفاده سر از بازار آزاد در می    
  .شد، وسعت  گرفته و باعث رنجش مردم بود زیاد طبقاتی می
موافقان و مخالفان هـم در   . گذاري روي کاالها به صورت اجباري پیش آمد         بحث نرخ 

کردند و سرانجام  ها، هم در دولت و هم در سطح جامعه اظهارنظر می        مجلس، هم در حوزه   
  . گذاري و تعزیرات شکل گرفت نظر مساعد امام، نرخ هاي زیاد و با کسب با بررسی
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ی اجراي آن، مـشکالت خـاص خـود را در جامعـه بـه      طبعاً خود این تصمیم و آثار منف    
اي از  هاي رسمی، بازار سیاه شکل گرفت که از این رهگذر عده وجود آورد و در کنار نرخ

  .گیر و نیروبر بود بردند و براي مسئوالن هم بسیار وقت تعهد، سودهاي گزاف می افراد بی
  

  ادغام
در . خل از مسائل پرحاشیه کشور بوددر این سال، بحث ادغام نهادهاي موازي و یا متدا       

 تعدادي نهاد موازي نهادهاي موجـود بـه وجـود    ،هاي اول پیروزي انقالب، به ضرورت      سال
اما در مـواردي از جملـه   . دهند آمده بودند که بسیاري از آنها هنوز هم به کار خود ادامه می  

اي دیگـر، تـداخل و    ه  در نیروهاي مسلح و جهاد کشاورزي و نهادهاي امدادي و وزارتخانه          
هـا را    بحـث ادغـام  ،هـا  موازي کاري و هرز رفتن نیروها و بروز اختالفات و زیاد بودن هزینه   

  .پیش آورد
بـیش از   ایـن موضـوع     در نیروهاي مسلح، به خاطر اهمیت وحـدت فرمانـدهی جنـگ،             

داد و جلسات بحث و کارشناسی هم بیشتر بـود کـه در نتیجـه،     موارد دیگر خود را نشان می   
 صـادر  1367 خـرداد  12امام در حکم جانشینی فرماندهی کل قوا به اینجانب کـه در تـاریخ     

  .کردند، دستور ادغام نیروهاي موازي و تداخلی را هم در وظایف من گنجاندند
هـاي بعـد، در دوران    بعد از جنگ دو وزراتخانه دفـاع و سـپاه ادغـام شـدند و در سـال               

هاي انقالب و ژاندارمري، نیروي  ن شهربانی، کمیتهریاست جمهوري من، با ادغام سه سازما     
  .واحد شکل گرفت که هنوز پا برجاست که کار آسانی هم نبود) ناجا(انتظامی 

الیحه ادغام دو وزارتخانه کـشاورزي و جهـاد سـازندگی هـم بـه مجلـس آمـد کـه بـه            
سطح هاي مجلس در این الیحه خواندنی است و هیجان زیادي در  بحث. خواست جهاد بود

ها داشـت، ولـی عاقبـت مجلـس مخالفـت کـرد و رد الیحـه باعـث                   مجلس و در وزارتخانه   
رنجش بخشی از نیروهاي جهاد و حتی استعفاي وزیر جهاد شد که استعفاي  ایشان پذیرفتـه    

  .هاي ادغام نهادهاي امدادي هم به جایی نرسید و هنوز هم ادامه دارد ه بحثبتنشد؛ ال
  

  س مجمع عمومی سازمان مللحضور رئیس جمهور در اجال
بحث و مشورت زیاد و مکرري در جلسات سران قوا و نیز در جلسات دوجانبه، درباره          

باالخره تـصمیم گرفتـه   . اي به نیویورك و مطالب سخنرانی ایشان داشتیم  اهللا خامنه   سفر آیت 
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ورود ایـشان بـه نیویـورك، بـا تحـرك وسـیع       . شد که ایشان در این اجالس شـرکت کننـد        
 ،"ایـران اجـر  " آمریکـا بـه کـشتی     فارس به نفع عراق و علیه ایران و حمله    ریکا در خلیج  آم

رئـیس جمهـور بـه    . گروگان گرفتن کشتی و سرنشینان آن و شهادت سه تن،  همزمـان شـد     
سیاست ایـران  به خصوص عنوان دومین سخنران اجالس،  مطالب مهمی را مطرح کردند و            

یروهاي بیگانه در منطقـه بـه خـوبی تبیـین کردنـد کـه       را در مورد جنگ تحمیلی و حضور ن      
تأثیر زیادي در روشن شدن وضع منطقه و سیاسـت ایـران و دفـاع مظلومانـه مـردم ایـران در         

  . داشت... جنگ تحمیلی و
در جلسه سران تصمیم گرفته شد که هنگام مراجعت ایشان از این سفر موفق، به عنـوان    

و من در سخنان پیش از دستور جلسه دوم مهر،     . ال شود قدردانی در فرودگاه از ایشان استقب     
از محتوا و آثار سخنان ایشان تمجید کردم که براي معرفـی اصـول و مبـانی انقـالب، منطـق        

هـا و جنایـات    برحق ایران در دفـاع مقـدس، و اقـدام و روش خـالف صـدامیان، و شـرارت              
ها   ایران، و کجروي رسانههاي استعماري نسبت به انقالب هاي قدرت جنگی متجاوزان، ستم

و امپریالیسم خبري، مظلومیت و تنهایی ایران در دفـاع مقـدس و صـالبت انقـالب و امـام و               
  .رزمندگان، بسیار سودمند بود

  
  تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

هـا و لـوایح مهـم را      اختالفات الینحل بین مجلس و شوراي نگهبـان، تعـدادي از طـرح            
بـست   شـد و در مـواردي بـه بـن     دي با دخالت امام مشکل حل می کرد که در موار     معطل می 

هاي فراوان به این نتیجه رسیدیم کـه در ایـن گونـه مـوارد نیـاز بـه          پس از بحث  . رسیدیم  می
  .داور داریم و باخبر شدیم که امام هم در همین فکرند

 و بــا امــضاي ســران قــوا و 1366 بهمــن 15اي کــه در تــاریخ  بــه همــین خــاطر در نامــه
اند، بجاسـت کـه    وزیر نوشته شد، از امام درخواست گردید که اگر به تصمیم رسیده   خستن

 فرمان 1366 بهمن 17ها، در تاریخ    این تصمیم مهم، دچار تأخیر نشود و امام در جواب نامه          
تأسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند و اعـضاي آن را هـم مـشخص     

  . نامه را دادند کردند و دستور تدوین آئین
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نویس آئین نامه را تهیه کردیم و براي تصویب خدمت ایـشان فرسـتادیم و پـس از      پیش
تصویب ایشان، مجمع کار خود را آغاز کرد که از آن وقت تاکنون، مشکل اختالفات بـین         

  . مجلس و شوراي نگهبان رفع شده است
توانـد بـا    نگهبان نمـی عالوه بر این، موارد مهم دیگري هم بود که مشخص بود شوراي         

کردنـد؛ از قبیـل قـانون تعزیـرات و قـانون       آن موافقت نماید،  امام آنها را به مجمع احاله می  
مبارزه با مواد مخدر؛ البته یکی از دالیل این اقدام، شرایط جنگی و اضطراري کشور بـود و         

صـالح  قرار بود بعد از عادي شدن وضع، این گونـه مـصوبات از طریـق عـادي در مجلـس ا           
اند تـا   جا مانده است؛ البته مقام معظم رهبري اجازه داده   رمتاسفانه بعضی از آنها هنوز ب     . شود

  .مجلس این گونه قوانین را اصالح کند
در بازنگري قانون اساسی که از زمان حیـات امـام و بـه دسـتور ایـشان آغـاز شـد و در                 

مع در قانون اساسی گنجانـده شـد   اي ادامه یافت، مج     اهللا خامنه   ابتداي مسئولیت رهبري آیت   
  .هاي کلی و مواردي دیگر، به وظایف مجمع اضافه گردید و بخش سیاست

  
  قانون کار

هـاي داغ مجلـس، الیحـه قـانون کـار بـود کـه سـرانجام در بیـشتر مـوارد            یکی از بحث 
اختالف، خواست جریان چپ راي آورد، ولی اکثر آنها از سوي شوراي نگهبان رد شـد و               

سـرانجام پـس از تـشکیل    . براي تأمین نظر شوراي نگهبان، اقدام موثري نداشـت  مجلس هم   
مجمع تشخیص مصلحت نظام، این الیحه به مجمع احاله شـد و مجمـع بـا اختیـاراتی کـه از             

 1366 آبــان 29ســوي امــام داشــت، بــا اصــالحاتی در مــصوبات مجلــس، آن را در تــاریخ  
  .تصویب و براي اجرا به دولت ابالغ کرد

 حل مشکل اجازه اخراج کـارگران کـه از مـوارد داغ اختالفـات بـود، بـا پیـشنهاد         براي
وزارت کار، استخدام با قرارداد موقت گنجانده شد که کارفرما از ترس عدم امکان اخـراج    

موج بیکاري آن زمان که در اثر جنگ پیش    . کارگر، از استخدام کارگران خودداري نکند     
روي کار رسیده بود، چنین تصمیمی را هم بـراي کارفرمـا    درصد نی15آمده بود و به حدود    

هـاي بعـد،    و هم براي کارگران و هم براي وزارت کار قابل قبول نموده بـود، ولـی در سـال     
بخشی از کارگران از این مصوبه ابراز عدم رضایت کردند و خواسـتار اصـالح آن شـدند و        
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 خواهان اصالح قـانون کـار شـدند و    کارفرماها هم از مواد دیگر قانون کار ناراضی بودند و      
  .زا شوند اند وارد این اقدام چالش ها  و مجالس، نخواسته تاکنون دولت

  
  ها در لبنان گروگان

، ایـران بـا    1365ها در لبنان که از سال     در ادامه حوادث مربوط به حل مشکل گروگان       
صـاحب  هدف حل مـشکل و مالحظـات انـسانی و نیـز مطالبـه حقـوقی کـه بـر کـشورهاي                    

سـرنخی از  ها داشت، با تالش زیاد با کمک نیروهـاي هـوادار جمهـوري اسـالمی                 گروگان
بدست آورد که داستان طوالنی دریافت سـالح از آمریکـا در مقابـل      گیري    جریان گروگان 

هـا در خـاطرات سـال گذشـته و کتـاب مجزایـی کـه منتـشر             شفاعت جهت رهایی گروگان   
لین به ایران شده بود و پس از افشاي این مبادالت، کار فار ، آمده که منجر به سفر مک1شده

وگو با ایران و لبنـان و سـوریه شـدند کـه         کشورهاي دیگر غربی هم وارد گفت     . ناتمام ماند 
  .ضمن نجات چند گروگان، بعضی از مشکالت بین ایران و آن کشورها هم برطرف شد

 بـا هـم داشـتیم، از قبیـل      که چند مـسئله گـره خـورده   بوداز جمله این کشورها، فرانسه      
اي و  هـاي فرانـسه از قراردادهـاي هـسته     ضور منافقین و تحرکات آنها در فرانسه و تخلـف    ح

اورودیـف و نپـرداختن   [سـازي اورانیـوم    هـاي غنـی   عدم توجه به حقوق سهام ما در شرکت       
ذر طلب یک میلیارد دالري ایران که رژیم شاه بـه فرانـسه وام داده بـود؛ البتـه از ایـن رهگـ              

در لبنـان   افراد اسـیر وگروگـان   کمک کنیم تا توانستیم بخشی از مطالبات ایران را بگیریم و   
  .شوندآزاد 

  
  اهللا منتظري آیت

 از سوي مجلـس خبرگـان بـه عنـوان قـائم مقـام رهبـري        1364اهللا منتظري در سال    آیت
، در بسیاري ایشان با اتکاء به این مقام و شخصیت علمی و جهادي که داشتند. انتخاب شدند

کردند و در مواردي حالت انتقادي  داشتند که گاهی هم با نظـر امـام         از مسائل ابراز نظر می    
  . ناسازگار بود

                                                
ها، محسن هاشمی، حبیب اهللا حمیدي،   آزادي گروگان_ کتاب ماجراي مک فارلین؛ فروش سالح ← براي مطالعه بیشتر رجوع کنید - 1

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، 
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ها، از جمله رسانه ملی، اظهارات ایـشان را در مـسایل جنـگ، اوضـاع اقتـصادي،            رسانه
سیدمهدي از طرفی نظرات آقاي   . دادند  پوشش می ... فرهنگی، اجتماعی، قضائی، سیاسی و      

هاشمی قهدریجانی، برادر داماد ایشان و از افـراد مـورد اعتمادشـان از پـیش از انقـالب، در                
اهللا   آقاي منتظـري مـؤثر بـود کـه بخـشی از افکـار او شـبیه فرزنـد شـهید آیـت           افکار و مشی  

  .منتظري، آقاي محمد منتظري، تند و فراانقالبی بود
 باعث رنجش امام شد و تذکرات و نصایح   رفته رفته بخشی از رفتارهاي آقاي منتظري،      

  .ایشان و مذاکرات ما هم نتوانست تغییري در رفتار ایشان بوجود آورد
دیـد   وزارت اطالعات بخش مهمی از اشکاالت را زیر سر آقاي سیدمهدي هاشمی مـی    

و پیشنهاد جدایی او را از بیت آقاي منتظري داد و امام هم پذیرفتند و فشارها نتوانست آقاي        
حتی پیشنهاد دادن سمت سفارت با هدف دور شـدن از ایـشان را هـم     . منتظري را قانع نماید   

  . به معناي قصد تبعید تفسیر کردند
وزارت اطالعات آقاي مهدي هاشمی را بازداشت کرد که با توجه به مسائلی که قبل و     

ات آقـاي  این اقـدام بـه جـاي اینکـه باعـث نجـ      . بعد از انقالب داشت، محاکمه و اعدام شد      
منتظري شود، بر خشم و عدم رضایت و انتقادات ایشان افزود و سرانجام منجر به عزل ایشان 

در سراسر کتاب به ترتیب بـروز حـوادث و تـصمیمات بـه     . از سمت قائم مقامی امام گردید   
  .کنید این مسئله برخورد می

  
  نامه امام اصالح وصیت

اي نوشته بودند و یـک نـسخه    نامه  وصیت1361 بهمن سال 26ها قبل در تاریخ     امام سال 
) ع(اي را نزد تولیت آستان قدس امام رضا از آن در گاوصندوق دفتر من در مجلس و نسخه      

  . به امانت گذاشته بودند
 ایشان، سـران و مـدیران ارشـد کـشور را دعـوت کردنـد و در              1366 آذر   19در تاریخ   

 بـه   نامه را در پاکت سربسته وصیت متن جدید  ،احمدآقا و جمعی دیگر     حضور سران و حاج   
اینجانـب و همراهـان   . دادند و بار دیگر دستور دادند که متن جدید به محل سابق برگردد   ما  

 آن را در گاوصـندوق مجلــس  ،بـدون اینکـه از مـتن سـابق و جدیـد اطالعـی داشـته باشـیم        
  .آستان قدس رضوي شدتحویل دیگر خبرگان گذاشتیم و متن 
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  رمسایل و موارد دیگ
 مـوارد دیگـري هـم در    1366در کنار مسایل مهمی که به آنها اشاره شد، در طول سال      

بـا ایـن   سطوح داخلی و خارجی رخ داد که بر اساس ترتیب تـاریخی در روزهـاي مربوطـه             
ها، توضیحات تکمیلی آمـده   مسایلی که در صورت نیاز در پانویس     . کنید  برخورد می موارد  

  .تن خاطرات بسنده شده استو اگر نیاز نبوده، به همان م
یکی از حوادث بسیار تلخ در این سال، فاجعه درگیري نظامیان سعودي در مکه مکرمه         

 حـاجی و  400با حجاج بـی دفـاع جمهـوري اسـالمی اسـت کـه منجـر بـه شـهادت حـدود            
جراحت بیش از هزار نفر زائر بیت اهللا الحرام گردید و باعث قطع روابـط دو کـشور و آثـار      

  دیگر شد مطالب مربوط به این فاجعه را در متن و حواشی و ضمایم می خوانید زیانبار 
  

*   *   *  
  

ها، جلسات و دیدارهاي خارجی فراوانی که در طول  ها، مصاحبه   در خصوص سخنرانی  
آمده است و همراه انتشار این خـاطرات،  آنها  سال داشتم، در پانویس صفحات، نکات مهم        

هـاي قبـل از دسـتور و مـشروح مـذاکرات       ها،  پیام هـا و نطـق      مشروح سخنرانی ها، مصاحبه   
بعــضی از جلــسات کــه اســناد دیــداري و شــنیداري آنهــا موجــود اســت، در کتــاب هــاي    

بر شرح کامـل چنـد عملیـات، نکـات مهـم         در بخش ضمائم هم عالوه      . آید  اي می   جداگانه
  .افزاید تاریخی براي استناد خاطرات آمده است که مطمئناً بر غناي کار می

  
   آخر حرف
 مربـوط  "مبارزه دوران" کتاب. است من خاطرات کتاب یندهم خاطرات، از جلد این

 بـا  انقالب از قبل خاطرات. باشد  می انقالب پیروزي از بعد به مربوط بقیه و انقالب از قبل به
 اسـناد  روي از و مـصاحبه  بـا  هـم  59 و 58 ،57 هـاي   سـال  و شده تنظیم و تهیه مصاحبه شیوه
 ها  نامه ها،  پیام ها،  سخنرانی ولی نداشتم، روزانه یادداشت ها  سال آن در. است گردیده تنظیم

 اختیـار  در خـاطرات  نوشتن براي معتبر سند کافی اندازه به که داشتم فراوانی هاي  مصاحبه و
  .گذارند می
 یهـای   یادداشـت  سـال،  همان سررسید از صفحه یک در روز هر 60 سال فروردین اول از اما
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 ادامـه  تـاکنون  کـار  این و نویسم  می خارجی و داخلی مهم حوادث و خودم کارهاي درباره
 است موجود بزرگ سررسید تقویم یک در آماده کتاب یک سال هر براي عمالً و دارد

  . شود منتشر انقالب معارف نشر دفتر توسط آن از جلد یک سال هر داریم بنا و
 مواردي در جز آید،  می من دستی مکتوب عبارات نعی تقریباً خاطرات، نشر و چاپ در

 شـود   مـی  سـعی . شـود  توهین کسی به یا و باشد داشته ضرري آن نشر یا و باشد اشتباهی که
 او خـود  بـا  شـود،  داده طرف رضایت عدم احتمال که صورتی در دیگران به مربوط مطالب

  . شود نمی نوشته موافقت، عدم صورت در و شود گذاشته میان در
 چـون  امـا  شـود   نمـی  چـاپ  باشـد،  نظام اسرار از هنوز چیزي اگر نادري، بسیار موارد در
 بـه  نزدیـک  حـذف،  مـوارد  بنابراین ننویسم، را سري موارد که ام  داشته توجه نوشتن، هنگام

 را ایـشان  نظـر  و دهـم   مـی  اي  خامنـه  اهللا  آیـت  بـه  اي  نـسخه  چـاپ،  از قبل معموالً. است صفر
  .کنند می نظر اظهار کمی ردموا در ایشان. خواهم می

 شـامل  دیگـر  کتـاب  چنـد  خـاطرات،  کتـاب  انتـشار  کنـار  در انقـالب  معـارف  نشر دفتر
 مجموعـه  و هـا   مـصاحبه  مجموعـه  جمعه، هاي  خطبه مجموعه ها،  پیام و ها  سخنرانی مجموعه

 کتـاب  ضـمیمه  را سـال  همـان  بـه  مربـوط  اسـالمی،  شوراي مجلس دستور از پیش هاي  نطق
 توضـیحات  یـا  خـاطرات  مطالـب  مـستندات  تواننـد   مـی  ها  کتاب این که کند  یم منتشر اصلی
  .باشند آن از مستقل یا و بیشتر

 کـه  نویسند  می مبهم مطالب به راجع توضیحاتی ویراستار ،نیز خاطرات کتاب پاورقی در
 و اصـالت  کـه  شـود   مـی  زیادي وقت و سعی حال هر به. است من خود نظر کسب با معموالً
 در اگـر  و اسـت  لفظـی  معمـوالً  و جزیـی  بـسیار  تغییـرات،  و شود تضمین مندرجات صحت

  . آید می کروشه داخل در شود، اضافه اي کلمه ویراستاري
 فـشرده  لـوح  به را شده نگاشته خاطرات تمامی متن انقالب معارف نشر دفتر خوشبختانه

 جـود و دیگـري  هـاي   نـسخه  ها،  یادداشت دیدن آسیب صورت در که است کرده منتقل هم
  . باشد داشته
 مـن  خـود  به که آنجا تا را انقالب مشعشع تاریخ ثبت توفیق که شاکرم متعال خداوند از

 ایـن  در کـه  کـسانی  تمام از. است فرموده عطا را آن از بخشی نشر توفیق نیز و است مربوط
  .متشکرم ،دادند مساعدت راه
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کننـده، بـه خـاطر     انخوانیـد، در کنـار مـوارد نگـر     اي کـه مـی   براساس خاطرات روزانـه   
هـاي سیاسـی و همچنـین تأسـیس مجمـع       هـاي مشعـشع نظـامی و مقـدمات پیـروزي            پیروزي

 در 1366تشخیص مصلحت نظام که نشان از پویایی فقه شیعه با اجتهاد بـه روز اسـت، سـال     
  .مجموع، سال موفقی براي نظام اسالمی ایران بود

  
  اکبر هاشمی رفسنجانی 

17/10/1388  
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 1366 - هاشمی رفسنجانی آیت اهللا 
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  ناشر یادداشت  
  
  
  
  
  
  
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  

گذاریم  که بر ما توفیق داد تا بتـوانیم فـراز دیگـري از تـاریخ             خداي بزرگ را شکر می    
ــحنه      ــارائیم و ص ــع بی ــور طب ــه زی ــالمی را ب ــکوهمند اس ــالب ش ــکوه    انق ــا و پرش ــاي زیب ه

تـرین فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم در       ر و جان فشانی بهترین و شایـسته       عظمت و افتخا   هاي ل سا
  .دوران دفاع مقدس را براي آیندگان جاودانه سازیم

بالـد کـه توفیـق آن را یافتـه اسـت کـه سـهمی ولـو           دفتر نشر معارف انقالب به خود می      
ان اندك در این کار سترگ داشته باشد و صفحاتی بر تاریخ زرین انقـالب اسـالمی و یادمـ       

تـشویق و ترغیـب فرهیختگـان و ملـت شـریف و فهـیم ایـران            . روزهاي دفاع مقدس بیفزاید   
 ساخته است تا تالش خود را  تر ما را در ادامه مسیر، مصمم) ره(اسالمی و دلباختگان راه امام

  . تر کنیم هاي تاریخ انقالب اسالمی افزون براي انتشار کتاب
 خـاطرات  از دیگـري  صـحیفه  خـود،  قـول  اسـاس  بـر  انقـالب  معـارف  نـشر  دفتـر  اینک

 و پژوهــان تـاریخ  فرهیختگـان،  تقـدیم  را رفـسنجانی  هاشـمی  اهللا آیـت  حـضرت  روزنوشـت 
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  .نماید می مقدس دفاع و اسالمی انقالب تاریخ عالقمندان
 و انقـالب  مبـارزه،  دوران شـامل  پیـشین  خـاطرات  هـاي   کتـاب  هماننـد  نیز کتاب این در

 سـوي  بـه  چـالش،  و آرامـش  بحـران،  از پـس  بحـران،  از رعبـو  بحران، در انقالب پیروزي،
 1366 سـال  در. اسـت  آمـده  سـال  یـک  خـاطرات   و اوج دفـاع،    دلواپـسی  و امید ،سرنوشت

. بودنـد  دار  عهـده  را جنـگ  فرماندهی و قوا کل فرمانده جانشینی رفسنجانی هاشمی اهللا  آیت
 شـوراي  در) ره(خمینـی  امـام  حضرت نمایندگی و اسالمی شوراي مجلس ریاست همچنین

 به مربوط هاي  گیري  تصمیم در عمالً ،امام به نزدیکی دلیل به و داشتند برعهده را دفاع عالی
  . کردند می ایفا اي برجسته نقش کشور، کالن هاي سیاست

 در تحریـر  رشـته  به نوشت روز صورت به روزها آن در ایشان قلم به که مطالبی بنابراین
 عمـل  و روحیـه  تفکـر،  از بخـشی  دهنده نشان سندي، و ییروا اهمیت بر عالوه است، آمده

 تـاریخ  هـاي  واقعیـت  تـدوین  در خـاطرات  این قطعاً و باشد  می ها  سال آن در کشور مسئوالن
  .بود خواهد مورخان و پژوهشگران براي ارزشمندي و مفید دستمایه اسالمی، انقالب

 شـده  انجـام  هاشـمی  يآقـا  خـود  توسـط  قبلی هاي  کتاب همه مانند ها  کتاب نام انتخاب
 خوشـبختانه  و کننـد   مـی  انتخـاب  را نامی سال، یک خاطرات کلیات به توجه با ایشان. است

  . است شده مواجه کتابخوانی و کتاب عرصه اندرکاران دست استقبال با ها نام این
 حاصـل  کـه  کنیـد   مـی  مشاهده قبلی خاطرات هاي  کتاب به نسبت تغییراتی کتاب این در
 در یـا  و تلفنی هاي تماس یا و ها نامه در که باشد  می عزیزان شما نظرات و ها  هدیدگا به توجه

  را کتـاب  توضـیحات  و پـاورقی  کـه  بوده آن بر ما سعی. اید  کرده ابراز کتاب هاي  نمایشگاه
 بـراي  جدیـدي  آرایی صفحه از و ایم  کرده تر  غنی را کتاب تصویري بخش. کنیم پرمحتواتر

 در مـا  بـا  قبـل  مانند را خود نظرات میکن  می تقاضا. ایم  نموده دهاستفا صفحات بصري زیبایی
  .نمائیم برطرف را موجود ایرادات و نقایص که بگذارید میان

 جملـه  از فرهنگـی  نهادهـاي  بیـشتر  حمایـت  بـا  اسـت  امیـدوار  انقـالب  معارف نشر دفتر
 هـاي  مـساعدت  و همکـاري  اکنـون  کـه  ــ  اسـالمی  جمهـوري  ملی کتابخانه و اسناد سازمان
 شما به را مجلدات سریع عرضه توفیق اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت و ـ دارند اي  شایسته

  .آورد دست به محترم خوانندگان
 و پاکیزه صحیح، متونی تا گیرد  می کار به را خود تالش نهایت انقالب معارف نشر دفتر

 مـسیر  ایـن  در. دهـد  انتـشار  تاریخی مستندات و ها  نقشه ها،  عکس و اول دست اسناد با روان
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 هـاي   نامـه  و سـند  عکـس،  ارسـال  بـا  کـه  هـستیم  بزرگوار و فرهیخته هموطنان یاري نیازمند
  .باشند سهیم فرهنگی بزرگ کار این در تاریخی

 عزیــزم دوســت  وبــرادر ارزشــمند مــساعدت و همکــاري از دارم ویــژه تــشکر هچنــین
 و انـصاري  حمیـد  آقاي جناب و خمینی حسن سید حاج والمسلمین االسالم  حجت حضرت

 و کردنـد  زحمـت  قبول که) ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم دفتر در تالشگرشان همکاران
 ارائـه  را مفیـدي  و صـائب  نظـرات  و کردنـد  مطالعـه  را کتـاب  ایـن  جمله از دفتر هاي  کتاب
  .باشد داشته استمرار همکاري این امیدوارم. دادند
 بتـوانیم  تا دارد ارزانی ما بر را خود توفیقات ،ئیمنما  می مسئلت سبحان خداوند درگاه از

 خـوبی  بـه  تاریخی وظایف انجام در را خود سهم و باشیم اسالمی ایران فرهنگ خدمت در
  .کنیم اداء

 آقایـان  جناب انقالب معارف نشر دفتر در همکارانم هاي تالش از دانم  می الزم پایان در
 کبـود،   خیمـه  جاللشهرام اصغرنیا،    اریکانی،ب داریوش موسوي، نقی علی سیدمتین جنتیان،   

عبـاس بـاقی    اشکان هاشمی، حمیدي، اهللا  حبیب ،حمزه خلیلی  هاشمی، مسعود اسدي، مجید
 قـدردانی  باستانی قادر آقاي جناب مجموعه ویراستار همچنین و زاده  کاشانی خانم سرکارو  
  .کنم تشکر و

  
  

   انقالب معارف دفترنشر
  هاشمی محسن 

  1388  زمستان
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  1987 س مار21                        1407 رجب 20    |  فروردین 1 شنبه

                            

 سـال  ممراسـ  دیـدن  و نمـاز  بـراي  را هـا   بچـه  ،نماز از بعد. شدم بیدار صبح نیم پنج و  ساعت
 مهمـی  مطلـب ؛دادم گـوش  آمریکـا  صـداي رادیـو فارسی اخبار به. کردم بیدار تحویل
 در لبنـان  و ایرانیـان  مـسایل  و 1در ماجراي مک فـارلین      سفید کاخ رسوائی هنوز. نداشت

  . است اخبار رأس
 صرف تلویزیون پاي 2مونا  و سارا سعید، یاسر، مهدي، فائزه، فاطی، حضور با را صبحانه

 بـه . دادیـم  گـوش   را  مهـور  ج رئـیس اي  خامنـه یـت اهللا    آ و  ینـی خم امام پیام. دیمکر
                                                

هـایش در لبنـان از    بـراي آزادي گروگـان  ) د ریگانرونال(آمریکا دولت وقت  با افشا شدن سفر مک فارلین به تهران و تالش      65در سال    - 1
طریق برقراري رابطه با ایران، این کشور با رسوائی بزرگـی رو بـه رو شـد و ضـمن تحقیـر شـدن، اعتبـار خـود را در بـین کـشورها و مجـامع                     

 مهمات و سـالح هـاي ویـژه، در کنـار     در یک سوي این ماجرا ایران قرار داشت که به منظور دستیابی به. المللی تا حد زیادي از دست داد   بین
هاي غربی کمک کرد و در سوي دیگر، دولت آمریکا بـود کـه کوشـید بـا هـدف آزاد سـاختن           مالحظات انسان دوستانه، به رهائی گروگان     

 سـازد و  –ئـه   مخالفان دولت انقالبـی نیکاراگو –هاي مذکور، به ایران سالح انباري بفروشد و عواید آن را صرف کمک به کنتراها         گروگان
تبعات ماجراي مک فارلین، ماه ها ادامه داشت و تحلیلگران از زوایـاي مختلـف،   . ها با هدف کسب سود وارد صحنه شدند در میانه نیز واسطه   

بـراي  . تدر بخش ضمایم این کتاب، خالصه اي از ماجراي مک فـارلین درج شـده اسـ   . این واقعه مهم تاریخی را مورد توجه قرار می دادند      
دي، دفتـر نـشر    آزادي گروگان ها، محسن هاشمی، حبیـب اهللا حمیـ  _ کتاب ماجراي مک فارلین؛ فروش سالح ←رجوع کنید  طالعه بیشتر   م

   .معارف انقالب
 بانو عفت مرعشی همسر آقاي هاشمی و فاطمه، محسن، فـائزه، مهـدي و یاسـر فرزنـدان و دکتـر حمیـد الهـوتی و دکتـر سـعید الهـوتی                 - 2

سارا ،  مونا، حـسن و علـی  الهـوتی و    . ان و  اعظم هاشمی پور، فرشته هاشمی و مریم ساالري عروس هاي آقاي هاشمی هستند       دامادهاي ایش 
  . عماد ، علیرضا ، احسان، فواد، یاسین و لیلی هاشمی نوه هاي ایشان هستند
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 عفت جاي  ؛دادند  خودکار یک من به هم آنها. دادم عیدي تومان دویست یک هر حضار
  . کردیم احوالپرسی آنها از تلفنی. بود خالی حسنم و

 کـه  آورد را شهید دهخانوا و عراقی پناهنده آمنه دخترش و نقاش خانمو   رفت فاطی
 ،اسـت  تهـران  دانشگاه پزشکیرشته علوم    اول سال دانشجوي که آمنه. بروند امام زیارت به
 عیـدي  تومـان  هـزار  هـم  او بـه . بـود  شـاکی در دانشگاه   ناصالح دانشجویان بعضی حضور از

  . دادم
 افـسران  کـه  خواسـتند  مـشترك  سـتاد  از. آمدنـد دیـدنی    عیـد  براي پاسداران از نفر چند
ــش ــتار نفــت وزارت از و بیاینــد فرمانــدهان و ارت  ؛شــدند اوزر از جمعــی آمــدن خواس

  .کردم عذرخواهی
 کـه  داد اطـالع . آمـد  قبلـی  قـرار  بـا  سپاه پاسـداران  کل   فرمانده    رضایی محسن آقاي
 داخـل  عملیـات  گفـت  .انـد   داده مرخـصی  نیروها به و انداخته تاخیر  به هفته یک را عملیات

 گفته  از مسئوالن قرارگاه رمضان     آقامحمدي  علی  قبالً ؛نیست زودي این به هم عراق
  . 1بیایند توضیحارائه  براي تر پائین مسؤوالن شد قرار. است زودي همینبه  که بود

ــصر ــان ع ــدون آقای ــدي  فری ــژاد، مه ــی  ن ــید عل ــغر س ــازي اص ــسین و حج   ح
 آمدند خارجهامور   و اطالعات هاي  هوزارتخان و سپاه اطالعات از ترتیب به ،االسالم  شیخ

 ییـ اجرا سیاست و ها  آمریکایی با رفتار مسأله هدایت درباره مشاورت شوراي جلسه اولین و
 علیرضـا   آقـاي  شـد  قرار. دادند تشکیل را ... و ها وگروگان فارلین مک جریان تبلیغی و

 آینـده  حرکت ايمحوره .شود اضافه  به این جمعهم عاون سیاسی نخست وزیر   م معیري
  .شد تعیین شورااین  ضوابط و

  
 1987 س مار22                      1407 رجب 21  |   فروردین 2 یکشنبه

   
 قبـول  اینکـه  بـا  امـام  گفـت . آمـد  خمینـی  احمدآقا ،ظهر از پیش. بودم منزل در روز تمام

 گفـتم . دهند  نمی شارت و سپاه آینده درباره صریحی نظر ولی ،باشیم داشته ارتش دو ندارند
 دیگـر  مسائلی و ماند  می الینحل مشکلاین   بعداً ،نشود روشن امام زمان در کار سیاست اگر

                                                
نـاموفق مانـدن سـال    «از داشتند، با طـرح شـعار   ، نگرانی هاي زیادي از عملیات سرنوشت س1365 صدام حسین و ارتش عراق که در سال          - 1

  .به جشن و پایکوبی در عراق پرداختند» سرنوشت ساز
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 از مطـالبی  و مجلـس  نمایندگان تعداد اساسی، قانون تفسیر حق نگهبان، شوراي ترکیب مثل
  . شود حل امام توسط باید ،شده روشن آنها تغییر به احتیاج که قبیل این

 نمـاز  در جمهـور  رئـیس  اظهارات از. بنویسم امام خدمت اي  نامه ،موارد این در شد قرار
 در ،خـود  دوسـتان  طـرف  از العمـل   عکـس  عدم به توصیهایشان  . نتقاد داشت ا روزپری جمعه
  و اسـت  بهتـر  حـالش . کردیم صحبت تلفنی عفت با .بودند کرده خودشان علیه انتقاد مقابل

  .شود می مرخص بیمارستان از  فردا
 پیـشنهاد  ها پاکستانی به گفت. آمد  وزیر امور خارجه    والیتی علی اکبر  دکتر عصر

 آنهـا  به کوپتر هلیو  130  - سی   هواپیماي ،خودمان نیازهاي گرفتن مقابل در که است داده
 در   نظرشـان  مـورد  گروگـان  نجـات  بـراي  کـه  انـد   نوشته دیگري نامه ها  فرانسوي و بدهیم

را  او مـرگ  خبـر  و شـود  عـوض  1نقـاش  انیس با او خواهند  می ها  یلبنان. کنیم کمک لبنان
  .2است نو سال در ها درگیري شروعاین  ؛کرده حمله رامین نیروگاه به عراق. اند داده

  
  

   1987 س مار23                  1407 رجب 22    |   فروردین 3 دوشنبه
   
 خواسـتند   می عید دیدار عنوان به که ،هم دوستان و بستگان ،آشنایان به. نرفتم بیرون منزل از

 فرودگـاه  بـه  زود صـبح  ،رفـسنجان  و کـیش  بـه  سـفر  بـراي  ها  بچه. دادم منفی جواب ،بیایند
 سـاعت  سـه  دو از بعـد  ،بودنـد  نـداده پـرواز    بـه  را آنها اسم که نظمی بی خاطر به، اما   رفتند

  . رفتند ظهر از بعد مجدداً و برگشتند معطلی
 سـرهنگ  بـه . کـردم  تاکیـد  تبریز و قم سایت کردن فعال مورد در هسپا هوایی نیروي به
مصطفی ترابی    رئیس سازمان حفاظت اطالعات ارتش  مبادلـه  امکـان  موضـوع   ،گفتم 

  . کند بررسیرا  ها پاکستانی با کوپتر هلی
 از گزارشـی . آورد هـم  گلـدانی . آمـد  تهـران  نماینـده  حجـازي  فخرالدین آقاي عصر

 از بعـضی  امـا  ،ایراننـد  انقالب هوادار مردم توده گفت. داد بنگالدش و انپاکست ،هند وضع
                                                

 در فرانسه دسـتگیر و بـه   -  آخرین نخست وزیر رژیم پهلوي - به اتهام مشارکت در ترور نافرجام شاپور بختیار1358 انیس نقاش در سال  - 1
  . ئیس جمهور آن کشور آزاد گردیداو پس از ده سال، با عفو ر. حبس ابد محکوم شد

در این حمله از پنج موشـک شـلیک شـده، سـه  راکـت بـه       .  امروز هواپیماهاي عراق نیروگاه رامین اهواز را بمباران کردند12 در ساعت  - 2
  . نیروگاه اصابت کرد که ضمن خسارت به نیروگاه، سه تن از کارکنان آن مجروح شدند
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 خواسـتار . بـود  شـاکی  هـم  هنـد  در سـفیرمان  از. کننـد   مـی  جـدا  سیاست از  را آنها  ،عوامل
به آنجا  مؤثر روحانی یک اعزام و اسالمی دانشجویان به ارزش دادن و فرهنگ خانه تقویت

 را ایـشان . بگیـرم  موضع مقابل حجنا مقابل در خودشان جناح نفع به که خواست من از. شد
 از. تفرقـه  بـه  زدن دامـن  نه ،باشد وحدت ایجاد باید من نقش گفتم و کردم اتحاد به دعوت

 هادي سید آقاي از دلجوئی به توصیه و کرد گله معمول  مطابق ،خودش به من کمک عدم
  .داشت اي خامنه

 نیروگـاه  بـه  و انـد   کـرده  شـروع  فارس  خلیج رد را شرارت توقف، مدتی از بعد ها  عراقی
 درایـت  بـا  ؛نیست منطقه در آمریکا تحرك با ارتباط بی احتماالً.  است شده حمله هم رامین

  . شود برخورد باید
 راضـی  اش  معالجـه  از عفـت . کـردیم  صـحبت  محـسن  و عفت با ،من و مهدي شب اول

 محـسن  ؛شـدیم  خوشـحال  هم ام. دارد کسالت رفع به امید  درصد  هشتاد گفته دکتر و است
  . بماند معالجه نتیجه به اطمینان حصول  تا کردم تأکید ولی ،بیاید که دارد عجله
  
  

     1987 س مار 24                                1407  رجب  23      |      فروردین  4  شنبه سه

 نـزل م بـه  خوانـدن  درس بـراي  مهـدي . کـردم  مطالعـه  خانـه  در  هشت و نیم صبح     ساعت تا
 یپارلمـان  معـاون  جزایـري  دکتر. رفتیم فیروزگر بیمارستان به محافظان همراه. رفت دوستش
. بودنـد  خوابیده بخش در جنگی مجروح 45 حدود. بود آمده هم درمان و بهداشت وزارت

 مجروحـان  از اکثـراً . نبـود  بـد  وضعـشان . دادم هدیـه  وگل پسته. کردم احوالپرسی همگی از
 یکوتـاه  صـحبت  تئاتر آمفی محل در بیمارستان کارکنان براي .ودندبپنج   کرباليعملیات  

  . 1کردم
 استقرار خصوص در آمریکاییان اظهارات و فارس  خلیج مسائل درباره تلویزیون رادیوبا  

 شـایعه  و لبنـان  در ها گروگان و تنگه درباره یادداشت دادن و هرمز تنگه در ما هاي موشک
،  بی    -اسکاد موشک 200 تحویل مقابلر  د ،ایران در ها ويشور سمع استراقایستگاه   استقرار

                                                
ایـن عزیـزان سـرمایه هـاي اصـلی      « :  پزشکان معالج و کادر پرسـتاري بیمارسـتان، خطـاب بـه آنـان گفـت        آقاي هاشمی ضمن قدردانی از     -1

 ».انقالب هستند و شما باید تمام سعی و کوشش خود را براي سالمت آنان به کار ببرید
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  .1نمودم تکذیب را شایعهآن    وکردم مصاحبه به طور مفصل
 ام  رفتـه  جبهه به که شده زده حدس و نبود ها  رسانه در من از اسمی که است روزي چند

 جـور  نایـ  ،باشـیم  داشـته  کـه  غیبـت  روزهـا  این معموالً. دهیم  می انجام عملیات زوديه  ب و
انجـام   و مجروحـان  از عیـادت  قاعـدتاً   .2کـنم  ظهـور  هـا   رسـانه  در بـود  الزم. شود  می تفسیر

  . است کافی مصاحبه
 همـراه  ،اسـت  شـده  مجـروح   پـنج کربالي در که پاسدارم ،رحمانی  علی  آقاي عصر

 کانـال  پـشت  در شدنش مجروح حادثه شرحو   آمد منزل به چرویل روي دیگر پاسدار چهار
 بـرایم  هرمزگـان  اسـتاندار  کـه  پارچـه  قواره یک. داد را سپاه دیگر فرمانده چند راههم ماهی

  . استبوده سخت جراحتش .دادم هدیه او بهبود،  فرستاده
 تلویزیـونی  در یـک برنامـه     ،والیتـی  دکتـر  .نشـستم  تلویزیـون  تماشاي به شب آخر تا

 وزیـر  نخـست  موسـوي  آقاي میرحسین   با. شد فرانسوي مریض گروگان آزادي خواستار
 خاطر بهفعالً  اند فرموده امام گفت و  داد خبر پاد آذر به عراق حمله از. کردم صحبت تلفنی

. کنیـد  اخطـار  زبـانی  فقط  و نشود فارس  خلیج در عملی اقدام ها  آمریکایی برخورد از احتراز
ي مـک   دربـاره مـاجرا   نـژاد  مهـدي   فریدون جلسه در معیري  علیرضا  آقاي شد قرار

                                                
دم اطـالع آمریکـایی هـا از    عـ «:  در این مصاحبه آقاي هاشمی درباره استقرار موشک هاي ایران در سـواحل شـمالی خلـیج فـارس گفـت      - 1

ایـشان  » وجود موشک هاي ساحل به دریاي ایران در منطقه خلیج فارس، حاکی از استیصال این کشور است، زیرا این موضوع تـازگی نـدارد        
 هـیچ کـشوري در  «: همچنین در مورد ادعاي غرب مبنی بر احداث دو ایستگاه استراق سمع شوروي در ایران در برابر تحویل موشـک گفـت           

دنیا از جمله شوروي  نمی تواند ادعا کند کـه در ایـران کوچـک تـرین مرکـزي دارد و اصـوالً ابرقـدرت هـا در آینـده هـم در ایـران جـایی                  
مدت هاست که در منطقه بـه عنـوان یـک قـدرت  موشـکی مطـرح       «: ایشان تحویل موشک از  شوروي را رد کرد و گفت       » .نخواهند داشت 

ما وقتی اولین موشک خود را به بغداد زدیم، بـه دنیـا اعـالم کـردیم کـه از      .  از شوروي ها موشک بگیریم، نداریمباشیم و نیازي  به  اینکه    می
» ،1366هاشـمی رفـسنجانی، مـصاحبه هـاي سـال      « کتـاب  ←رجوع کنید »  .این به بعد روي ایران به عنوان یک قدرت موشکی حساب کنید     

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، 

 هـزار بـسیجی پیـاده نظـام     50 تـا  40قریب بـه  «:  آورده است"تایلر" در گزارشی به قلم1366 فروردین 2واشنگتن پست در روز  روزنامه  - 2
ایـن مقالـه از تقویـت لجـستیکی     » .ایرانی براي حمله جدیدي به سوي هدف استراتژیک بصره ـ  دومین شهر بزرگ عراق ـ موضع گرفتـه انـد    

اسلحه، مهمات و دیگر تدارکات در شهرهاي اهواز و دزفول ـ که براي نیروهـاي ایـران در    « :ده و افزوده استعمده نیروهاي ایران نیز خبر دا
منـابع دیپلماتیـک مـی گوینـد حرکـات حجـت االسـالم اکبـر         . جنگ خلیج فارس نقاط عمده آغاز عملیات بوده اند ـ گرد آورده مـی شـوند   

. ان عمده آیت اهللا خمینی در امور جنگی نیز از یک تهـاجم جدیـد حکایـت مـی کنـد     هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس ایران و یکی از مشاور 
اکبر هاشمی رفسنجانی طی سه  هفته قبل دو بار ناپدید شده است و در این مورد منابع گفته اند که وي در این مواقـع در مقـر فرمانـدهی سـپاه      

خمینـی در شـوراي   ] امـام [این مقام ایرانی کـه نماینـده   . می آتی بوده استپاسداران در اهواز سرگرم نظارت بر طرح هاي مربوط به حمله نظا    
 در اواخر سـال گذشـته و در مـاه فوریـه نیـز بـه همـین ترتیـب از نظرهـا          5 و کربالي 4دفاع می باشد، پیش از سایر تهاجمات از قبیل کربالي     

  » .ناپدید شده بود
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  .1کند شرکتفارلین
  

     
  1987 س مار25                 1407 رجب 24   |   فروردین 5 چهارشنبه

  
 صـداي رادیـو    اخبـار  بـه . رفـت  دوسـتش  منـزل  به   خواندن درس براي مهدي. بودم منزل در

 و اسـت  اخبـار  صـدر  در سـفید  کـاخ  افتضاح هنوز. دادم گوش سی بی  رادیو بی   و آمریکا
 در زیـادي  جاذبـه  ،ایـران  انقالب به مربوط اخبار.  است شده اضافهبه آن    فارس خلیج مسائل
  . دارد ها رسانه

 ترتیب کردن گم راه براي ،مختصر خاطرات دفترچه یک هم امسال. نوشتم را خاطرات
 عالقـه  ،باشـند  داشـته  قـرار  کـشور  امـور  جریان در اینکه براي ها  بچه از بعضی و عفت. دادم

 و شوند  می ناراحت ،آورم حسابه  ب نامحرم را آنها اگر. دارند من طراتخا دیدن به زیادي
 و گذشـته  سـال  ناچاربه  . نیست مصلحت ،دهم قرار محرمانه رخدادهاي همه جریان در اگر

  . 2دنببین که نویسم می را غیرحساس و اهمیت بی حوادث ،دیگر دفتریک  در ،امسال
 نوشتم امام خدمت اي  نامه. کرد ابالغ را امام محبت و سالم و آمد احمدآقا ظهر از پیش

 :کند حلآنها را    تواند  نمی کسی ،ایشان از غیر که مشکالت از بعضی حل ضرورت بر مبنی
 نگهبان، شوراي ترکیب مجلس، مذاکرات گزارش ،نمایندگان تعداد اساسی، قانون اصالح

 سیاسـت  تعـدیل  اسـاس،  بـی  عرفـی  و شرعی پاگیر و دست هاي  سنت قضائیه، قوه مدیریت
 .انقـالب  و دیـن  نـام  بـه  ها  کاري افراط و خارجی سیاست و سپاه و ارتش مشکل و خارجی

  .خوردم غذا تنهاییبه . آوردند امام دفتر از ناهار ظهر
 و خـودش  گـزارش . آمد مسئول سپاه حفاظت انصاراالمام  روج ع خسرو آقاي ظهر

 توضـیحاتی  .آمدنـد  سـپاه  رمـضان  20 زرهی تیپ از نفر دو عصر. داد را حفاظت سپاه وضع
 از. کردند استمداد آنها از یکی پرونده مشکل حل براي و دادند سپاه زرهی امکانات درباره
 دوکـشتی  و آذرپاداسکله  به وارده خسارت درباره  وزیر نفت   آقازاده  غالمرضا آقاي  

                                                
، با حضور مسئولین اطالعات فارلین مک جریان تبلیغی و ییاجرا سیاست و ها کاییآمری با رفتار مسأله هدایت درباره مشاورت شوراي - 1

  .سپاه، وزارت امور خارجه، کمیسیون امور دفاعی و امنیت مجلس شوراي اسالمی تشکیل شده بود
  .  در تنظیم خاطرات از هر دو دفترچه استفاده شده و موارد تکراري حذف گردیده است- 2
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  . استنبوده زیاد خیلی ؛پرسیدم اوج  و دنا
  
  

  1987 س مار26                    1407 رجب 25   |   فروردین 6 پنجشنبه
              

 کمیـسیون تـاور   =  آمریکـا  سناي کمیسیون گزارش ترجمه ،منزل در نه صبح  ساعت تا
 را هـا   گـزارش . رفـتم  مجلـس  بـه . 1خوانـدم  را آمریکـا  افتـضاح  و فـارلین  مک مسأله درباره

 کـه  کردم تأکید. دادند توضیح را بانکی و پولی هاي  سیاست. آمدند بانکها رؤساي. خواندم
احـداث   و تهـران  يمترو مثل ،بزرگ هاي  طرح و تولیدي کارهاي براي ها  بانک امکانات از

  . شدند ها بانک شبکه توسعه براي استخدام جواز خواستار. کنند استفاده ها شاهراه
 )ع(رضـا  امام  21 و نصر 5 لشکرهاي از نمایندگانی از مرکب ،"باشهدا میثاق کاروان"

 شـیرازي  صـیاد  سـرهنگ . 2کـردم  صـحبت  آنهـا  براي. آمدند خراسان استان از شهدا ویژه و
اش  انتخابی حوزه جمعه امام از  و آمد اصفهانی جعفري آقاي.آمد ارتش و جبهه امور براي

   .بود شاکی
 کمـک  خواسـتار . 3داشـتم  مالقـات   کنگو خارجه وزیر اي آنتونی اندینگا   آق  با عصر

 عـازم  کـه   مـدیر کـل وزارت امـور خارجـه       لواسانی  حسین  و والیتی دکتر. بود ینفت
 دربـاره  و فـارس  خلیج جنوب حکام با برخورد مورد در و   آمدند هستند، فارس  خلیج جنوب

                                                
 _ کتاب ماجراي مک فـارلین؛ فـروش سـالح    ←رجوع کنید ) کمیسیون تاور(حتواي گزارش کمیسیون سناي آمریکا  براي آگاهی از م    - 1

   .آزادي گروگان ها، محسن هاشمی، حبیب اهللا حمیدي، دفتر نشر معارف انقالب
اینکـه فـاو و قالویـزان و    «: ه استدر بخشی از این سخنرانی آمد. تشریح شد 65 در این سخنرانی، دستاوردهاي رزمندگان اسالم در سال      - 2

حاج عمران دست ماست، اینکه از شلمچه عبور کردیم و االن در نه کیلـومتري بـصره هـستیم، اینکـه در کنـار ابوالخـصیب هـستیم و سـاحل               
یـم و  تربیتـشان   قرار دارد و امسال هزاران نیـروي کیفـی عـراق را اسـیر کـرده ا     ایران حساس اروند رود را گرفتیم و بغداد در تیررس موشک  

و به کار گرفتیم، اینها دستاوردهاي روشن حرکـت  به غنیمت گرفته کنیم و صدها تانک و نفربر و ابزار سنگین و توپ را در میدان جنگ         می
زیـر نظـر محـسن هاشـمی، دفتـر نـشر معـارف        » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سـال  « کتاب   ←رجوع کنید   » .سال گذشته شماست  

 .1388انقالب، 

ایـن بـراي مـا مایـه خوشـحالی اسـت کـه مـی بینـیم کـشورهایی کـه            «:  در این مالقات آقاي هاشمی ضمن خوشـامدگویی اظهـار داشـت      - 3
وزیر امور خارجه کنگو نیز ضمن ابـالغ سـالم   » .وابستگی سیاسی ندارند و مستقل هستند، به جمهوري اسالمی و انقالب اسالمی دل می بندند     

ما همواره به وضعیت سیاسی کشور شما توجـه داشـته ایـم، بـه خـصوص در مـورد جنـگ آن را          «:  متبوع خود گفت   کشور جمهوري ریاست
ما مایل به داشتن روابط اقتصادي و سیاسـی بـا شـما هـستیم و امیـدواریم از تجربیـات پژوهـشی فنـی و نفتـی شـما           . مورد بررسی قرار داده ایم    

 ».بتوانیم استفاده کنیم
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 از عـراق  زیـاد  نفت عبور خاطر به عربستان از شد قرار. کردند مشورت لبنان و فرانسه مسائل
 ،عمـان  به نسبت و بگویند مؤمنین بر زیاد فشار از کویت به و دشو گله سعودي لوله خطوط

  .بگیریم پیش در تري نرم سیاست ،بهترش مواضع خاطر به
  بهمـن  22 تظاهرات در ،اي  خامنه آسیدهادي. رفتم عیادت براي ،خانه به برگشتن در 

 قـاي آ. آمـدم  خانـه  بـه  شـب .  استشده معیوب پایش و     مجروح منافقین نارنجک با مشهد
محسن کنگرلو    مشاور نخست وزیر  از نامه چند .آمد  منوچهر   ؛ او  آورده فـر   قربـانی 

 در آمریکـا  هـاي   سـالح  شدن حساب گران خاطر به .کند  می طلبکاري و نیست بردار دست
 جیب از گوید  می فر  قربانی آقاي و نشده داده آنها ادعائی طلب از مبلغی ،فارلین  مک جریان

  .1 استداده خودش
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 پیش خواندن درس براي مهدي. رفتند رفسنجان و کرمان به ها  بچه زود صبح. بودم منزل در
 مـن  بـا  ،خطبـه  سیاسـی  مطالب درباره ؛کرد اقامه کاشانی امامی آقاي را جمعه نماز. ماند من

  و کننـد  نمـی  صـحبت   جمـاران   حسینیه در فردا امام ،گفت لفنیت احمدآقا. نمود مشورت
 مالقـات بـا امـام      کـشور  سراسر پزشکان از جمعی .کنم صحبت حضار براي خواست من از

  . دارند
 عملیـات  سـه  برنامـه  و داد خبـر  عملیات تاخیر از هم باز. آمد رضایی محسن آقاي عصر

 تقـسیم  را ها  مسئولیت و اختیارات که داد نظر سپاه و ارتش آینده مورد در .گفت را محدود
 عملیـات  و خوزسـتان  مثل مرزي غیرو   مرزي حساس نقاط از دفاع که صورت این به ؛کنند
 مـشترك  سـتاد  فرمانـدهی  جـاي ه  بـ  قوا کل فرماندهی ستاد وباشد   سپاهبرعهده   مرزي برون

   . واگذار شودارتشنیز به  حساس غیر نقاط  ومرزها از دفاع. شود تشکیل
  

                                                
بـراي  . او در خارج از کشور بـه کـار داللـی سـالح اشـتغال داشـت      .  فر، عامل اصلی شروع کننده ماجراي مک فارلین بود منوچهر قربانی  - 1

 آزادي گروگـان هـا، محـسن    _ کتاب مـاجراي مـک فـارلین؛ فـروش سـالح      ←اطالع از نحوه ورود او به ماجراي مک فارلین رجوع کنید     
   70الب، صفحه هاشمی، حبیب اهللا حمیدي، دفتر نشر معارف انق
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. پرسـیدم  را محـسن  احـوال و  آمـدم    پائین صبح نماز از بعد
 و نکــرده بیــدار را مــا و بــود آمــده دوازده ســاعت دیــشب
 قبل از حمله عراق به ایـران         ،58 الزمستان س . بود خوابیده

 خـارج  بـه  تحـصیل  ايبـر محسن  و شروع جنگ تحمیلی،       
ــت ــن در و رف ــدت ای ــسانس را م ــک در ، لی ــوق  و بلژی ف

ــادالیــسانس را در  ــا امــروز و نمــود تحــصیل کان مــدرك  ب
بــا تخــصص در طراحــی  مکانیــکمهندســی  لیــسانس فـوق 

ه برگـشت جامدات، شـاخه پالسـتیک هـا و کمپوزیـت هـا،             
 خـاطر  بـه را   خـود  دکتراي کار دوره    به پیشنهاد من،   .ستا

، اسـت  مـا  فـوري  ضـرورت   کـه  موشکی یعصنا به کمک
  . گذاشت ناتمام

 هـم  عفـت  حـال  گفـت . اسـت  خـوب  تحـصیلش  و عقاید و اخالق و روحیه وضع بحمداهللا
 از بعـد  ،دیگر هفته یک تا وبرود   بلژیک  منزل خواهرش در     به است قرار و است خوب

 مـسائل  و اش  آینـده  امهبرن درباره محسن با هم مقداري .گردند  برمی معالجه نتایج از اطمینان
 در دکتـرا  تکمیـل  تا را تحصیل که است نگرفته تصمیم هنوز. کردیم صحبت کشور جاري
 کشور در ماندن ،موشک تولید اهمیت به توجه با رسد   می نظر به. بماند یا ،دهد ادامه خارج

  .بود مذاکرات از بخشی در هم مهدي .باشد بهتر
. بروم امام مبعث عید زیارت مراسم در صحبت يبرا گفتند و کردند تلفن امام دفتر از

 شـد  قـرار . رفـتم  امـام  خدمت. کنم صحبت ایشان جايه  ب من و نکنند صحبت امام بود قرار
  .1بفرمایند کوتاهی صحبت خودشان

                                                
امروز ایران ما این طور نیست که چنانچه فرض کنید که یک رئیس جمهـور آمریکـا بیایـد    «: فرمودنددر این سخنرانی ) ره( حضرت امام    - 1

اهـد  این طور نیست که خیال کنید که اگر یک کسی بیاید اینجا، چـه خو ! اینجا، مردم عادي اینجا حاضر برایشان نیستند بروند تماشایش کنند         
اعتنـایی بـه ایـن مـسائل     . یـک جـور دیگـري شـده انـد     . مردم عوض شـده انـد  . شد، چه می شود، اگر چه بشود؛ نه خیر، این مسأله این نیست      

فقـط شـماها هـستید کـه چنـد نفـري کـه یـک مـسائلی دسـتتان اسـت و یـک             . سـایر جاهـا هـم ندارنـد    . ندارند، نه ما، آفریقایی ها هم ندارند    
 و بـا همـین، کـار تمـام    . کنید که اعمال نمی خواهید بکنید، می خواهید بگویید که ما اعمال می کنـیم  ت و خیال  میهایی دستتان اس   قدرت

 محسن هاشمی
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 ابـراز  از امـام . کردم صحبت ،بودم فرستاده خدمتشان پیش روز سه دو که اي  نامه درباره
 بـا  ،نگراننـد  اساسـی  قانون تغییر به اقدام از همچنین و سپاه و ارتش مورد در شان واقعی نظر

 از غیر را الزم کار این که کردم تاکید من. شود انجام باید باالخره روزي ،دارند قبول اینکه
 امـام  اقـدام  امکـان  کـه  آمـد  نظـرم  به. دهد انجام سوء عوارض بدون تواند  نمی کسی ،ایشان
  . کنیم تعقیب باید ؛دارد وجود
 داد اطـالع  تلفنـی  ، فرمانده نیروي دریایی ارتش   [  زادگان ملک  محمدحسین  ايآق

 57  اصـله ف در آمریکـایی  نـاو  کـه  حـالی  در ،خورده موشک کویتی کشتی یک امروز که
 و ژاندارمري ،  ارتش شهداي یادبود مراسم درو   رفتم ارتش ستاد به عصر. است بوده مایلی

 بیشتروقتم  و برگشتم منزل به. دادمهم  را جوایز  .1مودمن سخنرانی  و کردم شرکت شهربانی
  .گذشت ها گزارش خواندن و تلویزیون تماشاي به
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 رفـتن  از ،هـا   ناهماهنگی اثردر   وفرودگاه رفت    به رفسنجان به رفتن براي محسن ،زود صبح
 دکتـر  منتظـر  و کنـد   می سرفه هنوز گفت. پرسیدیم را عفت احوال تلفنی .برگشت  و دبازمان

 صـحبت  تحقیـق  و هـا   دانـشگاه  وضـع  دربـاره  ،صـبحانه  میـز  سر محسن با. شدم متأثر ؛هستند
  . کردیم

نایـب رئـیس کمیـسیون سیاسـت خـارجی و امنیـت مجلـس           [ هـادي   محمدعلی دکتر
 خارجـه  وزارت از  رئیس اداره مجامع   ناصري سیروس آقاي با همراه] شوراي اسالمی 

 را مـا  کـه  باشـد  اي  گونـه ه  ب ،امنیت شوراي و ملل سازمان با برخورد ،داشتند پیشنهاد. آمدند
                                                                                                              

مؤسـسه  243، جلـد بیـستم، صـفحه    »صـحیفه امـام  « کتـاب  ←رجوع کنیـد  » .با این کار تمام نمی شود؛ اعمال هم بکنید، نمی شود         . بشود ،
  ).ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینی

پیـروزي هـاي    «. در بخشی از این سـخنرانی آمـده اسـت   . را تشریح کرد1365 آقاي هاشمی در این سخنرانی، دستاوردهاي جنگ درسال     - 1
، عراق را به جایی کشانده است که دیگـر صـحبت از پـس گـرفتن زمـین هـاي آزاد شـده        7 و 6، 5کم نظیر سال گذشته مثل عملیات کربالي 

صـدام روز عیـد نـوروز را    . ز این عقب نشینی نکرده خوشحال  است و این یـک پیـروزي بـزرگ بـراي ماسـت      کند، بلکه از اینکه بیش ا      نمی
ببینیـد  .  جشن اعالم کرده و با پررویی گفته است که ایرانی ها امسال را سال سرنوشت نام نهـاده بودنـد، در حـالی کـه مـا هنـوز زنـده هـستیم            

هاشـمی  « کتـاب  ← رجـوع کنیـد   »!. روز زنـده مانـدن خـودش را جـشن مـی گیـرد      دشمن ما در چه ذلت و شکـستی افتـاده اسـت کـه چنـد         
 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، سخنرانی هاي سال 
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 بـستن  بـراي  و شـود  بحـث  جنـگ  آغـازگر  کـردن  پیـدا  دربـاره  دهیم اجازه. نکنند محکوم
 شـرکت  امنیـت  شوراي در و کنیمآمادگی   اظهار  جنوب همسایگان با تعرض عدم قرارداد
  . کنیم مشورت شد قرار امنیت شوراي مورد در.  کردم موافقت ؛نمائیم

 اسـرا  و پناهنـده  هاي عراقی از که -بدر تیپ فرمانده شمس و 1سنجقی  ابراهیم  آقاي
 کمـک  وعـده  ؛شـدند  تیپ بهتر تدارك و رفاهی امکانات خواستار  و ندآمد – شده تشکیل
 امتحـان . انـد   داده زیـادي  مجروحـان  و شـهدا  ،تائـب  اسـراي . جنگند  می خوب گفتند. دادیم
  . است خوبی

 خـانواده  و احمـد  اخـوي  شب. گذشت تلویزیون تماشاي و مطالعه به بیشتر شب و عصر
  .اند شتهگبر مشهد سفر ازآنها . آمدند
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ــودم منــزل در ــه  زود صــبح ،حــسنم. ب ــدهان از جمعــی. رفــت رفــسنجانب ــشکر فرمان  27 ل
 .بـدهم  آنهـا  بـه  عیـدي  شـد  قـرار . آمدنـد  منـزل  به امام زیارت از پس ،تهران )ص(اهللا  رسول
 در مثبـت  نقطه .نمایند حفظ را ها گردان فرماندهان کنند سعی عملیات در که کردم توصیه

 ،شـوند  شـهید  آنهـا  اگر که است این فیمن نقطه و است خط در فرماندهان حضور ،عملیات
  .پاشد می هم از گردان

 هنگـام   کـه  دادیـم  تـرجیح  و کردیم بررسی را جنگ وضع .آمد روحانی حسن دکتر
 حاجیـه  دیـدار  بـراي  است قرار. آمد احوالپرسی براي محمد اخوي. برویم منطقه به عملیات

 اسـتراحت  در و بـستري  قلودو حمل خاطر به همسرش گفت. برود نوق و رفسنجان به والده
  . است مطلق

، معاون  اردبیلی پور کاظم حسین و  وزیر نفت قازاده آ  غالمرضا آقایان   عصر
 احتمـال . دادنـد  شمالی کره با اسلحه معامالت درباره توضیحی. آمدند ] الملل وزیر نفت   بین

 شـد  قـرار  کـه  دادنـد  اخیـر  معاملـه  در داللی حق گرفتن در ،ماموران از بعضی استفاده سوء
 در آب زیـر  هـاي   لوله گناوه،بندر   علیه عراق اخیر بمباراندر   که دادند اطالع. شود پیگیري

                                                
 . آقاي ابراهیم سنجقی رابط میان آقاي هاشمی فرمانده جنگ با آقاي محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بود- 1
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  . شود پیگیري شد قرار  ؛ باشد رفته کاره ب مخصوص هاي بمب احتماالً. اند دیده آسیب دریا
 فرانـسوي  گروگان فوت احتمال از تلفنی ،نخست وزیر موسوي  میرحسین  مهندس

 دارند کمک انتظار ما از ها  فرانسوي. است بهتر حالش  که رسید اطالع بعداً و گفت لبنان در
  .پذیرند نمی را ما شفاعت ،نقاش انیس آزادي گرفتن بدون هم ها لبنانی و
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پاچـه   کلـه  صـبحانه  براي پاسداران. 1گذشت اخبار اعاستم و مطالعه به صبح هشت ساعت   تا
 مجلـس  بـه  نـه  سـاعت .  رفـتم  مجلـس  بـه    ،هـا   مالقـات  و کارها انجام براي. بودند کرده تهیه

  . نبود مهمی موضوع ها گزارش در. رسیدیم
 ناراضـی آنجـا    مدیریت از. آمدند حصارك  کشاورزي  موسسه متخصصان از جمعی

 کـشاورزي  وزارت ادغـام  الیحـه  خواستند من از ، موجود یتمدیر سوء به توسل با و بودند
  . شود راهه ب رو کارها ،متعهدها مدیریت با تا شود، تصویب سازندگی جهاد در

 بـدر  تیـپ  براي بیشتر امکانات. آمدند حکیم عبدالصاحب سید و باقر محمد سید یانآقا
 بکـارگیري  در ،عراق یاسالم انقالب اعالي مجلس نظرات به توجه خواستار و خواستند
 پیگیـري  عـدم  و بـدر  تیـپ  اخیـر  عملیات اي رسانه تبلیغ کمی از . شدند عراقی نیروهاي
 سیاسی کار براي ،دیگر کشورهاي به هیأت اعزام عدم و عراق معارضان کنفرانس مصوبات

 تـاثیر  و انـد   شـده امیـدوار    عـراق  رژیـم  سـقوط  بـه  ضـمناً  .داشتند گله عراق آینده جهت در
  .دانند می جدي را 5 کربالي لیاتعم

 جواد ایروانی حمدآقاي م وزیر   امور اقتصادي  هـاي   صـندوق  اخالل از .آمد دارائی 
                                                

رژیم بغداد به منظور رفع کمبود مالی خـود، تغییراتـی   «: رانسه در گزارشی از وضعیت اقتصادي عراق اعالم کرد در این روز خبرگزاري ف     - 1
سـایر  .  میلیون بشکه نفـت صـادر مـی کنـد    8/1عراق در حال حاضر روزانه . را آغاز کرده و در صدد افزایش میزان صادرات نفت خود است         

کارشناسـان نفتـی خـارجی در بغـداد نیـز دربـارة       » . میلیون بشکه در روز بیـشتر نـشود  6/1شور از اعضاي اوپک انتظار داشتند تولید نفت این ک 
صادرات نفتی عراق طی هفته هاي اخیر با استفاده از ظرفیـت کامـل تـسهیالت انتقـال نفـت از طریـق عربـستان        « :صادرات نفت عراق گفته اند 

 هـزار بـشکه نفـت    300عراق به طور متوسط .  میلیون بشکه در روز فراتر است8/1سعودي، افزایش یافته است و این صادرات در حال حاضر       
عراق عالوه بر این خط لوله نفتی، از کـامیون هـاي ترکیـه    . به دریاي سرخ می رساندعربستان سعودي » بندر ینبع«از طریق خط لوله هاي نفتی      

از سوي دیگر، مذاکرات اخیر مـسئوالن اقتـصادي عـراق    » .فاده می کنداردن است» عقبه« هزار بشکه نفت به سوي بندر300و اردن براي ارسال   
  ».با وام دهندگان، اوضاع را براي تمدید مهلت باز پرداخت  بدهی هاي این کشور مساعد می کند
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 ارزي مـشکالت  از و داشت گله ها بانک پولی سیاست در ،مستضعفان بنیاد و الحسنه قرض
 الیحه یدتائ خواستار وا. بود دولتی اجناس قیمت بردن باال عدم خواهان و گفت جاري سال

  . شد بورس سهام
 و آمریکـا  افتـضاح  از بـرداري  بهـره  و »گیـت  ایـران « تبلیغـی  گذاري سیاست هیأت ظهر

 مـشورت  کـار  سیاسـت  و کارشـان  برنامـه  بـه  راجـع و   آمدند ،آنها شیطانی تبلیغات با مقابله
  . کردند

 فرمانـده    تاري سـ   منـصور  سـرهنگ  سیاسـت  از. آمدنـد  همـافران  از گروهـی  عصر
 ز ا بعــضی ارجـاع  و هــوایی نیـروي  خودکفــائی جهـاد  تــضعیف در ي هــوایی ارتـش نیـرو 

 در نیا  منتجب  رسول  آقاي با جمهور رئیس مخالفت از و داشتند گله جهاد به ها  مسئولیت
  . گفتند نیرو عقیدتی سیاسی مسئولیت خصوص
علی دي آقامحم  ، ایرج  و مسجدي   عزیـز   آمدنـد  رمـضان  قرارگـاه  از جعفـري. 
 تزلـزل  و ضعف از شرحی ،آمده عراق داخل از که   فرمانده قرارگاه قدس   جعفري آقاي

 رسـد  مـی  نظـر  بـه . شـرح داد   را  غرب شمال آینده عملیات برنامه و گفت عراقی نیروهاي
 حـزب  درخواسـت  و عراقـی  کردهـاي  هـاي    برنامه.  است امیدوار خیلی ؛باشد موفق و موثر

  . گفتهم  را ما با تفاهم براي ایران دمکرات
 دوسـت   رفیـق   محسن  آقایان نماز از بعد .1دادم انجام هوایی کیهان با مفصلی مصاحبه

  وزیر سپاه پاسداران جهـت  در اختیـاراتم  از کـه  گرفتنـد  قـول و   آمدنـد  رضایی محسن و 
 قـرار  آن براسـاس  ،بدهنـد  را شـان  جنگـی  برنامـه  گفـتم . کـنم  اسـتفاده  سـپاه  نیازهاي تأمین

                                                
« : لین گفـت ایشان در مورد خرید تسلیحاتی ایران از آمریکا در مـاجراي مـک فـار   . تشریح شد  در این مصاحبه برخی مسائل مهم کشور      - 1

آقـاي  » .را به ما دادنـد ] سیستم موشک ضد هوایی هاوك[» هاك«دادند و چند هزاري هم قطعات ریز و درشت » تاو«آمریکایی ها به ما هزار    
به محض اینکه ایران دریافت که آمریکایی ها می خواهند ایـن سـالح هـا را بـه قیمـت  بیـشتر بفروشـند، مـا تـصمیم           « :هاشمی در ادامه گفت   

آمریکایی ها به اسرائیل نقشی جهت ایفا در ایـن معاملـه داده بودنـد تـا بـدین طریـق       .  میلیون دالر از کل مبلغ را نپردازیم   5/14 الی   14تیم  گرف
نـه  روس هـا و نـه    « :آقاي هاشمی در مورد اقدامات قدرت هاي بزرگ در جنگ نیـز گفـت  » .بتوانند اعالم کنند که ما با اسرائیل رابطه داریم    

ایی ها و نه ارتجاع و نه صهیونیست ها، هیچ کدام حاضر نیستند که عراق از ما شکست بخـورد کـه ایـن خـودش دو حالـت مـی توانـد         آمریک
حالت دوم می تواند بـه ایـن صـورت باشـد کـه جنـگ       . حالت اول این است که ما شکست بخوریم که برایشان خیلی مهم نیست  : داشته باشد 

آنچـه بـراي دنیـا    . و آتش بس باشد و آتش زیر خاکستر همیشه وجود داشته باشد و مـا همیـشه مـشغول باشـیم    باقی بماند با یک صلح نیم بند       
تـرین   شاید اهمیت داشته باشد، این است که شکست عراق به عنوان یک پیروزي نظامی براي جمهوري اسالمی ایران تلقی نشود، این اساسـی        

بـه طـور   « :اخلی کشور نیز ، اختالف مجلس و شوراي نگهبان را جزئی خواند و گفـت ایشان درباره مشکالت د » .رکن حرکت اخیر آنهاست   
هاشـمی رفـسنجانی، مـصاحبه هـاي سـال      « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » . درصد با شـوراي نگهبـان مـشکلی نـداریم    95 تا  90معمول یعنی حدود    

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366
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. خواستند سپاه دریایی و هوایی نیروهاي براي ،ارتش امکانات از معمول مطابق  .گذاریم  می
  .آمدم منزل به شب
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 کـارگیري  هبـ  و رمـضان  قرارگـاه  مسائل درباره .آمد آقامحمدي] علی[آقاي   . بودم منزل در
 از چه گر ؛1است بررسی قابل  طالبانی جالل اظهارات. شد صحبت راقیع معارض نیروهاي

 ،باشـند  او کارهـاي  جریـان  در هـا  سـوري  و ها روس اگر. کنیم استفاده توانیم  می اقداماتش
  . باشیم دقیق باید ؛نیست توجیه قابل فعالً

 برنامـه  و خـود  کـار  و تحصیل وضع از. آمدند - مطهري شهید فرزندان  - محمد و علی
 پدرشـان  سالگرد مراسم در که خواستند  .است مریض مادرشان .گفتند شان لییتحص آینده

 از فـائزه  عـصر . کننـد  جمـع  دانـشگاهی  و دینـی  علـوم  بـین  کـه  کـردم  تاکیـد . کنم صحبت
. کرد مرتب را خانه وضع فائزه. آید  می آلمان از امشب عفت که رسید خبر و آمد رفسنجان

  .پرداختم ونتلویزی تماشاي به و شب  عصر
  

                                                
حضور آقاي محمد باقر ذوالقدر فرمانده قرارگـاه رمـضان و جـالل طالبـانی رئـیس اتحادیـه میهنـی         جلسه اي با 1366 فروردین 4 در روز  - 1

 محل دفتر جالل طالبـانی تـشکیل شـد و مـسائل مربـوط بـه عملیـات مـشترك مـورد          "یاغسمر"در ) فتح(کردستان عراق در قرارگاه رمضان     
 تـا  "قیـوان "، محورهاي عملیات نامنظم از )ماؤوت و چوارتا(روهاي منظم در این جلسه با توجه به محورهاي عملیاتی نی      . بررسی قرار گرفت  

این اولین تجربه کـار مـنظم مـی توانـد باعـث تـداوم همکـاري        « : در این جلسه آقاي ذوالقدر گفت.   تعیین شد "سفره" گالله و    "کاریزه،"
طالبـانی  » .ته در رابطه با همکاري گروه هاي عراقـی نداشـتیم  هاي ما و شما در زمینه کارهاي برزگتر بوده باشد، چون ما تجربه خوبی در گذش    

 ـ ما راه قیـوان و ایـن    2.  هزار پیشمرگ جنگی آماده جنگ را بسیج می کنم5 الی 4 ـ من  1: من چهار نکته را به شما قول می دهم« :نیز گفت
 و این را گفته ایم که تا چهار مـاه مرخـصی و اسـتراحت     ـ ما استراحت نخواهیم کرد و ادامه خواهیم داد 3. مناطق خودمان همه را می گیریم

البته یک سري نقـصان هـا در   .  ـ ما تا آنجا که توان داریم، کار خواهیم کرد، الیکلف اهللا نفسأ اال وسعها  4. نیست و چهار ماه دائم می جنگیم
، مرحلـه کـورك  تجربیـات    2 و 1راق سه تجربه فـتح  کار بوده است ولی در رابطه با همکاري جمهوري اسالمی با اتحادیه میهنی کردستان ع   

اگـر  « :جالل طالبانی سپس در مورد ضرورت اجـراي عملیـات گفـت   » .موفقی بوده است، گذشته از یک نقصان هایی که در هر کاري هست    
، "هجـوم متحـرك  "  دارد، من می گـویم کـه اسـتراتژي   "دفاع متحرك"صدام استراتژي . ما بنشینیم، دشمن به همین جا هم حمله می کند       

طالبانی همچنین پیشنهاد کرد که نیروهاي ایرانی که قرار است عـالوه بـر مـاؤوت، چوارتـا را نیـز تـصرف کننـد،         » .من عکس او را می گویم     
 مرکـز مطالعـات و   1443سـند شـماره   : مأخـذ » . پیشروي کننـد "ازمر"چوارتا متوقف نشوند و به کمک اتحادیه میهنی کردستان تا ارتفاعات       

 .، بی سیم24641، نوار شماره 40حقیقات جنگ، دفتر چه ثبت جنگ راوي قرارگاه رمضان، محسن محمدي معین، صفحه ت
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 نماینده امام خمینـی در جهـاد سـازندگی و رئـیس کمیـسیون برنامـه و             نوري عبداهللا آقاي
   بـه  تـشویق  را ایـشان  کـه  داد را منتظـري  اهللا  آیـت  بـا  مـذاکراتش  شرح. آمد بودجه مجلس 

 و رفـت  منجملـه  ؛داشـت  جهـت  ایـن  از ییاهپیشنهاد و ستا   کرده عشانوض کردن تر عادي
 بـا  ،جنـگ  بودجه خرج بر نظارت براي گروهی تشکیل درباره. ایشان با مسؤوالن بیشتر آمد

  . بدهیم حکمی شد قرار ؛کردم مشورت ایشان
 جریـان با  برخورددر خصوص نحوه     . آمد کرمان جمعه امام جعفري یحییسید آقاي

 - فـارلین   مـک  سفر درباره کننده سئوال نفرهشت   و 1دولت مخالف رأي 99 در هک مخالف
جـوازي   آنـان  تبرئـه  براي من از بود مایل بیشتر. پرسید - اند  کرده عمل امام نظر مخالف که

 عمـل  روح ولـی  ،انـد   کـرده  عمل نمایندگی وظایف به آنها ،ظاهر شکل در گفتم که بگیرد
  . است منطقی توجیه بدون و ماما نظر خالف جهت در حرکت ،آنها

 و لبنـان  مبتالبـه  مهـم  مـسائل . آمد سوریه در سفیرمان ،اختري محمدحسن آقاي عصر
 مـصلحت  مقطـع  ایـن  در ،داشـت  تاکیـد . کـرد  مشورت هم و داد نظر هم  ؛گفت را سوریه
 نفت وزیر شده بنا  ؛داشتم را نظر همین هم من. کنیم جدا خودمان از را ها سوريکه   نیست
  . گذشت تلویزیون تماشاي و مطالعه به شب. بپذیریم را سوریه
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 اقامـه  بـراي  . کـردم  مطالعه جمعه هاي  خطبه براي ،دقیقه وپنج چهل و دهساعت   تادر منزل   

                                                
 نفـر از نماینــدگان، علـی رغـم اطــالع از نظـر امــام     99 در جریــان رأي اعتمـاد بـه مهنــدس میرحـسین موســوي، تعـداد     64 در پـاییز سـال   - 1

، »، امیـد و دلواپـسی  1364هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سـال  « کتاب ←رجوع کنید   . رأي موافق به نخست وزیر ندادند     ) ره(خمینی
نمایندگان محافظه کار، پس از افشاي ماجراي مک فارلین، با تنظیم نامـه اي بـا امـضاي هـشت نماینـده،      .  283به اهتمام سارا الهوتی،  صفحه      

ایـن هـشت   . و نهیب ایشان، نامه استیـضاح را پـس گرفتنـد   ) ره( سخنرانی امام خمینی دکتر والیتی وزیر امور خارجه را استیضاح کردند که با     
نماینده عبارت بودند از آقایان سید احمد حسینی سـیرجانی، جـالل الـدین فارسـی، نیکـروش، سـید محمـد خامنـه اي،  موسـویانی، حـسنعلی               

 آزادي گروگـان هـا،   _کتاب ماجراي مک فارلین؛ فـروش سـالح    ←رجوع کنید  .نجفی رهنانی، مرتضی فهیم کرمانی و ابراهیم اسرافیلیان       
  .دي، دفتر نشر معارف انقالبمحسن هاشمی، حبیب اهللا حمی
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 استـضعاف  و اسـتکبار   موضـوع  در جدیـدي  بحث . رفتم تهرانبه دانشگاه   جمعه نماز
  محـسن   آقـاي  .گذشـت  مطالعـه  و تلویزیون تماشاي به بیشتر شب و عصر. 1کردم شروع

 تهـران بـه    توضـیح  و مذاکره براي شد قرار . است افتاده عقب عملیات که داد اطالع رضایی
  .بیاید
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 سـپاه  سـتاد  محـل  - فیـروزه  قـصر  بـه . کردم می مطالعه خانه در  هشت و نیم صبح     ساعت تا
 شـروع  بـاران . کردم صحبت مسلح نیروهاي مشترك صبحگاه مراسم در  و رفتم -پاسداران  

 وقتم بیشتر.  است باریده تهران در زیادي باران امروز و دیشب. 2کردم کوتاه را صحبت. شد

                                                
 در خطبه اول در ادامه بحث عدالت اجتماعی که پیشتر مباحث رابطه غنی و فقیـر، رابطـه نژادهـا و رابطـه زن و مـرد بـه طـور سلـسله وار               - 1

در این بحث دیدگاه مارکسیسم مورد نقد و بررسـی قـرار گرفـت و خـاطراتی از     . ر و استضعاف آغاز شدمطرح شده بود، بحث جدید استکبا  
، وجـود امـدادهاي   65در خطبه دوم نیز درباره وضعیت جبهـه هـاي جنـگ در سـال     . دوران مبارزه در ارتباط با  زندانیان مارکسیست بیان شد      

آقـاي هاشـمی در مـورد    . زي هاي سیاسی ایران در عرصه بین الملل مطالبی مطرح گردیـد غیبی، ارزیابی یکساله از انقالب، وضع عراق و پیرو 
دنیایی که پارسال به فکر تقویت دفاع به اصطالح متحرك عراق بود و خـودش را آمـاده مـی کـرد بـراي اینکـه       « :وضعیت فعلی جنگ گفت  

اکره بکشاند و آمریکا کاروان جلـوگیري از فـروش اسـلحه بـه ایـران در      تمام مراکز اقتصادي  و مردمی ما را بزند و ایران را با زور به میز مذ         
اطراف دنیا تشکیل می داد و کسانی که آن همه توطئه می کردند،  امروز همه شان در روزنامه می نویسند فکري بکنید بـراي آینـده منطقـه و        

جنـود اسـالمی  بعـد از پیـروزي بـر عـراق را االن دارنـد        سـدهاي مقاومـت در مقابـل حرکـت     . خاکریز بعد از صدام را از االن  محکم بکنید    
ایشان درباره موضع ایاالت متحده آمریکا در برابر جنگ ایران و عـراق و کوشـشی    » .سرنوشت جنگ این جور تعیین شد     . ریزي می کنند   پایه

روي « :ر سـال گذشـته علیـه ایـران، گفـت     که براي مداخله فعال در آن و بحرانی ساختن خلیج فارس می کند، با اشاره به فـشارهاي جهـانی د    
منـافقین داخلـی، اطالعـات دادنـد،     ] یعنـی [نفت فشار آوردند، همـه امکانـات را شـوروي هـا و فرانـسوي هـا دادنـد، جاسـوس هـاي انگلـیس           

ا را بزنند و نفـت مـا را   آمریکایی ها اطالعات ماهواره اي دادند، ارتجاع  منطقه فضایی را داد، فرودگاه دادند، امکانات دادند که قیمت نفت م 
ما که باعث شـده بـودیم قیمـت نفـت     . کم کنند، ولی از لحاظ قیمت خودشان ضرر کردند، مثل بچه رذلی که پستان مادرش را گاز می گیرد   

بـراي اینکـه   . دالر دالر را برسانند به هفـت هـشت   27را باال برده بودیم، براي اینکه ما را به زمین بزنند، خودشان را به ضرر انداختند که نفت       
هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .ما را شکست دهند، حاضر شدند کار خودشان را خراب کنند؛ براي اینکه خطر چیز دیگري برایشان بود      

 . 1388زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال 

نیروهاي مسلح باید جنگ را به نقطه اي برسانند کـه امکانـات کـشور صـرف زیربنـاي اقتـصاد و       « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است  - 2
توجـه رهبـري،   « :آقاي هاشمی با اشاره به نقش نیروهاي مسلح در برابر تهاجم مستکبران افزود» .تجهیز نیروهاي مسلح کشور براي آینده شود  

هاي مسلح کشور دلیل اهتمام انقالب به نیروهـاي مـسلح اسـت و در سـال گذشـته      امت انقالبی، مجلس و دیگر مسئوالن کشور به نقش  نیرو         
 عالوه بر بودجه جاري براي نیروهـاي مـسلح اعـم از ارتـش و سـپاه،      1366یک سوم بودجه کشور به مصرف نیروهاي مسلح رسید و در سال      

 همچنـین  یـک سـوم از امکانـات ارزي کـشور     .  یافتهفتاد میلیارد تومان که تقریباً یک چهارم از کل بودجه است، براي جنگ اختصاص  
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رئـیس مرکـز اسـناد       زیـارتی  حمیـد سـید     آقـاي  نوشـته  ،انقـالب  تاریخ اداسن مطالعه به
] روحـانی [=  زیارتی آقاي عصر  ؛شد صرف مصاحبه براي آمادگی جهت انقالب اسالمی 

 جریـان . ضـبط کـرد    نـوار  سـاعت  دو حـدود . آمد انقالب  تاریخ درباره مصاحبه ادامه براي
  . 1گفتم را 42 سال در سربازي به خودم و ها طلبه اعزام

 به ارتش  747 هواپیماهاي تحویل خواستار تلفنی،  نخست وزیر موسوي مهندس آقاي
 خواســتار ســنجقی  ابــراهیم آقــاي. شــد اســتفاده بــراي ملــی ایــرانهواپیمــایی  =  همــا

 فرمانـده    سـعدي  حـسنی  حسین آقاي. شد سپاه به مشموالن از بیشتري سهمیه اختصاص
  . وقت گرفتزمینی نیروي جنگی آینده برنامه توضیح رايب ،نیروي زمینی ارتش
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 بـه . کـرد  مـشورت  و داد گـزارش  آینـده  عملیات برنامه درباره .آمد رضایی آقاي وقت اول
 نیروي فرمانده با مجاور اقتا رد  .شد  نمی باز دفترم در  رمزدار  اي  نمره قفل. آمدم مجلس
 خواهـان   ؛دهنـد   مـی  انجـام  محـدودي  حملـه  زوديه  بـ  گفـت  .کـردم  مالقات ارتش زمینی

  . بود سپاه دست از ها توپخانه از بخشی برگشت
 مراجعـات  تـنفس  در. بـود  مطـرح  شـهري  اراضـی  الیحـه . مانـدم  علنـی  جلسه در ظهر تا

 زمـین بـه هـواي      موشـک  قبـضه  شـش  تعـداد  گفـت  رضـایی  محسن آقاي. داشتم زیادي
  . 2است افتاده سپاه دسته ب ،افغانی  چریک گروههاي از یکی از آمریکایی استینگر

                                                                                                              
به جنگ اختصاص داده ایم و این نشان اهتمامی است که جامعه، مسئوالن، مجلس و دولـت بـراي نیروهـاي مـسلح در ایـن مقطـع قائـل            را

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .است
به اهتمام محسن هاشمی توسط دفتر نـشر معـارف   » هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه«از دوران مبارزه، در کتاب   ایشان   مجموعه خاطرات    - 1

این کتاب با استفاده از اسناد ساواك و همچنین نوارهـاي ضـبط شـده از ایـشان     . انقالب منتشر شده و تاکنون به چاپ هاي متعدد رسیده است    
  . ه استتهیه و تدوین شد

صدها میلیون دالر از کمک هاي آمریکا به مبـارزان افغـانی   «: چاپ آمریکا نوشت» اخبار آمریکا و گزارش هاي جهان« در این خصوص  - 2
شـود   گفتـه مـی  . به وسیله برخی رهبران نامطمئن چریک ها یا به وسیله برخی سیاستمداران تبعیدي افغان مورد سوء استفاده قرار گرفتـه اسـت           

 دسـتگاه موشـک اسـتینگر را در مقابــل دریافـت یـک میلیـون دالر بـه پاسـداران انقـالب اســالمی          16 از فرمانـدهان مجاهـدین تعـداد    دو تـن 
گفتـه  «: رادیو بی بـی سـی نیـز در ایـن بـاره گفـت      » .مقامات آمریکایی اصرار دارند که بقبوالنند این موشک ها به سرقت رفته اند     . اند فروخته

 قرار گرفتن این موشک ها این نگرانی را به وجود آورده که دیري نخواهد گذشـت کـه از ایـن موشـک هـا علیـه      شود که در دسترس     می
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 قبول ؛داشت الجزایر به من سفر بر تأکید .آمد الجزایر سفیر آقاي شریف دربال   عصر
 شـهرکی  غالمعلـی  آقاي.  آمدند جنگ امور براي  سنجقی و روحانی دکتر آقایان. کردم
           نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس  براي ؛آمد 

 لیـست  حـذف  بـا  شـهري  اراضـی الیحـه     تصویب راه در ،مجلس در امروز که مشکلی حل
نماینـده چـالوس و     [ طاهـائی  سـیداکبر  آقـاي .  اسـت  آمـده  پیش ضرورت مورد شهرهاي

 نـژاد   مهـدي  آقـاي . شد مازندرانم سفر در نکابنت به رفتن خواستار و آمد] نوشهر در مجلس  
  . آمد اسرائیل و لبنان امور برايهم 

 منتظـري  اهللا  آیت با آمد و رفت شد قرار. بودیم اي  خامنهیت اهللا   آ مهمان شب ،قوا سران
 بـا  تا ،کنند شرکتهم    نگهبان شوراي اعضاي ،سران جلسات بعضی در نیز و کنیم بیشتر را

. گفـتم  را آینـده  عملیـات  چهـار  برنامـه  و جنگ وضع. باشند آشنا رکشو مشکالت و نیازها
 ایـن  نظرشـان  ،حـضار  بیـشتر . شد بحث لبنان هاي گروگان مشکل حل براي شفاعت درباره

 فرانـسه  و آمریکـا . یابـد  پایـان  بایـد  نحـوي  به و  نیست مفید آنها بودن گروگان ادامه که بود
 آقـاي  دربـاره . شـود  آنهـا  تنـد  اقدامات براي اي  بهانه ،است ممکن و بدهند امتیاز توانند  نمی
محمدتقی شد صحبت نیرو وزیر بانکی .  
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. دادم انجـام  ،بـودم  آورده منـزل  بـه  که را مجلس کارهاي ده صبح  ساعت تا. بودم منزل در
 بـه  وسـیعی  حملـه  عـراق  کـه  داد اطـالع  روحـانی  دکتر آقاي .گذشت مطالعه بهوقتم   بیشتر

 داده دست از هواپیما دو و دهد انجام کاري نتوانسته ولی ه،کرد گناوهبندر و خاركجزیره  
  . 1است

   و فظح المللی بین  مسابقات پنجمین دورهاختتامیه  جلسه در سخنرانی براي عصر
                                                                                                              

    کـه در اختیـار   » اسـتینگر «نقل می شود کنگره آمریکا از گزارش هاي اخیر درباره اینکه موشک هاي   . نیروهاي آمریکا استفاده خواهد شد
 ».ان افتاده، سخت نگران شده استمجاهدین افغان گذاشته شده بود، به دست ایر

 بمـب  12 طبق گزارش ارتش جمهوري اسالمی، جنگنده هاي عراقی امروز ضمن تجاوز به حریم هـوایی بنـدر گنـاوه، اقـدام بـه پرتـاب                - 1
ر آب هـاي  و د تاخیري به سوي تأسیسات نفتی این بندر نمودند که در جریان این حمله، دو فروند از هواپیماهاي دشمن هـدف قـرار گرفـت          

 . فارس سرنگون شد خلیج
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ــاد ،محالتــی رســولی آقــاي. 1رفــتم ارشــاد حــسینیه بــه قــرآن قرائــت  نماینــده امــام در بنی
 انقـالب  مـسکن  بنیـاد  نفـع  به شهري اراضی قانون در اي  تبصره گنجاندن براي.  آمدمسکن

 آقـاي . آمدنـد  عیـد    دیـدن  براي ها  زاده همشیره و فاطمه همشیره شب. اسالمی استمداد کرد  
 سـپاه  اصلی نیروي. شود  می آغاز عملیات بصره شرق منطقه در امشب که داد اطالع سنجقی

  . مستقرند آنجا در
  
  

                                                
همه عزت جمهوري اسالمی و شخص امام که بزرگترین مرد زمان ما در جهان اسالم  هستند، بـه  «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

 بـه خـاطر قـرآن ایـن     این خاطر است که به قرآن اتکا دارند و رزمندگان ما نیز که داوطلبانه خون می دهند و این چنـین مـی جنگنـد، تحقیقـاً      
. گونه عمل می کنند و مقاومت جمهوري اسالمی در برابر آمریکا، شوروي و ارتجاع نیز به لحاظ قدرتی است کـه از قـرآن الهـام مـی گیـرد          

وقتی انسان با خود در خلوت تدبر می کند و بـه نعمـت وجـود قـرآن مـی اندیـشد، بـی اراده در مقابـل خداونـد و آفریـدگار جهـان خـضوع               
کند که برا ي هدایت خلق و سعادت بشر چنین وسیله اي را قرار داده است، چه چیزي بهتر از کالم خداوند می تواند به انسان ها آرامـش            می

قـرآن حـل کننـده  اخـتالف هاسـت، امـا تـصمیم        . کالمـی کـه بـی تردیـد جـز حقیقـت نیـست       . و اطمینان بدهد و مشکالت بشر را حل کنـد  
دفتـر  » ،1366هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال    « کتاب ←رجوع کنید » .سالمی به دنبال حل اختالف نیستندگیرندگان در کشورهاي ا  

  . 1388نشر معارف انقالب، 

 مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم
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دو و نیم    ساعت بصره شرق دردیشب   که داد اطالع. شدم بیدار سنجقی آقاي تلفن زنگ با

 در  هفت و نیم صبح       عتسا. 1 است آمده بدست توفیقاتی و ایم  کرده آغاز را حمله ،بامداد
 مقـدم  قرارگـاه  در  قـائم مقـام فرمانـده نیـروي زمینـی سـپاه         صـفوي  رحـیم  آقاي با دفترم

 خـط  طـرف  بـه  و ایم  گرفته را دشمن خاکریز اولین ،  1 حمزه خطدر   گفت. کردم صحبت
 آقـاي  بعـداً  ؛ ایـم  نداشـته  پیـشرفتی  فرعـی  محور در گفت .بود راضی و رویم  می پیش بعدي
علی شمخانی   جانشین فرمانده سپاه و فرمانده نیروي زمینی  حدود محور آن در ،گفت 

  .دادم نمایندگان به را عملیات خبر ،مجلس جلسه شروع از قبل. 2ایم داده هم اسیر سی
 ،عملیـات  اسـم  شـد  قـرار . کـردم  صـحبت  رضـایی  و شـمخانی  آقایـان  با. آمدم دفترم به

  حــسن و رئــیس ســتاد تبلیغــات جنــگ زيخــرا  ســیدکمال نظــر. باشــد 8 کــربالي
                                                

بـا هـدف   ) شـلمچه ( در  منطقـه عمـومی شـرق بـصره    ")عـج (یا صاحب الزمـان "  با رمز مقدس    "8کربالي" در سحرگاه امروز عملیات      - 1
.  آن، به همت یگان هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی با فرمانـدهی قرارگـاه هـاي کـربال و قـدس آغـاز شـد        تصرف کانال زوجی و عبور از     

دلیل اجراي این عملیات را پاسخگویی به شرارت هاي اخیر دشمن در حملـه بـه منـابع اقتـصادي کـشورمان و بـرهم       ) ص(قرارگاه خاتم االنبیا 
 .زدن امنیت کشتیرانی در خلیج فارس اعالم کرد

 نیمه شب نیروهاي هفت لشکر و تیپ سپاه  با تجهیزات کامل پشت خاکریزها منتظر دستور فرمانـدهان خـود جهـت حملـه          24 در ساعت    - 2
را علیه دشمن آغاز کرده انـد، امـا   » جنگ الکترونیک«به دشمن هستند، با تدبیر فرماندهان در قرارگاه کربال، همه یگان ها از دو ساعت پیش       

در حالی که با تراکم  ارتباطات  بی سـیمی یگـان هـا    . ن هیچ گونه حرکتی که حاکی از حساس شدن او باشد، دیده نمی شوددر خطوط دشم 
در تماسی با قرارگاه کربال اوضاع را غیـر عـادي و   ) آقاي اسدي(  المهدي 33فرمانده لشکر . انتظار می رود دشمن واکنشی از خود نشان دهد   

این سکون و سکوت دشمن باعث تعجب مـسئوالن  قرارگـاه شـد، ولـی  حـساسیت خاصـی را هـم در آنهـا         هر چند . مشکوك توصیف کرد 
در پاسـخ فرمانـده نیـروي زمینـی     ) آقاي غـالم پـور  (به طوري که سه دقیقه قبل  از شروع عملیات، فرمانده قرارگاه کربال     . ایجاد  نکرده است   

بـا ایـن حـال، احـساسی پنهـانی از هوشـیاري مرمـوز        »  . عادي است و خبري نیستوضع « :که وضع را جویا شده بود، گفت      ) آقاي شمخانی (
دشمن خبر می دهد، لذا مسئوالن سپاه بر آن می شوند تا بـه منظـور پیـشگیري از تلفـات و ضـایعات بیـشتر، بـه فرمانـده عـالی جنـگ ـ آقـاي             

  عملیات در شب هاي بعد جلـوگیري و حرکـت انجـام شـده     هاشمی رفسنجانی ـ پیشنهاد کنند در صورت عدم موفقیت در شب اول، از ادامه 
 فجـر اسـت کـه بـه دلیـل      19 دقیقه  قبل از موعد مقرر آغاز  می شود؛ آغاز گر آن، لشکر 10عملیات . به عنوان یک عملیات فریب تلقی شود 

 آغـاز  2 : 15ده بود کـه عملیـات در سـاعت    قبالً قرار ش.  مواجه شدن با هوشیاري دشمن، ناچار شده عملیات را پیش از موعد مقرر آغاز کند     
. گیـرد  مـی  با آغاز عملیات به سرعت آتش سالح ها سرتاسر خطوط درگیري  را فرا.  بامداد آغاز شده است2:5شود ولی در عمل  از ساعت     

 بـه نحـوي کـه نیروهـاي     ، دشمن به طور گسترده اي انواع مـین را در جلـو خـاکریزش ریختـه اسـت     )2:10تا  2 : 5(در طول همین چند دقیقه    
در حـالی کـه جنگـی سـخت بـین نیروهـاي       . خودي ناچارند مین ها را همچون آب با دو دست کنار بزنند تا خود را به باالي خاکریز برسـانند  

 دسـتگاه تانـک پیـشرفته و    50خودي و دشمن ادامه دارد، یگـان ضـدزره  در نخـستین سـاعات ورود بـه منطقـه عملیـات موفـق شـد حـداقل                    
، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات جنـگ سـپاه      55سـالنامه جنـگ ایـران و عـراق، کتـاب       : منبـع   . وهاي حامل نفرات دشمن را منهدم کنـد       خودر

  .پاسداران انقالب اسالمی
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 دکتـر  و سـنجقی  آقایـان . بـود  همـین  هـم  رئیس کمیسیون امـور دفـاعی مجلـس      روحانی
 توپخانــه ،شــمال عملیــات بــراي رضــایی آقــاي. جنــگ امــور بــراي ،آمدنــد هــم روحــانی

  . خواهد می
 یلتحـص  بـه  تـشویق  و کـردم  صـحبت  آنها براي. آمدند تهران مونث هاي  طلبه از جمعی

 هفت و   ساعت تا عصر. کردیم حذف جنگ امور به رسیدن براي را ها  مالقات ظهر. 1نمودم
نائـب  [ کروبـی ]مهـدي [ آقـاي  بـه . بـشویم  جنـوب  بـه  سفر آماده که کردم کار دفترم در نیم

 اراضـی  10 مـاده  خاطر به که - پنجشنبه جلسه ادامه براي  را الزم هاي  توصیه] رئیس مجلس 
 مـذاکره  تلفنـی  ،شـمخانی  و سـعدي  حسنی ،رضایی آقایان با. مودمن  - دارد اهمیت شهري

  . بدهند را رضایی آقاي نظر مورد توپخانه تأمین ترتیب که شد
 در سـران  جلسه براي را ایشان و کرده صحبت منتظري اهللا  آیت با تلفنی ،گفت احمدآقا

  . معذورم گفته و کرده برخورد سرد ایشان  .ه استنمود دعوت منزلشان
 مهـدي  بـه . خوابیـدم  زود و بـستم  جبهـه  بـه  سـفر  براي را چمدان. رفتم خانه به شب اول

  .کنیم حرکت نماز از بعد بود قرار. کند بیدارم صبح چهار ساعت که گفتم
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کـه   گفتنـد . شدم بیدار پاسدارها زنگ اب ،بامدادیک ربع به پنج      ساعت. نکرد بیدارم مهدي
 پـنج  سـاعت  و پوشـیدم  بـسیجی  لبـاس  ،خوانـدم  نمـاز  ،شدم بلند فوراً .هستند حرکت آماده

 آمده هم سنجقی  ابراهیم و ترابی   مصطفی ،  روحانی  حسن  آقایان. کردیم حرکت
 اي  زرعـه م و آب چـاه  کنـار  ،صـحرا  در را صـبحانه . رفتـیم  اراك نزدیـک  تـا  یکسره. بودند

                                                
 در این دیدار که جمعی از خواهران طلبه مدرسه شهید مدنی  وابـسته بـه سـازمان تبلیغـات  اسـالمی حـضور  داشـتند، ابتـدا  گزارشـی از              - 1
وش تحصیلی  مدرسه توسط یکی از خواهران ارائه شد، آنگاه آقاي هاشمی با اشاره بـه ابهامـاتی کـه در زمینـه تحـصیل بـانوان مطـرح مـی                ر

ابهاماتی  بود مبنی بر اینکه خواهرانی که درس می خواننـد در نهایـت خواستـشان چیـست؟  آیـا مـی خواهنـد خـانم هـا           « : شود، اظهار داشت  
در . که در جامعه ما خانم هاي تحصیل کرده اگر تحصیالت دینی داشته باشند،  به اندازه روحانیون مـرد میـدان ندارنـد    واعظ شوند؟ پیداست    

شوراي انقالب فرهنگی راجع به این موضوع بحث شده است که راه براي خانم هایی که تحصیل می کنند باز باشد که اگر مایـل هـستند، بـه           
اصـل مـساله کـه    .  ن معلم و دبیر وارد دبیرستان شوند و یا در رشـته هـاي معـارف اسـالمی ادامـه تحـصیل بدهنـد       دانشگاه راه یافته و یا به عنوا 

هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   »  .به هر حال نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل مـی دهنـد  . ها درس بخوانند، بسیار خوب است  خانم
  .1388عارف انقالب، دفتر نشر م» ،1366رفسنجانی، سخنرانی هاي سال 
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 یکسره آنجا از .بود سرد  هم هوا. بودند گرفته قم از سرشیر و عسل ،محافظان. کردیم صرف
 را   ناهـار  ورا خوانـدیم     ظهر نماز. ماندیم اي  مزرعه و رودخانه کنار ،مالوي جنوب تا رفتیم

حرکـت کـردیم و      خوزستان سوي به   .، خوردیم بودند  گرفته برگ چلوکباب ،مالوي ازکه  
  . رسیدیم وبغر نزدیک

 سـپس .  نمـودیم  استراحتی و شد صرف کاهو شام  . ماندیم جنگلی در اهوازرا در    شب
 اطـالع . بیاینـد  آنجـا هـشت    ساعت ،سپاه فرماندهان بود بنا. رفتم بعثت یک خاتم قرارگاه به

 مقـر  در است الزم ،گرفته پس را دیشب تصرفات از قسمتی دشمن ،عصر امروز چون دادند
  . 1بیایند توانند نمی ،کنند هدایت دیشب تصرفی خط گرفتن پس براي را متهاج و بمانند

 ها  توپخانه برق. کردیم حرکت شلمچهمنطقه   سويه  ب شام از بعد. برویم جلو ما شد قرار
 امـام  قرارگـاه  بـه   شـب ده   سـاعت . داد  می خبر جنگ شدت از انفجارها صداي و هارومنّ و

 صـفوي   یحیی رحیم   و شمخانی  علی  آقایان و اه  قرارگاه فرماندهان  رسیدیم )ع(علی
 گـزارش . بودند جمع ... و  افشردي مسئول اطالعات نیروي زمینی سپاه       باقري محمد و

  .دادند را  8کربالي گذشته روز چند عملیات کامل
 بـراي  دشـمن  ،بـرویم  جلـو  بـه  محکمی گام ایم  شده موفق حمله اولی ساعت در اینکه با
 گـشته  دست به دست خط از قسمتی ،بار سه دو تاکنون و جنگد  می سخت ،آن گرفتن پس

 نجـف  و )ص(اهللا رسـول  27 لـشکرهاي  ،داشـتیم  حـضور  قرارگـاه  در ما که ساعت آن از و
 پـس  و خط تکمیل براي ،هستند ما نیرومند لشکرهاي از که )ع(طالب ابی بن علی و اشرف
 آنجـا  در مـا  کـه  بامـداد  دو سـاعت  اتـ . 2بودنـد  شده جنگ وارد ،رفته دست از نقاط گرفتن

                                                
  33هدف از مرحلـه دوم، همـان اهـداف مرحلـه اول بـود، بـراین مبنـا کـه لـشکر         .  با تدابیر جدید انجام شد8 مرحله دوم عملیات کربالي  - 1

ود  نیز به تکمیـل اهـداف مرحلـه اول خـ    10 را تصرف می کرد و لشکر 25 مجدداً اهداف خود و اهداف لشکر 25بایست با عبور از لشکر    می
، از آن عبور کند و پیش بـرود، امـا در صـورت توقـف حرکـت      10 نیز ابالغ شده بود که در صورت موفقیت لشکر    27به لشکر   . پرداخت می

 ایـن بـار چـه در    33لـشکر  .  در شب دوم آغاز شـد 8بدین ترتیب مرحله دوم  عملیات کربالي   . ، به تکمیل اهداف این لشکر بپردازد      10لشکر
 11 تـا  10کار مهندسی موفق بود، لکن دشمن دوبار به نیروهاي این لشکر پاتـک زد و در پاتـک دوم کـه در سـاعت        تصرف هدف و چه در      

  .  ناچار عقب نشینی کردند، لذا در این  مرحله نیز جناح چپ عملیات تأمین نشد33صبح انجام شد، نیروهاي لشکر 
مین در محورهاي آسیب پذیر کـرده، توانـسته اسـت بـا ایجـاد سـد و موانـع         دشمن که هم زمان با هجوم نیروهاي خودي اقدام به ریختن  - 2

تأخیري، تا صبح از سقوط کامل مواضع خود جلوگیري کند و متعاقـب آن بـا وارد کـردن نیروهـاي احتیـاط و اسـتفاده تـدریجی از آنهـا بـه               
از دست رفتـه مـی بینـد،    » صوئیب« نزدیکی تقاطع سیل بند تا »  نقره«دشمن که خط حمزه را از . عنوان نیروهاي بازدارنده،  مهیاي پاتک شود    

 آغـاز کـرد و   25 صبح اولین پاتک خود را  با پشتیبانی انبوه آتش توپخانه، حمالت هوایی و هوانیروز،  از جناح چپ لـشکر  11:30در ساعت  
 آمدنـد و دشـمن را بـه    25لـشکر   بـه کمـک   19در حالی که نزدیـک بـود مواضـع از دسـت رفتـه را مجـدداً تـصرف کنـد، نیروهـاي لـشکر               

با دشمن درحال جنـگ بودنـد، مـی بیننـد کـه تعـدادي از       » طوطی« عاشورا که در تقاطع 31در همین اثنا نیروهاي لشکر    . نشینی واداشتند  عقب
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 ولی ،آمد فرود ما قرارگاه روي توپ گلوله چند. 1بودند گرفته را اهداف همه تقریبا ،بودیم
  . نکرد وارد مهمی آسیب

 فرمانـدهان  .بروند شمال طرف به عملیات در شرکت براي واحدها از تعدادي شده قرار
 ،دهـد  انجـام  رمـضان  و غرب شمال در حمزه قرارگاه بناست که عملیاتی ،بودند معتقد نوعاً

 ،گرفـت  خواهد را اهداف از بعضی فقط و ندارد کامل پیروزي ،دستشان در موجود توان با
 درو   رسـیدیم  اهـواز  به بامداد یم   ن سه و  ساعت. است زیاد رمضان قرارگاه بینی خوش ولی

  .2خوابیدیم گلف
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 دیـروز . خوابیـدیم   هـشت و نـیم   ساعت تا  هم باز. کردند بیدارم نماز براي پنج صبح  ساعت
 خیلـی  ،بـودیم  قرارگـاه  در و راه در یکـسره  ،امـروز  بامـداد  سه و نـیم     ساعت تا سحر از که

 8 کرلـش  و کـرده  پاتـک  نقطه یک در دشمن گفتند. گرفتیم خبر جبهه از. بودیم شده خسته
 حضور خط در خودش ،لشکر فرمانده  احمد کاظمی  آقاي ولی ،زده  عقب کمی را نجف

                                                                                                              
 و ممکـن اسـت  به عقب می روند، آنها با تصور اینکه این نیروها در حال عقـب نـشینی انـد    »  1فدك« سیدالشهدا از خط  10نیروهاي لشکر   

  دشمن که مترصد باز پس گیري مواضـع اسـت، بـا پـی     .  عقب آمدند1دشمن دورشان بزند، موضع خود را ترك کرده و تا خاکریز فدك
براثر شدت آتش توپخانه دشمن، امکان رسـیدن نیروهـاي کمکـی میـسر     ( بردن به مکان هاي آسیب پذیر خودي که ناشی از کمی نیرو است    

 آغازکرد که توانست با تمرکز فشار شدید خـود بـر لـشکر    14 پیاده و تعدادي تانک و نفربر در ساعت  421ود را با تیپ     دومین پاتک خ  ) نشد
 . ، باقی مانده نیروهاي این لشکر را به عقب براند25

از اراضـی غـرب   تصرف خـط حمـزه و حـدود دو کیلـومتر  مربـع       :  در روز نخست بدین شرح اعالم شد   8 نتایج نهایی عملیات کربالي      - 1
 هـزار تـن از نفـرات دشـمن، انهـدام ادوات زرهـی و       2 ، کـشته شـدن حـدود    417 از تیـپ  4 و 1کانال پرورش ماهی و نیز مقر گـردان هـاي      

،  اسـارت  418 و 106 در صد و نیز آسیب دیدن تیپ هـاي  40 نیروي مخصوص65 درصد تیپ 80 ، به میزان 417 از تیپ   4 و   1،2هاي   گردان
بـا آتـش پدافنـد هـوایی     » حمیدیـه « و منطقـه  8همچنـین دو فرونـد هواپیمـاي عراقـی در منطقـه عملیـاتی کـربالي        . یروهاي دشمنبسیاري از ن 

  . سرنگون شد
در سالهاي جنگ، از این محل که بیـرون از شـهر اهـواز    .  یا پایگاه منتظران شهادت، پیش از انقالب، متعلق به شرکت نفت بود      "گلف" - 2

اغلب جلـساتی کـه آقـاي هاشـمی فرمانـده جنـگ،       . وان محل اعزام نیرو به جبهه و محل استقرار فرماندهان استفاده می شد     قرار داشت، به عن   
  . هنگام حضور در اهواز داشت، در این مکان برگزار می شد
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 اسـلحه  از اسـتفاده  و هـوایی  نیـروي  با دشمن ،گفت صفوي آقاي. 1کنند  می مقاومت و یافته
 و کنـد  مثـل  بـه  مقابلـه  مـا  هـوایی  نیـروي  کـه  خواسـت  و کنـد  مـی  وارد زیاد فشار شیمیائی

هاي موشک بدهـد  دسـتور  روحانی دکتر شد قرار. ببریم جلوتر بهتر فاعد براي را گها .
 وضـع  و کنند پخش بیشتري سروصداي با را جنگ اخبار ،گفتم خرازي و شمخانی آقاي به

  .کردند پخش ضعیف را اخبار دیروز. کنند العاده فوق را رادیو
 ،81 لـشکر  کـه  داد اطالع ، فرمانده نیروي زمینی ارتش     سعدي حسنی سرهنگ آقاي

 گرفتـه  را باباهادي ارتفاع و کرده حمله قراویز ارتفاعات روي ،قصرشیرین منطقه در دیشب
 دسـت ه  بـ  توفیق هنوز ،جا همان دیگر قسمت در ولی ،اند  گرفته دشمن از اسیر 25 تاکنون و

  .دارد ادامه جنگ و نیامده
 بست بن به ؛بودم شهري اراضی الیحه وضع نگران .گرفتم را مجلس مذاکرات رادیو از
 هـا  جبهـه  وضعیت آخرین  ،یازده صبح ساعت. گذاردند مسکوت روز دهالیحه را   و هرسید

 خـودي  نیروهـاي  ولـی  داشـتند  پاتـک  هـا  عراقـی  ،غـرب  در هم و جنوب در هم. گرفتم را
  . 2دیدند می خود در را  پاتک دفع قدرت

 مـزارع  از کوتـاهی  بازدیـد  ،راه بـین  در. کـردیم  حرکـت  دزفـول  سـوي ه بیازده   ساعت
 و شـده  زردي به متمایل و کرده خوشه خوزستان جوهاي و  گندم. کردیم جاده کنار صیفی

                                                
 چـپ منطقـه عملیـاتی     فشار شدیدي کـه از سـمت  . ، مرحله سوم عملیات نیز با طرح جدیدي انجام شد8 در سومین روز عملیات کربالي       - 1

 27بـراین اسـاس، لـشکر    .  فجر وارد می آمد، سبب  گردید که تـالش عمـده اي بـراي تـأمین  جنـاح چـپ صـورت گیـرد            19روي لشکر   
 ایـن لـشکر   .  صبح با نیروهاي خود الحاق کنـد 8 بامداد عملیات خود را شروع کرد و موفق شد تا ساعت     2:30ساعت  ) ص(حضرت رسول

.  اسـیر را نیـز بـه عقـب تخلیـه کـرد      100 تن از نیروهاي دشمن 500رف شده را پاکسازي کرد و ضمن به هالکت رساندن  تا غروب منطقه تص   
  .  آتش دشمن  بسیار شدید و سنگین بود8امروز در منطقه عملیاتی کربالي 

  صـبح شـروع شـد کـه تـا      6:55ت فـشار دشـمن از سـاع   .  آغـاز شـد  8 از اوایل صبح امروز پاتک هاي دشمن در منطقه عملیاتی کربالي        - 2
فرمانـدهان لـشکرها و مـسئولین قرارگـاه کـربال بـه حفـظ        .  ادامه یافت، لیکن تلفات فراوان دشمن، موجب قطع  فـشار  گردیـد        7 : 30ساعت  

من ضـ . موقعیت خودي در سیل بند صوئیب ـ  خط حمزه با وجود فشارهاي مکرر دشمن و نبودن نیروي کافی جهت حفظ آن تأکیـد داشـتند   
امـا امکـان حفـظ    »  .این تقاطع باید تا شـب حفـظ شـود   « :آنکه آقاي هاشمی فرمانده جنگ که در اهواز ناظر وقایع و حوادث بود، دستور داد  

به میزانی کـه حفـظ خـط حمـزه     . عصر روز سوم هواپیماهاي عراقی به بمباران خطوط ارتباطی و عقبه یگان ها پرداختند     . موقعیت مقدور نبود  
براسـاس همـین تحلیـل، فـشار گـسترده و همـه       .  اهمیت داشت، دشمن نیز می کوشید به هر ترتیب شده این خط را باز پس گیرد    براي خودي 

جانبه دشمن از دو محور غرب کانال ماهی و چپ سیل بند صوئیب بعد از ساعتی مجدداً آغاز شد و طی صبح و عصر ادامه یافـت، امـا آتـش       
در جریـان دفـع یکـی از    . ازهاي خودي که از پشت خط اجرا می شد، اقدمات دشمن را با شکست مواجه کرد   ها، تیربارها و خمپاره اند     تانک
 درصـد متحمـل ضـایعات    50 کماندوي ستاد کل ارتش عراق به محاصره نیروهاي ایرانی در آمد و بـه میـزان     2هاي امروز دشمن، تیپ      پاتک

 .  شد
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 دزفـول  هـوایی  پایگـاه  وارد ،ظهـر  از بعـد  یـک  سـاعت  .است خوب هوا. رسد  می زوديه  ب
  .بود خوب جا دو هر ؛گرفتیم ها جبهه از اطالع و شد صرف ناهار. شدیم

 عملیـات  نـام  که خواست اجازه مینی ارتش جانشین فرمانده نیروي ز    جمالی سرهنگ
 بـه  مـن  صـبح  امـروز  تاکیـد  اثر در. کردم موافقت ؛بگذارند 9 کربالي را شیرین قصر منطقه
 برنامه، رادیو عصر و صبح. بود خوب عملیات براي رادیو تبلیغات، شمخانی و خرازي آقاي
  . داشت جنگی العاده فوق

 نـه  ساعت و گذشتیم آباد صالح و مهران ،دهلران،   خوش عین ،عباس دشت از مسیر در
 محـصول  کـم  و دیـم  اغلـب  و کـشت  زیـر  کالً و آباد ،عباس دشت. شدیم ایالم وارد شب
 مخروبـه  کامالً و شده منهدم ها  عراقی اشغال زمان در خوش  عین. است زیاد بهره قابل. است

 سـمبلیک  حـضور  دولتـی  ادارات ولـی  ؛  خـالی  و اسـت  مخروبـه  نیمه دهلران .است خالی و
 کـامالً  مهـران  . هـستند  جـاده  شمال در مردم و است نظامی مهران و دهلران بین جاده. دارند

 ها  کوه شیارهاي در ایالم مردم. شده خراب ها  گلوله و  بمب اثر در ها  خیابان و است مخروبه
 آنهـا  بـه  استانداري و ادارات توسط اداري حتی و زندگی امکانات و ند ا ساکن ها جنگل و

  . مسکون ها خانه بعضی و است روشن ها خیابان اغلب ولی ،است خالی شهر. شود می داده
 معـاون  و - ولد میرشاه آقاي - استاندار فقط. کردیم منزل استانداري مهمانخانه محل در
 را اسـتان  اوضاع  ، ده و نیم   ساعت تا شدند مطلع ما حضور از  - حسینی آقاي - ش ا سیاسی

 از و انقالبنـد  بـه  وفـادار  و مقـاوم  خیلی ،استان کل و ایالم شهر ردمم گفتند. کردیم استفسار
 اي  عـده . آورنـد   نمی ابرو به خم و کنند  می استقبال خوبیه  ب جنگ فشار و بمباران مشکالت

 حـدود  گفتاسـتاندار  .کننـد   مـی  زنـدگی  چادرهـا  زیر و ها بیابان در و مهاجرند هاست سال
 وضـع  از. کننـد  صـادر آن را    خواهنـد   مـی  کـه  هشـد  جمع جنگلی درختان از سقز تن پانصد

 بـه  اسـتان  رودهاي و شود  نمی استفاده خوب ها آب از .هستند راضی دامداري و کشاورزي
 هـاي  بمبـاران  ،مهـم  مـشکل . ندارند اعتباراما   ،دارند ها  آب مهار براي طرحی. روند  می عراق

 تـا  ،الحـسنه   قـرض  وام تومـان  میلیـون  35 با که است فصلی کارگران بیکاري  و اخیر شهري
  .  استشده جبران حدي

 بابـا  ارتفـاع  بـه  سـنگینی  پاتـک  هـا  عراقی که داد اطالع سعدي حسنی آقاي ،شب آخر
 و یگدسـتپاچ  نشان. نداشت پاتک ها شب عراق معموالً. دارد ادامه جنگ و اند  کرده هادي
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 .اسـت  فعـالی ان و ضعیف اخبارشان. گرفتیم هم را عراق تلویزیون شب. 1است زیاد وحشت
  .اند کرده مشغول را مردم ،ضداخالق و مستجهن هاي فیلم با
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 .دادم گـوش  خـارجی  اخبـار  بـه  و نوشـتم  را دیـروز  خـاطرات  و کردم استحمام نماز از بعد
منطقه  از سنجقی آقاي.  است کرده سانسور را ما هاي پیروزي و جنگ اخبار  رذیالنه آمریکا

 محورهـا  سـایر  و کرده پیشرفت نجف 8 لشکر دیشب گفتند. گرفت خبر 8 کربالي عملیاتی
.  استافتاده نفس از ها عراقی هاي پاتک و مقاومت رسد می نظر به. اند نموده مواضع تحکیم
  قـوي  هـا   روحیه که درسی نظرم به. کردم مقاومت به تشویق را نیروها و رسیدم که شد خوب

  . 2نبود
 اسـت  معتقـد  ایـشان  .کـردیم  بازدیـد  ایـالم  شـهر شـده    بمبـاران  نقـاط  از اسـتاندار  همراه

  .درصد15 حدود ؛آمد کمتر من نظر به ولی ،دیده آسیب شهر درصد30
                                                

واپیماهاي عراقی مناطق عملیاتی و عقبه و نیز برخی از مناطق و  تأسیسات اقتـصادي کـشور را    تاکنون مکرراً ه   8 از آغاز عملیات کربالي      - 1
همچنین ارتش عراق در دو نوبت منطقـه عملیـاتی   . هدف بمباران هاي خود قرار دادند، از جمله امروز منطقه حسینیه و باغ رضوان بمباران شد  

  ها که به وسیله هلی کوپترهاي دشمن انجام شد،  دو فروند از هلی کوپترهـاي نیروهـاي  در این بمباران .  را بمباران شیمیایی کرد    8کربالي  
نیز در منطقـه عملیـاتی کـربالي    22یک فروند هواپیماي مهاجم  عراقی از نوع سوخو ـ  . بعثی با آتش پدافند رزمندگان اسالم سرنگون شد 

 . ، خلبان این جنگنده عراقی نیز به اسارت رزمندگان اسالم درآمد) ص(به گزارش رسیده از قرارگاه خاتم االنبیا.  سرنگون شد8

.  با هدف حفظ نقاط تصرف شده و تکمیل اهداف قبلی و تحکیم و تثبیت مواضع خـودي، شـروع شـد   8 آخرین مرحله عملیات کربالي   - 2
 و مأموریـت مهندسـی خـود را آغـاز     را تصرف کـرد ) در مرحله سوم عملیات( نجف اشرف در یک اقدام تکمیلی، هدف قبلی خود     8لشکر  

عقـب نـشینی    » صـوئیب « نمود، اما این بار نیز بر اثر فشار دشمن نتوانست آن را به اتمام برساند لذا نیروهاي این لشکر مجدداً تا چهاراه سیل بند   
به حفظ آن مشغول بودند، ضـمن آن کـه   کردند و در آنجا استقرار یافتند و خط پدافندي خود را در همان جا تشکیل دادند که تا پایان امروز    

 متـر  100نیـز ضـمن حفـظ موقعیـت خـود، توانـست       ) عـج ( المهـدي  33لـشکر  .  متـر برسـانند  240توانستند طول خاکریز دو جداره خود را به  
 احداث کند و تعـدادي از سـنگرهاي چهـار راه را دوجـداره سـازد و یـک خـط عـصا شـکل نیـز روي چهـار راه              » حمزه«خاکریز پشت خط    

 31لـشکر  . همچنان موقعیت خود را حفظ کـرد و توانـست تمـام خـط خـود را دو جـداره کنـد         ) ع( علی بن ابی طالب    17لشکر  . احداث کند 
هـم  ) ص( حـضرت رسـول  27لـشکر  .  را تحویل گرفته بود، موقعیت خود را حفظ و کار مهندسی را شروع کرد10عاشورا نیز که خط لشکر    

همچنـین یـک خـاکریز را دوجـداره     .  جداره کشید و جاده پشت کانال پرورش ماهی را بغل بري کرد ضمن حفظ منطقه خود، یک جاده دو      
با توجه بـه اینکـه دیـشب دشـمن خطـوط خـود را مـین        . کرد و با ریختن مین ضد نفر در جلو خط خود، مواضع متصرفی را استحکام بخشید         

 باتوجه به مـواردي کـه دیـشب بـود     « "ا اظهار رضایت از وضع  موجود گفتگذاري کرده بود، آقاي احمد غالمپور فرمانده قرارگاه کربال ب   
  » .، من فکر می کنم اگر تا امروز بعد از ظهر عراق فشار نیاورد، بعید نیست دیگر از خط حمزه دست کشیده باشد)مین گذاري عراق(
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 .است زیادي چادرهاي جاده طرف دو. کردیم حرکت کرمانشاه =  باختران طرف به
 چـادر  دو بـه  اي  منطقـه  در. شـود   مـی  داده اینجـا  شـهري  خـدمات  و مستقرند ادارات و مردم

. شـد  فیلمبـرداري . کـردم  مـذاکره  آنهـا  با .آمدند شهید خانواده هفت و رفتیم شهید خانواده
 درو   آمـدیم  آبـاد  اسـالم  بـه . آمد هم شهید ادیبن مسئول سلطانی آقاي. دادم هدیه سکه چند

 خـراب  شـهر  از درصـد 20 رسـد   مـی  نظـر  به. تاس زیاد خرابی. گشتیم اتومبیل با شهر داخل
  .  استدیده آسیب شهر درصد 50 از بیش ،است مدعی شهر نماینده ولی ،شده

 مردم از بخشی و دیده آسیب شهر ،بمباران اثر بر هم اینجا. رسیدیم باختران شهر به ظهر
 عملیـات  رمانو و برنامه ،رضاییمحسن   آقاي. شدیم مستقر سپاه محل در. اند  برگشته شهر به

 یینیروهـا . نیـست  کـافی  انـدازه  بـه  نیـرو امـا    ،است وسیع هدف. داد توضیح را غرب شمال
 امـروز  ،دادنـد  خبـر  جنـوب  از. بـدهیم  ادامـه  بتـوانیم  مـدتی  اسـت  ممکـن . انـد   شـده  احضار
 ارشـد  فرمانـدهان . اسـت  شـده  دفع ولی بوده شدید ماهی کانال غرب در ،دشمن هاي پاتک
  . اند شده حاضر محل در اتعملی هدایت براي عراقی
 و نشـسته  عقـب  خـود  تـصرفی  ارتفاعـات  از ،ارتش زمینی نیروي که رسید خبر غرب از
 و برگـردیم  تهـران  به که کردیم پیدا تردید. 1 است خورده شکست 9 کربالي عملیات عمالً
 لغو را مازندران به سفر و کنیم سفر آذربایجان و کردستان به یا دهیم انجام را مازندران سفر

  . نماییم
 ادامـه  مـشکالت  و جنگ هدربار و زدیم قدم سپاه محل در مدتی ،روحانی دکتر با عصر

 از باید را جنگ است معتقد تقریباً ایشان. کردیم بحث جنگ ختم براي راهی نداشتن و آن
 امـام  نظـر  برخالف چون ولی ،نمانیم ساز سرنوشت فتح منتظر و بدهیم خاتمه قدرت موضع
  .ندارد صراحت ،است

منطقـه   از نـشینی   عقـب  و شکـست  گـزارش . آمدنـد  ارتش زمینی نیروي فرماندهان شب

                                                
 را در منطقـه شـمال   9می ایـران عملیـات کـربالي     در جنوب، نیـروي زمینـی  ارتـش جمهـوري اسـال     8 هم زمان با ادامه عملیات کربالي  - 1

 10 بامـداد،  9در ادامه این عملیـات تـا سـاعت    .  انجام داد81 لشکر 3این عملیات را تیپ . آغاز کرد» قراویز«شرقی قصر شیرین در ارتفاعات       
 تـا  40 لشکر دوم عـراق بـین   3 تیپ تیپ کماندویی و نیروهاي مخصوص گردان چهارم4و 2،3پاتک دشمن دفع گردید و بقایاي گردان هاي  

 8 تـن رسـید و تعـداد    2500شمار کشته ها و مجروحان نیروهاي دشمن در منطقه تا پایان عملیات به .  درصد دچار تلفات و خسارات شدند   60
ع شد، به سـبب عـدم   پس از این عملیات اگر چه پاتک هاي دشمن دف.  دستگاه خودرو آنها نیز منهدم شد35 انبار مهمات و  7دستگاه تانک ،    

سـایر  » باباهـادي « و پاسـگاه  542هدایت صحیح نیروها و پراکندگی آتش توپخانه خودي و براثر آتش هماهنگ ارتش بعث، بـه جـز ارتفـاع           
  . تن شهید شدند، که به پشت جبهه انتقال یافتند23 تن زخمی و 520در این عملیات از نیروهاي خودي بیش از . مناطق آزاد شده، تخلیه شد
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 کـه  بانییپـشت  مقـدار  دربـاره . انـد   شـرمنده  و ندارنـد  خوبی روحیه. دادند 9 کرباليعملیاتی  
 آینـده  يهـا  پاتـک  از شـمخانی  آقاي. شد صحبت ،بکنند غرب شمال عملیات از توانند می

  . خوابیدیم سپاه محل همان در شب. ندارد کافی نیروي ؛کرد نگرانی اظهار تلفنی ،عراق
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عت سـا . 1دارد ادامـه  دشمن فشار ،بامداد یک ساعت از گفتند ؛گرفتم جنوب جبهه از خبر 

 بـراي  دوشـکا  حامـل  لاتومبیـ  دو. کـردیم  حرکـت  سـنندج  سـوي ه ب اتومبیل با هشت صبح   
 معاون ،شهر بیرون .گشتیم ماشین با را سنندج هاي خیابان. کردند  می همراهی را ما حفاظت
 در سـمینار  ن بـراي  اسـتاندارا . باشـد  مـا  راهنمـاي  راه در که شد ملحق ماه  ب استاندار عمرانی

  . یمگذشت بوکان و سقز ،دیواندره از. گرفتیم ایشان از کافی توضیحات . هستندتهران
 به زنجان - بیجار راه از که داشتند اصرار و بودند ها  جاده از نگران،  محافظ پاسداران

 مهمانـسراي  در سقز در را نماز و ناهار. برویم تبریز به که دادیم ترجیح ما ولی ،برویم تهران
  منطقـه عملیـاتی     در که داد اطالع سنجقی آقاي آنجا. دادیم انجام و خوردیم فرمانداري

. شـدیم  دمـغ  و ناراحت سخت. اند  نشسته عقب متصرفی مواضع از سپاه واحدهاي 8 کربالي
  . کرد تایید ،خواستم توضیح رضایی آقاي از

 آب بــراي و گفتنـد  شـهر  اوضـاع  از ،پــرورش و آمـوزش  اداره رئـیس  و سـقز  فرمانـدار 
 .یمشـد  شـرقی  آذربایجان استان وارد سه ساعت .خواستند کمک شهر مدارس و آشامیدنی

 آذرشـهر  و شـیر  عجـب  ،بنـاب  ،ملکـان  ،میانـدوآب  شـهرهاي  از .اسـت  آبادتر کردستان از
  .گذشتیم

. رفتـیم  کالنتري شهید ساختمان دست در جاده از بازدید براي ،ارومیه دریاچه ساحل به
 کـه  هـستیم  - غـرب  به شرق از -  دریاچه در اي  جاده احداث مشغول که است سال چندین

                                                
بعـد از موفقیـت   .  آغـاز کـرد  8 عراق از بامداد امروز تالش بی سابقه اي را براي بـاز پـس گیـري منـاطق آزاد شـده در عملیـات کـربالي             - 1

، به دستور  مستقیم صدام حسین، سپهبد  عدنان خیراهللا وزیر دفاع، سپهبد ثابت سلطان رئیس ستاد ارتـش، سـپهبد اسـماعیل       8عملیات کربالي   
می جانشین رئیس ستاد ارتش و فرمانده سپاه یکم مأموریت یافتند بـراي بـازپس گیـري مواضـع ارتـش عـراق در شـرق بـصره اقـدام                  تابه النعی 

از سـوي دیگـر، سـپاه گـارد جمهـوري ارتـش عـراق هـم بـا          . آنان نیز در پی این دستور براي هدایت پاتکی گسترده وارد منطقه شـدند   . کنند
 .  حمورابی وارد منطقه شد3غداد و  ب2 مدینه المنوره، 1لشکرهاي 
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 جزیـره  .1اسـت  مهمـی  طـرح  ؛کنـد   مـی  تر  نزدیک راشرقی و غربی     یجانآذربا استان دو راه
  . گرفتیم توضیحات طرح مسئول از و کردیم تماشا دریاچه در را جالبی و تماشائی
 گـرفتن  و شـام  و نمـاز  از بعـد . شدیم تبریز هوایی پایگاه وارد  ،هشت و نیم   ساعت شب
. خوابیـدم  ،امـروز  خـاطرات  تننوشـ  و پایگـاه  فرمانـده  ،آذین سرهنگ از توضیح و گزارش

  . هستم سفر در مرتباً که است روز چند. بودم کوفته و خسته خیلی
محـسن   آقاي ،خواب هنگام. است آرام گفتند ،گرفتیم اطالع. بودم جنوب جبهه نگران

 بـراي  هـاگ  سـایت  و اورلیکن  توپ تعدادي خواستار و گرفت تماس سنندج از رضایی
  .بیاورند را پائین هاي اورلیکن گفتیم. 2شد آینده عملیات در ضدهوایی دفاع
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. دهنـد  ترتیب غرب شمال   عملیات براي هاگ سایت یک ،گفتم روحانی دکتر به وقت اول
 معاون انتظاري آقاي. زدیم پایگاه در گشتی اتومبیل با ،بازدید براي ،پایگاه فرمانده با همراه

 عبور تبریز خیابانهاي از. آمد ما   همراه توضیحات براي ،شرقی آذربایجان استانداري سیاسی
 امکانـات  سوخت، مسلمان، خلقحزب   ضدانقالب، ،شهر مردم وضع از توضیحاتی .کردیم

 هاي ابیخر از نقطه چند. گفت تبریز بمباران از پس مردم روحیه از و داد استان مسؤوالن و
 شیـشه  کمبـود  ؛کننـد  جبـران  را شـده  شکـسته  هـاي   شیشه اند  نتوانسته هنوز .دیدیم را بمباران

  . دارند
. اسـت  انداز  دست از پر و خراب جاده .کردیم حرکت 3اهر سوي بههشت و نیم     ساعت

 بـد  و خـاکی  ،کوهستانی جاده ،شوروي مرز تا و شد خاکی جاده ،کردیم عبور اهر شهر از

                                                
 بزرگراه شهید کالنتري که دو سوي دریاچه زیباي ارومیه را به هم متصل می کند، بعد از گذشت سالها باالخره، یک مسیر آن در سال  - 1

  . به بهره برداري رسید1387
 میلـی متـري اتوماتیـک اسـتفاده مـی کنـد و بـا        35اورلیکن از توپ هاي .  اورلیکن یک توپ ضد هوایی است که یدك کشیده می شود   - 2

ایـن گونـه موشـک، میـان     . ام آي ام یا هاگ نوعی سامانه موشکی زمین به هوا براي ارتفاعات باالسـت . رادار کنترل آتش هماهنگ می شود     
 . برد و ساخت شرکت آمریکایی ریتیون است

هاي تبریز، مراغه، مرند و میانه و بزرگترین شهر منطقه ارسباران و  پنجمین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی پس از شهر"اهر" - 3
 . کیلومتري شمال شرقی تبریز واقع شده است89این شهر در . مرکز این منطقه شناخته می شود
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 تـازه . خـوردیم  رودي کنـار  ،داشـت  هـم  سیلو یک که پاسگاه نامه  ب محلی در را ناهار. بود
 سـاعت   . اسـت  باقی برف هنوز ،جاها یلیدر خ . شود  می سبز ارتفاعات و ها کوه مراتع دارد

. رسـیدیم  شـوروي  مـرز  در ارس رود سـاحل  در مـرزي  پاسـگاه  یـک  بـه  ،ظهر از بعد چهار
 و تاسیـسات  دوربـین  بـا . داشـت  اطالع کم خیلی بلمقا مرز اوضاع از،  پاسگاه رئیس معاون

  . دارد نام "یلسلطان" ،مقابل شهرك گفتند. کردیم تماشا را ها روس هاي ساختمان
 پیـاده  ارس رود کنـار  در جـائی . کـردیم  حرکـت مغـان    آبـاد  پارس طرف به آنجا از
 انحرافـی  ديس که آنجا .رفتیم دوز اصالن به سپس. دارد زیادي آب. کردیم تماشا و شدیم

 کـرده  منحـرف  روسـیه  و ایـران  اراضی سويه  ب را ارس آب و شده زده ها روس شرکت با
 اکنون ما و ببرد تواند می ،ثانیه در آب مکعب متر هشتاد حدود سهمی کشور هر گویا. است

 عظیمـی  آب. کـاریم  مـی  را مغـان  دشت اراضی و بریم  می ثانیه در مکعب متر شصت حدود
  .رگبز اي پروژه و است

 مرزهـاي  وضـع  از خـوبی  توضیحات ،دوز اصالن مرزي گردان فرمانده ،مظفري سروان
 هـم  و اند  کرده مهار بهتر را هایشان آب هم. دارند ما از بهتري وضع ها روس. داد طرف دو

 سـیم  هـم  و زیـادتر  نیروي آنها   ،داریم کم ما ؛دارند زیاد ،مرزي جاده به وصولی هاي  جاده
 آب انتقـال  عظـیم  کانـال  از. نـداریم  مـا  کـه  ،دارند ها  پاسگاه براي لفنت شبکه هم و خاردار
 بـه  رو سـرعت  بـه  ،1مغـان  دشـت  عمـران  اثـر  در .رفتـیم  آبـاد  پـارس  شهر به. کردیم بازدید

  .است گسترش
 مهمانـسرا  بـه  شـب . گشتیم انغم صنعت و کشت شرکت و مغان دشت منطقه اراضی در
 خیلـی  من که کردند منتقل منزلی به را آنها ،ما خاطر به. بودند آنجا در مهمان جمعی. رفتیم

  .شدم ناراحت
مـدیر عامـل شـرکت کـشت و صـنعت         کالنتـري  عیسی دکتر معاون ،فتحی مهندس

     ،محـصوالت  ،اراضـی  ،  سد ،ارس ،کشت و صنعت مغان    شرکت درباره یتوضیحات،  مغان
اتحاد =  روسیه تلویزیون. ادد مردم اراضی و پرسنل ،مخارج ،ها دام  ،کارخانجات ،ها باغ

 و گــرفتم دوش. شــود مــی دیــده خودمــان تلویزیــون از بهتــر ،اینجــا در جمــاهیر شــوروي
  .خوابیدم

  
                                                

 .د دشت مغان که به انبار غله ایران شهرت دارد، در منطقه شمال غرب کشور واقع شده است و زمین هاي بسیار حاصلخیز دار- 1
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کشت و صنعت    شهرك مختلف هاي قسمت از فتحی مهندس آقاي با ،صبحانه و نماز بعد
 ،نـشدیم  پیـاده  جـا  سه دو جزه  ب و کردیم  می حرکت ماشین با اینکه با .کردیم بازدید انمغ

  . شود پشتیبانی باید و است یمهم و عظیم بسیار طرح. کشید طول ظهر نزدیک تابازدید 
 هـاي   پاسـگاه  از یکی از و گذشتیم گرمیشهر   از. کردیم حرکت اردبیل سويه  ب سپس

 بـاران . اسـت  مـا  از بیشتر خیلی ،مرز به ها روس اهتمام رسد  می نظر به. کردیم بازدید مرزي
 اردبیـل  فرمانـداري بـه    قبلی اطالع بدون. شدیم اردبیل وارد ظهر از بعد دو ساعت. دیبار  می

 کافـه  از مـسیر  در خودمـان . بود شده شوکه خوشحالی از - محمدي آقاي - فرماندار. رفتیم
 سـرم . تهـران  سويه  ب حرکت سپس و استراحت یکم و نماز و ناهار  ؛ بودیم خبرکرده غذا
 و حیـران  گردنه و نمین شهر از مسیر در. شد آرام ،خوردم مسکن قرص دو ،ردک  می درد
 داده باش آماده ژاندامري هاي  پاسگاه همه به که بود معلوم. گذشتیم آستارا در شوروي مرز

  . بودند
 صـورت  بـه  هایـشان  خیابـان  و رنددا برق ،جاده کنار يروستاها همه ،رشت تا آستارا از

 روستا چند گاهی که است زیاد قدر آن. دندار نما خوش و جنس پر هاي  مغازه و است شهر
 و زرخیـز  اراضـی  و زیبـا  واقعـاً  شـمال  منـاظر . کنـد   مـی  جلـوه  بـزرگ  شـهر  یک صورت به

 طبیعت. است فراوان رودها و حاصلخیز اراضی هم آذربایجان در. است نما خوش ها جنگل
 بیش خیلی ،از آن و شود  نمی کافی استفاده ارس رود از. کند  می جلوه ثروتمند و غنی سیارب

 بـا  کـه  را آفـرین  خـدا   احـداث سـد     طـرح  اجـراي  گـرفتم  تـصمیم  .برد بهره باید اینها از
  . نمایم پیگیري ،مشترکیم ها روس

 دادنـد  اطـالع . خوانـدیم  را عـشاء  و مغـرب  نمـاز  مـسجدي  در ،رشـت  و انزلـی  بندر بین
 و داده اطـالع    رشـت   جمعـه  امام ،احسانبخش  صادق  آقاي به را ما حضور ژاندامري

 متوجـه  اگـر  کـردم  فکر .دببر منزلش به را ما که کرده پیدا حضور راه پلیس محل در ایشان
 متوجـه . برسـیم  تهران به زودتر باید و داریم عجله ؛بگذریم نشد اگر و بپذیرم ،شود ما عبور

 عبـور  رشـت  از و نرسـیدند  مـا ه  ب دیگر هم پشت هاي  ماشین و شدیم دور نشدند، من ماشین
 دو سـاعت . خـوردیم   ماشـین  درکـه سـاندویچ بـود،        را شـام . کرد خواهد گله البد ؛کردیم
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  .بودم خسته .رسیدم منزل به بامداد
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 خبرهـاي  و شـده  شـروع  غـرب  شمال عملیات دیشب که داد اطالع سنجقی قايآ وقت اول
 از پـس  بناسـت . انـد   رسـیده  عـراق  کردسـتان  در وتاؤمـ  شـهر  به ما نیروهاي گوید  می اولیه

 فشار در را عراق نیروي ،عراق بااليدر   فرماندهان که کنیم اعالن را عملیات کامل استقرار
 سـه  دو تـا  ،نکنـیم  زیـاد  تبلیغـات  و نکنیم اعالن ما گرا معتقدند بعضی. نگذارند پاتک براي

 اگـر . ایـم   نکـرده  انتخـاب  را عملیـات    اسـم  هنوز .بود خواهد ضعیف دشمن حرکت ،روزي
 هـم  عراقـی  کردهـاي  و رمضان قرارگاه چون ؛بود خواهد 5 فتح و 10 کربالي ،باشد وسیع

  . کنند می همکاري ما با
 و اسـت  راضـی  کارهـا  پیـشرفت  از. آمـد  انکرمـ  اسـتاندار   مرعـشی  سیدحسین آقاي

 خودشان مواضع ،امام سرزنش از پس،  کرمانی فهیم  مرتضی  آقاي گروه است مدعی
  .ندارند مهمی حرکت و داده دست از را

 آنهـا  از .آمدنـد  مـن  مالقـات  بـه  امـام  زیـارت  از پـس  ،ثاراهللا لشکر فرماندهان از جمعی
 در بپرسـد  کـه  آمـد  شـرقی  آذربایجـان  استاندار ،یعابدین  حسن  آقاي. کردم احوالپرسی

 بـراي  زیرزمین در اقیتا تنظیم مشغول محسن خیر؟ یا دارم خاصی تذکر ،آذربایجان به سفر
  . است - عماد و اعظم - اش خانواده و خود

 بـه  اعـزام  مراسم در که داشتند اصرارو   آمدند مازندران نمایندگان از جمعی ظهر از بعد
 شد معلوم بعد ولی پذیرفتم،. روم  می من که اند  کرده اعالن و کنم شرکت گرگان در جبهه
 آقایـان  قـم  از. دارد الزم بیـشتري  وقـت  ؛کنـد  امنیـت  تـامین  فـردا  تواند  نمی ،حفاظت واحد

 ســمینار در ســخنرانی بـراي  فــردا کــه داشـتند  اصــرار نــد و آمد هـاتفی  و واعظــی ،جعفـري 
  .پذیرفتند ؛خواستم عذر جنگ کار در گرفتاري دلیل به. بروم قم به مستضعفان

 در منتظـري  آقـاي  شـرکت  عـدم  از و گرفت امام براي را جنگ گزارش .آمد احمدآقا
 سـنجقی  آقـاي . کـرد  نگرانـی  اظهـار  ،ایشان آمیز کنایه اظهارات و منزلشان شب فردا جلسه

 و  کـم  ؛نـشدم  مطمـئن  خبرها از مجموعاً ولی ،داد خبر جاري عملیات وضع از مرتبه چندین
  .داشت زیاد
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 شـده  انباشـته  ، م ااي هفتـه  یـک  سفر در که - ها  گزارش مطالعه بهوقتم   بیشتر .بودم منزل در
 منطقـه  در جدیدي هاي پیشرفت دیشب که داد خبر جبهه از رضایی آقاي. گذشت -است  

 بـه  عملیات از بخشی امروز ،شد قرار و شده آغاز هم دشمن هاي پاتک و مای  داشته وتؤما
 در کـه  عـراق  کردستان میهنی اتحادیه ،گوید  می رمضان قرارگاه زیرا ،شود اعالن 5 فتح نام
 ، 10 کـربالي  نـام ه  بـ  مـنظم  نیروهاي عملیات و دارد اعالن انتظار ،بوده ما شریک حمله این

  . شود اعالن فردا
رئیس  فروزنده محمد آقاي و  فرمانده نیروي زمینی سپاه   شمخانی لیع آقاي از

 عملیـات  در عـراق  طـرف  از شـیمیائی  اسـلحه  کـارگیري ه  بـ  آثـار  دربـاره ،  ستاد کل سـپاه   
 مجـروح  دوهـزار  حـدود  و شـهید  نفـر  سیـصد  حـدود  گفتنـد  .خواسـتم  توضـیح   8 کربالي
 بـرده  کـار ه  ب آبادان و خرمشهر هرهايش در و میدان عقبه در شب چون و ایم  داشته شیمیائی

  . 1 استبوده زیاد تلفات ،اند نداشته دفاع فرصت نیروها و است
 کارنامـه تا   رفت عفت. ودند ب قاسم هاشمی  مرحوم اخوي خانواده مهمان ظهر ها  بچه

 و  شـده  ناراحـت  یکـان ن  مدرسـه   جلـسه  سـخنران  انقالبی غیر سخنرانی از. بگیرد را یاسر
  .بود دهکر اعتراض

                                                
 دشمن به منظور بازپس گیري مواضع از دست داده خود، حداکثر توان شیمیایی و آتش توپخانه  را پیشاپیش حرکت یگـان هـاي زرهـی      - 1

و پیاده گارد جمهوري و یگان هاي موجود در منطقه به کار گرفت، به این ترتیب که قبل از ساعت یک بامداد امروز با تعـدادي هلـی کـوپتر      
 هاي شیمیایی در خط مقدم پرداخت و همان زمـان بـا توپخانـه  نیـز انبـوهی از گلولـه هـاي شـیمیایی را در سـطح وسـیعی  از           به شلیک گلوله  

افزون بر ایـن، هواپیماهـاي دشـمن نیـز مواضـع      . منطقه عقبه به خصوص شهرهاي خرمشهر و آبادان و مناطق شلمچه و پنج ضلعی فرو ریخت       
 راکت هواپیما و هلی کوپتر و شمار فراوانی گلوله هـاي تـوپ و خمپـاره شـلیک     400شمن در این حمله    د. نیروهاي خودي را بمباران کردند    

شدت حمالت شیمیایی دشـمن و صـدمات انـسانی    .  تن نیز زخمی شدند3019 تن از رزمندگان اسالم شهید و 200کرد که بر اثر آن قریب به   
تمام منطقه از عامل شیمیایی آکنـده شـده بـود؛ گازهـا حالـت خفگـی       « :چنین توصیف کرده است ) ص( حضرت رسول  27آن را راوي لشکر   

گـاز شـیمیایی   . ایجاد نموده بود به طوري که تنفس را به سختی امکان پـذیر مـی سـاخت و حتـی در مـواردي امکـان آن را سـلب مـی نمـود             
 حالـت تهـوع و گرفتگـی گلـو تـوأم بـا       مخلوطی از سیانور و گاز اعصاب و خردل بود که عوارضی همچون تنگی نفس، سردرد، سـرگیجه،       

فشار به مغز و چشم ها ایجاد کرده و همگان  را آلوده ساخته بود، لذا صبح که نیروها از خواب بلند شـده بودنـد یـا منـگ بودنـد یـا اینکـه از          
 » .حال می رفتند و به شهداي دیگر حاصل از تک شیمیایی گسترده می پیوستند
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 و اطالعـات  وزیـر    آقاي محمدي ري شـهري   . بودند احمدآقا مهمان ،قوا سران شب
  آقاي علی فالحیان گـزارش  مـن . کردنـد  شـرکت  جلـسه  در امـام . آمدنـد  هم او جانشین 

 هـاي  حرکـت  ،سـپاه  و ارتش که بود این نظرشان امام .گفتم نیرو کمی از و دادم را ها  جبهه
 بدسـت  گذشـته  بـه  نـسبت  کـه  بیـشتري  امکانات و است مضّر گجن براي که دارند سیاسی

 و افـراد  رشـد  میـان  ایـن  در گفـتم  مـن .  اسـت  کـرده  ضـعیف  را آنهادر   توکل روحیه آمد،
  . گرفت نظر در باید نیز را عراق ارتش امکانات
 در اطالعـات  وزارت هـاي   محـدودیت  و مـشکالت  ، وزیر اطالعات   شهري  ري آقاي
 نظـر  بـه  امـام  و اسـت  نوشـته نامـه   امـام  بهدر این مورد    . کرد مطرحا  ر ضدانقالب با برخورد

 صـورت  در را ضدانقالب افراد که دنباش داشته اجازه شد قرار. اند  داده ارجاع قوه سه سران
 تـا  ،منظور این براي و کنند بازداشت ساعت 24 مدت به ،دادستان اجازه از قبل ،جرم احراز

 امـدار  متهمـان  و مـردم  بـا  کـه  شد توصیه ایشان به .اشندب داشته مسلح نیروي نفر دویست
 اطالعـات  اختیـار  در را متهمان ،انتظامی نیروهاي و نگذارند باز را تندرو افراد دست و شود
  .آمدم خانه به وقت دیر. دهند قرار

  1987 آوریل 16                 1407 شعبان 17  |   فروردین 27 پنجشنبه
  

در  جـاري  عملیـات  امـر  بـه  رسـیدگی  و روي پیاده ،مطالعه بهوقتم  . مبود منزل در روز تمام
  10 کـربالي  عملیـات  کـه  خواسـتند  هم باز مقدم خط فرماندهان شب آخر. گذشتجنوب  

 پیـشروي  ،دشـمن  سـردرگمی  و حـساسیت  عـدم  خـاطر  بـه  اعـالن،  بـدون  زیرا ،نشود اعالم
  . است تر آسان

 و هوایی نیروي به که خواستند .اند  داشته تپیشرف دیشب. بودیم تماس در جبهه با تلفنی
. کننـد  منتقـل  رمضان قرارگاه و ها  طالبانی منطقه به امکانات مقداري که شود گفته هوانیروز

  . 1اند شده مستقر ارتفاعاتی بر   در داخل خاك عراقماؤوت  شهر شمال در

                                                
عملیات گسترده در غرب کشور، بعد از انتقال میدان اصلی جنگ  از جنوب به شمال بود، که بـه همـت سـپاه    ، اولین  10 عملیات کربالي    - 1

 هماهنگ با تک نیروهاي منظم درجبهـه مـاووت،   .نکته برجسته این عملیات، اجراي هم زمان دو تک منظم و نامنظم بود    . طراحی و اجرا شد   
، می بایست دو قرارگاه دشـمن را منهـدم   )شمال سلیمانیه( ی کردستان عراق، مستقر در یاغسمر نیروهاي نامنظم قرارگاه رمضان و اتحادیه میهن      
فرمانـدهی  . را به منطقه اي که در عملیات منظم  آزاد می شـد، متـصل مـی کردنـد    ) طالبانی ها(می کردند و منطقه تحت نفوذ  اتحادیه میهنی      

در مراحل  اولیـه ایـن عملیـات، اغلـب اهـداف      . ظم را قرارگاه رمضان برعهده داشتندعملیات منظم را قرارگاه نجف و فرماندهی عملیات نامن    
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  - تهران دانشگاه به جمعه  نماز اقامه براي. کردم می مطالعه خانه در ساعت ده و نیم  تا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دوم خطبـه  در. بودنـد  کـرده  شـرکت در نمـاز جمعـه      ارتـش  روزبه مناسبت    ها  نظامی. رفتم
  . 1کردم مطرح را فارس خلیج در ها ابرقدرت دخالت احتمال

                                                                                                              
مورد نظر تصرف شد، لیکن در ادامه  عملیات ـ که ده شبانه روز به طـول انجامیـد ـ الحـاق بـین دو قرارگـاه صـورت نگرفـت و هـدف هـاي            

 .اده به شهادت رسیددر این عملیات فرمانده توپخانه سپاه، حسن شفیع ز. عملیات ناقص ماند 

 در خطبه اول بحث استکبار و استضعاف از مجموعه مباحث عدالت اجتماعی در اسـالم دنبـال شـد و دربـاره وظـایف مستـضعف و ابعـاد          - 1
در خطبه دوم ایثارگري هاي رزمنـدگان اسـالم در جبهـه هـاي جنـگ و      . مختلف استضعاف و لزوم کمک به مستضعفان، مطالبی بیان گردید       

نیـروي هـوایی اطـالع داد یکـی از     «: در بخشی از خطبـه دوم آمـده اسـت   .  ارتش در سال هاي دفاع مقدس مورد تأکید قرار گرفت   خدمات0
. هواپیماهاي اکتشافی آمریکا، اخیراً وارد آسمان آب هاي ساحلی ما شده که با پرواز هواپیماهاي جمهوري اسالمی ایـران، فـرار کـرده اسـت     

 هاي تبلیغاتی این توطئه را فراهم می کنـد، در حـالی کـه اگـر کویـت و عربـستان واقعـاً امنیـت خلـیج فـارس را مـی                 آمریکا االن رسماً زمینه   
خواهند، هیچ نیازي به درخواست کمک از شوروي و آمریکا وجود ندارد، بلکه کافی اسـت کـه ایـن کـشورها بـه عـراق اجـازه ندهنـد کـه             

دهد، لذا هیچ مقابله به مثلی نیز از سوي ایران صورت نخواهد گرفت و امنیت خلیج فـارس  کشتی هاي نفتکش و تجارتی را مورد حمله قرار        

 در کنار فرمانده جنگآقاي محسن رضایی فرمانده کل سپاه 
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 معـاون عملیـات فرمانـده سـپاه        رشـید   غالمعلـی   و سنجقی هیم ابرا  آقایان عصر
 خـراب  را هـا   جـاده  و  ها پل ،  10 کرباليعملیاتی   منطقه در سیل و تگرگ گفتندو   آمدند
  - قرارگاه به امکانات رساندن براي ،کوپتر هلی به نیاز و مهمات کمبود از  . استکرده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
با این توطئه روشن می شود که ابرقدرت ها دنبال بهانه می باشند، چون از اسالم و حرکت هاي اسالمی وحـشت دارنـد، زیـرا    . تأمین می باشد 

هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » . و انگلیسی در لبنان ضـربه بزرگـی خوردنـد   براثر این حرکت تفنگداران و نیروهاي آمریکایی، فرانسوي      
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال 

 



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

71 

  
  
  
  
  
  

  .شد می احساس ضعف و مشکل ،هایشان صحبت از . گفتند خطوط پشت در رمضان
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 و بارنـدگی  اثر در که   _ جنگ امور به رسیدگی و ها  گزارش مطالعه بهوقتم   .بودم منزل در
  - هاشــمیان حــسین آشــیخ .گذشــت – شــده متوقــف درگیــري ،اهــ راه در هــا پــل تخریــب
 مـورد  خـط  کـردن  منـسجم  بـراي  و کـرد  صحبت راست خط رفتار درباره. آمد - عموزاده

 ،آینده مجلس براي مخصوصاً و منتظري آقاي نظر و شهري اراضی الیحه به راجع و نظرش
  . نمود مشورت

 و داد را 5 فـتح  و 10 يکـربال  عملیـات  وضـع  گـزارش . آمد رضایی محسن آقاي عصر
 و جنگ آینده مشکالت از و کنند  می جوئی بهانه و ناراحتند و فشار تحت ،ها  طالبانی گفت

  . گفت ارتش امکانات از استفاده و کشور امکانات بسیج خصوص در قاطعیت به نیاز
 حـدود  ،خـاطراتم  و انقـالب  تاریخ درباره من با. آمد زیارتی =  روحانی حمید آقاي

 نیمـه  سـاختمان  از اسـتفاده  دربـاره  ،زمینی نیروي فرماندهان با شب. کرد مصاحبه ساعت دو
 جبهـه  با شب آخر. کردم صحبت جاري عملیات جریان در ،سپاه براي ،سقز در ارتش تمام

  . گفتند را کوپتر هلی و توپخانه به نیاز .گرفتیم تماس
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 بـه  بـا او     . آمد مجلس به من همراه هم محسن. رفتم مجلس به امروز ،غیبت هفته دو از پس
 ،رضایی  محسن  آقاي از. بگیرد ایران در را دکترا  و بماند ایران در که رسیدیم نتیجه این

 پـاي  قطـع  بـه  راجع اي  کلمه چند ،دستور از قبل. نداشت مهمی تغییر. گرفتم را جبهه اوضاع
  . کردم صحبت اکرمی کاظمسید آقاي فرزند شهادت و کروبی  مهدي آقاي فرزند

 اصـالحات  .مانـدم   سـاعت ده و نـیم        تـا  ،علنـی  جلسه در. بود زیاد نمایندگان مراجعات
 بـه  شـهرکی   غالمعلی  آقاي. بود مطرح ،نگهبان شوراي نظر تأمین براي ،محاسبات قانون
 یهنظر اثر بر کهآورد   جلسه در شهري اراضی قانون مشکل حل براي ديپیشنها و آمد دفترم
  . استکرده برخورد مشکل به منتظري آقاي
] نماینـده تهـران در مجلـس      [ بهـروزي   مـریم   خـانم  عصر. داشتم مالقات چند ظهر تا

 از جمعـی . داد زینـب  جامعـه  از گزارشـی  و کـرد  مـشورت  المجـالس   بـین  سفر درباره .آمد
  . دارند گله بازرگانی وزیر همکاري عدم ازآنها . آمدند بازرگانی قي اتااعضا

 داشـته  رابطـه بیـشتر    دانشگاه با خواستند .آمدند وحدت تحکیم دفتر مسؤوالن از جمعی
 شـرکت  سمینارشان در شد قرار. بگذاریم وقت ،دانشجویان ایدئولوژي تقویت براي و باشم

 سـفر  گزارش .آمدند همراه هیأت با ع دفاع رئیس سازمان صنای   ترکان اکبر آقاي. مکن
 بـا  ؛هـستند  تـسلیحاتی  معامله به متمایل آنها همه گفتند و دادند را آرژانتین و اسپانیا ،لندن به

  . احتیاط
 .آمـد  نفـت  وزیـر   آقاي غالمرضـا آقـازاده       .بودند دفترم در من مهمان قوا سران شب

 مشورت هم جنگ درباره. 1خواستند جازها سوریه به مجانی نفت تن میلیون یک دادن براي
  .رفتم خانه به وقت دیر. کردیم
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 از طریـق لولـه اي کـه از خـاك     - سوریه در جنگ عراق با ایران، طرف جمهوري اسالمی ایران را گرفـت و جلـوي عبـور نفـت عـراق            - 1

 –به این ترتیب عراق درآمد مهمی را از دست داد و سوریه بـا ایـن کـار، برنامـه صـدام حـسین را بـراي عـرب          .  گرفت –سوریه می گذشت    
.  همچنین این کشور در خط مقدم جبهه جنگ با صهیونیسم از مواضـع جمهـوري اسـالمی ایـران حمایـت نمـود          . عجم کردن جنگ برهم زد    

. ي نفت به صورت رایگان اهدا می کرد و مبلغ قابـل تـوجهی وام بـی بهـره بـه ایـن کـشور داد       ایران نیز براي قدردانی از مواضع سوریه مقدار  
جمهوري اسالمی براي نگه داشتن کشور سوریه در کنار خـود و در خـط   . بعدها دولتمردان سوري این وام را به صورت تناوبی تسویه کردند      

  . دت را انجام می دادمقدم جهاد علیه اسرائیل و جبران خسارت هاي وارده، این مساع
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 آقـاي . رسـیدم  مجلـس  بـه نـه    سـاعت  نزدیـک . بـودم  خانـه  در  ساعت هشت و نیم صـبح      تا
فریدوننژاد  مهدي  =  وردي نـژاد  در یمـشورت  کمیـسیون  زا مختـصري  گـزارش  .آمـد 

  . آمد اصالح براي سلمانی .کرد مشورت و داد آمریکا رسوائی مسأله
 آقاي خوانساري عوامـل  و روابط سردي و لیبی وضع از گزارشی و آمد لیبی در سفیرمان 

 بـه  بـاالخره .  بماند آنجا خواهد  نمی دیگر ؛بیاید لیبی از که کرد پیشنهاد و داد روابط سردي
  . 1باشیم داشته انتظار و صبر و نزنیم دامن روابط سردي به ما که سیدیمر نتیجه این

 کارپرداز و عضو هیـأت رئیـسه مجلـس   نماینده بندرعباس،    زائري غالمعباس آقاي
 رضـا  آقـاي . آمـد  مجلـس  مـستخدمان  بـراي  قانون مسأله جمله  از  ،مجلس کارهاي براي

 از بعضی ساختن از خبر و آمد اتمی انرژي رامو براي رئیس سازمان انرژي اتمی    امراللهی
  .داد حساس هاي المپ

 موسـی  و عالئـی  حـسین  آقایـان  - سـپاه  هـوایی  نیروي و دریایی نیروي فرماندهان
 و کمبودهـا  جبـران  بـراي  و دادنـد  خـود  نیروهـاي  کـار  پیشرفت از گزارشی. آمدند - رفان

  . ددارن مسأله و مشکل ،ارتش با .کردند استمداد نیازها
 کـار  برنامـه  از گزارشـی . آمـد  ارتـش  هـوایی  نیروي فرمانده ستاري منصور سرهنگ

 نیروهـا  تـصفیه  و متروك امکانات از استفاده و بازسازي و تعمیراتی کارهاي جمله، از   خود
  . کردم سپاه با همکاري به توصیه را ایشان .است خوب ؛داد

 خـارجی  و داخلـی  خبرنگـاران  بـا  مفـصلی  تلویزیـونی  رادیو و مطبوعاتی مصاحبه عصر
 آقایـان  سـپس . کردنـد  سـئوال  جهـان  و جنـگ  ،منطقـه  ،ایـران  مهم مسائل بیشتر در. 2داشتم

                                                
 فروردین این سال، ضمن حمایت از انقالب اسالمی، جنـگ ایـران و عـراق را    19 رهبر لیبی، در یک نطق تلویزیونی در        "معمر قذافی "  - 1

بلـه کنـیم،   براي اینکه با ارتجاع عرب، آمریکا و صهیونیـسم مقا «: وي گفت. یک جنگ امپریالیستی  اعالم کرد و خواستار پایان یافتن آن شد    
اتحاد ما به این معنی نیست که ما با دولت ایران علیه ملـت بـرادر عـراق هـم پیمـان      . رابطه انقالب لیبی با انقالب اسالمی ایران باید تثبیت شود       

شـغالی  می گوییم که جبهه ارتش عراق، آبادان و خرمشهر و دزفول نیست، بلکه جبهه واقعی ارتش عراق، فلـسطین و بلنـدي هـاي ا     . شده ایم 
هنگـامی  . ما با ایران در تمامی نبردها در داخـل و خـارج از ایـران همـراه هـستیم     . جوالن و بیت المقدس و رویارویی با امپریالیسم آمریکاست  

در . که ما می گوییم با ملت و ارتش عراق هستیم، بدین معنی نیست که ما ضد انقالب ایران هستیم،ما بـه انقـالب ایـران خیانـت نمـی ورزیـم          
ورتی که در عراق و ایران انقالبی باشد، امکان ندارد که میـان آنهـا جنگـی صـورت بگیرد،امکـان نـدارد کـه انقـالب بـا انقـالب بجنگـد،              ص

 ».انقالبیون هم پیمان یکدیگرند

آلمـان، روزنامـه    در این مصاحبه خبرنگاران مجله هورسو آلمان، تلویزیون اي بی سی آمریکا، نشریه اینکواري لندن، روزنامـه دي ولـت       - 2
واشنگتن پست، روزنامه لس آنجلس تایمز، خبرگزاري فرانسه، مجلـه العـالم، تلویزیـون ان اچ کـی ژاپـن، روزنامـه گـونش ترکیـه، روزنامـه           
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علیرضا معیري،  محمدعلی اصغر سید علی[  ،هادي و حجازي فریدون  نژاد مهدي،    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 گـزارش  جـزوه  ترجمـه  و کـار  گزارش .آمدند آمریکا مسائل مشورتی کمیسیون ياعضا
 دوبـاره  شـد  قرار .گفتند را کسینوف هاي موشک تعمیر طرح ادامه مشکل و آوردند را تاور

 مـبهم  سـئوال  وزیـر  نخـست  آقـاي . کنـیم  سـئوال  امام از را موضوع ،توضیح و صراحت با و
  .است زا مشکل هم و دارد ابهام هم جواب و اند کرده

 و ایـم   داشـته  عملیـات  ،عـراق وت  ؤمـا  اطـراف  در دیـشب  کـه  داد اطـالع  سنجقی آقاي
  . آمدم خانه به شب. ایم گرفته اسیر صد از بیش و نموده تصرفرا  مراکزي

                                                                                                              
آساهی ژاپن، رادیو بی بی سی انگلیس، الموقف العربی چاپ قبرس، روزنامه سـان گـري ژاپـن، و همچنـین خبرنگـاران داخلـی خبرگـزاري              

اسالمی، روزنامه تهران تایمز، روزنامه ابرار، کیهان عربی، کیهان انگلیسی، روزنامه رسـالت و صـداي جمهـوري اسـالمی سـواالت          جمهوري  
خود را در زمینه هاي مختلف جنگ، ماجراي مک فارلین، وضعیت منطقه خلیج فارس، روابط با سوریه، اسـتفاده عـراق از سـالح شـیمیایی و       

در مـورد آمریکـا مـا فکـر     «: قاي هاشمی در این مصاحبه در پاسخ به خبرنگار آمریکایی واشنگتن پـست گفـت     آ.  آینده جنگ مطرح کردند   
. ما اگر مطمئن شویم که آمریکا قصد شیطنت ندارد، حاضریم روابط برقـرار کنـیم  . نمی کنیم تا قیامت باید روابط مان با این کشور قطع باشد         

هاشـمی  « کتـاب  ←بـراي مطالعـه مـتن کامـل مـصاحبه رجـوع کنیـد        » .حسن نیت تلقی خواهد شدآزادي اموال ایران در آمریکا، یک اقدام     
  .1388زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، مصاحبه هاي سال 

 مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با خبرنگاران
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 ١٣۶۶اردیبھشت 
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  1987 آوریل 21                  1407 شعبان 22  |   اردیبهشت 1 شنبه سه


. خوانـدم  را ا هـ گـزارش  دفتـرم  در  ،ساعت هفت و نیم صـبح   تا .فتمر مجلس به نماز از بعد
تـر  ک پـدر د   1شریعتی  محمدتقی  مرحوم وفات ،دستور از قبل .است خوب جبهه اوضاع

الیحـه  [ بـاالخره . مانـدم  مجلـس  در یکـسره  ظهر نزدیک تا. گفتم تسلیت را  علی شریعتی 

                                                
واده اصـیل و روحـانی    در مزینـان سـبزوار در یـک خـان    1286 مفسر عالیقدر استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر علـی شـریعتی، در سـال      - 1

وي پس از تحصیالت مقدماتی وارد حوزه علمیه مـشهد شـد و در محـضر اسـاتید بزرگـی چـون مرحـوم شـیخ هاشـم             . چشم به جهان گشود   
قزوینی،  ادیب ثانی، حاج شیخ کاظم دامغـانی و حـاج میـرزا احمـد مـدرس و مرحـوم آیـت اهللا سـبزواري، سـطوح مختلـف علـوم دینـی را                  

 که تبلیغـات ضـد اسـالمی در    20 در کسوت تعلیم و تربیت به تدریس مشغول شد و در تحوالت پس از شهریور  1311سال  وي از   . فراگرفت
اسـتاد محمـد   . سطح فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان اوج گرفت، با شهامت و شجاعت منشأ گرفته از اسالم، جهاد خود را آغـاز کـرد         

ن ستم شاهی، دو بار به همراه دکتر شریعتی و دیگر همرزمانش به جرم مبارزات سیاسـی بـه زنـدان     در دوران خفقا1336تقی شریعتی در سال    
اسـتاد  .  به دلیل دربند بودن آیت اهللا طالقانی، به جاي ایـشان در مـسجد هـدایت بـه تفـسیر قـرآن مـی پرداخـت          46 و   45او در سال هاي     . افتاد

تاد شهید مطهري، براي یک سلسله سخنرانی که چهار سال بـه طـول انجامیـد، بـه تهـران      شریعتی در اوائل تأسیس حسینیه ارشاد، به دعوت اس     
استاد شریعتی پس از پیروزي انقالب اسـالمی، علـی رغـم بیمـاري و     . از جمله آثار اوست» وحی و نبوت«و » خالفت و والیت  «کتابهاي  . آمد

 .  در مشهد مقدس به دیار باقی شتافت1366 فروردین 31در کهولت سن، همچنان به جهد و کوشش خود در راه اسالم ادامه داد و 
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 و کردنـد  اسـتفاده  منتظـري  اهللا  آیـت  مـه نا از مخالفـان . نیاورد را دوسوم رأي] اراضی شهري 
  .1بترسند منتظري آقاي نظر با مخالفت از نمایندگان که شدند علنی رأي خواستار
 و آوردنـد را   جـاري  سـال  در زمینی نیروي عملیات برنامه .آمدند ارتش فرماندهان ظهر
 طـول  ظهـر  از بعـد  سـه  ساعت تاجلسه  . بودند بیشترافزون تر    حمایت و بیشتر سرباز خواهان

  . است سرماخوردگی معلول احتماالً ؛ شدمدرد  کمر به مبتال ناگهان امروز. کشید
  جامعـه  و فرهنگـی  انقالب عالی شورايجلسه  به ،معوق يکارها انجامعصر به خاطر   

 نجـات  بـراي  ،عربـی  متحـده  امـارات به  عازم هیأت اعضاي .نرفتم  تهران  مبارز روحانیت
  . آمدند مشورت براي ،گرفتارند آنجا در که ایرانی نفر سی حدود

. اسـت  خـوب  ؛گفـت  را جبهـه  وضـع  تلفنی رضایی آقاي ،شب آخر. رفتم خانه به شب
 در وسـیعی  عملیـات  هـا  بارزانی که داد اطالع  نماینده پیرانشهر   قادري  مصطفی  آقاي
  .اند گرفته اسیر را جمعی و داده انجام عراق ارتش علیه عراق داخل

  
  

  1987  آوریل22              1407 شعبان 23  |   اردیبهشت 2 بهچهارشن


 و شهید خانواده که او بستگان به. گفت را نوق اوضاع  و آمد کارگرمان  ،حسینی علی محمد
 عقایـد  تقویـت  حرکـت  جلـسه  در سخنرانی براي ده صبح  ساعت. کردم کمک ،مجروحند

  . آمد من با هم محسن. 2رفتم تهران دانشگاه به دانشجویان دینی

                                                
 الیحه اراضی شهري رأي گیري به عمل آمد و دو سوم آراي الزم براي تصویب فوریـت آن حاصـل   " فوریت " در این جلسه نسبت به   - 1

م نظـر شـوراي نگهبـان قابلیـت اجرایـی      نشد اما به عنوان الیحه اي عادي با راي اکثریت نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت تـا پـس از اعـال    
، در صـورت مخالفـت شـوراي نگهبـان، مجلــس     )ره(پـیش از تـشکیل مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام، براسـاس فرمـان امـام خمینـی          . بیابـد 

 .  توانست با رأي دو سوم نمایندگان آن را تصویب نماید می

 انجمــن هــاي اســالمی دانــشجویان -ي دفتــر تحکـیم وحــدت   در ســخنرانی افتتاحیــه مجمــع عقیــدتی شـهید مطهــري کــه از ســو ایـشان  - 2
 بـه مناسـبت دهـه انقـالب فرهنگـی برگـزار شـده بـود، ابتـدا مـساله عـدم وجـود بعـد ایـدئولوژیک در جامعـه                -هاي سراسـر کـشور       دانشگاه

یط تحـصیل الزم اسـت و امـروز در    تحصیلکرده هاي دنیا را مورد اشاره قرار داد و با اظهار اینکه، ایدئولوژي مهمترین چیزي است که در مح   
ایدئولوژي اگـر چـه نمـی توانـد بـه همـه سـواالت علمـی پاسـخ بگویـد، ولـی اربـاب             «: محیط هاي تحصیلی، جاي آن خالی می باشد، گفت   

ن از وظـایف  کند که براي همه آنها معنا وجود داشته باشد و این کار باید در دانشگاه ها صـورت بگیـرد و ایـ    ایدئولوژي، راهی را انتخاب می    
 ←رجـوع کنیـد   »  .قشر دانشجویی است که ضمن درس خوانـدن وارد مـسایل اساسـی شـوند و در امـور دخالـت کننـد و کـارگردان باشـند          

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال  «کتاب
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وابـسته بـه     شـیراز  الکترونیـک  صـنایع  پرسـنل  از جمعی .رفتم دفترم به یازده ساعت
 سیاسـی   - عقیـدتی  مـسئول  تعـویض  بـه  و بودنـد  شـاکی  مـدیران  از. آمدنـد  وزارت دفاع 

 بهـشتی  محمدرضـا سـید     و اي  اژه   جـواد   مهـاجري،   مسیح  آقایان .اعتراض داشتند 
 موسـسه " بـراي کمـک    و کردند صحبت اسالمی جمهوري روزنامه و حزب درباره. آمدند

  . گرفتند "خاورمیانه معاصر تاریخ تحقیقاتی
 هاي اردوگاه اشغال از. آمد  وزیر آموزش و پرورش  ،اکرمی کاظمسید آقاي ظهر
  .داشتیم مجلس رئیسه هیأت جلسه عصر. داشت گله سپاه توسط پرورش و آموزش
 معـاون    االسـالم   شـیخ   حـسین   آقـاي . بودنـد  اي  خامنه اهللا  یتآ مهمان قوا سران شب

 جریـان  از شـد  معلـوم . داد را اسد حافظ با مذاکرات گزارش ،سیاسی وزارت امور خارجه  
 بـا  رابطـه  در گفته و کرده پیدا اختالف قذافی با و است ناراضی الجزایر در فلسطین شوراي

 را کسی ،روسیه به سفر از بعد است قرار و هکرد ما با صمیمیت اظهار و است فشار تحت ما
  . بفرستند ایران به

 پیـشنهاد  ،کویـت  بـه  شـوروي  نفـتکش  هـاي  کشتی اجاره مورد در خارجهامور   وزارت
 مثـل  بـه  مقابله و شویم کار واردفارس   خلیج هاي دولت سایر با اول درجه در ما که داشت

را  شـوروي  هاي کشتی ،آخر مرحله در و دهیم انجام کویت عازم هاي کشتی سایر روي را
  . در نظر بگیریم

 فرمانـده  خصوص در که تردیدي مورد در دادند اطالع اي  خامنه یت اهللا آ ،جلسه از پس
 و آمـدم  مجلـس  بـه  خـواب  بـراي . شود يبیشتر تحقیق شده قرار ،آمده پیش دریایی نیروي
  .خوابیدم  یازده و نیم ساعت
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 ابراهیم آقاي. دادم گوش اخبار به و کردم مطالعه ،ساعت هفت و نیم صبح     تا نماز از بعد
 ؛انـد  گرفتـه  پـس  مـا  از را ارتفـاعی  ،وتؤمـا   شهر شمال درها  ی  عراق ،داد اطالع سنجقی

  . شدم متاثر
 بـه . اسـت  برخـورده  مـشکل  به هريش اراضی قانون. ماندم مجلس در ده و نیم   ساعت تا
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  . کردم صحبت )ع(امیرالمؤمنین تیپ تخریب گروه براي .آمدم دفترم
 اسـالمی  جمهـوري  حزب انحالل به تأکید. آمد دفترم به مشهد جمعه امام شیرازي آقاي

 ،انـد   بـسته  او بـر  انقالب اول سال که سنگین مالیات از .آمد پوراستاد اکبر حاج ظهر. داشت
 شـوراي  دستور به ،آهن بازار شکستن براي ،سود بدون را ها  آهن است مدعی .است شاکی

  . است فروخته انقالب
. 1کـردم  سخنرانی آنها براي. آمدند ارتش سیاسی -عقیدتی  مسئوالن  از جمعی عصر

. نمـودم  انـدونزي  دربـاره  او از سـؤاالتی  .آمـد  انـدونزي  سفیر  آقاي ابراهیم یاسین    سپس
 و لبنـان  مـسلمانان  و لبنـان  وضـع  .کـرد  صـحبت  خـوب  و زد حـرف  خیلـی  .آمد لبنان سفیر

. اسـت  خودمـان  هـاي   اللهی  حزب شبیه. کرد مطرح را ما ممکن هاي  کمک نوع و نیازهایش
 بـا دیـدار    ؛کـرد  صـحبت  مجلـس  اهمیـت  دربـاره  .نداشـت  مهمی حرف .آمد یسئسو سفیر

  . آمدم خانه به و کردم کار دفترم در ،شب ساعت هشت و نیم  تا .گذشت تعارف
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 هـا   بچـه . گذشـت  اسـتراحت  بـه  بیشتر،   دردکمر خاطر به .نداشتم زیادي کار. بودم منزل در
 شمال در درگیري ؛گرفتم اطالع جبهه از.  منزل در عفت و من و بودند مهمان هتل در ناهار

. انـد   شده شهید و مجروح جمعی و شده بمباران ما عملیات قرارگاه محل. دارد هادام وتؤما
  .دادم تذکر ترابی سرهنگ وسیله به. دارند گله هوانیروز از
  

                                                
ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران، بـه همـراه روحـانیون واحـد هـاي           آقاي صفائی نماینده مقام معظم رهبري و سرپرست عقیدتی سیاسـی   - 1

در ایـن دیـدار، ابتـدا آقـاي صـفایی      .  سیاسی نیروي زمینی، در پایان سمینار دو روزه خود در تهران، با آقاي هاشمی دیـدار کردنـد     -عقیدتی  
  هاشمی در سـخنانی پیرامـون نقـش واحـدهاي     آنگاه آقاي. گزارشی از سمینار و موضوعات مطرح شده در کمیسیون هاي مختلف ارائه کرد  

 سیاسی به عهده گرفته، گرچه  ممکن است انسان فکر کند با ارشـاد، وظیفـه اش    -این مسئولیتی که عقیدتی     «: سیاسی اظهار داشت   -عقیدتی  
 تـشکیالتی مـسئولیت قبـول    شـما در یـک  . را انجام داده است، اما عمق قضیه، بالغ مـوثر و مبـین و حجـت الزم دارد و ایـن خیلـی کـار دارد          

شما می دانید کـه طـی جنـگ در حملـه و دفـاع، هـیچ  سـرمایه اي بـه         . اید که بیشتر از همه تشکیالت کشور، نیاز به عقیده و ایمان دارد  کرده
وز نمـی جنگـد، مگـر اینکـه     کسی با ما امر. دشمنان ما بیشتر از ما می توانند ابزار تهیه کنند. اندازه ایمان و عقیده محکم، در انسان موثر نیست    

قدرت هاي استکباري، دشمن اصلی ما هستند و اگر ما مواجه می شویم  با یک دولت فریب خورده اي همچـون    . متکی به ابر قدرت ها باشد     
 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .عراق، این تحریک آنهاست
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 تهیـه  محـسن  براي منزلی ،جماران حفاظتی نطقهم در که خواستم احمدآقا از .بودم منزل در
 امکانـات  از کـاملی  گزارش. آمدند دشتی  ابراهیم   و نژاد مهدي  فریدون  آقایان. شود

 وزارت و سـپاه  بـین  .بودنـد  سـپاه  بـه  آن کامـل  واگـذاري  خواسـتار  و دادنـد  خارج برنامه و
  . است اختالف آن تصدي سر بر اطالعات
. داد را جنـگ  تـدارکات  گـزارش  .آمد وزیر سپاه پاسداران    دوست  رفیق آقاي عصر

 =زیــارتی حمیدســید آقــاي .خواهــد مــی ســپاه عمرانــی هــاي طــرح بــراي بیــشتري پــول
 آقـاي . رسـیدیم  1346 سـال  بـه . دادیم ادامه را انقالب تاریخ درباره مصاحبه .آمد روحانی

محمدعلی کاهش  و است ناراضی سپاه فرماندهان برخورد از. آمد بسیج مسئول ،رحمانی
  . داند می بسیج امور اختالل همین معلول را اخیر هاي هفته در اعزام داوطلبان
 از و گفتنـد  را پـسته  تعـاونی  شرکت وضع و آمدند - ها  عموزاده - محسن و احمد شب

  . داشتند گله خارجی بازارهاي در خصوصی بخش تجار هاي مزاحمت
 آخـر . خـوردیم  پـز  آب مـرغ  تخم و ماندیم خانه در من و مهدي .رفتند مهمانیبه  ها  بچه

 از پـس  و نبـوده  وتؤما منطقه در درگیري امروز که داد اطالع جبهه از رضایی آقاي ،شب
  .است نداده نشان تحرکی امروز عراق دیشب، شکست
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ده و  تـا . رفـتم مجلـس   علنی جلسه به  ،یک ربع به هشت    ساعت. مدمآ مجلس به زود صبح
 ضـرورت  ،شهر 32 در فقط .رسید تصویببه   شهري اراضی الیحه. بودم علنی جلسه در نیم

 یـا  مثبـت  است ممکن ؛بود آن عواقب منتظر باید. شد آزاد زمین ،شهرها بقیه در و شد قبول
  . کردم صحبت بابک هرش جیانبسی از جمعی براي تنفس در .باشد منفی

 شروع را 10 کرباليعملیات   تبلیغات عصر امروز گفت تلفنی ،رضایی  محسن  آقاي
بـه   بیـشتر  شـود   نمـی  ،دهنـد   مـی  تحویـل  ها  خانواده به را عملیات شهداي اینکه دلیله  ب. کنیم
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 اتاختالف سوء آثار از و آمد شهر قائم نماینده قنبري عبدالعلی آقاي ظهر. انداخت تاخیر
  . آورد گله خصوص این در هم یزد نماینده وافی لقاسماابو آقاي. کرد نگرانی ابراز خطی

 سـعیدي  آقـاي . 1کردم سخنرانی آنها براي .آمدند آبادي شاه شهید مدرسه طالب عصر
 ایـشان  عـزل  بـه  اقـدام  در سپاه فرماندهی برخورد از. آمد سپاه  اطالعات  حفاظت مسئول

  .2داشت گله
 مطالعـه  بـراي  مهلـت  خواسـتار . آمدند مجلس سالن ساختمان مشاور مهندسان از جمعی

 فـروتن ] حمیـد [ آقـاي . 3کـردم  موافقـت  ؛شـدند  سـالن  مختـصات  و محـل  تعیین براي بیشتر
  . کرد استمداد بیشتر امکانات براي  وآمد سپاه تعاون بنیاد مسئول

آقـاي   دفتـر  در قـوا   سـران  جلسه به و را تماشا کردم   تلویزیون العاده  فوق برنامه مقداري
 دربـاره  و آمدنـد  اطالعـات  وزارت مسؤوالن و سپاه فرماندهان. رفتم وزیر نخست موسوي

 کـشور  از خـارج  امـور  خـصوص  در اطالعـات  وزارت و سـپاه  فیوظـا  و اختیارات حدود
  . شود یريگ تصمیمدرباره آن بعد  درجلسه شد قرار .دارند نظر اختالفآنها  ؛شد گوو گفت

 مورد در میناچی  ناصر  زبان از توضیحی ، رئیس قوه قضائیه    اردبیلی موسوي آقاي
، است شده مخفی و گرفته ایران ماموران از آمریکا در میناچی پسر که دالري میلیون بیست

                                                
 در این دیدار که طالب حوزه شهید شاه آبادي، به همراه اساتید این حـوزه حـضور داشـتند، آقـاي هاشـمی ضـمن قـدردانی از خـدمات           -  1

 ایـشان تقریبـاً تمـام جـوانی خـود را در راه انقـالب      . ایشان خیلی حق به گردن ما و مـردم و انقـالب دارنـد       « :شهید شاه آبادي اظهار داشت    
   ایشان شهید بزرگوار ایـن انقـالب هـستند کـه ارزش شـهادت، عـالوه بـر شخـصیت         . من از شهود این حقیقت هستماسالمی صرف کرد و

االن هم طلبه ها در استحکام این انقالب خیلی مـؤثر  . علمی  ایشان، خود موقعیت ممتاز دیگري به تاریخ زندگی ایشان و این مدرسه می دهد         
نقش مهمی دارد، رزمندگان ما وقتی در جبهه ها در کنار خود یک طلبـه را مـی بیننـد، بـا خیـال      در جبهه ها یک طلبه در یک گردان     . هستند

طلبـه هـا درون روسـتاها و شـهرها و ادارات و در واحـدهاي عقیـدتی سیاسـی و در مجلـس و         . این برایـشان حجـت اسـت    . جنگند آسوده می 
» .ي که حرکت لبنان را متحول نگـه مـی دارد، حـضور روحانیـت اسـت     آن چیز. هرجائی که هستند، دارند خدمت می کنند و تعلیم می دهند 

 .  1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید 

اطالعـات  ، آقاي احمد وحیدي را به جاي آقـاي سـعیدي بـه عنـون سرپرسـت  حفاظـت       )ره( فرمانده کل سپاه در نامه اي به امام خمینی      -  2
الـرحمن   اهللا بسم « :متن نامه آقاي رضایی و پاسخ امام به این شرح است. سپاه پاسداران معرفی کرد که مورد موافقت حضرت امام قرار گرفت         

الرحیم، محضر مبارك رهبر عظیم الشأن، فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خمینی ـ روحـی فـداه ـ بـا سـالم و عـرض ادب، پیـرو عریـضۀ          
پیرامون مسئلۀ حفاظت اطالعات ستاد کل سپاه، بدینوسیله برادر احمد وحیدي را کـه سـابقۀ مـدت هـا کـار اطالعـاتی دارد و از عناصـر              قبلی  

قدیمی سپاه است، خدمت حضرتعالی معرفی می نماییم، تا ان شاءاهللا پس از تأیید حضرتعالی در مسئولیت حفاظـت اطالعـات سـتاد کـل سـپاه       
 روح اهللا 4/1/1366.  تأییـد مـی شـود   -بـسمه تعـالی   « : پاسـخ امـام خمینـی   » . با کمال معذرت، ملتمس دعا، محسن رضایی  .انجام وظیفه نمایند  
  ). ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی236، جلد بیستم، صفحه »صحیفه امام«کتاب : مأخذ. »الموسوي الخمینی

ن قدیمی مجلس شوراي ملی ساخته شد و از مجلس هفتم به بعد، جلسات مجلس  این ساختمان در میدان بهارستان در کنار ساختما- 3
  . شوراي اسالمی در آن برپا می شود
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 اظهـار  مینـاچی  . اسـت  شـده  ارسـال  اسـلحه  خریـد  بـراي  ،سـپاه  وزیـر  توسـط  پول .کرد نقل
 جـاري  عملیـات  از گزارشی شمخانی آقاي. 1نماید قداما آن تعقیب برايکه   کرده آمادگی
  . ایم گرفته را وتؤما کوهستانی منطقه اراضیاز  مربع متر کیلو 250 حدود. داد  10 کربالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
او از یـاران و همراهـان دکتـر علـی     .  دکتر ناصر میناچی از اعضاي جبهه ملی ایران و وزیر ارشاد در دولت موقت مهنـدس بارزگـان بـود     -  1

    .  و هم اکنون عهده دار مدیریت این مرکز استشریعتی و از مؤسسان حسینیه ارشاد بود
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  .رسیدم خانه به شب دوازده ساعت از بعد
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 سـراغ  جبهـه  از. رسیدم مجلس به نه ساعت. کردم کار منزل درصبح   ساعت هشت و نیم    تا
  منطقـه عملیـاتی     از. آمـد  شـیرازي  صـیاد  آقـاي .  اسـت  نـداده  روي مهمی  امر . گرفتم

 تأکیـد . 1انـد   گرفتـه  مشورت به را او که است راضی. داد مثبتی گزارش. آید  می 10 کربالي
  .شود فعال هم شارت که دارد

 و اصـالحی  ياهپیـشنهاد  و دادنـد  کـار  گـزارش . آمدنـد  اسلحه خرید کمیسیون ياعضا
» برنـادو  «بـه  سـفر  اجـازه  خواستار. آمدند خسروي و یرخّ  موسی  آقایان. داشتند تمرکزي

 جنگـی  هواپیماي سقوط باعث ،ناقص هاي  بمب دادن با که است متهم  آقاي خیر  . شدند
  . است دادگاه در اش پرونده ؛شد مبب آزمایش در ما

 از بعد عراق آینده درباره مذاکره براي را فردي ،  ها روس که است مدعی ریاضی آقاي
 آنها با روابط حسن و ها روس هاي بدهی  پرداخت تضمین خواستار واند   کرده معرفی صدام
  . سازد ینم ،است صدام ابقاي جهت در که ها روس فعلی عملکرد با ادعا این. هستند

 کـه  خواسـت  و داد را اسـالمی  آزاد دانشگاه وضع گزارش. آمد جاسبی عبداهللا دکتر
 مـن  بـراي  و شـود   مـی  بعـدي  یـک  دارد گفـتم . برسـم اسـالمی    جمهوري حزب به بیشتر من

  . کنم همکاري وضع این درکه  است مشکل

                                                
در این سال بـه دنبـال تـشدید اختالفـات سـپاه و ارتـش در زمینـه        .  فرمانده نیروي زمینی  ارتش بود1365 شهید علی صیاد شیرازي تا سال   - 1

ي سـرهنگ صـیاد شـیرازي،     در حکمـی بـا تقـدیر از زحمـت هـاي طاقـت فرسـا       ) ره(نحوه انجام عملیات در جبهه هاي جنگ، امـام خمینـی         
سرهنگ حسنی سعدي را به سمت فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی منـصوب کردنـد و سـرهنگ صـیاد شـیرازي نیـز بـه عنـوان               

  . نماینده حضرت امام در شوراي عالی دفاع به خدمت پرداخت

 به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نامه دستخط 
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   - از یشپ. 1کردم شرکت تهران دانشگاه در مطهري شهید بزرگداشت مراسم در عصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 عملیـات  برنامه. پذیرفتم را زمینی نیروي فرمانده  سرهنگ حسنی سعدي    ،منزل در مغرب

 مـده انی پـیش  تغییـري  ؛شـدم  جویـا  تلفنی را جبهه وضع ،شب. گفت را ارتش آینده نزدیک
  . است

  
                                                

 کـه در تـاالر فردوسـی دانـشگاه تهـران برپـا بـود، بـا طـرح           آقاي هاشمی در سمینار  بررسی افکار و آثار استاد شـهید آیـت اهللا مطهـري            - 1
هاي عالمه شهید و فیلسوف متفکر، در خصوص علل عظمت و انحطاط مسلمین، ضرورت بـسط و گـسترش بررسـی در ایـن مهـم را                دیدگاه

تناد بـه نظـرات شـهید مطهـري و بـا      آقاي هاشـمی بـا اسـ   . مورد تأکید  قرار داد و به ارائه نظرات خویش در زمینه نحوه تداوم این امر پرداخت 
در بخـشی از ایـن   . استفاده از آثار به جا مانده از ایشان،  فهرستی از عـواملی کـه در عظمـت و انحطـاط مـسلمین مـؤثر بـوده انـد، ارائـه کـرد               

تـه اسـت، مـا قـادریم     در شرایطی که با تشکیل نظام جمهوري اسالمی در ایران، حاکمیت اسالم در کشور ما تحقـق یاف       «: سخنرانی آمده است  
 عوامل انحطاط مسلمین  را عمیق تر دریابیم و زمینه هاي تحقیقات وسیع تر در این زمینه  را فراهم سـازیم و ایـن امـر از ضـروریات جامعـه       

 ز ا. پیشنهاد می کنم براي بررسی عوامل انحطاط مسلمین  و جوامـع اسـالمی، مرکـزي، جمعیتـی و یـا سـتادي تـشکیل شـود               . اسالمی است
جمله موارد مناسب تحقیق در این زمینه، انتخاب موضـوعات در ابعـاد مختلـف علـل انحطـاط مـسلمین بـه عنـوان موضـوع  پایـان نامـه هـاي                      

با این کار ضمن تأمین نیازهاي جامعه، تحقیقـات دانـش پژوهـان ایرانـی را کـه بـا تحـصیل آنـان در دانـشگاههاي خـارج از              . دانشگاهی است 
مـضافاً اینکـه بـا جمـع آوري تحقیقـات      . کشورهاي پیشرفت قرار  می گیرد، به سمت جامعه خـود هـدایت کـرده ایـم    کشور، تنها در خدمت    

انجام شده، ضمن بهره گیري در داخل کشور، می توانیم یاریگر دیگر کشورها و ملت هاي مسلمان جهان در ابعاد مختلف مـذهبی ـ علمـی و    
   1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366فسنجانی، سخنرانی هاي سال هاشمی ر« کتاب ←رجوع کنید » .فرهنگی باشیم

 

 سخنرانی در مراسم بزرگداشت استاد شهید مطهري
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 خـاطر  بـه  ،  مـصر  در هـا  یفلسطین دفاتر شدن بسته. بودم مجلس در شش و نیم صبح    ساعت
 مهـم  اخبـار  وجـز  ،دیویـد  کمـپ   قـرارداد   علیـه  الجزیره در فلسطین شوراي گیري  موضع
 مجلـس  در دسـتور  از پیش. 10 کرباليعملیات   در ما يها  پیروزي محدود انعکاس و است

   . 1کردم صحبت 10 کرباليعملیات  هاي پیروزي درباره
 امـداد  و پـشتیبانی  واحـدهاي  نماینـدگان  براي .آمدم دفترم به جلسه از ساعت ده و ربع     

 دانـش  جـذب  بـراي  فهمیـده  حـسین  شـهید  طـرح  دربـاره  پرورش و آموزشوزارت   جنگ
 کـه  قزوین معلم تربیتمرکز   دختر دانشجویان براي. 2کردم صحبت بسیج و سپاه به آموزان

                                                
 را با موفقیت و حماسه خـاص و جدیـد انجـام دادنـد     10ما از رزمندگان عزیزمان که عملیات کربالي « : در بخشی از این نطق آمده است     - 1

همکـاري جنـگ هـاي نـامنظم بـا جنـگ مـنظم بـود کـه          این اولین تجربه در تاریخ جنگ از نوع  . و در حال پیشرفت هستند، تشکر می کنیم     
 کیلومتر مربع از یکی از نقاط حساس کردستان عراق، با سرعت تـصرف شـد و ارتفاعـاتی در اختیـار     250حدود . تجربه موفقی از آب درآمد  

 ایـران تـأثیر چـشمگیري    رزمندگان اسالم قرار گرفت که حضور رزمندگان در آنجا می توانـد، در آینـده کردسـتان عـراق و آینـده کرسـتان        
این عملیات عمدتاً  به خاطر جواب به شرارت هاي اخیر عراق در خلیج فارس و مناطق صنعتی و فشار بـی حـد برمـردم کرسـتان،      . داشته باشد 

 کـه چنـد   اولین نکتـه  مهـم ایـن اسـت    . نکات قابل توجهی در این عملیات هست که من اشاره می کنم . البته  در سلسله عملیات جاري ما بود       
روز این عملیات ادامه داشت و رزمنده هاي ما با شیوه پیاده روي به سوي اهداف پیش می رفتند و چون ما سر و صدائی راه نینداختـه بـودیم،        

این نکته مـسأله حـساس و مهمـی را نـشان مـی دهـد کـه عراقـی هـا بـیش از آنچـه کـه بـه مـرز و خاکـشان و                . عراقی ها سکوت کرده بودند  
چطور می شود کشوري چنـد روز بخـش عظیمـی از خـاکش تـصرف بـشود و       . ن توجه دارند، به روحیه و تبلیغات ارج می گذارند       امکاناتشا

سکوت بکند، چون ما سکوت کرده بودیم و هیچ چیز در این باره نگفتیم و حاال که ما اعالم کردیم، تنها می گوید که درگیري هاي مهمـی         
خـوب همـین را اگـر بـه صـورت یـک اعتـراف در        .  مورد تعرض ایرانی ها قرار گرفته و دفع شده استدر  شمال وجود دارد و یک  پاسگاه   

فردا که خبرنگـاران آنجـا حـضور پیـدا      .  اي را که ما گرفتیم، عراق هیچ ادعائی روي آن ندارد تاریخ ثبت بکنیم، معنایش این است که منطقه   
هاي  پیش از دسـتور سـال    هاشمی رفسنجانی، نطق« کتاب ←رجوع کنید » .امیانش داردبکنند، من نمی دانم عراق چه جوابی براي مردم و ح         

  . 1388زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366
وان پشتیبان این جهاد مقدس، به قدري قوي است کـه نمـی تـ   «:  آقاي هاشمی در این دیدار، ضمن برشمردن امکانات پیروزي ایران گفت   - 2

مطرح شد، برادرانی کـه از سـوي سـتاد    » پاسدار ـ دانش آموز «به طوري که اطالع داده اند، وقتی که طرح . به کمتر از پیروزي کامل قانع شد
ایـن حرکـت،   . امداد و پشتیبانی جنگ آموزش وپرورش در این سمینار شرکت داشتند، به طور یکپارچه پیشقدم شده و لبـاس سـپاه پوشـیدند       

اهمیت مسئله به این دلیـل اسـت کـه طـرح مزبـور، بـین       . نگ و هم براي آموزش و پرورش و سپاه، یک تحول محسوب می شود     هم براي ج  
سپاه که سمبل جهاد و فداکاري در این انقالب است و آموزش و پرورش که در آینده منبع اصـلی تربیـت نیروهـاي اسـالمی ایـن کـشور بـه                 

از لحاظ فرهنگی  در سپاه می گذارد و تأثیري کـه سـپاه از لحـاظ روحیـه     »  پاسدار ـ دانش آموز «ح تأثیري که طر. شمار می رود، پل می زند
. ایثار و فداکاري در آموزش و پرورش گذارد ، تأثیري متقابل است و بازده بسیار خوبی خواهد داشت و مبتکر این طرح قابـل تحـسین اسـت     

شـهید حـسین فهمیـده، سـمبل     . هید حسین فهمیده نام گذاري شده و ایـن ، بـسیار زیباسـت   بهتر از این تصمیم ، نام این طرح است که به نام ش         
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  . کردم صحبت ،بودند آورده جنگ براي ییاهدای و آمده مجلس به
 علـوي  آقـاي . 1کـرد   صـحبت  هـا   نیکسوفـ  تعمیر درباره .آمد هادي  محمد علی   دکتر

 معالجـه  براي. آمد بافت از کاشانی دکتر. زد حرف المرد شدن شهرستان درباره. آمد الري
  . خواست ارز انگلیس در

 و شـیوه  سر بر ها  بحث بیشتر. مکرد شرکت فرهنگی انقالب عالی  شوراي جلسه در عصر
 کارهـاي  بـه  نرسـیدن  و دسـتورها  بودن روزمره و کاري کم از. بود شورا خود کار محتواي

. داشـتیم  جلـسه  اردبیلـی موسـوي    و اي  خامنـه  آقایـان  بـا  سـپس . شد  می انتقاد اصولی و مادر
 و عـراق  آینـده  سـر  بـر  مـذاکره  بـه  شـوروي  تمایـل  خـصوص  در ریاضـی  آقاي خبر درباره

 ایـن  ؛شـد  بحـث  هـا  روس بـا  عـراق  آینـده  دولت حسنه روابط و عراق از ها روس مطالبات
  . است تضاد در ها روس عمل با ها حرف

 مـشکلی  از. آمـد  اطالعـات  وزیـر  مقـام  قـائم  فالحیـان   علی  آقاي ،مغرب نماز از بعد
. دارنـد  اهـ   الخروج ممنوع و ها  گذرنامه کنترل سر بر ،دادستانی و کشور وزارت با کهگفت  

گفـت   هادي دکتر علیه اسناد سر بر – منتظري اهللا  آیت فرزند  - سعید ییبازجو از همچنین  
 کاشـانی  محمـود  دکتـر  دربـاره  و کرد مشورت و است سعید آینده نگران منتظري آقاي که
 بـه  شـب . 2 اسـت کرده اعترافی او درباره  رهبر حزب زحمتکشان  بقائی مظفر دکتر که

  .رفتم خانه

                                                                                                              
حرکت شهید حسین فهمیده ، به جامعه و جوانان  الهام داد که در برابر متجاوز، بایستی بـا تمـام تـوان    . یک جوان ایثارگر و نسل انقالب است     

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366 سال هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي« کتاب ←رجوع کنید » .ایستاد

 –این موشک بر روي جنگنده هاي اف .  فونیکس موشک هوا به هوا است که مجهز به رادار بوده و براي اهداف دور استفاده می شود- 1
 با چند هدف مشترك را فونیکس نخستین موشک دوربرد هوا به هواي ایاالت متحده است که توانایی درگیري هم زمان. شود   نصب می14

  .دارد
در .  در کرمـان دسـتگیر شـد   1366 ـ در فـروردین   1332 مـرداد  28بقائی رهبر حزب زحمتکشان ـ  از احزاب دوره کودتـاي     دکتر مظفر-  2

یـادي اسـناد   در بازرسی از منزل وي مقادیر ز:  یک مقام آگاه گفت« :  چنین آمده است 1366خبر دستگیري دکتربقائی در روزنامه هاي سال        
مظفـر بقـائی در   . مربوط به حزب زحمتکشان و اشیاء و نشریات غیر مشروع که حاکی از انحرافات اخالقی وي است، بـه دسـت آمـده اسـت          

احتمـاالً دسـتگیري مظفـر    .  و پس از آن، ارتباط نزدیکی بـا عوامـل کودتـا و بیگانگـان داشـته اسـت      1332 مرداد 28دوره کودتاي آمریکایی    
 بـه اتهـام   1365سید احمد کاشانی نماینده مجلس شوراي اسالمی در سال .  »رتباط با پرونده سید احمد کاشانی صورت گرفته است    بقائی در ا  

شـهید حـسن آیـت نماینـده دوره اول مجلـس شـوراي       . تالش براي ایجاد اختالف میان سپاه و ارتش جمهوري اسالمی،  بازداشت شـده بـود        
  . ائی بوداسالمی نیز از نزدیکان دکتر بق

 -       فرمانده کل قوا، با پیشنهاد ترفیع درجـه ده تـن از افـسران ارتـش جمهـوري اسـالمی کـه از سـوي رئـیس           ) ره( در این روز امام خمینی
به این ترتیب سرتیپ قاسمعلی ظهیر نـژاد  نماینـده امـام در شـوراي عـالی      . جمهور و رئیس شوراي عالی دفاع تقدیم شده بود، موافقت کردند 
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 جنـگ  کـه  کردند تاکید امام .گفتم را جنگ وضعو   رفتم امام   خدمت صبح هشت   ساعت
 تعمیـر  بـراي  اروپـائی  مهنـدس  چنـد  آمـدن  مـورد  در. باشد داشته ادامهصدام   سقوط تا باید

 مـبهم  را سئوال وزیر نخست قبالً .کردند قتمواف ؛1پرسیدم حکیم آلبرت توسط ها  نیکسوف
 خواسـتم   مـی . کنـیم  عمـل  آنها يأر باو   شود مطرح قوا سران جلسه در شد قرار و بود کرده

 اخـوي  ،پـسندیده   سـید مرتـضی     آقـاي  کـه  کـنم  سـئوال اسالمی   جمهوري حزب درباره
  . شد موکول دیگري وقت بهو  کردم قطع را حرف. آمد امام بزرگ
 آباد عباس سد درباره  رئیس بنیاد پانزده خرداد     صانعی  حسن  آقاي با امام دفتر در

. رسـیدم  دفتـرم  به نه ونیم    ساعت. کردیم صحبت ،کنند  می مطرح که ییتردیدها و قم براي
  . کردم مرور را ها گزارش
محمود صانعی پور   آقاي  و داد را اصـالحات  گـزارش . آمد  ایران کمرگ کلس   رئی 
 زرنـد  آینده وکیل درباره. آمد انصاري مجید آقاي. خواست تایید کارشکنان با مبارزه براي

  . کرد مشورت کرمان
 از بعـضی  همکـاري  از. آمـد  مجلـس  ادارات سرپرسـت  ،موسـویان   سیدحسین  آقاي

 از و داد  گـزارش  اجـرت  مقابـل  در عـراق  داخـل  از اطالعات آوردن براي غربی خبرنگاران
 بودجـه  پـنجم  یـک  شـدن  کم اثر در هک مجلس مالی نیازهاي و گفت دفترم کارکنان برنامه

. آمدند معاونان و صنایع وزیر  آقاي غالمرضا شافعی   . داشت خواهیم مشکل ،درخواستی
 نیازهـاي تـأمین    جهـت  در صـنایع  بیـشتر  انـدازي راه   کـار  براي دفاع ارز از استفاده خواستار

  . شدند جبهه
 تـصویب  ؛داد را مجلـس  هفتـه  برنامـه  ارشگـز  و آمـد  عمـومی  روابـط  از سعیدي آقاي

. آمدند مقدم آقاي و آقامحمديآقاي   سپس. داشت لسهمجلس ج  رئیسه هیأت عصر. کردم

                                                                                                              
 به درجه سرلشگري، سرهنگ علی صیاد شیرازي نماینده امام در شوراي عالی دفاع ، سرهنگ اسماعیل سـهرابی ،رئـیس سـتاد مـشترك              دفاع

ارتش، سرهنگ محمد حسین جاللی وزیر دفاع ، سرهنگ حسین حسنی سعدي فرمانـده نیـروي زمینـی ، سـرهنگ  منـصور سـتاري فرمانـده              
ع سابق، سرهنگ معین پور فرمانده اسـبق نیـروي هـوایی و سـرهنگ  عبـاس بابـایی معـاون عملیـاتی           نیروي هوایی، سرهنگ  سلیمی وزیر دفا      

  .نیروي هوایی، به درجه سرتیپی و ناخدا ملک زادگان فرمانده نیروي دریایی به درجه دریا داري ارتقاء  یافتند
 کتـاب مـاجراي   ← بـراي مطالعـه بیـشتر رجـوع کنیـد      . آلبرت حکیم از جمله افرادي است که در ماجراي مک فارلین نقش داشته است      - 1

 .1388 آزادي گروگان ها، محسن هاشمی، حبیب اهللا حمیدي، دفتر نشر معارف انقالب، _مک فارلین؛ فروش سالح 
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 عملکـرد  از. داد را 5 فـتح  عملیـات  گـزارش و آمـد  رمـضان  قرارگاه از عراق داخل از مقدم
 آنها به اقالح خصوص در خود وعده به ما مسلح نیروهاي اینکه از و است راضی ها  طالبانی

 اعتمـاد  شـدن  کـم  باعثاین کار  . است ناراضی ،اند  نکرده عمل شده تعیین مواضع گرفتن و
 الحـاق  تا عملیات ادامه بر ،خواهیم  نمی یا توانیم  نمی ما کنند  می فکر باالخره  است شده آنها
  . داشت تاکید آنها به کمکبراي  و است  درست اولی که

 امـام  دستور با. بود  رئیس قوه قضائیه    اردبیلی وي  موسآقاي منزل در قوا سران جلسه
 و شـد  بحث ها  نیکسوف براي حکیم آلبرت سوي از شده معرفی مهندسان از استفاده درباره

ــه ــرل مــورد در قــضائی شــوراي و اطالعــات وزارت نظــر اخــتالف. رســید تــصویب ب  کنت
  .رسیدم خانه به وقت دیر. شد حلمشکل  و بحث کشور از خروج و ها گذرنامه

  
  

  1987 آوریل  30               1407 رمضان 1   |  اردیبهشت 10 پنجشنبه


 و محسن و عفت. شدیم بیدار سحري خوردن براي ساعت زنگ با ،بامداد دو و نیم     ساعت
 سـاعت  و خوابیـدم   شش و نـیم      ساعت تا نماز از بعد. شدند بیدار هم یاسر و مهدي و فاطی

 صـحبت  کوتـاه  ،معلـم  روز و کـارگر  روز دربـاره  دسـتور  از پـیش . رسیدم مجلس به هفت  
 از پیاده و اند جبهه عازم که خمین هاي بسیجی. مبود جلسه در ساعت یازده و ربع     تا. 1کردم

  . 2کردم سخنرانی آنها براي .آمدند مجلس به ،اند آمده تهران به قم
                                                

فـردا روز جهـانی کـارگر اسـت و پـس فـردا شـنبه، روز شـهادت شـهید مطهـري آیـت اهللا بزرگـوار و معلـم                «:  در این نطق آمده اسـت        - 1
کارگران ما قشر زحمتکش و قانع، ستون فقرات اقتصاد کشور و عمدتاً محروم و مستحق حمایت از طـرف مقامـات      . القدر انقالب است   یمعظ

کشور، به خصوص مجلس شوراي اسالمی هستند که انقالب اسالمی ما رسـالتش، ایجـاد عـدالت اجتمـاعی و رسـیدگی بـه حقـوق از دسـت          
ان و سایر محرومان در صدر اهداف ایـن  عـدالت قـرار دارنـد و مـا تـشکر مـی کنـیم از کارگرانمـان کـه در           رفته است که  ان شاءاهللا کارگر 

دوران جنگ و مشکالت پس از انقالب، همیشه یار صمیمی انقالب و در میدان ها و جبهه ها و در همه صحنه ها حـضور انقالبـی و اسـالمی             
وارمان شهید مطهري، هفته آینده هفته معلم اسـت، کـه قـشر معلمـان کـشور یکـی از       به مناسبت شهادت شهید بزرگ. خودشان را حفظ کردند 

اقشار مهم جامعه ما هستند  و پایه فرهنگ، آموزش و ساخت نونهاالن ما با همت واالي این بزرگواران اسـت کـه  انتظـار داریـم ملـت مـا در              
اي عظیمی که درخدمت انقالب و نسل جوان ما هستند و آینـده کـشور   هفته  بزرگداشت مقام معلم، مراتب قدردانی خودشان را از این نیروه    

، 1366هاشمی رفسنجانی، نطق هاي پـیش از دسـتور سـال    « کتاب ←رجوع کنید » .را اینها می سازند، حضور کافی در صحنه ها داشته باشند       
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  جلد ششم،

 حضور گسترده جوانان طی ماه رمـضان در جبهـه هـا، یـک درس بـراي کـسانی اسـت کـه فکـر             «: در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 2
براي جامعـه اي کـه از کوچـک و بـزرگ آن، آمـادگی      . کنند با تهدید و ارعاب، می توانند ما را از ادامه جنگ و احقاق حقمان بازدارند       می
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 جمهــوري دو در. گفـت  آنجـا  نمـسلمانا  وضــع از. آمـد  یوگـسالوي  در سـفیرمان  ظهـر 
 یوگسالوي دولت که داد اطالع. است نفر میلیون شش حدودجمعیت آنها   ودارند  اکثریت
  . مستقیم سپس و ثالث دولت واسطه به ابتدا ؛دارد را ماه ب اسلحه فروش آمادگی
 عـصر . شـد  تـصویب  کـار  نامـه  آئـین . آمدنـد  جنـگ  بودجـه  صرف مشاور هیأت عصر

 متعـددي  مـصوبات . بودنـد  ما مهمان افطارآنها   .داشت جلسه ما منزل در ،دفاع عالی  شوراي
  . داشتیم

 امـام  خـدمت  اي  نامـه  مـی خواهـد    ،گفـت  مـن  بـه  جلـسه  از بعد رضایی محسن آقاي

                                                                                                              
حرکـت بـسیار   . نگی آمریکا یا شوروي بی معناست و مسخره تلقی می شـود جنگیدن با دشمنان انقالب  اسالمی را دارند، هراس از ناوگان ج      

رمـضان مـاهی   . خوب شما که راه جبهه را با پیاده روي و با یک فاصله طوالنی در مطلع  ماه مبارك رمـضان طـی مـی کنیـد، بـسیار بجاسـت               
حرکت شما این اسـت کـه طالیـه داران حرکـت     . دنداست که حضرت امام براي پاسخ به یاوه هاي دشمن اسالم، آن را ماه جهاد اعالم فرمو       

 در ماه رمضان شده اید و ما انتظار داریم، به دنبال حرکت شما، امواج خروشان نیروهـاي اعزامـی  ) عج(نیرو هاي مرحله دوم صاحب الزمان 
 نان اسـالم و دوسـتان صـدام و حامیـان     اي خواهند رسانید که دیگر دشـم  سایر شهرها و استان ها، جبهه ها را پرکنند و کار جنگ را به نقطه

حزب بعث را از ادامه حیات مایوس کرده و تسلیم حق کنند، تا با شکست این جرثومه  فساد و حاکمیت ملـت عـراق، امنیـت قابـل قبـولی در        
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .منطقه به وجود بیاید

 

 حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی
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 رئـیس  بـا  همـاهنگی  عدم و سپاه اداره مشکالت خاطر به سپاه فرماندهی سمت از و بفرستد
 و پذیرند  نمی امام گفتم. کردم نهی را او ؛دهد فاءاستع ،  ها  ارتشی و روحانی دکتر و جمهور

  .نیست خوب ایشان خود براي
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 وزیـر   آقـاي محـسن رفیـق دوسـت       ،ظهر از بعد  پنج   تا نه صبح    ساعت از. بودم منزل در
 .دادنـد  توضـیحات  نظـامی  غیـر  و نظـامی  صـنایع  رهدربا سپاه صنایع مسؤوالن با همراه ،سپاه

 النئومـس  از یکـی  .کـرد  شـرکت  جلـسه  در،  خدمت محل انتخاب و اطالع براي هم محسن
 که دارد دشمن خاك در تصور قابل غیر و عظیم انفجاري ایجاد امکان درباره مهمی ادعاي

  . شدم خسته. است بررسی قابل
 امـام  ولـی  ،رسـیده  امـام  به رضاییمحسن   يآقا ياستعفا نامه گفت. آمد احمدآقا عصر

  .دارند سیاسی حرکات اینها که است این امام تصور و پذیرند نمی
 تمـام  نـشدن  آزاد از،  فرمانـده نیـروي زمینـی ارتـش        سـعدي  حسنی  سرتیپ  آقاي

 بعد شب. داریم را وضع این معموالً ؛داشت گلهتلفنی   ،سپاه امر تحت از ارتش هاي  توپخانه
  . آمدند وقت دیرو رفتند  فاطمه همشیره منزل به ها بچه و عفت. خوابیدم زود نماز و ارافط از
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 کـردم  مطالعه را تاور گزارش ترجمه از قسمتی .گذشت مطالعه بهوقتم   بیشتر. بودم منزل در
 سپاه به .بود کم هم یتلفن مراجعات. 1دارد زیاد غلط مطالب. نوشتم اشیهح لزوم موارد در و

  . کند آزاد را ارتش هاي توپخانه که گفتم
 قـرار . شـد  صحبت جنگ بودجه از مهمات هاي زاغه ساختن درباره دوست رفیقآقاي   با

 گـزارش . آمـد  عباسـی  خـانم  عـصر . برود سپاه صنایع به خدمت براي شنبه  سه از محسن شد
 اسـت  مـدعی  ؛خواست کمک. است زینب کاروان از منشعب که داد را زینب جامعه عوض

                                                
 آزادي گروگـان هـا، محـسن هاشـمی،     _ کتاب ماجراي مک فارلین؛ فـروش سـالح   ← براي آگاهی بیشتر از گزارش تاور رجوع کنید  - 1

 . 1388حبیب اهللا حمیدي، دفتر نشر معارف انقالب، 
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  .کنند نمی مطرح را خطی و اخالقی مسائل
 کهاي   قطعنامه به رأي درباره. آمد نیکاراگوئه از المجالس  بین گروه ياعضا از تلگرافی

 در مـا  ايهـ  خواسـته  بیـشتر این قطعنامه . اند  کرده تکلیف کسب ،شده صلح به دعوت آن در
 و شیمیائی سالح از استفاده ،نظامی غیر مناطق شهرها، ها، کشتی زدن از جلوگیري خصوص

. دارنـد  مخـالف  يأر دیگـر  مطالب خاطر به اسرائیل و آمریکا.  دارد را فارس  خلیج نام ذکر
. 1مـوافقم  ،موافـق  يأردادن  بـا  ،متجـاوز  کیفـر  قیـد  و فـارس   خلـیج  قید شرط به ،دادم جواب

 مـن   و رفتند مطهري شهید منزل به افطار براي ها  بچه و عفت عصر. نداشتم زیادي مراجعات
  . ماندیم خانه در یاسر و مهدي و
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  طـرح . بـودم  علنـی  درجلـسه  یـازده و نـیم    تـا . رسـیدم  مجلـس  ساعت هفت و نیم صبح بـه     
  . نیست اشکال بی ولی ،شد تمام دوم شور در ها یتعاون

 از یکـی  در ،مشکالتـشان  رفـع  بـراي  خواستند و آمدند نود اصل کمیسیون ياعضا ظهر
 شـکایت  آبـاد  اسـالم  نماینـده  از . آمد کلهر عشایر سران از یکی. کنم شرکت آنها جلسات

 بیـشتر  و جهـانی  ئلمـسا  مـورد  در چاپ لندن  بزرورآ روزنامه خبرنگار با عصر . داشت
  . 2داشتم مصاحبه، آمریکا

                                                
ر نیکاراگوئـه شـرکت کـرده     هیأت پارلمانی جمهوري اسالمی ایران که در هفتاد و هفتمـین  کنفـرانس بـین المجـالس در پایتخـت کـشو       - 1

  .بودند، به قطعنامه این کنفرانس، به جهت گنجاندن کلمه خلیج  به جاي خلیج فارس، رأي ممتنع داد
هـیچ گروهـی جـز    « : آقاي هاشمی در گفتگو با روزنامه آبزرور ، هرگونه ارتباط سیاسی و تجاري با دولـت آمریکـا را رد کـرد و گفـت     - 2

امـا از زمـانی کـه آمریکاییـان دریافتنـد کـه       . یامده است و این گروه هم مخفیانه و غیر قانونی  به ایـران آمـده بـود   گروه مک فارلین به ایران ن   
مـن طـرف آنهـا نبـودم و در     . توانند انقالب اسالمی را درهم بشکنند، با پیام ها و حقه هـا کوشـیده انـد، جـاي پـایی در ایـران پیـدا کننـد               نمی

ا نمایندگان خرید اسلحه ما مالقات کرده اند و در ارتباط بـا آمریکاییـان هـم اینـک روشـن شـده اسـت، آن             آنها ب . مذاکرات شرکت نداشتم  
زمان که  آنها می کوشیدند با ما رابطه برقرار کنند، دست از شیطنت ها و کلک هاي خود برنداشته بودنـد، حتـی  در رابطـه بـا قراردادهـا نیـز        

در حالی کـه مـی دانـستند، مـا از اسـرائیلی هـا       . ند و کوشیدند اسرائیل را هم در این قضیه وارد کنند   گرانفروشی کرد . آنها ما را فریب دادند    
ایـشان در پاسـخ بـه ایـن سـئوال خبرنگـار آبـزرور کـه چـرا وقتـی           » .نفرت داریم و حاضر نیسیتم، آنها را به عنوان شرکاي آمریکاي بپـذیریم   

در ایـن جنـگ، مـردم دسـت آمریکـا را پـشت سـر        «: براي شما هدف اصلی اسـت؟ گفـت  شوروي به عراق اسلحه می دهد ، باز هم آمریکا          
پول سالح هایی که شـوروي بـه عـراق مـی دهـد، از      . کشورهایی مانند اردن، مصر و کویت می بینند که از عراق در جنگ حمایت کرده اند       

حتی امروز، دشـمنان مـا، ضـدانقالبیون    . ق قرار می دهندکشور هاي عربی عوامل آمریکا، در اختیار عرا  محل پول هایی پرداخت می شود که   
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  تحکـیم  دفتـر  بـا  همکـاري  حدود و آینده انتخابات درباره .آمدند کارگر خانه والنئمس
وحدت کردند مشورت جبهه به کارگران اعزام و .  

 نمایـشگاه  از هـم  بـا . رسـیدند  همزمـان  اي  خامنـه  آقـاي . رفتیم اطالعات وزارت به عصر
 کـردیم  بازدیـد  - ایـم   گرفتـه  شـمالی  کـره  سـفارت  کارکنـان  از خیـراً ا کـه  - قاچاق کاالي

 عبـور  سیاسـی  محموله عنوان به جلفا مرز ازقطار   باري واگن یک در را کاالها خواستند  می
. اسـت  عتیقـه  اشـیاء  و نقـره  و آالت جـواهر  و طـال  زیـادي  مقـادیر  و نفیس قالی 166. دهند

 سـرمایه  اموال از اینها که اند  کرده اعتراف و اردد ارزش ریال میلیارد پنجاه حدود گویند  می
.  اسـت  شـده  قاچاق صورت این به قراردادي با که ،ها  حکیمی مخصوصاً ،است ایرانی داران

 شـد  پیـشنهاد . ندارند اعتراض ،اند  بوده توقیف روز سه اینکه باو   اند  ترسیده سخت ها  اي  کره
  . 1شود برگزار ها حکیمی ماهیت دادن نشان منظور به عموم تماشاي براي نمایشگاهی

 نام به شخصی. بودیم اطالعات وزیر آقاي ري شهري   مهمان ،قوا سران دیگر با افطار
 نفـر  دو. آوردنـد  - دارد هیپنوتیزم از استفاده قدرت که - را   ارتش کارکنان از  ،بیات علی

 اثـر  بـی  آنهـا  بـدن  بر سیگار آتش. کرد خواب را آنهااو  . بود آوردهخودش   همراه نوجوان
 یـک  روي را آنهـا  سـر  که اي  گونه به ،کرد  می مقاوم و خشک ،چوب مثل را آنها بدن. بود

 خــم و ماندنــد مــی چــوب مثــل ،گذاشــت مــی دیگــر صــندلی روي را آنهــا پــاي و صــندلی
 بـاره در و بـرد   مـی  جلـو  و عقـب  به زمان در را آنها. ندایستاد  می آنها روي نفر دو. شدند  نمی

 مـدعی . بـود ن بخش اطمینان خیلی موضوع این البته ؛کرد  می سئواالتی اریخت مختلف مقاطع
 بـراي . کنـیم  بررسی بیشتر باید. کند  می خوب را عصبی امراض و کند  می کار امواج با است
  . آمدم خانه به وقت دیر. ام کرده برخوردچنین موردي  به بار اولین

  
  

                                                                                                              
رجـوع کنیـد   »  .در آمریکا و در غرب، عمدتاً مورد حمایت این کشورها هستند، لذا مسئولیت سالح هاي روسی هم بـه عهـده آمریکـا اسـت           

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ←
او پس از فوت پدرش، تحـت سرپرسـتی بـرادر    . یمی معروف به حکیم الملک، سیاستمدار و سه دوره نخست وزیر ایران بود   ابراهیم حک  - 1

در سفرهاي مظفرالدین شاه،  جزو ملتزمین رکاب بود و به مقام پزشـک دربـار   . بزرگش نصرت الحکما از تبریز به پاریس رفت و طب خواند     
 مجلس شوراي ملی رسید و پس از به توپ بـسته شـدن مجلـس بـه دسـتور محمـدعلی شـاه، بـه سـفارت          در دوره اول به وکالت. ارتقاء یافت 

 به نخست وزیري برگزیده شـد و پـس از مخالفـت    1333در سال . بعدها  در کابینه مستوفی الممالک به وزارت مالیه رسید  . فرانسه پناهنده شد  
  .مجلس با   برنامه هایش، از قدرت کناره گرفت
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 از بعـد  رضـایی  محـسن  آقـاي  ،ظهـر  از پـیش . گذشـت  مطالعـه  بهوقتم   بیشتر. بودم منزل در
 مطرح را گذشته سال هاي حرف همان باز. اند  نپذیرفته را استعفایشان امام آمد؛   امام مالقات

 پیـشنهاد .  شـد    جنگ وارد یکپارچه باید و نیست جنگ خدمت در کشور امکانات که کرد
 دسـت  ارتـش  امکانـات  بر بتواند که بدهد ارتش امیري درجه ،ایشان خود به امام که داشت
 برخـورد  هـا   ارتـشی  با و بگیرد جنگ خدمت در را چیز همه ،قدرت موضع از و باشد داشته

. نمایـد  اسـتعفاء  هـم  سـپاه  فرمانـدهی  از ،نـشود  حمـل  سـپاهی  تعـصب  بـر  اینکه براي و کند
  . بیاورد و بنویسد را طرحش شد قرار .نشد قانع ولی ،گفتم ار طرح این اشکاالت
 آقـاي محمـد تقـی     و  رئیس بنیـاد پـانزده خـرداد       صانعی حسن شیخ    آقاي عصر

 سـد  این  درباره کافی توضیحات. آمدند خردادپانزده   سد طرح والنئمس و نیرو وزیر بانکی
 در سـد  این .دادند – شود  می ساخته قمشرب شهر    آب تامین منظور به ،امام دستور به که -

 سـاختن   مـشروب  بر عالوه. بدهد را نفر هزار 750 آب تواند  می تکمیل از پس ،فعلی شرایط
 منتقـل  طـرف  ایـن  بـه  تونل با را دز هاي  شاخه سر آب اگر ،سد زیر فعلی کشاورزي اراضی

 چهارسـال . ودبـ  خواهـد آب   ،منطقه دیگر شهرهاي و کاشان ،قم براي کافی اندازه به ،کنیم
  . شود می کامل سد دیگر

 و اند داده ایرانی پیمانکار به و گرفته ها رومانی از که دادند توضیح هم ساوه سد درباره
 نـیم  و   دو ،کند  می نفوذ سد زیر از که آبی ثانیه در مکعب متر نه از ،گفتند الر سد مورد در
 تهـران  آب تأمین درباره حاتیتوضی. شود  می سد آن عمده قسمت ،تابستان تا و شده سد متر

 آینـده  در تهـران  زمینـی  زیـر  هـاي   آب و چـالوس  رود هاي  سرشاخه و طالقان سد از بزرگ
  . دادند

 دوازده شب   ساعت نزدیکآنها   .بودم تنها خانه در من و بودند فائزه مهمان ها  بچه افطار
  . 1شود می تازه دارد دوباره آمریکا رسوائی. دادم انجام ،آوردند مجلس از را کارها. آمدند

                                                
  «ین روز، اولین اعالم جرم در ماجراي فروش سالح هاي آمریکایی به ایران و ارسال پول آن به شورشیان نیکاراگوئه از جانب  در ا- 1

چانـل بایـد در مـورد تقلـب     . رئیس بنیاد ملی حراسـت از آزادي صـورت گرفـت   » کارل چانل«دادستان ویژه این پرونده، علیه    » الرنس والش 
او سرهنگ نورث و ریچـار دمیلـر رئـیس شـرکت ارتباطـات تجـاري       . اص شناخته شده و ناشناس پاسخ می دادمالی انجام شده با کمک اشخ   

خبرگـزاري آسوشـیتدپرس گـزارش داد مـسئوالن کمیتـه هـاي فرعـی کنگـره آمریکـا از ژنـرال           . حبانی را به عنوان شریک جرم معرفی کرد   
  .شاهد، سواالتی  کردندسکورد مقام بازنشسته نیروي هوایی آمریکا به عنوان اولین 
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 ظهـر  از پـیش . مانـدم  علنـی  جلسه در نه و نیم  تا. رسیدم مجلس بههفت و نیم صبح      ساعت
 بودجـه  ،جنـگ  آینـده  دربـاره  .آمـد   رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلـس    روحانی دکتر

 کـردن  یکپارچـه  بـراي  سـپاه  فرمانـده  پیـشنهاد  ،سـپاه  و ارتـش  بـین  اريج مشکالت ،جنگ
 .آمـد  سـپاه  از تکیـه  مهنـدس . کـردیم  مـذاکره  بـصره  بـراي  تکیـه  مهنـدس  طرح و امکانات

 تغییـر  توانـد   مـی  ،باشـد  اجـرا  قابـل  تئـوري  ایـن  اگـر . آورد عظـیم  انفجـار  طرح بر توضیحی
  . آورد وجود به جنگ دراي  عمده

معـاون   االسالم  شیخ حسین [و قائم مقام وزیر خارجه    بشارتی د علی محم   آقایان
  محمد جـواد    و معاون سیاسی نخست وزیر    معیري  علیرضا  و سیاسی وزیر خارجه  

 در سیاسـی  تحـرك  برنامـه  .آمدنـد  معاون بین الملل و اقتـصادي وزیـر خارجـه     الریجانی
 مـشورت  و گفتنـد  را جنـگ  پایـان  بـراي  المللـی   بـین  مجامع در و 1اعراب هاي تالش مقابل

مــورد  در آمریکـا  محکومیـت  حکــم کـه  داد اطـالع  تلفنـی  الهــه از بهرامـی  آقـاي . کردنـد 
 کـه  کـرد  بینـی  خوش اظهار.  است شده امضاء و صادر ایرانبه   دالر میلیون پانصد پرداخت

                                                
دبیرکل جامعـه عـرب در یـک کنفـرانس مطبوعـاتی و رادیـو تلویزیـونی در تـونس،  از دبیرکـل          « : رادیو بی بی سی،  در گزارشی گفت    - 1

سازمان ملل متحد درخواست کرد که به مسئولیت هاي خود، جهـت کـسب یـک صـلح کامـل و پایـدار بـین ایـران و عـراق از طریـق انجـام              
کویـت بـه خـاطر    «: نایـب نخـست وزیـر و وزیـر خارجـه کویـت گفـت       »  شیخ صباح االحمد«رادیو کویت هم به نقل از      » .مل کند مذاکره ع 

مسئولیت عربی و نیز عضویت در کمیته  هفت جانبه عرب، از طرف اتحادیه عرب مأموریت یافته اسـت تـا از پایتخـت هـاي پـنج عـضو دائـم          
اي مبذول در جهت جلوگیري از جنگ و پایان دادن به نزاع دو کشور عـراق و ایـران از راه هـاي    شوراي امنیت، به منظور پیگیري کوشش ه    

به دنبال این اقدامات، وزیران خارجه کشورها ي عربی از ایران خواستند تا پیام صلح آنها را بپذیرد و بـا ایجـاد راه     .  مسالمت آمیز دیدن کند،   
شـوراي اتحادیـه عـرب همچنـین  در مـورد      . ن سازمان ملل و قوانین بین المللی، موافقت کندحل مسالمت آمیز در جنگ با عراق، طبق موازی       

شـورا  . ادامه این جنگ که به تمامیت ارضی یک کشور عضو این اتحادیه و تمامیت عربی آن کشور زیان وارد می سـازد، اعـالم خطـر کـرد             
ده و افـزود کـه ادامـه ایـن جنـگ، زیـان بزرگـی بـراي مـسائل          جنگ ایران و عراق را یکی از مسائل خیلی مهـم جهـان عـرب توصـیف کـر            

رئـیس جمهـوري چـین، از وي    » لـی شـیانیان  «شاه حسین ضمن ارسال پیامی به : خبرگزاري رسمی اردن گفت. ساز این کشورهاست   سرنوشت
 صـلح و توقـف تجـاوزش علیـه عـراق،      خواست تا با استفاده از نفوذ خود در مجامع بین المللی، ایران را براي پاسخ  گفتن به درخواست هاي 

شاه حسین همچنین اعالم کرد که حمایت چین از تشکیل یک کنفـرانس بـین المللـی صـلح در خاورمیانـه، بـا حـضور        » .تحت فشار قرار دهد 
رئـیس  »  صـالح علـی عبـداهللا  «. اعضاي دائمی شوراي  امنیت سازمان ملل در خور قدردانی خواهد بود و نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشـت        

گفته که کشورش پیمان دفاع عربی مـشترك را در مـورد عـراق، کـامالً     » الرأي العام«جمهور یمن شمالی نیز در مصاحبه اي با روزنامه کویتی  
یمن شمالی و مصر دو کشوري هستند که بـراي مقابلـه بـا تجـاوزات ایـران، پیمـان دفـاع مـشترك         « :وي افزوده است . به اجرا درآورده است 

نیروهاي یمن شمالی از چند سال قبل در یکی از جبهه هاي اعـراب در راه قومیـت عربـی و اسـالمی،     ... عربی را در مورد عراق اجرا کرده اند     
  .وي نام این جبهه را ذکر نکرد» .همدوش برادرانی که از تمامی امت عربی دفاع می کنند، می جنگند
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  .کند پرداخت را پول آمریکا
 جمعه ائمه خانه دبیر توسط بافت جمعه امام عزل از .آمد باهنر  محمدرضا آقاي عصر

 از بعد. بودیم اي  خامنه اهللا  آیت مهمان ،مبارز روحانیت اعضاي جامعه  با افطار. بود شاکی
 فروش در انصاري همایون استفاده سوء هپروند خصوص در اردبیلی  موسوي   آقاي افطار
  محمـدعلی   ،  اي  خامنـه کنـی،    مهـدوي  آقایـان  با  سپس. کرد مشورت ریشیتا هاي توپ

در ایـن    .داشـتیم  اي  جلـسه ده و نـیم      سـاعت  تـا  ،نوري ناطق علی اکبر  و کرمانی موحدي
  . شد مذاکره جمعه نماز و جمهوري ریاست و مجلس آینده و مجلس دربارهجلسه 
 اصـالح  بـراي    سـپاه  وزیـر  پیشنهاد درباره .آمد احمدآقا شب یازده ساعت. رفتم خانه به
 مجلـس  بـه  امام حضرت توصیه براي متنی ،امام موافقت با که شد مذاکره نوین ارتش طرح
  . استشده تهیه
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 بـا  سـازندگی  جهـاد  وزیـر  آقاي بیژن نامـدار زنگنـه  . رسیدم مجلس به نه صبح   ساعت
 موشـک  ند ا مدعی. آمدند زمین به زمین  بالستیک موشک ساخت طرح والنئمس از گروهی

 براي سپاه با همکاري مورد در  .شود  می انبوه تولید آماده آبان تا کیلومتر صد از باالتر برد با
  . شد گیري تصمیم مالی کمک و تولید

 از بعـضی  و قـضائیه  قـوه  همکـاري  عـدم  از. 1کردم شرکت 90 اصل کمیسیون جلسه در
 روابـط  شـدن  تیـره  و کمیـسیون  هاي  تندروي از ناشی اشکال تمگف. داشتند گله دولتی دفاتر

 بـراي  کردم تأکید و خطی و سیاسی هاي  گیري  موضع مخصوصاً ،است مجریان با  کمیسیون
 برخـورد  طـرف  بـی  ،خطـی  و سیاسـی  مسائل براي کمیسیون است الزم ،کمیسیون موفقیت

  . داشتند را ونکمیسی تقویت پیشنهاد آنها .نماید عمل عادالنه و متین و کند
                                                

در دور دوم مجلـس،  . ایات مردم از نهادها و ارگان هـاي مختلـف رسـیدگی مـی کنـد      مجلس شوراي اسالمی به شک    90 کمیسیون اصل    - 1
آقاي مرتضی فهیم کرمانی به عنوان رئیس و آقایان سید فضل اهللا حسینی برمائی و حـسینعلی رحمـانی نائـب رئـیس، فریـدون اسـتکی و سـید           

آقایـان محمـد علـی صـاحب     : ین کمیسیون عبـارت بودنـد از   اعضاي ا. حیدر جعفري، منشی و علی مطهري به عنوان مخبر فعالیت می کردند     
پور، حجت اهللا زمانی، سید محمد کاظم موسـوي، عبـاس رحیمـی، سـید غفـار بحـارنژاد، سـید جـواد حـسینی،               سلیمی، ابراهیم عباس   ،الزمانی

 .محمد باقر آخوندي و مرتضی شیرازي
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 طـرح و   گفـت  را جنگ وضع. آمد فرمانده نیروي زمینی سپاه    شمخانی علی آقاي
 را دولـت  و ارتـش  امکانات استخدام و سپاه مدیریت اساس بر امسال جنگ براي پیشنهادي

 باعـث  را طلبـی  قـدرت  ظـن  سـوء  است ممکن و اند  نوشته امام به که اي  نامه شد قرار. آورد
  . بفرستند امام خدمت ،طرح با همراه و کنند عوض ،شود

رئـیس کمیـسیون     روحانی دکتر با سپاه مشکالت ازو   آمد هم سنجقی ابراهیم آقاي
 امـروز   کـویتی  کـشتی  یـک . کردم سازش به  توصیه ؛گفت دفاعی مجلس شوراي اسالمی   

 در هـا  بـارزانی  ،داد اطـالع  معاون عملیـات سـپاه     رشید غالمعلی آقاي.  است شده زده
  . اند داشته مهمی عملیات عراق داخل

 ،نگهبـان  شـوراي  علمـاي  بـا  قوا سران ،افطار. داشت جلسه مجلس رئیسه هیأت عصر
 اراضـی  دربـاره  .بودنـد  هم نگهبان شوراي حقوقدان اعضاي. بودیم جمهور رئیس مهمان
 مهمـی  کـار  ؛آمـد  هیپنوتیزم مدعی ،بیات علی آقاي. نرسیدیم ییجاه  ب. شد بحث شهري

  .دهد انجام نتوانست
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 طـرح  ،علنـی  جلـسه  در .مانـدم  علنـی  جلـسه  در ظهر تاو   رفتم مجلس بههفت صبح    ساعت
  ،سـپاه  نظرات تأمین خصوص در امام توصیه و امام به سپاه وزیر نامه. بود مطرح نوین ارتش

 حـذف  را  مالقـات . خوابیـدم  نمـاز  از بعـد  ظهر. شد حل اشکال بدونمسأله  . بود شده عتوزی
  .کردم
  آقاي اسدهللا بادامچیان مـالی  اختالفات به راجع. آمدمجلس   اقتصادي کمیسیون مخبر 

 آمـده  مجلـس  بـه  کـه  معلمـان  بـراي  عـصر . داد تذکراتیو ارجاع آن به داوري       فرانسه و ما
 علــی رحــم و طیــب مهــدي  ،نــادي غالمحــسین آقایــان .1کــردم ســخنرانی ،بودنــد

                                                
، آموزگـاران تهـران، دانـشجویان مراکـز تربیـت معلـم و  اعـضاي سـتاد          در این مالقات که جمعی از آموزشیاران نهـضت سـواد آمـوزي    - 1

برگزاري مقام معلم حضور داشتند، آقاي هاشمی با اشاره به اهمیت بزرگداشت هفته معلم،ضمن تشریح مقام معلم از دیدگاه اسالم، بـا تأکیـد     
معلمان از شریف ترین و عزیزتـرین اقـشار جامعـه و    «: داشتبر ضرورت توجه هرچه بیشتر به مسائل تعلیم و تربیت و رشد علمی، فنی  اظهار          

سفیران علم و سوادند و با توجه به ماهیت انقالب اسالمی و بعد گسترده معنوي آن، مسأله تعلـیم و تربیـت و آمـوزش و پـرورش از بـاالترین          
هـا و   مـورد آمـوزش و پـرورش و نارسـایی     سپس به تشریح فعالیت هاي جمهوري اسـالمی در   ایشان» .درجه ارزش و اهمیت برخوردار است     
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  .داشتند ییاهپیشنهاد نظامی خریدهاي مورد در. آمدند پور یوسف
  جاللیسرتیپ محمد حسین موشـک  فـروش  بـراي  مـوردي  که داد اطالع دفاع وزیر 

 علـی  آقـاي  و ترابـی  مـصطفی  آقاي. شود انجام دانم  می بعید ؛ است شده پیدا نیکسوف
  . گفتند مطالبی ارتش اطالعات حفاظت سازمان به راجعو  آمدند ییونس

 بـا . بودنـد  مهمـان  افطـار  ،بـستگان  از جمعیو    هاشمیان حسین آشیخ .رفتم خانه به عصر
  .انداخت می دست را حاضر افراد وا. گذشت ییگو هبذل و تفریح
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 مـشکل  حـل  براي خواهد  می کهگفت   طباطبائی صادق درباره .آمد احمدآقا. بودم منزل در
 ارتـش  قـانون  در کـه  سـپاه  و ارتـش  مسأله به راجعهمچنین  . کند اقدام آلمان در اش  پرونده
  . شد صحبت ،آمده پیش مشکل

. کـرد  مـذاکره  آمریکـا  رسوائی جریان تبلیغات درباره. آمد نژاد مهدي فریدون آقاي
. بکـنم  اي  مصاحبه "گیت ایران" با رابطه در ها  آمریکایی کردن منفعل براي داشت پیشنهاد

  . گفت را ارتش آینده عملیات برنامهو  آمد جمالی سرهنگ آقاي
 مـورد  در دیـشب  شـوروي  که داد اطالع تلفنی ،وزیر امور خارجه   والیتی دکتر آقاي

. کـرد  مشورتآن   جواب براي. ه است داد اعتراض یادداشت ،است شده زده که اش  کشتی
  . ایم نزده ما که کنید روشن گفتم

  
                                                                                                              

« : کمبودهاي موجود در این زمینه پرداخت و با اشاره به تأثیر باز دارنده مشکالت ناشی از جنگ در حـل مـسایل آمـوزش و پـرورش گفـت              
ب اسـالمی هـستند و   آموزگاران ما به خوبی شرایط جنگی کشور را درك کرده اند و امروز فرهنگیان کشور جزو وفادارترین پشتیبانان انقـال    

، کارکنان و دانشجویان تربیت معلم و نیـز شـهادت آنـان، نـشانگر آن اسـت کـه محـیط  فرهنگـی، بـا          انحضور  گسترده معلمان، دانش آموز 
ــا و کمبودهــا، ارزش  ــا آن صــمیمی اســت   وجــود محــدودیت ه ــه هــاي کــشورهاي . هــاي انقــالب اســالمی را  فهمیــده و ب  یکــی از حرب

 آنهـا بـا دادن   .  فرار مغزها  و جذب نیروهاي کارآمد و متخصص جهـان سـوم توسـط کـشورهاي صـنعتی پیـشرفته اسـت              استکباري، مساله
امکانات، سعی دارند هر طور شده نیروهاي متخصص جهان سوم را به سوي خـود بکـشانند و امـروز، مراکـز تحقیقـاتی مهـم آنـان، بیـشتر از              

از این رو، چنانچه کشور ما  بخواهد، خود را پـا برجـا  نگـه دارد، بایـد همـان      .  می کنند محققان و متخصصان کشورهاي جهان سوم استفاده        
گونه که براي حفظ آثار با ارزش و عتیقه کشور، ممنوعیت ایجاد می کند، براي نگاهداري نیرو هـاي متخـصص و بـا ارزش نیـز  کوشـش و            

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366نی هاي سال هاشمی رفسنجانی، سخنرا« کتاب ←رجوع کنید »  .چاره اندیشی کند
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 تـاریخ  تـدوین  بنیـاد  دربـاره  .آمد معادیخواه عبدالمجید آقاي ظهر از پیش. بودم منزل در
ــاره ییاهپیــشنهاد و کــرد حبتصــ انقــالب   امــروز. آورد استــضعاف و اســتکبار بحــث درب

 سـپاه  . کمک خواسـتند   ارتشقانونی   طرح در سپاه پیشنهاد تصویب با مقابله براي  ها  ارتشی
 تاکیـد  سـپاه  گانـه  سـه  نیروهاي با ارتش گانه سه نیروهاي همکاري روي که خواسته امام از

  . است سپاه نیروي سه تثبیت عوامل از این. نیستند راضی ها یارتش ؛اند کرده تایید امام و شود
 ،بودنـد  گفتـه  تلفـن  در آنچـه  جـز  اي  تـازه  حـرف  و آمدنـد بـه منـزل      شب آخر باالخره

 کمـک  امـام  دسـت ه ب آن رسیدن براي جمهور رئیس و اند نوشته امام به هم اي  نامه. نداشتند
 جدیـدي  چیـز  بـاره  ایـن  در ،انـد   فرمـوده  و  نداده آنها به مساعدي جواب امام ولی ،اند  کرده

  . فرمود نخواهند
 بـراي  اند  خواسته او از یآلمان مقامات. داد گزارشو   آمد منزلبه   ییطباطبا صادق آقاي

 پرونـده  در اتهـام  از را يو ،خواسـته هـم    او .کنـد  کمـک  لبنـان  در هایـشان  گروگان نجات
. 1بشود ماجرا وارد تا ،نمایند اعالم همختوم را پرونده و کنند تبرئهتشکیل شده در آن کشور      

 بـه  آلمـان  اعظم صدر و مجلس رئیس پیام با آنها فرستاده ،رابطه این در اگر خواست من از
 ،نـک تا قلـب مت فروشـندگان  بدهی از که داد اطالع  .کنم کمک و بپذیرم را او ،بیاید ایران

 بیمـه  نفـع  بـه رأي   اول حلـه مر در ،بیمـه  بـا  دعـواي  در و مانده دیگر دالر میلیون پنج حدود
  .  استشده صادر
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 ارتـش  طـرح  بـه  راجع امام نظر مینأت کیفیت درباره. آمد دفترم به روحانی دکتر ،وقت اول
 مجلـس امـور دفـاعی       کمیـسیون  و ارتـش  و سـپاه  نظر اختالف نتیجه نگران. شد صحبت

                                                
در دادگاه بدوي به سه سال زندان محکـوم گردیـد، امـا     .  در دوسلدورف آلمان دستگیر شد1361 دکتر صادق طباطبایی در زمستان سال      - 1

. حکم برائـت بـراي وي صـادر کـرد    با مشخص شدن توطئۀ ضد انقالب و اینکه تریاك در ساك وي قرار داده شده بود، دادگاه عالی آلمان        
آقـاي طباطبـایی در   . در آن موقع از وزارت  خارجه خواستند به طور رسمی اقدام کند و جلوي توطئۀ  احتمـالی گرفتـه شـود        ) ره(امام خمینی 

  . بودوي در دورة اول انتخابات ریاست جمهوري کاندیدا. آن سال ها در زمینۀ  تهیۀ  ملزومات تسلیحاتی جنگ فعالیت می کرد
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  . است
  .نمـود  تاکیـد  تلفنـی  ،سـپاه  نظـر  مینأتـ  خـصوص  در ،منطقه از هم رضاییمحسن    آقاي

  . گفتمطالبی  خصوص همین درو  آمد هم سنجقی آقاي
 هـا   ارتـشی  و شـد  گنجانده سپاه نظرات ،درایت با  باالخره و ماندم علنی جلسه در ظهر تا

 و آمـد  سـنجقی  آقـاي  ظهـر  گرچـه . داشـتند  را این از بیش خوف چون ،نبودند ناراضی هم
  . کرد سپاه طرف از نارضایی اظهار

 - بـود  خودشان هیأت پیشنهاد که - آمریکا علیه تبلیغات گفت و آمد هادي دکتر آقاي
ــا بیفتــد تــاخیربــه  روزي چنــد ــ. شــود وصــول ایــران پــول ت ــشکر ي اعــضا از گروهــی اب  ل

   .کردم احوالپرسی ،بودند آمده مجلس به که) عج(المهدي
  سـردفترها  بازنشـستگی  مـشورت دربـاره    بـراي  الـرئیس   شـیخ  و مرعشی احمدآقا ظهر

 دکتـر . است مثبت ؛داد را لندن و سودان به سفر گزارشو   آمد دباغ مرضیه خانم. آمدند
محمد فرهادي     وزیر فرهنگ و آموزش عالی آمدنـد  یونـسکو  در مـا  نماینـده  فـیض  و .

 آقـاي  بـر  مـا  نظـر  بیشتر. کردند مشورت ایران گیري  موضع و یونسکو آینده لرکمدی درباره
  .1باشد پاکستان از او جانشین احتماالً و است قبلی مدیرکل "امبو  مختار"

 قوه ضعف :گفت را آنجا وضعو   آمد گیالن استاندار عبدالوهاب حمید حاجی  آقاي
 در تـر  قـوي  مرزداري هب نیاز و  جمعه امام با گیالن دانشگاه رئیس مورد بی مخالفت قضائیه،

  . شود استفاده سپاه از کردم تأکید ر؛خزهاي  آب
 اسـتاندار  دانـش  آقـاي . آمـد  سـپاه  براي بیشتر ریال و ارز گرفتن براي دوست  رفیق آقاي

 بودجـه  بـراي  .آمـد  عـسگراوالدي  حبیـب اهللا   آقـاي . نداشـت  اي  تازه حرف ؛آمد همدان
 جمهـوري اسـالمی    حـزب  جلـسه  در واستخ و کرد استمداد امام خمینی  امداد کمیته

  . کنم شرکت
 اینکـه  با .شد بحث شوروي کشتی به حمله درباره. بود من دفتر در قوا سران جلسه شب

 وضـع  دربـاره  .استبوده   مثبت تاکنون آن اثرات ،است نظمی بی دلیل و بوده دستور بدون
 افـراد  آمـدن  با. شد مخالفت و بحث جنگ امر مدیریت براي سپاه هاي   درخواست و جنگ

                                                
او .  وزیر فرهنگ اسپانیا به جاي احمد مختار امبو مدیر کـل سـنگالی یونـسکو، انتخـاب شـد     "فدریکو مایور" با تالش کشورهاي غربی،    - 1

در دوره مختار امبو، آمریکا، انگلیس و سـنگاپور در اعتـراض بـه    . برنامه هاي مستقل سازمان یونسکو را به سمت خواسته هاي غرب پیش برد   
  . اي یونسکو، از این سازمان خارج شده بودنده سیاست
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 علیـه  روانـی  تبلیغـات بـراي    شـد  قـرار . شـد  مخالفـت  هـا   نیکسوف تعمیر براي   حکیم آلبرت
 دادگـاه  حکـم ه   بـ  آمریکـا  بـدهی  - دالر میلیون 453 پرداخت وضع شدن معلوم تا ،آمریکا

 را هـا  قیمـت  کنتـرل  بـراي  ،دولت گذاري نرخ اجازه امام گفت احمدآقا. کنیم صبر - الهه
  . رسیدم خانه به شب دوازده  ساعت. اند داده
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 استفاده براي را استخر گفتم رجب مشهديبه  . گذشت مطالعه بهوقتم   بیشتر  .بودم منزل در
 و تولیـت  لفـضل اابو خیریـه  بـه  راجع. آمد مهدیان حسین آقاي عصر. کند تمیز تابستان
 هـاي  برصـندوق  نماینـدگان  بعـضی  فـشار  از و داشـت  مطـالبی  فرشـچی  اخـوان  ثلثـی  خیریه
  . کرد گله اسالمی اقتصاد سازمان و الحسنه قرض

 دیـشب . گفت را جبهه وضع تلفنی ،جانشین فرمانده نیروي زمینی ارتش   جمالی آقاي
 منافقین. است  خورده شکست که هداشت محدودي تک سردشت غرب ارتفاعات در دشمن

 = اعضاي سازمان مجاهدین خلق آنهـا  نفـر  چهـار  جنـازه  کـه  انـد  بوده ها عراقی همراه هم 
  .  استآمده بدست

 قبـل  کـه  البرز هاي  زمین در کاري پسته براي محسن.  بود امام همسر مهمان افطار ،عفت
  .برگشت افطار و رفت قم به امروز،  بود متوقف بعداً و شده شروع انقالب از
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 بـراي  آقامحمديآقاي  . آمدم دفترم به. بودممجلس   علنی جلسه در نه و نیم صبح    ساعت تا
رئـیس کمیـسیون برنامـه و       نـوري  عبـداهللا  آقـاي . آمـد  رمـضان  قرارگـاه  هاي  برنامه توضیح

. کردیم لغو را ظهر هاي  مالقات. آمد جنگ مالی امور ايکاره ترتیب براي بودجه مجلس 
 را مخابرات وضع گزارشو   آمد] وزیر پست و تلگراف و تلفن     [ غرضی محمدسید آقاي

  . است راضی خیلی ؛داد
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 گـزارش  و اسـد  حافظ آقاي پیام  و آمد سوریه خارجه وزیر آقاي فاروق الشرع   عصر
 روابـط  مـا  بـا  مایلنـد روس هـا     است مدعی. 1دآور را شوروي سفر در ها روس با مذاکرات

 را صـدام  حـذف  قبـول  احتمـال . برسـیم  تفاهمه  ب هم عراق در اند  آماده و باشند داشته حسنه
 مذاکره نوعی مبهم طور به. کند اقدام خصوص این در اسد حافظ که دادیم اجازه. دهند  می
 است ایران دوستی حفظ ،سوریه جهت که داد اطمینان ولی ،پذیرفت را سوریه و عراق بین

  . شود می تمام ما نفع به جریان و
 از بعد. بودیم اي  خامنهیت اهللا   آ مهمان افطار. رفتم فرهنگی انقالب عالی  شوراي به عصر

 شـد  قرار. کردیم بحث آن آینده و جمهوري اسالمی  حزب درباره اي  خامنه آقاي با نماز
 شـدن  بعـدي  یـک  خـاطر  بـه  کـه  است مدتی ؛کنم شرکت مرکزي شوراي بعدي جلسه در

  .2کنم نمی شرکت، حزب
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 امـور اقتـصادي و    وزیـر  آقاي محمد جـواد ایروانـی   . آمدم مجلس به نه صبح    ساعت
 از دلیل همین به که داد خبر و گفت جاري سال در ارزي احتمالی مشکالت از .آمد دارائی
و  آمدنـد  جداگانه کوبا سفیر و سوئد سفیر ،دانمارك سفیر. اند  کاسته هم دفاع ارزي سهمیه

                                                
 آقاي فاروق الشرع  وزیر امور خارجه سوریه در این دیدار  ضمن تشریح نتایج سفر حافظ اسـد بـه کـشور شـوروي، مواضـع سـوریه  در          - 1

ران در مـورد مـسایل منطقـه و    آقاي هاشمی مواضع جمهوري اسالمی ایـ . ارتباط با اجالس اخیر شوراي ملی فلسطین در الجزایر را بازگو کرد  
مـا در مـورد آینـده عـراق     . مهمترین مسئله ما بـا روس هـا، حمایـت آنهـا از عـراق اسـت      «: همچنین جنگ ایران و عراق را یادآورشد و گفت  

ر منطقـه  صریح هستیم و هیچ هدفی غیر از حاکمیت یکپارچه ملت عراق نداریم و امیدواریم بعد از صدام بتوانیم بـا کمـک شـما، شـرایطی د          
فکر اینکه ما می خواهیم به کشورهاي دیگر تجاوز کنـیم، فکـر دروغـی  اسـت     . بوجود آوردیم، تا آمریکا  نتواند در منطقه جائی داشته باشد 

در عراق یک عنصر حاکم است که آمریکـا و شـوروي  بـه آن اطمینـانی     . ولی باید کاري کنیم که منطقه از لوث وجود امپریالیسم پاك شود 
در عراق هیچ اصول منطقی حاکم نیست، حتی در رابطه با مسایل اعراب و اسرائیل، با رفتن صدام مشکلی که براي شما و مـردم لبنـان       . دندارن

اگر ما، شما و عراق و لبنان با هم باشـیم، مـسئلۀ فلـسطین حـل خواهـد      . است حل می شود و فلسطینی ها هم به همین دلیل االن چند پارچه اند  
 .اشمی از مواضع سوریه نسبت به مسلمانان لبنان تشکر کردآقاي ه. »شد

جناح چپ که جناح غالب حزب بود شامل افرادي چون آقایان میرحـسین موسـوي،   .  حزب جمهوري اسالمی داراي دو جناح عمده بود         - 2
. یخواه و رسول منتجب نیـا مـی شـد   لقاسم سرحدي زاده، حسین کمالی، عبدالمجید معادامسیح مهاجري، محمد رضا بهشتی، جواد اژه اي، ابو  

جناح راست حزب جمهوري اسالمی هم افرادي مانند آقایان عبداهللا جاسبی، اسداهللا بادامچیان، جواد منصوري، محمـد رضـا بـاهنر، مـصطفی         
 .میرسلیم، اکبر پرورش، سید رضا زواره اي و مرتضی نبوي را در برمی گرفت
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 روابـط  توسـعه  درخواسـت  کانـادا  بـراي  دانمارك سفیر. زدند حرف روابط توسعه به راجع
 توسـعه  مـورد  در 2سـوئد  سفیر با.  1شد صحبت صیادي در بیشتر همکاري مورد در و داشت
 سـفیر  بـا  و لبنان در ایرانی شدگان ربوده و »ویت تري« نجات به کمک و انگلستان با روابط

 روابـط  مـسئوالن  ظهـر . 3شـد  بحـث  فـارس   خلـیج  در شـوروي  جدید حرکت درباره کوبا
  . آمدند مجلس هفته برنامه براي مجلس شوراي اسالمی عمومی

. 4نـد داد را نیکاراگوئـه  در اقـدامات  و سفر گزارشو   ندآمد المجالس  بین هیأتاعضاي  
                                                

 حافظ منافع کانادا در ایران، درخواست نمود که جمهوري اسالمی ایران نسبت به برقـراري روابـط    در این دیدار سفیر دانمارك به عنوان    - 1
ایـشان درخـصوص   . آقاي هاشمی نیز موافقت خود را با بررسی مجـدد روابـط توسـط وزارت امـور خارجـه اعـالم کـرد       . با کانادا اقدام نماید 

این همکاري مشروط بر این اسـت  «: و صنعت صیادي در خلیج فارس گفتدرخواست گسترش همکاري هاي اقتصادي در زمینه صید ماهی          
  » .که ملوانان دانمارکی، دیگر مطالب کذب و نادرست در رابطه با حمله سالح به جمهوري اسالمی ایران را تکرار نکنند

ص تقاضاي اسقف اعظـم کـانتربري    در این دیدار، سفیر سوئد با ارائه  گزارشی از وضعیت کشورش پس از مرگ اوالف پالمه در خصو   - 2
آقـاي  .  و همچنین  نحوه فعالیت سازمان ملل در خـصوص خاتمـه جنـگ، مطـالبی را بیـان نمـود      - گروگان در لبنان   –در رابطه  با تري ویت       

نمـود و  هاشمی نیز ضمن اشاره  به شخصیت اوالف پالمه، وي را مردي منصف و واقع بین توصیف کرد و مرگ وي را یک توطئـه  قلمـداد         
هـر چنـد کـه فعالیـت هـایی نیـز در       .  ما هنوز منتظر جواب از سـوي ایـشان هـستیم   «: در ارتباط با تقاضاي اسقف اعظم کانتربري اظهار داشت     

ما قبالً هم گفته ایم سازمان ملل می توانـد خیلـی کـار کنـد  ولـی      . جهت پیدا کردن سرنخی  از تري ویت داشته ایم  و زیاد هم نا امید نیستیم     
شـاید اقـدامات سـازمان ملـل در جهـت      . باید عادالنه و واقع بینانه و به عنوان یک ناظر بی طرف، با توجه به مظلومیـت  ایـران برخـورد نمایـد       

 سازمان ملل که می داند، رژیم عـراق  .جلوگیري از تجاوز، امکان اجرائی  نداشته باشد، اما براي این سازمان، امکان گفتن حقایق وجود دارد         
اگـر سـازمان ملـل بـا صـراحت و بـدون       . را آغاز نموده است، چرا آن را با صراحت اعالم نمی کند و تجاوزگر را محکوم نمی نمایـد      جنگ  

 در زدن شهرها پیشقدم  بود، علیه مردم ایران و عراق سالح شیمیایی به کـار بـرده اسـت،    .ابهام اعالم کند که عراق آغازگر جنگ  بوده است   
المللی به هواپیماهاي مسافربري حمله کرده، در زدن کشتی هاي تجاري و نفـتکش هـا نیـز پیـشقدم بـوده اسـت و محـیط        برخالف قوانین بین   

 . »زیست را  آلوده کرده و غیر نظامیان را  نیز به امارات برده است، در خاتمه  جنگ کمک زیادي کرده است

ر امور خارجه کوبا به ایران ابراز امیدواري کرد کـه سـطح روابـط تجـاري و      در این دیدار، سفیر کوبا ضمن اعالم سفر قریب الوقوع وزی   - 3
آقاي هاشمی با تأکید بر اینکه جمهوري اسـالمی ایـران، بـراي کـشور کوبـا و رهبـر       . فرهنگی دو کشور در سطح روابط سیاسی گسترش یابد  

ایشان با اشـاره بـه مواضـع شـوروي در     . پیش توسعه پیدا کندآن اهمیت ویژه اي قائل است، اظهار امیدواري کرد که روابط دو جانبه بیش از      
شوروي چگونـه حمایـت از یـک    . ما براي این حرکات شوروي تعبیر منطقی و عاقالنه اي نمی بینیم« :مورد مسائل منطقه و خلیج فارس گفت    

 مـی دهـد؟ سـران شـوروي اگـر فکـر       رژیم دیکتاتور و تجاوزگر همچون رژیم بعث عراق را بر یک انقـالب عظـیم ضدامپریالیـستی تـرجیح        
چرا که عراق اکنون از یک طرف در محاصره قدرت مالی عربستان سـعودي و کویـت   . کنند که عراق به آنها وفادار می ماند، در اشتباهند   می

جانبـه بـه عـراق    است و از طرف دیگر از راه هاي تدارکاتی اردن و ترکیه، همچنین از همکاري مصر استفاده می کند و این کمک هاي همه       
کـشورهاي وابـسته بـه آمریکـا کـه      . هم با خواست و اراده آمریکا انجام می گیرد و این کشورها نیز منافعشان با شوروي در یک جهت نیست     

حامی عراق هستند، چطور جرأت می کنند، بدون اجازه آمریکا، پاي شوروي را در منطقه باز کنند، اگـر اینهـا حـضور شـوروي در منطقـه را        
استه اند، به معناي این است که آمریکا خواهان حضور شوروي در منطقه می باشد، بنابراین باید گفـت کـه شـوروي در ایـن فـضیه در دام       خو

  » .آمریکا افتاده است
.  گـزار شـد   در شهر ماناگوا پایتخت  کـشور نیکـاراگوا بر  1366 اردیبهشت ماه 12 الی 7 هفتاد و هفتمین کنفرانس بین المجالس، از تاریخ    - 4

گروه پارلمانی جمهوري اسالمی ایران، هیأتی  مرکب از دکتر موسی زرگر، احمد عزیزي، حسین سبحانی نیا، علی موحـدي سـاوجی، خـانم          
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 رئیـسه هیـأت    نشـست  جلـسات  در معمول مطابق. داشت جلسه مجلس رئیسه هیأت عصر
 بـه  عراق امروز .شود می گیري  تصمیم و بررسی کارها مهم امور و مجلس هفتگی هاي  برنامه

 حمله شروع احتماال ولی ،بوده کم خسارت.  استکرده حمله تبریز و اصفهان پاالیشگاه دو
  . است صنعتی غیر راکزم به

 آقـاي . آمدنـد  جلـسه  به افطار از بعد امام. بودیم احمدآقا مهمان قوا سران دیگر با افطار
 اقـدام  دادنـد  احتمـال  امـام . دادیـم  را سـوریه  خارجه وزیر سفر گزارش من و جمهور رئیس

 از صـدام  العمـل   عکـس  ،عـراق  امـروز  بمبـاران  .اسـت  آمریکـا  بـه  ما توجه ترس از شوروي
 و شـیمیائی  اسـلحه  از عـراق  استفاده درخصوص ملل سازمان هیأت گزارش پخش راحتینا

  . 1است شیمیائی از ایران استفاده بر دلیل عدم
                                                                                                              

 بـا انـصراف آقـاي احمـد عزیـزي و خـانم      . مریم بهروزي، و خانم گوهرالشریعه دستغیب را جهت اعزام به کنفرانس مـذکور تعیـین نمـود            
  یت در هیأت  اعزامی، به جاي آنها  افراد ذخیره آقایان اسماعیل فدائی و سید جلیل سـیدزاده، جهـت عـضویت در هیـأت        دستغیب از عضو

بـرخالف روال گذشـته، هیـأت ایرانـی در ایـن      . سرپرستی این هیأت را آقاي علی موحـدي سـاوجی بـه عهـده داشـت         . اعزامی انتخاب شدند  
 کـه یـک روز قبـل از    -د در گردهمائی نمایندگان زن پارلمان هـاي شـرکت کننـده در کنفـرانس     اجالس، داراي یک نماینده زن بود تا بتوان      

 خـانم مـریم بهـروزي در گردهمـائی     6/2/1366روز یکـشنبه  . گوا برگـزار شـد ـ شـرکت نمایـد     ابرگزاري هفتاد و هفتمـین کنفـرانس در مانـ   
ن را در ارتبـاط بـا حقـوق زن و پایگـاه زن ایرانـی از دیـدگاه قـرآن        نمایندگان زن در ماناگوا شرکت کرد و در سخنرانی خـود، مواضـع ایـرا      

موضوع کنفرانس بین المجالس و تشریک مساعی پارلمان ها در چهارچوب اقـدامات بـین المللـی بـه منظـور تـشکیل کنفـرانس        . تشریح نمود 
شتیبانی از تالش هاي بـین المللـی بـه منظـور پایـان      صلح خاورمیانه، اجراي تصمیمات شوراي امنیت سازمان ملل متحد پیرامون مسئله لبنان و پ     

  .بخشیدن به جنگ ایران و عراق و تأثیر اینگونه تالش ها در جهت برقراري صلح در منطقه، حوزه مدیترانه و جهان بود
قـدس را توسـط اسـرائیل    در رابطه با دستور کار، هیأت ایرانی یک قطعنامه به کنفرانس ارائه نمود که طی آن اشغال  سرزمین هاي فلسطین و          

در ارتبـاط بـا جنـگ تحمیلـی نیـز هیـأت ایـران،        . محکوم و خواستار خروج فوري و بی قید و شرط نیروهاي اشغالگر از این منطقه شـده بـود     
ضمن محکوم کردن آغاز جنگ و استفاده مداوم سالح هاي شیمیائی و بمباران مناطق مسکونی توسط رژیـم عـراق، از تـالش هـاي دبیرکـل          

در قطعنامه نهائی کنفرانس، موضوع منع استفاده از سـالح هـاي شـیمیائی،    . نی بر اعالم آغاز گر جنگ  و حل عادالنه آن استقبال نموده بود    مب
 سازمان ملل مبنـی بـر عـدم حملـه بـه شـهرها و منـاطق مـسکونی، عـدم          1984 ژوئن 12عدم حمله به مناطق مسکونی و لزوم تعهد به توافقنامه      

ضـمناً از  . درخواسـت شـد   ) که این امر در رابطه با دخالـت ناوگـان آمریکـا در خلـیج فـارس مطـرح شـده اسـت        (نه در منطقه    دخالت مسلحا 
در این مورد هیأت ایرانی اعالم نمود که این تالش ها بایـد از مـسئله   . هاي دبیرکل، جهت یافتن راه حل عادالنه جنگ حمایت شده بود       تالش

گروه پارلمانی جمهوري اسـالمی ایـران، بـه جهـت گنجانـدن کلمـه خلـیج بـه         . سط عراق در ایران آغاز شودتجاوز و خسارت هاي وارده تو   
  . در متن قطعنامه، به این قطعنامه رأي ممتنع داد) خلیج فارس(جاي 

اق با ایـران را بـه شـدت     اردیبهشت، با صدور بیانیه اي استفاده از سالح هاي شیمیایی در جنگ عر24 شوراي امنیت سازمان ملل در روز   - 1
گرچه در گزارش هیأت  تحقیق سازمان ملل تصریح شده است که عراق از سالح شیمیایی استفاده کرده، ایـن بـار نیـز شـوراي        . محکوم کرد 

قـدامی   این سومین بار است که پانزده عضو شوراي امنیت سال ملل، طی سه سال، دست به چنـین ا .امنیت، عراق را صریحاً محکوم نکرده بود   
شوراي امنیت از گزارش هاي کارشناسی  چهار نفره سازمان ملل که استفاده مکرر از سالح هـاي شـیمیایی    « :در این بیانیه آمده است    . زنند می

اعـضاي شـورا بـار دیگـر     . به وسیله  نیروي عراقی، علیه نیروهاي نظامی و غیر نظامیان ایران را کشف کردند، عمیقـاً وحـشت زده شـده اسـت         
 ژنو، مبنی  بر منع آشکار استفاده  از سـالح هـاي شـیمیایی  در    1925فاده مکرر از سالح هاي شیمیایی به عنوان نقض آشکار پروتکل سال     است
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 ابـراز  فرمانـدهان  از بعـضی  ضـعیف  روحـی  وضـع  از امـام  .دادم را جنگ وضع گزارش
. اینـد بفرم مطلبـی  نیـرو  بـسیج  بـراي  که کردند قبول و ستودند هم را بعضی و کردند تأسف
   .بود ها گرانی و کمبودها درباره جلسه بحث

 ،مـشکالت  و کمبودهـا  از گزارشیارائه   ضمن ،وزیر نخست میرحسین موسوي  آقاي
 اي  خامنه آقایان. شد توزیع وضع اصالح و ها نرخ کنترل براي العاده  فوق اختیارات خواستار

 موافقـت  - اجـرا  و طـرح  ايبـر  کارشناسی گروهاستفاده از به  مشروط  - اردبیلیموسوي  و  
 .داشـت  تردیـد  ،اقـدامات  بودن بخش نتیجه در احمدآقا و نپذیرفت وزیر نخست که کردند

 و محتکـران  کیفـر  و گذاري نرخ اختیارات براي ،مجلس تصویب طریق از شد قرار باالخره
  .شود اقدام گرانفروشان
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 مـا  سـفارت  کارکنـان  از یکی ،جلسه از قبل . رسیدم مجلس به ساعت هشت صبح     نزدیک
 انتخابـات   کاندیـداهاي  از یکـی  گفت و آمد دعائی سیدمحمود آقاي همراه ،بلژیک در

 یـک  و بیایـد  ایـران  بـه  گروگانهـا  مـسأله  بـراي  اسـت  مایل ،هفرانس جمهوري ریاست آینده
  .روابطند و ها گروگان باب در مذاکره ادامه به مایل آنهاکه  فتهگ آمریکایی دیپلمات
 بـه  عراق محکومیت در ملل سازمان لکدبیر بیانیه درباره کوتاهی سخنان ،دستور از قبل

 از پـیش . مانـدم  جلـسه  در ساعت ده  تا . 1داشتم ایران هئتبر و شیمیایی اسلحه  استعمال علت

                                                                                                              
 اعضاي شورا، بار دیگر موکداً درخواست می کنند که مـواد پروتکـل ژنـو، دقیقـاً مالحظـه  و رعایـت      . جنگ را به شدت محکوم می کند 

امنیت همچنین  ادامه جنگ را که باعث ادامه تحمل تلفات زیاد نیروهاي انسانی و خسارات سنگین مـادي بـه طـرفین    اعضاي شوراي   . شود
گشته و صلح و امنیت را در منطقه به خاطره می اندازد، محکوم کردند اعضاي شورا نگرانی شدید خود را نسبت به خطر گسترش جنـگ بـه         

  . »است خود را براي احترام به حق حاکمیت کلیه کشورهاي منظقه تکرار می کنندسایر کشورهاي منطقه ابراز داشته و درخو
کمیسیون مأمور تحقیق در کاربرد سالح شیمیائی در ایران و عراق، اولین گزارش خـود را داد و آنجـا تـصریح    « :  در این نطق آمده است   - 1

اي سمی در ایران شده و برخالف ادعـاي عـراق کـه اخیـراً مـدعی شـده       کرد که عراق اخیراً متوسل به استعمال وسیع اسلحه شیمیایی و گازه      
. بود، ایران هم علیه عراقی ها اسلحه شیمیائی بکار برده، آنها در عراق  هیچ شاهد و دلیلی بر اینکه، ایران چنین اقدامی کرده باشد، ندیـده انـد     

 بی تفاوتی و حالتی که همـه اصـول و مقـررات بـین المللـی را بـه مـسخره        به نظر ما وقت این رسیده که سازمان ها و مراجع بین المللی از این   
گیرد و آنها را بدون متولی و بدون حامی گذاشته است، در بیایند و به اعمال این حزب  بعث جسور، گـستاخ و متجـاوزي کـه ایـن گونـه             می

 مظلومانـه در ایـن صـحنه از خـود دفـاع  مـی کنـد و       جنایات را مکرراً مرتکب می شود براي توجیه اعمال خود به جمهوري  اسـالمی کـه      
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  . دادم نجاما را مانده عقب کارهاي دفترم در ظهر
 سنی سعدي سرتیپ ح عراقـی  اسـراي  دادکـه  اطالع. آمد ارتش زمینی نیروي فرمانده 
،  عملیـات  از قبـل  شـد  قرار. دارند خبر ها  عراقی ارتش آینده حمله تاریخ و محل از اند  گفته
 را سـپاه  زمینـی  نیـروي  فرماندهی از شمخانی علی آقاي ياستعفا نامه. بشودبررسی   بیشتر

 سیاسـی  اگـر  ؛  اسـت  ناراضـی  رضـایی  محسن آقاي از رسد  می نظر به .شدم نگران ؛آوردند
  . نباشد بیشتر امتیازات گرفتن براي کاري

 محکومیـت  حکم متن و داد را الهه دادگاه وضع گزارش. آمد بهرامی حمید آقاي ظهر
 رتـش ا و مـردم  بـین  ،عـراق  سـلیمانیه  استان شهرهاي از بعضی در دیروز از. آورد را آمریکا

 مـردم  بـه  هـم  مردمـی  مـسلح  نیروهـاي  .است مردم از پیروزيو   شده شروع درگیري ،عراق
جلـسه   در عـصر . دهـد  کـوچ  دیگـر  جايه  ب را مردم خواهد  می عراق گویا ؛کنند  می کمک
  . آمدم خانه به شب. بودیم اي خامنه آقاي مهمان افطار و کردم شرکت دفاع عالی شوراي
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 انجام و مطالعه بهوقتم  ظهر  تا. کرد اقامه را جمعه نماز اردبیلیموسوي   آقاي. بودم منزل در
 حملـه  کـشتی  یـک  و اهواز 2 یونیت به عراق که دادند اطالع. گذشت مانده عقب کارهاي

 زاو ا . آمـد  محافظم تیم معاون ورزدار آقاي عصر. شد داده مثل به مقابله دستور. است کرده
  .داشت گله سرتیم
  
  
  1987  می 16                        1407 رمضان 17  |  اردیبهشت 26 شنبه

  
آقـاي محـسن رفیـق       بـه  .پـرداختم  کتابخانـه  اصـالح  بـه  کمی. بودم منزل در معمول مطابق

. ورزد اهتمـام  ،جهـاد  شده طراحی موشک تولید مرا در که کردم تأکید سپاه وزیر دوست

                                                                                                              
      هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   . »متوسل به این گونه موارد نمی شود، تهمت می زند و مرتکب دروغ می شود، توجه کنند

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366هاي پیش از دستور سال  نطق
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 همـراه  ،]موشـک مجتمـع    [= آنهـا  ابتکاري موشکی طرح از بازدید براي که گفتم محسن به
  . بروند جهاد به سپاه یموشک متخصصان از تیمی

 افـق  و جنـگ  موجـود  وضع درباره مفصلی مصاحبه .آمد رحیمیان محمدحسن   آقاي
 آمـده  لبنـان  از کـه  طباطبـائی  عیـسی  سـید  آقـاي  بـا . 1دادم انجام ماسال پاسدار مجله با آینده

 دینـی  و علمـی  سسهؤم و بشود تعیین لبنان در امام نماینده که داشت پیشنهاد. داشتم مالقات
 سـازمان  توسط فلسطینی هاي  اردوگاه محاصره دوران در ایشان. شود ساخته لبنان جنوب در

 گـزارش . داشـت  خـوبی  آثـار  و بـود  مانـده  هـا   ینیفلسط کنار صور راشدیه اردوگاه در ،امل
  . بود شده مریض هم ایشان خود که داد امراض و گرسنگی ،مصائب از تلخی

 را آینـده  عملیات وقت .آمد ارتش زمینی نیروي فرمانده حسنی سعدي رتیپ  س عصر
 را مشکالتـشان  افطـار  از بعـد .  بودنـد  مـا  مهمـان  محافظـانم  افطار. دادیم قرار مشورت مورد

  . بود کشیده زحمت خیلی تنهائی به عفت. گفتند
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 مطرحداوري   به ایران وام مورد در فرانسه با اختالفات ارجاع الیحهمجلس،   علنی جلسه در
 ارقامکه  دادم تذکر ،دارائی وزیر  ایروانی محمد جواد آقاي خواست به جلسه از قبل. بود
  . گیرد قرار دشمنان استفاده سوء مورد  تانیاید سخنان در

                                                
) 1366خـرداد  ( ماهنامه پاسدار اسـالم  66ان بررسی مسأله جنگ و مهمترین مسائل داخلی و خارجی، در شماره  در این مصاحبه که با عنو    - 1

به چاپ رسیده است، درباره جنگ و افق آینده آن، بحران در خلیج فارس، برخورد با مشکالت ، ماجراي مک فـارلین و سـالح آمریکـایی،            
جنـگ بـراي هـر دو طـرف     « : در بخشی از ایـن مـصاحبه آمـده اسـت    . ب مطالبی مطرح شده استرابطه با آمریکا و مسأله رهبري آینده انقال   

ما وقت زیاد، نیروهاي زیاد و بودجه زیادي که االن داریم، خرج جنگ می کنیم و مشکالتی کـه االن در کـشورمان داریـم، از       . مشکل است 
مکانات  زیادي که صرف جنگ می شود، باید تمـام اینهـا صـرف عمـران     ها و معلول ها  و خسارت ها و ا  گرانی گرفته تا کمبودها و شهادت     

شد، ولی اهمیت  این جنگ و تأثیرش در آیندة منطقه و دنیا و کشور خودمان، آن قدر هـست کـه در محاسـبه، نتیجـه  بـراي مـا مـشخص            می
مردم مـا هـم ایـن مـسئله را     .  و مردممان هدیه کنیمما باید این  خسارت ها را تحمل کنیم، تا اینکه عواقب خوب پیروزي را براي منطقه  : است

تشخیص داده اند و حاضر به فدارکاري هستند، براي اینکه می فهمند که اگر این جنگ بـدون حـذف صـدام و حـزب بعـث، بخواهـد پایـان           
 اگـر بـا پیـروزي اسـالم، ایـن       تحمل مـی کنـیم و  النهایی است که ا پذیرد، تبعاتی که در آینده خواهد داشت، به مراتب بدتر از این خسارت      

هاشـمی  « کتـاب  ←رجوع کنید » .جنگ خاتمه پیدا کند، آن قدر عواقب خوب و زیبا خواهد داشت که تمام این تلخی ها را شیرین می کند     
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، مصاحبه هاي سال 
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 روز« عنـوان  بـه  مجلـس  سـالگرد  اعـالن که بـا     منتظري اهللا  آیت سخنان از دستور از قبل
 چنـد  ظهـر . شـد  تـصویب  تـا  ماندم جلسه در آخر تا. 1 تشکر کردم  ،اند  کرده موافقت» قانون

 تـصویب  بـراي و  آمـد  سـازندگی  جهـاد  وزیـر  ژن نامدار زنگنـه   آقاي بی .داشتم مالقات
  . کرد استمداد کشاورزي و جهاد خانه وزارت دو ادغام الیحه

. نمودم مالقات عمان خارجهمشاور در امور   وزیر یوسف بن علوي بن عبداهللا     با عصر
 مهـ  مـن . اسـت  آورده را قـابوس  سـلطان  نامـه  و کـرد    مـی  برخورد کوچک برادر موضع از

 کویـت  عمل به و کردم صحبت منطقه کشورهاي روابط و فارس  خلیج امنیت درباره مفصل
  . 2نمودم اعتراض

و  آمــد صــداي جمهـوري اسـالمی  =  رادیـو  مـدیر  ابطحــی سـیدمحمد علـی   آقـاي 
 زمـین  واگـذاري  مرکـزي  هیـأت . دادم تـذکراتی  هـا   سـخنرانی  درباره. داد عملکرد گزارش

                                                
 قـائم مقـام معظـم رهبـري حـضرت آیـت اهللا العظمـی آقـاي منتظـري کـه تأییـد            تشکر می کنیم از مقام محتـرم  « : در این نطق آمده است     - 1

فرمودند، سالگرد  مجلس شوراي اسالمی به عنوان روز قانون مطرح بشود و این چیزي است که حق مجلس شوراي اسالمی است که متـولی         
ورد عمـل بـه قـانون و رسـیدن بـه مستـضعفان و       قوانین کشور است و نیز از ایـشان صـمیمانه متـشکریم کـه راهنمـائی هـاي ارزشـمندي در مـ               

جلوگیري از تجاوز به قانون و تعدي زورمندان فرمودند که  ان شاء اهللا مجریان کـشور و دسـتگاه هـاي قـضائی بـه ایـن انـدرزهاي ارزشـمند                  
  ي، وظـایف خودشـان را  ایشان توجه خواهند کرد و منشاء اثر خواهد بـود و رسـانه هـاي عمـومی بـراي هفتـه مجلـس و تثبیـت ایـن نامگـذار            

دفتـر نـشر معـارف    »  ، جلـد شـشم،  1366هاشمی رفسنجانی، نطق هاي پیش از دسـتور سـال   « کتاب ←رجوع کنید » .اهللا انجام می دهند  شاء ان
 . 1388انقالب، 

یـت، ضـمن ننـگ آور     آقاي هاشمی در این مالقات، در پاسخ به ابراز نگرانی وزیر خارجه عمان از وجـود تـشنج در روابـط ایـران و کو        - 2
اگر روس ها با چنـد هـزار سـرباز توانـستند در افغانـستان      «: خواندن اقدام کویت در دعوت از ابرقدرت ها براي حضور در خلیج فارس گفت      

حرکت  بچـه گانـه اي کـه کویـت اخیـراً انجـام داد، بـه ماننـد حرکـت کـشورهایی کـه در            . کاري انجام دهند، در خلیج فارس نیز می توانند 
 مطمئنـاً ادامـه   .شته براي حفظ نوکري خود، زیر پرچم کشورهاي استعمارگر و یا به تحصن در سفارتخانه آنها می پرداختند، شـباهت دارد   گذ

در شرایطی کـه عـراق از   . ما از کویت انتظار داریم که شریک صدام در جنگ با ایران نباشد . چنین حرکاتی براي آنها سودي نخواهد داشت      
ي حمله به کشتی ها در خلیج فارس استفاده مـی کنـد، مـا نمـی تـوانیم دسـت روي دسـت بگـذاریم و بـه کـسانی کـه ایـن               آسمان کویت برا  

اگر امکانات کویت و برخـی کـشورهاي منطقـه نباشـد، عـراق نمـی توانـد چنـین کـاري          . امکانات را در اختیار عراق بگذارند، چیزي نگوئیم 
 هـاي گذشـته چـشم پوشـی کنـد و از      یشورهاي خلیج فارس را می داند و حاضر است از دشـمن ایران اهمیت صدور نفت براي ک     .  انجام داد 

تنگـه هرمـز جـزو    . نـد نامکانات خود به نفع کشورهاي منطقه استفاده نماید، مشروط براینکـه آنهـا از صـبر و حوصـله ایـران سـوء اسـتفاده نک         
دیگـران نبایـد خودشـان را در امنیـت منطقـه، بـه       . ایـن تنگـه هـستند   ترین نقاط استراتژیک جهان است و ایران و عمـان در دو طـرف           حساس

آقاي یوسف بن علوي وزیر خارجـه عمـان نیـز در    . »ما و شما مسئولیت حفظ این دروازه را داریم  . اي که ما ذیحق هستیم، ذیحق بدانند       اندازه
دهللا هیچ نکته اي کـه حـاکی از عـدم توافـق بـین دو کـشور       در روابط دو جانبه، الحم«: این مالقات با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفت     

ما در مالقات هایمان به همـه ابـالغ کـرده ایـم کـه      . باشد، نبوده است، بلکه همه مسائل در راستاي تفاهم و ارتباط دوستانه دو کشور می باشد      
اي جنگ در نظر اسـت، بایـد ایـران نظـر خـودش را      ممکن نیست در کاري که فشار به برادران ایرانی باشد، وارد شویم و اگر راه حلی هم بر    

  ».اعمال کند
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 قـضائی  دسـتگاه  همکاري عدم و موقت کشت اراضی فروش کار پیشرفت کندي از. آمدند
  . گفتند 49 اصل اجراي مورد در ها ارگان و

ــضاي  ــسیوناع ــشاورزي کمی ــس ک ــد مجل ــورد در و آمدن ــه م ــام الیح  وزارت ادغ
 اي  جداگانـه  وزارتخانه ،شیالت و طبیعی منابع شد قرار .کردند مشورت جهاد در کشاورزي

 هـم  سـازندگی  جهـاد  وزیر بیژن نامدار زنگنه   آقاي. دباش یکپارچه کشاورزيو    بشود
 و آمد آلمان در سفیرمانساالري   علیرضا آقاي. کرد استمداد الیحه تصویب براي و آمد

 اظهـار  در تهـران   گوتـه  مؤسـسه  بـستن  از و خواسـت  نظـر  ،آلمـان  با ما سیاست درباره
  . کنیم کنترل را آن و بماند که داشت پیشنهاد وکرد  نگرانی

 شـوروي  نفتـی  کـشتی  یک که داد اطالع سنجقی آقاي افطار هنگام. رفتم خانه به عصر
. 1آمـد  هـم  اخبـار  در.  اسـت  دیده آسیب و کرده برخورد مین به کویت سواحل نزدیکی در
 الصادق جامعه مرکز به احیاء مراسم شب براي  ها بچه. دارد نگرانی هم و است جالب هم
 =ع(دانشگاه امام صادق(ماندم تنها خانه در من و رفتند.  
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نیـروي دریـایی ارتـش جمهـوري        =  نـداجا  فرمانـده   دریـادار ملـک زادگـان      زود صبح
 موشـک  صـابت ا مـورد  اسـتارك   بنـام  آمریکـا  ناو رزم یک دیشب که داد اطالع اسالمی

 داردو   شـده  کـج  نـاو  و داده زیـادي  انـسانی  تلفـات . اسـت  گرفته آتش و گرفته قرار عراق
  . 2ند هستاوضاع مراقب ما هاي کشتی و داده را خبر آمریکا .سوزد می

                                                
 مایلی سواحل کویت با یک مین دریایی برخورد کرد کـه انفجـار آن باعـث ایجـاد یـک      35 در این حادثه، نفتکش مارشال خنچوف در          - 1

حادثـه بـه سـوي کویـت یـدك کـشیده       نفتکش مزبور پس از ایـن  . حفره بزرگ در قسمت انتهایی نفتکش شد اما به خدمه آسیبی وارد نیامد    
پیش از این نیز یک کشتی باري شوروي به نام ایوان کوروتیف توسط راکت و آتش مسلسل از سوي یک کـشتی ناشـناس مـورد حملـه         . شد

  . قرار گرفت
 این کشتی مجهـز بـه   . مایلی شمال شرقی بحرین حمله کردند85 دو فروند هواپیماي میراژ عراق با موشک اگزوسه به ناوچه استارك در          - 2

در اثـر ایـن حملـه هـوایی سـه تفنگـدار آمریکـایی        .  خدمه اعم از افسر و ملوان در آن حضور داشـتند 164هاي هدایت شونده بوده و     موشک
در پی این حادثه صدام حسین رئیس جمهور عراق در پیامی به ریگان رئـیس جمهـور آمریکـا، بـا ابـراز تأسـف        .  تن زخمی شدند   30کشته و   

او خواسـتار انجـام تحقیقـات مـشترك دربـاره ایـن حملـه        . ق خود گفت که هواپیماهاي عراق به اشتباه به کشتی آمریکا حملـه کـرده انـد    عمی
 . هوایی شد
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 کـشتی  دو دیـدن  آسـیب  دنبـال ه  بـ . بـودم  فـارس   خلـیج  اوضـاع  جریان در مرتب ظهر تا
  . است انقالب و اسالم براي غیبی امدادهاي متجس و است جالب خیلی حادثه این ،شوروي

 کـه  داد اطـالع .  کردیم بحث جنگ و موضوع همین به راجع .آمد احمدآقا حاج عصر
 در  پیـامی  ،آلمـانی  مقـام  یـک  بدهنـد  اجـازه  کـه  اسـت  گفته خارجه وزارت به را امام پیغام

 اینکـه  شرط به ،است آن دنبال طباطبائی صادق ؛بیاورد والنئمس براي ها گروگان با ارتباط  
 تنهـا  مـن  و بودنـد  عمـوزاده  هاشـمیان  حـسین  آشیخ مهمان ها  بچه ،افطار. کنند تبرئه را او

  . ماندم
 خـورده  موشـک  نـاو  مسائل از اطالع براي را آمریکا رادیو صداي  فارسی برنامه شب

 از ناشـی  را عـراق  عمل پنتاگون ولی داده سختگیري وعده و کرده سخنرانی ریگان .گرفتم
 را مـسئولیت  عـراق . بخوابانند را سروصدا خواهند می که پیداست.  است کرده اعالن اشتباه

  . استداده جبران قول و پذیرفته
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 دیشب هاي برنامه مطالب. گرفتم را انگلیس و آمریکا فارسی اخبار ،شش و نیم صبح ساعت
 ولـی  ،کـشند   مـی  یـدك  بحـرین  سويبه   را استارك ناو. کردند  می تکرار تفاوت کمی با را

  . انددرگم سر و کالفه دو هر ،ها عراقی و ها آمریکایی.  استنشده خاموش هنوز آتش
=  نزاجا فرمانده و نفت وزیر با. گرفتم را گزارش .رسیدم مجلس بهساعت هفت و نیم     

   . استنیامده پیشمسأله اي . کردم صحبت نیروي زمینی ارتش
 ساعت تا. 1مکرد صحبت آمریکا و روس هاي کشتی دیدن آسیب درباره دستور از قبل

                                                
معجزه طبس در خلیج فارس تکرار شد و مـا بـار دیگـر شـاهد امـدادهاي غیبـی در حمایـت از اسـالم و         «:  در این نطق تحلیلی آمده است   - 1

قبالً هم به ابرقدرتها تذکر داده بودیم که امواج آب هاي خلـیج فـارس از طوفـان هـاي طـبس بـراي متجـاوزین          . می ایران هستیم  انقالب اسال 
منتهـی ایـن بـار    . کمتر نیست و در ظرف دو روز گذشته، این  اخطار ما را خداوند به مرحله واقعیت براي دشمنان اسالم و مردم مجـسم کـرد        

مسلماً لحظات قابل توجهی قبل از حمله آمریکا، هم عربستان سـعودي و هـم رزم نـاو آسـیب     .  دو ابر قدرت با هم گویاتر از طبس و براي هر     
صریحاً گفته اند که هواپیماهاي عراقی که از مرز بیرون آمدند و به طرف جنوب رفتند و تا مـرز عربـستان    . دیده در جریان این حمله بوده اند      
 شرق منحرف کردند، در دید رادارهاي آواکس هاي عربستان بودند که با هـدایت خلبـان هـاي آمریکـایی     رسیدند و بعد راهشان را به طرف     

ها، اسماً  از عربستان است، ولی در اختیار آمریکاست و صریحاً گفتنـد کـه آواکـس هـا بـه       اینجا ثابت شد که آواکس    . هم هدایت می شدند   
  و صریحاً گفتند که کاپیتان اخطار کرد به هواپیماها که خودداري کننـد و همـه هـم   کاپیتان رزم ناو اعالم کردند که تو در معرض خطري         
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  .آمدم دفترم بهو بعد  ماندم جلسه در ده
 گروگان یک آزادي پیشنهاد با مشاور گروه داد اطالع .آمد نجف آبادي   دکترهادي 

 گروگـان  بـه  مربـوط  ما پول دادناست   گفته که ریکاآم روي تبلیغاتی فشار براي آمریکایی
  . داشت تأکید منتظري آقاي وضع کردن عادي براي. هستند موافق ،نیست

 گرفتم را ها  گزارش .خرمشهر نماینده و ودلفان سلسله نماینده با ؛داشتم مالقات دو ظهر
 خـاتمی  بنام شخصی سرنوشت درباره ساوجی موحدي آقاي. نداشت مهمی تازه ،خواندم و

 گفـتم  ؛کـرد  استفـسار  تلفنـی ،  اش  خـانواده  نگرانـی  رفع براياست،   شده مفقود لبنان در که
 هـا    سـوري  براي شخص این ،داده گزارش اطالعات وزارت. است شده داده تحقیق دستور

  . استشده بازداشتو  کرده می جاسوسی
 نـاو  دیدن آسیب حادثه. گرفتم را آمریکا صداي رادیو هم شب. آمدم خانه به افطار 

 ،بـرق  و رعد با ،بارید شدیدي باران . قرار داده است   شعاع تحت را چیز همه آمریکا جنگی
 مـسجد  بـه  یاسـر . رفتنـد  احیـاء  مراسـم  بـراي  ها  بچه و عفت.  است شده سرد موقع  بی هم هوا

                                                                                                              
شـاید بعـداً در   . قضیه چرا این جور اتفاق افتاده اسـت . گویند که اینها داراي وسایل ضد حمله هستند و می توانند از خودشان دفاع کنند     می

آیـا بـا ایـن آمـادگی مـی شـود قبـول کـرد کـه اشـتباه و سـردرگمی            . شـود تناقضاتی که در درون حاکمیت آمریکا هست، این مسائل کشف  
هاي عراقی است؟ آیا مسائلی که بین دو ابر قدرت از قدیم وجود داشته و مسابقه اي کـه اینهـا بـراي حـضور در خلـیج فـارس دارنـد و          خلبان

امال تـصادفی اسـت کـه در ظـرف چنـد سـاعت، کـشتی        تعارض منافعی که اینها در اینجا دارند، اینها نمی توانـد جـزو عوامـل باشـد؟ ایـن کـ           
شوروي ها که با تبلیغات فراوان و تحت اسکورت رزم ناو شوروي، وارد آب هاي منطقه می شود، به مین مـی خـورد و رزم نـاو آمریکـایی،         

قبـل گذاشـته بودنـد و    به موشک بسته می شود؟  با سادگی می شود باور کرد که اینهـا هـر دو تـصادفی اسـت؟ و مـین هـائی کـه سـال هـاي            
البته براي ما، قبل از همه چیز امـداد غیبـی    . ما احتماال چنین نقشی را می بینیم. سردرگمی خلبان عامل اینهاست؟ این سؤال را باید پاسخ بدهند         

انـداخت،  اینجـا   و لطف خدا و دست الهی ، همان دستی که ابرهه را در اطراف کعبه به خاك و خون کشید و آمریکا  را در طبس بـه ذلـت         
هم هر دوابر قدرت را به ذلت و خواري و نکبت انداخت که در مقابل یک انقالب الهی و مردمی محرومی کـه از حقـشان دفـاع مـی کننـد،            

اگـر دادگـاه جـدي بـین المللـی      . ولی عوامل مادي و چیزهایی که در جریان بوده، باید در  نظر گرفته شـود . این گونه حمایت الهی بروز کرد  
توانیم شواهدي اقامه بکنیم که اینجا ارتجاع به عاملیت عراق، علیه ما می خواست توطئه کند که با هوشیاري نیروهـاي مـدافع مـا،        اشد، ما می  ب

منتها چون ما امیدي بـه چنـین دادگـاهی و مرکـزي کـه قـضاوت عادالنـه بکنـد نـداریم، بـه خودمـان اجـازه             . این توطئه به خود آنها برگشت    
اگر ملت هاي آمریکـا و روس بخواهنـد و   . ه منابع اطالعاتی مان را و ابزار رهگیري حوادث در خلیج فارس را به آسانی رو کنیم    دهیم ک  نمی

نوید چنین دادگاهی در دنیا را بدهند و سازمان ملل چنین آمادگی را داشته باشد، ما نشان می دهیم که تعمـد فراوانـی در کـار بـوده و دسـت               
تان ودست عراق، به عنوان عامل در جریان بوده و ما متشکریم از مأموران هوشیارمان که توانـستند بـه آسـانی فاجعـه اي     آمریکا و دست عربس 

را که آنها براي ما طراحی کرده بودند و براي روز قدس، می خواستند یک مسأله اي مطرح کنند که حادثه عظیم راهپیمائی مـسلمانان جهـان        
کردند، به خود آنها برگشت، یکی از نتایج مهم این حادثه که مـا آن را  بـه اراده    اهداف خاص نظامی تعقیب میرا تحت الشعاع قرار دهند و      

 ←رجـوع کنیـد   . الهی منتسب می کنیم، در پشت همه این مسائل ابهت ساختگی این رزم ناوها و ناوگان هاي جنگی هم بـه زمـین ریخـت،             
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366ور سال هاشمی رفسنجانی، نطق هاي پیش از دست«کتاب 
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  . )ع (الصادق جامعه یا بالل مسجد به دیگران ورفت  جماران
  
  

  1987 می 20                  1407 رمضان 21  |   اردیبهشت 30 چهارشنبه


میرحـسین   آقـاي . باریـد  زیادي و شدید باران .گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
 وضـع  که اند  کرده بینی پیش شوروي دانشمندان از بعضی ،گفتند  می وزیر نخست موسوي

 طبیعـی  وضع و محیط که ریدبا خواهد زیادي باران و شده عوض بعد به این از ایران هوایی
  . کرد خواهد عوض را ایران

  
  

  1987 می 21                    1407 رمضان 22  |  اردیبهشت 31 پنجشنبه


 این مراسم در شرکت و سخنرانی به نمایندگان رسیدن براي را مجلس امروز .بودم منزل در
  . دادم انجام منزل در مالقات چندین. ایم کرده تعطیل ها شب و روزها

 خانـه  بـه  ،بـود  کرده قهر روزي چند که فاطی . رفتند قم به زیارت براي محسن و عفت
 درسـت  بـراي او  . شـدیم  خوشـحال  هم ما. کرد پیدا آشتی براي خوبی بهانه و رفت خودش

 بـه . رسـید  هـدفش  بـه  ،بود شده عاجز که هم عفت. آمد یاسر و مهدي و من افطاري کردن
 خـرج  گویا ؛کردیم تأکید،  کند اجاره محسن است قرار که نزلیم تغییر براي انصاري آقاي

  .دارد زیادي
 منطقه مردم قیام اثر در شمال جبهه در که وضعی از استفاده مورد در جمالی سرهنگ به

 .دادم تـذکر  اسـت،    آمـده  پیش عراق هاي  بعثی شکست و پادگان و شهر تصرف و رواندوز
 موشک ناو مسأله. رسیدم کارها به. فرستادم ترجمه براي و نوشتم را جمعه نماز عربی خطبه

  .است اخبار صدر در هنوز ،آمریکا خورده
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  1987 می 22                             1407 رمضان 23  |  خرداد 1 جمعه


. رفـتم  تهـران  دانـشگاه  بـه  جمعـه  نمـاز  براي. کردم مطالعه منزل درساعت ده و نیم صبح       تا
است،  خورده موشک که آمریکایی ناو مورد در تحلیلی .شد طوالنی خیلینماز   دوم خطبه
  . بود منتظره غیر و چشمگیر قدس جهانی روز راهپیمائی در مردم شرکت. 1دادم ارائه

 از شـرحی . مـد آ سـپاه  در امـام  هنماینـد جانـشین    عراقـی  محمـدي  محمود آقاي عصر
 و بیـشتر  دخالـت  خواسـتار  و گفـت  هـا    قرارگـاه  و فرمانـدهی  و مـدیریت  در سپاه مشکالت

  . شد جنگ و سپاه امور در من تر مستقیم
 فارسـی  اخبـار . نباشـم  تنهـا  افطـار  کـه  مانـد  مـن  با عفت. بودند فاطی مهمان ها  بچه شب

 حاکمیـت  بـراي  یـادي ز مـشکالت  ،آمریکـایی  نـاو  اصابت از بعد .گرفتم را آمریکا صداي
  .اند افتاده انفعال به سختآنها  و آمده پیش آمریکا

                                                
 در خطبه اول، ادامه بحث استضعاف و استکبار، از سلسله بحث هاي عدالت اجتماعی در اسالم، با موضـوع جهـت گیـري اسـالم و انبیـاء          - 1

و ) ع(ف، نهـضت حـضرت موسـی   دیگر الهی در ایـن خـصوص دنبـال شـد و مباحـث اشـراف و متـرفین از دیـدگاه قرآن،دسـته بنـدي اشـرا             
در خطبه دوم، با توجه به آخرین جمعه ماه مبارك رمضان و روز قدس، بخش اعظـم خطبـه   . ایستادگی استکبار در مقابل انبیاء  مطرح گردید      

ن، همچنین تحلیلی در خصوص حضور ابر قدرت هاي بزرگ در منطقه خلیج فارس و وقـایع مربـوط بـه آ    . به مسائل فلسطین اختصاص یافت    
اصل مسئله، مـسئله نفـت نیـست، ایـن نفـت صـرف مـی کنـد کـه اینهـا از           « :در بخشی از خطبه دوم آمده است. به نمازگزاران جمعه ارائه شد 

هاي نفت بریزند در هواپیما  و با هواپیما ببرند هر جا می خواهند، خالی بکنند، برایشان ارزان تر تمام می شود، تا اینکـه ناوگـان رزمـی راه       چاه
اینها دیدند که این دو سـال اخیـر هرچـه فـشار آوردنـد، ایـران روي پـاي خـودش ایـستاد و          . دنبال قضیه، مسئله جنگ با اسالم است . یندازندب

تر شد و مشکالت اقتصادي اش را حل کرد و مردم مشکالت اقتصادي را دیدند و خم به ابرو نیاوردند و توانشان را هر روز باال بردنـد      محکم
االن یک سال و نیم یا دو سال  است که ایـن سیاسـت،   .  درگیري را پیش آوردند و دارند یک پرده دیگري را نمایش می دهند     و یک صحنه  

قـدرت مـادي اداره   . سیاست روشن است و آن این است کـه ایـران بایـد از نقـش محـروم بـشود       . سیاست رسمی استکبار و کفر جهانی است      
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجوع کنیـد  » . هم با نقش و هم با پول دیگران، خودش را اداره بکند  عراق هم بتواند  . جنگ را نداشته باشد   

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1366خطبه هاي جمعه سال 
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  1987 می 23                                 1407 رمضان 24  |  خرداد 2 شنبه
        

 احمـدآقا،  والیتـی،  دکتـر  بـا . گذشـت  تـاور  گـزارش  مطالعـه  بـه وقت   بیشتر. ماندم منزل در
لیرضاع ،افشار علی  ،اصـغر  سـید علـی   [ و شـهري   ري شـمخانی  امـور  دربـاره  حجـازي 

 آقـاي  مهمـان  افطـار  بـود  بنـا . داشـتم  تلفنی مذاکره به جبهه  نیرو اعزام و سیاسی و جنگ
  . نرفتم باشیم، اردبیلی

 محـصوالت  فهرسـت او  . آمـد  سـپاه  وزارت کارهـاي  براي دوست  رفیق محسن آقاي
 کـار  همچنـین  و بودجـه  پرداخـت  کـار  کنـدي  از و آورد را سـپاه  نظامی صنایع به سفارشی
 در آمـده  پـیش  مـشکالت  دربـاره . داشـت  گلـه  سـازمان صـنایع دفـاع     =  ساصـد  تکراري
  .شد بحث سپاه مدیریت
 علـت  از. آمـد  جانشین فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروي زمینـی        شمخانی آقاي عصر

 بـه  ،دارند میل که گونه آن و شده خسته اینکه جز د،ندار حسابی حرف. پرسیدم استعفایش
 کـشور  مـشکالت  بـه  .شـود  نمـی  توجه جنگ امکانات و ارتش با رابطه در آنها هاي  خواسته

 قـرار  توجـه  مـورد  را کـشور  امـور  بقیـه  ،جنگ مینأت براي باید کنند  می فکر و ندارند توجه
  . نداد

بـه   حمـل  وضـع  بـراي  را فائزه که رسید خبر و ماندیم عفت با. بودند مهمان افطار ها  بچه
  .رفتند هم فاطی و عفت. اند برده بیمارستان

  
  

  1987 می   24                       1407 رمضان 25  |   خرداد 3 یکشنبه
                          

 فـاطی  و عفت. داد الهوتی حمید و فائزه دخترم به پسري خداوند ،بامداد یک و نیم    ساعت
 در. آمـدم  مجلـس  بـه صبح  ساعت هفت و نیم     . بردند سره  ب طوس بیمارستان در را شب هم

 فـارس   خلـیج  در آمریکـایی  کـشتی  اصـابت  اخبار ،مسأله مهمترین هنوز جهانی هاي  گزارش
  . ماندم علنی جلسه در ظهر تا. است ما نفع به تفسیر. اند کالفه ها آمریکایی. است
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 خاك داخل مأموریت ازآنها  . 1کردم صحبت سپاه هوابرد تیپ براي ،جلسه از پس ظهر
 و گذشته عملیات و عراق کردستان وضع از کاملی گزارش شفق آقاي. بودند برگشته عراق
  . داد آینده برنامه

 بـراي  مـالی  کمک .آمد رئیس سازمان حفاظت اطالعات ارتش   ترابی سرهنگ آقاي
 ســتاد از و خواســت یســازمان حفاظــت اطالعــات ارتـش جمهــوري اســالم =  سـاحفاجا 

 از توضـیحی  .آمـد  سـاري  نماینـده  بهـاري  عباسـعلی  آقاي. کرد نارضایتی اظهار مشترك
 ایـن  بـه  ،اسـتان  قـضائی  دسـتگاه  با که داد طاغوتیان شده مصادره کارخانه دادن پس جریان
  .  استکرده پیدا درگیري جهت

 آقاي تند برخورد از .آمد درمان و بهداشتوزارت   پارلمانی معاون جزایري آقاي عصر
     و آمـد  الري اسـدي  آقـاي . داشـت  گلـه  وزیـر  معاون نوري دکتر با شاهرود نماینده حسینی

   .کرد مالی ستمدادا ،روند می جبهه به رزمندگان تعلیم براي که یمعلمان براي
. آورد را آلمـان  خارجـه  وزیر و اعظم صدر پیام و مجلس رئیس نامه. آمد آلمانی هیأت

 ضـعف  موضـع  از .شـد  لبنـان  در آلمـانی  هـاي  گروگـان  نجـات  بـراي  ما کمک رخواستااو  
 و شـیمیائی  سـالح  بـردن  کـار ه  ب خاطر به ودانست   جنگ آغازگر را عراق. کرد برخورد

 آلمـان  در امـام  بـه آمیـز   اهانـت  فـیلم  پخش از وکرد   محکومآن را    ،نظامی غیر مراکز زدن
  . 2دنمو خواهی عذر

                                                
وارد عمـل شـوند و   اینکه ابر قدرت ها مجبور شده اند، ادعاي بی طرفی را کنـار گـذارده، رسـماً    «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

مـا  . پرچم هایشان را روي کشتی کشور هاي حامی عراق نصب کنند، نشانگر وخامت اوضاع عراق و قـدرت جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت      
یم، اینکه ما پیروزي را براي مردم عراق تـأمین کنـ  . باید باتوجه به حساسیت زمانی، با اراده اي راسخ، به راهی که انتخاب کرده ایم ادامه دهیم 

اینکـه در درون عـراق و در مراکـز حـساس آن کـشور، مـردم       . یا اینکه آنها خود در این پیروزي شریک و سهیم باشـند، خیلـی تفـاوت دارد      
ایـن  حرکـت مـردم    . محروم عراق به مبارزه علیه رژیم عفلقی حاکم بر عراق قیام کرده اند، به مبارزه و پیروزي شکل دیگري بخشیده اسـت          

کـاري کـه شـما همگـام بـا مـردم       .  هانی نیز زبان کسانی را که ریاکارانه می خواهند جلوي حق و عدالت را بگیرند، می بنـدد  عراق، از نظر ج   
چطور می شود، نظـامی در کـشور خـود مقبولیـت داشـته      . عراق انجام می دهید، کاري مهم و حساس و تأثیر آن در پیروزي، بسیار زیاد است   

 شهر این کشور بر اثر قیام مردم سقوط کند؟ رژیمی کـه بـراي مقابلـه بـا مـردم و نجـات خـود بـه بمبـاران          باشد و در ظرف چند روز، چندین  
شهرها و روستاها و کوچ دادن مردم می پردازد و علیه مردم خود نیز از سـالح شـیمیایی اسـتفاده مـی کنـد، چگونـه مـی توانـد در کـشورش               

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، سخنرانی هاي سال هاشمی « کتاب ←رجوع کنید » مقبولیت داشته  باشد؟

 از  حزب سوسیال دموکرات آلمان غربی، در تالش براي آزاد سازي دو گروگان این کـشور در لبنـان، بـه      "هانس یورگن ویشنفسکی  " - 1
شـت، در طـول اقامـت خـود در تهـران، بـا برخـی        او که به خاطر تماس هایش در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شـهرت دا      . تهران آمده بود  

رادیو کلـن دربـاره ایـن سـفر چنـین      . ویشنفسکی پس از سفر به ایران، به همراه صادق طباطبایی عازم بیروت شد     . مقامات کشور مالقات کرد   
  در ایـران، "فـسکی هانس یورگن ویـشن  "دولت آلمان فدرال، درباره مأموریت سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات آلمان فدرال       « :گفت



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

119 

 دکتـر عباسـعلی زالـی     . 1کـردم  سـخنرانی  آنها براي .آمدند زهوانیرو پرسنل از جمعی
 جهـاد  در کـشاورزي  ادغـام  الیحـه  بـا  مخالفـت  براي ادله .آمدند معاونان و کشاورزي وزیر
  . خواستند کمک من از و کردند ارائه

 در. شود داده سوریه نفت قسط اولین قرارشد .بودیم وزیر نخست مهمان قوا سران افطار
 اند  داده اجازه وزیر نخست به امام که - توزیع بر وکنترل گذاري نرخ براي ولتد اقدام مورد

  .2شود عمل ،نشده عمل تاکنون که انقالب شوراي قانون اساس بر شد قرارو  مذاکره -
  

  1987 می 1407                           25 رمضان 26  |  خرداد 4 دوشنبه
 انحـالل  از. آمـد  حمـزه  قرارگاه فرمانده لطفیان تهدای آقاي ظهر از پیش. بودم منزل در 

                                                                                                              
    یک سخنگوي وزارت خارجه آلمـان فـدرال دربـاره اظهـارات     . براي آزاد ساختن دو گروگان آلمانی در لبنان، سکوت اختیار کرده است

آقاي رفسنجانی رئیس پارلمان جمهوري اسالمی، اعالم کرده است که جمهوري فدرال آلمان، در جنگ ایران و عـراق، بـی طرفـی کامـل را       
 در  تهـران اظهـار داشـته اسـت کـه ایـران مـی خواهـد بـه          "ویشنفـسکی "رئیس پارلمان جمهوري اسالمی در مالقات بـا      . هد کرد حفظ خوا 

تقاضاي دولت آلمان فدرال ترتیب اثر بدهد و این امر بخصوص به خاطر اهمیتی است که دولت جمهوري اسالمی براي وزیر خارجـه آلمـان      
 وزیر خارجه آلمان فدرال، به عنوان اولین نماینده عالی رتبه یـک دولـت غربـی، عـراق     "گنشر". ست قائل ا  "هانس دیتریش گنشر  "فدرال    

 در "ویشنفـسکی "خبرگزاري آلمان با استناد به منابع قابل اعتماد، گزارش می دهد کـه  . را مسبب بروز جنگ ایران و عراق معرفی کرده بود     
  » .اهللا متمایل  به ایران مالقات کرده است یکی از رهبران حزب "عبدالهادي حمادي"تهران  با 

 در سالروز فتح خرمشهر، گروهی از مسئوالن عقیدتی ـ سیاسی، فرماندهان ، خلبانـان و پرسـنل فنـی هـوانیروز ارتـش جمهـوري اسـالمی         - 1
آنگـاه آقـاي   . انـده آن ارائـه شـد   در این دیدار، ابتدا گزارشی از وضع رزمی و فنی هـوانیروز توسـط فرم   . ایران، با آقاي هاشمی دیدار کردند     

در مورد هوانیروز، ما هر چه به پرونده هـا  « :هاشمی ضمن ابراز خرسندي از این دیدار، با اشاره به نقش هوانیروز در طول جنگ اظهار داشت         
می ایـران ، در  ناوگـان هلـی کـوپتري ارتـش جمهـوري اسـال      . و خاطره ها مراجعه می کنیم، جز شهامت و شجاعت و تالش چیزي نمی یابیم    

دوران جنگ، نقشی را  که از او انتظار می رفت، به خوبی ایفا کرده است و من شهادت می دهم کـه شـما در میـان همـه واحـدهاي مـؤثر در         
از افتخارهاي شما در این هشت سـال آن اسـت کـه مـا هـیچ جـایگزینی بـراي هلـی کوپترهـا          . جنگ، از افتخار هاي بسیار باالیی برخوردارید 

اگر این جنگ هـم نبـود، در شـرایط  عـادي، حـوادث و فرسـودگی هـا و عوامـل تحلیلـی، نیـاز بـه            . هشت سال جنگ بوده است  . ته ایم نداش
حضور فعال شـما در صـحنه هـاي گونـاگون جنـگ، بـا       . جنگ تا حدود زیادي به پشتیبانی شما متکی بوده است. جایگزینی را ایجاد می کرد 

ایـن  » .ي کردند، و حتی تعهدهاي خود مبنی بر ارسال لوازم یدکی را زیـر پـا گذاشـتند ، قابـل تحـسین اسـت         وجود اینکه ما را تحریم اقتصاد     
    . سخنرانی بازتاب گسترده اي در رسانه هاي بین المللی داشت

آیـا  "ه بـود   در پاسخ به نامه آقاي مهندس میرحسین موسوي نخست وزیر که سـوال کـرد  1366 اردیبهشت   31در مورخ   ) ره( امام خمینی  - 2
تواند به منظور جلوگیري از گرانفروشی کاالها و خدمات ضـروري عامـه مـردم، صـورت کاالهـا و خـدمات ضـروري مـذکور را                 دولت می 

آیا دولت می تواند، جهت اجراي مقررات خـود، در زمینـه قیمـت گـذاري، کنتـرل و نظـارت       " و   "تعیین و براي آنها قیمت گذاري نمایند؟      
 ابده اهللا تعالی، جنابعالی مجازید در هر دو مورد که مرقوم شـده اسـت   –جناب آقاي نخست وزیر «:  چنین پاسخ دادند".ردالزم را به عمل آو 

روح اهللا الموسـوي  . ان شـاءاهللا موفـق باشـید   . عمل نمایید و در مصادیق با نظر و مشورت اکثریت رؤساي قواي سه گانه الزم است عمـل شـود    
 ). ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی262، جلد بیستم، صفحه »ه امامصحیف«کتاب : مأخذ» الخمینی
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 کـارگرفتن ه  بـ  بـد  و اسراف و اختناق و سپاه هاي  سازمان در سریع تغییرات و حمزه قرارگاه
  . داشت انتقاد مشمول سربازان

. آمد نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی=  نزاجا فرمانده سرتیپ حسنی سعدي   ظهر
 اعتبـار  نظـامی  هـاي   اتومبیل و ها توپ و ها تانک تعمیر براي و ددا را آینده عملیات توضیح

  . شود رسیدگی شد قرار که بود سپاه به مأمور هاي توپخانه برگشتن خواستار و خواست
 .آمدنـد  خارجـه  وزارت از ناصـري  سـیروس  و الریجـانی  محمدجواد آقایان عصر

 کـه  داشـتند  فارس  خلیج نیتام تامین در ایران موضع خصوص در تبلیغ تحرك براي طرحی
 محـسن  آقـاي  ،افطار موقع. دادم تذکراتی ؛است امنیت از طرفداري و مثبت موضع براساس

  . داشت شکایت، اند بریده را آن هاي درخت که اش مزرعه زارعین از او . آمد طباطبائی
 آقـاي  بـزرگش  پدرو  ) ع(حسن امام یاد به .گفتم اقامه و اذان فائزه نوزاد گوش در شب
  . نوشتم را والدتش تاریخ ،قرآن پشت و گذاشتیم "حسن" را اسمش ،1الهوتی

  
  

  1987 می 26                            1407 رمضان 27  |  خرداد 5 شنبه سه


 نظـر و   آمـد  عضو فقهاي شـوراي نگهبـان      جنتی احمد آقاي وقت اول .رفتم مجلس به
 اظهـار  نگهبـان  شـوراي  مواضـع  از کلـی  ورطـ  بـه  .خواسـت  ها تعاونی طرح مورد در را من

 روحانیـت  و فقـه  و اسـالم  از را هـا  جوان و محروم قشر اینها ترسم  می گفتم و کردم نگرانی
 بـا  شـورا  علمـاي  بیـشتر  ارتبـاط  در را راه و داشـت  را نگرانـی  این هم ایشان خود. کنند دور
  . دنبده نظر انهبین واقع که دانست می کشور نئوالمس

سـید   آقاي .دادم انجام را دفترم کارهاي عصر. مبود جلسه درصبح   ه و نیم   ساعت د   تا
 کـم  خـاطر  بـه  مـشاور  گـروه  کـار  رکـود  از .آمـد  اطالعـات  وزارت از حجازي اصغر علی

                                                
 حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حسن الهوتی از زمـره روحـانیون مبـارز و انقالبـی بـود کـه سـال هـاي متمـادي را در زنـدان هـاي                  - 1

آقـاي الهـوتی پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی،       . ام دادستمشاهی سپري کرد و تالش هاي بسیاري براي استقرار نظام جمهوري اسالمی انج         
در ) ره(در استان گیالن و امام جمعه رشت، سرپرست سپاه پاسداران، نماینـده امـام خمینـی    ) ره(مسئولیت هاي مهمی چون نماینده امام خمینی      

ن قـدیمی آقـاي هاشـمی رفـسنجانی بـود و      ایـشان از همرزمـا  .  بر عهده داشت سپاه پاسداران و نماینده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمی   
در اثـر ضـایعه     60 آبـان سـال   7آقاي الهوتی در . دکتر سعید الهوتی و دکتر حمید الهوتی فرزندان این فقید، دامادهاي آقاي هاشمی هستند         

  قلبی در تهران درگذشت 
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 در مـا  ربـ  انگلـیس  و فرانـسه  ،  آمریکـا  کـشور  سـه  توطئـه  احتمـال  از و بـود  شـاکی  توجهی
 اسـالمی . کـردم  شرکت فرهنگی انقالب عالی  شورايجلسه   در. آورد گزارشی فارس  خلیج
  .رفتم منزل به افطار. بود مطرح ها دانشگاه چهره کردن
  اسـت،   کـرده  اجـاره  جماران شده حفاظت منطقه در که جدیدي منزل درباره ،محسن با

  . کردم صحبت - تومان هزار هفت ماهی به -
  
  

  1987  می27                          1407 رمضان 28  |  خرداد 6 چهارشنبه


 بـه  مربـوط  اخبـار . کـردم  مـرور را   هـا   گـزارش  .آمـدم  مجلـس  بـه ساعت هشت و نیم صبح      
. آمـد  نماینده قـم   قمی آذري احمد آقاي. هاست  گزارشو   اخبار صدر در فارس  خلیج

 و سنگین صنایع وزیر مهندس بهزاد نبوي  . داشت اتومبیل تهیه و منزل تعویض درخواست
 جدیـد  راهکارهاي و صنایع و نوسازي  گسترش سازمان وضع از ارشیگز. آمدند معاونان

 و خودکفـائی  طـرف  بـه  مجموعـاً صـنایع   که  دادند و گفتند  ارز کمبود مشکالت شرایط در
  . داریم تولید کمبود موقتاً چه گر ؛روند می پیش استقالل

 و وبجنـ  در ارتـش  و سـپاه  دریایی نیروهاي وضع از گزارشی. آمد شیرازي صیاد آقاي
 سـپاه  دریـایی  نیـروي  فرمانـده  عالئی حسین آقاي. داد را راهکارها و امکانات و تهدیدها

 خواست را ارتش همکاري و بیشتر قایق و کوپتر  هلی .گفت را ها  برنامه و نیرو نیازهاي .آمد
  . 1گفت را دریایی مثل به همقابل در تعرض سیاست و

   آقاي محمد سعیدي کیا راه وزیر   يو ترابـر  راه و بنـادر  و هـا  راه وضـعیت  از .آمـد 
 آنهـا  به ها عراقی که - قطور و زنگ تله پل مخصوصاً و ساختمان دست در هاي پل و آهن

  . خواست ارزي و مالی کمک و گفت - اند رسانده آسیب

                                                
نقـالب، رسـماً در بنـدرعباس  بزرگتـرین پایگـاه دریـائی       نیروي دریائی سـپاه پاسـداران ا  «:  هفته نامه فرانسوي اکسپرس در این باره نوشت  - 1

عالوه بر بندرعباس، پاسداران از چندین جزیره کوچـک و سـکوهاي شـناور نفتـی نیـز بـه       . ، مقر خود را دائر کرده است     ]فارس[منطقه خلیج   
 ساله فرمانـده نیـروي دریـائی سـپاه     43 حسین عالئی. عنوان نقطه آغاز حمالت خود علیه کشتی هاي حاصل کاال براي عراق، استفاده می کند      

تعـداد نفـرات نیـروي دریـائی سـپاه پاسـداران در حـال        . پاسداران، از افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس ایران به شمار مـی رود    
 ایق کـشتی سـریع الـسیر    فرونـد قـ  40ایـن نیـرو مجهـز بـه     .  تن افزایش خواهد یافت2500 تن است که تا سال آینده این تعداد به        1000حاضر  

  » . می باشدکه به موشک هاي سطح به سطح  مجهز بوده و از سنگاپور خریداري شده است"ولوو"



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 122   1366                     هاشمی رفسنجانی 

 وزیـر  جعفـري  حـسن عابـدي    آقـاي  فـشار  از. آمدنـد  تهران بازار سران از گروهی
 سیاسـت  از مخـصوصاً  و بودند امور در بیشتر گرفتن بازي به خواستار ودارند   گله بازرگانی

  . هستند شاکی فرشصادرات  مورد در دولت جدید
 اردبیلـی موسـوي    آقـاي  دفتـر  در قوا سران شب .داشت جلسهمجلس   رئیسه هیأت عصر

  رئیس قوه قضائیه و هـا  قیمـت  کنتـرل  و گـذاري  نـرخ  سر بر ها  بحث بیشتر. داشت جلسه 
 سیما و صدا به تومان میلیون دویست شد قرار در این جلسه  . بود فروشی گران    با مبارزه
  .شود کمک

  
  

  1987 می 28                          1407 رمضان 29  |  خرداد 7 پنجشنبه
                         

 صـحبت  مجلـس  سـالگرد  دربـاره  دسـتور  از قبـل . مبـود  علنـی  جلـسه  در ساعت ده و نیم    تا
علـی   آقایـان . 2دادم انجـام  مجلـس  سـالگرد  بـراي  تلویزیونی مصاحبه ظهر از پیش. 1کردم
 محمـد  آقـاي  حفـظ  بـراي . آمدنـد  کرمانی موحدي محمدعلی و نوري ناطق اکبر

 خـصوص  در .کردنـد   می جوئی  چاره ،آینده انتخابات در مجلس رئیس نیابت مقام در یزدي
 صـحبت  دار  سـرمایه  حـامی  عنـوان  به ،نگهبان شوراي و فقه و روحانیت شدن معرفی امکان

  .کنم جوئی چاره خواستند من از .شد
                                                

فعالً بعد از گذشت بیش از هشت سال از پیروزي عمر انقالب و جا افتادن کل نظام، به نظـر مـی رسـد    « : در بخشی از این نطق آمده است    - 1
یت حاکمیت قوانین و مقررات بایـد انجـام شـود و مناسـب تـرین مقطـع بـراي ایـن حرکـت، سـالگرد           که یک حرکتی در جهت تحکیم و تثب     

هم قانونگزار است و هـم نـاظر بـر اجـراي     . مجلس بود و مناسب ترین مرکز، براي هدایت این جریان هم مجلس است که متولی قوانین است 
مـا هـم از   .  خودمـان را آمـاده کنـیم کـه در ایـن جهـت حرکـت کنـیم        ما از امروز که روز اول سال هشتم عمر مجلس اسـت، . مقررات است 

نمایندگان محترم این تقاضا را داریم و هم از جریان قوانین و هم از دستگاه قـضائی کـه بخـصوص در ایـن قـسمت، نقـش زیـادي را بایـد بـه           
است، این است که ما هنوز نیاز بـه قـوانین زیربنـائی    نکته اي که مهم . عهده بگیرد، انتظار داریم که این حرکت شروع شود  و تداوم پیدا کند  

مهمی داریم که باید دستگاه هاي اجرایی و قضائی، براي تهیه این قوانین و ارسال آنها به مجلس شوراي اسالمی و بـه کمـک کارشناسـان در         
. ، براي کارهاي مهمی که ما به عهـده داریـم  کمیسیون ها، براي تکمیل چنین پیشنهادهایی همکاري بکنند و نمایندگان محترم هم آماده باشند         

مهمتر اینکه ما از محضر مقدس رهبر عظیم الشأن مان، همیشه شـاکر و سپاسـگزار باشـیم کـه بـا حمایتهـاي بـی دریـغ شـان و راهنمـائی هـاي               
 مجلس و رفـع مـشکالت   مؤثرشان، این مجلس را تحت حمایت خودشان گرفته اند و ما نقش ایشان را و نقش رهبري را در تحکیم  موقعیت     

»  ، جلـد شـشم،  1366هـاي  پـیش از دسـتور سـال      هاشمی رفسنجانی، نطق« کتاب   ←رجوع کنید   »  .نمایندگان، همیشه سپاسگزار خواهیم بود    
 .  1388دفتر نشر معارف انقالب، 

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 2
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دربـاره اشـتباهات    . آمـد  مالقـاتم  بـه  کوبـا  خارجه وزیر آقاي ایسیدرو مالمیرکا   عصر
شوروي در مسأله جنـگ و حمایـت از عـراق و ورود بـه خلـیج فـارس بـه نفـع کـشورهاي                  

 بناسـت  کـه  کتـاب  نمایـشگاه  به راجعو   آمدند ارشاد وزارت از سپس. جنوب، انتقاد کردم  
آقـاي  . گفـت  را سـپاه  درون هـاي    نابسامانی و آمد سپاه از فردي. 1دادند توضیح ،کنند برپا

. داد مهـم  هـاي   پرونده درباره توضیحیو   آمد تهران عمومی دادستان سید ضیاء میرعمادي  
   .رفتم خانه به افطار

  
  

  1987 می 29                                 1407 شوال 1  |  خرداد 8 جمعه
       
 دررا   جاسوسـی  بـه  مـشکوك  کـشتی  یک که داد اطالع سنجقی ابراهیم آقاي وقت اول

 بـه  فطر عید روز مناسبت به امام زیارت براي. اند  کرده توقیف ابوموسی جزیره اطراف
 متـین  سخنرانیامام  . رفتیم جماران نیهحسی به هم با .بودند هم قوا دیگر سران. رفتم امام دفتر

  . برگشتم دفتر به. است خوب حالشان. 2دادند انجام نیرومندي و

                                                
 در این دیدار که اعضاي ستاد برگزاري نمایشگاه بین المللی  کتاب تهـران حـضور داشـتند، آقـاي صـباح زنگنـه مـسئول سـتاد، گـزارش           - 1

مسبوطی در زمینه کارهاي انجام شده براي برپایی اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه داد، آقاي هاشمی نیز ضـمن تـشکر و قـدردانی     
ي صورت گرفته براي برگزاري این نمایشگاه ، از آنان خواست در جهت هرچه بهتر برگـزار شـدن نمایـشگاه بـین المللـی کتـاب          از تالش ها  

  . تهران کوشش کنند
آنهـا هـم خیـال    . هیاهو؛ هیاهویی است که می کنند مـا را بـا همـان هیـاهو بترسـانند     «: آمده است ) ره( در بخشی از سخنرانی حضرت امام      - 2

ملتـی  . امتحان خودشان را مـردم داده انـد  . ه ملت ایران از اینکه یک وقت طیاره هاي آنها بیایند و بمباران کنند جایی را، می ترسند     کنند ک  می
چطـور؟ مگـر مـا الیـق     ! که دنبال شهادت است، ملتی که افرادش این است که دست و پایشان وقتی قطع می شود، گله مـی کننـد کـه خـدایا      

. شما هر غلطی می خواهید، بکنید و نمی توانید هـم بکنیـد  .  بگیري؟ یک همچو ملتی را نترسانید از اینکه ما چه می کنیم نبودیم که جان ما را    
اینهـا  . اینهـا راضـی انـد بـه اینکـه سـازش بـشود       . اینهایی که می گویند باید سازش کرد، اینها می فهمند که ما اگر سازش کنیم، له می شـویم      

آنهـا  . چه ما گفتـیم عمـل کنیـد، خودتـان دیگـر قـدغن اسـت کـه فکـر کنیـد، فکـر خودتـان را بایـد غـالف کنیـد               گویند مطیع باشید، هر   می
ملت هـا بایـد بـه فکـر باشـند، ملـت       . خواهند که آرامش حاصل بشود در دنیا، آرامش وقتی حاصل می شود پیش آنها، که همه تابع باشند      می

االن که صدام رو به جهنم دارد می رود و ان شاء اهللا، خواهد رفت، وقـت ایـن   . ا ابدله استایران باید به فکر باشد،اگر لحظه اي سستی کند ت   
است که شما جدیت تان زیادتر بشود، چه قواي مسلحه از هر صنف که هستند و چه ملت و چه ایـن بـسیج، اگـر  مهلـت بهـش بدهیـد ـ هـر          

هـا   باید مهلت بهش نداد، سستی نباید کرد؛ مردم در اتصال به جبهه.  شودروزي که مهلت می دهید ـ او را تقویت می کنند و کار مشکلتر می 
بـه جـاي   . و شما باید فکر کنیـد و نگذاریـد کـار مـشکل بـشود     . هر روزي که تعویق بیفتد، این قصه مشکل تر می شود  . و جبهه ها در فعالیت    

 یکصدا دنبال  این باشید کـه نگذاریـد  . باشد، همه را رها کنیداگر . این وقتش نمی گذرد. اینکه مناقشات لفظی بین خودتان باشد، رهاکنید      
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 از آمـد و  رئـیس مجلـس اعـالي انقـالب اسـالمی عـراق       حکـیم  عبـدالعزیز  آقـاي 
 باغ در ناهار .رفتیم کرجبه   اردبیلی آقاي با همراه .برگشتیم  خانه به. گفت نیازها و کمبودها

  . بودیم محالتی قدس آقاي مهمان ،یانتحریر
 نـام ه  بـ  پاسـداران  از یکـی . آمـد  - هپینـوتیزم  قـدرت  نـده دار - بیات علی آقاي عصر

 در راد دانـش . کنـد  خـواب  را "خـدا  امیـد " نتوانست. کرد خواب را "راد دانش حسین"
 به یا و فتر عراق در اسرا هاي  اردوگاه به    مثالً. داد  می جواب توجهی قابل مسائل به خواب

 را سـئواالت  جواب و سمنان سرخه در روحانی دکتر آقاي منزل به یا و نوق م در مادر منزل
 را مـن  خـود  از اي  گمـشده  چـک  و شده گم ماشین یک. داد  می غلط و صحیح از مخلوطی

 هنـر  همـین  از خـاص  قـدرت  بـا  را امـراض  است مدعی. است بیشتر مطالعه قابل ؛داد نشانی
 ،دیـده  سـنگ  پرتـاب  اثر در که اي  ضربه خاطر به راستم کتف است دتیم. کنند  می معالجه

 تـاثیر  بـی  ؛کـرد  اسـتفاده  ،تابانـد   مـی را   اي  اشعه که دستگاهی از و داد ماساژاو  . کند  می درد
  . دارد الزم جلسه سه دو گوید می .نیست

 ،ایـشان  بـا  سـپاه  همـاهنگی  عـدم  خاطر به روحانی دکتر راه بین در. آمدیم خانه به شب
 مهـم،  مـسأله  .خوانـدم  را هـا   گزارش شب. صبرکنند گفتم. شد ستاد از گیري کناره خواهان

 آقـاي . اسـت  کویـت  هـاي  نفتکش گرفتن حمایت تحت تصمیم از ها  آمریکایی ردگ عقب
 بـه  را لینپبـه نـام ادوارد چـا       انگلیـسی  دیپلمـات  یک ما ماموران ،داد اطالع وزیر نخست
 وکتـک  کـرده  بازداشت ،لندن در ما دیپلمات لی قاسمی  ع زدن کتک و بازداشت تالفی

  .1اند زده
  

  1987 می 30                                  1407 شوال 2  |  خرداد 9 شنبه
                     

   هم عفت. کردیم حرکت قم سويه ب پاسداران با. کردم مطالعه درخانهده صبح  ساعت تا

                                                                                                              
      مؤسـسه تنظـیم و نـشر آثـار امـام      270، جلـد بیـستم، صـفحه    »صحیفه امام«کتاب :  مأخذ» .ابر قدرت ها در کشور شما دیگر دخالت کنند ،

  ). ره(خمینی
ی قاسـمی کارمنـد کنـسولگري ایـران در آن کـشور را بـا        ماجراي جنگ دیپلمات ها از این قـرار بـود کـه مـأمورین انگلـیس، آقـاي علـ           - 1

 حـافظ  "ادوارد چاپلین"در پی این امر، . اي به اتهام دزدي در یک فروشگاه، در منچستر بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار می دهند       توطئه
دولـت انگلـیس در واکـنش بـه     . شـود  میا پیدمنافع  انگلستان در سفارت سوئد در تهران، ربوده شده و پس از ضرب و شتم، بعد از یک روز  

  . آن، ایران را به اعمال تالفی جویانه تهدید کرده و اعالم می کند با بی صبري هرچه بیشتر، منتظر اداي توضیح و پوزش توسط ایران است



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

125 
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 سـخت  هنـوز . بـودیم  ایـشان  مهمـان  ناهار .رسیدیم منتظري اهللا  آیت منزل به ظهر. آمد من با
 مخــصوصاً و هاشــمی مهــدي ســید بانــد روي فــشار از ناشــی هــاي نــاراحتی تــأثیر تحــت

 همین رافاط در ها حرف بیشتر. داشتیم مذاکره ظهر از بعد چهار ساعت تا. است سیدهادي
 دربـاره  هـم  کمی. ناراحتند ماها و امام شخص از و دانند  می مظلوم را خودشان. بود موضوع

  .من پیشنهاد با هم آن ؛زدیم حرف دیگر موارد و جنگ
 همـان  ولـی  ،بـود  خلـوت  حـرم . رفـتم   )س(حضرت فاطمه معـصومه      حرم زیارت به

سـید   اهللا  آیت دیدار به. گردیدند حال با زیارت مانع و شدند جمع دورم ،بودند که تعدادي
 امـام  از سـال  هـشت  حـدود  اینکـه  بـا . نیـست  بد حالشان .رفتم نجفی شهاب الدین مرعشی  

 کنــارواقـع در   بیمـه  سـاختمان  کــه خواسـت . آینـد  مـی  امـام  از تــر سـالم  نظـر  بـه  ،بزرگترنـد 
 از کـه  اریمبگـذ  کتابخانـه  بـراي  اي  موقوفـه  نیـز  و کنـیم  واگـذار  کتابخانه به را اش  کتابخانه

  .شود اداره کتابخانه بعداً ،آن درآمد
 در. بودنـد  آمـده  ایـشان  مالقـات  بـه  مجلـس  نماینـدگان  .برگشتیم منتظري آقاي منزل به

 ایـشان  و کـردم  صـحبتی  مختـصر  مـن . رفتـیم  حسینیه به ایشان  همراه. کردند اجتماع حسینیه
  . کردیم حافظیخدا  شش و نیمساعت .1فرمودند نصحیت بیشتر و زدند حرف مفصل
 بـه  ؛انـد   برگـشته  لنـدن  از دیـروز  .رفـتم  گلپایگـانی  سیدمحمدرضـا  اهللا  آیت مالقات به

 گفتنـد  خودشـان . اند  بوده آنجا روز 25. بودند رفته معالجه براي ،صفرا کیسه سرطان احتمال
 زیادشان سن. شده تولید صفرا کیسه در سنگ. نیست سرطان که بوده این اطباء تشخیص

. شـود  خـون  وارد است ممکن. کرد شود نمی هم خورد سنگ را  و دهد  نمی عمل اجازه
  . 2گیرند می کنترل تحت را آن دارو با ناچاربه 

 آنجـا  مـسلمانان  اسـتقبال  وانگلـستان    سـفر  از نـشاط  و خوشـحالی  بـا  اطرافیانش و ایشان
                                                

و زدگـی، توجـه بـه رفـع      آیت اهللا منتظري در سخنان خود درباره وظایف نمایندگی، لزوم حفـظ حیثیـت نماینـدگان مـردم، پرهیـز از جـ          - 1
هـشت سـال از   « :در بخـشی از ایـن سـخنرانی آمـده اسـت     . مشکالت مردم و نقدپذیري و لزوم وجود دیدگاه هاي مختلف مطالبی بیـان کـرد     

یی اول براي جا افتادن انقالب و براي مرعوب کردن دشمنان ، شعار زیـاد الزم بـود، امـا شـعارها    . انقالب می گذرد و دیگر خیلی شعار ندهید  
دادن شعارهاي بی محتوا، خـشک و خـالی را دیگـر    . که بی محتوا باشد،وعده هایی که معلوم نیست، بتوانیم عملی کنیم یا نه، به  مردم ندهید    

همـه ارگـان هـا بایـد از شـعار      . این هم نکته اي است که منحـصر بـه مجلـس نیـست    . باید کم کرد و بیش از همه به کار و فعالیت اهمیت داد      
روزنامـه  : مأخـذ » .شعار مثل نمک آش می ماند، اگر بنا شود، همـه اش نمـک باشـد و غـذا نباشـد، کـه نمـی شـود آن را خـورد          . نددوري کن 

  2 ، صفحه 1366 خرداد 10، مورخ 13040کیهان، شماره 

ل لنـدن بـراي درمـان سـنگ      اردیبهـشت در بیمارسـتان کرامـو   13 آیت اهللا العظمی سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع عظام تقلید،  روز        - 2
  .  رحلت کردند1372آیت اهللا گلپایگانی در سال .  روز به ایران باز گشتند26کیسه صفرا بستري شدند و پس از 
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 هـاي   برداشت زا و هستند سنتی فقه خواستار فقط ،جهان مسلمین معتقدند. کردند  می تعریف
 را ما و گرفتند  می فکري خط همان در شدن تر راسخ را سفر نتیجه و دارند پرهیز نواندیشانه

 ایـن  در نخواسـتم . گلپایگانی صافی لطف اهللا  آقاي مخصوصاً ؛کردند  می آن به توصیه
  . شوم درگیر بحث
 و ها گزارش بر مروري و شامی و نماز. رسیدیم منزل به شب نه ساعت. برگشتم تهران به
  .داشتیم بارانبارش  و برق و رعد ،شب طول در. خواب سپس

  
  

  1987 می 31                              1407 شوال 3  |  خرداد 10 یکشنبه
                        

 در. خوانـدم  را هـا   گـزارش  دفتـرم  در سـاعت هـشت صـبح      تـا  .رفـتم  مجلـس بـه    زود صبح
 سـاعت ده و نـیم       تـا  علنـی  جلـسه  در بیـنم   می اخبار صدر در را فارس خلیج هنوز ها  گزارش

ــدم ــنفس در. مان ــراي ت ــردان ب ــومنین گ ــشکر )ع(امیرالم ــورا ل ــحبت عاش ــردم ص ــر . ک  ظه
 عـازم  ایـشان  خـود  و گرفت بودجه عراق داخل هاي جنگ در خرج براي. آمد آقامحمدي

  . است منطقه
 گزارش عراقی کرد جدید آوارگان دوگاهار از  و آمدند ّ تسن اهل نمایندگاناز   نفر سه
 ،یافتـه  تخصیص باباجانی ثالت در آنها دوستان و علما براي که اردوگاهی گفتند  می. دادند
 هـم  تـر  مجهـز  کـه  اردوگـاه  همان در دیگر مردم با مایلند و ند ا ناراضی آنها و نیست جالب
 خواهـد   نمـی  ،عـراق  رانبمبـا  خطـر  احتراز از  براي باختران استاندار. کنند زندگی ،هست

 و کنند مجهز را مردم که بدهیم امکانات گویند  می علما ضمناً.  شوند جمع جا یک در همه
  . بیانند خواهند نمی هم شهر به. بفرستند جنگ به

کـه   دارد ابتکـاراتی   و اسـت  قلـب  و عروق جراحی متخصص گفت. آمد عصمت دکتر
 دکتـر  بـا  .کنـد   نمـی  همکـاري  کـه  تاسـ  شـاکی  بهداشـت  وزارت از .کنـد  پیاده خواهد  می
علیرضا مرندي      وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  آدم گفـت . کـردم  صـحبت 

  . است ناسازگاري
 را سازمان صنایع دفاع  =  ساصد نیازهاي و ها پیشرفت .آمد ترکان اکبر آقاي عصر

 ییواحدها تاسیس زا را آنها که داشت نظامی صنایع تهیه دست در قانون به انتقادي و گفت
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  . کنند می منع دارد، عمومی صنایع در مشابه که
 بـه  سـفر  بـراي  و داد را سـفر  گـزارش  .آمـد  معاون سیاسی نخست وزیـر   معیري آقاي
. کردم شرکت جمهوري اسالمی  حزب مرکزي شوراي جلسه در. کرد مشورت عربستان

 ۀشـایع  صـورت  بـه  خبر ولی ،ندا  کرده موافقت انحالل با امام. بود حزب انحالل سر بر بحث
 تقاضـاي  رسماً و میبنویس امام به اي  نامه شد قرار.  است شده پخش "حزب انحالل دستور"

  . کنیم انحالل یاو  ها فعالیت توقف و تعطیل با موافقت
 قلـم  22 بـراي  که میگرفت تصمیم .داشت جلسه اي  خامنهیت اهللا   آ دفتر در قوا سران شب

 در آمریکـا  با درگیري خطر. گردد نظارت و کنترلبر آن    و شود تعیین نرخ ،اساسی کاالي
  .ندیدیم جدي خیلی را فارس خلیج
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 بـراي  را انایـش  موافقـت . رفتـیم  امـام  خـدمت  اي  خامنـه  آقـاي  با همراهصبح،   هشت ساعت
 در جنگـی  عملیـات  دربـاره . کـردیم  جلـب  حزبـی  عملیـات  توقـف  تقاضـاي  نامه به جواب

 وجـود  اسـالم  بـه  ضـربه  و دشـمن  بیـشتر  تجهیـز  خطر چون فرمودند. پرسیدیم حرام هاي ماه
   .ندارد مانعی ،دارد

 در کـه  داشـت  تقاضـا . آمـد  وزیـر صـنایع سـنگین     نبوي بهزاد مهندس. آمدم دفترم به
 نظـر  عکـس  بـر  ؛شـود  قید صنایع تأسیس محدودیت ،سازمان صنایع دفاع  =  ساصد قانون

  .ترکانمهندس 
 رضـا  آقـاي . کـردم  صحبت هم من و دادند گزارش. آمدند مستضعفان بنیاد مسؤوالن

 رفـان  موسـی  آقـاي . آمـد  اي  هـسته  امـور  بـراي  رئـیس سـازمان انـرژي اتمـی        امراللهی
   فرمانده نیروي هواي سپاه داد را هـا  موشک و ضدهوایی هاي سایت وضع گزارش. آمد .
  . داشت گله ارتش هوایی نیروي همکاري عدم و امکانات کمی از

 دانـشکده  چنـد  ،مجلـس  هفتـه  مناسـبت ه  ب. مکرد شرکت تهران دانشگاه جلسه در عصر
 جــواب و کــردم صــحبت قانونگــذاري دربــاره. انــد داده ترتیــب روز ســه بــراي را مراســمی
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  . رسیدم خانه به عصر. 1دادم را سئواالت
 متوقـف  دربـاره  کـه  بـردم  امـام  براي ،بود اي خامنهیت اهللا  آ و خود امضاي به که اي  نامه

، بـودیم  کـرده  صـحبت  کـه  مـذاکراتی  اسـاس  بـر  ،اسالمی جمهوري حزب کارهاي کردن
 هـاي   مزاحمـت  يجلـو . 2نبـود  بـد  ؛رسید امام جواب شب یازده ساعت .کنیم تکلیف کسب

                                                
 در سمینار بزرگداشت هفته مجلس و روز قانون، ویژگی هاي نظام قانونگذاري جمهوي اسالمی ایران و تفـاوت آن بـا دیگـر نظـام هـاي       - 1

در نظـام  «:  آقـاي هاشـمی در ایـن سـخنرانی ، در مـورد سیـستم قانونگـذاري  در دیگـر نظـام هـاي سیاسـی جهـان گفـت                   .سیاسی تشریح شد  
دیکتاتوري، سازمان قانونگذاري معناي چندانی ندارد، بلکه این شخص دیکتاتور است که تـصمیم مـی گیـرد و شـیوه تـدوین قـوانین نیـز بـه                

تی نیز علیرغم ادعاهایی که می شود، قدرت از سـوي حـزب کمونیـست حـاکم بـر جامعـه        در نظام مارکسیس  . خصوصیات حاکم بستگی دارد   
در سیستم غربی، عموم مردم، تابع هـوا و هـوس هـاي    . اعمال می شود و به این ترتیب، دیکتاتوري حزبی، جاي دیکتاتوري فردي را می گیرد  

نظام قانونگذاري اسالم، خـدا بـه عنـوان قـیم بـشر، بـراي زنـدگی آنهـا         در.  هستند که  از طریق احزاب ، به مجلس راه می یابند       نیسیاستمدارا
جهـان بینـی مـسلمانان و الهیـون، راه را     . حدودي را ترسیم کرده، اما حق تعیین مرز براي زندگی مردم را حتی به شخص پیغمبـر نـداده اسـت         

پا و کشورهاي غربـی نیـست کـه بـراي هـر مـوردي اگـر        قانونگذاري در جمهوري اسالمی ، عقل ارو. براي هدایت از طریق خدا باز می داند       
مـا،  . نصف به عالوه یک آرا کسب شود، همان طور عمل گردد  و آن طور هم نیست که اگر حزبی پیروز شد، هرگونه خواست، عمـل کنـد   

 رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي     هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .حاکم بدون بیعت نداریم و این بیعت  با انتخابات و آراي مردم انجام می پذیرد      
 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 

بـسم اهللا  : [و پاسـخ حـضرت امـام بـه ایـن شـرح اسـت       ) ره( نامه آیت اهللا خامنه اي و آیت اهللا هاشمی رفسنجانی بـه محـضر امـام خمینـی       - 2
ینی  مدظله العالی،  همان طور که آن  رهبر عزیـز اطـالع   محضر مبارك مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقالب، حضرت امام خم   . الرحمن الرحیم 
از طرف هیأت مؤسس با مشورت آن مقام معظم و در شرایطی انجام شد که نیاز به یـک تـشکل در      » حزب جمهوري اسالمی  « دارند، تأسیس 

 هـاي انقالبـی و تربیـت کادرهـاي فعـال و      برابر انبوه مسائل در آغاز انقالب و لزوم انسجام و انتظام نیروهاي آگاه و مؤمن و گسترش آگـاهی    
ایـن  . کارآمد براي ادارة کشور و خنثی کردن توطئۀ  گروهک ها و عوامل دشمن خارجی و ضد انقالب داخلی، به شدت احـساس مـی شـد            

د حـس  حزب در طول سال هاي گذشته در حد توان خود به منظور تثبیت نظام جمهوري اسالمی و انجام تکـالیف بزرگـی کـه بـر دوش خـو      
می کرد، از هیچ کوششی فروگذار نکرد؛ و در کوران توطئه هاي چپ و راست، با فداکاري و تقدیم شهدایی که بعضی از آنان چهـره هـاي      
برجسته و فراموش نشدنی انقالبند، از جمله شهداي هفتم تیر، نقاب از روي نفاق برانـداخت و مظلومیـت و حقانیـت خـط امـام را بـه نمـایش               

ل جنگ تحمیلی، حزب جمهوري اسالمی در سراسر کشور به وظیفۀ اسالمی خود براي بسیج مـردم و شـرکت فعـال در جبهـه      در طو . گذارد
تعبـد افـراد ایـن حـزب بـه اسـالم و       . هاي نور عمل کرد، و جمعی از کادرها و اعضاي آن در این جهاد مقدس به افتخار شهادت نایل آمدنـد        

خود عامل مهمی در کینه تـوزي ضـدانقالب بـود، ایجـاب  مـی کـرد کـه در مراحـل و مقـاطع مختلـف           اعتقاد راسخ آنان به والیت فقیه، که  
اکنـون بـه فـضل الهـی،     . انقالب، با کسب رهنمودهایی از آن مقام معظم، حرکـت حـزب را تنظـیم و سیاسـت هـاي آن را پـی ریـزي نماینـد             

ملت انقالب را از جهات عدیده آسـیب ناپـذیر سـاخته و روشـن     نهادهاي جمهوري اسالمی تثبیت شده و سطح آگاهی و درك سیاسی آحاد   
بینی و توکل و قوت ارادة آن رهبر عالیقدر و فداکاري و آمادگی  مردم حزب اهللا، توطئه هاي ضـدانقالب داخلـی و اسـتکبار جهـانی را بـی               

 کـار را نداشـته، و بـالعکس، ممکـن اسـت      لذا احساس می شود که وجود حزب، دیگـر آن منـافع و فوایـد آغـاز    . اثر و کم خطر نموده است   
تحزّب در شرایط کنونی، بهانه اي براي ایجاد اختالف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انجام ملت گردد، و حتی نیروها را صـرف    

 و بررسـی مبـسوط و   لذا، همان طور که قبالً نیز کراراً عرض شد، شوراي مرکزي پس از بحث . مقابله با یکدیگر و خنثی سازي یکدیگر کند       
تعطیـل و فعالیـت هـاي آن    » حزب جمهـوري اسـالمی  «مستوفاً با اکثریت قاطع به این نتیجه  رسید که مصلحت کنونی انقالب در آن است که   
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 جمهــوري روزنامـه  بـه  ،فـردا  وقـت  اول نـشر  بـراي آن را . گیـرد  مـی  را خواهـان  بـد  بعـدي 
اسالمی ه بـ  ،نـشود  اعـالن  حقیقت ما خود طرف از زودتر اگر که هستیم نگران. رساندیم

 امام که شود منعکس گونه این به مایلند خیلی. شود منتشر بدخواهان طرف از دیگري گونه
 بـراي  کلـی  طـور  بـه  و حـزب  اعضاي براي ،آینده در ینا و اند  داده را حزب انحالل دستور

  .بود خواهد مضر "تحزب" فکر
  
  

  1987ن ئ ژو2                            1407 شوال 5  |  خرداد 12 شنبه سه


 نـاو  هنـوز . نداشـتیم  مهمـی  مطلـب  ها  گزارش در. رسیدم مجلس بهساعت شش و نیم صبح      
 جلـسه  در دو و نـیم سـاعت   تـا . اسـت  مسائل أسر در   فارس  خلیج مسائل و آمریکا استارك

  . آمدم دفترم به آن حل براي که داشتیم امام با نمایندگان دیدار برنامه در اشکاالتی. ماندم
 در المجـالس    بـین  عـضو  بـانوان  اجتماعـات  گـزارش  و آمـد  بهروزي مریم خانم ظهر

 محمدسـید  آقـاي . تداشـ  گلـه  آنجا در چادر بودن پاگیر و دست از و دادرا   نیکاراگوئه
 آقـاي . خواسـت  کمـک  خوزسـتان  و سـپاه  هـاي  پادگان براي. آمد] نماینده آبادن [ کیاوش
  . آورد اسلحه و سیار پاالیشگاه براي ییاهپیشنهاد و آمد علیزاده

 آفریقا به سفر گزارش و آمد قائم مقام وزیر امور خارجه     بشارتی علی محمد  آقاي
 کتـک  کـشور  دو در طـرف  دو هـاي  دیپلمـات  کـه   -را   یسانگلـ  و مـا  بـین  جاري مسائل و

  .   داد- اند خورده
 بـه  دادن سـامان  و سر و اسالمی جمهوري روزنامه درباره .آمدند اي  خامنه اهللا  آیت عصر

 سـالن  در قـوه  سـه  مـشترك  جلـسه  بـه  هـم  بـا . شـد  مذاکره تعطیلی از بعد حزب هاي  دارائی

                                                                                                              
سـید  . واالمـرالیکم، و ادام اهللا بقـائکم الـشریف   . مراتب براي استحضار و کسب رهنمود عالی معروض می گردد      . گردد به کلی متوقف  

  ،  ] خامنه اي، اکبر هاشمی رفسنجانیعلی
الزم اسـت تـذکر   . بسمه تعالی، جنابان حجتی االسالم آقاي خامنه اي و آقاي هاشمی ـ دام توفیقهمـا، موافقـت مـی شـود     «: پاسخ حضرت امام

 اتفـاق و اتحـاد در   امیدوارم همگی در ایـن موقـع حـساس بـا    . دهم که حضرات آقایان مؤسسین محترم حزب، مورد عالقۀ اینجانب می باشند      
ضمناً تذکر مـی دهـم کـه اهانـت بـه هـر مـسلمانی چـه عـضو حـزب باشـد یـا نـه              . پیشبرد مقاصد عالیۀ اسالم و جمهوري اسالمی کوشا باشید  

ي  روح اهللا الموسـو 1366 خـرداد  11. والـسالم علیکمـا و رحمـه اهللا   . خالف اسالم و تفرقه اندازي در این موقع از بزرگتـرین گناهـان اسـت        بر
  ).ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی275، جلد بیستم، صفحه »صحیفه امام«کتاب : مأخذ» الخمینی
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  . رفتیم مجلس کتابخانه
 رئیسه هیأت ،احمدآقا ،قضائی عالی  شوراي ،دولت هیأت ،نگهبان ايشوردر این جلسه    

. کشید طول ساعت پنج جلسه. داشتند شرکت جمهور رئیس و ها  کمیسیون رؤساي ،مجلس
 شـام . کـردیم  صـحبت  مـا  همـه  و بود دستور در اساسی قانون اجراي و قوا همکاري و تورم

  . مرسید خانه به ده و نیم شب ساعت .بودند مجلس مهمان
  

  
  1987ن ئ ژو3                         1407 شوال 6  |  خرداد 13 چهارشنبه

                            
 نماینـدگان  مالقـات  در کـه  نداشـتند  بنا ایشان. رسیدم امام خدمت هشت و نیم صبح    ساعت
 و نماینـدگان . شـد  قبـول  کـه  بفرماینـد  کوتـاهی  صحبت کردم تقاضا. کنند صحبت مجلس

 در کـه  خواسـتم  امـام  از و کـردم  صـحبت  مـن . بودنـد  رفتـه  امـام  مالقات به هایشان  ادهخانو
 سـخنان  هـم  امـام . 1کننـد  کمـک  مجلـس  بـه  ،فقـه  با انطباق جهت از بنیادي قوانین تصویب
  . خواندممی  را  هاگزارش یازده ساعت تا. آمدم مجلس به. فرمودند کوتاهی
ســرتیپ حــسنی ســعدي و موفــق عملیــات داد اطــالع رتــشا زمینــی نیــروي فرمانــده 

 واحد  ،یازده صبح  ساعت. باشد» 2نصر «آن نام شد قرار. اند  داده انجام میمک در محدودي
 دفـاع  وزیر جاللی سرتیپ. کردم صحبت هم من ،دادند کار گزارش. آمد سپاه مهندسی

 رادایـ  ارز تقـسیم  در مـشاور  گـروه  تـصمیم  بـه . شـد  بیـشتر  ارز اختصاص خواستار و آمد
  . داشت

ــأت عــصر ــسه هی ــس  رئی ــسهمجل ــاتی مــصاحبه در .داشــت جل . کــردم شــرکت مطبوع
 شـده  حـساس  ،امام خدمت در من امروز اظهارات و حزب تعطیل موضوع روي خبرنگاران

                                                
یکی از مشکالت موجود در مجلس که من با همه وجودم احـساس مـی کـنم و بقیـه نماینـدگان      « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است   - 1

و تدوین قوانین اساسی و بنیادي کـشور کـه مـورد توقـع مـردم و هـم مـسئوالن اسـت و         هم احساس می کنند، این است که در قانون گذاري    
ها گفته می شود که مجلس قوانین بنیادي و اساسی بگذارند و ما هم چنین  عالقه اي داریـم و همچنـین حـاال هـم تعـدادي از          دائماً در تریبون  

ر محضر جنابعـالی در ایـن جلـسه اظهـار بکـنم، تحقیقـاً مـا نیـاز  بـه دخالـت و           قوانین بنیادي در اختیار ماست، به طور در بسته الزم است که د 
شرایطی که ما داریم غیر از شخص جنابعالی، هیچ کس زیر سقف این آسمان وجـود نـدارد کـه بتوانـد ایـن         ... کمک صریح جنابعالی داریم     

سید و مشکالت قانون گذاري را صـریح و روش، آن جـوري کـه    مسائل را حل کند و امروز اگر غیر از جنابعالی، به داد این مقطع انقالب نر         
تشخیص خودتان هست و براي همه ماها حجت است، حل بفرمایید، ما  نمی دانیم در آینده چه کسی پیدا خواهد شد کـه بتوانـد ایـن مهـم را      

 . 1388نقالب، دفتر نشر معارف ا» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » انجام دهد؟
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  .1بود مشهود هم فارس خلیج مسأله اهمیت و بودند
 مـشورت  جخـار  هـاي   فعالیت درباره .آمد  وردي نژاد =  نژاد  مهدي فریدون آقاي

 مورد کتاب تدوین براي ،بود من نزد که را ها  آمریکایی از سالح خرید جریان اسناد و کرد
  . داشت گله روحانی دکتر آقاي از  وآمد نوري عبداهللا آقاي.  گرفتنظر

. شـود  کمـک  لبنـان  در آرامش ایجاد براي شد بنا. بود من دفتر درقوا    سران جلسه شب
 ارتـش  هاي کامیون بسیج خواستار دولت و شد صحبترس  فا خلیج اوضاع و جنگ درباره

 بـه  هـا   کـشتی  کـاروان  اعـزام  و ماهـشهر  بندر شدن فعال و بنادر از کاال آوردن براي ،سپاه و
  .شد آنجا

  
  

  1987ن ئ ژو4                            1407 شوال 7  |  خرداد 14 پنجشنبه


 بـه  تـنفس  از بعـد . 2کردم صحبت خردادانزده  پقیام    و 2 نصر عملیات درباره ،دستور از قبل

                                                
علت انحالل حزب جمهوري اسالمی چه بود و آیا ایـن بـه معنـاي آن اسـت     « : ایشان در پاسخ به سئوال یک خبرنگار کانادائی که پرسید       - 1

احزاب در جمهوري اسالمی آزاد هستند و هر کس  با شـرایطی کـه در قـانون آمـده اسـت،      « :گفت» که در ایران، دیگر حزبی وجود ندارد؟    
هنگامی که حزب جمهوري اسالمی تأسیس شد، همه چهره هائی که نقـشی در انقـالب داشـتند، در آن شـریک      . اند حزب تأسیس کند   تو می

بودند و یک حزب همه جانبه اي بود که در آن اکثر وزرا، نمایندگان، ائمه جمعه و مسئوالن سطح باال عضو بودند و خطوط مختلـف جامعـه       
آن موقع رسالت حزب مبارزه با مخالفان اسـالمی شـدن کـشور بـود و     . اقتصادي بودند، در آن حضور داشتند   که داراي دیدگاه هاي متفاوت      

رفته رفته که مخالفان کمرنگ شدند، حزب هم رسـالت  . موفقیت هاي خوبی هم بدست آورد، خیلی ها هم در سراسر کشور عضو آن شدند       
ایـشان آن  . رسیدیم و خواستیم یا من و یا آقاي خامنه اي در حـزب نباشـیم  حدود یک سال پیش خدمت حضرت امام . خود را کم رنگ دید   

حـاال کـه انتخابـات در    . موقع اجازه ندادند و فقط اجازه محدود کردن فعالیت حزب را دادند و تقریباً نـصف دفـاتر حـزب را تعطیـل کـردیم        
شنهاد می کننـد، مـثالً خانـه  کـارگر یکـی از شـاخه هـاي        هاي مختلفی را پی پیش است، احساس کردیم که افراد مختلف در داخل حزب، راه   

هاي اسالمی هم عموماً  تابع حزب بودنـد کـه هـر کـدام تمـایالت       حزب بود و مدت ها هم مانند واحدهاي تابع حزب  عمل می کرد، انجمن     
ایـشان موافقـت کردنـد کـه مـا کلیـه       با حضرت امام راجع به این مسائل صحبت شد و . خودشان را داشتند و با محدودیت حزبی روبرو بودند   

البته  فقط فعالیت حزب متوقف شده و حزب منحـل نـشده اسـت، فقـط خواسـتیم کـه تحـت نـام حـزب          . فعالیت هاي حزب را متوقف کنیم    
ب  کتـا ←رجـوع کنیـد   » .فعالیت نکنیم، ولی اگر یک روزي شرایط کشور مانند اوائل انقالب شود، حزب می تواند فعالیتش را شـروع کنـد   

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال «

ایـشان ابتـدا از   .  در جبهه میمک و بزرگداشت خاطره پانزده خرداد مطالبی اظهار داشـت 2 آقاي هاشمی در این نطق درباره عملیات نصر          - 2
منطقـه اي کـه از   «: ریع، قـاطع و مهـم تـشکر کـرد و سـپس افـزود      رزمندگان ارتش جمهوري اسالمی، به خاطر انجام عملیات بسیار خوب، س 

دست عفالقه گرفته شد، آخرین ارتفاعات غرب میمک است که عراق را از این منطقه سوق الجیـشی بـه یـک دشـت وسـیع غیـر قابـل  دفـاع          
 ه و سـریع و بـا تلفـات بـسیار کـم،  از     عملیات، غافلگیران. منتقل کرده و نقطه حساس میمک را از نفوذ احتمالی  عراقی ها حفاظت می کند    
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 و مـدیران  عـصر . رسـیدم  جنگ کارهايه   ب. دادم انجام را مانده عقب کارهاي. آمدم دفترم
 صـحبت  آنهـا  بـراي  .دادنـد  کـار  گـزارش   و   آمدنـد  اسـالمی  آزاد دانشگاه شهداي خانواده

 جملـه  از  . دکننـ   نمـی  کمـک و   مخالفنـد  هـا   بعـضی  دارنـد،  مـشکل  هـا   وزارتخانـه  با. 1کردم
  . کنند می خودداري ها آزمایشگاه گذاشتن اختیار در از ، ها دانشگاه
  آقاي کارلوس پاپولیاس هاي ییزورگو از را خود. آمد مالقاتبه   یونان خارجه وزیر 
 .کـردم  شـرکت  دفـاع  عـالی   شـوراي جلسه   در. بود گرمی مالقات ؛2کردند  می جدا ها غربی

 در احتمـالی  تهدیـدهاي  و موجـود  وضع گزارش ،ارتش و هسپا دریایی نیروهاي فرماندهان
به  را دفاعی طرح شد قرار. دادند توضیح را دفاعی امکانات و ها قدرت ابر دخالت صورت

  .رفتم خانه به شب. بیاورند دیگر هفته دو برايو  کنند تهیه مشتركطور 
  
  

  1987ن ئ ژو5                               1407 شوال 8  |  خرداد 15 جمعه
                                

 دانـشگاه  در را جمعـه  نماز. کردم  می مطالعه ها  خطبه براي منزل درصبح،   ده و نیم  ساعت   تا
                                                                                                              

   آقاي هاشمی آنگاه ضمن دعا براي این بزرگمردان رزمنـده، اظهـار امیـدواري کـرد     » .نیروهاي خودي و ضربه کاري بر دشمنان  انجام شد
، جلـد  1366 سـال  هاشمی رفسنجانی، نطق هـاي پـیش از دسـتور   « کتاب ←رجوع کنید » .که این گونه اقدامات در آینده اوج بیشتري بگیرد         

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ششم،
هر ساله درصد عظیمی از متقاضیان ادامه تحصیل نمی توانند به دانشگاه ها راه یابند و بـا توجـه بـه    « : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

رستد و به دالیل اخالقی نیـز مـسئولین مایـل نیـستند کـه      اینکه کشور در شرایطی نیست که بتوان افرادي را براي  تحصیل به خارج از کشور بف  
نوجوانان مملکت به خارج  از کشور بروند، بهترین راه این است که جریـان کنتـرل شـده اي مثـل دانـشگاه آزاد اسـالمی کـه حتـی بیـشتر از                

مـن اطمینـان دارم کـه    . د داشـته باشـد  دانشگاه هاي دولتی عالقه دارد که ضوابط اسـالمی، انـسانی و انقالبـی را حفـظ کنـد، در کـشور وجـو          
دفتـر نـشر معـارف    » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سـال  « کتاب ←رجوع کنید » .مخالفین روزي از مخالفتشان پشیمان خواهند شد    

  . 1388انقالب، 
و شـوروي نمـی خواهنـد و    آمریکـا  . یونـان خواهـان گـسترش جـدي روابـط بـا ایـران اسـت        « : وزیر خارجه یونان در این مالقات گفـت    - 2

ما این موضوع را که به دو ابـر قـدرت   . توانند بفهمند که این بازي که در خلیج فارس به راه انداخته اند، چقدر  براي آنها خطرناك است     نمی
اعالم ایـن مواضـع   «: تآقاي هاشمی نیز گف» .گفته اید دستشان را از خلیج فارس کوتاه کنند، به خوبی درك می کنیم و کامالً با شما موافقیم    

. زیرا مردم ما معموالً از کـشور اروپـایی حـرف هـاي زور شـنیده انـد      . از یک کشورهاي اروپایی، براي ما و ملت انقالبی ما بسیار جالب است    
ا از ایـن  آمریکا شش در صد نفت خود ر. توقع ما از شما که می دانید عراق آغاز گر جنگ است، این است که مواضع قاطع تري اتخاذ کنید         

منطقه  می برد و این را به عنوان  منطقه حیاتی می خواهد براي خود حفظ کند، ولی ما را که صد درصد منافعمان اینجاسـت و صـاحب خانـه       
سـالمی  اینها باید بدانند که این افکار مغرورانه دیگر در دنیا پذیرفته نیـست و الاقـل در ایـران ا   . هستیم، می خواهند از حقوقمان محروم سازند    

  » .کسی به این حرف ها گوش نمی دهد
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 اسـالمی،  آزاد دانـشگاه  خـرداد، در خـصوص قیـام پـانزده         دوم خطبه در. کردم اقامه تهران
دربـاره   اول خطبـه  در .کـردم  بحـث  فارس  خلیج و عراق داخل هاي جنگ و ارتش پیروزي

  . 1 مطالبی طرح شداسرافو  تکبر و غرور
 بـا  کـه  - انقـالب  بنیـاد  در مـشکلش  حـل  بـراي . آمد مروارید  علی اصغر  آقاي عصر

 یک پیشنهاد و آمد رخی موسی آقاي .  کمک خواست   - اند  افتاده اختالف به همکارانش
 شـب  .بزنـد  موشـک  بـا  را ناوهـا  ندتوا  می که،  داد ها  اي  کره طرف از را کوچک زیردریایی

   آقاي سید حسین مرعشیو استان مسائل درباره. آمد کرمان استاندار    مبارزه با قاچـاق 
  . گفتمطالبی  ها قیمت کنترل و مخدر مواد

 غرب شمال عملیات که داد اطالع فرمانده نیروي زمینی ارتش    سعدي حسنیسرتیپ  
 ولـی  ،انـد   رفتـه  کـار  پـاي  نیروهـا  اینکه با نشده، نجاما معین زمان در دشمن بیداري خاطر به

 گـزارش  و آمـد  2محـسن . ایـم   داشـته  هم تلفاتیاست و    بوده آنها اطالع نشان ،دشمن آتش
  .است نبوده درمیان تفاهم .داد را جهاد و سپاه موشکی تیم دو مالقات

  

                                                
 خرداد ارائه گردید و سـپس  مـسایل   15در خطبه دوم نماز، تحلیلی درباره قیام . دنبال شد  در خطبه اول، ادامه بحث استضعاف و استکبار     - 1

اکنـون آمریکـایی هـا، دارنـد     « :تدر بخشی از خطبه دوم آمـده اسـ  . سیاسی روز از جمله مسائل منطقه اي  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت  
دنبال یک بهانه می گردند که این ادعاهایی که کرده اند، به یک نوعی پس بگیرنـد کـه خیلـی برایـشان فـضاحت بـار نباشـد، ولـی فـضاحت             

 ایـن وضـعی کـه    اصوالً این مانور براي این بود که دل نوکرانشان را در اطراف خلیج فارس محکم بکنند که قدرت ها با آنها هستند و    . هست
آمـد،   پیش آمد، نوکران آنها در اطراف خلیج فارس فهمیدند که از دست ابر قدرت ها هیچ کاري ساخته نیست و اگر این حوادث پیش نمی         

د، شاید یک روزي اینها بیایند، ولی حاال که آمدند این طور سیلی خوردند و عقب نشینی کردند، بقیه آبروي احتمالی که براي آنها مانـده بـو           
بعد از رسوایی مک فارلین آن را هم از دستشان گرفتند و در درون ناتو نیز وضـع بـد اسـت و در کـل، جریـان آمریکـایی هـا دنبـال فـرار  از              

شنیده شده و حتـی قـرائن  و شـواهدي داریـم کـه دنبـال ایـن مـسأله         . منطقه هستند، به نحوي که صورت خودشان را با سیلی سرخ نگهدارند         
هـا   طوري که اینها تحقیر شده اند و ناوشان آسیب دید، یک کسی پیدا بشود و ناو شوروي ها را هم به سرنوشت ناو آمریکـایی  هستند که این    

و شوروي ها هم متوجه شده اند و خیلی  نزدیک نمی آیند، چون شـوروي هـا قبـل    . دچار کند و گویا بر روي این مسأله، دارند کار می کنند  
چیزهایی را چشیده اند و عاقل تر از آمریکایی ها هستند و در مجموع این طور به نظر می آیـد کـه حادثـه مهمـی     از آن در خلیج فارس، یک   

هاشمی رفـسنجانی، خطبـه هـاي جمعـه سـال      « کتاب ←رجوع کنید » .در خلیج فارس بعید است اتفاق بیافتد، ولی ما نمی توانیم مطمئن باشیم  
  .1388، دفتر نشر معارف انقالب» ، جلد دهم،1366

  مهندس محسن هاشمی فرزند ارشد آیت اهللا هاشمی رفسنجانی، دانش آموخته رشـته مهندسـی مکانیـک بـا درجـه کارشناسـی ارشـد از              - 2
او تـاکنون در  . دانشکده پلی تکنیک دانشگاه مونترال کانادا، بعـد از اتمـام تحـصیالت در بخـش صـنایع موشـکی سـپاه بـه خـدمت پرداخـت            

، عضو هیأت مدیره صنایع دفاع، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور، رئیس دفتر رئـیس جمهـور،   3ژه موشکی شهاب هاي سرپرست پرو    سمت
بـه فعالیـت   ) متـرو (عضو هیأت امناي سازمان جهاد دانشگاهی و رئیس هیـأت مـدیره و مـدیرعامل شـرکت راه آهـن شـهري تهـران و حومـه              

 . پرداخته است
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 دربـاره  ،وحـدت  تحکـیم  دفتـر . گذشـت  هـا  گـزارش  مطالعـه  بهوقتم   ظهر  تا. بودم منزل در
. کردند مشورت کویت و فارس  خلیج در ها ابرقدرت دخالت علیه راهپیمائی شکل و امحتو
 و شـود  حمله آمریکا به بیشتر و نگویند بد خیلی شوروي به و ندهند اهمیتی کویت به گفتم

 متجاوز صدامیان محاکمه خواستار که بخواهند امنیت شوراي از ،ملل سازمان دفتر مقابل در
  . شود

 طریق از انحالل عنوان به حزب تعطیل زودرس افشاي جریان در اینکه از .آمد احمدآقا
 دفـاع  بـراي  نگهبان شوراي تالش درباره. کرد دفاع ،است بوده ما گالیه مورد ،امام دفتر

 اساسـی  قانون اصالح براي آمادگی حدودي تا امام که داد اطالع و گفت اخیر فشارهاي از
 محافظـه  فـشار  تحـت  اسـت  ممکـن  کـه  جهت این به ،بود مخالف خودشان نظر ولی ،دارند
 ،کـنم  تقاضـا  امـام  از کـه  خواسـت  من از. شود ضعیف اساسی قانون مترقی هاي  جنبه کاران
 امـام  ،هاشـمی   مهـدي  سـید  مـسأله  زمان از. برود منتظري آقاي مالقات بهیشان  ا بدهند اجازه
  . اند نداده را منتظري اهللا آیت مالقات به ایشان رفتن اجازه

 از بـار  اولـین  بـراي  عـصر . بـودم  تنهـا  منـزل  در مـن  و بودنـد  محـسن  مهمـان  ها  بچه ظهر
 پزشک دستور ؛است  کوچک خیلی هم استخر و سرد آب هنوز. کردم استفاده استخرخانه

  . است
 اسـت  مـدعی . آمد ملل سازمان در ایران دائم نماینده ،خراسانی رجائی سعید آقاي

 ،باشیم نگران نباید و برسد ما علیه مهمی تصمیم به بتواند که نیست وضعی در امنیت شوراي
 پیغـام  ،الجزایـر  نماینده طریق از ها  آمریکایی گفت نیز و بکنیم نگرانی از حاکی اظهاراتی یا

 ،ما اموال کردن آزاد با باید اول گفتم .کنند حل را ایران با مشکلشان خواهند  می که اند  داده
  . بزند حرف آنها با مستقیماً که دادم اجازه و دهند نشان را خود نیت حسن

 قـذافی  معمـر  بـا  اخیـراً . آمـد  لیبـی  در سـفیرمان  نـساري اخو کاظمسید محمد  آقاي
 رهبر لیبی و السالمعبد تاکیـد  ایـران  بـا  خـود  دوسـتی  بـر  آنهـا و   کـرده  مالقـات  جلود 

 مـا  سـفیر  مأموریـت  گـرفتن  پایان با و شود کاسته روابط سردي از که اند  خواسته و اند  کرده
  . اند کرده مخالفت

 بهـشتی  شـهید  همـسر . گفتنـد  سپاه درون مشکالت از. آمدند اهوازي الهدي علم اخوان
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ــاره .آمــد ــدیریت درب ــسائ م ــاب و مــالی لم ــا کت ــزل و ه        کــه خواســت و شــد صــحبت من
 انجـام  ،آوردنـد  مجلـس  از را کارها. شود پخشبیشتر   رادیو از ،بهشتی آقايهاي   سخنرانی

  .نداشتیم مهمی مسأله. دادم
  
  

  1987ن ئ ژو7                            1407 شوال 10  |  خرداد 17 یکشنبه
                           

 صـحبت  بـسیج  خـواهران  بـراي  تـنفس  در. مانـدم علنی مجلـس   جلسه در ساعت ده و نیم  تا
. گفتند ارزي پیمان رفتن باال ضررهاي درباره. آمدند ها  فروش فرش از نفر چند ظهر. 1کردم

  . داشتند شکایت آنها بر داروساز دکترهاي فشار از و آمدند تجربی داروسازان از نفر دو
ــا عــصر  پیغــام .داشــتم مالقــات لیبــی خارجــه وزیــر یحــزوز الطلعــ آقــاي جــاداهللا ب

 و داشـت  روابـط  اسـتحکام  بـر  تاکید و آورده را جلود عبدالسالم و قذافی معمرآقایان
 تمـام  جنـگ  ،ایـران  حقـوق  تـأمین  بـدون  گفتـیم . کنـیم  تمام را جنگ که کرد  می نصیحت

 ،نیـست  درست ،شود  می اقطس صدام ،جنگ شدن تمام با گویند  می که آنها نظر و شود  نمی
  . 2کنند می عرب قهرمان ،تبلیغات با را او بلکه

                                                
ان  رده هاي مقاومت پایگاه مقداد، به همراه جمعی از خواهران ستادهاي پشتیبانی امـور تربیتـی کـرج     در این دیدار که گروهی از خواهر       - 1

حضور داشتند، آقاي هاشمی  ضمن آگاهی از عملکرد پایگاه مقداد و نقش این واحد در ارتباط با مسایل جبهه و پـشت جبهـه، دربـاره تـأثیر            
زنان مسلمان در این مقطع تاریخی، یکی از مشکل تـرین وظـایف اجتمـاعی شـان     « :هار داشتفعالیت هاي اجتماعی زنان در پیشبرد جامعه، اظ      

در تظـاهرات و اعتـصاب هـایی    . نقشی که زنان مسلمان در انقالب داشته اند، مایه افتخار جامعه و سند حقانیت اسالم اسـت . را انجام می دهند  
ی روشن دید و بعد از انقالب هم در مراسم عمومی که قـدرت ملـی مـان را بـه رخ     که رژیم گذشته را از پاي انداخت، دنیا نقش زنان را خیل         

نقـشی کـه زنـان متـدین و     . حضور زنان، انصافاً چشمگیر است. دشمنان مان می کشیم، حضور فعال خانم ها، دل دشمنان انقالب را می لرزاند      
 ماندن در میـدان هـاي رزم دارنـد و تحمـل مـشکالت توسـط آنهـا،        حزب اهللا در خانواده، جهت تشویق شوهران و پسران و برادرانشان، براي   

کمک هایی که زنان در پشت جبهه در اهداي زینت آالت و امکانـات خودشـان بـه جنـگ مـی کننـد و       . اهمیت  بسیاري در موفقیت ها دارد  
ارستان هـا انجـام مـی دهنـد و همچنـین       نقشی که در اداره کردن خانه در غیاب شوهران و پسران خود دارند و کمک هاي امدادي که در بیم         

خانمی که با احساسات لطیفی که دارد، این قدر روحیـه قـوي پیـدا کـرده کـه      . کارهاي ظریف و دشوار آنان، انسان  را دچار تواضع می کند      
خـاري بـراي اسـالم و    ایـن افت . لباس خونین آن بچه هاي شهید یا مجروح را دوباره آماده استفاده درجبهه می کنـد، خیلـی رشـد کـرده اسـت         

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .انقالب ماست

موضـع لیبـی نـسبت بـه انقـالب اسـالمی ایـران،        « : دبیر کمیته مردمی روابط خارجی لیبی، در این مالقـات گفـت       "آقاي عزوز الطلحی  " - 2
آقاي هاشمی نیز با اشاره به این ادعا که اگر جنگ تمام شود، صدام خود به خـود سـقوط   » .سازش یا داد و ستد کنیمموضعی نیست که با آن     

 استکبار جهانی با تبلیغات فراوان و کمک هاي زیاد، صدام را حفظ می کنند و به گونه اي تبلیغ می کننـد کـه صـدام   « :خواهد کرد، گفت 
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اعضاي عالی  شوراي    سازمان همکاري هاي اقتصادي حـرف . آمـد  مالقات به ،اکو 
  ،روحــانی آقایــان حــضور بــااي  جلــسه. شــد برگــزار تعارفــات بــاو جلــسه  نداشــتند مهمــی

 دربـاره  بحـث  .داشـتیم  اي  خامنـه  يآقـا  حـضور  در محمـدي  و صـفائی   ،یونسی  ،شهري  ري
 شـیوه  در نادرسـتی . بـود  افراد از بعضی صالحیت عدم  و ارتش سیاسی عقیدتی هاي ضعف

 قـدرت  بـه  تظاهر و فرماندهی درکنار ظهور روحانیون، شدن رسمی و شدن اداري برخورد،
  . آمد حسابه ب منفی نکات از جالل و

را  لیبــی خارجـه  وزیـر  مطالــب. ودبـ  اردبیلـی موســوي  آقـاي  دفتـر  درقــوا  سـران  جلـسه 
 بنیـاد  مشکالت. آمد کروبی مهدي آقاي. کنیم مدارا لیبی با شد قرار وکردیم   بندي  جمع
 هـزار  شصت و یکصد حدود در مجموعاً که مفقودان و اسرا و شهدا کثرت :گفت را شهید

ــه وســیله و کــاال امکانــات، کمــی و معلــوالن و مجروحــان کثــرت و دارنــد پرونــده  و نقلی
  . رسیدم خانه به وقت دیر. شود کمک مورد هر در شد قرار  ،ارز و بیمارستان

  
  

  1987ن ئ ژو8                           1407 شوال 11  |  خرداد 18 دوشنبه
                          

 عملیـات  طـرح . آمدنـد  سـپاه  هـاي   قرارگـاه  فرماندهان از جمعی ظهر از پیش. مبود منزل در
 آنهـا  بـراي .  داریـم  کـم  رزمنـده  نیروي.  است افتاده تاخیر به روزي چند  که گفتند ار آینده
نیروي زمینـی   =  نزاجا محدود عملیات از تلفنی هم جمالی سرهنگ. گرفتیم بیرون از ناهار

  . داد خبر میمک غرب در ارتش
 شانتـ اظهارا خـاطر  بـه  مطهـري  شهید دوستان بعضی از. آمد مطهري شهید همسر ،عصر

 تهـران  شـهردار  حبیبـی  محمد نبـی  و سپاه وزیر  آقاي محسن رفیق دوست . داشت لهگ
  . کردند مذاکره تلفنی ،شهرداري ماموران و سپاه برخورد با رابطه در

 در مهـدي  و من ،شب. است دنیا اخبار صدر در فارس  خلیج مسائل. آورند را ها  گزارش
  .دآوردن شام امام دفتر آشپزخانه از .بودیم خانه

  

                                                                                                              
   وقتی صدام در حمله هاي ما از رزمندگان اسالم شکست می خـورد، اینهـا در تبلیغاتـشان بـه عنـوان      همین حاال . حافظ مرزهاي عربی است 

  ».االن موقعیتی است که کشورهاي مترقی باید در کنار مبارزه مردم مسلمان عراق، وارد کارزار شوند. پیروزي براي صدام جا می اندازند
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  1987ن ئژو9                             1407 شوال 12  |  خرداد 19 شنبه سه


 درباره اطالعات وزارت از ییها  گزارش و کردم ورزش مقداري معمول مطابق ،نماز از بعد
 علنـی  جلـسه  در  ، سـاعت ده و نـیم صـبح        تـا . خوانـدم  ترکیـه  در ایران ضدانقالب وضعیت
 عملیات و داخلی صنایع براي ،جنگ ارز درباره .آمد وحانیر دکتر تنفس در. بودممجلس  

 در مـسؤوالن  بـد  عملکـرد  از  و   آمـد  گرگـان  نماینـده  علـوي  آقـاي . کـردیم  صحبت آینده
  .گفت ،بروم مازندران به من بود قرار که موقعی در ،گرگان
  سرتیپ حسنی سعدي  نزاجا فرمانده    نیروي زمینی ارتـش  عملیـات  گـزارش  .آمـد 
 عـالی   شـوراي جلـسه    به عصر. داد توضیح را آینده عملیاتی هاي طرح و ارائه کرد  را 2 نصر

 اساسـنامه  تـصویب  در تـسریع  لـزوم  دربـاره . نبودند اي خامنهیت اهللا   آ. رفتم فرهنگی انقالب
.  کـردیم  مـشخص را   شـورا  در طـرح  قابـل  موضـوعات . شـد  صـحبت  اسالمی آزاد دانشگاه

  .گذشت تلویزیون ايتماش به شب. رسیدم خانه به مغرب
  
  

  1987ن ئ ژو10                      1407 شوال 13  |  خرداد 20 چهارشنبه


 خـدمت  جنگ در که جراحان سمینار در. رفتم تهران دانشگاه به  هشت و نیم صبح       ساعت
  . ماندم دفترم در  ونرفتم مجلس جلسه به. 1کردم صحبت ،اند کرده

                                                
ن روز با شـرکت جمعـی از مـسئولین وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،         کنگره جراحان در زمینه تروماهاي جنگ، صبح ای         - 1

آقـاي هاشـمی در سـخنان    . استادان، دانشجویان و با سخنان آقاي هاشمی رفسنجانی در محل کتابخانه مرکزي دنشگاه تهران آغاز به کار کرد       
جنـگ و علیـرغم جلـسه  علنـی مجلـس، در ایـن برنامـه         به دلیـل اهمیـت   «: خود، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده پزشکان و جراحان گفت         

همه بخش ها در رابطه با جنـگ و تـأمین نیازهـاي    . شرکت کردم تا مراتب تشکر خود، نمایندگان مجلس و حضرت امام را به شما ابراز دارم      
اسـت، زیـرا در شـرایطی کـه از نظـر      اساسی آن، خدمات شایانی کرده اند ، ولی خدمات شما پزشکان و جراحان، از اهمیت باالیی برخوردار  

ارزش کـار  . تعداد پزشک در مضیقه هستیم، تعداد بسیار زیادي مریض و مجروح مداوا شده اند و فشار کـار بـر روي اطبـاء زیـاد بـوده اسـت       
ات مجروحـان،  ولی زمینه کار شما بـه خـاطر نجـ   . این کار، ذاتاً مقدس است و هیچکس نمی تواند اهمیت آن را منکر شود     . شما روشن است  

تحقیقـاً پزشـکانی کـه خـود را آمـاده مـی کننـد تـا از مطـب و          . زیرا  اینها جزو انسان هاي کم نظیر تاریخ  هستند. ارزش فوق العاده اي  دارد     
لنـی  ایـن کنگـره، آثـار ع   .  دانشگاه به بیمارستان صحرایی، زیر بمباران هاي شیمیایی دشمن  بروند، در شـمار رزمنـدگان بـه شـمار مـی رونـد            

بسیاري به وجود خواهد آورد که باعث رشد کشور در این زمینه خواهد شد و محصوالت فراوانی بـراي جراحـی  کـشور بـه وجـود خواهـد         
  آنچه بعد از جنگ جهانی دوم براي دنیا ماند، علوم و فنونی بود که به اجبـار پیـشرفت کـرد و سـهم زیـادي در توسـعه علـوم زمـان               . آورد
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 آقـاي . گفت را عراقی جدید مهاجران وضع .آمد ينجف آباد  دري قربانعلی آقاي
 تمـام  نیمـه  بیمارسـتان  واگـذاري  مـورد  در مربـوط  کمیـسیون  تصمیم از. آمد روحانی دکتر

 آقـاي . نـداریم  کـه  خواهـد   مـی  رادار خریـد  بـراي  ارز.  کـرد  انتقـاد  دولـت  به هوایی نیروي
 سـیدزاده  دجلیلسـی  آقـاي  به حکم دادن از. آمد رئیس روابط عمومی مجلس    سعیدي

 نماینده کرمانشاه قـواي  جلسات تشکیل کمیسیون در مجلس طرف از نمایندگی مورد در 
  . داشت گله ،عمومی روابط زحمات به توجه عدم و گانه سه

 ،مهندسـین . 1کـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي  .آمدند شهدا هاي  خانواده و ها  بسیجی از جمعی
 مـورد  مجلـس  هـاي  ویژگی دربارهو   آمدند آینده براي مجلس سالن ساختن اندرکار  دست

  . داشت جلسهمجلس  رئیسه هیأت عصر.  مشورت کردندنظر
 دربـاره . بـود  وزیـر  نخـست  مهندس میرحـسین موسـوي     دفتر در قوا سران جلسه شب

 بـه  را  مطلـب  ،وزیـر  نخست آقاي شد قرار. شد صحبت ارتش تمام نیمه هاي  ساختمان مسأله
 اجـازه  .آمـد  رئـیس دانـشگاه آزاد اسـالمی       جاسـبی  بـداهللا ع دکتر. نمایند گزارش امام

 آن دادن ،امـام . شود داده اسالمی آزاد دانشگاه به اي  مصادره اموال از مورد یک که گرفت
 ،گردند  می بر خارج از که یدانشجویان ،شد موافقت .اند  کرده قوا سران تجویز به مشروط را
  . شوند پذیرفته اسالمی آزاد دانشگاه در ،فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب شرط به

 هـاي   شـیطنت  بـا  مبـارزه  امـر  در مشاور گروه پیشنهادهاي و اقدامات از اي  خامنه اهللا  آیت

                                                                                                              
کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » . انتقال این تجربیات  و رساندن آنها به دانشجویان  در غنی کردن این زمینه موثر خواهـد افتـاد  ثبت  و . دارد  ما  » 

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال 

 نـصر خراسـان، گروهـی از اعـضاي     5ندگان لـشکر  ، گروهی از رزم)ع( امام رضا21 آقاي هاشمی در دیدار با جمعی از رزمندگان لشکر   - 1
بسیج دانش آموزي شهرستان قم و جمعی از خانواده هاي شهداي قائم شهر، ضمن تأکید  بر این نکته که انسان بـا دیـدن رزمنـدگان پرشـور،          

 بچـه هـاي خودشـان را    . ه انـد خانواده هاي شهدا می دانند که چه جـواهري را در راه خداونـد هدیـه داد      « :دچار نشاط می شود، اظهار داشت     
بـراي مـا راه   . اینها می شناسند که چه انسان هاي شریفی بوده اند، ولی هرچه انسان در راه خدا و براي اسالم و قرآن هدیـه بکنـد، ارزش دارد     

ی کـه در ایـن راه   آنهـای . روشن است و خوشبختانه در این راه انسان چیزي را از دست نمی دهد؛ زیرا هرچه بـشود، چیـزي بدسـت مـی آورد      
. مـی کننـد  ) ع(احساس همراهی با کاروان امام حـسین . خانواده شهدا احساس عظمت و حضور در تاریخ اسالم را می کنند    . نیستند، مغبون اند  

ین بنابراین ما چیزي را از دست نمی دهیم و عظمتی که امـروز اسـالم و مـسلمین دارنـد، در سـایه همـ      . یک چنین حالتی در خانواده شهداست  
به هر حال پیروز هستیم، چون تکلیـف خودمـان را انجـام داده ایـم و پیداسـت کـه خداونـد، عـالوه بـر پیـروزي هـاي معنـوي                . هاست روحیه

جمهوري اسالمی و نیروهاي رزمنده ما، امروز به عنوان یک قدرت معنـوي در کـل دنیـا مطـرح هـستند و        . هاي ظاهري نیز داده است     پیروزي
من به شما به واسطه  انتخاب این راه خوب، تبریک می گویم و به خـانواده هـاي شـهدا نیـز     . این ملت مقاوم، خاضع هستندمستکبرها در برابر   

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجوع کنید » .که صبورانه در فراق عزیزانشان، پشت جبهه و انقالب را حفظ می کنند، نیز تبریک می گویم      
  .1388 معارف انقالب، دفتر نشر» ،1366سخنرانی هاي سال 
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 کمیـسیون  اداره دربـاره . شد تعیین آنها کار قلمرو و مسئولیت حدود و داد خبر ها  آمریکایی
  . مذاکره شد دولت به ارتش هاي پروژه از بعضی تحویل خصوص در ،28 تبصره
  
  

  1987ن ئ ژو11                        1407 شوال 14  |  خرداد 21 پنجشنبه
                       

 از پـیش . بـود  زیـاد  نماینـدگان  مراجعـات . بودممجلس   علنی جلسه در،   ساعت ده و ربع     تا
. آمـد  سمنان جمعه امام اختري  عباسعلی آقاي عصر. خواندم را ها  گزارش دفترم در ظهر

 منتظري اهللا آیت داماد  ،هاشمی هادي سید با برخورد کیفیت به راجع و گفت را آنجا اوضاع
 تـرس  و منتظري آقاي توقعات مالحظه مشکل. کرد مشورت - است تبعیدي آنجا در که -
  . دارد را امام نظر و نظام سیاست با برخورد از

 وسـیله بـه    عـراق  کردسـتان  داخـل  گانرزمنـد  از پـشتیبانی  بـه  راجع .آمد روحانی دکتر
 عـادلی  سـیدمحمد حـسین    آقاي. شود تقویت شد قرار. شد مذاکره ارتش کوپترهاي  هلی

  . کرد مشورت کارش عمده مسائل به راجع و گفت را خود برنامه. آمد ژاپن در سفیرمان
 از  وشیمیایی، میکروبـی، رادیواکتیـ    پدافند  =  ر. م. ش امور مسئول امین و افشار آقاي

 اداره مـشکالت  از افـشار  آقـاي . دادند را. ر. م. ش پدافندي ندآف وضع گزارش. آمدند سپاه
 آمـوزش  کمبود و کشور مشاغل و کارگري اوضاع. آمدند معاونان و کار وزیر. گفت سپاه
 سـر . آوردنـد  هدیـه  را کـارآموز  یـک  ابتکاري قلمی اسلحه یک و گفتند را کارگران براي
  .رفتم خانه به شب .است اخبار سأر در فارس خلیج مسائل. واندمخ را ها گزارش شب

  
  

  1987ن ئ ژو12                           1407 شوال 15  |  خرداد 22 جمعه
  

 مـشورت  بـراي  زورق محمـد حـسن   آقـاي . گذشـت  مطالعـه  بهوقتم   بیشتر. بودم منزل در
کـه   بـود  ایـن  نظرش. کنند تنظیم نایشا    شده قرار. آمد تاور گزارش ترجمه انتشار درباره

 مقدمـه . باشـد  کتـاب  صـورت  بـه  شـد  قرار. شود منتشر ها  روزنامه در تدریج بهاین گزارش   
 ییهـا   پـاورقی  و شد توصیه ها  آمریکایی هاي سمپاشی کردن اثر بی براي پاورقی و توجیهی
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  . دادم او به ،ام زده خودم کهرا 
 از و بازدیـد   مازنـدران  و اراك بـه  سـفر  نتیجـه  محـسن . داشتیم مهمان بستگان از ظهر
  . داد را موشک قطعات ساخت در همکاري براي ،سنگین صنایع هاي کارخانه
 لبنـان  اوضاع ،لبنان در سپاه فرمانده معاون آقائی. آمدند آقائی و نژاد مهدي آقایان عصر

 از و اسـت  راضـی  قـدس  روز مراسـم  درلبنـان    جنوب در مردم گسترده حضور از. گفت را
  . کرد گله ،صور رشیدیه ارودگاه در ،فلسطینیان بر فشار

  
  
  1987ن ئ ژو13                              1407 شوال 16  |  خرداد 23 شنبه


 محـسن  آقـاي . گذشـت  تـاور  کمیـسیون  گـزارش  مطالعـه  بـه وقـت    بیشتر. بودم منزل در
 از موشک خرید اعتبار هنوز مرکزي بانک گفت تلفنی ،وزیر سپاه پاسداران   دوست  رفیق
 اسـت   ممکـن . بگیرد جدي گفتم مرکزي بانک رئیس به.  است نکرده باز را شوروي و چین

  . باشد شدید نیاز ،داریم پیش در احتماالً که شهرها جنگ در
 در کـه  شـهید مهـدي عراقـی      پـدرش  از سـخنرانی  انتـشار  براي. آمد عراقی امیر عصر

 مخارج براي. ببینم شد قرار  ؛کرد مشورت ،شده ایراد ایران در انقالب تاریخ درباره پاریس
 کمـک  ،کـرده  تاسـیس  در جنـوب تهـران     خانـه  پـز  کـوره  منطقـه  در کـه  اي  خیریـه  بنیاد

  . خواست
 ،تحقیقاتجهت   ،سوریه از موشک فنی امکانات رفتنبررسی گ براي   .آمد محسن شب

 کـرده  حملـه  سردشت حومه در اروست دو به عراق. آوردند را ها  گزارش .است سوریه عازم
 درشـت  آینده عملیات در آن از استفاده براي را خبر ،گفتم خرازي کمال آقاي به. است
 قـائم  بـا  که خواست تلفنی ،قائم مقام وزیر امور خارجه     بشارتی علی محمد  آقاي .کند
  .پذیرفتم ؛کنم مالقاتآقاي یوري ورنتسوف شوروي خارجه وزارت مقام

  
  1987ن ئ ژو14                          1407 شوال 17 |   خرداد 24 یکشنبه

  
 هیأت انتخاب. شد تمام ارتش طرح. ماندم جلسه در ساعت ده  تا. رفتم مجلس به زود صبح
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 مجلـس    ریاسـت  بـه  ممتنـع رأي   35 و مخـالف  يأر 12 و موافـق رأي   183 با. داشتیم رئیسه
 بـه  رفـت  یزدي محمد آقاي و دوم نایب هب برگشت کروبی مهدي آقاي. شدم انتخاب

 محـدودي  موفقیـت  ؛گرفت را زائی هاشم آقاي جاي ،اي  زواره سیدرضا آقاي. اول نایب
  . 1است کاران محافظه براي

 اسـتاندار  تاجیـک  آقاي ظهر. جنگ امور در بیشتر و داشتم مالقات چندین ظهر از پیش
 غـرب  روحانیـت  در امـام  نماینـده  وسويم آقاي .داد گزارش استان وضع از. آمد هرمزگان

 و جـاري  امـور  درمـورد . بـود  غـرب  سـنت  اهـل  براي دانشگاه تاسیس خواستار. آمد کشور
  . کرد مشورت جدید مهاجران مخصوصاً
 از .کـردم  مالقـات  شـوروي  خارجـه  وزارت مقام قائم آقاي یوري ورنتسوف   با عصر

 طرفـی  بی لزوم بر هم من. بود روابط توسعه خواستار و زد   می حرف دوستانه و پائین موضع
  . 2کردم تاکید روابط توسعه راه شدن باز براي جنگ در شوروي

  .3کـردم  صحبت برایشان .بودند آمده سازندگی جهاد وزیر همراه کشاورزي مروجان
                                                

 147 رأي،  به عنوان نـواب رئـیس و سـید جلیـل سـیدزاده بـا       136 رأي و مهدي کروبی با 140 در این رأي گیري، آقایان محمد یزدي با          - 1
ینی  رأي، حـس 160 رأي بـه عنـوان کـار پـرداز و محمـد اسـماعیل شوشـتري بـا         110 رأي، سید رضا زواره اي با 136رأي، غالمعباس زائري با  

 110 رأي و اسـداهللا بیـات بـا    131 رأي، عزت اهللا دهقان بـا  133 رأي، موحدي ساوجی با 134  رأي و محمد علی سبحان الهی با  138برمائی با   
 . هاي جلسه انتخاب شدند رأي به عنوان منشی

ره رویـداهاي بـین المللـی، بـه ویـژه منطقـه        آقاي یوري ورنتسف قائم مقام وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروي، در این دیدار،  دربـا  - 2
اتحاد شـوروي نمـی خواهـد، بیگانگـان     «: خلیج فارس، نگرانی مسئوالن کشورش از تحریکات نظامی آمریکا در منطقه را اعالم کرد و گفت  

منـافع کـشورهاي منطقـه    زیـرا حـضور آنهـا تهدیـدي یـراي       . که متعلق به کشور هاي منطقه خلیج فارس نیستند، در اینجا حضور داشته باشند      
  ».ملت ما مصم است، نسبت به هرگونه مداخله بیگانگان در خلیج فارس، به مقابله جدي بپردازد«: آقاي هاشمی  نیز اعالم کرد» .است

آقاي ورنتسف، ضمن ابالغ درود هاي گرم مسئوالن کشور متبوعش، از آقاي هاشمی  بـراي دیـدار رسـمی از مـسکو دعـوت کـرد و اظهـار              
اعضاي پارلمان ما، اشتیاق فراوان دارند و خوشحال خواهند بود که از هیأت پارلمانی جمهوري اسالمی ایـران در مـسکو، بـه گرمـی              « :داشت

هـاي    او سپس با اشاره به مناسبات رو بـه رشـد دو کـشور خواسـتار گـسترش بـاز هـم بیـشتر روابـط ایـران و شـوروي در زمینـه             «استقبال کنند 
 آقاي هاشمی ضمن ابراز رضایت از فعالیت هاي مـسئوالن دو کـشور بـراي بـسط و توسـعه روابـط  دو جانبـه، اظهـار              .اقتصادي و سیاسی شد   

» .اگر طرفین مساعی خود را به کار ببرند، می توانند بیش از آنچه که تاکنون پیشرفت داشته ایم، بـا یکـدیگر همکـاري داشـته باشـند        «: داشت
عراق ، جنگ را علیه ایـران بـا حمایـت    «:  عراق علیه ایران و تحوالت اخیر منطقه خلیج فارس گفتایشان ضمن تشریح مسئله جنگ  تحمیلی 

تـشنجات اخیـر در   . آمریکا آغاز کرد و خاك کشور ما را اشغال نمود و ما مـصمم هـستیم کـه تـا سـقوط ایـن رژیـم، جنـگ را ادامـه دهـیم              
کت کوچک شما، بهانه اي براي  مـاجراجویی بـه دسـت آورد و آن را بـین      فارس براي حضور نظامی آمریکاست و آمریکا با همان حر    خلیج

  ».افکار عمومی کشورش توجیه کرد

 آقـاي هاشـمی در ایـن دیـدار، ضـمن آگــاهی از عملکـرد نیروهـاي معـین در پیـشبرد کــار کـشاورزي، کوشـش در جهـت دسـتیابی بــه              - 3
کـشور مـا نبایـد در مـواد غـذایی نیازمنـد دیگـران        « : رد و در این بـاره گفـت  خودکفایی تولیدي را از جمله هدف هاي عمده انقالب اعالم ک 

 اگر از امکانات به درستی استفاده شـود، حتـی زمـین هـاي  کـویري نیـز قابـل       . باشد، بلکه باید براي دیگران منبع تولید مواد خوراکی باشد   
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 تعیـین  ،بحـث  موضـوع . کردم شرکت جمهوري اسالمی  حزب مرکزي شوراي جلسه در
  . بگیریم اجازه آن امور یلتو براي امام از شد قرار. بود حزب اسناد و اموال تکلیف

 ،وزیـر  نخست آقاي میرحسین موسوي . بود اي  خامنه یت اهللا آ دفتر در قوا سران جلسه
 بحـث  را فـارس  خلیج بحران. نداشت شرکت ، در جلسه   است ترکیه به سفر عازم فردا چون

. دانـد    می عمیق را توطئه اطالعات توزار گرچه ،افتاده شدت از که بود این عقیده. کردیم
 خانـه  بـه  وقـت  دیـر . کـردیم  صـحبت  دیگـر  جاري مسائل و ها  قیمت کنترل و توزیع درباره
  .رسیدم
  

  1987ن ئ ژو15                         1407 شوال 18  |  خرداد 25 دوشنبه
   

 محـسن  بـا  گجن ارزي بودجه درباره تلفنی. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
 رئـیس سـتاد سـپاه      افشار علیرضا آقاي عصر. شد صحبت مرکزي بانک و دوست  رفیق
. گفـت  را بـسیج  و سـپاه  مـدیریت  مشکل مخصوصاً و نیروها بسیج و  جنگ مشکالت .آمد

 همـین  درو  آمـد  هـم   ولی فقیـه در سـپاه    هنمایندجانشین   عراقی محمدي محمود آقاي
 ورزش بـه  هم وقت مقداري. دادم انجام ،   آوردند مجلس از را کارها. داشت صحبت زمینه

  .گذشت باغچه آبیاري و شنا و
  
  

  1987ن ئ ژو16                         1407 شوال 19  |  خرداد 26 شنبه سه
                           

 مراسـم  جدید رئیسه هیأت ،دستور از قبل هاي نطق از بعد. ماندم کممجلس   علنی جلسه در

                                                                                                              
ند و خشن، محـصوالت عـالی مـصرفی و صـادراتی بـه دسـت مـی        برداري خواهد بود، همانطور که در رفسنجان، در کویرهاي بسیار ت   بهره

ایشان شرایط رشد کشاورزي و تولیـد چنـد محـصولی     » .آورند و کشاورزان منطقه کویري رفسنجان، در شمار کشاورزان نسبتاً  مرفه کشورند  
ی در جهت خـود کفـایی مـواد غـذایی، اظهـار      در بخشی از مناطق کشور را مساعد خواند و با تأکید بر لزوم بر نامه ریزي و اتخاذ سیاست های     

نفت، یک منبع خدادادي ولی تمام شدنی است، در عوض زمین و هوا و نور و آب، تمام نشدنی است و طبیعتـی  را کـه خداونـد در           «: داشت
کانات و پـیش گـرفتن سیاسـت    اختیار ما نهاده است، همیشه باقی است و از آنها بهتر هم می توان استفاده کرد،  ولی با به کارگیري درست ام      

هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال      « کتـاب  ←رجوع کنیـد  » .درست، می توان  بر حاصلخیزي خاك و افزایش میزان بارندگی افزود    
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366
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 علی اکبر والیتی وزیر خارجه

  .داد انجام را تحلیف
معمـول   مطابق ،1آمدم دفترم به ژاپن وزیرخارجه آقاي تاتاشی کوداناري   با مالقات براي 

. داد را الزم توضـیحات  مالقـات  از قبل والیتی دکتر
 امنیــت شــوراي و هــا گروگـان  جنــگ، دربــاره وزیـر 

 محـدوده  همـین  در هـم  مـن  و کـرد  مطرح را مطالبی
ــشتر. کــردم صــحبت ــراي بی ــا روي فــشار ب  جهــت م
 از دنیـا  کـه  گفـت   ی م اًاکید و بود آمده  صلح پذیرفتن

  . رود نمی ایران پیروزي بار زیر، انقالب صدور ترس
 آقاي محمود صانعی پور آمـد  گمرگ مسئول. 

 خـاطر  به دارائی وزیر آقاي محمد جواد ایروانی  از
 سـیدعلی اکبـر    آقـاي . داشـت  گلـه  همکاري عدم
  . بود دیداري تجدید. آمد ارومیه سابق یندهنما باغ قره

 ازو  آمدنــد نزاجـا  فرمانـده  سـرتیپ حـسنی ســعدي   و دفــاع وزیـر  سـرتیپ جاللـی  [
  . گفتند نیرو نیازهاي
 بـا  روابـط  بحـران  نگران .آمد لندن در سابقمان کاردار ساداتیان سیدجمال آقاي ظهر
 بحرانی روابط خواهند  نمی که اند  تهگف رسمی غیر کانال از  ها انگلیس گفت و بود انگلیس

 شـدن  تـر   بحرانـی  احتمـال . اند  برده را کاردارشان آنها که داد اطالع والیتی دکتر ولی ،شود
  . بستم پاسدارم برادر براي عقد عصر. هست هم روابط

 تهـران  اسـتان  جمعه ائمه جلسه در. رفتم فرهنگی انقالب شوراي عالی  جلسه به عصر

                                                
وزیـر امـور خارجـه  ژاپـن،     . ل نظر به عمل آمد در این دیدار، در مورد مسایل دو جانبه و موضوعات مورد عالقه بین المللی، بحث و تباد      - 1

،  فـصل جدیـدي  در روابـط ایـران و     1985طی سخنانی،  با بیان این مطلب که سفر تاریخی آقاي هاشمی رفسنجانی به ژاپن، در تابستان سـال    
اشـاره بـه جنـگ عـراق بـا ایـران       آقـاي هاشـمی نیـز بـا     .  نخست وزیر ژاپن را ابالغ کرد"ناکازونه"ژاپن گشود، سالم هاي گرم و صمیمانه        

اگـر شـوراي امنیـت سـازمان ملـل اعـالم کنـد کـه عـراق          . مردم ما بدون اجراي عدالت، اجازه نمی دهند که این جنگ پایـان بپـذیرد   «: گفت
ی دانـیم   مـا مـ  . متجاوز است و یک دادگاهی  براي بررسی این تجاوز و تنبیه متجاوز تشکیل شود، ما حکم آن دادگاه را قبـول خـوهیم کـرد            

عاقالنه ترین  راه این اسـت کـه حامیـان صـدام و کـشورهاي      . کشورهاي بزرگ، چرا اصرار دارند که در این زمینه  مانع اجراي عدالت شوند    
مـا بیـشتر از همـه خواهـان  امنیـت در منطقـه  هـستیم و ایـن  را عمـال ثابـت            . منطقه، کمک هاي خود به عراق را قطع کنند، تا مساله حل شود 

ده ایم، ولی  براي ملت ما این مساله مطرح است که چطور  وجدان کسانی که رأي  آنها در دنیا مـؤثر اسـت، در قبـال قـانون شـکنی هـاي         کر
به نظـر مـا ایـن یـک رسـوایی بـزرگ تـاریخی اسـت و تـاریخ ایـن را ثبـت            . مکرر و تجاوزات آشکار رژیم عراق آرام هستند و چرا ساکتند     

  »  .ه ژاپن  طرفدار عدالت باقی بماند و ایران اسالمی هم،  غیر از اجراي عدالت، چیزي نمی خواهدامیدوارم ک. خواهند کرد
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 شب اول. شد بحث نگهبان شوراي با مجلس مشکالت و جنگ وضع هدربار. کردم شرکت
  . رسیدم خانه به

 مـا  از و فراخوانـده  ایـران  از را خـودش  کـادر  تمـام  انگلیس که داد اطالع والیتی دکتر
 کـه  اند   داده اطالع وزیر نخست به ها سوري و فراخوانیم را خودمان کادر که است خواسته

 تـاخیر  بـه  را سـوریه  بـه  سـفر  هفتـه  یـک  ،اسـت  ستريبـ  و مریض سوریه وزیر نخست چون
  . رود می هم دیگر احتماالت و هست بودن راست احتمال ؛اندازد
  
  

  1987ن ئ ژو17                     1407 شوال 20  |  خرداد 27 چهارشنبه
                 

. مانـدم   صـبح    ده سـاعت  تا علنی جلسه در. خواندم علنی جلسه به رفتن از قبل را ها  گزارش
 و جبهـه  مقـدم  خط از گزارشی .کردم مالقات را شیرازي صیاد آقاي دفترم در ظهر از پیش

 .بـود  آورده عـراق  خـاك  داخـل  نیروهـاي  تدارك براي الزم کوپترهاي  هلی براي اي  نظریه
 رضـایی  محـسن  آقـاي  سـوي  از پیـام بـه عنـوان      را مـضامین  همین .آمد هم سنجقی آقاي
  . آورد

 دربنـد  مسلمانان از حمایت لزوم و کویت یداخل وضع از .آمد شاهرودي نوري آقاي
 عمـومی  روابـط  معـاون  زاده رئـیس  آقاي. داد توضیح را مکه تبلیغات برنامه و گفت کویت

  مجلس شوراي اسالمی اظهـارات  محور بر آن پیامدهاي و موجود وضع از تحلیلی و آمد 
 و گـذاري   قـانون  مـشکالت  حـل  بـراي  امامـ  دخالـت  خـصوص  در ،امام زیارت روز در من

 که داد اطالع رضاییمحسن   آقاي .داد ارائه مشکالت و ها  توطئه با مقابله براي هاییپیشنهاد
 قـرار . اسـت  بوده موفق و شده انجام اربیل شمال در "سور مرگ" منطقه در 6 فتح عملیات

  . داشت جلسهمجلس  رئیسه هیأت عصر. بدهیم فردا را خبرش شد
 سـفر  از و    برگـشته  ترکیـه  از وزیـر  نخـست . بودنـد  دفتـرم  در مـن  مهمان قوا نسرا شب

 نـشده  حاضـر  ایشان. است کرده برجسته را سفر سیاسی آثار آتاتورك مسأله و است راضی
 هنـوز  سـوریه  به سفر لغو .اند  انداخته راه صدا سرو دولت مخالفان و برود آتاتورك مقبره به

  . باشیم آن واقعی علت کشف منتظر باید .است ابهام در
 تحویـل  از. آمـد   درمـان و آمـوزش پزشـکی       ،وزیر بهداشـت   مرندي علیرضا دکتر
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 کـه  بـدهیم  را دیگـري  بیمارسـتان  شـد  قـرار . داشـت  شـکایت  شـهید  بنیاد به بیمارستان یک
 را انگلـیس  بـا  روابـط  تیرگـی  مـسأله  و چین به سفر نتایج .آمد والیتی دکتر. نباشد آموزشی

  .کرد مطرح
  
  

  1987ن ئ ژو18                        1407 شوال 21  |  خرداد 28 پنجشنبه
  

 تـا  علنـی  جلـسه  در. داشتم تب کمی. کردم کار دفترم در لسهشروع ج   هنگام تا نماز از بعد
 عملیـات  دیشب که داد اطالع جمالی سرهنگ. آمدم دفترم به ازتنفس بعد .ماندم ده ساعت
 پاتـک  ولـی  ،انـد   گرفتـه  را اهـداف  تمـام  و شـده  انجام   بیداتز نزدیک   ارتفاعات در ارتش
   .است شدید دشمن

 مواضـع  ها عراقی که داد اطالع فرمانده نیروي زمینی ارتش    سعديحسنی   آقاي ظهر
 از اسـیر  شـصت  حـدود  و اسـت  مانـده  کـه  نقطه یک جز به ،اند  گرفته پس را داده دست از

 ایـن  بـه  ،انـد   رسـیده  اهـداف  به کامل غافلگیري با هاینک با. شدم متأسف ؛اند  گرفته ها  عراقی
 اعالم نصر نامه ب شد قرار .شد مذاکره آن تبلیغات براي روحانی آقاي با .اند داده پس آسانی

  . شد انجام 6 فتح عملیات تبلیغات. شود
 خـداحافظی  و مـشورت  بـراي  برزیـل  در جدیـدمان  سـفیر  آقاي محمود موحدي  ظهر

 .آمد رئیس مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق      حکیم مدباقرمحسید آقاي عصر. آمد
  . شد بحث مهاجر کردهاي از استفاده درباره. داشت گله مقداري معمول مطابق
 برنامـه  رضـایی محـسن    آقـاي  ،جلـسه  از پس. کردم شرکت دفاع عالی  شورايجلسه   در
 موافـق  سـلطان  ؛رسـید  شـارجه  از خـونریزي  بدون کودتاي خبر. داد توضیح را جنگ آینده
  . 1اند گذاشته کنار را ایران

قائم مقـام    بشارتی علی محمد  آقاي و وزیر اطالعات  شهري  ري محمدي آقاي
.  کردنـد  مـشورت  انگلیـسی  دیپلمـات  آخـرین  سـفر  از جلوگیري درباره وزیر امور خارجه  

                                                
شیخ عبـدالعزیز بـن   " حاکم شارجه ـ یکی از امیر نشین هاي امارات متحده عربی ـ توسط برادر خود،    "شیخ سلطان بن محمد القاسمی" - 1

حاکم جدید شارجه، فرماندهی گـارد ملـی ایـن امیـر نـشین و ریاسـت       .  لندن به سر می برداو هنگام برکناري در. ،  از کار برکنار شد    "محمد
در پـی ایـن کوتـا، شـوراي عـالی امـارات بـا تـشکیل جلـسه اي، بازگـشت           . اتاق هاي بازرگانی و صنایع امارات متحده عربی را عهده دار بود  

 . مجدد شیخ سلطان به حکومت را تصویب کرد
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  . آمدم خانه به و 1کردم تلویزیونی - رادیو مصاحبه
  
  

  1987ن ئ ژو19                           1407 شوال 22  |  خرداد 29 جمعه
                         

 باغچـه  و زدم کلر را استخر. کردند اقامه را جمعه نماز اردبیلیموسوي   آقاي. بودم منزل در
 از شـب  نیمـه  هـم  محـسن  .شـود   می احساس تب کمی ،نیست خوب حالم. کردم آبیاري را

 و اند  نکرده برخورد گرم ،ایرانی مهمانان با ها  سوري که بود کرده احساس  .برگشت سوریه
 مانده ما بازرگانی و دارائی وزراي. داشت گله رفتن هنگام و تهران فرودگاه در نظمی بی از

  .اند رفته فالکون هواپیماي با سپس و بودند
  
  

  1987ن ئ ژو20                            1407 شوال 23  |  خرداد 30 شنبه
                           

 بهبـودي  در ،خانه استخر در شنا. شد مساعد حالم رفته رفته. داشتم تب کمی .بودم منزل در
  . گذشت مطالعه بهوقتم   .بود موثر

                                                
قـسمت اعظـم بحـث اعـضاي شـورا، مربـوط بـه        « : یان جلسه شـوراي عـالی دفـاع، در مـصاحبه بـا خبرنگـاران گفـت          آقاي هاشمی در پا    - 1

در جلـسه قبلـی شـورا، مأموریـت ایـن دو      . فارس بود و طی آن طرح دفاعی نیروي دریایی ارتش و سپاه بررسی و تصمیماتی اتخـاذ شـد    خلیج
از مردم، نیروهاي مـسلح و دولـت مـی خـواهم بـراي هرگونـه خطـر احتمـالی در         .  گرفتنیرو ابالغ شد و در این جلسه نیز مورد بررسی قرار   

به نظر می رسد که آمریکایی ها و شخص ریگان و اطرافیان او،  تظاهر به ماجراجوئی مـی کننـد  و بعیـد اسـت کـه        . خلیج فارس آماده باشند   
با یـک احتمـال ضـعیفی    .  و نیروهاي مسلح  دولت و مردم باید آماده باشندآنها به حرف هایشان عمل کنند، اما ما باید خودمان را آماده کنیم      

ما از ابتداي جنگ تاکنون خواستار حفظ امنیت خلـیج فـارس بـودیم و نیـروي زیـادي نیـز       . هم  اگر چنین وضعی پیش بیاید، باید مواظب بود 
نـد در منطقـه حـضور داشـته باشـند، تحقیقـاً بـرخالف        آنهایی کـه بـا ادعـاي حفـظ امنیـت خلـیج فـارس، مـی خواه             . براي این مهم گماردیم   

نیروهـاي  ( آنهـا  . راه تأمین  امنیت خلـیج فـارس، ایـن اسـت کـه رژیـم عـراق شـرارت نکنـد          . ادعاهایشان، قصد ایجاد بحران در منطقه دارند      
. ي از بـیش خواهـد بـرد   ورود نیروهـاي بـین المللـی و کـشورهاي خـارجی بـه منطقـه، کـار        . بر خالف ادعاي خود عمـل مـی کننـد    ) خارجی

دورنماي بحران و این حرکت ها، تا اندازه اي سیاسی است و دشمنان ما با این کار، می خواهند به صدام روحیـه بدهنـد و بـه خیـال خـود در            
با مـا داشـتند، بـه    ها  بعد از گفت و گوهایی که روس. اراده رزمندگان ما خللی ایجاد کنند، اما از این جهل و نادانی  نتیجه اي نخواهند گرفت  

شوروي ها متوجه شده اند که اقدام اولیـه آنهـا، کـار جـالبی نبـوده و قاطعانـه بـه مـا         . نظر می رسد که آنها راه عاقالنه اي را انتخاب کرده اند         
هاشـمی  «ب  کتـا ←رجوع کنیـد  »  .گفتند که با حضور آمریکا در منطقه مخالفند و حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را تحمل نمی کنند   

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، مصاحبه هاي  سال 
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 فـرآورده  حامـل  کـشتی  یک عراق که داد اطالع نیروي زمینی ارتش  =  نزاجا فرمانده
 ظـاهراً  .ایـم   نداشـته  اي  حادثـه  چنـین  کـه  است ماه یک مدت. است زده خارك راه در را ما

  . دادیم ارتش و سپاه به ،مثل به مقابله دستور.  استشده شروع فارس خلیج در ناامنی
 تا یبرگشتن. بودیم محسن مهمان شب. بودند مهمانمان بستگان سایر و طیبه همشیره ظهر

  .است کمی راه ؛آمدم پیاده منزل
  
  

  1987ن ئ ژو1407                        21 شوال 24  |  خرداد 31 شنبهیک
                    

 اطـراف  در موعـود  عملیـات  دیـشب  که داد اطالع سپاه ستاد رئیس فروزنده محمد آقاي
 هنـوز  و اسـیر تعـدادي    و ایم  گرفته را ژاژیله و قشن ارتفاعات.  است شده انجام وتؤما شهر

    .1 استنشده تصرف هنوزاما  ،شود تصرف هم وتؤما شهر بود قرار. دارد هادام پیشرفت
 و ایـران  سیاسـی  بحران. خواندم را ها  گزارش. دیدم را ها  مالقات برنامه .آمدم مجلس به

 ایـران  از دستـشان  .انـد   شده پشیمان ها یانگلیس رسد  می نظر به.  است کرده فروکش انگلیس
 عجوالنـه  خارجی سیاست به انتقاد. بدهند دست از هم را رانای بازار ترسند  می و شده کوتاه

 خاتمـه  دارد  - سلطان شیخ   – قبلی حاکم نفع به شارجه کودتاي.  است شده شروع انگلیس
 گذشـته  صـورت  بـه  وضـع  کـه  کـرده  تصویب امارات عالی  شوراي ست؛ما نفع به و یابد  می

  . برگردد
 هـم  وتؤمـا  شـهر  وارد و اسـت  خـوب  وضـع  کـه  شـد  معلوم. شد برقرار تماس جبهه با
 قطـع  با عصر و نشود اعالن ظهر اخبار در عملیات خبر مایلند. دارد ادامه درگیري و ایم  شده

  . کردم قبول ؛شود اعالن برنامه
                                                

وت در میان ارتفاعات بلند با یال هاي به هم پیوسته، صخره اي و صعب العبور واقـع شـده کـه تـصرف آن بـا دشـواري بـسیاري            ؤ شهر ما  - 1
.  از جنوب بـه شـهرك مـاووت و جـاده آسـفالته منتهـی مـی شـود        ارتفاعات این منطقه از شمال به مرز سردشت و رودخانه زاب و. همراه بود 

تسلط و اشراف ارتفاعات بر قسمت هایی از منطقه ماووت و پایگاه و پادگان و مواضع توپخانه در این منطقه، بر اهمیـت و ارزش نظـامی ایـن        
ن، ژاژیلـه، بالوسـه در شـرق رودخانـه چوکـان و      ارتفاعات این منطقه شـامل گـامو، هـزار کانیـان، بالوکـاوه، قـشن، گـال        . ارتفاعات می افزود  

جاده هاي موجود در منطقه، راه هاي وصولی به شـهر  . ارتفاعات گرده رش، یوالن، قمیش، دولبشک، االغلو و گوجار در غرب آن می باشد       
ت، شهر ماووت به لحـاظ موقعیـت   در منطقه ماوو. وت را براي ایران از سردشت و بانه و براي دشمن از چوارتا و سلیمانیه تسهیل می کرد     ؤما

 و درك دشمن از اهمیـت ایـن منطقـه و شـهر مـاووت، افـزایش       10با اجراي عملیات کربالي  . و قدمت آن از اهمیت زیادي برخوردار است       
 . وت به یک شهر نظامی شدؤحضور دشمن در منطقه منجر به تبدیل ما
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 روزانـه  که مردم مراجعات کثرت از و گفتند را نیازها. آمدند مجلس دبیرخانه ارکنانک
  . خواستند راهنمائی و فتندگ - رسد می شخصی مراجعه و نامه صد چند به

 خـاطر  بـه . گفتنـد  را بزرگداشـت  هـاي   برنامه .آمدند تیر 7 شهداي مراسم برگزاري ستاد
 .آمد چین و لیبی در سابق سفیر خرم علی آقاي. دارند کمتري رونق امسال ،حزب تعطیل

  . داشت گله خارجه وزارت از و آورد را چین جامع مسجد هدایاي
   یاآقاي محمد سعیدي ک کـار  گـزارش . آمدنـد  کـشوري  هواپیمائی رئیس و راه وزیر 
 دادن بـراي  و کردنـد  اسـتمداد  ارتش از باري هواپیماي اجاره و هواپیما خرید براي و دادند
 مسأله ،دیگر کشورهاي خلبانان به نسبت خلبانان کم حقوق. کردند مشورت خلبانان به دالر
 نـزاع  مـورد  کـه  داد را هـاموراگ  پرونـده  گـزارش . آمـد  دادستان رمضانی آقاي .است ساز

 نفـع  بـه  ها بانک از رباها گرفتن پس مورد در. است بازرگانی وزارت و نود اصل کمیسیون
  . کرد مشورت 49 اصل اساس بر ،اشخاص
 تخلفـات  و اصـفهان  آهـن  ذوب وضـع  گـزارش  .آمـد  معـادن  وزیر حسین نیلی  آقاي
 اطالعات نیروهاي از گروهی عصر. کرد شورتم بلغارستان به سفر براي و داد را ها شوروي
  . 1کردم سخنرانی آنها براي. آمدند سپاه عملیات

 شرکت اي  خامنه اهللا  آیت دفتر در ارتش سیاسی عقیدتی اصالح براي مشورتی جلسه در
 محتـواي  و تبلیغ شیوه و افراد در عیوبی شد معلوم ،مشورت جلسه دو از پس باالخره. کردم
  . کنند اصالح و پیگیري اي خامنه آقاي شد رارق. هست ها برنامه

                                                
 وجـود تعـداد   اه، چشم نیروهاي رزمنده و راهنمـاي آنهاسـت و ایـن نیروهـا، بـ     اطالعات چراغ را «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

یکـی از کارهـاي مهمـی کـه سـپاه و بـسیج در ایـن دوره        . اندك، نقش مؤثري در بهره گیري از امکانات موجود در تاریخ جنگ داشـته انـد        
وضع مـا، مثـل دشـمن نیـست     .  عملیات انجام می دادندطوالنی جنگ داشته اند، تالشی بود که براي کسب اطالعات الزم براي تهیه مقدمات         

هـاي   دشمنان اسالم تمامی امکانات خود اعـم از جاسـوس، مـاهواره و حتـی گروهـک     . که بتوانیم از منابع جاسوسی پیشرفته دنیا استفاده کنیم   
ي باشیم و کمبود هاي امکانـاتی را خـود جبـران    ما باید متکی به روحیه و ایمان قو. مزدور خود فروخته را در اختیار رژیم عراق قرار داده اند         

افتخارات نظامی که در این چند سال در میدان هاي جنـگ پـیش آمـده اسـت، اگـر دنیـا خـالی از بغـض و تعـصب بـه آن نگـاه کنـد،                    . کنیم
بـا ایمـان و اراده و روحیـه    نیروهاي که با امکانات محـدود، ولـی   . تواند این پیروزي هاي را در آینده در دانشگاه هاي جنگ تدریس کند        می

 را پدیـد آورده و بـا عبـور از بـاتالق     "5کربالي " و "والفجر"، "بیت المقدس"، "فتح المبین"ایثار توانسته اند صحنه هایی چون عملیات      
ا را فـراهم کـرده   راه پیـروزي هـ  . ها، کوهه هاي صعب العبور و موانعی که دشمن بر سر آنها ایجاد نموده، بتوانند در خاك دشمن نفود کننـد      

ما می توانیم مطمئن شویم که یکـی از کارهـاي بـا ارزشـی کـه شـما مـی        . اند و حق بزرگی برگردان انقالب و بر آینده تاریخ خواهند داشت      
مـا در حـال حاضـر در مقطـع     . توانید در جنگ انجام دهید و پیروزي هاي متعددي را تأمین کنید، همین کاري اسـت کـه انتخـاب کـرده ایـد           

 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .هر چه که جنگ پیش می رود و ما جلوتر می رویم، دشمنان ما بغضشان بیـشتر مـی شـود      . سی قرار گرفته ایم   حسا
 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «
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 هـاي  پیـروزي  از. کردنـد  شـرکت  هـم  امـام  .بـود  احمدآقا منزل در قوا سران جلسه شب
 ؛شد بحث همفارس  خلیج در آمریکا دخالت خطر درباره. 1بودند خوشحال 4 نصرعملیات 

  . نبودند نگران
  آقاي غالمرضا آقازاده و ایـران  بین موجود گاز لوله از استفاده براي و آمد نفت وزیر 

. خواسـت  اجازه جنوب دریاي در بیشتر خطر احساس صورت در نفت صدور براي شوروي
و  مـذاکره  هـم  نفـت  قیمـت  و اوپـک  در دبیرکلـی  دربـاره . شـود   مـی  مذاکره دارد روسها با

 را ونـزوئال  نـشد  اگـر  و کنـیم  موافقـت  هـا  الجزایـري  کل دبیر با شد قرار. شد گیري  تصمیم
  . بپذیریم

 گفـت  و داد را چـین  بـه  سـفر  گـزارش  و آمـد  هـم  وزیـر امـور خارجـه      والیتی دکتر
 خانـه  بـه  وقـت  دیر. دارند را   ماه  ب اسلحه فروش آمادگی ،اتم از غیر سطحی هر در ها  چینی

  .برگشتم
  

  
  
  
  

                                                
اعات از جملـه ژاژیلـه، اسـپیدار، گـالن، شـخ قـشن و        و در چارچوب استراتژي جدید ایران، برخی از ارتف10 گرچه در عملیات کربالي   - 1

بالوسه آزاد شد، لیکن توقف عملیات از یک سو و تالش هاي دشمن به منظور باز پس گیري مناطق متصرفه از سوي دیگر، سـبب گردیـد تـا     
در واقـع،  . طـرح ریـزي شـود    و با هدف تصرف شهرك ماووت عراق و ارتفاعات ژاژیله 10 به منظور تداوم عملیات کربالي      4عملیات نصر   
 انجام گرفت و این امیدواري وجـود داشـت کـه موفقیـت حاصـله در ایـن عملیـات،        10 براي تکمیل اهداف عملیات کربالي      4عملیات نصر   

یـال غربـی ارتفـاع    :  از چهـار محـور شـامل   4عملیات نـصر  . مقدمات تصرف ارتفاع گرده رش واقع در غرب رودخانه چوالن را  فراهم سازد    
) ارتفاعـات دو قلـو  ( شهر ماووت، یال میرآوه و یال بالوکـاوه  3 و 2 و 1و ارتفاع ژاژیله، ادامه یال ارتفاع قشن تا آخر قله هاي      ) بزرگ(ن  گال

با تأکید بر اهمیت تپـه دو قلـو و تـصرف و حفـظ آن، دربـاره نحـوه عملیـات روي ارتفـاع         . و از بالوسه تا یال غربی قشن، طرح ریزي می شد    
 یگـان  9در این عملیات، قواي تحت امـر قرارگـاه نجـف شـامل     . و نیز تثبیت خطوط دفاعی در جلوي شهر ماووت بحث و بررسی شد   ژاژیله  

چنـان کـه پـیش    .  ذوالفقار سپاه مأموریت پشتیبانی و اجراي تیر تانک را برعهده داشت38همچنین، تیپ زرهی . پیاده از نیروي زمینی سپاه بود   
بـه ویـژه آنکـه در ایـن     . مدت ها قبل دشمن نسبت به سمت اصلی تالش رزمندگان اسالم در این منطقه حساس شده بـود   از این اشاره شد، از      

در مقابـل، دشـمن نیـز بـه مـوازات افـزایش اسـتعداد        . منطقه اقداماتی براي احداث جاده، همراه با افزایش تحرکات نظامی صورت می گرفت 
ا با توجه به اقدامات و تالش هاي دشمن، به خصوص اجراي آتش نسبتاً شدید روي ارتفاعـات گـالن      لذ. نیروهایش، آرایش آنها را تغییر داد     

 و همچنین حمـالت هـوایی ارتـش عـراق، بـه نظـر مـی رسـید کـه          – که نقش مهمی در طرح مانور عملیات نیروهاي خودي داشتند –و قشن  
 .دشمن در هوشیاري نسبی به سر می برد
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  1987ن ئ ژو22                                 1407 شوال 25 |  تیر 1 دوشنبه
                           

 تکمیـل  را 4 نـصر  عملیـات  دیـشب  شد معلوم ؛گرفتم خبر جبهه از وقت اول. بودم منزل در
 رقـم .  اند داده تشکیل دفاعی خط وتؤما شهر جنوب در و اند  گرفته را اهداف همه و کرده

 گـردان  یـک  . هستند دار درجه و افسر آنها چهارم یک و رسیده نفر پانصد به عراقی اسراي
 یخوب عملیات ،کم تلفات با. خواستند مهمات و مهندسی کمک .اند  محاصره در آنها دیگر
  . 1شد انجام

 در امــروز کــه - )ع(صـادق  امــام تبلیغــی ،رزمـی  هیــأت عــضو طـالب تلفنــی بــه  پیـامی 
مدرسه آقاي براي - داشتند مراسم قم فیضیه  محمود محمدي عراقی   جانشین نماینـده 

  . 2خواندم امام در سپاه پاسداران

                                                
هـدف ایـن عملیـات،    .  و بـا طراحـی و فرمانـدهی سـپاه پاسـداران، در سـه محـور اجـرا شـد         10مه عملیات کربالي  در ادا 4 عملیات نصر    - 1

در این عملیات، رزمندگان در دو شبانه روز موفق شدند به اکثر اهـداف مـورد   . پیشروي به سوي سلیمانیه از شمال شرق با تصرف ماؤوت بود 
در جبهـه خـودي نیـز بـا     . ق در روزهاي بعد، چندین بار پاتک کردند که همه به شکـست انجامیـد     متقابالً نیروهاي ارتش عرا   . نظر دست یابند  

 روز 15ایـن عملیـات پـس از    . اعزام یگان هاي تازه نفس به منطقه، چند عملیات به منظور رفع نواقص محورهاي قشان و تپه دو قلو انجام شـد   
و دشـت  ) بالوکـاوه ( وت و ارتفاعات ژاژیله، قشان، یال غربی ارتفاع گوالن، تپه دوقلـو آزاد سازي شهر ماؤ: پایان یافت و نتایج آن چنین  بود       

  . 1بالوسه و نیز ترمیم برخی خطوط پدافندي عملیات کربالي

حضور گسترده و بی دریغ روحانیون در جبهه ها، جلـوه اي بـس زیبـا بـه چهـره پـر فـروغ روحانیـت مجاهـد و           «:  در این پیام آمده است     - 2
با هدایت روحانیت، پاي از رکاب خـاك درکـشیدند   ) ص(در بسیاري از این نبردها پیروان صدیق خط سرخ آل محمد . ر بخشیده است  فداکا

حـضور نظـامی، فرهنگـی و معنـوي روحـانیون و طـالب در خیـل        . و از کیان و شـرف اسـالم عزیـز در مقابـل هجـوم حرامیـان دفـاع کردنـد          
، عالوه بر حفظ و حراست از سنگرهاي تبلیغ و ارشاد، نقش تعیین کننده اي در سرنوشـت جنـگ و   رزمندگان جان برکف در جبهه هاي نبرد    
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 نـدادن  تعهـد  مقابـل  در دارنـد  اصـرار  هـا   آلمانی گفت. آمد طباطبائی صادق آقاي عصر
 ،دانـم   مـی  مـن  کـه  آنجـا  تـا  گفـتم . شـوند  آزاد هایـشان  گروگـان  ،هـا   آمریکایی به دياحم

 در شـب . کنید پیگیري خودتان ؛دنپذیر  می را مبادله فقط  و کنند  نمی قبول لبنان هاي چریک
  .خوابیدم زودتر و گرفتم را جنگ اخبار .بودم تنها منزل

  
  

  1987ن ئ ژو23                                 1407 شوال 26  |  تیر 2 شنبه سه
                     

 و 4 نصر عملیات درباره دستور از قبل ،علنی جلسه در. رسیدم مجلس به شش و ربع   ساعت
 صـحبت  مـران  چدکتـر مـصطفی   شـهادت  و )ع(صـادق  امـام  شـهادت  و امنیـت  شـوراي 
  . 1کردم کوتاهی

. داد را جبهه وضع گزارش. آمد سنجقی ابراهیم آقاي. آمدم دفترم به نه و نیم   ساعت
. آمدنـد  انلبنـ  مجاهـد  هاي گروه از یکی مرکزي هیأت با همراه نژاد  مهدي فریدون قايآ

. گفتنـد  خود عملیات در غیبی امداد از جالبی هاي   نمونه و دادند خودشان وضع از گزارشی
  .دادم آزادي بهار سکه نیم پنج وپول  دالر هزاردو  آنها به

 را نیازهـا  و کار پیشرفت گزارش. آمد تهران يمترو مسئول ابراهیمی اصغر آقاي ظهر

                                                                                                              
هاشـمی رفـسنجانی، مـصاحبه هـا بـه انـضمام پیـام هـاي سـال          « کتـاب  ←رجوع کنید » .باال رفتن روحیه جنگاوري سپاهیان اسالم داشته است 

   .1388زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366
شرارتی که عفلقی هاي عراق در خلیج فارس بعـد از مـدتی آرامـش شـروع کردنـد، احتیـاج بـه پاسـخ جـدي          « :  در این نطق آمده است     - 1

جنایاتی که عفالقه در کردستان عراق نسبت به مسلمانان عراق و روستائیان مظلوم و محـروم کـه هـیچ گونـه کوشـش حمـایتی هـم از           . داشت
شوند، به طوري که این مظلومان عراقی را فوج فوج به بیرون مرزها فراري می دهنـد، یـا بـه اردوگـاه هـاي غـرب       دولت ندارند، مرتکب می    

حرکـاتی کـه بـه    . عراق می برند و یا با بمب شیمیایی، آنها را مورد آزار قرار می دهند، احتیاج به یک جـواب، آن هـم در کردسـتان  داشـت      
د انجام بدهد، با اینکه طرف اصلی قضیه ما هستیم، ولی هنوز از محتواي آن خبر نـداریم، احتیـاج   چشم می خورد و شوراي امنیت در نظر دار  

به یک اخطار جدي داشت و نیز ماجرا جویی هایی که هیأت حاکم آمریکا در نظر دارد که در خلیج فارس مرتکب بـشود، احتیـاج بـه یـک            
. ت ها و هم اخطاري بود به این کسانی که در صدد کـار غیـر عادالنـه هـستند    ، هم پاسخی بود به آن شرار 4عملیات نصر   . اخطارجدي داشت 

این عملیات اخطاري است که فکر نکنیـد اگـر در جبهـه هـا، گـاهی آرامـش اسـت، ایـن از         . تأمین عدالت، تنها راه پایان دادن به جنگ است 
بنـابراین  . ز تأمین عدالت و دادن حـق مظلـوم وجـود نـدارد    موقعی که الزم باشد، اقدام می شود و هیچ راهی ج  . ضعف یا از عدم امکان است     

شوراي امنیت و آمریکا و هرکسی که پشت قضیه است، اگر واقعاً صداقت دارند و می خواهند این فتنه در منطقـه و دنیـا خـاموش بـشود، بـه           
دفتر نشر معـارف انقـالب،   »  جلد ششم،، 1366هاشمی رفسنجانی، نطق هاي پیش از دستور سال « کتاب ←رجوع کنید  » .سراغ عدالت بروند  

1388 .  
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 عـالی   شـوراي جلـسه    بـه  عـصر . کـرد  اعـالم  را کارون زیر تونل ساختن براي آمادگی و داد
انجـام           بـراي  و آمد مهدي. بود مطرح ها  دانشگاه چهره کردن اسالمی. رفتم فرهنگی انقالب

 مهـره  سـه  انـد   گفتـه  و   شـده  پـرت  کـوه  ازهنگام کوهنوردي،   . خواست پول اسکن تی سی
  .است خورده ترك کمرش

 ها  بهائی درباره. بود من دفتر در تهران بارزم روحانیت جامعه شوراي جلسه شب
 :اسـت  خـوب  ،باشیم داشته آنها مورد در زیر ترتیب به سیاستی اگر ،رسید نظر به. شد بحث

 مربوط ستون در را مذهب جاي و دننکن ثبت رسمی اسناد در بهائی عنوان به ار آنها اسم -1
 بـه  -3. بدهیم را اجتماعی زندگی لیمعمو مواهب از استفاده حق آنها به -2. بگذارند خالی

از  خـارج  بـه  خواهنـد   مـی  اگـر  - 4. نـشوند  وارد دیگـر  مهـم  هاي سمت و دولتی کارهاي
  . بدهیم رفتن اجازه ،بروند کشور
  .خوابیدم مجلس در شب. ایم داشته پراکنده برخوردهاي ،جبهه در
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 ظهـر  از پـیش . بـودم  جلـسه  در ده و نیم   تا و کردم کار دفترم درساعت هفت و نیم صبح       تا
  - روحانیــت ویـژه  دادگـاه  دادســتان و اطالعـات  وزیـر  مقـام  قــائم ،فالحیـان  علـی  آقـاي 

 مـشورت  خلـف تم روحانیون با برخورد کیفیت و ویژه عملیات درباره. 1آمد - امام منصوب
  .کرد

 خـط  در کـه  جدیـد  اسـتاندار  انتخاب براي و آمدند خراسان استان نمایندگان از جمعی
 وزارت برخوردهـاي  از و کردنـد  اسـتمداد  باشـد،  طبسیواعظ آقاي همفکر و خودشان

  . کردم تعطیل را ظهر هاي مالقات ،کسالت خاطر به. اند شاکی کشور
 کـشتی  یک و شده ساقط کوپترش  هلی یکگویا   و کرده رتیشرا فارس  خلیج در عراق

 هیـأت  عـصر .  اسـت  خـورده  غیب تیر هم کویت نفت حامل کشتی یک و خوردهنیز تیر    ما
  . بدهیم ناهار شهدا خانواده به ،تیرهفتم  روز شد قرار .داشت جلسهمجلس  رئیسه

                                                
. بـه عنـوان دادسـتان دادسـراي ویـژه روحانیـت منـصوب شـد        ) ره( از سوي حـضرت امـام   1366 خرداد  25 آقاي علی فالحیان در تاریخ       - 1

 . آقاي علی رازینی را نیز به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کردند) ره(همچنین  امام خمینی 
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االر اندیـشه حـوزه     تـ ،  بهائیـان  سابق حظیره محل در اسالمی تبلیغات سازمان سمینار در
 ضـرورت  دربـاره . 1کـردم  سخنرانی هنري سازمان تبلیغات اسالمی در خیابان حافظ تهران       

  . دادم انجام را دفتر کارهاي .برگشتم دفترم به. زدم حرف تبلیغ
رئیس  کروبی مهدي آقایان .بود اردبیلیموسوي   آقاي دفتر در قوا سران جلسه شب

و  آمدنـد  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      مرندي علیرضا دکتر و بنیاد شهید 
 داده تمـام  نیمـه  بیمارستان شد قرار. کردند مباحثه شهید ادیبن به بیمارستان یک تحویل براي
 و فـارس   خلـیج  بحـران  دربـاره . کنـیم  تکمیـل  را آن دولـت  بودجـه  و جنگ محل از و شود

 صرف کشور بودجه سوم یک.هست کمبود واقعاً ؛شد بحث هم آمریکا با درگیري احتمال
  . شود می جنگ
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 واسـت    شده آغاز 5 نصر عملیات. پرداختم جنگ کارهاي به  و   آمدم مجلس به زود صبح
 بـوده  موفـق  کـه  شـده  انجـام  دیشب هم 4 رنص عملیات سوم مرحله .ایم  داشته هایی  پیشرفت

 جزیـره  در. کنـیم  اعـالن آن را      ،سـیما  و صـدا  هاي  برنامه کردن عادي غیر با شد قرار. است
 ،مربـوط  مـسؤوالن  بـا  مشورت از بعد. اند  آورده پائین را شارجه پرچم ما ماموران ،ابوموسی

  .شود نصب پرچم دوباره ،شارجه سلطان تقاضاي با شد قرار
. آمدنـد  بجنـورد  نماینـدگان  .دادم انجـام  را دفتـرم  کارهاي. نرفتم مجلس علنی هجلس به
سـازندگی   جهـاد  وزیر آقاي بیژن نامدار زنگنه   . داشتند گله شهر قضائی مسؤوالن ازآنها  
 عبدالواحـد  آقـاي . آمـد  جهـاد  در کـشاورزي وزارت   ادغـام  الیحـه  بارهدر استمداد براي

 روابط مسئول. کرد مشورت فرهنگی کارهاي برايو   دآم ارشاد وزارت از الري  موسوي
                                                

 آقاي  هاشمی در این سخنرانی خواستار تجهیز تمامی سازمان هاي تبلیغاتی کشور به پیشرفته ترین سیستم هـاي ارتبـاط جمعـی و اسـتفاده         - 1
ایشان پیشنهاد کرد که به منظور مقابله بـا سـخن پراکنـی خبرگـزاري هـاي      . از آخرین یافته ها و اطالعات در ارتباط با فن و مهارت  تبلیغ شد         

رمـز پیـروزي انقـالب    « : تبلیغات را یک ضرورت در زندگی جمعی خواند و گفـت ایشان . یستی، یک خبرگزاري اسالمی تشکیل شود  امپریال
اسالمی، تبلیغات تؤام با تماس با مردم و بیان واقعیت ها بود و این موضوعی است که دست انـدرکاران تبلیغـات در نظـام جمهـوري اسـالمی،         

در کار تبلیغاتی در جمهوري اسـالمی ایـران و بـراي انقـالب اسـالمی،      . شند و اتکا به مردم را سرمایه کار خود بدانندباید به آن توجه داشته با  
نظـام اسـالمی مـا    . باید ابالغ واقعیت ها به مردمی که از وقایع خبر ندارند و زدودن القائات و شبهات گمراه کننده از اذهان را مد نظر قرار داد     

هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی هـاي   « کتاب ←رجوع کنید » .نیت و حقیقت را که الزمه یک تبلیغات درست است، دارددر جوهره خود، حقا   
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 
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  . کرد مراجعه اي نیکاراگوئه مهمانان تدارکات براي، مجلس عمومی
 سـیدعلی اکبـر    آقـاي  .آمدنـد  انتظـامی  نیروهـاي  اطالعات و حفاظت مسؤوالن عصر
 پـرورش  اکبـر  سـیدعلی  آقـاي  .کـردم  صـحبت  من و داد گزارش وزیرکشور محتشمی

 راکـد  انقـالب  از بعـد ایـن حـسینیه     . کـرد  مـشورت  ارشـاد  حسینیه کردن فعال ربارهد  و آمد
  . کردم موافقت ؛است

 راضـی  ؛داد را بیمـه  کـار  گـزارش . آمـد  مرکزي ایران  بیمهرئیس کل    گرانمایه آقاي
 و هـا   کمیتـه  کـار  گزارش. 1آمد انقالب کمیته فرمانده معاون کالنتري مختار آقاي .است

 در کـه  کـسانی  وو ترابـري     راه وزیـر  آقاي سعیدي کیا  . داد را جنگ در شرکت وسعت
 تـشکر از آنهـا   . آمدند ،دارند شرکت  - کرده منهدم عراق که - زنگ تله مهم پل بازسازي

  . کردم
 آورد مـستندي  يا هـ  گزارش. آمد اطالعات وزارت از حجازي اصغر سید علی  آقاي

 نـشان  بیـشتر  را ما علیه ،فارس  خلیج در انگلیس و فرانسه  ،آمریکا نظامی دخالت احتمال که
 اعـالم  5 نـصر  عملیـات نتـایج   . نبود کسیدر خانه   . آمدم خانه به شب ،اخبار از بعد. دهد  می
  .خوابیدم و خوردم شام .2است خوب ؛شد

  
  1987ن ئ ژو26                                 1407  شوال 29  |  تیر 5 جمعه

                                   

 همـراه  یاسـر  .کـردم  می مطالعه جمعهنماز   هاي  خطبه براي منزل درساعت ده و نیم صبح،       تا
 بـراي . داد را کـارش  گـزارش و  آمـد  محسن. است رفته پیمائیکوه   به  اش  مدرسه شاگردان
 مـواد  و کـامپیوتر کـشی بـه کمـک        و نقشه  ریزي برنامه رشته در موشک متخصص نیروهاي

                                                
ارزه  کمیته هاي انقالب اسالمی، نهادي برآمده از انقالب بود که در سال نخست پیروزي انقالب تشکیل شد و وظیفـه ایجـاد امنیـت و مبـ      - 1

 در دوره ریاسـت جمهـوري آقـاي هاشـمی، بـا شـهربانی و       1370کمیتـه هـاي انقـالب اسـالمی در سـال      . با مفاسد اجتماعی را عهـده دار بـود    
 . شکل یافت"نیروي انتظامی جمهوري اسالمی"ژاندارمري ادغام شد و 

در ایـن عملیـات چنـد    . در ارتفاعات سردشت  آغاز شد) س( با رمز یا زهرا 1366 تیر 3 بامداد روز چهارشنبه 2 در ساعت 5 عملیات نصر    - 2
همچنـین  بـا اسـتقرار نیروهـا بـر      .  که راه نفوذ ضد انقالب در منطقه محسوب می شد، به دست رزمندگان افتاد" بوجار"ارتفاع مهم و دشت   

 یـک گـردان از تیـپ    5در عملیـات نـصر  . یزه و سد دوکان عراق تحت تسلط رزمندگان قرار گرفتدارتفاعات استراتژیک منطقه، شهر قلعه      
 24 پیاده کوهستانی عراق و یک گروهان مکانیزه از همین تیپ نابوده شدند و یک گردان نیروي دفـاع الـوطنی عـراق نیـز تارومـار شـد و             97

 . کیلومتر مربع از نوار مرزي سردشت آزاد گردید
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 سـر  بـر  سـپاه  و جهاد هنوز که داد اطالع. 1کند میو کار    تدریس موشک صنعت در مرکب
 بـه . شدم ناراحت ؛اند  نرسیده توافق به موشک ساخت در جهاد تحقیقات پیشرفت از بازدید
  . بدهد را بازدید این ترتیب که کردم تأکید زنگنه آقاي

 از را آمریکـا  دوم بـه خط در. دادم انجـام  تهـران  دانـشگاه  در را جمعـه  هاي  خطبه و نماز
  . گذشت مطالعه به هم شب و عصر. 2داشتم حذر بر فارس خلیج در ماجراجوئی

 منطقـه  در ،گـارد  لـشکر  جملـه  از فـراوان  نیـروي  بـا  عـراق  کـه  داد اطالع سنجقی آقاي
عملیاتی و گرفتـه  پـس  را 4 نـصر  سـوم  مرحلـه  متـصرفات  و کرده پاتک 4 نصر  بمـب 

.  اسـت  داشـته  زیـادي  تلفات اما داده دست از هواپیما  فروند شش و برده کاره  ب شیمیائی
 را بـاغ  ایـن . رفتنـد  کرج بیرون در اردو به عراقی شهید و مطهري شهید خانواده همراه عفت

  . خریدیم رفاه بنیاد اندرکاران دست براي ،انقالب از قبل
  

  1987ن ئ ژو27                                    1407 شوال 30  |  تیر 6 شنبه
                                                

  . منتشر شده است1375در سال » ز قالب هاي تزریقی به کمک کامپیوترآنالی« در این زمینه از مهندس محسن هاشمی، کتابی با عنوان - 1
 در خطبـه  دوم، تحلیلـی از واقعـه    . در خطبه اول بحث استکبار و استضعاف با موضوع آفات اشرافی گري و تکبـر و عجـب مطـرح شـد          - 2

ادامه مساله جنـگ و آخـرین وضـعیت جبهـه هـا و      انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی در هفتم تیر به نمازگراران ارائه گردید و در      
نتایج عملیات هاي انجام شده در غرب و جنوب و همچنین آخرین وضعیت منطقه خلیج فارس و نتایج حضور آمریکا در ایـن منطقـه مطـالبی      

چـون گـرگ تیـر    در حـال حاضـر آمریکـا  و شـخص ریگـان در شـرایطی قـرار دارنـد کـه هم         « :در بخشی از خطبه دوم آمده است   . بیان شد 
سرشکستگی آمریکا نزد همپیمانانش و ارسال مقـادیري اسـلحه بـه ایـران آن هـم در شـرایطی       . اي به هر چیزي می خواهند حمله کنند   خورده

که ادعا می کردند خواستار تحریم تسلیحاتی ایران هستند، تمامی سیاست خارجی آمریکـا را بـه زیـر سـئوال بـرده و دل کـشورهاي دوسـت                 
این ادعاي آمریکا که ما براي حفظ امنیت خلیج فارس می خواهیم به کویـت کمـک کنـیم، حـرف       . ر خلیج فارس را لرزانده است     آمریکا د 

پوچی است، چرا که مگر همین تعداد کشتی در خلیج فارس تردد دارند و مگر ما در مقابل حمله به کشتی هاي خود سکوت خـواهیم کـرد؟    
آنهـا کـه   . ه ممکن اسـت پـیش بیایـد، آمـاده کـرده ایـم و ملـت مـا بایـد بـراي هـر احتمـالی آمـاده باشـند              ما خود را براي هرگونه احتمالی ک     

خواهند در خلیج فارس براي حیات  خودشان امنیت داشته باشد، بدانند که قادر به اداره جنگ دراز مـدت نخواهنـد بـود و کـشور مـا کـه         می
آنها براي تأمین  مایحتاج  خـود و آب خـوردن، نیـاز بـه     . اي جنوبی  خلیج فارس نیستداراي همه گونه امکاناتی است، قابل قیاس با کشوره         

ما اعالم می کنیم که براي حکومت نمی جنگـیم، چـرا کـه انجـام وظیفـه      . خلیج فارس دارند و این چیزي است که باید آنها را به فکر وادارد  
ما پیروزیم و ما فقط اداي تکلیف  مـی کنـیم و راه مـا راهـی اسـت      براي ما هدف است و در صورت کشته شدن و کشتن، در هر دو صورت     

شما وارد لبنـان شـدید و دیدیـد کـه     . بنابراین دشمنان ما باید بفهمند که با چه کسانی وارد جنگ می شوند. که جهاد در آن انجام وظیفه است 
گلوله در خلیج فارس شلیک شود، شـروع جنـگ در اختیـار    چه اتفاقی افتاد و ما به غرب و شرق و مردم آمریکا اعالم می کنیم که اگر یک   

چرا که با فرار آنها از منطقه نیـز مـا آنهـا را تعقیـب خـواهیم کـرد و       . آنهاست ولی پایان جنگ دیگر در اختیار آنها نیست و این واقعیتی است 
ایـن نیـسیتم کـه چنـین جنگـی روي دهـد، ولـی اگـر         ما مایل بـه  . دوستان ما آنها را تعقیب خواهند کرد و ضربات خود را به آنها خواهیم زد         

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .خونی در خلـیج فـارس توسـط آنهـا ریختـه شـود، مـا قطعـاً در مقابـل آنهـا خـواهیم ایـستاد                  
 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  سخنرانی
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 نفـت  حامـل  کـشتی  دو ،غیـب  تیرهـاي  دیـشب  کـه  داد اطالع سنجقی آقاي. بودم منزل در
 شـد  معلـوم  بعداً ؛نفتی غیر و بوده کشتی یک که داد اطالع روحانی آقاي. اند  زده را کویت

  . است درست سپاه خبر که
 در هـا  جریـان  دخالـت  ممنوعیـت  خـصوص  در را امـام  نظر. آمد احمدآقا ظهر از پیش
 از اسـتفاده  ممنوعیـت  همچنـین  و - دیگـر  حـوزه  در اي  حـوزه  از - مجلـس  آینده انتخابات

 مـتن  روي و گفـت  را نامزدهـا  بـراي  انتخابـات  تبلیغـات  در شـرعی  وجوه و المال  بیت اموال
 امامت که حالی در جمعه ائمه نامزدي ممنوعیت نیز و کرد مشورت جواب و سئوال عبارت
 بـه  گفت و آمد مشورت تکمیل براي هم عصر. 1تهران در جمعه ائمه جز به ،دارند را جمعه
  . رود می قم به، خصوص همین در امام پیام دادن و منتظري اهللا آیت مالقات براي زودي

 داد کـشور  غـرب  بـه  گـاز  کشی لوله کار پیشرفت از یگزارش. آمد روحانی آقاي عصر
 بـه  ؛اند  کرده منتقل پتروشیمی بخش هب را ایشان که داشت گله و بوده ایشان مدیریت در که

  . است نفت سابق وزیر غرضی محمدسید  آقاي دوستان از اینکه خاطر
 کـرده  شـروع را   دیگـري  وسـیع  پاتـک  ،دشمنامروز   که داد اطالع سنجقی آقاي عصر

 مجلـس  رئـیس  آقاي کارلوس نونز.  است شده دفع پاتک که داد اطالع شب اول واست  
 اسـتقبال  بـه  ،وقت بودن نامناسب خاطر به. شود تهران وارد شب نیمه ستا قرار،  نیکاراگوئه

  .رود می من طرف از زاده سید سیدجلیل آقاي  وروم نمی
  
  

  1987ن ئ ژو28                                 1407 ذیقعده 1  |   تیر 7 یکشنبه
                                

 پاتـک  بـراي  را خـود  دشـمن  ولـی  ،نیامـده  پـیش  اي  تازه خبر گفتند. گرفتم خبر جبهه از
 تیـر  هفـتم  شـهداي  فـضیلت  در دستور از قبلدر جلسه علنی مجلس،  . کند  می آماده دیگري
 اجـازه  مکـه  بـه  رفـتن  بـراي و   آمـد  روحـانی  دکتر. آمدم دفترم به تنفس در. 2کردم صحبت

                                                
 . در ضمیمه همین کتاب درج شده است) ره(ام خمینی  متن کامل نامه ستاد برگزاري نماز جمعه و پاسخ ام- 1

در روز سالگرد شهادت بهترین  دوستان و همراهان  و همرزمانمان هستیم کـه در انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب      «:  در این  نطق آمده است  - 2
ایـن حادثـه تلـخ کـه     . میـان خودمـان داریـم   جمهوري اسالمی به لقاءاهللا پیوستند و جمعی از آنها هم از شهداي زنده هستند که مـا آنهـا را در      

توطئه اي بود براي نابود کردن  انقالب اسالمی، علیرغم تلخی هـاي فراوانـی کـه در ذائقـه بهتـرین بنـدگان خـدا، خـانواده هـاي عزیزشـان و            
در جهـت تحکـیم انقـالب    دوستانشان و امت حزب اهللا ما و مقام عظیم رهبري ایجاد کـرد، بـراي سرنوشـت انقـالب و اسـالم تـأثیر فراوانـی               
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   .خواست
 مـشورت  طرح قابل مطالب براياو   .است ایتالیا و اتریش به سفر عازم .آمد والیتی دکتر

 پـشت  در هـا  روس اینکـه  و بگویـد  فـارس   خلیج در آمریکا ماجراجوئی خطر از گفتم. کرد
 ایـران  بین اگرکه  دانند می و دهند می هل فارس  خلیج باتالق در افتادن براي را آمریکا ،پرده

 همین ها روس .شود  نمی عادي کشور دو روابط زودي این به ،آید پیش درگیري آمریکا و
 کـه  انداختنـد  دست را ها  روس ،کویت تحریک با ها  آمریکایی ابتدا چه گرا ،خواهند  می را
  . شد تمام آنها حیثیت به خوردن ضربه و روسی کشتی دو دیدن آسیب قیمت به

 و خوانـدم  ،بودند مجلس مهمان که تیر هفتم شهداي هاي  خانواده با را عصر و ظهر نماز
  . 1کردم صحبت آنها براي نماز دو بین

. آمـد  مجلـس  بـه  همـراه  هیـأت  و نیکاراگوئه مجلس رئیس آقاي کارلوس نونز   عصر
 هزار پانصد ورود به ساالنه نیاز از بودند مدعی و بود نفت به نیاز روي آنها هاي حرف بیشتر

 دسترسـی  اگـر  و اسـت  زمـین  بر دیگر نصف و اند  کرده تأمین را آن نصف حدود،  نفت تن
 و دارو و ارتـش  و نقـل  و حمـل  منجملـه  ،کـشورشان  هـاي   فعالیـت  است ممکن ،ندنکن پیدا

  . 2کنند نمی کمک و اند داده کمک قول کشورها بعضی و شوند فلج و بخوابد صنایع بعضی
 . گفـتم  آنهـا  برنامـه  مـورد  در را خودم نظر که آمدند جنگ هفته برگزاري ستاداعضاي  

کـرم    ورم سیلک هاي  موشک کاربرد در ما که ردآو پیام چین رهبران از و آمد چین سفیر
 تـأخیر  هـوا  بـه  زمـین  هـاي   موشک تحویل در است ممکن اینکه و نکنیم پیشدستی ابریشم

 مطرح سپاه وزیر با گفتم. دهند  می تحویل سري دو حد در هم را آن از نوعی چه گرا. کنند
                                                                                                              

 خون هاي شریف آنهـا شـجره طبیـه انقـالب را عمیقـاً     . گویی خداوند این وجودهاي مقدس را براي چنین وضعی ذخیره کرده بود     . داشت
       به طوري که دشمنان اسالم را که شعارهاي فریبنـده آزادي مـی دادنـد، رسـوا کـرد کـه       . آبیاري کرد و ما هنوز از ثمرات آن برخورداریم

همچنین ملت را متوجه خطراتی کـرد کـه در کمـین انقـالب اسـت و مـسئولین را متوجـه        . یگر نتوانستند سربلند کنند و کمرشان را شکست      د
در ایـن فاجعـه،   . جنایتکاراتی نمود که در ارگان ها براي روزهاي خاصی نفوذ کرده بودند و کم کم ریشه آنها را از ارگان هاي کـشور کنـد         

 نماینده بزرگوار خود را و دولت جمعی از وزرا و معاونین وزرا را  و شوراي عـالی قـضایی، شخـصیتی مثـل دکتـر      27 مجلس شوراي اسالمی 
 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .بهشتی را و حزب جمهوري اسالمی جمعی از ارکانش را و کل انقالب، جمع کثیري از دوستانش را از دسـت داد       

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366ل هاشمی رفسنجانی، نطق هاي پیش از دستور سا«
 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1

ی از وقتی کشف شد که آمریکا بنا دارد، سود حاصل  از فروش سالح را به کنتراها بدهد، مـا بخـش  «:  در این مالقات آقاي هاشمی گفت     - 2
رود،  آمریکا این روزها تا سر حد درگیري مسلحانه با ما پـیش  مـی  . بنابراین آنها چیز زیادي نداشتند که به کنتراها بدهند. طلب آنها را ندادیم  

 ولی ما نگران نیستیم و فکر می کنیم که حضور آمریکا در جنگ ، ملت ما را جدي تر خواهد کرد و مـا مـصمم هـستیم کـه بایـستیم و قطعـاً             
 » .پیروز خواهیم شد
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 شـما  و داریـم  هم چینی غیر منابع از ،موشک انواع این از ما گفتم ضمناً و کنند هماهنگ و
 طـرف  از اسـت  مـدعی . شـده  گرفتـه  کاره  ب شما مال که کنند ثابت بتوانند که نباشید نگران
   . هستندفشار تحت اعراب و بزرگ هاي دولت

 ها  بارزانی منطقه و عراق عمق تا  و آمده عراق داخل ازاو  . آمد آقامحمدي علی آقاي
 مایـل  آنهـا  کـه  بـود  این نظرش.  است کرده صحبت ها بارزانی سران با و رفته ترکیه مرز در

 و ندارنـد  اقتـصادي  مهـم  منابع زدن به اشتیاقی و شوند درگیر زیاد عراق دولت با که نیستند
 مـا  اختیـار  در خیلـی  مجمـوع  در و گیـرد  پیش در عمل شدت آنها علیه عراق که ترسند  می

 شـدت  به منطقه مردم چه گر ؛دارد اسالمی غیر مواضع ،آنها چپ شاخه مخصوصاً و نیستند
  . اند مذهبی

 مـورد  درهمچنین   و نیکاراگوئه مهمان تقاضاي درباره. بودند من دفتر در قوا سران شب
 - بـدر  لـشکر  از حمـزه  گردان عصر. شد بحث فارس  خلیج در آمریکا با شدن درگیر امکان

  . 1کردم حبتص آنها براي .آمدند ثاراهللا لشکر از جمعی و - عراقند تائب اسراي که
 جـاي  بـه  نظـامی  غیـر  مـردم  از زیـادي  مـصدومان  و شهدا که سردشت شیمیایی بمباران

 بـشر  حقـوق  مدعیان وجدانی بی و صدامیان انسانی غیر يخو روشن هاي  نمونه از ،گذاشت
  .است جهانی
  
  

                                                
حضور برادران لشکر ثاراهللا در جبهه هـا، مایـه دلگرمـی و اطمینـان مـا اسـت و افتخـاري کـه ایـن          «: در بخشی از این سخنرانی آمده است   - 1

لـشکر بـدر و   . لشکر در این دو سال اخیر در جبهه ها آفریده است، انصافاً در تاریخ جنگ ها  به عنوان فرازهاي پرافتخاري باقی خواهد مانـد          
  و همچنـین در مکـان هـاي حـساسی ماننـد جزیـره صـالحیه،        5 و 4به خصوص گردان حمزه ،  در یـک  سـال اخیـر و در عملیـات کـربالي             

عـراق، جـایی    . حادثه اي در تاریخ ثبـت شـد کـه نـشانگر قـدرت و ایمـان شـما اسـت        . پایداري و مقاومت شایسته اي از خود نشان داده است   
تحقیقاً در این برهه تاریخ کـه حـزب بعـث، حـاکم     . سر مردمش پرچم کفر افراشته باشد، مردم عراق مسلمان و با فرهنگ اندنیست که باالي   

ایـن ملـت، بـه هرحـال     . بر عراق است، به لحاظ ماهیت این حزب کثیف، مردم عراق از صمیم دل با این جریان کفر و طاغوت مخالف هستند 
ا که نمونه هایشان اینجا هستند و بقیه جوان هاي رزمنده ایرانی که داوطلب  براي نجات مردم عراق هـستند،     امروز برادران م  . آزاد خواهد شد  

اگر روزي عراق مثل ایران زیر پرچم اسالم اداره شود و ایـن دو ملـت بـا هـم بـه جنـگ کفـار        . باید دست در دست هم عراق را نجات دهند      
عـراق آغـاز گـر جنـگ     . د کند و کسی جرأت نخواهد کرد که در منطقه علیه اسالم اقـدام کنـد  بروند، شر صهیونیست ها  را از منطقه خواهن  

 روسـتاي مـا را   400شما خود شاهد هستید  که این ارتش عراق بود که به ایران حملـه کـرد ، ده شـهر مـا را اشـغال کـرد، هـزار و         . بوده است 
 و می دانید که هدف آن بود که حکومت اسالمی را ساقط و ایران را تجزیـه  ویران نمود و بخش عظیمی از امکانات صنعتی ما را ویران کرد         

» .ما دفاع کردیم و تا به اینجا رسیدیم و در حال حاضر عمدتاً به خاطر مردم عراق می جنگیم و جهاد ما  براي نجات مـردم عـراق اسـت        . کند
  . 1388ر معارف انقالب، دفتر نش» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید 
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 هیـأت  اعـضاي . کـردم  کـار  هفـت صـبح    ساعت تا نماز از بعد. بودم خوابیده دفترم در شب
 جلـسات  دسـتور  دربـاره  و کردنـد  صـرف  مـن  دفتـر  دررا   صـبحانه  ،خبرگـان  مجلس رئیسه

  . کردیم بحث خبرگان
شت هـ  ساعت. کردم احوالپرسی خبرگان اعضاي با .رفتیم مجلس سالن به هشت ساعت

 رئـیس مجلـس خبرگـان رهبـري        مـشکینی  علی آقاي. کرد پیدا رسمیت جلسه و ربع، 
 تمـام  کـه  شـد  انجـام  هـا  کمیسیون و رئیسه هیأت انتخابات سپس و داشت کوتاهی صحبت

 اي  عمـده  تغییـر . مانـدم  باقی اول رئیس نایب صورت به هم من .گرفت را امروز جلسه وقت
  . نیامد پیش افراد در

 تغییـر  از نیـشابور  جمعـه  امـام . کـردم  صـرف  خبرگـان  با کتابخانه سالن در را ناهار ظهر
 دربـاره  بیـشتري  اطالعـات  .آمـد  سنجقی آقاي ظهر. داشت انتقاد تلخی بهآن شهر    فرماندار
 شـهید  هـم  نفـر  ده و اند  شده مصدوم نفر هزار دو حدود. داد سردشت شهر شیمیائی بمباران

  . 1 استشده بمباران دیروزاین شهر . اند شده
. آورد را نیکاراگوئـه  هیأت با نامه تفاهم نویس پیش  و آمد زاده سید سیدجلیل آقاي

 فرمانـدار  دلیـل  بـی  عـزل  از و داشت شکایت قزوین نماینده از و آمد بین  باریک آقاي عصر
 و شـهر  پدافنـد  تقویت خواستار و آمد کرمانشاه=  باختران جمعه امام. بود مند  گله قزوین
 آقـاي  عـزل  از و آمـد  طبـسی  واعـظ  آقـاي . بـود  عـراق  کرد مهاجر علماي به بیشتر توجه

   .است شاکی و متأثر سخت ،خطی دیگر هاي عزل و خراسان استاندار کوپائی
 اي  مصادره ساختمان. دادم آنها اقامتگاه در نیکاراگوئه مهمانان افتخار بهرا    شام ضیافت

 ،مـذاکرات  در.  است شده گذاشته خارجه وزارت اختیار در،  خارجی مهمانان برايو   است
 و کـردیم  مـصاحبه . دادیم نفتی کمک قول و گرفتیم نیکاراگوئه وضع از زیادي توضیحات

 سـاعت  نزدیـک . بـود  شـده  مـریض  فرهنگـشان  وزیـر . کـردیم  بدرقه فرودگاه باند داخل تا
  .رسیدم منزل بهدوازده 

                                                
در .  در این بمباران وحشیانه، جنگنده هاي ارتش عراق، شش بمب حاوي گاز خردل در مناطق پرجمعیت شـهر سردشـت پرتـاب کردنـد       - 1

آقـاي محمـد جـواد ظریـف کـاردار      .  نفر از مجروحان وخیم اعـالم شـد  650 نفر مجروح شدند که حال 2000 نفر شهید و  12این حادثه تلخ    
ان در سازمان ملل  در نامه اي به دبیرکل آن سازمان، خواستار اعزام هیأت کارشناسی جهت بازدیـد از جنایـت بمبـاران شـیمیایی سردشـت       ایر
 شد
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 درجلـسه ده و نـیم   تـا . پـرداختم  هـا  گزارش خواندن به دفترم در  ساعت هفت و نیم صبح  تا
 در کـشاورزي  وزارت ادغـام  بـودن  مـضر  اثبـات  براي نمایندگان از جمعی ظهر. بودم علنی
 پیـشرفت  وتؤمـا  جنـوب  در مـا  هـاي نیرو ،داد اطـالع  سـنجقی  آقاي. آمدند دفترم به جهاد

  . بودم خبرگان مجلس جلسه در عصر. اند نداشته
 آزاد بـراي  لبنان اهللا  حزب به سوریه که فشارهائی درباره .آمد نژاد مهدي آقاي شب اول

 هـا   لبنـانی  گویـا  .کـرد  مـشورت و   داد گزارشـی  ،کننـد   مـی  وارد آمریکـایی  خبرنگار کردن
 آمریکـا  بـه  حمـادي  دادن از آلمـان  خودداري مقابل در ار آلمانی گروگان یک خواهند  می

  .کنند آزاد
 پـاریس  در مـا  سـفارت  روي زیـادي  فـشار  هـا   فرانـسوي  کـه  گفـت  تلفنی ،وزیر نخست

 مقـدمات . خواهنـد   مـی  را گرجـی  وحیـد و   کـرده  محاصـره  را سفارت پلیس. اند  گذاشته
 بـاره  ایـن  در را خبـر  ،دارد بنـا  جمهوري اسـالمی   خبرگزاري و است فراهم مثل به مقابله
  . ماندم مجلس در شب. ببرد تلکس روي

  
  

  1987والي ج 1                         1407 ذیقعده 4  |  تیر 10 چهارشنبه
  

 علنـی  درجلـسه ده   سـاعت  تـا . کـردم  کـار  دفتـرم  در ساعت هفت و نیم صبح     تا نماز از بعد
 چهـارم  مرحلـه  گزارش سنجقی آقاي. مپرداخت جنگ امور به دفترم در تنفس از بعد. ماندم

 را عـراق  لـشکرگارد  از تیـپ  سـه ،  )ع(سیدالشهدا لشکر. است راضی ؛داد را 4 نصر عملیات
 نمایندگان طرف از شده توصیه افراد کثرت ازو   آمد هادي دکتر آقاي.  است کرده تارومار

  . داشت گله ،حج براي
 در کـه  سپاه فرماندهان ینارسم براي پیامی شب اول. داشت جلسه خبرگانمجلس    عصر

نماینـدگان   بـه  اي  خامنـه  یـت اهللا    آ ضـیافت  در شـب . 1کردم تهیه ،شده تشکیل عباس بندر

                                                
 در این پیام ضمن تأکید بر حضور گـسترده ملـت قهرمـان ایـران و هجـوم بـی سـابقه جـان برکفـان بـسیج بـراي دفـاع از آب هـاي گـرم                - 1

 جمهـوري اسـالمی ایـران کـه همـواره     « :ی مستقیم  با عوامل اصلی تجـاوز و تـشنج در منطقـه اسـالمی، آمـده اسـت      فارس و رویاروی   خلیج
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  . 1داشتم کوتاهی سخنرانی .کردم شرکت خبرگان مجلس
 بـرادرش  تبعیـد  پیشنهاد و شارجه امیر پیام درباره. داد جلسه تشکیل قوا سران شام از بعد

 او از حفاظـت  پیـشنهاد  و بپذیریم را ایران به برادرش تبعید شد قرار. شد مذاکره ابوموسیبه  
  . است خودش ترور نگران. بنماییم

 و بگیرد پس را آمریکا از دعوت کویت که کرده پیشنهاد و داده پیغام سعودي عربستان
 را فـارس   خلـیج  در عـراق  شـرارت  کـه  بگـوئیم  شـد  قـرار . شودن حمله کویت هاي  کشتی به

 ،فرانـسه  مـسائل  مـورد  در. کنـد  قطـع  را خودش کمک ،شرارت صورت در و کند محکوم
 سـوریه  فشار مورد در. بماند سفارت در گرجی وحید آقاي و کنیم مثل به مقابله شد قرار

 کارشناس دو شد قرار و باشیم داشته انتظار و صبر سیاست شد قرار ،سپاه و لبنان اهللا  حزب به
  .2رسیدم خانه به وقت دیر. کنیم آزاد مانتض قید با را ایتالیا شده بازداشت

                                                                                                              
     خواهان تأمین امنیت خلیج فارس و تعمیم صلح و عدالت و قطع ریشه هاي ظلم و تجاوز و تشنج آفرینی در منطقه بوده، به شـهادت تـاریخ

فاع از آرمان هاي به حق ملت مظلوم خویش در صحنه هاي نبرد با استکبار جهانی، بـه امتیـازات   نشان داده که استقبال از خطرهاي بزرگ و د      
هیـاهوي تبلیغـاتی دشـمنان اسـالم در منطقـه خلـیج فـارس بـراي سـرپوش نهـادن بـه            . سیاسی و پیروزي هاي عمیق نظـامی دسـت یافتـه اسـت     

المللـی،   ب اسالمی در این برهه حساس از تاریخ انقالب اسالمی و مجامع بـین ها، رسوائی ها و ناتوانی هاي  آنان در رویارویی با انقال          شکست
گیریم که جمهوري اسالمی ایران، علی رغم آنکه هـیچ گـاه دسـت بـه تـشنج       صاحب نظران و اندیشمندان منصف را در برابر تاریخ گواه می    

 برده، به دشمنان اسالم هشدار می دهد کـه در مقابـل هـر اقـدام     آفرینی  در منطقه نزده و همواره مساعی خود را براي صلح  و آرامش به کار      
آقـاي هاشـمی در پایـان ضـمن آرزوي موفقیـت بـراي سـمینار        » .شروران در منطقه، پاسخ پشیمان کننـده اي بـه عـامالن شـرارت خواهـد داد        

ماسـه و مقاومـت دلیـران تنگـستان را زنـده      فرماندهان سپاه، اظهار امیدواري کرد مردم قهرمان جنوب، خاطرات شورانگیز روزهاي نبـرد و ح       
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه ها و پیام هاي سال « کتاب ←رجوع کنید . کنند

ور، سپس آیـت اهللا خامنـه اي  رئـیس جمهـ    .  در این مراسم ابتدا نماز جماعت به امامت آیت اهللا مشکینی رئیس مجلس خبرگان اقامه شد      - 1
به نمایندگان مجلس خبرگان خیر مقدم گفتند و اظهار امیداوري کردند که ان شاءاهللا از این اجتماع علما و فقهاي مجلـس خبرگـان، فرصـت       

آنگاه آقاي هاشمی پیرامون آخـرین وضـعیت جنـگ تحلیلـی ارائـه      . مغتنمی به منظور بحثی علمی براي رسیدن به نظرات فقهی مشترك شود      
حضور تجاوز کارانه آمریکا با منظـوري واهـی بـراي تـأمین بـه اصـطالح امنیـت خلـیج فـارس،          « :از این سخنرانی آمده استدر بخشی  . نمود
ما با رهبري قاطع امام در برابر کلیه دسیسه هاي استکبار جهانی تا آخرین نفـر خـواهیم ایـستاد تـا ان شـاءاهللا جنـگ را بـه             . اي بیش نیست   بهانه

بـا کمـی توجـه بـه مـسایل خلـیج فـارس، قاطعانـه         . اق نیز از دست رژیـم ظـالم و حـاکم بـر ایـن کـشور آزاد شـود        جایی برسانیم که ملت عر    
امـروز حرکـت قـوي اسـالمی     . درخواهیم یافت که تحقیر شدن آمریکا و شوروي در حساس ترین مقطع این زمان، یک معجـزه الهـی اسـت         

در ادامه مراسـم آیـت اهللا مـشکینی بـا اسـتناد بـه آیـاتی از        » .انی فراهم آورده استمردم مقاوم ایران، وحشتی غیر متصور را براي استکبار جه     
قرآن کریم، به شرح صفات و خصوصیات متقین و مومنین پرداخت و مصداق بـارز آن را ملـت خاضـع، فـداکار و ایثـارگر ایـران دانـست و             

  » . مسئولیت ما را در قبال مردم سنگین تر می کندامروز الطاف خاصه خداوندي بر کشور ما نازل شده است و از این رو«: گفت
 در این روز آقاي هاشمی در دیدار با فرماندهان و مسئوالن جنگ جهـاد سـازندگی اسـتان هـا بـا تجلیـل از نقـش مثبـت نیروهـاي جهـاد                 - 2

 نهایت عـشق و عالقـه و فـداکاري و    تالش برادران جهاد در دفاع از میهن اسالمی،« : سازندگی در پیشبرد روند جنگ تحمیلی، اظهار داشت   
 حضور شما در جبهه ها، مشکالت عملیات و دفاع را حـل مـی کنـد و ایـن، خیلـی بـا      . روحیه گذشت در جهاد سازندگی را ثابت می کند      
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  1987والي ج 2                            1407 ذیقعده 5 |   تیر 11 پنجشنبه
  
 مالقـات  امـام  بـا  خبرگـان  اعـضاي مجلـس   . رفـتم  جمـاران  حسینیهبه   صبح هشت عتسا

 جلـسه  در ساعتی و آمدیم مجلس به. نمودند کوتاهی صحبت امام و مشکینی آقاي. ندداشت
  . داشتبرعهده  یزدي محمد آقاي را جلسه مدیریت ولی ،کردم شرکت
 مربـوط  امـور  در و آمـد  چـین  از بروجـردي عالءالـدین  آقاي سفیرمان ،تنفس از بعد

 و مـشورت  بـراي  شـوروي  در سـفیرمان   نـوبري ناصـر جیرانـی    آقـاي  ظهـر . کرد مشورت
 هـم  عـصر . باشـیم  داشـته  آمریکـا  بـا  درگیـري  احتمـال  براي را شوروي گفتم .آمد گزارش
  . شد تمام اجالسیه باالخره و داشت جلسه خبرگان
. کردنـد  اسـتمداد  خـود  محـل  اوضـاع  دربـاره  شیراز  و مشهد خلخال، آبادان، جمعه ائمه

 تلفنـی  ،4 نصر عملیات چهارم مرحله تبلیغ در جنگ تبلیغات ستاد کوتاهی از سنجقی آقاي
 آقـاي . کـردیم  ختم را اجالسیه. کردم تهیه خبرگان اجالسیه پایان براي اي  بیانیه. بود شاکی

غالمحسین جمی   امام جمعه آبادان رفـتم  منـزل  به شب. گفت را آبادان اوضاعو   آمد .
  .بودم خسته
  

  
  1987والي ج 3                             1407 ذیقعده 6  |    تیر 12 جمعه

                        
   خبرگان مجلس بیانیه. بودم منزل در روز تمام. کردند اقامه اي خامنهیت اهللا آ را جمعه نماز

                                                                                                              
 5 و 4ما نقش شما را در همـین عملیـات جـاري نـصر    . این از قله هاي شرف و افتخار است که در تاریخ یک نهاد وجود دارد      . ارزش است 

دشمن هیچ تصور نمی کـرد کـه نیروهـاي مـا در مـدت      . به خوبی می دانیم و اگر حضور شما نبود، عبور رزمندگان از موانع، تقریباً محال بود   
 کیلومتر در داخل خاك عراق که جاده اي براي عبور امکانات نبود، نفوذ کنند و مـا بتـوانیم در یـک خـط سـخت       30 الی   20کوتاهی بتوانند   

مردم از فعالیت هـاي شـما مطلـع هـستند، چـون شـما فرزنـدان        . حل کننده این دشواري ها، سرعت مهندسی زیر آتش است. یش برویم دفاع پ 
این چه نیرویی است کـه در یـک عملیـات کـه بـه سـرعت       . اما براي دشمنان ما این مسائل یک مقداري حیرت انگیز است  . همین ملت هستید  

له علیه خودش به کار گرفته می شود، جاده ها و خاکریز ها متناسب با نیاز هاي خودمان در مـی آیـد و    مواضع دشمن سقوط می کند، بالفاص     
در خلـیج فـارس و در جزایـر بـراي سـاختن      . استحکامات، شکل مطلوب دفاع خودمان را می گیـرد؟ ایـن بـراي دشـمن حیـرت انگیـز اسـت        

ایـن خیلـی    . ود و شـما توانـستید در مـدت کمـی، جزایـر را آمـاده دفـاع کنیـد        استحکامات مناسب و براي دفاع، زمان و نیروي زیادي الزم بـ       
دفتـر  » ،1366هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال    « کتاب ←رجوع کنید » .قدردانی الزم دارد و شما آن را از خداوند انتظار داشته باشید  

  . 1388نشر معارف انقالب، 
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  و والده آقاي هاشمی رفسنجانیهمسر
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 اجالسـیه  پایـان  در پخـش  بـراي  و کـردم  مشورت مشکینی و اي  خامنه آقایان با و 1نوشتم را
 خـستگی . مکنـی  تهیـه  را بیانیـه  کـه  دادنـد  وکالت نفر سه ما بهنمایندگان خبرگان،   . فرستادم

  . کردم رفع را گذشته پرکار هفته
 را محـسن  عـصر .  اسـت  کـرده  حفـظ  را خـود  اهمیت ،فارس  خلیج مسأله  ها گزارش در

. اسـت  خـوب  حالـشان  .انـد   آمـده  تهران به نوق از تازگی به. آورد را والده حاجیه ،فرستادم
 جسد جرايما. گفت را رفسنجان اوضاع. آمد امام جمعه رفسنجان   هاشمیان محمد آشیخ

 قبر ،سیل اثر در اخیراً و شده دفن رفسنجان حومه در پیش ها قرن از گویند  می کهرا   اي  تازه
  . کرد تعریف ،شده کشفجسد  و شده باز

 را جمعـه  سـوره  آیات و است سالم کفن. کرده لمس و دیده را جسد ایشان خود گفت
 هـاي  ضیمر نفر چند . است خشک ولی مانده طبیعی حال به بدن استخوان و گوشت. دارد

 توجه مورداین موضوع    و شناسند  می ایشان خود را آنها از تعدادي که داده شفا را عالج بی
 جنـاح . دارنـد  اخـتالف  مـسأله  سـر  بـر  سیاسـی  هـاي   جریـان .  اسـت  شـده واقـع    مـردم  شدید

خـواهر  ،  قدسـی . نکنـد  صدا سرو زیاد ،بگویم محمد آشیخ به که خواسته من از کار محافظه
 کـسانی را کـه تابعیـت مـضاعف دارنـد و        سـفر  مـشکل  که خواست تلفنی بلژیک از ،عفت

  .کنم حل خواهند با پاسپورت ایرانی به کشور سفر کنند، می
  
  
  1987والي ج 4                                  1407 ذیقعده 7  |  تیر 13 شنبه

                                
. دادم انجــام ،آوردنــد هــم را مجلــس کارهــاي. گذشــت لعــهمطا بــهوقــتم . بــودم منــزل در

 و ایـران  و بروند بیرون فارس  خلیج از بیگانه جنگی هاي  کشتی که اند  کرده اعالن ها شوروي
   .است خوبی موضع ؛نکنند تعرض تجارتی هاي کشتی به عراق

 زیـر و نخـست  و جمهـور  رئـیس  به. 2بگیرند موضعی چنین که بودیم کرده توصیه آنها به ما
 خارجـه  وزارت ،ظهـر  اخبـار  در. کنـیم  اعـالن  را آن پـذیرش  سریعاً ،است خوب که گفتم

                                                
لیج فارس محکوم شده و از سیاست عادالنه مقابله بـه مثـل مـسئوالن و نیروهـاي مـسلح حمایـت         در این بیانیه مداخله ابر قدرت ها در خ       - 1

 . همچنین از ملت هاي اسالمی خواسته شده تا دولت هاي خود را براي مبارزه با صهیونیسم و استکبار تحت فشار قرار دهند. گردیده است

کلیه کشتی هاي جنگـی مـستقر در خلـیج فـارس بایـد خـارج شـوند، مگـر اینکـه          «:  دولت اتحاد جماهیر شوروي در این بیانیه اعالم کرد  - 2
  » .شوروي دلیل موجهی براي استقرار کشتی هاي جنگی اش در خلیج فارس دارد. متعلق به کشورهاي این منطقه باشند
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  . کرد استقبال
 بـراي  نویـسی  مقدمه و حاشیهمورد   در مشورت براي ،زورق محمد حسن  آقاي عصر

. بودنـد  مـان   مهمـان  بـستگان  ظهر. شودمنتشر   آن ترجمه است قرار .آمدر  تاو گزارشکتاب  
 از مرعـشی  آقارضـا  عـصر . نـدارد  مـستخدم  و اسـت  تنها دست عفت. ودب شلوغ خیلیخانه  

  . بودمتنها منزل در من و بودند محسن مهمان ها بچه شب. کرد گله توزیع مدیریت
  
  

  1987والي ج 5                              1407 ذیقعده 8 |   تیر 14 یکشنبه
                         

 در یـازده  سـاعت  تا. است اخبار صدر در فارس  خلیجمسأله   نوزه. رفتم مجلس به زود صبح
 هـا   بحـث . بـود  مطـرح سازندگی   درجهاد کشاورزي وزارت ادغام الیحه. ماندم علنی جلسه
  . کردیم تمدید بیشتر بحث براي را وقت. بود جدي

 فرماندهان ظهر. بودند آمده کاوه ]محمود[شهید پدر با ،شهدا ویژه لشکر افراد از جمعی
  .1کردم سخنرانی آنها براي .آمدند ارتش زمینی یروين

  سرتیپ منصور ستاري تعمیـرات  پیشرفت گزارشو   آمد ارتش هوایی نیروي فرمانده 
 عـصر . دادم هدیـه  انگلیـسی  ترجمـه  با قرآن یک و کردم تشویق  او را    .است خوب ؛داد را
   دریادار ملک زادگان از خبر و داد را ذوالفقار مانور گزارش .آمد دریایی نیروي فرمانده 

                                                
بـه تائیـد همـه سیاسـتمداران     «: گفـت  در بخشی  از این سخنرانی، آقاي هاشمی در مورد پیام هاي واگذاري کشتی هاي کویت به آمریکا    - 1

در حـال حاضـر رایجتـرین تعبیـر درجرایـد غربـی  در مـورد شـخص         . غربی و شرقی، این عمل از اشتباهات فاحش ریگان به حساب می آیـد    
یگـان،  به این ترتیب، براي ریاست جمهوري آمریکا، دیگر چه حیثیتی بـاقی مـی مانـد؟ هـدف ر    .   است"سیاستمدار سردرگم"ریگان، تعبیر   

اگر آمریکا وارد این جریان شود و پرچمش را در اختیار کشتی هاي کویت قـرار دهـد و کـشتی هـا،     . جبران قضیه رسوایی مک فارلین است    
همچنین اگر آمریکا وارد جنگ شود، چکـار مـی توانـد    . چون گذشته هدف قرار گیرند، براي آمریکا چه سرافکندگی در پی خواهد داشت  

عراق کـه هـشت   . ما این بمباران ها را چند سال است که تحمل کرده ایم. ري بمباران، کاري دیگر از آمریکا بر نمی آید    بکند، غیر از یک س    
یا نه پایگاه  زمینی و ایستگاه شنود و جاسوسی دارد، و این کار را می کند، چه نتیجه اي گرفته اسـت؟ اینجـا مثـل ویتنـام نیـست کـه آمریکـا               

د، بلکه باید از درون دریا با ما بجنگند، با تفاوتی که ملت ما با ملـت ویتنـام دارد و بـا توجـه بـه اینکـه دنیـا بـه قـدرت          پایگاه  زمینی داشته باش 
. یعنی اینکه سرافکنده و شکست خورده در جنـگ، بایـد از منطقـه خلـیج فـارس بـرود      . رزمی شما اعتراف دارد، آمریکا خیلی ضرر می کند      

آنهـا مـی گوینـد    .  مورد خروج کشتی هاي جنگی خارجی از منطقه خلیج فارس ، موضع درسـتی اسـت  موضع گیري اخیر دولت شوروي در   
. این همان مطلبی است که مـا همیـشه گفتـه ایـم    . عراق و ایران، در دریا یکدیگر را نزنند و کشتی هاي جنگی نیز از خلیج فارس بیرون بروند      

 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .نمی افتد و در حل حاضر بررسی ها به این نتیجه رسـیده اسـت  به عراق بگوئید هیچ کشتی را نزند، لذا هیچ  اتفاقی   
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «
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  . داد هارپون موشک دو تعمیر
  دکتر محمد فرهادي را هـا   دانـشگاه  کـار  گزارش .آمد عالی آموزشفرهنگ و    وزیر 

 پـذیرش  و دکتـرا  و لیـسانس  فـوق  مقـاطع  و ها  دانشگاه توسعه و جدید اساتید جذب از .داد
  . است راضی تحقیق و ها خوابگاه و زیاد دانشجوي
 د جواد ایروانیآقاي محم از گزارشـی  .آمدنـد  مالیـاتی   امور مسؤوالن و دارائی وزیر 
 نخـست  و ارز صیصخـ ت کمیتـه . 1کردم صحبت مالیات درباره هم من و دادند مالیات وضع
 به ؛شد صحبت دفاع ارز درباره. آمدند جنگ فرمانده مشاوره گروه و روحانی دکتر و وزیر
  . بکاهد دفاع ارز از خواهد می دولت . نرسیدیم نتیجه

 از تواند  نمی ،پا درد اثر در اینکه خاطر به احمدآقا. بود من دفتر در قوا سران جلسه شب
ایــن را  مجلــس در دم مـأموران  و باشــد پــائین طبقـه  در جلــسه بـود  قــرار ،بیایــد بـاال  هــا پلـه 
 تاطالعـا  وزیـر  و خارجـه  وزیـر ،  سـران قـوا    جلسه در. برگشته و کرده قهر ،دانستند  نمی

. شـد  تـصمیم  اتخـاذ  و بحـث  ،فرانـسه  بـا  برخورد و شارجه حاکم از حفاظت درباره .آمدند
                                                

ي مالیـاتی  آنچه از مجموع مطالعات و برخوردها برمی آید، به نظر می رسد، در گذشته بـدآموز « :  در بخشی  از این سخنرانی آمده است    - 1
در گذشـته چـون   . در مردم بود و ریشه اساسی این بدآموزي، فاصله اي بود که در گذشته بـین مـردم مـسلمان و نظـام حـاکم وجـود داشـت              

مـردم حکومـت هـا را غاصـب مـی دانـستند، افـراد صـالح،         . ها، دولت ها را اسالمی نمی دانستند، فاصله عمیقی بین مردم و حکومت بود  ملت
اخیراً نیز که شکل مبارزه پیدا کرده بود، افراد بـه صـورت نفـوذي    . ی شدند و اگر هم وارد می شدند،  با اجازه خاص بوده است     وارد نظام نم  

بنابراین، مسائل حکومتی با ملت انسجام نداشت، به ویژه در بعـد مـالی کـه مـسلمانان ایـن گونـه مـی اندیـشیدند و ایـن ریـشه              . وارد می شدند  
ذ کرد که نه تنها وظیفـه مالیـاتی را بـراي خودشـان تـشخیص نمـی دادنـد، بلکـه هـر قـدر مـی توانـستند از مالیـات فـرار               فرهنگی بر مردم  نفو 

برخی ها فکـر مـی کننـد، مالیـات یـک جریـان       . تردید در پرداخت مالیات هنوز بین برخی از تحصیل کرده هاي دینی وجود دارد         . کردند می
البته آنها جزو بودجـه حکومـت   . می کردند که مالیات، همان خمس و زکات و موارد دیگر استشرعی نیست، حتی در نظام اسالمی و فکر          
زمانی که الیحه مالیات به مجلس آمد، به طور جدي در بین مراجـع دینـی بحـث شـد، تـا اینکـه        . است، اما ماهیت آن متفاوت با مالیات است      

نیـز مالیـات   ) ع(و حـضرت علـی  ) ص(در حالی که در زمان حکومت پیامبر . آوردامام مسئله را حل کردند، وگرنه می توانست فتنه اي پدید       
ممکـن اسـت دولـت درآمـدي      . مشکل دیگر این است که هرکس مالیات می دهد، به شکلی آن را به جامعه  منتقـل مـی کنـد       . وجود داشت 

وضـع در حـال حاضـر ایـن     . ا مصرف کننـده مـی پـردازد   داشته باشد و مالیات را از افرادي که مالیات می دهند بگیرد، ولی در عمل مالیات ر       
مـردم وقتـی   . طور است که اگر شما، مبلغی را از مستغالت بگیرید، دو سال دیگر این مالیات از مـستأجر بـه شـکل دیگـري گرفتـه مـی شـود          

اگر مالیات این گونه باشـد، نـه تنهـا    . دمالیات می دهند، به نحوي آن را منتقل می کنند،  به جز قشر حقوق بگیر که نمی تواند آن را انتقال ده 
یکی از هدف هاي مالیات، آن  است که درآمد و مصرف را به هم نزدیـک کنـیم و   . هدف مالیاتی را تأمین نمی کند، بلکه ضد آن نیز هست  

کـري و تربیتـی در سـطح    اگر مردم مالیات را وظیفه  ملی و دینی خـود بداننـد، ماننـد خمـس و زکـات، ریـشه ف      . فاصله بین مردم را کم کنیم   
اکنون شـما ابـزار دینـی    .  این فتواي امام است. تحقیقاً در حکومت اسالمی، بین مالیات ندادن و خمس ندادن، تفاوتی نیست  . جامعه الزم دارد  

 مـردم بـسیار مهـم    فتواي مرجع تقلید موجود است و مبانی اسالمی هم گفته شده و نیز شیوه هاي تبلیغی هم بـراي آگـاهی   . را در اختیار دارید   
هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی هـاي   « کتاب ←رجوع کنید » .است و آنگاه ما می توانیم مدعی ارائه الگوي موفق مالیات اسالمی در دنیا باشیم     

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 
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 اطالع رضاییمحسن   آقاي. شد بحث هم مروارید علی اصغر  آقاي و انقالب بنیاد درباره
  .خوابیدم وقت دیر. اند داشته موفقی عملیات ،وتؤما جنوب در دیشب که داد

  
  

  1987والي ج 6                             1407 ذیقعده  9 |   تیر 15 دوشنبه
                             

 در بحـث  ادامـه . مانـدم  جلـسه  در ده ساعت تا. رفتم علنی جلسه ساعت هفت و نیم صبح به     
 جلـسه  بـه  و آمـدم  دفترم به تنفس از بعد. بود مطرح جهاد و کشاورزي وزارت ادغام الیحه

 بـه  ولـی  ،کـنم  شرکت گیري  رأي در مهمی بحث چنین در رفت  یم انتظار اینکه با .برنگشتم
 روشـن  نتیجـه . بـودم  ممتنـع  ؛نداشـتم  رأي هـم  من و آورد  نمی رأي الیحه که رسد  می نظرم

 الیحـه  رد ،دادم  نمـی  موافق راي و ماندم  می اگر. نکرد طرف بر را ها  شبهه ،ها  بحث و نیست
 جهـاد  و کشاورزي وزارت ادغام یحهال. شد  می گذاشته من ندادن رأي حسابه  جهت ب  بی

  . شدند دمغ خیلی جهاد و دولت ؛شد ردسازندگی 
 تخفیـف  تقاضـاي ،  اسالمی آزاد دانشگاه افتتاح براي .آمد بابک شهر جمعه امام ظهر

 کارخانـه  دادن براي نیز و شود تقسیط شد قرار که داشت را اهالی کمک پرداخت پیش در
 عـصر . کـرد  مـشورت  قـم  به رفتن یا ،آنجا در ماندن براي   .کرد استمداد بابک شهر به شیشه

 رضـا  بـا  کـه  داد را ضـدانقالب  خلبـان  گـروه  یک زارشگ.  ترابی آمد  مصطفی سرهنگ
 حـل  طـرح  و هـا   جبهـه  در ضـدانقالب  سـربازان  مـشکل  .اند  افتاده گیر و  داشته رابطه پهلوي
  . گفت را مشکل

 شـده  کـشف  مـوارد  بعـضی  زارشگـ  .آمد سپاه اطالعات حفاظت مسئول سعیدي آقاي
 کنتـرل  طـرح  از و کـرد  گلـه  حفاظـت  با سپاه فرماندهان هماهنگی عدم از و داد را ها  توطئه

  . رفتم خانه به شب .خواندم را ها گزارش دفترم در عصر. گفت ضدانقالب سربازان
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 آخـر  برنامـه  دربـاره  ،جلـسه  شـروع  از قبل. نخوردم بر مهمی مسأله به اخبار و ها  زارشگ در
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 درباره نفري پنج و بیست گزارش. دادم توضیحاتی ،بود شده تشنج باعث که مجلس دیروز
 اعتـراض  مـورد  اهانـت،  جبـران  بـراي  ،شـود   مـی  افـراد  بـه  نـسبت  تریبون در که هائی اهانت

  . شد نمی امام دستور مشمول که بودند هآورد مواردي .بود نمایندگان
 از گزارشـی . آمـد  الهیجـان  نماینـده  خیرخـواه  آقـاي  دفتـرم  در. ماندم درجلسه تنفس تا
 تـر  گـران   ـ  ایـران  چـاي  وضـع  کردن بهتر براي و داد سریالنکا و هند در چاي صنعت وضع

   .خواست کمک ـ ها کارخانه به کردن خشک مزد دادن بیشتر و کشاورز از خریدن
 مـشورت   و خواستند  می ارز خارج به سفر برايو   آمدند دینی هاي  اقلیت نمایندگان ظهر
 زنـدگی  ونزوئال در که لبنان هاي  اللهی  حزب از یکی از اي  هدیه .آمد خزاعی آقاي. نمودند

  . بفرستد برایش من طرف از البیضاء  ههجم کتاب دوره یک گفتم متقابالً. آورد ،کنند می
 بـه  زابـل  فرودگـاه  در روسـی  نظامی ترابري هواپیماي یک که داد طالعا روحانی دکتر

 رمانـه تمح برخـورد  و بگیرنـد  کنترل تحت گفتم. دارد سرنشین مسلح گروهی و نشسته زمین
 سپس و پیاده را روسی هواپیماي سرنشینان که شد گرفته تصمیم. شود روشن وضع تا ،کنند

 خانـه  بـه  شـب . کـردم  شـرکت  فرهنگی قالبان عالی  شورايجلسه   در عصر .کنیم بازجوئی
  . آمدم
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. شـدم  بیـدار  وزیـر  نخـست  آقـاي میرحـسین موسـوي      زنـگ  با نماز از قبل. بودم منزل در
 از را آنهـا .کنـد  بازجوئی زابل در ها  روس از دهد  نمی اجازه اطالعات وزارت به سپاه گفت

 خودکـشی  گوینـد    مـی . اسـت  شـده  کـشته  آنها از نفر یک ولی ،آورده پائین زور با هواپیما
 نیروي محققان و روسی مترجم شد قرار. است چگونه مسأله ،نیست معلوم هنوز ولی ،کرده

 وزارت و وزیـر  نخـست  ابـ  تلفنـی . ببرنـد  هواپیمـا  جاسوسـی  ابـزار  از بازدیـد  براي را هوایی
 مـشورت  روس سـفارت  به اطالع و روسی هواپیماي با برخوردنحوه   درباره ،سپاه و خارجه

  .شد
 ضـربه  و شـده  حمله منافقین مقر ده حدود به پاکستان در که داد اطالع شهري   ري آقاي

  .کرد مشورت تبلیغی سیاست بارهدر .اند کرده وارد کاري
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 سید آقاي برگشت با امام موافقت خبر و منتظري آقاي با مالقات گزارش .آمد احمدآقا
 بیـت  امور در دخالت عدم تعهد و کتبی ندامت اظهار شرط به ،قم به تبعید از هاشمی هادي
 اطالعـات  وزارت را شـرایط  ایـن  .داد را مهدي سید گروه با ارتباط عدم و منتظري اهللا  آیت
تعیین و دولـت  ،انتخابـات  ،سـپاه  ،ارتـش  ،نـگ ج دربـاره . 1اند  کرده موافقت امام و کرده 

 کـه  بـودیم  - دفترم ياعضا از یکی - جنتی آقاي مهمان شام. شد صحبت روسی هواپیماي
 شـمالی  کره به سپاه از که هیأتی در شرکت درباره .آمد محسن. آوردند کباب چلو کافه از

  .کرد مشورت ،رود می
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 هـادي سـید   آقـاي . شـد  منتفـی  ؛بـرویم  لبنـان  به فردا بود بنا. آمدم مجلس به ها  مالقات براي
 در قـبالً  . شـود  سـفیر  دوباره خواهد می  او   .داشت گله خارجه وزارت از. آمد خسروشاهی

   .بود ، سفیرکانیوات
 روحانیـت  ویـژه  دادگـاه  مکانـات ا براي. آمدند فالحیان علی و رازینی علی آقایان

] موسـوي [ سـراج  آقـاي . دارنـد  گله قضائی عالی  شوراي همکاري عدم از و کردند استمداد
 تعیـین  براي تهران جمعه نماز ستاد. داد را وضع گزارش و خواست کمک کمیته براي .آمد

  . آمدند - است شده تقدیم شهرداري طرف از که - تهران مصالي زمین تکلیف
 عثمـان  شـیخ  رهبـري  بـه  ،عـراق  کردسـتان  مهـاجر  و سنی و کرد علماي از جمعی عصر

 اعلی مجلس فرمان تحت و باشند اسالمی مستقل جمعیت که است این آنان خواسته. آمدند
 معقـول  پیـشنهادشان  د؛شـو  کمـک  و شـناخته  کردسـتان  اسـالمی  حرکت عنوان به و نباشند
  . است

 مـورد  در تلویزیـون  بـا  اي  مـصاحبه  سـپس  و کـردم  شـرکت  دفاع عالی  شوراي  جلسه در
  . 2دادم انجام زابل در نشسته روسی هواپیماي  و آمریکا شوروي، هند، فارس، خلیج مسائل

                                                
، »صـحیفه امـام  «کتـاب  : مأخـذ .  درج شده اسـت در بخش ضمایم همین کتاب) ره( متن نامه وزیر  اطالعات و پاسخ حضرت امام خمینی  - 1

  ).  ره( مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی303جلد بیستم، صفحه 
 آقاي هاشمی در این مصاحبه ، به سواالت مطرح شده در زمینه هدف قرار گرفتن یک نفـتکش در خلـیج فـارس، فـرود یـک هواپیمـاي         - 2

ران با انگلیس و فرانسه، ارزیابی و مقایسه سیاست هاي آمریکا و شوروي در خلـیج فـارس و   روسی در فرودگاه  زابل، بحرانی شدن روابط ای       
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 مـورد  در و داشـتیم  خارجـه  وزیـر  و وزیـر  نخـست  ،جمهـور  رئیس با اي  جلسه شب اول
  . آمدم خانه به شب. شد گیري موضع و بحث لبنان  وروسی هواپیماي و فرانسه مشکل
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 ایـران  طرف از آمریکا نفتی کشتی به حمله ها  گزارش در. گذراندم مطالعه به. بودم منزل در
 و داشـت  نمهما عفت. نداشتم زیادي کار.  است کرده ایجاد نگرانی و است اخبار صدر در

  . بستگان از ،بود شلوغ منزل
 وضــع ،جنــگ هــاي برنامــه و هــا جبهــه کلــی وضــع .آمــد رضــایی محــسن آقــاي عــصر

 900 کـارگیري  بـه  و بـسیج  طـرح . گفـت  را سـپاه  تهاجمی و تدافعی امکانات و فارس  خلیج
 مخـصوصاً  و عـراق  داخـل  عملیـات  بـراي  زیـادي  بهـاي  و دارنـد  را امـسال  در نیـرو  گردان

 کردسـتان  اسالمی حرکت و عراقی تائب اسراي کارگیري هب نحوه درباره و قائلند کردستان
 همـراه  عفـت  ،سرشـب . شد مذاکره - شده هادنپیش کرد مهاجر علماي وسیله به که - عراق

  . رفت - کرده فوت دیروز که -]باجناقم[ امینیان آقاي مادر تسلیت به خواهرانش
  
  
  1987والي ج 11                             1407 ذیقعده 14 |   تیر 20 شنبه

                                 
رئـیس سـازمان     محمـد  اخـوي  از. آمـد  هاشـمیان  محمد آشیخ ظهر از پیش. بودم منزل در

 سـیما  و صدا بودجه کمبود جوئی  چاره براي هم محمد اخوي تصادفاً .کرد گله صداوسیما
  . کنند صحبت ها گله رفع براي هم با که گفتم. آمد

                                                                                                              
 اگر عراق شرارت نکنـد و کـشتی هـاي مـا    « :در بخشی از این مصاحبه آمده است. دستگیري امام جماعت مسجد دهلی نو هند پاسخ گفت 

  البتـه مـا ایـن    .  پرچم آمریکا یا پرچم کـشور دیگـري را داشـته باشـد    را نزنند، از طرف ما تعرضی به هیچ کشتی نمی شود، خواه این کشتی
همچنـین  . کار را کار زشتی می دانیم، مخالف خواهیم بود و کشوري را که پرچم آمریکا را برکشتی  هایش نصب کنـد، محکـوم مـی کنـیم       

ی بـه دخالـت نـدارد و مـا حـق نـداریم در       کشوري را که کشورهاي بیگانه را به خلیج فارس دعوت کنـد، محکـوم مـی کنـیم، منتهـا احتیـاج       
 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .کارهاي دیگران دخالت کنیم، در عین حالی که تحت پرچم یک کشور بیگانه رفـتن، کـار اشـتباهی خواهـد بـود              

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال «
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. آمـد  سـازمان صـنایع دفـاع      ساصـد  در ترکـان  اکبر آقاي معاون کیانی آقاي عصر
 شـیفت  سـه  بـه  نیـاز  و شیفتی دو کار مشکل از و داد را سازي مهمات کار پیشرفت گزارش

 عبدالمجیـد  آقـاي . گفـت  بیـشتر  جـوئی  صـرفه  امکـان  و ضـروري  غیر خریدهاي و شدن
 در هـا   عراقـی  که داد اطالع سنجقی آقاي. گرفت اجازه خارج به سفر براي .آمد معادیخواه

. انـد   گرفتـه  را جنوبی جزیره شرقی پل از متر سیصد و غربی پل از متر نهصد ،مجنون جزیره
  .  استانداخته راه به  زیادي سروصداي عراق

 گفـت  و کـرد  گـزارش  تلفنـی  را هـا   فرانـسوي  بـا  مذاکره نتایج وضع والیتی دکتر آقاي
ي فاروق الشرع  آقا الزم گفـتم . خواهـد   مـی  مالقـات  و آیـد   می فردا ،سوریه خارجه وزیر 

  . 1کنند مالقات ما همه با ،روز یک در نیست
 تـور  در ،پاکـستان  از بازگـشت  راه در مامورانشان از نفر دو که داد اطالع فالحیان آقاي
 تلفنـی  ،زاهدان جمعهامام  ] جعلی[ اسم به ،منافقینیکی از   . اند  افتاده پاکستان مرزي ماموران

 را او ،شـدم  متوجه اول از چون .بگیرد اطالعات من از خواست و گرفت تماس باره این در
 و فـارس  خلـیج  موضـوع . آوردنـد  مجلـس  از را هـا   گزارش. توجه ابراز بدون ،انداختم  دست
 يزیـاد  هـاي   دلهـره . اسـت  جهان مسأله مهمترین ،کویتی هاي  کشتی به آمریکا پرچم  نصب
  . نگرانند ها آمریکایی خود همه از بیشتر و همه و دارد
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 روش بـا  که آباد عباس منطقه در. کردم بازدید مترو طرح اجراي عملیات از ،مجلس راه در
 و اسـت  مرکزي کارگاه که قورخانه منطقه از و - مجدد ساخت و ريخاکبردا - باز ترانشه

                                                
ش می کرد تا حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه  را با صدام آشتی دهـد و در ایـن زمینـه هـم      در آن روزها ملک حسین، پادشاه اردن، تال - 1

همچنـین نیروهـاي تحـت امـر سـوریه در لبنـان بـه        . موفق شده بود، مالقاتی میان عبدالحلیم خدام و طارق عزیز در خـاك اردن فـراهم سـازد       
. و هواداران حزب اهللا  در غرب بیروت به دست این نیروها قتل عـام شـده بـود    نفر از اعضا 25درگیري با نیروهاي حزب اهللا پرداخته بودند و        

. رسانه هاي عربی گزارش هایی در خصوص بازگشایی خـط لولـه نفتـی  صـادراتی عـراق بـه مدیترانـه توسـط سـوریه را نیـز مطـرح سـاختند                 
یر عبداهللا ولیعهد عربستان سعودي منتـشر شـد کـه    همچنین اخباري در خصوص دیدار اسد و صدام در خاك  اردن، با حضور شاه حسین و ام         

سیاست هاي حافظ اسد در این مقطع زمانی، باعـث شـد تـا در روابـط اسـتراتژیک ایـن کـشور بـا جمهـوري             . با سکوت دمشق مواجه گردید    
  .  اسالمی، فراز و نشیب هایی پدید آید
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  ولـی  ،نیـست  روان ماشـین  کـار  هنـوز . کـردم  بازدیـد ،  شـود   مـی  حفـر  تونـل  ،حفّار ماشین با
  . ندارند خارجی کارشناس. شوند می مسلط رفته رفتهمهندسان 
. نکـردم  شـرکت  مجلـس  جلـسه  در،  متفرقـه  کارهاي و جنگ امور به رسیدگی براي
رئـیس   نـوري  عبـداهللا  آقـاي  بـا . 1دادم انجـام  وسیما صدا با تهران متروي درباره اي  مصاحبه

 باو  وسیما صدا و جبهه در ها طرح مالی نیاز تأمین درباره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
 بـا  آنهـا  همـاهنگی  و عراقـی  مـسلمان  کردهاي کارگیري هب کیفیت درباره آقامحمدي آقاي

  .  کردم صحبت عراق نقالبا اعالي مجلس
 مـسلمانان  وضع از گزارشی. آمد آمریکا در منتظري اهللا   آیت نماینده ،قزوینی آقاي ظهر

  . شد مستضعفان بنیاد کمک خواستار و گفت را تبلیغ به نیاز و آنجا در
 .داشـتند  گلـه  مجلـس در   مراغـه  نماینـده  از. آمدنـد  مراغهشهر   نهادهاي مسؤوالن عصر

 مخـصوصاً  و ساصد هاي  موفقیت گزارش. آمدند نیلی حسین آقاي و کانتر اکبر آقاي
 آمـد  مخـدر  مواد مبارزه با  دادستان ،زرگر سیداحمد آقاي. دادند را الکترونیک بخش

  . داشت انتقاد قاچاقچیان اعدام مجازات شدن محدود از و
 از یکـی  جـسد  نـد گفت. آمدند رزمندگان هاي خانواده انصار گروه و سپاه تعاونمسئولین  

 5 کـربالي عملیـات    از بعـد  اخیـراً را،     پـیش  سـال پنج   رمضان عملیات در مشهد رزمندگان

                                                
البتـه دفعـه قبـل هـم کـه بـراي بازدیـد رفتـه بـودم، هنـوز           . راضـی هـستم  من از بازدید پیشرفت متـرو، نـسبتاً   «:  در این مصاحبه آمده است   - 1

هاي حفار و بعضی قسمت ها مشغول کار نشده بودند، اما پیش بینی می شد که وضع خـوب اسـت، ولـی اینکـه آدم ببینـد، کـار شـروع          ماشین
مـی بیننـد و در عمـل نیـز نـشان مـی دهنـد، ایـن         شده و مشکالت از سر راه برداشته شده و کارکنان و طراحان و مـدیران، خودشـان را موفـق     

کـشوري کـه راه آهـن نداشـته باشـد،      . اهمیت مترو براي ترابري شهري، مثل راه آهن در کل کـشور اسـت  . اطمینان بیشتري به انسان می دهد  
رصـد دارد، چطـوري مـی شـود     در تهرانی که امروز ظاهراً با حدود شش میلیون نفر جمعیت و رشد چهار د   . واقعاً حمل و نقل امروزي ندارد     

شاید تا مردم عمالً مترو را ندیده باشند، نمی تواننـد تـصور کننـد کـه چـه تغییـري در زنـدگی آنهـا         . آن را بدون وسیله انتقال سریع اداره کرد  
اشـتی تـأثیري   از لحـاظ بهد . در شهرهاي بزرگ مثل لندن، پاریس و مسکو، فاصله هاي دور را با یک حرکت سریع مـی رونـد     . پدید می آید  

که روي محیط زیست خواهد داشت و هواي تهران را از آلودگی نجات خواهد داد، مترو بعداً معلوم خواهد شد کـه چـه مقـدار بـه اعتبـار و       
این براي انقالب و کشور بـسیار مهـم اسـت و مـا نمـی تـوانیم آن را       . عظمت کشور کمک می کند و چه مقدار مشکالت را حل خواهد کرد 

شـاءاهللا انتظـار داریـم در     امیدوارم رسانه هاي جمعی، منافع مترو و نیازهاي مردمی را در حد کافی براي مردم توجیه کننـد و ان    . یریمنادیده بگ 
چهار ـ پنج سال آینده، چهار خط خوب متـرو داشـته باشـیم کـه تهـران را بـه کـرج و بهـشت زهـرا و شـهرهاي اقمـاري کـه وزارت مـسکن               

دفتـر نـشر معـارف    » ،1366هاشـمی رفـسنجانی، مـصاحبه هـاي سـال      « کتـاب  ←رجوع کنید » .ن بسازد، وصل کند خواهد در اطراف تهرا    می
 . 1388انقالب، 
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 از. آمدنـد  گـیالن  جهاد مسؤوالن از جمعی. 1کردم صحبت آنها براي. بوده تازه که اند  یافته
 بـه  دعـوت  و کـردم  صحبت آنها براي. داشتند شکایت گیالن جهاد مسئول ،قانع آقاي عزل

  . کردم کار و اتحاد
 فـر  قربـانی  منـوچهر  از مطـالبی  و آمـد  مشاور نخست وزیر   کنگرلو محسن آقاي

ــوز  او کــه گفــت ــان خواهــد مــی و برنداشــته دســت هــم هن ــسه درجری  هــم آلمــان و فران
  . آورد  همرا گذشته اسناد. کند گیري میانجی

 رئـیس  .بـود  ]رئـیس قـوه قـضائیه    [ اردبیلـی موسـوي    آقـاي  دفتر در قوا سران جلسه شب
 حمل اتهام ، به  آلمان در اش  محاکمه مخارج مورد در  طباطبائی صادق آقاي مطالبه جمهور
  . شود تحقیق شد قرار. خواهد می مارك میلیون دو حدود  او .کرد مطرح  را تریاك

 تـصویب  بـا  شـد  قـرار  و شـد  صحبت سالح تهیه مسائل براي کنگرلو آقاي اعزام درباره
 قیمـت  بـه  ،بانـک  به ارزشان تحویل به کنندگان صادر اجبار درباره. شود اقدام مشاور گروه

 آزاد موضـوع  احمـدآقا . شـود  مطرح دولت هیأت در شد قرار. شد بحث تومان 35 دالر هر
 مـشروط  طـور  بـه  آزادي     قرار اسـت   ؛کرد مطرح را تبعید از هاشمی هادي سید آقاي شدن
  . رسیدم خانه به دیر خیلی .شود  انجام
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 فرمانده نیروي دریـایی ارتـش     =  نداجا -ف. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
 جزیـره  امـروز  و خـورده  موشـک  ،کویـت  عازم فرانسوي کشتی یک دیشب که داد اطالع

                                                
هـاي    در این دیدار که مسئولین تعاون نواحی پایگاه هاي سپاه پاسداران به همراه جمعی از اعضاي ستاد هاي مردمی رسیدگی  به خـانواده          - 1

آنگاه آقاي هاشمی طـی سـخنانی   . قاي علیرضا افشار مسئول ستاد و سخنگوي سپاه پاسداران گزارشی ارائه کرد  رزمندگان  حضور داشتند،  آ     
 خطاب به حاضرین، کار آنان را یکی از کارهاي بسیار ضـروري در دفـاع مقـدس کـشورمان کـه پایـه و رکـن اصـلی آن را رزمنـدگان و               

       تشکیالتی در کشور نباشد که به خانواده، حوایج و مـشکالت زنـدگی رزمنـدگان    اگر  « :نیروهاي مردمی تشکیل می دهند، خواند و گفت
هر کس به هر شکل در خدمت خانواده هـاي شـهدا و رزمنـدگان باشـد،     . رسیدگی کند، ناسپاسی انقالب نسبت به سربازان بزرگوارش است       

تا امروز هیچ عنصري ارزشمندتر از عنـصر شـهادت ـ     .  کندبه نحوي با تاریخ سرنوشت این انسان هاي باالتر از همه مخلوقات بستگی پیدا می
معناي شهادت این است که انسان به طـور انتخـابی ، عزیزتـرین موجـودي خـودش را در      . که در ارتقاء انسان و جامعه نقش دارد ـ نداشته ایم 

دفتـر نـشر   » ،1366 سـخنرانی هـاي سـال    هاشـمی رفـسنجانی،  « کتاب ←رجوع کنید ". بهترین راهی که برایش تعیین شده است، فدا می کند  
 .1388معارف انقالب، 
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  . ایم داشته شهید نفر دو در این بمباران .  استشده بمباران عراق وسطت فارسی
 نیـروي  آن از و شود  می خالی معتادان از دارد که "شیرنو"  داد اطالع روحانی آقاي

 نیــروي هــوایی ارتــش=  نهاجــا ورود و مــانع و شــده اشــغال ســپاه توســط ،اســت هـوایی 
  . شوند می
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  . کنند استفاده  از آن نهاجا هم و سپاه هم ،شد قرار و نشوند مانع گفتم رضایی آقاي هب

 ،وزیـر  نخست دستور به داد طالع ا رئیس ستاد تبلیغات جنگ    ،خرازي کمال آقاي
 بـه . دنـ بر  می خارج به ،تبلیغاتی هماهنگی بدون را سردشت شیمیائی مجروحان هواپیما یک

  . شوند هماهنگ تا دکنن صبر ،گفتم وزیر نخست
 بـه  اصـرار  ،سـوریه  خارجـه  وزیـر  آقـاي فـاروق الـشرع      گفـت  تلفنـی  ،محمود اخوي

 دوبـی  در کـه  طباطبـائی  جـواد  سـید  شـب  .بیایـد  مجلـس  بـه  فردا گفتم. دارد من با مالقات
  .کرد رضایت ابراز ،ایران صادرات وضع از و آمد ،دارد تجارت
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 ،کـویتی  هـاي   کـشتی  بـه  آمریکا زدن پرچم. کردم کار دفترم در ساعت هفت و نیم صبح     تا
 جمعـی  با تنفس در. ماندم علنی جلسه درساعت ده    تا.  است افتاده تأخیربه   دیگر هفته یک

  . 1داشتم آنها با اهیکوت صحبت و کردم مالقات شهرري نوجوانان و مازنداران رزمندگان از
 صـورت  در فارس  خلیج در دفاعی هاي  طرح بررسی براي خاتم قرارگاه جلسه در سپس

ــه ــا حمل ــري و آمریک ــیج در درگی ــاي خل ــایی نیروه ــش دری ــپاه و ارت ــرکت س ــردم ش  .ک
                                                

مـا  « چالوس در پاسخ بـه اظهـارات ریگـان مبنـی بـر اینکـه       ) عج( آقاي هاشمی در دیدار با اعضاي مرکز آموزش سپاه پاسداران المهدي      - 1
انصافاً، ایـن خیلـی   «: گفت»  با اضطراب بخوابندبرنامه هاي خلیج فارس را به طور مبهم  می گوئیم که ایرانی ها خواب راحت نداشته باشند و         

نادانی است که رئیس جمهوري کشوري مثل آمریکا، بعد از هشت سال ایرانی ها را نشناخته باشد و خیال کند وقتی اوضاع مبهم است، مـا بـا        
نیـا را بـه زحمـت مـی اندازنـد و بحـران و       آنها با نادانی خـود د . ما متأسفیم که قدرت دنیا دست چنین افراد نادانی است   ! اضطراب می خوابیم  

آنهـا نمـی تواننـد از شکـست     . نتیجه  این کار، تنها طوالنی شدن جنگ و نزاع اسـت . کانون نزاع پدید می آورند و مانع احقاق حق می شوند         
ی تـر کننـد کـه دود آن بـه     محتوم بعثی هاي رو به زوال جلوگیري کنند، بلکه  تنها می توانند مقداري دوره جنگ، نـزاع و آشـوب را طـوالن      

کاش دشمنان ما چشم حقیقت داشتند و این مظاهر انسانیت و شور و هیجان در راه خداوند را مـی دیدنـد و واقعیـات    . چشم همه خواهد رفت  
 دفتـر نـشر معـارف   » ،1366هاشمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال     « کتاب ←رجوع کنید » .را درك می کردند و دنبال شرارت نمی رفتند   

 . 1388انقالب، 

 پیش نویس بخشی از نامه به شوراي نگهبان
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 نیروهاي از مرکب کار گروه یک شد قرار .شد بحث مقداري و دادند ارائه  را هایشان طرح
 خاتم قرارگاه ستاد به فردا پس براي و کنند هماهنگ و تلفیق را طرح اهسپ و ارتش گانه سه

  . بیاورند
 کـه  دارنـد  تمایـل  کـویتی  مـسؤوالن  که داد گزارش .آمد کویت از احمدي آقاي عصر
   شکـالّ  بانـد  گزارش .آمدند شهربانی آگاهیاداره   از نفر دو. کنند حل ما با را مسائلشان

  . کنند تعقیب آخر تا شد قرار .دادند را گیر باج
 در مـدرس  تربیـت  شد قرار. کردم شرکت فرهنگی انقالب عالی  شورايجلسه   در عصر

 ناراضـی  تـصمیم  ایـن  از بهداشـت  وزیـر  دکتر علیرضا مرندي  . بماند عالی آموزش اختیار
 اولـین  اسـت  قـرار  کـه  - کـویتی  کـشتی  مورد در جمهور رئیس آقاي با جلسه از بعد. است
  . داشتیم موافق نظر .کردم مشورت  - شود نصب آن وير آمریکا پرچم

 مقاومـت  پایگـاه  و نواحی فرماندهان جمع در اي  خامنهیت اهللا   آ با را عشاء و مغرب نماز
 برنامـه . 1کـردیم  سخنرانی من و اي  خامنه آقاي سپس و خواندیم تهران و مرکزي هاي  استان
  .  استشده تنظیم جاري سال در گردان 900 بسیج براي

 دربـاره  .کـردم  شـرکت  مبـارزه تهـران    روحانیـت  جامعه مرکزي شورايجلسه   در
 روحـانیون  بـه  عمـدتاً  که دهند  می تومان هزار پانصد ماهانه امام. بود بحث جامعه مالی وضع

  .رفتم خانه به وقت دیر .شود دیگر کارهاي صرف آن نصف شد قرار. شود می داده نیازمند
  
  

  1987والي ج 15                      1407 ذیقعده 18  |  تیر 24 چهارشنبه

                                                
اسـتکبار جهـانی پیـشرفته تـرین امکانـات موشـکی، هواپیمـا، هلـی کـوپتر، جنـگ الکترونیـک،            « : در بخشی از این سخنرانی آمده اسـت   - 1

اطالعات آواکس ها و کشنده ترین مواد شیمیایی و خطرناك که در هیچ جاي دنیا استفاده نشده بود را در اختیار عراق گذاشـت و کـاري از          
 ضربه کاري به ارتش عراق وارد کردیم و چند استان شـمالی عـراق دسـتخوش    5پس از اینکه مشاهده کرد ما در عملیات کربالي     .  نبرد پیش

آنهـا اولـین قـدم را در اولـین قطعـه از بـاتالق       . تشنجات و قیام مردمی گردید، حال آخـرین توطئـه را در میـدان آمـدن خـودش دیـده اسـت             
ما آماده ایم که کشتی هاي آمریکایی را غرق کنیم و بنـا بـه حکـم قـرآن،     . در باتالق هم راه بازگشت مشکل استفارس گذاشته اند و      خلیج

مـا مایـل نیـستیم جنـگ گـسترش پیـدا کنـد امـا اگـر          . ارتش بیست میلیونی واقعاً آماده جهاد است و تداوم جهاد براي ما یک اصل می باشـد       
م مرحله دوم ارتش بیست میلیونی، نمایش قدرت بدهیم و اگـر اسـتکبار جهـانی درس نگرفـت و در     دشمن دیوانگی کرد، ما آماده ایم با اعزا 

باتالق وارد شد، آن روز براي ما روز تلخی نیست، در آن روز بخشی از لوله هاي توپ خودمان را بـه سـوي یـا نکـی هـا خـواهیم گرفـت و                 
ا هدایت خواهیم کرد و ایـن را دنیـا خواهـد دیـد و در آن روز دیگـر بـراي       اسراي آمریکایی را  دست روي سر و با ذلت به سوي اردوگاه ه   

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .آمریکا، بازگشتی وجود ندارد
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 از جمعـی  بـراي  تـنفس  در. بـودم  علنـی  جلـسه  در سـاعت ده     تا. آمدم مجلس به زود صبح
  . کردم صحبت ها مالقاتی
 ناراضـی  بـاختران  اسـم  از . داشتم باختران نماینده صفائی ارسالنآقاي با مالقاتی ظهر

  و آمدنـد  مازنـدران  نماینـدگان .  برگـردد  کرمانـشاه  سـابق  اسـم  بـه   کـه  خواهد می ،است
 اکثریـت  نـاراحتی  باعـث  ،گذشته سفر لغو. کردم قبول ؛بودند مازندران به من سفر خواستار

  . استشده نمایندگان
 وزیـر  نخست آقاي دفتر درهم   قوا سران جلسه  .داشت جلسهمجلس   رئیسه هیأت عصر

 از محاصـره  رفـع  اگـر  کـه  شـود  داده ساعته 72 اولتیماتوم ،فرانسه به که گرفتیم تصمیم. بود
 تنبیـه  را ایران سیاسی مأمور ،زاده  امین محسن آقاي ضاربان و نکنند پاریس در ما سفارت

 هـا   فرانـسوي  کـه  آمـد   مـی  دسـت ه  بـ چنـین    ژنـو  مـذاکرات  از. کنـیم   مـی  روابـط  قطع ،نکند
  . نشود تلقی انفعالی ما حرکت که کنیم می شدستیپی ما لذا ،کنند رابطه قطع خواهند می

 و قـانونی  تـشریفات  از خـارج  انـد   داده اجـازه  امـام  کـه  داد اطالع اردبیلیموسوي   آقاي
 فـصل  و حـل  ضـربتی   بـه صـورت      را دار وخـم  پـیچ  هاي  پرونده و ها  توقیف پرونده ،اداري
 برنامـه  و امـام  بـا  ایـشان  مالقـات  و منتظـري  اهللا  آیـت  با خود مالقات ماجراي احمدآقا. کنند

 بیـت  در دخالت عدم تعهد ندامت، اظهار گانه، سه شرایط با را هاشمیهادي سید آزادي
 هـاي    کـشتی  زدن طـرح . کـرد  تعریـف  را مهـدي  سید عوامل با ارتباط عدم و منتظري آقاي

 آمریکـا  پـرچم  نـصب  برنامـه  با مبارزه در پیشدستی عنوان .شد مطرح فکان خور در کویتی
  .شد یدتأی

ــی ــوي - عل ــالع - زاده اخ ــه داد اط ــات وزارت ک ــراي را او اطالع ــیح ب ــاره توض  درب
 جزئیـات  و برود گفتم. است کرده دعوت گیت ایران جریان در ها  آمریکایی با هایش تماس

 مالمـت  ،اینجانـب  منـع  با و اجازه بدون ،باره این در اقدام خاطر به را او  .بگوید صادقانه را
 احمـد  ،نظـامی  دادگـاه  کـه  داد اطالع اردبیلی آقاي. بگوید راست را چیز همه گفتم. کردم

 محکوم اجتماعی حقوق از محرومیت سال سه و حبس سال دو به را نماینده نطنز کاشانی
  .آمدم مجلس به خواب براي.  استکرده
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 از آمریکا که دیدم ها گزارش در. کردم دفتر کار در  ساعت هفت و نیم صبح تا نماز از بعد
 و شـده  نگـران   - آینـده  شـنبه  سـه  - کـویتی  کشتی اولین اسکورت شروع زمان شدن فاش

 آخـرین  .مانـدم  مجلـس  جلـسه  در نـه  سـاعت  تا. کند عوض را برنامه است ممکن گوید  می
  . بودتابستانی تعطیل از لقب جلسه

 کـشید  طول ظهر از بعدیک   ساعت تا  این جلسه  .کردم شرکت خاتم قرارگاه جلسه در
 مطـرح  آمریکا با درگیري صورت در ،فارس خلیج در تهاجمی و دفاعی هاي طرح و در آن   

 هـم  عـصر  .کـردم  لغو را ها  مالقات ظهر. ماند ناتمام کار و رسیدیم خوبی تصمیمات به .بود
  . نرفتم دفتر کارهاي انجام به خاطر  ،دفاع عالی شورايجلسه  به

 نمـاز  عربی خطبه. 1کردم صحبت آنها براي. آمدندیشان  ها  خانواده با انتظامات پاسداران
 بـا  رابطـه  در آمریکـا  حکـام  وضـع  ،هـا   گـزارش  در .فرستادم ترجمه براي و نوشتم را جمعه
 بـه  رو و انفعـالی  سفید کاخ و رسد  می ظرن به سردرگم و مغشوش گیت ایران و فارس  خلیج

 دفتـر  آشـپزخانه  از. بودنـد  فـاطی  مهمـان  ها  بچه .آمدم خانه به شب. کنند  می حرکت ضعف
  . آوردند شام من براي ،امام
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اده هایـشان حـضور داشـتند، آقـاي هاشـمی بـا        در این دیدار که کارکنان دفتر حفاظت مجلس شـوراي اسـالمی بـه همـراه اعـضاي خـانو       - 1
برشمردن اهمیت کار واحدهاي حفاظت و انتظامات و تأثیر آن در محـدود کـردن فعالیـت هـاي ضـد انقـالب در خـصوص مـسائل حفـاظتی              

و اینکـه تـاکنون   کار برادران حفاظت بسیار پر اهمیت است و دشمنان انقالب و اسالم به منطقه مورد حفاظت شما، نظـر سـوء داشـتند      «: گفت
در مجموع شـما توانـسته ایـد جلـوي بـروز هـر       . نتوانسته اند، شرارتی کنند، نتیجه حضور فرد فرد شما در محل هاي مورد حفاظت بوده است         

حادثه اي را در این منطقه بگیرید که این ثمره بسیار بزرگی است و به این خـاطر، خـدمت شـما، خـدمت مـستمر و فعـالی بـه انقـالب اسـالم                 
بعضی جوان هاي حزب اللهی و فداکار می گویند که همسران آنها نیز باید مثل آنان باشند، ولی در حالی که هـرکس از زن و مـرد در        . ستا

همـانطور کـه خداونـد    . مبارزات انقالبی، باید شریک باشد، خشکی هم نباید کرد و تا حدي کـه مقـدورتان هـستند بـه خـانواده خـود برسـید         
خداونـد ایـن منـاظر    . کالیف شرعی خود را انجام دهیم، همانطور هم دوست دارد که از موهبت هاي خدا اسـتفاده کنـیم      دوست دارد که ما ت    

خانم هاي حزب اللهی  باید مراعـات کننـد کـه     . طبیعی و تفریحگاه ها را آفریده است که اگر می توانیم استفاده کنیم و از آن بهره مند شویم   
عاتشان، همسرانشان را که باید در شغلشان دقیـق باشـند، تحـت فـشار قـرار ندهنـد و لـذا الزم اسـت شـما نیـز بـا            به خاطر عدم تأمین بعضی توق   

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .همسرانتان همکاري کنید که آسوده خـاطر باشـند و بتواننـد هوشـیاري خـود را حفـظ کننـد           
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سخنرانی هاي سال 
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 اقامـه  تهـران  دانـشگاه  در را جمعـه  نمـاز . کـردم   مـی  مطالعه درخانه و نیم صبح  ساعت ده    تا
 شـرق  سنت اهل وضع جزوه ظهر از بعد و خواندم را تاور گزارش بقیه ظهر از پیش. 1کردم
 اعـالن  فرانـسه . خوانـدم  ،آوردنـد  را هـا   گـزارش  عصر و ظهر از پیش.  مطالعه کردم  را ایران
 تـا  اگر که بودیم داده اولتیماتوم  دیروز ما ؛ است کرده قطع ایران با را خود روابط که کرده

 تنبیـه  زاده امـین  محـسن  ضـاربان   و نشود برطرف پاریس در سفارتمان محاصره ساعت 72
 هـم  عـصر . کـردیم  دسـتی  پـیش  اعـالن  در  کـه  شـد  خـوب . نیمک می قطع را روابط ،نشوند

  . کرد رابطه قطع اعالن ما خارجه وزارت
 ظهر از پیش. است معالجه براي خارج عازم .دارد قلبی کسالت. آمد سالمت آقاي عصر

 سـابقمان  مستخدمه - معصومه. آورد حال هاي   پله براي قالی کناره و آمد درویش آقاي هم
  .داد هدایائی او به هم عفت .آورد هدیه قالیچهو  آمد -
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در خطبـه دوم موضـوعات عوامـل گرانـی و     .  در خطبه  اول، بحث عجب و تکبر از مجموعه بحث هاي استضعاف و استکبار مطرح شـد       - 1

تورم و لزوم مقابله با آن، لزوم حفظ تعادل در قیمت ها، لزوم همکـاري مـردم بـا دولـت در اجـراي برنامـه هـاي مبـارزه بـا گرانـی، شکـست                
 جهانی علیه انقالب اسالمی، همدستی آمریکا، انگلیس و فرانسه در ایجاد جنگ روانی علیه جمهوري اسـالمی و تحلیلـی        هاي استکبار  دسیسه

اگـر مـی بینیـد در دنیـا اینهـا ابهـت       « :در بخشی از خطبـه دوم آمـده اسـت   . درباره حضور کشورهاي بیگانه در منطقه  خلیج فارس مطرح شد       
براي اینکه آنها خیلی بدبخت و فالکت زده هـستند کـه از سـایه خودشـان مـی ترسـند و       .  ضعیف هستنددارند، براي اینکه آن کشورها خیلی    

آنها هیاهو راه می اندازند، و اال آمریکا، انگلیس و فرانسه در شرایطی نیست که بتوانند االن یک کار جدي در جایی مثل خلیج فـارس انجـام         
آمریکا از واترگیـت صـدمه خـورده اسـت، بـه قـول خودشـان از        . االن جنگ روانی است. رسددهند، مگر اینکه دیگر کارد به استخوانشان  ب 

. ایران گیت صدمه خورده است، در آنجا حزب جمهوري خواه دارد می پوسد، اصولی را که اعالم کـرده بـود معلـوم شـد دروغ مـی گویـد          
جـنس را گـران   . ادند، دائمـاً نـشان دادنـد کـه قابـل اعتمـاد نیـستند       اینها این قدر بی صداقت هستند که در همین کار کوچکی که با ما انجام د   

دادند، جنس را تقلبی دادند، دروغ گفتند، به موقع ندادند، در صورتی که اگر از سود این معاملـه کوچـک سـی چهـل میلیـونی صـرف نظـر               
د که آدم این قدر بیایـد درون فاسـد خـودش را    سود معامله سی چهل میلیونی مگر چقدر می شو. کردند، یک معامله سالمی انجام می داد      می

ممکن بود گروگان هایشان آزاد می شد و حتی آن دروازه اي را که می خواستند باز کنند براي اینکه آن گذشـته هـاي تلخـشان         . نشان بدهد 
 که جـنس مـثالً هـزار دالري را    را با ایران یک مقدار جبران کنند، شاید داشت به سیاستشان نزدیک می شد، ولی آن باطن خبیث و فاسدشان       

دو هزار دالر  حساب بکنند، یا براي یک سوژه تبلیغاتی در آینده علیه ما داشته باشند، جنس را که از آمریکا براي ایران در حرکـت بـود، در          
اي تلـخ و نادرسـت نـشان دادنـد     اسرائیل  به زمین نشاندند که فردا بگویند که این جنس از اسرائیل وارد ایران شده است، با این گونه شیوه هـ     

هاشمی رفـسنجانی، خطبـه هـاي جمعـه سـال      « کتاب ←رجوع کنید » .که هیچ وقت اینها قابل اعتماد نیستند، حتی موقعی که التماس می کنند 
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366
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 طـاهري  جـالل الـدین    آقـاي  ظهـر  از پـیش . گذشـت  مطالعه بهوقت   بیشتر .بودم منزل در
 تلـخ  ؛کـرد  نقـل  را منتظري اهللا  آیت با مذاکرات جریان. آمد امام جمعه اصفهان   اصفهانی

  . کرد مشورت مجلس آینده انتخابات به راجع  او. است
سـرتیپ  .نوشـتم  را جنـگ  دربـاره  ظريمنت آقاي اظهارات کتاب مقدمه از قسمتی عصر

 منطقـه  در دیـشب  عـراق  که داد اطالع نیروي زمینی ارتش   نزاجا فرمانده حسنی سعدي 
 ،88 لـشکر  نیروهـاي  ولـی  شـده،  متـصرف  مواضعی ابتدا و کرده حمله ما نیروهاي به سومار
 بعـداً  بناسـت  کـه  مانده ریگ کهنه ارتفاعات در متیسق و اند  گرفته پس را آن اعظم قسمت
  .ایم گرفته اسیر 67 و بگیرند

 ،طـرف  دو هاي  دیپلمات از تعدادي اند  خواسته ها  فرانسوي که گفت تلفنی والیتی دکتر 
 وريتـ ] پـل   ژان[ و گرجی وحید جمله از ،بمانند پاریس و تهران در منافع حافظ عنوان به

  .پشیمانند که است معلوم  ؛است خوب گفتم که
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 سـاعت   .شـد  صـرف  منتظري آقاي کتاب مقدمه نوشتن براي منزل در هشت صبح  ساعت تا
 مـذاکره  ارتـش  طـرح  و جنـگ  مـور  ا در. آمـد  روحـانی  دکتر. آمدم مجلس بههشت و نیم    

 دربــاره را اي خامنــه اهللا آیــت نظــر و ابوموســی رهجزیــ و شــیرینو پادگــان مــورد در. کــردیم
مـسئول روابـط عمـومی       سـعیدالذاکرین . کـرد  نقـل  فـارس   خلـیج  در مـا  تهاجمی هاي  طرح

  . داشت گله کارپردازها از .آمد مجلس
 نگـران  المهدي صادق با نامه تفاهم اجراي عدم از. آمد سودان در سفیرمان قادري آقاي

 شـرقی  آلمـان  در سـفیرمان  آصفی آقاي. گفت سودان سیاسی و اقتصادي مشکالت از. بود
  . داد شرقی آلمان اوضاع از شرحی و است راضی کشور دو تجارت توسعه از. آمد

 آقاي حسن عابـدي جعفـري      همراه يتولید هاي  تعاونی هاي  اتحادیه مسئولین عصر
  بودنـد  آورده جنـگ  بـراي  کمـک    تومـان  میلیون هفت از بیش  آنها. آمدند بازرگانی وزیر
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  . 1کردم صحبت آنها براي مفصالً هم من و دادند را کار گزارش
و  کـشید  طـول  مغـرب  تا  که داشت جلسه فارس  خلیج بحران  بررسی براي خاتم قرارگاه
 سـفر  در اي  خامنـه  آقـاي . بـود  احمـدآقا  منزل  در قوا سران جلسه شب. شد اتخاذ تصمیماتی
 هـم  والیتـی  دکتر و دادستان کل کشور   ها  یخوئینموسوي   آقاي .است شرقی آذربایجان

  .داشتند شرکت
 مراحـل  و فـارس   خلـیج  بـراي  قرارگـاه  تـصمیمات  گزارش. یافتند حضور جلسه در امام 

 هـاي   کشتی اول قدم. گفتم را آمریکا دریایی نیروي آمدن فرض با ،موجود وضع با برخورد
 از پـس  ولـی . کنیم چنین دندندی الزم بحث کمی با ولی منیز  می را آمریکا اسکورت تحت
 و شـود  عمـل  ،دادنـد  تـشخیص  مـصلحت  مسؤوالن گونه هر که دادند پیغام ،جلسه از رفتن

 هـم  ایـشان . خواستم نظر هم اي خامنهیت اهللا  آ از تلفنی و کرد تصویب را همین سران جلسه
 بیـه تن مـورد  در توانـد   مـی  دولـت  کـه  گفتنـد  جلـسه  ایـن  در امـام .  کردند تایید را نظر همین

  .کند اقدام گرانفروشان و محتکران
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تحادیـه هـاي صـنفی، صـنعتی، تولیـدي و خـدماتی حـضور         در این دیدار که وزیر بازرگانی، به اتفاق  مـدیران و اعـضاي تعـاونی هـا  و ا     - 1

 مساله تعاونی ها، امري نگران کننده نیست که در آینده از پشتیبانی مجلس و دولـت و نظـام اسـالمی،   «: داشتند، آقاي هاشمی  اظهار داشت    
 اسـتفاده از نیروهـاي کـار آمـد کـه ممکـن       تأکید بر تعاونی ها، ریشه در یک اصل اسالمی دارد؛ به خاطر تأمین عدالت و     . برخوردار نباشد

در قـانون اساسـی بـر ایـن مـساله تأکیـد شـده اسـت کـه بخـش           . دنـ است در صورت نبود تعاونی،  نتوانند در میدان خدمت به جامعه قرار گیر  
قـالب ایـن   علـت مهمـی کـه مـا از اول ان    . تعاونی، مکمل بخش هاي خصوصی و دولتی است و عمده نیروهاي خدمتگزار را شامل مـی شـود         

جهت را در نظر گرفته ایم، آن است که اگر در نظام ما تعاونی ها نبود، به علت اسالمی بودن نظام، نقص عمـده اي بـه وجـود مـی آمـد و مـا          
نمی توانیم مانند مارکسیست ها و کمونیست ها، همه کارهاي تولیدي  و توزیعی  را به دولـت بـدهیم، چـون ایـن مـساله بـا آزادي کـه اسـالم           

انسان ها در انتخاب شغل و بکارگیري سرمایه و در خدماتی کـه مـی خواهنـد عرضـه کننـد، از      . اي انسان ها قائل شده است، سازگار نیست    بر
اساس نظـام اسـالمی مـا، اجـازه نمـی داد کـه بـراي تـأمین         .  دیدگاه اسالم و قرآن، به صورت ابزار یک نظام متمرکز دولتی نمی توانند باشند         

ما وقتی اختیار را به دولت نتوانیم بدهیم، اگر تعاونی ها نباشد، راه دیگر این است کـه فقـط بـه    . ز را در اختیار دولت بگذاریمعدالت، همه چی 
اي که می توانند از عهده یک کارخانه یا کارگاه برآیند،  میدان فعالیت  تولیدي یا تـوزیعی بـدهیم، امـا بخـش عظیمـی از          سرمایه داران عمده  

تنها راهی کـه وجـود دارد، بـراي اینکـه مـا از      . نیروي خودشان کار می کنند، اینها عمالً از کارهاي اساسی کنار گذاشته می شوند مردم که با    
نیرو هاي مبتکر،  خالق، عالقمنـد و دلـسوز و کـسانی کـه مـی خواهنـد بـا اسـتقالل، کـار و زنـدگی کننـد، ایـن اسـت کـه بایـد متوسـل بـه                         

دفتـر  » ،1366هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال    « کتاب ←رجوع کنید » .ین راه را هم انتخاب کرده ایمهاي تعاونی شویم که ا     شرکت
 .1388نشر معارف انقالب، 
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 رأي کـه  گفتنـد  تلفنـی  اردبیلـی موسوي   آقاي. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در

 خـدمت  دوبـاره  .کـرد  تردید اظهار تلفنی هم احمدآقا. گیرند  می پس مورد یک در را خود
 نیـروي  فرمانـده  عالئـی  حـسین  آقـاي . کردند تایید را سابق نظر همان امام و رفت امام

 ابالغ را سران جلسه و امام نظر. داد را شمالی کره به سفر گزارش. آمد منزلبه   سپاه دریایی
  .کردم

 مـصاحبه  ،ساعت سه  نزدیک .مدآ مصاحبه براي اطالعات روزنامه تحریریه هیأت عصر
 و خـارجی  سیاسـت  و فـارس   خلـیج  و جنـگ  مـسائل  و جبهـه  اطالعات درباره. 1کشید طول

  .  صحبت شددیگر و متفرقه مطالب و اقتصادي سیاست
 و آورده خـوبی  نمـره  کنکـور  در که است خوشحال. آمد ،بود رفته مشهد به که مهدي

 همراه همکـالس هـایش بـه        هم یاسر. کندخاب  انت تواند  می ،بخواهد و باشد الزم که جا هر
 آنهـا . نیـستند  راضـی  8 فـتح   عملیاتاز  ها بارزانی که داد اطالع محمدي آقا. مشهد رفت 

  . شود بحرانی اوضاع شان منطقه در نیستند مایل
  
  

                                                
مسایل شوراي امنیت، به اعتقاد مـن، جزئـی از یـک مجموعـه اقـدامات اسـت کـه در حـال انجـام          « : در بخشی از این مصاحبه آمده است    - 1

نهایی زیاد امیدوار نیستند که بتوانند از این قطعنامه نتیجه اي بگیرنـد و ایـن قطعنامـه ، تکـرار کمـی متفـاوت حـرف        آنها هیچ وقت، به ت . است
با مسایلی که در خلیج فارس در جریان است و مسایلی که در این زمینه ما تحت تحریم شدید آمریکـایی هـا  قـرار داشـته         . هاي گذشته است  

خرید مربوط به چند سال قبل از انقالب را که پولش را پرداختـه بـوده ایـم، بـه خـاطر اینکـه تحـت  لیـسانس         ایم، حتی یک کمپانی ایتالیایی،   
در مورد سـالح هـایی هـم کـه     . آمریکایی ها فعالیت می کند، به خاطر عدم اجازه آمریکایی ها، از تحویل این تجهیزات به ما خودداري کرد     

بنابراین ما در تحریم تسلیحاتی آنها، کمتر ضربه پذیر هستیم و در حـال حاضـر هـم    .  سال قبل بود12 تا 10به ما دادند، این سالح ها مربوط به  
قسمت مهم و اعظم تسلیحات جنگ را در داخل کشور خودمان تولید می کنیم و البته طبیعـی اسـت، عـراق کـه شـدیداً مـستاصل اسـت و از             

ورده است، ظاهراً از هرگونه پیـشنهاد آتـش پـس، بازگـشت بـه مرزهـاي گذشـته و         به این طرف،  بیشترین ضربه ها را از جانب ما خ       64سال  
در حقیقت براي دنیا روشن است که طرف متجاوز، کیست و این نکته اي است که حتـی خـود عراقـی هـا هـم          . دیگر موارد استقبال می کند    

جنـگ مهـم نیـست، بایـد طـرف ادامـه دهنـده ایـن جریـان هـم           یکبار به آن اعتراف کرده اند، به این نحو که گفته اند تنها طرف آغاز کننده    
بعیـد مـی دانـم کـه کـشورهاي دیگـري وارد ایـن جنـگ شـوند، گرچـه جریـان            . و ایـن اعترافـی اسـت کـه آنهـا داشـته انـد           ! مشخص شـود  

 بعیـد بـه نظـر مـی رسـد      هاي ما در انگلیس و فرانسه، ادامه یک جریان کمک رساندن به عراق بود، اما واقعیت آن است که خیلـی           سفارتخانه
آنچـه  کـه   . البته عراق با تمام امکاناتش تاکنون در مقابل مـا ایـستاده اسـت و نبـرده اسـت     . کشور هاي دنیا، خود را مستقیماً  وارد جنگ کنند     

ار بـسته انـد کـه    مهم است از اول هم، این کشورها پشت سر عراق بوده اند و هرچه در توان داشته اند براي حفظ رژیم حاکم بر عراق، بـه کـ   
 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .برایشان ثمري نداشته است
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 بـس   آتشبر   مبنی آرا اتفاق به 1امنیت ورايش598 قطعنامه تصویب رخب ،آمریکا رادیو از
 مـوازین  از تخلفـات  و حملـه  آغـاز  از در ایـن قطعنامـه    . را شـنیدم   عـراق  و ایـران  جنگ در
 بایکوت به اشاره ، اظهار تأسف شده است، ضمناست عراق تخلفات به اشاره که المللی بین

  . 2پذیرد نمی را قطعنامه که طرفی
 اینکـه  جـاي  بـه  ،داشتند نیت حسن اگر بگویند که گفتم خارجه وزیر و وزیر خستن به
 صـدور    از قبـل  کنـد،  مـشخص  را جنـگ  آغـازگر  آینـده  درکـه     را اي  کمیته ،بدهند وعده

 بـا  اکنـون  هـم  آمریکـا  نیـز  و باشـد  جنـگ  خـتم  بـراي  راهی که کردند  می مشخص قطعنامه
 ،گویــد مــی کــه کــرده رایــن قطعنامــه  ا پــنجم بنــد نقــض ،فــارس خلــیج در نظــامی حــضور

  . 3بپرهیزند ،است جنگ دامنه توسعه و بیشتر تشنج باعث که کاري از دیگر هاي دولت
                                                

  .  شوراي امنیت سازمان ملل در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است598 متن کامل قطعنامه - 1
.  را به اتفـاق آراء تـصویب کردنـد   598رقراري آتش بس در جنگ ایران و عراق، قطعنامه  اعضاي شوراي امنیت  سازمان ملل به منظور ب         - 2

این قطعنامه ـ که در آن اشاره اي به کشور آغاز گر جنگ نشده است ـ  در چارچوب فصل هفت منـشور ملـل متحـد  تنظـیم شـده و اهمیـت         
 بـوده اسـت؛ نظـارت، اقـدامات و     598امـل در تـصویب قطعنامـه    فشارهاي دیپلماتیک آمریکـا و سـپس انگلـیس مـؤثرترین عو    . ویژه اي دارد 

رونالـد ریگـان رئـیس جمهـوري آمریکـا، ضـمن یـادآوري        . مواضع مقامات این دو کشور نقش محوري آنها را در این زمینه نشان مـی دهـد      
شـوراي امنیـت   «: امنیـت گفـت   شـوراي  598تعهدات این کشور در مورد امنیت و ثبات کشورهاي دوست خود در منطقه، در مـورد قطعنامـه       

من از تمامی اعـضاي سـازمان ملـل    . امروز گامی تاریخی در جهت پایان بخشیدن به جنگ فزاینده و مخاطره آمیز ایران و عراق برداشته است      
، خـود  متحد درخواست می کنم که در جهت استفاده از نفوذ خود به منظور ترغیـب دو کـشور متخاصـم در پایـان دادن بـه نبـرد تأسـف بـار           

در ایـن قطعنامـه   «:  گفـت 598 وزیر امور خارجه آمریکا نیز با اعـالم پـشتیبانی کـشورش از اجـراي قطعنامـه      "جورج شولتز "» ...همگام شوند 
طرفی دقیقاً رعایت شده و آمریکا مصمم است که نگذارد درخواست شوراي امنیت در مورد توقف جنگ ایـران و عـراق بـه یـک ژسـت           بی

ایـاالت متحـده آمـاده اسـت کـه تحـت       « :وي همچنین  به بهبود احتمالی مناسبات تهران و واشنگتن اشاره کرد و افزود    » .دتوخالی تبدیل  شو   
پاسـخ مثبـت ایـران بـه قطعنامـه سـازمان ملـل و پایـان دادن بـه          « :شولتز سـپس گفـت  » .شرایط مناسب، با دولت انقالبی ایران گفت و گو کند    

در همین حال وي ـ کـه خطـابش غیـر مـستقیم بـه ایـران         » .ا، به از سرگیري روابط کمک زیادي می کنداقدامات تهاجهی علیه دیگر کشوره
واشنگتن روشن ساخته که خواستار قطعنامه دیگري است که تحریم اسلحه را علیه هر یک از طرفین که تقاضـاي شـورا را   « :بود ـ تهدید کرد 

 » .نپذیرد، اعمال کند

در بخـش هـایی از ایـن بیانیـه ضـمن ناعادالنـه خوانـدن ایـن         .  بیانیه اي منتـشر کـرد  598 ایران، درباره قطعنامه   امروز وزارت امور خارجه    - 3
در پایـان  «: قطعنامه ، به تناقض بندهاي آن و خودداري از معرفـی آغـازگر جنـگ و لشکرکـشی آمریکـا در خلـیج فـارس اشـاره شـده اسـت             

به عراق به جمهوري اسالمی می گذرد، شوراي امنیت سازمان ملـل بـار دیگـر  بـا تـصویب      هفتمین سالی که از شروع تجاوز وسیع و همه جان      
شـوراي امنیـت قطعـاً نمـی توانـد خطـاي       . قطعنامه غیر عادالنه از ایفاي مهم ترین وظیفه خود در حفظ صلح  و امنیت بین المللی عـدول کـرد       

 بر اقدامات عملی شورا علیه هر نوع تجاوز و نقـض صـلح در آغـاز تجـاوز     خود را در نایده گرفتن مواد فصل هفتم منشور ملل متحد که ناظر   
 از فصل هفتم منشور که مبناي بندهاي اجرایی اخیر قرار گرفته، نـه تنهـا خطـاي گذشـته را     40 و 39اشاره به مواد . عراق می باشد، انکار نماید  
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 ،آوردنـد  را هـا   گـزارش . زد حرف فارس  خلیج جنگ درباره و آمد  شیرازي صیاد آقاي
 بـر  آمریکـا  پـرچم  شـدن  زده و فـارس   خلـیج  در آمریکـا  حـضور  ،دنیـا  مهـم  مسأله. خواندم

 درگیـري  آمریکا و ایران بین آیا اینکه سر بر دنیا در عجیبی دلهره  ؛است کویتی هاي  یکشت
  . دارد وجود، نه یا آمد خواهد پیش

 از دنـ خواه  مـی  کـه  اسـت  جنـوب  عـازم  ،موشـکی  تیم همراه او به . آمد محسن شب سر
 شکمو،  سازمان صنایع دفاع  =  ساصد که آورد خبر. کنند استفاده دریا به ساحل موشک

 آقـاي . بـود  آورده  هم را آن شیرینی. است بوده موفقو   کرده آزمایش را کیلومتر 70 برد با
 را بازرگـانی  وزارت مسؤوالن از بعضی که کرد گله قضائی دستگاه از تلفنی ،وزیر نخست

  .کنم کمککه  خواست من از ؛اند کرده بازداشت
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 شـروع  آمریکـا  پـرچم  حامـل  کـویتی  هـاي   کـشتی  اسـکورت  امروز که آمد صبح اخبار در
 علـت  بـه  کـه  داد اطـالع  فروزنـده  محمـد  آقـاي . 1بـرد   مـی  سر به دلهره در دنیا و شود  می

                                                                                                              
به همین جهت قطعنامه هاي اخیـر کمتـرین   . را نیز لوث نموده استجبران نکرد، بلکه در واقع مسئولیت عراق در کاربرد زور و شروع جنگ        

 » .اثر بازدارنده یا تخفیف دهنده بر جنگ تحمیلی ـ که مسئولیت آن صرفاً به عهده رژیم متجاوز عراق است ـ نخواهد داشت

 صـبح امـروز   7 : 27ور در سـاعت  رئیس جمهور این کـش ریگان  نخستین نفتکش هاي کویتی در حفاظت ناوگان جنگی آمریکا با فرمان      - 1
این نفتکش ها به هنگام ثبـت شـدن   . از کردندغ امارات متحده عربی در دریاي عمان  به سوي کویت آ"خور فکان"حرکت خود را از بندر      

  "نکـروملی " و "فـوکس "، "کیـد " تغییر نام یافتـه انـد و از سـوي سـه ناوشـکن محـافظ آنهـا،        "گازپرنس" و   "بریجتون"در آمریکا، به    
 فرونـد نفـتکش کـویتی را پـرچم گـذاري کـرده و       11 آمریکا براي انجام دادن مأموریت حفاظت از نفتکش ها، تـاکنون    .شوند  اسکورت می 

یک نشریه داخلـی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، هـدف ایـن        .  ناو جنگی افزایش داده است20نیروهاي خود را در خلیج فارس به حدود       
ان نیروهاي جمهوري اسالمی ایران ذکـر کـرد و در مـورد چگـونگی شـروع حرکـت و آرایـش کـاروان در مـسیر          عملیات را محک زدن تو 

 با حفظ فاصله نیم مایل، مسئولیت تـأمین جنـاح   "کروملین" در جلو، ناوشکن موشک انداز "فوکس"ناوشکن موشک انداز   « :خود، نوشت 
سـوپر  . ست کاروان قرار گرفته و تأمین ناحیه شـمالی آن را بـه عهـده داشـت     در سمت را"کید"چپ  کاروان را به عهده داشت  و ناوشکن    

 بـه  "بریجتـون " با رعایت فاصله یک مایلی، در پـشت  "گاز پرنس" و کشتی "فوکس" در وسط و در پشت ناوشکن        "بریجتون"نفتکش  
 گـره دریـایی در سـاعت و بـر     13اروان سـرعت تقریبـی کـ   . شکلی قرار گرفتند که مجموعه کاروان شکل یک پیکان را به خـود گرفتـه بـود    

 "جاسـک "وقتی کاروان به مقابل اولین نقطه سواحل ایـران یعنـی غـرب    .  تنظیم شده بود  "بریجتون"اساس حداکثر سرعت تقریبی نفتکش      
 تحـت اسـکورت،   رسید، در این لحظات به دلیل پرواز دو فروند جنگننده ایرانی از پایگاه هوایی بندر عباس، آماده باش پرسـنل کـشتی هـاي          

همچنـین  عـالوه بـر فعـال     . درصد تبدیل شد و پرسنل به کالهخود، جلیقه نجات و ماسک ضدگاز مجهز شـدند    100 درصد به آماده باش      60
 نیز براي مقابله با تهاجم احتمالی جنگنـده هـاي ایرانـی در ارتفـاع پـایین ، در      "استینگر"شدن سیستم موشکی ناوها، موشک هاي قابل حمل        
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  .  اندنشده نزدیک کویتی هاي کشتی به اعزامی هاي قایق ،دریا بودن طوفانی
و  آمـد  هـامبورگ  مـسجد  جماعـت  امـام  مقـدم  آقـاي . آمـدم  جلسم به ها  مالقات براي
ه ب و کنند شرکت هم سنّت اهل که است اي گونهه ب کار شیوه. داد را خودش وضع گزارش

 انتقـاد  نگـران  .کـردم  ییـد أت ؛شـود  مزاحمـت ایجـاد    آلمـان  طـرف  از کـه  نباشد تند اي  گونه
  . است هاروتند

آقاي محمـد   . کرد مشورت موریتشأم نطقهم به راجع. آمد رومانی در مان جدید سفیر
 همکـاري  کـه  کـشور  وزارت از و داد را خدماتش گزارش .آمد تهران شهردار نبی حبیبی 

 ضـمن . کـرد  نارضـایتی  اظهـار  متـرو  مدیریت از و داشت گله ،کنند  می تضعیف و کنند  نمی
  تهـران  مدیر عامل شرکت متـروي     ابراهیمی اصغر آقاي ضابطگی بی از ،پرکاري تأیید

  . است فئخا
. گفـت  اوضاع خرابی از معمول مطابق. آمد کرمان نماینده ،ساوه عبدالحسین آقا ظهر
 صـنف  نیازهـاي  از و آورد جنگ براي تومان میلیون یک. آمد ساز نیومیآلوم صنف نماینده
 معزول مسئول قانع آقاي. خواست بیشتر ارزو   آمد دفاع وزیر سرتیپ جاللی  عصر .گفت

                                                                                                              
 چندین بـار بـه منظـور تـأمین پوشـش هـوایی و       "کانستلیشن" نیز از فراز عرشه ناو هواپیمابر 14چند فروند جنگنده اف ـ  . مستقر شدندعرشه 

 کلیومتري کاروان مذکور و برفـراز  50در این هنگام دو فروند جنگنده ایرانی در فاصله حدود . مقابله با جنگنده اي ایرانی به پرواز در آمدند       
ران مورد رهگیري و اخطار هواپیماهاي آمریکایی قرار گرفتند و با پاسخ خلبانان ایرانی مبنی بر انجام گشت عـادي روزانـه  و تغییـر     سواحل ای 

در ادامـه مأموریـت، نیروهـاي آمریکـایی بـه دهانـه تنگـه        . العاده در کاروان کشتی هـاي آمریکـایی لغـو شـد      ها، حالت فوق   مسیر این جنگنده  
 که مسئولیت فرماندهی ناوگان را برعهده داشت، با اعالم این امر به نیروهاي خود کـه در شـرایط     "ویلیام ماتیس ". ندنزدیک شد  هرمز

هنوز یـک سـاعت از لغـو آمـاده     . عملیاتی واقعی قرار دارند، سعی کرد آمادگی الزم را براي مقابله با خطرات احتمالی، در رزم ناو ایجاد کند  
 با اعالم رسیدن کاروان به منطقه تحت پوشش عملیاتی موشک هاي ساحل به دریاي نیروي دریایی سـپاه موسـوم     باش نگذشته بود که مجدداً    

 از سمت چپ بـه سـمت راسـت    "کروملین"ناوشکن : ، یک بار دیگر آماده باش کامل اعالم شد و آرایش ناوها تغییر کرد"خطر مرگ"به  
از سـوي دیگـر، پـرواز هواپیماهـاي آمریکـایی از      . ناح شمالی کـاروان محافظـت کنـد    از ج"کید" به همراه ناوشکن تاکاروان حرکت کرد    

  بـراي ردگیـري فعالیـت راداري هـدف یـاب      ECM به همراه  هواپیماهاي مخصوص جنگ الکترونیک موسـوم بـه   "کانستلیشن"عرشه ناو  
 ناوها فعال شده و دیده بانان اضافی، مجهز بـه وسـایل   همچنین سیستم هاي الکترونیک. مجدداً آغاز شد) سپاه( سیستم موشکی پایگاه  مذکور  

 بـه کنـار   "کـروملین "در آرایش کاروان مذکور با آمـدن ناوشـکن   .  و سیستم هاي اعالم خبر بر عرشه ناوها متمرکز شدند     "الکترو اپتیک "
، آمـاده بـاش کامـل لغـو و     )خطـر مـرگ  ( در سمت راست، پس از عبور از محدوده چتر عملیاتی موشک هاي کرم ابریـشم    "کید"ناوشکن  

اکنون کاروان در وسط تنگه هرمز قرار داشته و ظـاهراً  موفـق بـه    ...  قرار گرفت"1لف ـ  ا"دوباره کاروان اسکورت در وضعیت آماده باش 
 در همـان  "الاینترنـشن " و روزنامـه  "یونایتـدپرس "خبـر گـزاري   ... پشت سر نهادن اولین خطر ـ از دیدگاه طراحان نظامی آمریکا ـ شده بود  

روز به نقل از سخنگوي  پنتاگون، خوشحالی زایدالوصف دولت آمریکـا را در عبـور بـی خطـر اسـکورت مـذکور از مقابـل سـایت ایـران و               
خارج شدن از میدان عملیاتی این موشک ها اعالم داشته و آن را مایه دلگرمـی و امیـدواري مقامـات عالیرتبـه نظـامی کـاروان اسـکورت بـه                  

 .اکنش ایران در سایر مراحل و مناطق دیگر کاروان، اعالم کردندخاطر عدم و
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 او کـه  رشـت  جمعه امام آقاي احسان بخش   از و گفت را خدماتش .آمد گیالن جهاد
  . کرد گله ،داند می خودش عزل مهم عامل را

  - از نیري آقاي. کرد مشورت ،است عازم  کهآلمان به سفر براي  وآمد والیتی دکتر
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 بازدید از نمایشگاه شهید مدرس در مجلس شوراي اسالمی
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 و داد را آنجـا  در امـداد  کمیتـه  تاسـیس  خبـر  و گفـت  لبنـان  مـردم  نیاز از. آمد امداد کمیته

 دسـتور  .کـرد  اسـتمداد  آبادان هاي  نخل حفظ برايو   آمد تبار علوي آقاي .خواست کمک
  . شود محافظت دادم

 کتک خاطر به که بوشهر سیماي و صدا شدن فعال براي. آمد بوشهر نماینده نبوي آقاي
 اخـوي  بـه . کـرد  اسـتمداد  ، اسـت  شـده  تعطیـل   آن بومی هاي  برنامه تولید ،مسئولش خوردن

محمد کنند کمک گفتم .  
 ،آمـد  رئـیس سـازمان صداوسـیما     محمـد  اخـوي  و بود من دفتر در قوا سران جلسه

 را شـارجه  امیـر  با مذاکره گزارش شهري  ري آقاي و سیما و صدا بودجه کسري تامین براي
 شـرارت  انجـام  از قبـل  کـه  کـرد  نقـل  امـام  قـول  از احمدآقا. ماست کمک خواهان که داد

 فرمانده نیروي دریایی سپاه    عالئی حسین آقاي به این دستور را  . نزنیم ما ،عراق ییدریا
  .کردم ابالغ

  
  

 رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شوراي اسالمی
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 عکس مرداد ماه
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 پشت سفید
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  1987والي ج 23                      1407 ذیقعده 26  |  مرداد 1 پنجشنبه


 از خیلـی  در دلهـره  و اضطراب.  است کرده عبور هرمز نگهت از آمریکایی اسکورت کاروان
 مـا  اگـر . اسـت  خودمـان  دسته  ب کار کنترل چون ،نیستیم نگران ما. دارد وجود دنیا جاهاي
 الزم را  دسـتور  ارتـش  و سـپاه  بـه . ترسـند   می خیلی ؛شوند  نمی درگیر آنها ،نشویم درگیر

  . دوم جهانی جنگ یختار مطالعه به کردم شروع. بودم منزل در. ایم داده
 ایـن  بـه  بـاران   اسـت؛  داشـته  تلفـات  و خرابـی  و آمـده  سیل ساوه و نیشابور ،خراسان در
 ایـران  منجملـه  دنیـا  جاهـاي  از خیلـی  جوي وضع امسال. است سابقه کم تابستان در وسعت
 ،سـابقه  کم گرماي اثر در روز دوسه همین در - یونان پایتخت - آتن در.  است شده عوض
 شـده  اعـالم  العـاده   فوق وضع  و اند  شده مریض برابر چندین وفوت کرده    نفر دهفتص حدود
  . است

 کویـت  نفتـی  هاي  کشتی اسکورت طرح نمائی بزرگ براي زیادي تبلیغات ها  آمریکایی
 جنـوب  کـشورهاي  بـه  خبـري  پوشـش  براي خبرنگار دویست. اند  انداخته راه مابه   ارعاب و

 گونه این به ما. آید پیش اسالم عزت و آنها افکندگیسر که کند خدا. اند  آمده فارس  خلیج
 پیش شوروي هاي  کشتی و استارك ناو مورد در که گونه همان. داریم امید غیبی امدادهاي

  .آمد
  

  1987والي ج 24                         1407 ذیقعده 27  |  مرداد 2 جمعه
                               

 وضــع دربــاره تهــران جمعــه نمــاز در. کــردم مطالعــه منــزل درســاعت ده و نــیم صــبح  تــا



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

197 

 کـشتی  کـه  رسید خبر خطبه اثناي در و 1کردم صحبت امنیت شوراي قطعنامه و فارس  خلیج
 و شـور . دادم اطـالع  مـردم  بـه اسـت؛    کـرده  برخـورد  مین با کویت تنی یکهزار و چهارصد

 مـین  بـه  هـم  دیگـري  کـشتی  کـه  ادد خبر سپاه ظهر از بعد. کردند ابراز اي  العاده  فوق هیجان
   به را آمریکا نظامی و سیاسی اعتبار. 2است مهمی العاده فوق حادثه. نشد تایید که خورده

                                                
 در خطبه اول ادامه بحث استکبار و استضعاف با موضوع ریشه استکبار و معناي کبـر، منـشاء کبـر در جامعـه و حـاالت اسـتکباري دنبـال              - 1

ر  منطقه خلیج فـارس، تحلیـل رفتـار آمریکـا در     در خطبه دوم موضوعات اهمیت برپایی نماز جمعه ، وضعیت جبهه هاي جنگ، امنیت د  . شد
هنگـامی کـه آقـاي    . اسکورت کشتی هاي کویتی در خلیج فارس و شرایط پایان جنگ و لزوم محاکمه متجاوز براي نماز گزاران مطرح شـد      
 بـا مـین    "یجتـون بر"هاشمی مواضع جمهوري اسالمی در خلیج فارس و سیاست مقابله به مثـل را تـشریح مـی کـرد، خبـر برخـورد نفـتکش          

واقعاً اینها از همـان مالئکـه هـاي    « : ایشان در مورد عامالن مین گذاري گفت. اعالم شد که نمازگزاران ابراز احساسات کردند و تکبیر گفتند     
نمی توانیم بـر  این کار یک معجزه است و ما هیچ نامی غیر از معجزه . خداوند هستند که نازل می شوند و کار خود را به موقع انجام می دهند         

اگـر کـشتی مـا    « :آقاي هاشمی در ادامه با بیان این سیاست که یا همه ما از خلیج فارس استفاده می کنیم، یـا هـیچ کـس افـزود          » .آن بگذاریم 
ا بـه  البته ما نمی گوئیم که می زنیم، ما مـسئولیت هـیج حملـه اي ر   . مورد حمله قرار گرفت، به کشتی هاي شرکاي عراق نیز حمله خواهد شد     

ما به خاطر گـستاخی کویـت و بـه خـاطر گـستاخی آمریکـا یـک تـصمیم جـدي          . عهده نمی گیریم، تیر غیب است و هستند کسانی که بزنند       
گرفتیم که سیاست جدید مقابله به مثل است و تا به حال اجرا نمی شد، ولی این بار تصمیم جنگی  جمهوري اسالمی ایران است کـه اگـر بـه             

این هدیـه اي اسـت کـه آمریکـا بـه کـشورهاي       . ا حمله کنید، تأسیسات و مراکز شرکاي عراق مورد حمله قرار می گیرد  مراکز و تأسیسات م   
این جزاي گستاخی یک ابر قدرت است که با پررویی ادعـا مـی کنـد در جنـگ بـی طـرف اسـت، ولـی از متجـاوز           . جنوب خلیج فارس داد   

ورها تفاوتی قائل نیـستیم وقتـی کـه بنـا باشـد درگیـر شـویم، بـراي مـا آمریکـا، انگلـیس،            در سیاست مقابله به مثل، میان کش. حمایت می کند 
آن شـریک را مـی زنـیم،    . فرانسه، کویت، عراق و اینها فرقی نمی کند، هر کس که شریک عراق باشد و ما حق مقابله بـه مثـل داشـته باشـیم           

رئـیس مجلـس   « :  ایران در برابر تحوالت خلـیج فـارس گـزارش داد   خبرگزاري فرانسه در گزارشی از مواضع» . هرکس که می خواهد باشد   
وقـت  ": ایران با لحنی خشک، بی تفاوتی تهران را در برابـر تهدیـدات تالفـی جویانـه نیـروي هـوایی و دریـایی آمریکـا چنـین ابـراز داشـت                    

دفتر نـشر معـارف انقـالب،    »  جلد دهم،،1366هاشمی رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال « کتاب ←رجوع کنید » ".فداکاري فرا رسیده است   
1388. 

 یکـی از دو فرونـد نفـتکش کـاروان تحـت      "بریجتـون " در سومین روز از حرکت کاروان نفتکش هـاي کـویتی، نفـتکش غـول پیکـر               - 2
گـاز  "و  "بریجتون"نفتکش .  صبح امروز در نزدیکی جزیره فارسی با مین برخورد کرد ،حفاظت نیروهاي آمریکا در آب هاي خلیج فارس       

 در نخـستین کـاروان نفـتکش هـاي     "کـروملین " و "فـوکس "، "کیـد " به  همراه سه فروند ناوشکن پیشرفته آمریکایی به نام هاي          "پرنس
ایـن کـاروان پـس از عبـور از     .  در دریاي عمان، آغـاز کردنـد  "جزیره خورفکان"کویتی حفاظت شده، سفر دریایی خود را دو روز پیش از  

) به وقت محلـی (متعددي مواجه شد تا اینکه صبح امروز پس از پشت سرگذاشتن جزیره فارسی، در ساعت هفت صبح   تنگه هرمز با حوادث     
 متـر مربـع پدیـد    43با انفجار مین، در پهلوي چپ این نفـتکش حفـره اي بـه وسـعت     .  مایلی کویت، با  یک مین دریایی برخورد کرد    120در  

. افراد روي عرشه نیز بر اثر انفجار و به هم خوردن تعادل نفتکش، به اطراف پرتـاب شـدند  .  مخزن آن از آب پرشد   31آمد و چهار مخزن از      
مـا مـورد   « :در این هنگام فرمانده نفتکش و افسر آمریکایی همراه وي همزمان با بیسیم خطاب بـه ناوشـکن هـاي آمریکـایی فریـاد مـی زدنـد             

 کاروان پس از انفجار مین براي جلوگیري از وقوع حادثـه اي مـشابه بـراي ناوشـکن     فرمانده» .اصابت قرار گرفته ایم، ما در میدان مین هستیم    
را "ریجتـون ب"هاي آمریکایی که مخازن آنها پر از مهمات و مواد منفجره بود، آرایش کاروان را تغییر داد، بدین گونه نفتکش آسیب دیـده        

هاي آمریکـایی، نفـتکش هـاي کـویتی را      ین پس به جاي اینکه ناوشکناز ا. به جاي یکی از ناوشکن ها که در جلو حرکت می کرد قرار داد   
  . در برابر حوادث محافظت کنند، نفتکش هاي کویتی به سپري براي حفاظت از نیروهاي آمریکایی تبدیل شدند
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  هنگام انفجارنحوه آرایش و اسکورت نفتکش بریجتون

 

 نحوه آرایش و اسکورت نفتکش بریجتون هنگام عبور از تنگه استراتژیک هرمز
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 نحوه آرایش و اسکورت نفتکش بریجتون بعد از انفجار

 

 شکاف بدنه نفتکش بریجتون



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 200   1366                     هاشمی رفسنجانی 

  .  بخشد می تحکیم را ایران موقعیت و کند می کلی مخدوش
 هـا   آمریکـایی . انـد   شده دمغ خیلی اعراب و ها  ربیغ .1خواندم را آوردند  ها  زارشگ شب

 بـه  را آمریکـا  ،انگلـیس  وزیـر  نخـست  تـاچر  خـانم مارگـارت   . کننـد   نمـی  تالفی اند  گفته
  .  استکرده دعوت داري خویشتن

 کـرده  عطـا  پـسري  خداونـد . بردند بیمارستان به حمل وضع براي را محسن همسر امروز
  .2گفتم گوشش در اذان ، آورد را او محسن عصر. است
  

  
  1987والي ج 25                          1407 ذیقعده 28  |   مرداد 3 شنبه


 آزادي کـار  گفـت . آمد احمدآقا ظهر از پیش. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
 بـه  نیـست  حاضر او.  است برخورده مشکل به داماد آیت اهللا منتظري    هاشمی هادي آسید

 خبـر .  اسـت  مانـده  تبعیـد  در و کند عمل ،اند  پذیرفته هم امام که اطالعات وزارت شرط سه
 از بعـضی  که شده پیشنهاد امام به و ندارند دفاع و سپاه وزارت ادغام با مخالفتی امام که داد

  . باشند سپاه از ،خارج در نظامی وابستگان
 سـوریه  فـشار  از. آمد منزلبه   سفیر ایران در دمشق    تري اخ محمد حسن  آقاي عصر

 گروگـان  اخیراً که - آمریکایی خبرنگار چارلز گالس  آزادي براي ،لبنان در اهللا  حزب بر
 نیـست  مـصلحت  ،فـارس   خلـیج  در آمریکـا  جدیـد  حـضور  بـه  توجه با. گفت - شده گرفته

 ،مـسأله  ایـن  خـاطر  بـه  کـه  نیـست  درست هم ما براي. شود آزاد آمریکایی کهکمک کنیم   
 وجـود  بـه  آینده در که مساعدي رایطش در و شود عادي وضع است تربه. شویم فشار تسلیم

                                                
آسوشـیتدپرس بـه   .  خبرگزاري آسوشیتدپرس و رویتر در گزارش هایی مدعی شدند که این مین را نیروهاي ایرانـی کـار گذاشـته بودنـد       - 1

اصـابت کـرد، ممکـن اسـت تنهـا دو سـاعت قبـل از        "ریجتـون ب"مینی که به سـوپر نفـتکش   « :نقل از کارشناسان نجات دریایی بحرین نوشت 
دو مین دیگر به وسـیله کـشتی هـاي عبـوري در آب هـاي جنـوبی خلـیج فـارس یعنـی درسـت در محلـی کـه             . انفجار در آب رها شده  باشد  

این احتمال وجود دارد که ایرانی هـا بـا اسـتفاده    « :همچنین یک کارشناس دریایی دیگر گفت» . آنجا بود، دیده شده استقبال در "ریجتونب"
همچنین خبرگزاري رویتـر بـه نقـل از    » .از قایق ماهیگیري یا بلم، دو ساعت قبل از عبور کاروان، با استفاده از لنگر، مین ها را رها کرده باشند         

احتمال دارد مین ها توسط کشتی هاي بازرگانی یـا قـایق هـاي پاسـداران انقالبـی ایـران، کـه گمـان مـی رود              « : زارش داد منابع دیپلماتیک گ  
  ».نسبت به نیروي دریایی منظم ایران از استقالل بیشتري برخوردار هستند، کار گذاشته شده باشند

 وي دومین فرزند .باشد دسی شهرسازي دانشگاه تهران میدانشجوي سال آخر رشته مهندر حال حاضر  علیرضا هاشمی بهرمانی، - 2
  .مهندس محسن هاشمی است
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 طریـق  از اسـت  خـوب  .شـود  آزاد آلمانی یک بناست گویا .شود کمک به آزادي   ،آید می
  . شود آزاد سوریه

 طـرح  شکـست  و آمریکـا  افتـضاح  ،مهـم  مسأله. دادم انجام ،آوردند مجلس از را کارها
 زمینی نیروي مقاومت ؛میمک و سومار در اقعر حمله و است کویتی هاي کشتی اسکورت

  .1است نسبتاً خوب ارتش
  
  

  1987والي ج 26                      1407  ذیقعده 29 |   مرداد 4 یکشنبه
                           

 اقدام در ها  آمریکاییکه   آید  می بر اخبار از. کردم  می مطالعه منزل در ساعت هشت صبح   تا
 در آمریکـا  نیروهـاي  هاي  ضعف و اند  برخوده جدي مشکل به ،کویتی ايه  کشتی اسکورت

  . شود می رو فارس  خلیج
 آینـده  عملیات درباره. داشت ادامه ظهر تا که آمدم مجلس به خاتم قرارگاه جلسه براي

 جمـالی  و سـعدي حـسنی    آقایـان . شـد  اتخـاذ  تـصمیماتی  و بـود  بحث فارس  خلیج مسائل و
   نده نیروي زمینی ارتش   فرمانده و جانشین فرما ارتفـاع  عـراق  کـه  دادنـد  اطـالع  میمک از 

  . 2کنند می ریزي برنامه آن گرفتن پس براي آنها و گرفته ارتش از را منطقه مهم
. آمـد  مـشورت  و خـداحافظی  بـراي  بلغارسـتان  در جدیدمان سفیر آقاي فرمانبر  عصر

 بـراي   سـپاه پاسـداران    امـام در  مـسئول نهـاد نماینـدگی        عراقـی  محمـدي  محمود آقاي

                                                
به گزارش نیروي زمینی ارتش جمهـوري اسـالمی   .  ارتش عراق شب گذشته حمله محدودي را براي تصرف ارتفاعات میمک آغاز کرد    - 1

حملـه در  .  گردان توپخانـه اسـتفاده کـرد   13یاده و تانک و  گردان پ24 زرهی و حداقل 30 پیاده تیپ 22ایران، دشمن در این حمله، از لشکر       
نیروهاي عراقـی همزمـان بـا حملـه     .  آغاز شد"ناف میمک" و "دشت هالله" با اجراي آتش تهیه سنگین از دو سمت، یکی      10 : 22ساعت  

ورد هجـوم قـرار دادنـد کـه نیروهـاي       منطقه  سومار را نیز مـ "کهنه ریگ" و "سانواپا" ، "سلمان کشته"به ارتفاع اصلی میمک، ارتفاعات    
 و میمک با وارد کردن تلفات و ضایعاتی به دشمن، دفع کننـد ولـی در غـرب    "کهنه ریگ"، "سانواپا"خودي موفق شدند این هجوم را در    

ونـد از هواپیماهـاي   دشمن در این حمله که از پشتیبانی نیروي هوایی و هوانیروز برخوردار بود، یـک فر  .  درگیري همچنان ادامه دارد    402تپه  
خلبان این جنگنده عراقی ـ که با آتش پدافند هوایی سرنگون شـده بـود ـ بـا چتـر بـه بیـرون پریـد و در خـاك           . جنگی  خود را از دست  داد

 .عراق فرودآمد

صـلی آن را تـصرف    و شـیار ا "تپه شـهدا "دشمن موفق شد .  حمله روز گذشته عراق در منطقه میمک، امروز با قوت بیشتري ادامه یافت  - 2
تالش دشـمن نـاموفق مانـد      که  تالش دیگري را براي تصرف ارتفاعات جنوبی میمک سازمان دادند ،پس از این اقدام، نیروهاي عراقی . کند

 ». تن از افراد دشمن  را که در این عملیات در منطقه پیاده شده بودند، محاصره کردند و سپس به اسارت درآوردند53و نیروهاي خودي 
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 اسـداهللا  و محلـوجی  حـسین  آقایـان . آمـد  ضوابط از سپاه فرماندهان تخلف از شکایت
 ،داریـم  آنجا در پاکستان مشارکت با کهرا   نساجی کارخانه وضع گزارش. آمدند بادامچیان

 و سفـار   خلـیج  دربـاره  تلویزیـون  با اي  مصاحبه. مخالفند پاکستان به آن واگذاري با و دادند
  . 1دادم انجام جنگ

 و سـپاه  از و داد را عـراق  کردستان داخل گزارش .آمد نماینده پیرانشهر  قادري آقاي
 و اسالمی آزاد دانشگاه هاي  موفقیت .آمد جاسبی عبداهللا دکتر. کرد گله رمضان قرارگاه

 عظیمـی  سـیل  و باریـد  تهران شمال در اي  سابقه کم شدید باران عصر امروز. گفت را نیازها
  .2 استداشته مالی و جانی تلفاتاین سیل . افتاد راه

                                                
 آقاي هاشمی در این مصاحبه، نتیجه نشست فرماندهان نظامی در جلسه پنج ساعته قرارگاه خاتم االنبیـاء  پیرامـون تحـوالت منطقـه خلـیج       - 1

 شوراي امنیت سازمان ملل، روابط ایران و فرانـسه و تحرکـات   598همچنین  موضع جمهوري  اسالمی در قبال قطعنامه      . فارس را تشریح کرد   
) سـومار و میمـک  ( ایشان در مورد تالش هاي نظامی ارتش عـراق در جبهـه هـاي جنـگ    . طقه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتعراق در من  

در شرایطی که تالش سازمان ملل، شوراي امنیت و حضور آمریکا در منطقـه و ایـن گونـه مـسائل وجـود دارد، بـراي عـراق اهمیـت          « : گفت
ایـشان دربـاره سیاسـت جدیـد مقابلـه      » . این تحرکات مایه دار نیست و یک مقدار هم جنبه سیاسی داردبه نظر ما. دارد که تحرکی داشته باشد 

تصمیم براین شد که از این به بعد سیاست مقابله به مثل، دقیقاً شبیه آنچه که عـراق شـرارت مـی کنـد، صـورت بگیـرد؛ یعنـی         « : به مثل گفت  
ر مورد کشتی خواهد شد و اگـر نفـت را در اسـکله هـا و چـاه هـا زد، بـه همـین ترتیـب عمـل           اگر نفتکش ها را بمباران کرد، مقابله به مثل د      

هرجـا عـراق بـه تأسیـسات مـا      "البته تفسیري که در دنیا شده و مسئله را به طور مطلق تلقی کرده اند به این معنی که گفتـه ایـم          . خواهیم کرد 
در خلـیج فـارس   .  آنجاست که باعث گسترش جنگ می شوداریا را گفتیم، زیر ولی ما د"حمله کند، ما تأسیسات شرکاي عراق را می زنیم،     

» .خطر جهانی شدن جنگ وجود دارد، آنجا مسائل خاص  بین المللی وجود دارد، اما در میدان هاي زمینی ، جنگ مسیر خـودش را مـی رود      
. هـاي آن بـا تأکیـد و تحلیـل گـزارش شـد      سخنان آقاي هاشـمی در رسـانه هـاي خبـري جهـان بازتـاب گـسترده اي داشـت و عمـده بخـش             

هنوز آمریکایی ها بـه اظهـارات آقـاي    « : خبرگزاري یونایتدپرس پس از مخابره سخنان فرمانده جنگ درباره ضعف هاي آمریکایی ها، افزود    
  . 1388ب، دفتر نشر معارف انقال» ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .رفسنجانی پاسخ نداده اند

ایـن سـیل   . غرش رعـد و بـرق و پـس از آن رگبـار تنـد در گالبـدره، سـیل را آغـاز کـرد         .  این سیل مهیب از ارتفاعات دربند شروع شد       - 2
 هاي گلی  مسیر رودخانه دربند را درهم کوبید و قسمتی از مغازه ها و نیز چادرهایی را که براي استفاده ییالقی افراشته شده بـود، خـراب         کلبه

کرد و آب در حالی که خاك، شن و سنگ هاي بزرگ و کوچک را از دامنه سلسله  جبال البرز می کند، با  سرعت زیادي به طـرف دربنـد         
کسانی که در خیابان هاي سعدآباد، ارم و دربند بودند، به طور ناگهانی با سیل مهیـب روبـرو شـدند و عـده زیـادي از      . و شمیران سرازیر نمود  

جریـان سـیل در خیابـان مقـصود بیـک در      . سیل در میدان تجریش، خودروهاي زیادي را درهم کوبیـد و بـا خـود بـرد    .  شدندآنها طعمه سیل  
در ایـن محـل، سـیل خودروهـایی را کـه طعمـه خـود قـرار داده بـود،  در مـسیل  ایـن خیابـان             . میدان تجریش، بیش از سایر نقاط مشهود بود    

ر این محل  مردم زیادي که بستگانشان براي خرید بـه بـازار تجـریش رفتـه بودنـد، بـا چـشم  گریـان در         د. غلطاند و با خود به جلو می برد    می
در . میدان تجریش پس از پایان سیل، مملو از سنگ هاي بزرگ و کوچـک و شـن و گـل و الي بـود      . جستجوي اعضاي خانواده خود بودند    

تعـداد زیـادي   . ه کنده شده و نیز وسایل منزل در میان گل والي دیده مـی شـد  این میدان تعداد زیادي خودرو در هم شکسته، درختان از ریش       
بنـا بـه اعـالم    . لنگه کفش در میان گل و الي مانده بود و جمعی  در میان گل و الي باقیمانده از سیل، به دنبـال گمـشدگان خـود مـی گـشتند           

  خـودرو در 400همچنـین   .  نفـر مفقـود بـود   35نفر مجـروح و   450 نفر کشته، 160وزیر کشور تلفات ناشی از حادثه سیل تجریش، تعداد          
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جان خود را از     سیل اثر در نفر صد از بیش دادند خبر. بودیمرئیس جمهور    مهمان شب
 فـشارهاي  مـشکل  حـل  و وزیـر  نخـست  سـفر  مقـدمات  براي گرفتیم تصمیم .دست داده اند  

 موسـوي  میرحـسین  قـاي آ .بـرود  سـوریه  بـه  االسالم  شیخ ]حسین[آقاي  ،  ها سوري جاري
  . رود نمی سوریه به ،نشود طرف بر فشارها تا گوید می

 آنهـا . ند ا راضی خیلی ،خارجه وزیر به نسبت ها آلمانی نوازي مهمان از خارجه وزارت
 از متخلـف  و جنـگ  آغـازگر  عـراق  ،انـد   کـرده  اعالم و گرفته موضع عراق علیه و ما نفعه  ب

 شـرارت  صـورت  در مثـل  بـه  مقابلـه  مورد در خاتم ارگاهقر تصمیم. است المللی  بین موازین
 بـه  وقت دیر. شد تصویب قوا سران جلسه در امام رهنمود براساس ،فارس  خلیج در عراق
  .رسیدم خانه

  
  

  1987والي ج 27                      1407 ذیقعده 30 |   مرداد 5 دوشنبه
  

 و دمـغ     خیلی فارس  خلیج وضع از. فتمگر معمول طبق را لندن و آمریکا فارسی رادیو اخبار
 تجـریش  میـدان  طریـق  از. کـردم  حرکـت  مجلـس  طرف به هشت صبح  ساعت. 1  اند منفعل
 تا شریعتی دکتر خیابان .است زیاد خرابی. کرده خراب را آنجا سیل ،عصر دیروز که آمدم

 و ختـه اندا را هـائی  درخـت  و کرده خراب را زیادي هاي  اتومبیل و گرفته سیل را رومی پل
 همـان  و گرفتـه  بـاران  دوبـاره  هـم  صـبح  امـروز .  اسـت  کرده خراب را هائی  مغازه و ها  خانه

 هـا   سـفالت آ و کنـده  را خیابـان  کفسیل  . بود افتاده راه سیل کردیم،  می عبور ما که موقعی
  .  استزده زیادي ضرر تجریش بازار بهو  شده خراب

                                                                                                              
   هـاي بـزرگ و انباشـت     دلیل آمدن سیل به میدان تجریش، بسته شدن مجراي زیـر پـل مـسیر رودخانـه توسـط سـنگ       . این سیل آسیب دید

 .ها عنوان شد زباله

یگري براي آمریکا به بار نیـاورد، ضـمن تهدیـد عامـل      وزیر دفاع آمریکا در یک موضع گیري محتاطانه  که تعهد د   "گاسپار واینبرگر " - 1
اگر معلوم شود که انفجار بر اثر برخورد مین بوده است و کشور مین گذار نیز معلوم شود، آمریکا توانایی انجـام اعمـال        « : مین گذاري گفت  

رد و براي اعـالم آنچـه  مـی خواهنـد انجـام دهنـد،       وي افزود که پیشاپیش براي اقدام تالفی جویانه هیاهو نخواهند ک   » .تالفی  جویانه را دارد    
کارشناسـان دریـایی ایـاالت متحـده آمریکـا      «: این در حالی است که رادیو بی بی سی گفـت » .کنفرانس مصاحبه مطبوعاتی تشکیل نمی دهند 

ه نفـتکش هـاي عظـیم تنهـا در     راه هاي آبی آن منطقه کـ . اظهار می دارند، منطقه شمالی خلیج فارس به بهشت مین گذاران موسوم شده است   
هـاي   آن قادر به حرکت هستند، بسیار باریک و مشخص است و قایق هاي کوچک نیروهاي ایران که گمان می رود مسئول کارگذاردن مـین       

  » .آن منطقه هستند، می توانند به راحتی به آن قسمت از خلیج فارس برسند
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انقـالب   اعالي مجلس خنگويس شاهرودي هاشمی سیدمحمود آقاي با دفترم در
 سـعودي  مقامـات  بـا  اسـت  قـرار  و بـرود  مکـه  بـه  خواهـد   می. کردم مالقات عراق اسالمی
 نظـر اظهـار   . کرد مشورت مذاکره و طرح قابل مطالب برخورد، کیفیت درباره. کند مالقات

  .دادم ایشان به سعودي دینار هزار چهار و کردم
 بـراي  مـصوبه  چنـد . داشـت  جلسه اي خامنه اهللا  آیت دفتر در جنگ پشتیبانی عالی  شوراي

. داریـم  تهـران  در شـدیدي  باران و برق و رعد .برگشتم دفترم به. داشتیم جنگ امور تسهیل
 خبـر  جبهـه  از. بـود  نخواهـد  وتلفـات  سـیل  بدون قاعدتاً. دارد ادامه که است ساعت سه دو

 از ،اسـت  شـده  دسـت ه  بـ  تدسـ  بار چند و بود گرفته ما از عراق که را میمک ارتفاع دادند
  . ایم گرفته پس عراق

 نخـست  و جمهـور  رئیس. داشتیم جلسه ،بودند آمده جبهه از که سپاه فرماندهان با عصر
 و عـراق  ارتـش  وضـع . کـشید  طـول  شـب چهار و نیم تـا دوازده        ساعت از. آمدند هم وزیر

 اعتبـار  منبـع  از شـد  قـرار  .کردنـد  مطـرح  را نیازهـا  و کمبودهـا  و گفتند را خودمان نیروهاي
 سـاعت  نزدیـک . شـود  یـوزانس  هـم  دالر میلیـون  صد چند و کنیم کمک جنگ فرماندهی

  .رسیدم خانه به بامداد یک
  
  

  1987والي ج 28                       1407 ذیحجه 1  |  مرداد 6 شنبه سه


 در سـپاه  فرماندهان با یکسره ،ظهر از بعدچهار   تا هشت ونیم صبح   ساعت از. بودم منزل در
 و مخـابرات  ،توپخانـه  ،شـلمچه  ،فـاو  جبهـه  وضـع . داشـتیم  گـو  و   گفـت  دیـروز  جلسه ادامه

بیـرون   از را ناهـار  برایـشان . بـود  مـسائل  تـرین  عمده ،مهندسی نیازهاي. شد بررسی بهداري
  . گرفتیم

 بـا  رابطـه  در متحدانـشان  و ها  آمریکایی. گذشت ها  گزارش مطالعه به شب آخر تا عصر
  . اند منفعل و خورده سر ،مین اصابت و کویتی نفتی هاي یکشت اسکورت
 سـعدي  حـسنی  آقـاي . 1اسـت  جالـب  و جامع خیلی. شد حجاج منتشر  به امام پیام امروز

                                                
هاي غربی، آن را موجب تشدید جنگ در منطقـه و پاسـخ منفـی و قطعـی      رسانه. ي داشتبازتاب گسترده ا) ره( امام "فریاد برائت " پیام   - 1

 آیت اهللا خمینی بار دیگر به آمریکا هـشدار داد و گفـت کـه   « :رادیو لندن گفت. ایران به تالش هاي صلح دانستند و به تفسیر آن پرداختند    
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   فرمانده نیروي زمینی ارتش  ،امیـدوار  و نیست بد وضعشان که داد اطالع تلفنی شب آخر 
  .1رندبگی پس ،اند داده دست از که را میمک ارتفاعات بقیه است
  
  

  1987والي ج 29                   1407 ذیحجه 2 |   مرداد 7 چهارشنبه


 بعـد . خواندم را خبري هاي گزارشساعت نه و نیم صبح     تا. آمدم مجلس به   ها  مالقات براي
 اسـکورت  طـرح  مـورد  در آمریکـا  شـدید  مالمـت  از خودداري و انتظار و صبر روز چند از

 گیرد  می اوج دارد ها زدن نیش و ها مالمت ،رفت  می انتظار که طور همان ،نفتی هاي  کشتی
 ناوهـاي  انـد   گفتـه  وحتـی  انـد   زده مهمـی  هاي حرف ،انگلیس مجلس و آمریکا درکنگره و

 حقیقت در قدرت نمایش اند  گفته و عکس ادعاي با ،شوند  می اسکورت ها  نفتکش با رزمی
  . ویندگ می را ما هاي حرف مضامین آنها . ه استشد ضعف نمایش

و  آمـد  معاون بین المللـی و اقتـصادي وزارت خارجـه    الریجانی محمد جواد  آقاي
 موافقـت  پاکستان جمهور رئیس اینکه توجه جالب .داد را روسیه و پاکستان به سفر گزارش

 کراچی در آنها امن هاي  خانه به حمله قضیه درکه   بازداشتی منافقان از ما ماموران که کرده
                                                                                                              

   اسـالم دمـاغ ابـر قـدرت هـا را بـه       . ، نباید در خلیج فارس مداخله کنـد آمریکا اگر نمی خواهد بیش از این مایه رسوایی و خفت خود شود
آیت اهللا خمینی به تمام ابـر قـدرت هـاي شـرقی و     « :روزنامه واشنگتن پست نیز نوشت» .خاك خواهد مالید و پوزه آمریکا را خواهد شکست    

ران و تمام مسلمانان در سراسر جهان بایـد مـصمم شـوند    غربی و به ویژه آمریکا و روسیه علیه دخالت و ماجراجویی هشدار داد و گفت که ای   
 شـوراي امنیـت    598در حـالی کـه عـراق از قطعنامـه     « : رادیـو اسـرائیل در تفـسیري گفـت    »  .که دندان هاي آمریکا را در دهانش خرد کننـد       

اي اسـت کـه    گفت صدام گرگ زخـم دیـده  استقبال می کند، آیت اهللا خمینی پیشنهاد برقراري صلح  بین ایران و عراق را به کلی رد کرد و          
آیـت اهللا خمینـی  هرگونـه آتـش بـس بـا عـراق پـیش از         «  :رادیـو آمریکـا نیـز گفـت    » .حاال به خاطر ضعف خود خواستار صلح شـده اسـت   

د بـا  هـر کـس  کـه داراي عقـل سـلیمی باشـد، از ادامـه نبـر        ": رهبر انقالب اسالمی گفت. سرنگونی صدام حسین را مردود اعالم کرده است 
آتش بس، تنهـا بـه عـراق فرصـت خواهـد      . دشمنی  که به بهاي چنین فداکاریهاي بزرگی به حال احتضار افتاده است، دست برنخواهد داشت 

قدرت هاي سرکوبگر جهانی و در رأس آن آمریکا با تحمیل صلح بـه ایـران،   . داد تا جان تازه اي بگیرد و در زمانی دیگر به ایران حمله کند       
ایران در آستانه پیـروزي کامـل بـر عـراق اسـت و عـراق و حامیـانش تنهـا بـراي          .  مانع وارد آمدن ضربه نهایی ایران به عراق شوند   خواهند می

تـرس و وحـشت در منطقـه    " عنـوان  بـا  "پیام فریـاد برائـت  "رادیو کلن نیز در تفسیري از . "جلوگیري از ضربه نهایی، مایل به صلح شده اند 
   .ید جنگ  را از سوي ایران در منطقه بعید دانست، امکان تشد"خلیج فارس

 ادامه داشت و امروز دشمن بـه قـصد   "میمک" براي چهارمین  روز پیاپی، درگیري شدید میان نیروهاي خودي و ارتش عراق در منطقه     - 1
گـسترده نیـروي هـوایی عـراق و     در این حمـالت کـه بـا پـشتیبانی     . تصرف ارتفاعات میمک و تثبیت موقعیت خود،  دو حمله دیگر انجام داد  

 عـراق  4 فرمانـده تیـپ کمانـدویی سـپاه     "حـسین طـارق  "کوپترهاي این کشور همراه بود، تعدادي از نیروهاي دشمن از جمله سـرهنگ       هلی
 . کشته شدند



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 206   1366                     هاشمی رفسنجانی 

 را مـا  دسـتگیر شـده    مـاموران  کـه  کرده قبول و کنند بازجوئی ،اند  شده ردستگی کویت و
 هـا   آمریکـایی  مقابل در ایران جنوب در که اند  پذیرفته اصولی طور به ها روس. دهد تحویل
  .هستند ییاجرا فرمول دنبال. نگیریم کاره ب عراق علیه اینکه شرط به ،بدهند پدافند وسائل
 آقاي موسوي کمـک  از کانادا خواهی عذر کیفیت درباره. آمد کانادا در کاردارمان 

 خلیلیـان  آقـاي  .پرسـید  ایران در آمریکا جاسوسی النه اشغال هنگام آمریکایی شش فرار به
 پـر  و  موفـق  فرمانـدار  حـال  عین در و شده قطع خیبر عملیات در پایش دو. آمد قم فرماندار

 عراقـی  مهـاجر  طالب گرفتن وسعت از و داد قم در خود خدمات از گزارشی. است ینشاط
 فرمانـداري  صورت به قم که خواست .نیستند انقالب با آنها از بعضی کرد که  نگرانی اظهار

  . شود اداره کل
 از بعـضی . 1کـردم  صـحبت  آنها براي .آمدند نفت صنعت کارکنان شهداي هاي  خانواده

 از .آمـد  رژي اتمـی رئیس سـازمان انـ     امراللهی رضا آقاي. زدند خوبی هاي حرف آنها
 مـشورت  کـارش  در و داشـت  گلـه  گـذاري  سـرمایه  سـازمان  از و گفت اتمی انرژي مسائل

 مبـسوطی  سـخنرانی  آنهـا  بـراي . آمدنـد  کشور از خارج و رفته جبهه دانشجویان عصر. کرد
 کـه  کـردم  تأکیـد  .آمـد  نماینده پیرانـشهر   قادري آقاي. بود آنها همراه هم محسن. 2کردم

                                                
ان امـروز مـا، از چنـد     میهمان« :  آقاي هاشمی در این دیدار با تجلیل از نقش دوران ساز مبارزات مردم خوزستان  در جنگ تحمیلی گفت      - 1

جهت براي ما گرامی هستند، اوالً به خاطر اینکـه بازمانـدگان بهتـرین انـسان هـا و ذخیـره هـاي تـاریخ  ایـن انقـالب هـستند و ثانیـا از اسـتانی                
مـسئوالن  استان خوزستان  حـق بزرگـی بـه انقـالب و اسـالم دارد و      . اند که در طول جنگ  تحمیلی مشکالت زیادي تحمل کرده است       آمده

در دوران انقالب و پیش از پیروزي نیز نقش خوزسـتان و شـما  پرسـنل  شـرکت نفـت خیلـی بـزرگ        .  کشور باید همیشه این حق را بشناسند     
در . اعتصاب صنعت نفت بود که کمر رژیم  گذشته را شکـست  و عمـدتاً پایـه کـار، بـر دوش همـین کـارگران متعهـد  و مـسلمان بـود                . بود

همچنـین اگـر از   . بیشتر روي خوزستان سرمایه گذاري کرده اند و دلیل عمده آن، وجود منابع نفـت خوزسـتان بـوده اسـت     جنگ، عراقی ها      
از  طرف استکبار جهانی نیز عراق مورد حمایت بوده است، به خاطر آن است که این منطقه زرخیز و شریان اصلی تزریق خـون بـه کـشور را             

در سـال هـاي   . بنابراین، اهمیت نفت براي مـا و شـما روشـن اسـت    . ا از منبع تغذیه خود محروم سازندجمهوري اسالمی جدا کنند و انقالب ر    
اخیر، عمده تالش عراق و نوکران و حامیانش این بوده است که صادرات نفت ما را مختل سازند و اگر موفق می شدند، صدمه جـدي بـه مـا             

با اشاره به ایثارگري هاي نیروهایی که در جهت حفظ و بازسـازي منـاطق نفتـی فعالیـت      نماینده امام در شوراي عالی  دفاع سپس  ".زده بودند 
پدافندي که مسئوالن و نیروها آنجا احداث کرده اند، خیلی مهم بـوده اسـت  و شـما در شکـست بزرگتـرین قـدرت         «: کنند، اظهار داشت   می

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366، سخنرانی هاي سال هاشمی رفسنجانی« کتاب ←رجوع کنید » .دنیا، شرکت مستقیم داشته اید
 در این دیدار، آقاي هاشمی ضـمن آگـاهی از نتیجـه کـار اردوي دانـشجویان ایرانـی خـارج از کـشور و طـرح دانـشگاه در جبهـه، طـی                   - 2

ضور داشته اند و باعث افتخـار و  عظمـت   از زیارت برادران و خواهران دانشجو خوشحالیم، هم آنهایی که در جبهه ح«: سخنانی اظهار داشت  
دانشگاه ها و ملت ما هستند و همچنین  دانشجویانی که از خارج، جهت  آشنایی بیشتر بـا ایـران تـشریف آورده انـد کـه ان شـاءاهللا، سـوغات             

ساس جامعـه اسـت و امیـد همـه     تحقیقاً، دانشگاه و مخصوصاً قشر دانـشجو، نقطـه حـ   . خوبی براي آنهایی که دستشان به اینجا نمی رسد، ببرند   
  مـا مـی دانـیم اگـر تأکیـد شـخص امـام و مـسئوالن        .مردم در هر مکان، به دانشجویان است که وارد جامعه شوند و جامعه را به جلو ببرنـد       
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  . کنند جلب را سپاه رضایت ها انیبارز و خودش
 قـرار . داشـت  جلسه حزب اموال براي جمهوري اسالمی  حزب مرکزي شوراي جلسه

 سـران  جلسه شب. کنیم انتخاب حزب اسناد و امول براي هیأت دو اي  خامنه آقاي و من شد
. بـود  بحـث  مرغ توزیع نحوه و ها قیمت کنترل درباره. بود اردبیلیموسوي  آقاي دفتر قوا در 

 بـه  برنامـه  بایـد  و کـرد  دولتـی  مرغ دان سهمیه حد به محدود را تولید نباید معتقدم من
. کننـد  اسـتفاده  تولیـد  براي ،کنند  می تهیه خودشان که دانی از بتوانند افراد که باشد اي  گونه
  .است این از غیر قیمت کنترل براي دولت برنامه
  

  
  1987والي ج 30                     1407 ذیحجه 3  |  مرداد 8 پنجشنبه

  
ساخته آقاي رسول مـال     » شب در پرواز «فیلم. بودم منزل در ظهر از بعد سه و نیم   ساعت تا

 بـه  مربـوط . کـردم  گریـه   و دیـدم  ،اسـت  فجر  جشنواره فیلم جایزه برنده که را قلی پور 
  .است مقدماتی والفجر عملیات در کمیل گردان محاصره
 دادن مـانع  اینکـه  بـراي  ؛آمدنـد  موشـکی  کادر از جمعی و دوست  قرفی محسن آقاي

انتقـال   سـپاه  به آنها امکانات خواهند  می ،دشون سازندگی جهاد موشکی واحد به زیاد اعتبار
 میلیـارد  یـک  دوسـت    رفیـق  آقـاي . شود متمرکز سپاه در ،موشک ساخت کار اصوالً و دبای

 دستوراتی و آمد سنجقی ابراهیم آقاي. تگرف سپاه براي جنگ فرماندهی اعتبار از تومان
 تلفنـی  میمـک  از ،سـعدي  حـسنی  آقـاي . گرفت ارتش از سپاه آینده عملیات پشتیبانی براي

  . است مستحکم جبهه در مواضعشان که داد اطالع
                                                                                                              

               اکثـر آنهـا   کشور، مبنی بر رفع  نیازهاي جامعه  و حفظ سطح تحصیالت دانشگاهی نبود، ما کمتر از ایـن جـوان هـا در دانـشگاه داشـتیم و
اگـر مـا گرفتـار جنـگ نبـودیم و مظـاهر مـادي         . اکنون در جبهه بودند، ولی  در عین حال، رابطـه جبهـه و دانـشگاه در سـطح مطلـوبی اسـت       

 روزه خیلـی چیزهـا   15پیشرفت را به نمایش می گذاشتیم و همت ما صرف ساخت بخش مـادي کـشور شـده بـود،  شـاید در یـک مـسافرت         
د، اما آن چیزي که در حال حاضر پایه تحول و عظمـت آینـده اسـت و حقیقـت و هویـت جـامع را دگرگـون کـرده         آسانتر به چشم می خور    

اگـر بـه گذشـته    . است و جامعه اي کامالً جدید در دنیا به وجود آورده، دقت، کنجکاوي و پژوهش وسیع و همه جانبه اي را طلب مـی کنـد    
ده که انسان به فکر آن بوده است که درس بخواند و فقط مـدرکی دریافـت کنـد و مـوقعیتی      بینیم وضع به گونه اي بو     دانشگاه نگاه کنیم، می   

کـسی کـه   . در حـال حاضـر، جامعـه مـا ایـن طـور نیـست       . در جامعه کسب  نماید و کالً دانشگاه ها را به صورت یک پل در نظر می گرفتنـد       
هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي     « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .کند، نمی شود گفت براي مادیات تحصیل می کند مجاهدت و فداکاري می 

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 
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. کـردم  بازدیـد  تجـریش  میـدان  در سـیل  هـاي  ویرانـی  از راه در .آمـدم  مجلس به عصر
 هـاي   لبـاس  اهـواز  در کـه  هـایی   خـانم  و اهـواز  زینـب  اروانکـ  و اهواز شهداي هاي  خانواده

  . کردم صحبت آنها  براي.آمدند مجلس، به کنند می ترمیم و شسته را رزمندگان
 از ترکیـه  فرسـتاده  کـه  داد اطـالع  معاون سیاسی نخست وزیر    معیري علیرضا آقاي

 مـسأله  از را خـود  است مایل آمریکا که هداد پیغام آمریکایی رتبه عالی شخصیتیک   قول
 مطرح قوا سران جلسه در گفتم . است خواسته همکاري ما از  و دهد نجات فارس  خلیج اخیر
  . کنیم می
  
  

  1987والي ج 31                        1407 ذیحجه 4  |   مرداد 9 جمعه


 قرارگـاه  و میمـک  جبهـه  بـا  تلفنـی . گذشـت  ها  گزارش قرائت به وقت بیشتر. بودم منزل در
 و شـده  دفـع  میمـک  670 ارتفاع به دشمن حمله پنج امروز تا دیروز از گفتند. داشتم رتباطا

  . گیرد می بکار را آنها سپاه. اند نرسیده میدان به خزل عشایر نیروهاي هنوز
 در سـیل  تلفات گزارش. آمد - ملکی مصطفی مرحوم فرزند - ملکی عباس آقاي عصر

. شـده  خـراب  آنجـا در   زیـادي  هـاي   خانـه . داد را در میـدان تجـریش     همت مسجد منطقه
 ؛کنم کمک مسجد بناي تجدید براي خواست من از . است شده خرابهم   مسجد از بخشی

  . 1کردم قبول

                                                
 -          ایـن نـاو هـشت    .  براي  اجراي مأموریت راهی این منطقه خواهد شد"گوادال کانال" امروز  مقام هاي پنتاگون گفتند که ناو هواپیمابر

هلـی کوپترهـاي مـین روب در نزدیکـی سـطح      .   نیز با خود به خلیج فارس خواهد آورد را "سوپراستالیون"فروند هلی کوپتر مین جمع کن       
آب پرواز می کنند و با وسیله ویژه اي طناب مهار کننده مین را قطع و پس از ظاهر شدن مین روي آب، با شـلیک چنـد گلولـه آن را منهـدم      

رویتر به نقل از مقام هاي کاخ سـفید در مـورد   » .ها را اداره خواهند کرددویست تن از پرسنل نیروي دریایی آمریکا این هلی کوپتر     » .کنند می
پنتاگون از آن جهت تصمیم به استفاده از گوادال کانال گرفت کـه کویـت، عربـستان    « :هدف از اعزام ناو گوادال کانال به منطقه گزارش داد 

همچنین یک فروند هلـی کـوپتر آمریکـایی  از    » .وپترها قرار دهندو سایر کشورهاي منطقه، نمی خواستند تسهیالت پایگاهی در اختیار هلی ک 
این حادثه کامال اتفاقی بود و این نظر کـه اقـدام   « :رادیو آمریکا گفت. نوع سی کینگ عصر پنج شنبه  در آب هاي خلیج فارس سرنگون شد   

  » .خصمانه اي علیه هلی کوپتر صورت گرفته باشد، منتفی است
آقاي هاشـمی پـیش از انقـالب در    . یت آیت اهللا هاشمی در دوران  مبارزه با رژیم ستمشاهی، مسجد همت تجریش بود یکی از مراکز فعال  - 1

هاشـمی  « کتـاب  ←براي مطالعه بیشتر رجوع کنید . این مسجد، سخنرانی هاي روشنگرانه اي براي رشد و آگاهی سیاسی مردم ایراد می کرد      
  .  هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، جلد اولزیر نظر محسن» رفسنجانی، دوران مبارزه،
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 و االثـر  مفقـود  سـه  ،کشته یک که فارس  خلیج در آمریکا نظامی کوپتر  هلی یک سقوط
 مـوج  و اسـت  ریگـان  شـخص  و آمریکـا  سـفید  کاخ به دیگري ضربه ،داشته مجروح چهار

  . کند می کار ما نفع به ،غیب دست که راستی و انداخت خواهد راهبه  را جدیدي انتقادات
 کـه  مکـه  در ایرانـی  حجـاج  راهپیمائی برنامه اواخر در که داد اطالع احمدآقا شب اول

 و کشته زیادي عده و کرده حمله حجاج به عربستان نظامی نیروهاي ،شده انجام عصر امروز
 دویـست  حـدود  شـهدا  رقـم  که کرد نقل هادي دکتر قول از وزیر نخست. 1اند  هشد مجروح

  .داشت جلسه دفاع عالی شوراي. است نفر هزار از بیش مجروحان ونفر 

                                                
 راهپیمایی زائران ایرانی بیت اهللا الحرام، پس از آنکه به محاصره کامل از سوي نیروهاي ویژه درآمد، با حمله پلیس عربستان سـعودي بـه          - 1

ی است راهپیمایی اعـالم برائـت   گزارش هاي رسیده از مکه مکرمه حاک« :خبرگزاري جمهوري اسالمی اعالم کرد. خاك و خون کشیده شد    
حملـه نیروهـاي عربـستان    . از مشرکین با حمله پلیس سعودي مواجه شد و چهارصد نفر از زائران به شهادت رسیده و تعدادي زخمی شده انـد    

نزدیـک  به تظاهر کنندگان، پس از هجوم تعدادي از مزدوران مصري و عراقی در یک برنامه حساب شـده بـه صـفوف تظـاهر کننـدگان  در             
این عوامل پس از بـه آتـش کـشیدن چنـد دسـتگاه اتومبیـل، زمینـه را بـراي حـضور و سـرکوب راهپیمایـان توسـط             . بیت اهللا الحرام آغاز شد    

مأموران امنیتی  سعودي در حالی که از دو طرف، خیابان مـسیر راهپیمـایی حجـاج بیـت اهللا الحـرام را      » .نیروهاي مسلح سعودي، آماده کردند    
 کامل داشتند، با گازهاي خفه کننده و تیراندازي هاي مستقیم، به زائران حملـه کردنـد کـه در اولـین لحظـات ایـن حملـه، تعـداد            در محاصره 

پـس از ایـن واقعـه هولنـاك، وقتـی آمبـوالنس هـا و        ...بسیاري از زنان در اثر خفگی و جمعی دیگر در اثر اصابت گلوله به شـهادت رسـیدند       
ها آمدند، پلیس سـعودي تعـدادي از امـدادگران را نیـز بـه شـهادت        ک به مجروحین و جمع آوري شهدا به خیابانامدادگران ایرانی براي کم 

بسیاري از مجروحین به بیمارستان هاي سعودي منتقل شده اند ولی پلیس از عیادت مجروحین ممانعت نموده و از تحول اجـساد شـهدا       . رساند
  » .خودداري می کند

الحاج ایران با اشاره به موافقت قبلی مقام هاي عربستان با برگزاري راهپیمایی برائت از مـشرکین، دربـاره برنامـه هـاي       آقاي مهدي کروبی امیر   
راهپیمایی که شروع شد، یک مقدار جلـو رفتـیم، دقیقـاً معلـوم شـد      « : از پیش طراحی شده این کشور براي حمله به صفوف راهپیمایان گفت    

هـا بـدون اونیفـورم نظـامی و      ثانیاً پلـیس . اوالً بسیاري از راه ها را بسته بودند.  برخورد با حجاج ریخته شده استکه برنامه تنظیم شده اي براي   
مأمورین به صورتی هماهنگ با داشتن وسایل فراوان گمارده شده بودند و سنگ و چوب و شیشه هـاي از قبـل آمـاده شـده را مثـل بـاران بـر             

در کنار این سنگ و چوب ها کـه مـأمورین   . ون اینکه عکس العملی  نشان بدهند فقط تکبیر می گفتندمردم هم بد . روي جمعیت می ریختند   
پس از شروع تیراندازي، مردم مـا قـصد مقاومـت نداشـتند و دسـتور هـم بـود کـه         . فرو می ریختند، پلیس هم با باتوم به راهپیمایان حمله کرد 

این عقب نـشینی  بـاز یـک    . ي و زن ها در فشار قرار نگیرند، شروع به عقب نشینی کردندجمعیت هم به خاطر اینکه مردم عاد  . مقاومت نکنند 
آوردنـد و بـدین گونـه از سـمت      روزنه نجاتی بود، ولی سعودي ها راه هاي پشت سر را هم به شدت بسته بودند و با ضرب و شتم، فـشار مـی        

ی بود، جمعیت مورد ضـرب و شـتم قـرار گرفتنـد و بـه نظـر تلفـات در        جلو که به حرم ختم می شد و همچنین از عقب که به سمت بعثه منته      
سرپرست حجاج ایرانی در یک جمع بندي از وقایع قتل عام زائران خانـه خـدا بـه دسـت     » .سمت جلو و عقب صف راهپیمایان خیلی زیاد بود  

 آرام شـروع شـد و قطعـاً اگـر عربـستان تهـاجم را       اوالً باید گفت، راهپیمایی همانند راهپیمـایی سـال گذشـته   « : مأمورین امنیتی سعودي گفت   
 متفـرق کـردن جمعیـت هـم     شانثانیاً عربستان این برنامه را حساب شده شروع کرد و حتی نظر. شروع نکرده بود، هیچ حادثه اي رخ نمی داد    

 و راه گریـز بـراي   ندزد اي را از جلو می و یا عده ندکرد ، تیراندازي هوایی میند متفرق کند، آب می پاشیدندنبود، براي اینکه اگر می خواست    
، اما جمعیت مورد تهاجم به هر طرف که می خواستند فرار کنند، می دیدند از آنجا هـم محاصـره شـده انـد و مـأمورین            ندجمعیت می گذشت  

  ».سعودي آنها را می زنند
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.  است گرفته قرار خبارا سأر در ،ایرانی حجاج با سعودي عربستان مأموران درگیري خبر
 حجـاج  بـا  ایرانـی  حجاج درگیري به غودر به را قضیه خواهد  می استکبار و ارتجاع تبلیغات

 عربـستان  اجـراي  و آمریکـا  توطئـه  ؛کننـد  مربـوط  عربـستان  دخالت سپس و کشورها دیگر
  . است

 آقـاي  و وزیـر  نخـست  و ایـشان  و مـن  حـضور  بـا  اي  جلـسه  ،اي  خامنـه یت اهللا   آ دفتر در
 بررسی مورد را ما طرف از ممکن هاي  العمل  عکس و مکه موضوع. داشتیم اردبیلیوي  موس
 ،بحـث  از پـس  و شـد  تـشکیل  قـوا  سـران  حـضور  بـا  دولـت  العـاده   فـوق  جلـسه . دادیم قرار

 راهپیمـائی و   تعطیـل  فردا و شود اعالن عمومی عزاي روز سه شد قرار. شد اتخاذ تصمیماتی
  . کنند مصاحبه جمهور سرئی و باشد کشور سراسر در عمومی

نماینـده امـام و رئـیس حجـاج          کروبـی  مهـدي  آقـاي . شـد  گرفتـه  تماس عربستان با
 ها سعودي دست در هم تعدادي و رسیده خودمان دسته ب جنازه ویک پنجاه گفت ایرانی
  . دهند نمی عیادت و مالقات اجازه ،است ها سعودي دست در که مجروحان به و است

 آملـی  جـوادي  عبداهللا آقاي و شده شهید) شعار وزیر (فر  مرتضائی که هست اي  شایعه
 همـراه  بناسـت  کـه  اند  شده مجروح ها  شخصیت از اي  عده گفته کروبی آقاي. است مجروح

 تا که بروند عربستان به امور بررسی براي هیأتی شد قرار. شوند گرداندهازب ایران به ها   جنازه
  .  استنشده داده یزاو هنوز ،ظهر از بعدیک و نیم  ساعت

. آمدنـد  تکلیـف  و اطالع کسب براي نگرانی با نمایندگان از جمعی. آمدم دفترم به ظهر
 و عربـستان  هـاي   سـفارتخانه  بـه  و انـد   داشته تظاهرات پراکنده طور به مردم ،تهران درامروز  
 و هـا   کارخانـه کـارگران   . انـد   کـرده  وارد هایی  آسیب و حمله دیگر جاهاي بعضی و کویت

  . اند ریخته ها خیابان به دانشجویان
 مکـه  وضـع  از یاطالعـات . آمـد  نـژاد  مهـدي  فریدون آقاي. کردم کار دفترم در عصر

 شـهید  نفـر  ششـصد  حـدود  ،رسـد   مـی  ما به اروپا از تلفن طریق از که او منابع گفته به. آورد
 و غیـوري  ،حجازي ،کروبی آقایان جمله از ،اند  شده مصدوم ها  شخصیت از جمعی و داریم

 عربـستان  بـه  تـوانیم   می که هایی  ضربه درباره و است زنده فر  مرتضائی آقاي گفتند. هاشمیان
 آزاد سـوریه  طریـق  از را آلمـانی  گروگـان  یـک کمک کنند    شد توصیه .شد بررسی ،بزنیم
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  . کنند
  علیـه  اقـدامات  بـه  راجـع  و داد را یسئسـو  و آلمـان  بـه  سـفر  گزارش. آمد والیتی دکتر
 صـحبت  مـا  اعزامـی  هیـأت  رفـتن  بـراي  سـعودي  اجـازه  عـدم  مـورد  در همچنین و عربستان

 عملیـات  در کـه  داد اطـالع  سـعدي  حـسنی  آقاي. کنند پرواز اجازه بدون شد قرار  .کردیم
 خـرازي  کمـال  آقـاي  بـه . انـد   رانـده  عقـب  زیـادي  حدود تا میمک از را ها  عراقی ،امروز
 رئیس ستاد تبلیغات جنگ آقـاي . کنند بزرگ را جنگ اخبار فردا گفتم  احمـد  جنتـی 
   رئیس سازمان تبلیغات اسالمی دانشگاه یا مجلس :کرد مشورت راهپیمائی مقصد درباره، 

  .کنم می صحبت من ،بیایند مجلس اگر .ندارد مانعی باشد جا هر گفتم
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 خفـت  و گرفتـه  قـرار  اخبـار  صـدر  در ،مکه فاجعه ها  گزارش در .آمدم مجلس هب وقت اول
  . 1است دوم درجه در فارس خلیج در آمریکا

 و گرفــت قــرار بررســی مــورد فــارس خلـیج  وضــع. داشــت جلــسه خــاتم قرارگــاه سـتاد 
 هـا   سـعودي  جنایات به اعتراض براي کشور سراسر در مردم راهپیمائی. شد اتخاذ تصمیماتی

 مـسؤوالن  و بـود  زیـاد  خیلـی  جمعیت. آمدند مجلس مقابل تهران در و بود حجاج هب نسبت
  . 2کردم ایراد مفصلی سخنرانی من. بودند آمده هم

                                                
آقـاي  . مردم و مـسئوالن جمهـوري اسـالمی روبروشـد     کشتار زائران بیت اهللا الحرام به دست مأموران عربستان سعودي، با واکنش شدید          - 1

مهدي کروبی نماینده امام خمینی و سرپرست حجاج ایرانی در پیامی به محضر امام، با اشاره به مراسم راهپیمایی برائت از مـشرکین و  کـشتار      
یانه رژیم آل سعود که نمـی توانـد بـدون    حمله وحش« :حجاج بیت اهللا الحرام به دست نیروهاي امنیتی سعودي در حریم حرم امن الهی، نوشت 

هماهنگی و همفکري آمریکاي جنایتکار باشد، دلیل روشنی است بر سرسپردگی این رژیم به رؤساي کاخ سیاه که ایـن روزهـا بـراي جبـران          
 » .شکست هاي نظامی و رسوایی سیاسی خود، خون می طلبد

مـرگ بـر   "، "مـرگ برآمریکـا  " ایران با راهپیمایی و سردادن شعارهایی چـون   در این روز میلیون ها تن از مردم خشمگین در شهرهاي      - 2
آقاي  هاشمی در اجتماع راهپیمایان تهرانی که در برابـر مجلـس   . ،  خشم خود را از کشتار بی رحمانه زائران خانه خدا نشان دادند       "آل سعود 

؛ "تبـت یـدا ابـی لهـب، بریـده بـاد دسـت فهـد        " و شعارهایی چون شوراي اسالمی  گرد آمده و خواستار گرفتن انتقام خون این شهدا بودند         
اگر دنیاداران کم صبر و کم حوصله اند، خداوند و سربازان و رهروان راه خـدا بایـد   « : سر می دادند، گفت "هاشمی، هاشمی، انتقام، انتقام   "

با راندن حکام آل سعود در کوره راهی کـه ایـن خبیـث هـا     ما . صبر و متانت داشته باشند و با برنامه ریزي الزم به اهداف مقدس اسالم برسند     
ما دست آل سعود را در این جنایت می بینیم و شکی نداریم کـه ایـن فاجعـه بـا     . انتخاب کرده اند، آنها را به جهنم و مرگ حتمی می رسانیم       

 قـام انتخـاب خـواهیم کـرد ولـی از جنایـت      ما ضـمن آنکـه ریـشه اصـلی را بـراي انت     . دستور حامی آنها ابرقدرت آمریکا اتفاق افتاده است    
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 بحـث  موضـوع  و آمدنـد  مـن  دفتـر  بـه  اردبیلـی موسوي   و اي  خامنه آقایان مراسم از بعد
 ولـت  دي زنامـه رو با مفصلی مصاحبه عصر. بود ها  آمریکایی و ها سعودي با برخورد کیفیت
. آمـد  رادیـو  اجتماعی گروه پخش مدیر پورمحمدي علی اصغر  آقاي. 1دادم انجام آلمان

 بـا  رفـسنجان  در هاشـمیان  محمـد  آشـیخ  اختالفات از و کرد مشورت و داد کار گزارش
  . نمود انتقاد پورمحمدي عباس آشیخ] پدرش[

 وزارت ادغـام  الیحه در از. آمدند سازندگی جهاد مرکزي شوراي اعضاي از جمعی
 امروز. کنیم دفاع جهاد از دادم قولکردم و    دلجوئی آنهااز  . دارند گله جهاد در کشاورزي

 فاجعه اثر در که مردم به دادن نشاط براي ،کردیم بزرگ را میمک از ارتش دفاعی عملیات
  . افتاد مؤثر و اند شده دمغ مکه

                                                                                                              
رئیس مجلس در بیان  علت و ریشه هاي اصلی این اقدام قـساوت آمیـز گفـت   » .ها هم به عنوان مجري صرف نظر نخواهیم کرد    سعودي : »

ن ناپـذیر سـفر   پـس از رسـوایی جبـرا   . یکی از دالیل این اقدام که براي همه روشن است، شکست افتضاح آمیز آمریکا در خلیج فارس اسـت  
ایـن افتـضاحات،   . مخفیانه هیأت آمریکایی به ایران و قضیه ایران کنترا و آنچه را که آمریکا بر سر ایـن مـسئله از دسـت داد، اتفـاق مـی افتـد         

روزنامـه  » .دآمریکا را به ایجاد حادثه اي بزرگ و فجیع در رابطه با ایران محتاج کرده بود، ولی این طرحی نیست که به نفع آمریکا تمـام شـو    
جمهوري اسالمی نیز به نقل از خبرنگاران خود در نقاط مختلف کشور، گزارش داد که مردم شهرهاي زنجـان،  رشـت، اهـواز، ایـالم، رزن،          

ز و مالیر، ساري، ارومیه، بروجرد، بابل، بندرعباس، بندرانزلی، خمینی شهر، تویسرکان، جهرم، تایباد، رامسر، نوشـهر، ورامـین، زاهـدان، تبریـ      
با برگزاري راهپیمایی، انزجار خود را از اقدام پلیس عربستان در کشتار زائران خانه خدا اعالم کردند و از مقـام هـاي مـسئول خواسـتند تـا               ... 

  . انتقام خون شهداي مکه را از خاندان آل سعود بگیرند
درگیـري هـاي مکـه، تـصمیمات محرمانـه اي اتخـاذ       در پـی  «: چاپ آلمان غربی گفـت "دي ولت" آقاي هاشمی در مصاحبه با روزنامه      - 1

ایران اطالعاتی را که در اختیار دارد، بـراي  زیـر سـؤال    . شده است و هنگامی که جنبه عملی پیدا کند، همه از آن اطالع حاصل خواهند کرد     
توجـه کنـیم، در مـی یـابیم کـه چنـین اقـدام        اگر به نفوذ فراوان آمریکا بر عربستان سـعودي  . بردن آمریکا متعاقباً به اطالع همه خواهد رساند      

 رئـیس سـابق   "اولـریخ وگنـر  "ایشان ضمن اشاره به این مطلب که ژنـرال  » .خطرناکی هرگز بدون کمک آمریکا نمی توانسته صورت بگیرد    
 ما امیـدواریم کـه   «:به زودي ریاست نیروهاي امنیتی سعودي را به عهده خواهد گرفت، اظهار داشت » 9 اس ـ گ ـ   -گ «کماندو هاي ویژه 

اسالم مانند مسیحیت نیست که فقط به اصول معنوي متکی باشد، اسـالم داراي احکـام سیاسـی،    . آلمان غربی نقشی در وقایع مکه نداشته باشد    
 بـود،  من به خاطر می آورم که در جریان  جنگ استقالل الجزایر در تظاهراتی که علیه فرانسه در مکـه برگـزار شـده     . اقتصادي و رزمی است   

آقـاي هاشـمی   » .این مساله که اکنون دولت عربستان سعودي می خواهد،تظاهرات را ممنوع نماید، ناشی از ترسـش مـی باشـد   . شرکت  کردم  
مـا مطمئنـاً بـسیار عالقـه     « : بار دیگر بر سیاست اصولی جمهوري اسالمی ایران مبنی بر باز بودن تنگه هرمز براي همه یا هیچ کس، تأکید کـرد   

چنانچه مـا نتـوانیم از خلـیج فـارس جهـت صـادرات نفـت خـود اسـتفاده          . موضع ما به راحتی قابل درك است. شدباکه تنگه هرمز باز     مندیم  
حرف ما این است یا آبراه براي همه بـاز خواهـد بـود و    « :ایشان درباره علت اتخاذ چنین موضعی گفت»  .کنیم، آن وقت آن را خواهیم بست     

هاشمی در پاسخ به این پرسش که در این روزها تحت چه شرایطی می تواند برخوردي با ناوگان آمریکـا در خلـیج   آقاي  » .یا براي هیچ کس   
مـا نمـی خـواهیم    «  :فارس به وجود آید؟ و چنانچه چنین برخوردي حادث شود، آیا صحنه کارزار فقط در خلیج فارس خواهـد بـود؟ گفـت      

 این شامل تمامی کشورهاي جهان می شـود، امـا چنانچـه آمریکـا اولـین قـدم را برداشـت، آن        اولین قدم در راه جنگ را با آمریکا برداریم و       
دفتـر نـشر معـارف    » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هـاي سـال   « کتاب ←رجوع کنید » .وقت ما مجبوریم به اقدامات متقابل توسل جوییم 
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 مقابـل  در مـا  العمـل   عکس درباره. داشت جلسه اي  خامنه اهللا  آیت دفتر در قوا سران شب
 جنـگ  بـه  کـه  باشـد  حدي در شد قرار. شد بحث ایرانی حجاج به نسبت ها  سعودي جنایت
  .رسیدم خانه به وقت دیر شب. باشد هم ضدسعودي تبلیغات و نشود منتهی
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 فاطمـه  یرهشهمـ  و والـده  حاجیـه  ظهـر  از بعـد . گذشـت  مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در

فرمانـده نیـروي     شـمخانی  علـی  آقایان. است خوب حالشان .اند  برگشته مشهد از. آمدند
 فرمانـده  نیـا   حمیـدي  حمـزه  و رمضان قرارگاه فرمانده ذوالقدر محمدباقر، زمینی سپاه 

 منطقـه  در ارتـش  وضـع  از نیـا  حمیـدي  آقـاي . آمدنـد  سپاه هشتم ثامن االئمـه     غربسپاه  
 محکـم  مـا  اگـر  و کننـد   مـی  حرکـت  ضـعیف  خیلـی  هـا   عراقی است مدعی و گفت میمک

 ادعـاي . کنـد  بررسـی  گفتم روحانی دکتر به. خورند  می سختی شکست آنها ،کنیم حرکت
  . است این از غیر ،ارتش زمینی نیروي

 داد گـزارش  را آنجـا  در عراق مخالفان و ما نیروهاي و عراق شمال عوض ذوالقدر آقاي
 بـا . خواسـت  را مـا  سیاسـت  و نمـود  مطرح را نیازها و کرد ترسیم اي  امیدوارکننده دورنماي
 سیاسـت  و کردم موافقت وعراقی خودي نیروي نفر صدهزار یک تجهیز در نیازها پرداخت

 را کـار  اصـول  ،صـدام  از بعـد  مـسائل  يبـرا  و کـردم  معرفی صدام حذف حاضر حال در را
  . گفتم

 مورد در و اند  نداده تحویل را ییها  جنازه ،ها  سعودي هنوز که داد اطالع خارجه وزارت
 در وسیعی تبلیغات. کرده اند  عمل موذیانه خیلی. کنند  می مشکالت ایجاد اعزامی هواپیماي

 بـی  جهـت  در ،ارتجـاع  و آمریکـا  پیمانـان  هـم  و یتامپریالیس هاي  رسانه طریق از دنیا سراسر
 مجـامع  ولـی . انـد   انداختـه  راهبـه    ایـران  کـردن  معرفـی  مقصر و ها  سعودي دادن نشان تقصیر
       بـا  را وقـت  از مقـداري  شـب . انـد  کـرده  حرکـت  مـا  نفـع ه  بـ  ،وابـسته  غیـر  اسالمی و مردمی
  .کردم صرف همشیره و والده با دیدار و پرسی احوال
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  1987 آگوست 4                      1407 ذیحجه 8  |  مرداد 13 شنبه سه


 دشـمن  مرتبـاً  کـه کـرد    انتقـاد  خـارجی  سیاسـت  اداره از. آمـد  روحانی دکتر. بودم منزل در
 سـعودي  و فرانسه و انگلیس با جدید مسائل از مخصوصاً و جدید درگیري و شود  می اضافه

 دربـاره . کرد نقل را اختالفی مسائل مورد در سپاه فرماندهان با مذاکراتش خالصه و برد نام
  .1نمود مذاکره جنگ

 خانواده و احمد اخوي عصر. آوردیم غذا بیرون از ظهر. ماندند ما پیش همشیره و والده
 بـراي  گفتـه  والـده  بـه  دکتـر . برونـد  رفـسنجان به   فردا است قرار. رفتند والده همراه و آمدند
 و همـسفر  شـدن  پیـدا  خـاطر  به ایشان ولی ،بمانند دیگر هفته یک عینکتهیه   و چشممعاینه  
 دوستان ؛داشت مهمان مهدي. 2بروند که گرفتند تصمیم ،نوق در قربان عید حضور و ماشین

 امـشب  کـه  داد اطـالع  سنجقی آقاي. گرفتند چیزي امام دفتر آشپزخانه از. بودند اش  مدرسه
  .شد خواهد انجام 7 نصر عملیات

  
  

  1987 آگوست 5                    1407 ذیحجه 9  |  مرداد 14 چهارشنبه


 عمـده  و شـده  انجـام  سردشـت  غرب در 7 نصر عملیاتدیشب   که داد اطالع سنجقی آقاي
 شـهر  آنجـا  از هـا  عراقـی  که بوده دوپازا مرزي مهم ارتفاع اصلی هدف. ایم  گرفته را هدفها

                                                
 شوراي امنیت سازمان ملل متحد، واکـنش هـا و ارزیـابی هـاي متفـاوتی      598 به قطعنامه  جمهوري اسالمی ایران"نه رد و نه قبول" پاسخ   - 1
.  که از نظـر ایـن کـشور پذیرفتـه نیـست     ستانگلستان، موضع ایران را تالشی براي تغییر قطعنامه الزام آور شورا امینت می دان. در پی داشت  را

تمایل ظاهري ایران را براي بحث درباره شـوراي امنیـت در مـورد قعطنامـه     انگلستان حاضر نیست   « :سخنگوي وزارت خارجه انگلستان گفت    
پاسخ تهران به دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد این قطعنامه، می تواند به مثابه تالش ایران براي تغییـر لحـن آن بـه نحـوي کـه         .  بپذیرد 598

نامه هاي الزام آور شوراي امنیت، غیر قابل بحث انـد و دولـت انگلـیس    قطع« :این سخنگو افزود» .موافق با خواسته این کشور باشد، تلقی شود  
در پاسـخ ایـران   «  :وي سـپس گفـت  » .از انجام تالش هایی براي سازمان دهی اعمال تحریم تسلیحاتی علیه ایران، شدیداً حمایت خواهد کـرد  

رانـسه بـا ناسـازگار خوانـدن نظـام سیاسـی جمهـوري        رئیس کمیسیون دفاع مجلس ملی ف» .عناصر منفی وجود دارد، ولی یک رد کامل نیست   
فرانسه به زحمـت مـی توانـد از عـراق سـلب حمایـت کنـد و اکنـون نیـز          « :اسالمی ایران بر تداوم حمایت هاي کشورش از عراق تأکید  کرد      

 مبناي اقدامات دولت ایـران را تـشکیل   فلسفه مذهبی که« : وي افزود» .تواند به انقالب شیعه ایران اجازه دهد، خاورمیانه را شعله رو سازد       نمی
  ».دهد، با یک سیاست عادي همزیستی با دیگر کشورها که نظام سیاسی و فلسفی متفاوتی دارند، به هیچ وجه سازگار نیست می
شـهر  در ) س( مـزار او در حـرم حـضرت فاطمـه معـصومه     .  درگذشـت 1375 بانو ماه بی بی هاشمی مادر گرامی آیت اهللا هاشمی در سال   - 2

  .باشد مقدس قم می
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 تیر و دید زیر عراق زهدی قلعه ،ارتفاعات این تصرف با و اند  داشته تیر و دید زیر را سردشت
  . 1افتند می دشت توي ها عراقی و رود می ما

 منظـور  بـه  جنگ مختلف مسائل درباره سیما و صدا با طوالنی مصاحبه. آمدم مجلسبه  
. 2دادم انجـام  جنـگ  سـالگرد  براي ،شده ایجاد دشمنان تبلیغات با که ابهامات به جوابگوئی

 کـه  - خرمـشهر  شـعبه  ملی بانک بستن تصمیم از .آمدند خرمشهر نماینده و سابق جمعه امام
  . داشتند شکایت - بود خرمشهریها کار وسیله و کرد می کار تهران در

 و خـداحافظی  بـراي  ،آرژانتـین  در ایـران  جدیـد  سـفیر  پورمحمـدي  علی اصغر   آقاي
 مـورد  در .آمـد  محلـوجی  حسین آقاي. کرد  می کار وسیما صدا در تاکنون. آمد مشورت

 پیـشنهادي  پاکـستان  کویتـه  مردم با رابطه در ما شدن تر  فعال و پاکستان به فهد مالیاحت سفر
  .داشت

 کامـل  اهـداف  گفـت  و داد توضیح را دیشب عملیات ،نقشه روي از .آمد سنجقی آقاي
 آینـده  بـراي  سـالن  سـاختمان  و طرح کار مشکالت از .آمد اللهی  یببح مهندس. است شده

  . داشت ثابت وضع تقاضاي و گفت مجلس رپردازهايکا شدن عوض با رابطه در مجلس
 منطقـه  به اورلیکن ضدهوایی گفتم روحانی دکتر به ،کننده عمل نیروهاي درخواست با
 آن گیـري  پـس بـاز    بـراي  عراق است ممکن ،دوپازا ارتفاعات اهمیت خاطر به. کنند اعزام

                                                
 دوپـازا و  بلفـت در غـرب سردشـت بـا رمـز یـا فاطمـه         2349 بامداد امروز عملیات نیروهاي خودي بـراي تـصرف ارتفـاع          2 : 30 ساعت   - 1

در این عملیات دو لشکر و دو تیپ مستقل از سپاه پاسداران شرکت دارنـد و قرارگـاه قـدس بـه فرمانـدهی آقـاي عزیـز            . آغاز شد ) س(الزهرا
آقاي رحیم صفوي جانشین فرماندهی نیروي زمینی نیز با اسـتقرار در قرارگـاه تـاکتیکی ـ     . جعفري عهده دار  هدایت و پشتیبانی عملیات است

پیش از آغاز درگیري نیروها، توپخانـه قرارگـاه آتـش    . که روبه روي ارتفاع دوپازا قرار دارد ـ نظارت و هدایت کل عملیات را بر عهده دارد 
.  روي مواضع و عقبه اصلی عراق اجرا کرد و بالفاصله پس از آن، حمله نیروهـاي تـک ور بـه سـنگرها و مواضـع دشـمن آغـاز شـد            سنگینی

 عاشورا که جناح راست عملیات را برعهده داشت، پیش از روشن شـدن هـوا پیـشروي هـاي تحـسین برانگیـزي انجـام داد، ولـی از               31لشکر  
، ایـن  31 بـه سـمت لـشکر    27الحاق کند کـه بـا پیـشروي گـردان عمـار از لـشکر       ) ص(رت رسول  حض27سمت چپ خود نتوانست با  لشکر  

 تصرف نـشده  31 صبح صورت گرفت ولی تا روشن شدن هوا، هنوز دو هدف لشکر 4الحاق این دو یگان در حدود ساعت       . مشکل حل شد  
داد قله اصلی را فتح کند و در سمت راست خـود بـه لـشکر     بام4نیز با وجود آن که توانسته بود تا ساعت     ) ص( حضرت رسول  27لشکر  . بود
 عاشورا برسد، به علت برخی مشکالت، موفق به تصرف یکی از مقرهاي دشمن در پشت قله اصلی دوپازا نشد و هنوز نیروهـاي عـراق در          31

اهـداف خـود را تـأمین  کنـد و در      الغـدیر موفـق شـد    18در سمت چپ منطقه عملیاتی نیـز تیـپ   . کانال ها و سنگرهاي آن مقاومت می کنند    
 عاشورا با راهنمایی فرمانده قرارگاه قدس، جـاده را احـداث کـرد و بـا مـستقر      31با روشن شدن هوا، لشکر  . مواضع تصرف شده، مستقر شود    

بـه تـصرف    صبح باقی مانده اهداف خـود را  8 : 20کردن یک دستگاه تانک و هدف قراردادن سنگرهاي مقاومت دشمن، توانست تا ساعت          
درآورد  و حتی با پیشروي به سوي بلندي هاي بلفت عراق، بخشی از اهداف مرحله دوم عملیـات را کـه در مأموریـت تیـپ نبـی اکـرم بـود،         

  . تأمین کند
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 2
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  . کند گذاري سرمایه
 فرمانـدهان  برخوردهـاي  از. آمـد  پاهسیاسی س  عقیدتی رئیس رازینی علی آقاي عصر

 در ایـران  سفیر یعقوبی آقاي. ندهند استعفاء گفتم.  است نوشته  استعفاء .داشت شکایت سپاه
 کلیـدي  هـاي  پـست  در را ارتـشی  عناصـر  گفـت  و داد را آنجـا  وضع گزارش. آمد الجزایر

  . کرد استفسار صحرا حمایت مورد در و گذارند می
 خدمات و اداري تحوالت از. آمد استخدامی سازمان سرئی رضويسیدمنصور آقاي

 معـاون  طباطبـائی  حـسن  آقـاي . کرد مطرح را اصالحی هاي طرح و گزارش داد  سازمان
 داشت روابط توسعه به توصیه و داد را برزیل و کوبا به سفر گزارش و آمد کشاورزي وزیر

 سران. است شاکی کار تأخیر از ،بگیرند عهده به ها  بانک بناست که نیشکر طرح مورد در و
  .بودند وزیر نخست مهمان

  
  

  1987 آگوست 6                    1407 ذیحجه 10  |  مرداد 15 پنجشنبه


 مرحـوم  منـزل ،  رامسر جواهرده روستاي ییالقی  به فائزه و یاسر و مهدي .بودم منزل در
 گفـتم  پاسـداران  بـه . گذشـت  همطالعـ  بـه وقتم   بیشتر. ماندم تنها منزل در من و رفتند الهوتی

  . خواندم ،آوردند مجلس از را ها گزارش. کنند قربانی والد مرحوم براي گوسفندي
 سـعودي  عربستان جنایت آثار کردن کم براي ،خبري امپریالیسم سوي از وسیعی تالش

 در عمـدتاً  ،ارتجاع و غربی هاي دولت و غربی خبري مراکز. شود  می ما دادن نشان مقصر و
 نظـارت  بـراي  اي خامنـه یـت اهللا    آ. هستند ما با مردمی و اسالمی مراکز و اند  عربستان خدمت

  . رفتند] به بندرعباس [شهادت مانور بر
 انـدرکار   دسـت  عـرب  ارتجـاع  و غـرب  اسـتکبار  کـه  آیـد   می دسته  ب قرائن مجموع از
. اسـت  نایـرا  اسـالمی  انقالب علیه اقتصادي و سیاسی فشار و نظامی تهاجم یک سازي زمینه
 اسـالم  جهـان  حیـات  تجدیـد  از و انـد   گرفتـه  جدي را جهانی استعمار براي ناب اسالم خطر

  .بگیریم جدي را خطر باید ؛نگرانند
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  1987 آگوست 7                        1407 ذیحجه 11  |  مرداد 16 جمعه
                      

 ،آوردند را ها گزارش. گذشت دوم نیجها جنگ تاریخ مطالعه بهوقت  بیشتر. بودم منزل در
 1شـهادت  مـانور  و فـارس   خلـیج  ولـی  ،دارد الشعاع تحت را اخبار سایر ،مکه فاجعه. خواندم
 بـه آن   عربی و غربی متحدان و آمریکا با ما درگیري بوي. است کرده حفظ را خود اهمیت

  . رسد می مشام
 هـم  عـراق  داخـل  در و 2ایم  داشته محدودي پیشرفت 7 نصر عملیات منطقه در دیشب

 نیروهاي دارد اصرار جانشین فرمانده نیروي زمینی سپاه     صفوي رحیم آقاي. ایم  زده ضربه
 ،بگیرند عهدهه  ب را جدید خطوط از بخشی ،اند  شده آزاد سردشت غرب خط در که ارتشی

 و آوردنـد  امـام  دفتـر  آشـپزخانه  از را ناهار .بودم تنها خانه در. 3روند  می طفره ها  ارتشی ولی

                                                
 با حضور آیت اهللا خامنـه اي رئـیس جمهـور، بـه مـدت چهـار روز، در آب هـاي خلـیج فـارس توسـط           "شهادت" مانور بزرگ دریایی     - 1

در این مانور صدها فروند قایق جنگی و ناوچه رزمی نیروي دریایی سپاه، پس از عبور از تنگـه هرمـز بـه رژه از      . نیروي دریایی سپاه انجام شد    
سـپس ناوچـه هـاي    . ماهاي نیروي هوایی سپاه نیز بر فراز منطقه رژه، به مانور هوایی پرداختنددر همین حال هواپی. برابر ناو فرماندهی پرداختند   

همچنین غواصان نیروي دریایی سـپاه بـا تعبیـه    . سپاه پس از گرفتن آرایش جنگی در اطراف یک هدف دریایی، با توپ هدف را نابود کردند   
تسخیر پایگاههاي فرضی دشمن در یک جزیره خلیج فـارس کـه   .  منفجر کردندمواد منفجره زیر یک هدف از پیش تعیین شده، این هدف را 

همچنـین  در آخـرین روز مـانور    . با پشتیبانی توپخانه ساحلی سپاه و به محاصره در آوردن آن انجام  شد، بخش دیگري از مانور شهادت بـود      
متر در آب هاي منطقه خلیج فارس بـا دسـتور رئـیس جمهـور،     یک  قایق انفجاري سپاه که از راه دور کنترل می شد، پس از طی چندین کیلو   

در ایـن مرحلـه   . عملیات پرواز هواپیماهاي بدون سرنشین نیز بر فراز تنگه هرمز اجرا شد. به کشتی فرضی دشمنی اصابت و  آن را منهدم کرد    
 به توپ و موشک ضد هوایی، قـایق مـواد منفجـره    از مانور، قایق هاي تندرو، ناوچه هاي توپدار، ناوچه هاي موشک انداز، ناوچه هاي مسلح         

در . به همراه نیروهاي شهادت طلب، قایق هاي انفجاري و قایق هاي مجهز به رادار ویژه و مسلح به سالح هاي ضد سطحی  به کـارگیري شـد   
 . همین مرحله عملیات مین ریزي و نصب مین بر بدنه هدف هاي فرضی تمرین شد

راوي .  توانستند بر اساس طرح مانور و در زمانی کوتاه به اهداف از پیش تعیین شـده دسـت یابنـد   7 عملیات نصر    نیروهاي عمل کننده در    - 2
 عاشورا، وجود آرامش و اطمینان در نیروهاي عمل کننده، معنویت حاکم بر افراد، سرعت بـسیار، رعایـت حفاظـت و اطالعـات در            31لشکر  

امدادهاي غیبی در تمام مراحـل  «:  غیبی را از عوامل مؤثر در کسب این موفقیت ذکر کرده و افزود انتقال نیرو و تجهیزات به خط و امدادهاي       
وزش تندباد از سوي دشمن به هنگام بازکردن معبرها، باعث شد تا با وجود  دو مـورد انفجـار، سروصـدا بـه      . شامل حال رزمندگان اسالم بود    

  » .گوش دشمن نرسد
راوي قرارگـاه قـدس دربـاره    .  صـبح از محـور راسـت ایـن ارتفـاع آغـاز شـد       8 : 10اع بلفـت در سـاعت      نخستین پاتک دشـمن در ارتفـ       - 3

نیروهاي دشمن به استعداد یک گروهان خود را به زیر ارتفاع رسانده و بـا اسـتفاده از تختـه    « :چگونگی اقدام دشمن در این ضد حمله نوشت      
و هم آهنگ توپخانه، ادوات، تانک و سه فروند هلـی کـوپتر، بـه طـور دسـته      سنگ هاي بزرگ در سینه کش کوه و با حمایت آتش سنگین  

آنها وقتی بـه نزدیکـی کانـال    .  جمعی در یک خط باال آمده و با مخفی شدن در پشت تخته سنگ ها، به صورت انفرادي خود را باال کشیدند 
نیروهاي خودي براي تقویت مواضع خـود، ضـمن   . دندروي بلفت رسیدند، به صورت تک تک باال آمده  و به نیروهاي خودي نزدیک تر ش      

 نیروهـاي دشـمن کـه تـا نزدیکـی     .  نفر نیروي کمکی به خطوط درگیري اعزام کردند20افزایش آتش توپخانه روي مواضع دشمن، تعداد    
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  .کردم درست خودم، ینقربا گوسفند جگر از را شام
  
  
  1987 آگوست 8                       1407 ذیحجه 12  |  مرداد 17 شنبه

                             
 پرنـدك  پادگـان  بـه ،  انقالب کمیته افراد آموزشی دوره پایان مراسم در شرکت برايصبح  
 تمـام  نیمـه  و بـوده  ارتـش پرندك مربـوط بـه       پادگان. 1کشید طول ظهر تااین مراسم   . رفتیم

 بازدیـد  منطقه همین در ارتش تمام نیمه مرکز ازچند مراسم از بعد.  است شده کمیته تحویل
  . رسیدم مجلس به ظهر از بعد یک ساعت .برگشتیم و رفتیم ماشین با. کردم

 کـم  از. آمـد  شورکـ  هاي  کارخانه در مهمات ساخت براي ،سپاه هماهنگی مسئول عصر
 شـد  قـرار . گفتم سنگین صنایع وزیر آقاي بهزاد نبوي   بهکه   داشت گله ها  کارخانه کاري

  . کنیم تعیین کار کندي علل بررسی براي اي نماینده
  مفـصالً  آنهـا  بـراي  هـم  مـن  .دادنـد  کار گزارش. آمدند دانشگاهی جهاد عمومی مجمع

   مقدمه درقرار است  که  1اي مصاحبه براي اطالعات روزنامه مسؤوالن. 2کردم صحبت
                                                                                                              

    اتی، نـاگزیر بـه عقـب    کانال پیش روي کرده بودند، با مقاومت نیروهاي خودي مواجه شده و پس از یک درگیري تن به تن بـا تحمـل تلفـ
با اینکه تالش اصلی دشمن براي بازپس گیري ارتفاع بلفت در همان ساعات نخست پایان یافت، ولـی برخـی اقـدامات آنهـا  از     » .نشینی شدند 

شـش   ادامـه داشـت و هواپیماهـا نیـز در     15جمله، حمالت محدود و ایذایی، اجراي آتش توپخانه و حمله هلی کوپترهاي توپ دار تا ساعت   
رجـوع کنیـد   . نوبت عقبه هاي ورودي را بمباران کردند که در این حمالت، یک فروند از هواپیماهاي مهاجم سرنگون و خلبان آن کشته شد  

 روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب پنجاه، اسکورت نفتکش ها، محمـود یزدانفـام، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات جنـگ سـپاه، صـفحه                  ←
292 . 

یه ششمین دوره آموزش پاسداران وظیفه کمیته انقالب اسالمی با حضور آقاي هاشمی  فرمانـده جنـگ، سـید سـراج الـدین       مراسم اختتام  - 1
موسوي فرمانده کل کمیته هاي انقالب اسالمی و جمعی از مسئولین لشکري وکشوري و مقامـات محلـی در پادگـان شـهید مـصطفی خمینـی          

هـاي رزمـی    گان هاي حاضر در پادگان سان دید و سپس مراسم سوگندنامه، رژه یگان ها و نمـایش  از ی ایشان  در این مراسم ابتدا     . برگزار شد 
کمیتـه انقـالب اسـالمی از صـفر و بـا جوشـش درونـی        «:در سخنانی ضمن قدردانی از زحمات این نهاد انقالبـی گفـت  سپس  . به ا جرا درآمد   

 بـر عنـصر ایمـان و تکنیـک هـاي      ه در ابعاد مختلف شروع کـرد و امـروز بـا تکیـ    دلسوزان انقالب، به عنوان اولین نهاد انقالبی فعالیت خود را   
هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .رزمی، توانسته است گام هاي مؤثري در مقابل مسایل سیاسی، قاچاق مواد مخـدر و دشـمن بعثـی بـردارد     

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، سخنرانی هاي سال 
پـس از ارائـه   .  مسئوالن و اعضاي جهاد دانشگاهی سراسر کشور، در پایان مجمع عمومی خود بـا آقـاي هاشـمی دیـدار کردنـد         جمعی از  - 2

جهاد دانشگاهی از مکـان هـایی اسـت کـه مـسئوالن کـشور بـه        «: گزارش توسط رئیس شوراي مرکزي جهاد دانشگاهی، آقاي هاشمی گفت   
 جهاد دانشگاهی به وجود آمد، براساس یک ضرورت خاص مقطعی بود کـه نقـش مهمـی را    آن روزي که. نتایج کارهایش چشم  دوخته اند 

 طرح انقالب فرهنگی دانشگاه ها و حرکت انقالبی دانشجویان مسلمان و وفادار به خط امـام، آن  . در یک برهه زمانی در دانشگاه ایفا کرد       
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 گمـراه  تبلیغـات  بـه  پاسخگوئی براياین کتاب   . آمدند شود، چاپ تاور گزارش ترجمه
 در ارتش زمینی نیروي به تلفنگرام گفتم روحانی دکتر به .گزارش تاور تهیه می شود     کننده

  . کند ابرهمخ 7 صر نتیمنطقه عملیا در خط تحویل در تأخیر خصوص
  

                                                                                                              
     هاشمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي    « کتاب ←رجوع کنید » .ور کندچنان خیره کننده بود که هیچ کس، دورنماي آن را نمی توانست تص

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 
، )جمعـه خـونین مکـه   (مک فارلین، پیرامون حادثه کشتار حجاج ایرانـی در عربـستان سـعودي    ماجراي  در این مصاحبه عالوه بر موضوع    - 1

در مـورد سرلـشگر شـهید    « :در بخشی از این مصاحبه آمده است. ط به جنگ مطالبی بیان شدخدمات ارزنده شهید عباس بابایی و مسایل مربو       
ایشان یکی از وفادارترین افسران ارتش جمهوري اسالمی ایـران و در قبـل از انقـالب اسـالمی، از پیـشتازان انقـالب            . بابایی عمیقا متأثر شدیم   

بـا اینکـه در مقـام معاونـت فرمانـدهی      . نست خودش را از صحنه جنگ جـدا کنـد  مشکلی که وجود داشت، این بود که ایشان نمی توا    . بودند
ایشان مایل بودند کـه همیـشه در عملیـات    . نیرو بود و صالحیت  فرماندهی هم داشت و در این رابطه پیشنهاد هم به ایشان شد، قبول نمی کرد      

ی کنم، زیـرا هـستی خـودم را در میـدان جنـگ احـساس       ایشان می گفت اگر من نروم احساس ضعف م. و در میدان هاي جنگ شرکت کند  
البته این منطق از نظر روانی قوي بود، ولی از لحاظ سیاسی و نظامی قابل قبول نبود و گهگاهی  در مأموریت ها شـرکت مـی کـرد و       . می کنم 

را خالی مـی بینـیم، منتهـا شـهید بابـایی      ما جاي ایشان . باالخره از آسیب هایی که در این مأموریت ها هست، نصیب ایشان شد و شهید گردید         
 » .یاران خوبی دارد و شاگردان  خوبی را تربیت کرده است و آنها جاي شهید بابایی را پرخواهند کرد

 
 مراسم پایان دوره آموزشی
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  1987 آگوست  9                   1407 ذیحجه 13 |   مرداد 18 یکشنبه
  
 در. کـردم   مـی  مطالعـه  منـزل  در نه صبح  ساعت تا

ــاریخ ــگ ت ــانی جن ــائی شــباهت ،دوم جه ــین ه  ب
 اوضـاع  بـا  ،لهستان به آلمان حمله از قبل روزهاي

 و آمـدم  دفتـرم  بـه . بینـیم   می فارس  خلیج در امروز
 منطقه در شدیدي درگیري. خواندم را اه  گزارش

عملیاتی داریم عراق با 7نصر .  
 شرکت جنگ پشتیبانی عالی  شورايجلسه   در
ــد. کــردم  مــشکالت حــل جهــت در مــصوبه چن
 روحـانی  دکتـر  ظهـر . داشـتیم  رزمندگان و جنگ

  .خوردیم هم با را ناهار. آمد دفترم به
 ،مأموریـت  از برگـشت  در ویـا گ .گفت 1بابائی عباس سرلشکر شهادت خصوص در 

 همـاهنگی  ،پدافنـد  موضـع با آن   . ه است گرفت قرار سردشت شمال در 23 توپ گلوله هدف
 انجـام  بـراي  ارتـش  زمینـی  نیـروي  بـه  شـد  قـرار . برود تحقیق براي هیأتی شد بنا. بوده نشده

  .کند تأکید عملیات
 از. آمدنـد  - نـد ا  شده رسمی و انتخاب اخیراً که - اصناف مرکزي شوراياعضاي   عصر

                                                
 سرتیپ عباس بابایی معاون عملیات نیروي هوایی ارتش جمهـوري اسـالمی ایـران بـه هنگـام بازگـشت از یـک مأموریـت بـرون مـرزي،               - 1

 - مـرداد، همـراه یکـی از خلبانـان نیـروي هـوایی       15تیمسار عبـاس بابـایی صـبح روز    . یی قرار گرفت و به شهادت رسیدهدف گلوله ضدهوا  
 از  پایگـاه هـوایی   "5 - اف "  به منظور شناسایی منطقه و تعیین راهکار اجراي عملیات، با یک فرونـد هواپیمـاي آموزشـی   -سرهنگ نادري   

تیمسار بابایی پس از انجـام دادن مأموریـت، بـه هنگـام بازگـشت، در آسـمان خطـوط مـرزي،          .  عراق شدتبریز به پرواز درآمد و وارد آسمان 
یکـی از راویـان مرکـز مطالعـات و     . هدف گلوله هاي تیربار ضدهوایی قرار گرفت و از ناحیه سر مجروح شد و بالفاصـله بـه شـهادت رسـید         

صابت گلوله به هواپیماي تیمسار بابـایی و اختاللـی کـه در ارتبـاط هواپیمـا  و پایگـاه       به دنبال ا  « :تحقیقات جنگ درباره این واقعه نوشته است      
تبریز به وجود آمد، پایگاه مزبور به رابط هوایی سپاه اعالم کرد که یک فروند هواپیماي خودي در منطقه مـرزي سـقوط کـرده اسـت، بـراي         

مدت کوتاهی از اعالم این موضوع نگذشته بود که فرد مـذکور مجـدداً تمـاس    . کمک به یافتن خلبان و الشه آن هر چه سریع تر اقدام نمایید 
هواپیماي مورد نظر توسط خلبـان بـه زمـین نشـست، ولـی یکـی از سرنـشینان آن بـه علـت          : گرفت و در حالی که گریه امانش نمی داد گفت     

برخـی  « :ار بابایی در جمع برادران سـپاه نوشـته اسـت   راوي در مورد بازتاب شهادت تیمس» .اصابت تیر در داخل کابین به شهادت رسیده است     
 ]صـفوي [از فرماندهان ارشد سپاه در جلسه اي  مشغول بررسی عملیات بودند که تلفنی خبر شـهادت تیمـسار بابـایی بـه اطـالع  بـرادر رحـیم          

ي بـا شـهید بابـایی داشـتند، حلقـه      با شنیدن این خبر، جلسه تعطیل شد و اشک در چشمان حاضرین به خصوص آنان که آشـنایی بیـشتر   . رسید
 ».زد

 

 شهید سرهنگ عباس بابایی
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 نخـست  و کنـد   نمـی  صـادر  را احکـام  ،امام دستور رغمیعل که داشتند گله بازرگانی وزارت
 آمادگی اعالن مجوز بدون هاي مغازه مسأله حل يدتص براي و دهد نمی مالقات وقت ،وزیر

 را مذهب و روحانیت و بردارند دست دولت با مخالفت از که کردم توصیه آنها به  .کردند
  . ندهند قرار محرومان ابلمق در

 هـاي  محکومیـت  خطـر  از. آمـد  الهـه  از داور ایرانی دادگاه الهـه    بهرامی حمید آقاي
 تحرك عدم و جهرمی افتخار گودرز  دکتر آقاي از و کرد نگرانی اظهار الهه در بزرگ

 حمایـت  خواسـتار . آمدند دندانپزشکان عالی  شوراي. داشت شکایت مربوط دفتر دلسوزي و
 امتیـاز  دادن از و شـدند  ایـران  دندانپزشـکان  جامعـه  مقابل در دندانپزشکان اسالمی جامعه از

 را پزشـکی  دنـدان  دانـشجویان  اکثریـت  اینکه از و نیستند راضی تجربی دندانسازان به بیشتر
 داري خانـه  بـه  و پردازنـد   نمـی  کـار ه  بـ  معمـوالً  تحصیل از پس که دهند  می تشکیل دختران

 گلـه  ها  خارجی نفعه  ب خارج و داخل التحصیالن فارغ بین تبعیض از و ند ا ناراضی ،روند  می
  . بنویسند فرهنگی انقالب عالی شوراي به مشکالت خود را گفتم. دارند

 و کنـیم  تبلیغ عربستان علیه حاضر حال در شد قرار. بود مجلس درقوا   سران جلسه شب
 آمریکـا  تبلیغـات  مقابل در تبلیغات کارگروه گزارش اي  خامنه اهللا  آیت .نزنیم عمل به دست

 بنـد  آینـده  در فـشار  اهـرم  براي را آمریکا دمکرات حزب پاي نحوي به شد قرار و دادند را
 نظـر  اتفـاق  بـه . شـد  بحـث  ایـران  علیـه  انگلـیس  و فرانسه ،آمریکا تهاجم خطر درباره. کنیم

 تـرین  ضـعیف  و فـوق  مثلـث  تهـاجم  احتمال ترین قوي و است توجه قابل آن وقوع احتمال
 در آینـده  درجلـسه  شـد  قـرار . اسـت  نـاتو  تهاجم آن از پس و شرق و غرب تهاجم ،احتمال
  . کنیم مشخص را مقابله کیفیت و مطرح را مسأله امام خدمت

 و بپذیرند را اصناف شوراي که کردم توصیه وزیر نخست آقاي میرحسین موسوي   به
  .بودند خوابیده همگی. رسیدم خانه به وقت دیر. کنند کم را اختالفات

  
  

  1987 آگوست   10                1407 ذیحجه 14  |  مرداد 19 دوشنبه
  
 ظهـر  تـا  کـه  رفتم خاتم قرارگاه جلسه به ها  گزارش دیدن از بعد. آمدم مجلسبه   وقت اول 

 حملـه  خوزسـتان  در نفتـی  مرکـز  چند و تبریز پاالیشگاه به عراق که دادند خبر. کشید طول
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  .1یافت خواهد ادامه شرارت این احتماالً ؛دادیم مثل به مقابله دستور. است کرده
 عـصر . اسـت شـده    گـذاري  مـین  فجیره بندر نزدیک که داد اطالع ارتش دریایی نیروي

 در بـوده  گرفتـه  مـا  از نفـت  که آمریکایی شرکت یک به مربوط کشتی یک که رسید خبر
 منـافقین  تحرك با مقابله درباره. 2ستا جدیدي جریان شروع این و خورده مین به جا همین

  . شد تصمیم اتخاذ و بحث هم دریایی و زمینی هاي جبهه درمورد. شد بحث ها جبهه در
  مخـصوصاً . شـد  بحـث  مهمتر هاي طرح درباره و آمد جلسه از بعد رضایی محسن آقاي

 کـه  دشـ  تأسـف  اظهـار  مانور جریان در سپاه هوابردنیروهاي   از نفر بیست حدود شهادت از
  . است تلخ خیلی

 کـردم  نـصحیت  ونمـودم    دوستانه انتقاد هند در مسلمین بر فشار از .آمد هند سفیر عصر
 بـراي  اسـپانیا  گفـت  و آمـد  اسـپانیا  سـفیر . گیرنـد  پـیش در   را مسلمین به تبمح سیاست که

 آمریکا دخالت وضع ،اساس همین بر و نیست ناتو گروه تابع و دارد مستقل تبلیغات خودش
  . 3کردم صحبت زمینه همین در هم من. ندارد قبول را فارس خلیج در

                                                
 رژیم عراق در اطالعیه نظامی خود، دالیل آغاز مجدد حمله به مراکز اقتصادي ایران را، مخالفت ایران با قطعنامـه  اخیـر شـوراي امنیـت،      - 1

در اجـراي اراده ملـت   « : الم کـرد حوادث مکه مکرمه، ادامه  تجاوز ایران به عراق و حمالت پیاپی به مناطق مسکونی این کشور برشمرد و اع 
عظیم خود، در نابودي تأسیسات اقتصادي و حیاتی رژیم تهران، تأسیسات پاالیشگاه تبریز، بی بی حکیمه، زرنـد، مـارون، واحـد شـماره دو و          

ان آمریکـا، دربـاره    . ان. نزار حمدون سفیر  عراق در آمریکا در گفت و گو بـا شـبکه تلویزیـونی سـی     »  .سه گچساران، امروز بمباران شدند   
از سرگیري این حمالت در حالی صورت گرفت که عـراق قطعنامـه شـوراي امنیـت را قبـول کـرد       « : آغاز مجدد حمالت هوایی عراق گفت   

ولی ایران آن را رد کرده است و ما فکر می کنیم بدون قبول قطعنامه از سوي هر دو کشور درگیر در جنـگ، برقـراري آتـش بـس و تـالش         
تا زمانی که جنگ به دلیل اصرار ایران ادامه دارد، عراق خـود را مجـاز بـه    «: حمدون تأکید کرد» .ل و فصل جنگ دشوار خواهد بود     براي ح 

عـراق بـا   ... «: رادیو بی بی سی نیز در تفسیري از حمـالت عـراق بـه تأسیـسات نفتـی ایـران، گفـت       » .حمله به هر نقطه از خاك ایران می داند       
ایـن  .  روزه حمالت هوایی خود پایـان داده اسـت  25 و تأسیسات نفتی ایران در شمال، مرکز و جنوب شرقی ایران، به وقفه    بمباران چند میدان  

)  تیـر 28(حمالت به دنبال تصویب قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل با درخواست آتش بس در جنـگ ایـران و عـراق در روز بیـستم ژوئیـه       
عراق در توجیه آغاز مجدد حمالت خود می گوید قطعنامه شوراي امنیت سـازمان ملـل نتوانـست    «: افزودرادیو بی بی سی     » .متوقف شده بود  

ایران را مهار کند و حمالت امروز به اراده مردم عراق که خواهان در هم شکستن توان اقتصادي ایران و جلوگیري از ادامه جنـگ بـه وسـیله      
  » .ایران هستند، پاسخ گفته است

 ـ که شـرکت هـاي آمریکـایی آن را     "پاناما" هزار تنی داراي پرچم 274ین بار در خارج از خلیج فارس، یک فروند نفتکش  براي نخست- 2
 کـه از پایانـه   "تکزاکو کاربین"سوپر نفت کش . اداره می کنند ـ به مین برخورد کرد و یک حفره چهارمتري در قسمت عرشه آن ایجاد شد 

 50 و  "فجیـره " کیلـومتري شـمال بنـدر    13 بارگیري کرده بـود، پـس از برخـورد بـا مـین در       "روتردام" به مقصد    " الرك "نفتی ایران در  
  . کیلومتري  دهانه جنوبی تنگه هرمز، براي تعمیرات اضطراري و جلوگیري از نشت نفت آن، در بندر فجیره لنگر انداخت

مانه انگلیس و فرانـسه بـا ایـران و تـالش آمریکـا در ایجـاد بحـران در         آقاي هاشمی در دیدار با سفیر اسپانیا  ضمن اشاره به برخورد خص         - 3
در مورد خلیج فارس ما فکر می کنیم اگر قدرت هاي بیگانه در اینجا سوء استفاده نکنند، امنیـت بـه طـور نـسبی تـأمین        « : خلیج فارس، گفت  

 فـارس   گرچه عراق فکر می کند با بحرانی کردن خلـیج .سیاست ما به طور جدي این است که خلیج فارس براي دنیا امن باشد     . خواهد بود 
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 هاشـمی  مهـدي  سـید  کـه  داد اطالع و آمد سپاهاطالعات   حفاظت مسئول سعیدي آقاي
 آقـاي . آورد لیـستی  و کـرده  اعترافـات  سـپاه  در خـودش ه  بـ  وابـسته  افـراد  بـه  راجـع  جدیداً

سیدحسین عمـومی  روابط با که یتمشکال از. آمد مجلس اداري کل سرپرست موسویان 
  . کردیم تفاهم به توصیه و بکنیم مشکل حل براي فکري شد قرار. گفت دارد

 حـزب این فیلم    . رفتیم "قتل یک گزارش" فیلم دیدن براي اي  خامنه آقاي دفتربه   شب
  . است کرده نقد را توده
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 کـرج  درجـاده  سـپاه  بـاقري  شـهید  سازي مهمات کارخانه به پاسداران و مهدي با وقت اول
 7 فـراگ  روسی موشک طرح و سازند  می 107 کاتیوشاي مینی موشک و 122 گلوله. رفتیم

 اي مـصاحبه  و کـشید  طـول  ظهـر  از بعـد  یک و نـیم   ساعت تابازدید  . است تحقیق دست در
  . 1کردم کارکنان براي کوتاهی صحبت و شد انجام

 سپاه که رفتیم ساوه درجاده شهید جوالیی دیگري کارخانه به استراحت کمی از پس
 تـا ایـن بازدیـد     . شـود   مـی  ساخته ایبرگالسف از ها قایق انواعدر آنجا   . سازد  می قایق درآنجا

                                                                                                              
          و با دخالت قدرت هاي بزرگ نجات خواهد یافت، ولی دیدیم که عراق موفق نشد و حاال هم آمریکا در صدد است همـان کـار را دنبـال

  » .لیج فارس بحرانی استفکر می کنیم آمریکا می خواهد القاء کند که جنگ به کشورهاي جنوبی خلیج فارس توسعه یافته و خ. کند
ایـشان طـی سـخنانی در جمـع کارکنـان ایـن       .  آقاي هاشمی از کارخانجات واحد تولید موشک و تسلیحات سپاه پاسـداران بازدیـد کـرد        - 1

« :تواحدها، با اشاره به برتري روحیه شهادت طلبی در خلیج فارس در برخورد با آمریکا، بر تولید سالح در داخل کشور تأکیـد کـرد و گفـ            
جوان هاي ما با به کارگیري و ساخت انواع قایق ها و سالح ها، امکانات خوبی در دریا به وجود آورده انـد کـه بـراي آمریکـا شـناخته شـده              

. کلیه امکانات دریایی غرب در مقابله با گروه هاي شهادت طلب، عاجز خواهنـد مانـد  . نیست، چرا که این امکانات را خود ما تولید کرده ایم    
 ما می خواستیم مین و یا سایر سالح هاي دیگر را بخریم،کار ما به جایی نمی رسید، اما امروز با همین رشـد در صـنایع نظـامی، مـی بینـیم           اگر

رئیس مجلس درباره حادثه برخورد روز گذشته نفتکش پانامایی تکزاکو کاربین ـ حامل نفت ایـران ـ بـه     »  .که آمریکا واقعاً عاجز مانده است
این مسئله براي ما قابل توجه است، چرا که محل اصابت مـین بـه   « : خارج از خلیج فارس که براي نخستین بار اتفاق افتاده است، گفت   مین در 

البته قضاوت در این زمینه هنوز زود است، اما یـک احتمـال ایـن اسـت     . کشتی مذکور نقطه اي است که تمام کشتی ها از آنجا عبور می کنند   
احتمال دیگر این است که عوامل آمریکا و آنهایی که از آمریکا براي حـضور در منطقـه   .  ها آن مین را کار گذاشته باشند که خود آمریکایی  

به هر حال تصادفی نیست که مین در نقطه اي کار گذاشته شـده اسـت کـه هـم محـل عبـور کـشتی        . دعوت کرده اند، این کار را کرده باشند    
« :آقاي هاشمی درباره اقدامات آمریکا در خلیج فارس خطـاب بـه کـشورهاي غربـی گفـت     » .ن منطقه استآمریکایی و هم عبور نفت ما از آ    

 » .اینکه  خلیج فارس را براي کشورهاي غربی نا امن کندبه جز کشورهاي بلوك غرب مطمئن باشند که آمریکا نمی تواند سودي ببرد، 
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 براي .خوابیدم کمی. برگشتم خانه به خستگی با .شدم خسته و کشید طولپنج و نیم     ساعت
  . خواندم ،آوردند را ها گزارش. کردم شنا استخر در خستگی رفع

 خیلـی  بوده ایران نفت حامل که فجیره بندر در ها  آمریکایی کشتی خوردن مین به مسأله
 شده آنها وحشت باعث و کرده سرایت عمان دریاي به فارس  خلیج از ناامنی. دارد سروصدا

 یـا  آنهـا  عوامـل  و هـا   آمریکـایی  گردنه  ب را مسئولیت بلیغاتت در که شد داده دستور. است
 دسـتور  دریـایی  نیـروي  بـه . است روبی مین آماده ایران که کنند اعالن و بگذارند ها عراقی
  .خوابیدم زودتر خستگی خاطر به شب. شد داده روبی مین به اقدام
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جانـشین فرمانـده نیـروي زمینـی         جمـالی  سـرهنگ  هشت ونیم صبح   ساعت. بودم منزل در
 آقـاي . 1داد را آینـده  هـاي   برنامـه  و 402 و میمـک  در عملیـات  وضـع  گزارش. آمد ارتش

 نزدیک از را نفتکش یک استمداد پیام ،خارك در سپاه شنود که داد اطالع رضاییمحسن  
 مـین  بـه  که بوده آمریکا اسکورت تحت هاي  کشتی از احتماالً ست؛ ا کرده دریافت کویت

                                                
توپخانـه بـه روي ارتفاعـات منطقـه سردشـت،پاتک سـنگینی را بـراي تـصرف          ارتش عراق در ساعات یک بامداد با اجراي آتش شـدید    - 1

 پیاده عراق ـ که دیـروز وارد منطقـه شـده     18 تیپ 3 و 2در این حمله که با شرکت گردان هاي .  آغاز کرد"دوپازا" و  "بلفت"بلندي هاي 
اي مهاجم، دشمن را در پشت مواضع خـود متوقـف کردنـد    بودند ـ و دو گردان کماندویی، انجام شد، ابتدا نیروهاي خودي با مقاومت نیروه 

و تلفاتی بر آنها وارد آوردند، اما پس از ساعتی،  دشمن با استعداد بیشتري وارد عمل شد و با جـایگزین کـردن سـریع نیروهـایش و فـشار بـر          
 صـبح ضـمن تـصرف نـوك بلفـت،      5  :30آنها براي پیش روي، از چند محور به سوي قله اصلی بلفت هجوم آورد و موفـق شـد تـا سـاعت            

در حالی که تالش دشمن در این نقطه با تقویت مداوم نیرو و وارد کردن یک گـردان دیگـر   . نیروهاي خودي را از  این ارتفاع به عقب براند         
من اجـرا  براي پیش روي بیشتر ادامه داشت، توپخانه و ادوات خودي قله اصـلی بلفـت را هـدف قـرار دادنـد و آتـش پرحجمـی را روي دشـ         

در ایـن حـال، دشـمن    . از سوي دیگر، نیروهاي پیاده خودي نیز در فاصله اي از قله بلفت متوقف شدند و به مقابله با دشـمن پرداختنـد   . کردند
که با آتش گسترده و پایداري نبروهاي خودي روبه رو شده بود، پس از طی مسافتی از قله اصلی، مجبور به توقـف شـد و در برابـر نیروهـاي        

از سوي دیگر چون حفظ ارتفاع اصلی بلفت براي عراق بسیار مهم بود، فرمانده سپاه پنجم عراق با مـشاهده فـشارهاي       . ودي آرایش گرفت  خ
ـ که این فرمـان عینـا بـه رده هـاي پـایین تـر ابـالغ        . پیاده ابالغ کرد18وارده بر نیروهاي تحت امر خود، دستور شدیدالحنی را به فرمانده تیپ        

اگر کسی از شما خواست عقب نشینی کنـد، قبـل   . از فرماندهی سپاه دستور رسیده که پایین نیایید« :ر بخشی از این دستور آمده است     ـ  د  . شد
با حـضور در منطقـه، بـه سـرعت نیروهـاي      ) ص(در چنین وضعیتی برادران مسئول تیپ نبی اکرم» .از آن که او را بکشیم، او خودش را بکشد   

چار پراکندگی شده بودند سازمان دهی کردند و پس از هماهنگی بـا توپخانـه هـاي خـودي،  بـراي بـاز پـس گیـري         خود را که تا حدودي د    
دشـمن در ایـن حملـه بـا     .  صبح،  قله اصلی را بار دیگر آزاد کنند11منطقه وارد عمل شدند و پس از چند ساعت درگیري توانستند تا ساعت      

  ».به عقب نشینی از منطقه شد اسیر، مجبور 30تحمل تلفات سنگین و دادن 
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 احتمـاالً . نـشد  تاییـد  دیگـر  جـاي  از ولـی  ،کرده تایید را پیام هم نفت وزارت.  است خورده
  . اند کرده سانسور خود حیثیت حفظ براي ها آمریکایی
 عهشـای  ، ایرنـا –جمهـوري اسـالمی     خبرگـزاري  از فراهـانی  انیقـ بور احمدآقاي
 پخش اجازه و نقل را طرف دو از فروند چند سقوط و آمریکا و ایران هواپیماهاي درگیري

 ولـی  ،اسـت  دروغ گفتند. خواستم توضیح دریایی و هوایی نیروهاي از. خواستند   می را خبر
 بـا . کننـد  تعقیـب  شد قرار که بودند برده تلکس روي وزیري نخست مقام از نقل به باالخره

 ایـن  پخـش  طالـب  مـسأله،  کردن عاديغیر   براي ها  آمریکایی رسد  می نظر هب اینکه به توجه
 طـرف  بـه  موشک دو ،هفته اوائل که اند  کرده نقل مبهم منابع از هم خودشان .اخبارند گونه

  . است دروغ این خبر که اند کرده شلیک ما هواپیماهاي
 ،بـودن  دیـر  دلیـل  هبـ  امـام . آمدنـد  دیـر  اي  خامنـه  اهللا  آیـت . بـودیم  احمدآقا مهمان شب

 رفـتن  هنگـام . نشـستند  کـم  ولی د،آمدن ما اصرار با که کنند شرکت جلسه در خواستند  نمی
 فـوت  قـم  راه در تصادف اثر در قبل روز دوسه که شیرازي کمال آسید مرگ از که گفتند
  .  علیهاهللا ت رحم ؛بود سلوك و عرفان اهلایشان . متأثرند ،کرده
 نماینـده  و مـا  مـذاکره بـر    مبنـی  فـر  قربـانی  منوچهر پیشنهاد قوا سران و امام حضور با

 قربانی فـر  . شد تصویبو   مطرح فیمابین مشکالت حل براي ،ترکیه در فرانسه االختیار  تام
  . است داده کنگرلو طریق از را پیشنهاد این

 حـضور . شـد  مطـرح  فـارس    خلـیج  در آمریکـا  با درگیري خطر مسأله ،امام رفتن از پس
 احتمـال  و افـزون  روز آمریکـایی  و انگلیـسی  ،  فرانـسوي  هـاي  روب مـین  و جنگـی  ناوگان

 بـراي  ،سیاسـی  طریـق  از یدفـاع  آمـادگی  بـردن  بـاال  ضـمن  شـد  قـرار  .نیـست  کـم  برخورد
 و عمـان  بـه  والیتی دکترقرار شد    منظور همین به. کنیم اقدام مسلحانه برخورد از جلوگیري

 محمد جواد شـود  سیاسـی  کـار  ،دیگـر  مناسـب  طـرق  از و ندکن سفر روسیه به الریجانی .
 خانـه  بـه  وقـت  دیـر . شـد  تاکید عربستان و کویت هاي  سفارتخانه وضع کردن عادي درباره

  .رفتم
  

  1987 آگوست 13                  1407 ذیحجه 17  |   مرداد 22 پنجشنبه


 روبـی  مـین  در انگلـیس  و فرانسه همکاري و فارس خلیج تب ها  گزارش در. آمدم مجلس به
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 بـراي  کـه  هـا  بانک اسالمی هاي  انجمن سمینار شرکت کنندگان در  . است داغ آمریکا با
 سـخنرانی  آنها براي .آمدند تشکیل شده،  محرومان از حمایت درخصوص امام پیام به لبیک

 حـرف . آمـد  تهـران  مبـارز  روحانیـت  جامعـه  اعـضاي  از سـرفرازي  آقاي. 1کردم مفصلی
 تبریـزي  آقـا  جـواد  میـرزا  آقـاي  بـراي  و دارد مشکلی اوقاف با داود هامامزاد؛  داشت زیادي
  . خواست می ماشین

 را ها  سعودي با درگیري وقایع از کمی.  است برگشته مکه ازاو  . آمد نوري عبداهللا آقاي
 قابـل  غیر را آنها جنایت اینکه ضمن. باشد ها  سعودي از تقصیرها همه که دارد تردید. گفت

 را موضـوع  ،ایـشان  خـود  شد قرار و شد مطرح موضوع همین دیشب تمگف. داند  می گذشت
  . نماید گزارش و کند بررسی "سري" صورتبه 

 و شـده  تـصویب ] سران قـوا  [ دیشب جلسه در پیشنهادهایی که گفتم. آمد کنگرلو آقاي
 کـه  باشـند  مواظـب  و برونـد  ترکیـه بـه    سپاه اطالعات از نفر یک همراه ایشان خود شد قرار

 ،باشـد  جـدي  فرانـسه  پیشنهادهاي این اگر. نشود اجرا ایشان خود شخص مورد در يا   توطئه
  . نیست جدي ها غربی طرف از فارس خلیج در حرکات که شود می معلوم

 سـلمانی  ظهـر . 2شـد  انجـام  جامعی و مفصل مصاحبه. آمد جوان آفریقاي مجله خبرنگار
 رزمـی  مهندسـی  عمـل  ضـعف  وردم درو   آمدند سپاه کربالي قرارگاه از. آمد اصالح براي

  .کردم تأکید فروزش ] غالمرضا[ و فروزنده محمد آقایان به. داشتند شکایت
  

  1987 آگوست 14                    1407 ذیحجه 18  |   مرداد 23 جمعه
ــزل در ــودم من ــسن .ب ــد مح ــرايو  آم ــایش ب ــکی  کاره ــشکیالت موش ــذاکرهدر ت ــر م . دک

                                                
 در این دیدار آقاي هاشمی ضمن قدردانی از برگزاري هفتمین سمینار شوراي هماهنگی انجمن هـاي اسـالمی بانـک هـاي کـل کـشور و        - 1

 چـه  یک طرز تفکر غلطی در بین بعضی از افراد جامعه وجـود دارد کـه مـی گوینـد    « :تأکید بر نقش و اهمیت بانک ها در سیستم پولی گفت      
عیبی دارد که بگذاریم سرمایه دارها پول زیادتر داشته باشند و پولشان را صرف عمران و آبادي کنند و کـار و مـزد بـراي محرومـان درسـت             

این طرز فکر غلطی اسـت کـه از رسـوبات دوران    . شود و ضمناً خمس و زکات و صدقات را هم از اینها بگیریم  و به فقرا و محرومین بدهیم   
صـاحبان ایـن   . ز زوائد نظام منحط سرمایه داري است که رفته رفته چنین افکاري در روحیه خیلی از افراد خوش نیت پیدا می شود     گذشته و ا  

طرز تفکر، فکر نمی کنند که استعدادهاي فراوانی در سایه این تبعیض ها از مردمی که فاقـد ابـزار کـار هـستند و ابـزار ابتکـار در اختیارشـان                 
بنـابراین بایـد   . باید میدان به همه داده شود، زیرا اسالم می گوید منابع درآمد را در اختیار یک عده خاص نگذاریـد     .  رود نیست، از دست می   

دفتـر نـشر معـارف انقـالب،     » ،1366هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال      « کتاب ←رجوع کنید »  .این طرز تفکر غلط را دور بیندازیم     
1388.  

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 2
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 اطـالع  سـنجقی  آقـاي . شـد  صـحبت  ها  بچه منزل ساخت مورا براي .آمد محمد زاده  همشیره
 بـار  بـه  خـساراتی  و 1انـد   کرده حمله تبریز در سپاه موشکی سایت به عراقی هواپیماهاي ،داد

 دیـده  آسـیب ه و  خـورد  مـین  بـه  عربـستان  روب مـین  کشتی یک که رسید خبر.  است آمده
  و در این انفجـار     بوده ساحل در مین انفجار که شد اصالح دیگر اي  گونهه  ب خبر بعداً. است

  . اند شده مجروح و کشته عربستان افسر دو
 امکانات گرفتن براي باري هواپیماي یک گفته قذافی که داد اطالع تلفنی والیتی دکتر

 داشـت  اواخـر  قـذافی  دارد لیبـی  موضع تغییر از حاکی. است خوبی خبر .بفرستیم جنگی
  .بفرستند زود هواپیما را گفتم. داشت نامناسبی اظهارات و کرد می پیدا عراق به تمایلی
  
  
  1987 آگوست 15                     1407 ذیحجه 19 |    مرداد 24 شنبه


 آقــاي. کــرد مــشورت و خــداحافظی عمــان بــه ســفر بــراي والیتــی دکتــر .بــودم منــزل در
 مرکـزي  بانـک  رئـیس  بـه  .کـرد  استمداد سپاه خریدهاي براي ارز گرفتن براي دوست   رفیق
  . نگذارند سپاه حسابه ب را ها موشک ارز کردم تأکید و گفتم

 بـراي  دیشب که داد اطالع جبهه از سعدي فرمانده نیروي زمینی ارتش     حسنی تیمسار
 کـه  داد اطـالع  سنجقی آقاي و اند   داده انجام ناموفق عملیات ،میمک ارتفاعات گرفتن پس

 ،درگیـري  جریـان  در و انـد   کرده دفع شتسرد غرب در را عراق پاتک دو ،امروز و دیشب
  . اند داشته حضور ،اند رفته آنجا به جبهه دیدن براي که هم خارجی خبرنگاران

 گـاز  کارخانـه  در سـوزي  آتـش  و 2آن غـرق و   رهیـ فج در کـشتی  یـک  خـوردن  مین به
                                                

 8 : 20در سـاعت  .  در این روز مراکز اقتصادي و نظامی شهرهاي تبریز، پیرانشهر و سردشت هدف حمـالت هـوایی دشـمن قـرار گرفـت      - 1
 بمباران کردند و یک فرونـد هواپیمـاي دیگـر دشـمن نیـز      دقیقه، سه فروند از هواپیماهاي عراق، سکوي موشکی پایگاه شهید باکري تبریز را      

 فـرو  "خلجـان "که قصد حمله به پاالیشگاه تبریز را داشت، هنگام گریز از برابر آتش پدافند هوایی، بمب هاي خود را در اطـراف روسـتاي        
 شـهید بـاکري قـرار گرفـت ولـی       در این  حمالت، یک فروند از هوپیماهاي مهاجم هدف آتش توپ خانـه ارتفـاع پـست در پایگـاه        . ریخت

 .  توانست از مرز عبور کند

 18بـه گـزارش خبرگـزاري فرانـسه، کـشتی تـدارکاتی آنیتـا در        .  امروز نیز یک کشتی در دریاي عمان با مین برخورد کرد و منهدم شـد          - 2
کـشته شـد و تعـدادي از ملوانـان آن ناپدیـد       به وقت گرینویچ با مین برخورد کرد که براثر آن، یک تن 10کیلومتري  بندر فجیره  در ساعت   

رادیـو بـی بـی سـی دربـاره ایـن       . اکثر کارکنان این کشتی ـ که به شرکت فجیره تعلق داردـ هندي هستند و کاپیتان آن انگلیـسی اسـت   . شدند
  بـه مـین  "اکوکـارابین تکز"این حادثه در نزدیکی فجیره در همان منطقه اي روي داد که چند روز پیش کـشتی آمریکـایی     «: انفجار گفت 
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 جمهور رئیس. شود می هم ماه ب اي اشاره و است خبري مراکز توجه مورد 1سعودي عربستان
 منطقه در اوضاع وخامت از جدیدي پرده روز هر. است زده حرف گونه تهدید هم کاآمری

  .آید می رو
  

  
  1987 آگوست 16                   1407 ذیحجه 20 |    مرداد 25 یکشنبه

                    

 بـه  پـرورش  و آمـوزش  مـدیران  سـمینار  در شـرکت  بـراي  و نوشـتم  را خاطراتم نماز از بعد
هاردوگا مجلـس  بـه  نـه صـبح    سـاعت  از بعد. 2کردم ایراد مفصلی سخنرانی. رفتم منظریه 

                                                                                                              
   پـنج تـن از کارکنـان کـشتی آنیتـا کـه در اثـر انفجـار جراحـت          « : منـابع کـشتیرانی در فجیـره گفتـه انـد     . برخورد کرده و سوراخ شده بود

در » .نـد ولی در حدود چهار یا پنج نفر دیگر از جملـه ناخـداي بریتانیـایی ایـن کـشتی، در دریـا مفقـود شـده ا        . برداشتند، نجات پیدا کرده اند    
، کـشف شـده کـه تـاکنون     "خورفکـان "دو مین جدید در نزدیکـی بنـدرفجیره در   « :همین حال، خبرگزاري امارات عربی متحده اعالم کرد     

به دنبال انهدام کـشتی آنیتـا  و کـشف    « :خبرگزاري رویتر نیز به نقل از مقام هاي بندر فجیره گزارش داد»  .امکان خنثی کردن آن نبوده است     
ازه در سواحل امارات، آب هاي بندر فجیره، منطقه خطرناك اعالم و از تمامی کشتی ها خواسته شد، کـه از نزدیـک شـدن بـه ایـن          دو مین ت  

هلی کوپترها و قایق هاي گارد ساحلی امارات متحده عربی سرگرم ردیـابی دو مـین پیـدا شـده هـستند و تمـام پروازهـا        . منطقه خوداري کنند  
منابع کشتیرانی هم اعالم کردند که چند شـرکت بـه کـشتی هـاي خـود دسـتور داده انـد، از نزدیـک         . ع شده است  برفراز  آن از غروب ممنو     

تمام عملیات دریـایی خـود را در سـاحل شـرقی امـارات عربـی       « : نیز اعالم کرد"گلف اجنسی"شرکت » .شدن به این منطقه خودداري کنند  
  » .متحده به حال تعلیق درآورده است

بـه  .  در ساحل عربـستان، در پـی وقـوع دو انفجـار، بـه آتـش کـشیده شـد        "راس الجمعیمه"تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در  بخشی از  - 1
در ایـن انفجـار پایانـه بـارگیري گـاز طبیعـی بـه        .  مـایلی شـنیده شـد   15گزارش رادیو آمریکا، صداي  انفجارها چنان شدید بود که در فاصله      

در ایـن ترمینـال،   « :خبرگـزاري آسوشـیتدپرس بـا اعـالم ایـن مطلـب افـزود       .  عده اي ناپدیـد شـدند   تن کشته و22شدت آسیب دید و حدود    
 و وزارت نفت و معـاون عربـستان در اطالعیـه اي، تنهـا وقـوع آتـش سـوزي در        "رادیو ریاض"» .تعدادي از اتباع آمریکا مشغول کار بودند     

جـود اخـتالل در نوسـانات بـرق اعـالم کردنـد کـه بـر اثـر آن، چهـار تـن دچـار              را مورد تایید قرار دادند و علت آن را و      "کارخانه جعیمه "
رادیـو آمریکـا در گفتـاري بـه نقـل از      . این دومین انفجار در پاالیشگاه هاي بزرگ خلیج فارس در چنـد مـاه گذشـته اسـت         . سوختگی شدند 

در پـی انفجـار عظیمـی کـه روي داد، خبرگـزاري      «: تروزنامه نیویورك تایمز، به اطالعیه کوتـاه عربـستان در ایـن مـورد اشـاره کـرد و گفـ          
  » .آتش سوزي کوچکی روي داد و به سرعت مهار شد« :عربستان اطالعیه کوتاهی صادر کرده و نوشت

در صورتی که در خلیج فارس اتفاقی رخ دهـد  « : آقاي هاشمی در جمع رؤساي مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور در تهران  گفت       - 2
ممکـن اسـت اسـتکبار در منطقـه     . ع صدور نفت از این منطقه گردد، نفت منطقه حتی از طریق خطوط لوله نیز صادر نخواهد شدو منجر به قط 

خلیج فارس خطري ایجاد نماید، اما در نهایت چه کسی می تواند نفت از ایـن منطقـه خـارج کنـد؟ جمهـوري اسـالمی ایـران بـا تجهیـزات و              
ج فارس را براي همیشه نا امن نگهدارد و اگر اتفاقی رخ دهد، نه تنها جلوي صدور نفـت کـشور هـاي      هاي ساخت خودش می تواند خلی      قایق

اگـر دنیـا امنیـت خلـیج فـارس را      . منطقه از طریق خلیج فارس گرفته خواهد شد، بلکه نفت آنها از طریق خطوط لوله  نیز صادر نخواهـد شـد    
کافی است که حتـی چهـار دولـت    « :آقاي هاشمی خطاب  به دولت هاي منطقه گفت» .خواهد باید جلو شرارت هاي رژیم عراق را بگیرد       می

 آن. کویت، عربستان،اردن و ترکیه به صدام بگویند که دیگر شرارت نکند و در صورت ادامه  شرارت، حمایت هـاي خـود را قطـع کننـد     
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 از و داد را ارزي وضـع  گـزارش . آمـد  مرکـزي  بانـک  رئیس قاسمی مجید آقاي. رسیدم
 بـراي  ارزي حوالـه . آمـد  دوسـت    رفیـق  آقـاي . داشـت  گلـه  محاسـبات  دیوان بازرسی نحوه

  .  گرفتموشکی خرید و یوزانس
 در روز چهار. آمد رئیس سازمان حفاظت اطالعات ارتش ترابی مصطفی سرهنگ

 حـسنی  تیمـسار  اینکـه  ضـمن  ؛داد ارتـش  زمینـی  نیـروي  وضع از تلخی گزارش. بوده جبهه
 نیـرو  فرمانـده  دادبـین  سـرهنگ  کـه  کنـد   می پیشنهاد ،دارد قبول را ي زمینی  نیرو فرمانده

 دفتـر  بـه  گفـتم . بشود نیرو در تحولی و دبیاور سرکار را ارتش انقالبی و جوان قشر تا شود،
  .نماید گزارش هم روحانی آقاي و اي خامنه یت اهللاآ و امام

 اقـدامات  و وضع گزارش کمالی حسین آقاي. آمدند کارگر خانه اعضاي نمایندگان
 در امـام  پیام اجراي زمینه درتأکیدم   بیشتر .1کردم صحبت لمفص آنها براي هم من و داد را

 جمعـه  فاجعـه  گزارش. آمد بینا توکلی لفضلاابو آقاي.  بود محرومان از تحمای خصوص
 در شـب   ده و نیم   ساعت تا  و بوده ها  درگیري کانون نزدیک ایشان خود. داد را مکه خونین

                                                                                                              
      دفتر نـشر معـارف   » ،1366انی، سخنرانی هاي سال هاشمی رفسنج« کتاب ←رجوع کنید » .وقت امنیت در خلیج فارس بوجود خواهد آمد

  . 1388انقالب، 
 در این دیدار که اعضاي هیأت هاي اجرایی خانه کارگر سراسر کشور  حضور داشتند ، آقاي هاشمی  با اشاره به پیام امـام  و نظـر اسـالم       - 1

گو شدن جمهوري اسالمی به عنوان یـک جامعـه عـادل در    در حمایت از محرومین، اظهار امیدواري نمود تا شاهد اجراي عدالت اسالمی و ال      
در بخشی از پیام بسیار مهم و عمیق خود، توجه خاصی به کارگران و محرومین داشـته و  )  ره(ایشان با اشاره به اینکه  حضرت امام       . دنیا باشیم 

فرمایـشات ایـشان چیـزي نیـست     «: اشند، اظهار داشتایشان  صالح ترین کارشناس اسالمی براي  اظهار نظر در مسائل اسالمی در این دنیا می ب    
پیام امام این نیست که ما بگذاریم دیگران  فربه و چاق باشند و از آنها بگیـریم بـراي انفـاق بـه     . که ما بگوئیم چپ روي و یا افراطی تند است   

حروم این اسـت کـه مـا تبعـیض در جامعـه را      بعضی ها فکر می کنند که معناي حمایت از م. این حمایت از طبقه محروم نیست. محروم بدهیم 
آقـاي هاشـمی    » .حفظ  کنیم و بعد، از پولدارها اضافاتی به عنوان  خمس و زکات و مالیات و امثال اینها  دائما بگیریم و بـه محـرومین بـدهیم       

گون از دسـت دیگـر بـاز پـس     پولدارها از هر دسـتی کـه بدهنـد خیلـی بیـشتر و بـه اشـکال گونـا        «: ضمن رد چنین  طرز فکري، اظهار داشت     
امـام فرمودنـد کـه نبایـد روزي     . گیرند و تضمینی نیز وجود ندارد که بتوانیم پـول را در صـورتی کـه قـدرت دسـت اینهـا  باشـد، بگیـریم             می

 گیـري  ما باید روي این خط حرکت کنـیم کـه سرمنـشاء تـصمیم    . مسئوالن کشور ما روحیه استکباري و حمایت  از مستکبران را داشته باشند      
در کشور، چه  در مجلس دولت و دستگاه قضائی، این عدالت اجتماعی اسالم را بدون رسوبات چسبیده به آن بخواهـد و ایـن  رسـوبات کـه         

باید کارگران و کسانی کـه  بـراي مـردم    . همیشه حاکمیت از آن مستکبران بوده و در افکار مسلمان نیز این گونه القاء کرده اند، به هم بخورد 
اگر این سیستم تحقق پیدا بکند، دیگر خود به خود بقیه مـسائل حـل اسـت و دیگـر      . ت می کنند، در مدیریت جامعه حضور داشته باشند   خدم

قـوانین  مـدیریت در مـسیر صـالح و سـالم مردمـی خواهـد افتـاد و مـردم همـه           . نیازي نداریم که فشار بر گرده دیگران  بیاوریم که چه بکنند    
ه به حاکمیت توجه می کنند و این حاکمیت  راه را براي  عدالت باز می گذارد و جلو تجاوز و سلطه ناحق را مـی گیـرد؛      هایی هستند ک   همان

البته در چنین نظامی، منابع اسالمی طوري است که میدان فعالیت باز است و اگر عده اي بهتر فعالیـت کننـد،  وضـع بهتـري پیـدا مـی کننـد و               
هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .ت هایی براي خودش فراهم می آورد، ولی راه را باید براي همه باز بکنـیم  اگر کسی تنبلی کند، محرومی    

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، سخنرانی هاي سال 
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  .است مانده محل
. داد گـزارش  حادثه مکـه   باره این در و آمد دفاع کمیسیون منشی ،خلیلی آقايعصر  

 اول ساعت نیم و بوده مقدم صف در و شهدا هاي  خانواده و جانبازان نکاروا مسؤوالن ازاو  
 از کـه  اسـت  ایـن  ،خـود  مـشاهدات  به اتکا با دو هر نظر. حضور داشته است   درگیري در را

 پرتـاب  با درگیري و آورد خواهد وجود به درگیري عربستان که داشت وجود قرائنی پیش
 سـپس  و بچـو  بـا  حملـه  سپس و شده آغاز جمعیت چپ دست طرف پارکینگ از سنگ

 و اند  شده شهید پا و دست زیر در شهدا از اي  عده و اشک آور  گاز استعمال و تیراندازي
 بـا  کـسی  هـر  و نبـوده  دسـتوري  چـون   اسـت؛  شـده  انجام اي  متفرقه دفاع ،ها  ایرانی طرف از

  . است شده استفاده آهنی يها  میله و سنگ و چوب از و کرده می عمل خود تصمیم
 برگـزاري  بـراي و   آمـد  روابـط عمـومی مجلـس     اداره   از الـذاکرین  سعید آقاي عصر

 امـروز  شرکت از و خواست کمک مدرس شهادت سید حسن   سالگرد پنجاهمین کنگره
 شـهید  مکـه  در کـه  مجلس عمومی روابط کارکنان از یکی جنازه تشیع مراسم در من صبح
  .1کرد تشکر ،شده

 اسـتمداد  بیـشتر  امکانـات  براي و گفتند را وضعشان. دندآم تیراندازي فدراسیون اعضاي
 نیروهـاي  از گروهـی  همـراه ،  قـائم مقـام وزیـر اطالعـات        فالحیـان  علـی  آقاي. کردند

 گــزارش  وآمدنـد  ،داشـتند  حـضور  منـافقین  علیــه ویـژه  عملیـات  در کـه  اطالعـات  وزارت
 در چهارشنبه روز براي ،رف قربانی منوچهر  با وگفت آمد کنگرلو آقاي. دادند را عملیات

  . روند می اطالعات وزارت ماموران همراه که گذاشته قرار ترکیه همسایه کشور
حـسن   و میـرزاده  حمیـد  آقایـان . بـود  اردبیلیموسوي   آقاي دفتر درقوا   سران جلسه

 از بعـضی  قیمـت  کنترل در را ها  موفقیت گزارش. آمدند وزیر بازرگانی  جعفري عابدي
 شـام  از بعـد . گرفتنـد  اجـازه  احتکـاري  امـوال  مصادره و دیگري موارد براي و دادند کاالها
 قـرار  و کـردیم  مـذاکره  ترابـی  سرهنگ گزارش اساس بر ،ارتش زمینی نیروي وضع درباره

  . نبودند جلسه در اي خامنه اهللا آیت. شود توجه ایشان نظر به شد
 مـزاحم  کـه  داشـت  گلـه  تبیـ  پاسـداران  ازو   آمـد  مهـدي . آمـدم  مجلـس  بـه  وقت دیر

.  است کرده حمله نفتی مرکز چند به امروز عراق .خوابیدم مجلس در. بودند شده مهمانانش

                                                
 بـه  59او از سـال  . ید آقاي احمد شهریاري، رئیس اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شوراي اسالمی در جمعه خونین مکه به شـهادت رسـ      - 1

  . استخدام مجلس درآمد و هفت سال مسئولیت امور تبلیغات و انتشارات روابط عمومی مجلس را عهده دار بود
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  .شد داده مثل به مقابله دستور
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.  رفـت  اش  مدرسـه  به هم مهدي. پرداختم ها  گزارش خواندن و دفترم کارهاي به نماز از بعد
 وزارت از ناصـري  سـیروس  و محالتـی ] محمـد جعفـر   [ ،الریجـانی  محمدجواد آقایان

 بـراي  نظـر  مـورد  مطالـب  درباره. کنند سفر روسیه و ملل سازمان به دارند بنا. آمدند خارجه
 ملـل  سـازمان  دبیرکـل  بـه  محرمانـه  مـذاکره  در کـه  خواستند اجازه. کردند مشورت مذاکره

 ،کنـد  محکـوم  جنـگ  آغـاز  مـسئول  و متجاوز عنوان به را عراق امنیت شوراي اگر د،بگوین
 شـخص  نظـر  بـه  گفتم. آید وجود به عملی بس آتش،  دادگاه احکام انتظار به ،است ممکن

  . ندارد مانعی من
 بـراي  و داشـت  گلـه  پدافند عملکرد ضعف از .آمد نفت وزیر غالمرضا آقازاده  آقاي

 بـه  و بدهنـد  ،کردم تاکید میرزاده حمید آقاي به که خواست  می گردمیل عامل غیر پدافند
  . 1دادم تذکر دکترروحانی

 جبهـه  اعالمیـه  و داد را رمـضان  قرارگاه عملیات وضع گزارش و آمد آقامحمدي آقاي
 جبهه ایم گفته ما. آورد - آمده وجود به گروه پنج ترکیب از که -را  عراق کردستان جدید

  .رفتم منزل به سپس و کردم کار دفترم در شب هشت و نیم  تا عصر .نداریم قبول را
  

                                                
، تأسیـسات نفتـی اهـوز و    "هفـت تپـه  " هواپیماهاي عراق، امروز چند منطقه غیر نظامی و مرکز صنعتی، از جمله کارخانـه کاغـذ سـازي             - 1

 و 16 : 45کارخانه کاغذسـازي پـارس هفـت تپـه در سـاعت هـاي       . ون را هدف حمالت هوایی خود قرار دادند   کارخانه کشت و صنعت کار    
 مورد تهاجم پنج فروند هواپیما قرار گرفت که بر اثر آن، به دستگاه هاي شماره یک و دو تهیه مواد، انبارهاي کارخانـه و سـنگرهاي          16 : 55

تأسیـسات نفتـی   .  تـن نیـز زخمـی شـدند    35 تن از کارگران کارخانه به شهادت رسـیدند و  25ساخته شده در محل، خسارت کلی وارد آمد و  
در این حمله، شـش  .  هدف بمباران هواپیماهاي عراق قرار گرفتند و آسیب دیدند14واحد بهره برداري شماره یک و دو اهواز نیز در ساعت          

از سـوي دیگـر، دو   . م مورد حملـه هواپیماهـاي دشـمن قـرار گرفتـه بودنـد      این دو واحد، دیروز ه.  تن از کارکنان این واحدها زخمی شدند     
در ایـن حملـه چهـار    . فروند هواپیما عراقی با حمله به کارخانه کشت و صنعت کارون، پنج نقطه از تأسیسات این کارخانه را تخریـب کردنـد       

 در مـرز سردشـت را بمبـاران    "تمـرچین " و منطقه "هکلیت"، "ورده"هواپیماهاي عراق همچنین روستاهاي .  تن زخمی شدند   12تن شهید و    
عراق همچون گذشته، منظور از حمالت خود به مراکز صـنعتی ـ اقتـصادي را، نـاتوان کـردن و تحـت  فـشار قـرار دادن ایـران بـراي           . کردند

  . پذیرفتن صلح اعالم کرد
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 و فرانـسه  هـاي   ارتش شکستن و فرانسه و بلژیک ،هلند تصرف بخشهشت صبح،    ساعت تا

را مطالعـه    دوم انیجهـ  جنـگ  کتـاب تـاریخ     در    کوتـاه  مـدت  در آلمان توسط انگلیس
  . است تعجب باعث کهکردم 
 در دخالــتو  حــضور بــراي آمریکــا ســازي مقدمــه همچنــان ،اخبــار و هــا گــزارش در
 را آن نیازهـاي  و پدافند وضع گزارش .آمد روحانی دکتر. است اخبار رأس در فارس  خلیج
 خوزسـتان  در عـراق  دیـروز  هـاي   بمبـاران  تالفـی  بـه  را بصره صنعتی مراکز شد قرار  .گفت
 ولی ،رود  می شهرها جنگ شروع احتمال اینکه با. کردم مشورت هم وزیر نخست با. 1بزنیم
. دهـد   مـی  ادامـه  وسـعت  بـا  را صـنعتی  و اقتـصادي  مراکـز  زدن عراق چون ،نداریم اي  چاره

 صحبت ترابی سرهنگ پیشنهاد و گزارش به توجه لزوم و ارتش زمینی نیروي ضعف درباره
  . کردم

 در سـفیرمان آقـاي سـاالري     از سـیمی  بـی  تلفـن  یـک  .آمـد  خرازي کمالسید  آقاي
 خبرگـزاري  بـه  وزیـر  نخـست  ظـن  سـوء  ازاو  .  استفاده کنم  منزل حیاط در که آورد، آلمان
 ایرنا–جمهوري اسالمی  داشت گله.  

 در آمریکا پیشنهاد به عراق که کرده اعالن آمریکا رادیو داد اطالع تلفنی ،محمد اخوي

                                                
 ، 16هواپیماهـاي مهـاجم در سـاعت    . قـی قـرار گرفـت    امروز نیز  چند مرکز صـنعتی و منطقـه عملیـاتی هـدف حمـالت هواپیماهـاي عرا       - 1

تأسیسات بهره برداري شماره دو و سه گچساران را بمباران کردند که خسارت هاي فراوانی به آن وارد آمد و فعالیت ایـن دو واحـد  صـنعتی      
تن از کارکنـان ایـن واحـدها نیـز زخمـی      در این حمله، چند.  هزار بشکه فرآوردهاي نفتی تولید می کردند، متوقف شد440که روزانه بالغ بر    

در همین ساعت، نیروگاه برق رامین اهواز نیز هدف دو فروند راکت هواپیماهاي دشمن قرار گرفت که ترانس نیروگاه آسـیب دیـد و          . شدند
ایـران و  "ز  یک فروند هواپیماي دشـمن از نـوع میـراژ، سـه راکـت بـه سـوي تأسیـسات گـا         16 : 30همچنین در ساعت  . سه تن زخمی شدند   

هـم  .  کیلومتري شمال غربی امیدیه پرتاب کرد که براثر برخورد  دو راکت بـه ایـستگاه تـوربین، خـساراتی بـه آن وارد گردیـد           25 در   "ژاپن
هواپیماهـاي عـراق   .  را نیز بمباران کرد که به بخشی از تأسیسات و توربین هـا آسـیب رسـید   30زمان با این حمله، دشمن تأسیسات نفتی کوره    

 کیلومتري مرکز بخش پلـدختر در اسـتان لرسـتان منهـدم     30امروز در حمله دیگري، قصد داشتند دکل برق سراسري را در منطقه بادمک در     
شـهرهاي مهـران، بـستان، سوسـنگرد و سردشـت  نیـز مـورد        . کنند، اما راکت هاي شلیک شده به کوه اصابت کرد و خسارتی در پی نداشت      

در این حمالت شهر بستان سه بار بمباران شد و منطقه چنگوله و  مهران، با بمب هاي آتـش زا هـدف   . ر گرفتند حمله جنگنده هاي دشمن قرا    
 و منطقـه  10 : 10هواپیماهاي دشمن همچنین اطراف سوسنگرد را در سـاعت  . قرار گرفتند که بر اثر آن، مقادیري علوفه خشک آتش گرفت    

هاي شمال غـرب، هواپیماهـاي عـراق     از جبهه) ع(همچنین به گزارش قرارگاه حمزه.  قرار دادند مورد حمله18 : 30 و 13چزابه را در ساعات    
 را "کـوه لـک لـک   " و  "رشـکان "، "منجوه"، "، گسه تال"بردسپیان"، "بران"، "زیرمرگ"با تجاوز به حریم هوایی سردشت، مناطق   

  .بمباران کردند
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 در گیـري   موضـع  دربـاره  و داده مثبـت  جواب ،فارس  خلیج در ایران به حمله معد خصوص
 خبرنگـار  - گـالس  چارلز رسیده گزارش ،گفت تلفنی وزیر نخست. کرد مشورت اخبار
  . 1 استشده آزاد - لبنان در ییآمریکا شده ربوده

 حفـظ  بـراي  خـوبی  وسیله را عمان. داد را عمان به سفر گزارش .آمد دکتروالیتی عصر
 اسـت  گفتـه  آمریکـا  که اند  گفته آنها.  می دادند  نقش این ایفاي به مشتاق و غرب به کانالی

 و برگردانند گذشته حاله  ب را روابط است مایل انگلیس و شوند درگیر ایران با خواهند  نمی
 - وريتـ  ژان پـل   فرزنـد  و همـسر  بـه  شـد  قـرار . کننـد  تـشدید  را تـشنج  خواهد  نمی مصر

  . شود داده فرانسه به برگشت اجازه  -فرانسوي ممته دیپلمات
 به عراق ،عصر و ظهر از پیش. ماندم مجلس در شب و کردم کار دفترم در شب و عصر

 مـردم  کـه  کنـد  اعـالن  گفتم جنگ تبلیغات ستاد به.  است کرده حمله صنعتی و نفتی مراکز
  . شود امانج مثل به مقابله که بروند بیرون عراق صنعتی مراکز اطراف از عراق

 بـه  قـایق  یـک  حملـه  خبـر  دربـاره  و کـرد  بیدارم تلفنی ،خرازي آقاي یک و نیم   ساعت
. انـد   نزده آنها ،گویند  می دریایی نیروي و سپاه. 2کرد مشورت شده منتشر که لیبریائی کشتی

                                                
خرداد ماه گذشته به دست افراد مـسلح  ناشـناس، بـا هـم از     27 وزیر دفاع لبنان که در   چارلز گالس خبرنگار آمریکایی و همچنین فرزند   - 1

خبرگـزاري  جمهـوري   .  بامداد امروز آزاد شدند و نیروهاي امنیتی سوریه آنها را به دمشق منتقـل  کردنـد  2بیروت  ربوده شده بودند، ساعت      
پس از ربودن چارلز گالس که در منطقه تحت کنترل نیروهـاي سـوري   « :  کرداسالمی در گزارشی از بیروت، به نقل از یک منبع آگاه اعالم    

در بیروت صورت گرفت، فشارهاي مختلفی از سوي سوري ها علیه مسلمانان آغاز  شد و رفت و آمد روحانیون به مناطق بقاع بـا  مـشکالت            
ل از آزادي چارلز گالس، سه فروند موشک به پادگـان امـام   عدیده اي مواجه و مرزها بر روي آنها بسته شد و در آخرین اقدام، دو ساعت قب    

هر چند هویت عامالن ایـن حملـه   . در بعلبک  که تحت کنترل نیروهاي سپاه پاسداران و مجاهدین مسلمان لبنانی است، اصابت کرد       ) ع(علی  
طبـق ایـن گـزارش، پـس از     » .نتـرل مـی کننـد   موشکی اعالم نشده است، ولی تنها نیروهاي سوري در این منطقه مسلح هستند و دره بقاع را ک      

فـاروق الـشرع وزیـر خارجـه سـوریه در      . آزادي چارلز گالس، مرز سوریه و لبنان باز شده و فشار سـوري هـا بـر منطقـه کـاهش یافتـه اسـت                
ه نیروهـاي سـوري   ربوده شدن خبرنگار آمریکایی در غرب بیروت ک« : اي که پس از آزاد شدن خبرنگار آمریکایی انجام داد، گفت   مصاحبه

بـه  « : وي افـزود » .در آنجا حضور دارند، براي ما غیر قابل قبول بود، زیرا همه می دانند که سوریه مصمم به برقراري نظم در این ناحیـه اسـت        
  » .این جهت سوریه از نخستین روز، کوشش هاي شدید و همه گونه فشار براي تأمین آزادي او به کار برد

 نـام   "اوسـکو سـیرا  "ایـن نفـتکش   .  یک فروند نفتکش نروژي با پرچم لیبریا در دریاي عمان مورد حمله قـرار گرفـت   امروز بعد از ظهر  - 2
حملـه امـروز کـه    . دارد، حامل مواد شیمیایی بود که مورد حمله دو قایق توپ دار قـرار گرفـت و در بدنـه آن سـوراخ کـوچکی  ایجـاد شـد        

جمهـوري  .  و در دهانه خلیج فـارس بـه شـمار مـی رود، بـا واکـنش تنـد کـشورها روبـه رو شـد          ها در دریاي عمان نخستین تهاجم علیه کشتی 
جمهـوري اسـالمی ایـران    « :اسالمی ایران این حمله را تقبیح کرد و سخنگوي ستاد تبلیغات جنگ آن را اقدامی تشنج آفرین خوانـد و افـزود         

گفتنی است که غربی ها ایـن حملـه را بـه    » .مقابله به مثل پرهیز خواهد کردمادامی که عراق از حمله به کشتی ها خودداري کند، از اقدامات        
ایران  نسبت دادند؛ از جمله، سخنگوي وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که حمله به کـشتی نـروژي در تنگـه هرمـز را نیرهـاي ایرانـی انجـام           

 «:شدن اوضاع دانست و به نقـل از منـابع کـشتیرانی گـزارش داد    خبرگزاري رویتر این حادثه را یک تغییر جهت و نشان وخیم تر       . داده اند 
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 و دانـستم  بعیـد  را احتمـال  ایـن . باشـد  ما علیه جوئی بهانه براي سازي صحنه رود  می احتمال
  .شود اشاره اعالن در احتمال این به مبهم ورط به گفتم
  
  

  1987 آگوست 19                 1407 ذیحجه 23  |   مرداد 28 چهارشنبه
  

 را جمعـه  عربـی  خطبـه  فارسـی  مـتن  و کـردم  مطالعه دفترم در نه صبح  ساعت تا نماز از بعد
 خیلـی . دادم انجام آمریکاسی  . بی. ان خبرنگار با اي  مصاحبه. فرستادم ترجمه براي و نوشتم
  . 1کشید طول ونیم ساعت یکبود و  جامع و مفصل

                                                                                                              
هاي خارجی حامـل ابـزار جنگـی بـراي عـراق، بـه فعالیـت مـشغول          هاي گشتی ایران معموال در دهانه خلیج فارس براي بازرسی کشتی  قایق

  نستند؛ در خلیج فارس بین ایران و آمریکا دارسانه هاي همگانی منطقه، حمله به این کشتی را مقدمه اي بر شروع احتمالی درگیري . هستند

 آمریکا، بـه پرسـش هـاي گونـاگونی پاسـخ داد، از جملـه دربـاره سیاسـت         ".سی. بی . ان" آقاي هاشمی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی   - 1
 مبـارز لبنـانی و فلـسطینی و شـیوه     ایران در خلیج فارس، احتمال وقوع جنگ در منطقه، شرایط ایران براي پایان جنگ، پشتیبانی از گروه هاي  

مـا در مـورد امنیـت خلـیج فـارس بـیش از       « : ایشان در مورد خلیج فارس و سیاست مقابله بـه مثـل گفـت   . هاي غربی در لبنان    آزادي گروگان 
فـارس و دنیـا از   سیاست  ما این است که یا همه دولت هاي اطـراف خلـیج   . دیگران تالش کرده و نیروهاي زیادي هم آنجا به کار می گیریم    

خلیج فارس استفاده کنند،  از جمله ایران، و یا هر  اندازه که ما را از خلیج فارس محروم کنند، ما هم نسبت به کسانی کـه در ایـن کـار مـؤثر         
کنند کـه نتـوانیم از آن   به طور کلی اگر ما را از خلیج فارس محروم . اند، مقابله به مثل می کنیم و به همان اندازه آنها را محروم می کنیم   بوده

آیا در حـال حاضـر   "ایشان در پاسخ به این پرسش  که » .استفاده کنیم، ما هم تالش می کنیم که دیگران  نتوانند از خلیج فارس استفاده کنند   
ا چـه کـار   بزرگ ترین مـسئله نـه، ولـی یکـی از مـسائل مهـم هـستند اینکـه مـ         « :ترین مسئله منطقه، ناوهاي جنگی آمریکا است؟ گفت    بزرگ

توانیم بکنیم و اینکه اگر ناوهاي جنگی آمریکا در منطقه باشند، خود بـه خـود تحریـک آمیـز و خـصومت زا اسـت و بهتـر آن اسـت کـه            می
فرمانده جنگ  همچنین  در پاسـخ  بـه   » .اي انجام نخواهیم داد نباشند، با وجود این، اگر آنها کار خصمانه اي انجام ندهند، ما هم کار خصمانه   

احتمـال آن وجـود دارد،   « : این سوال که آیا شما زمانی را پیش بینی می کنید که یک جنگ محدود در خلیج فارس به وقوع بپیوندند؟ گفت 
انـد،   وقتی که در حال حاضر به این صـورت نیروهـاي نظـامی در مقابـل هـم قـرار گرفتـه       . البته  نمی توانم صددرصد این احتمال را تعیین کنم 

 با دخالت یک عنصر ثالثی که بخواهد این جا فتنه انگیزي کند، چنـین وضـعی پـیش بیایـد، البتـه اگـر فـرض کنـیم کـه دو                ممکن است حتی  
احتمـا ال  «  : آقاي هاشمی درباره تالش هاي صلح و مذاکره براي آتش بـس و پایـان جنـگ گفـت    » .طرف نمی خواهند درگیري ایجاد کنند    

ایـشان در پاسـخ بـه ایـن     » . این کار شانس بیشتري دارد و جاي دیگري را براي مـذاکره نمـی بینـیم   با وضع موجود، دبیرکل سازمان ملل براي      
انتظار می رفـت آنهـا عادالنـه برخـورد کننـد، ولـی چنـین        « :پرسش که آیا هنوز پیشنهاد شوراي امنیت را براي آتش بس رد می کنید؟ گفت       

بـدون ایـن ،   .  که مسئول جنگ و جنگ افروز و آغـازگر جنـگ  را معرفـی کننـد    به نظر ما، عنصر مهم براي رسیدن به صلح، این است      . نشد
رئیس مجلس با تأکید براین مطلب که ایران خواهـان شناسـایی و   »  .نمی شود و سازمان ملل تا روي این خط نیفتد، نمی تواند نتیجه اي بگیرد      
بـا شـیوه هـاي    « : امکان مذاکره رسـمی بـین ایـران و آمریکـا، گفـت     تنبیه آغازگر جنگ و ایجاد امنیت در خلیج فارس و دنیا است، در مورد  

، چـرا  "فـارلین  مـک "غلطی که آمریکا عمل می کند و سوء ظنی که ما به آمریکا داریم، مشکل است؛ مثال همان روش ارسال  قاچاقی آقاي         
گویید، از طریق سـوئیس بگوییـد و جـواب آن را نیـز     به آن شیوه باشد؟ شما در ایران حافظ منافع دارید و می توانید هرچه می خواهید به ما ب      

 بگیرید، یا از طریق کشورهاي دوستی که در منطقه دارید، آنها با ما رابطه دارند؛ شما می توانید حرف تان را با ما بزنید و جواب هـم از مـا        
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ــاي ــجادي آق ــژاد س ــد ن ــردي .آم ــه آورد را ف ــیحاتی ک ــاره توض ــده درب ــرکت پرون  ش
 رضایی محسن آقایان. بدهد ،است مطرح 90 اصل کمیسیون و دادستانی در که هاتوراماك

 ظهـر . کـردیم  بررسـی  آنها را . ددادن را جنگ براي سپاه آینده هاي  برنامه. آمدند شمخانی و
  . دادم آنها به اي هدیه و خواندم را شهید خانواده دو از نفر دو ازدواج عقد

 مکـه  خـونین  جمعـه  دربـاره  توضـیحاتی . آمدند هادي دکتر و نوري عبداهللا آقایان عصر
 در دسـت  از مهـار  و نبـوده  اثـر  بـی  حادثه بروز در بعثه در تندرو گروه نفوذ معتقدند. دادند
 صـحبت  بـسیج  نقش اهمیت درباره آنها براي. آمدند مالقات به بسیجیان از جمعی. بود رفته

 مـشورت  خـود  ماموریت درباره و آمد چکسلواکی در جدیدمان سفیرآقاي حسینی   . 1کردم
  . کرد

 آوارگـان  هـاي  اردوگـاه  سـاخت  براي. آمد کشور وزیر محتشمی علی اکبر سید آقاي
 خـصوص  در دولـت  مـذاکرات  اسـت  مـدعی  .خواست مکک جنگ بودجه از عراقی کرد

 و رسـد   مـی  هـا  غربـی  گـوش ه  بـ  آمریکـا  حمله صورت در اضطراري دوره براي ریزي برنامه
 بـا  مقابلـه  بـراي  مـا  آمـادگی  بر حمل ،برعکس است ممکن گفتم. کنند  می ما ترس بر حمل

 بـا  درگیـري  صـورت  در شوروي و ایران نزدیکی احتمال اهرم از مخصوصاً و بشود آمریکا
  . کنیم استفاده باید ،آمریکا

                                                                                                              
 تـوانیم آن را   ی  هم که به ما می دهیـد، مـا نمـی   وقتی که عمالً شما با ما دشمنی  می کنید و خصومت در عمل تان هست، هر پیغام  .  بگیرید

» .آمریکـا اول بایـد سیاسـت خـصمانه خـود را نـسبت بـه اسـالم و ایـران کنـار بگـذارد           .   فکر می کنیم در این پیغام شیطنت هست     ،باور کنیم 
ز تمـام شـود، بهتـر از فـردا خواهـد      ما مایل نیستیم  که جنگ  طوالنی باشد، حتی اگر امرو« : فرمانده جنگ در مورد زمان پایان جنگ  گفت    

اي هـم   از این  وضع خوشحال نیـستیم، امـا چـاره   . بود، ولی اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد، ما تا گرفتن حق مان مقاومت خواهیم کرد         
ع براي مـا بـدتر   جنگ اگر این طور تمام شود، بدون اینکه ریشه اصلی حل شود، این وض. نداریم؟ فکر می کنیم راهمان منحصر به فرد است       

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ←رجوع کنید »  .از جنگ است
 از دعـوت امـام   ،ندارنـد  طبقه جوان بخـصوص جوانـانی کـه هنـوز گرفتـاري هـاي زنـدگی را         «  :  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

ایی که در میدان هاي جنگ و در پایگاه هاي مقاومت در داخل شهرها و روسـتاها از خـود بـروز دادنـد، نـشان         استقبال کردند و شایستگی  ه     
عرصه وجود گذاشته  است و دنیا چنین تجربه اي ندارد و تازه اگـر هـم چنـین  نیرویـی     پا به داد که یک نیروي جدید با یک حالت جدیدي        

رسـند  ت که  این نیروها از تبار انسان هاي شهادت طلب و فداکار و ایثارگر می باشند و از هیچ چیز نمـی  تجربه می کردند، با توجه به این  را  قبالً  
در شـرایط کـونی، مـشکل بزرگـی بـراي      . و تنها هراسشان این است که وظیفه شان را انجام نداده باشند، چه کاري مـی توانـست انجـام دهـد        

نقـش مهـم   . رار گرفته اند که به هیچ چیز، جز به اندازه اسالم و قرآن وابـستگی ندارنـد  دشمنان جمهوري اسالمی است که در مقابل کسانی ق    
بسیج را محدود به جنگ این نیروها نوعاً در محله ها و مسجدها، در خـانواده هـا، در مدرسـه و در کارخانـه هـا افـراد مـؤثري هـستند و کـل               

مند هستند که درون فضا پخش شده  و همه جا  را  تحت  نفوذ و تـأثیر خودشـان قـرار    جامعه  را اینها بیمه می کنند، اینان  به مانند عطري نیرو 
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .می دهند
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 ؛شـد  بحـث  کویـت  بـه  حمله پیشنهاد درباره. بودند مجلس در من مهمان قوا سران شب
 حـضور  و فـارس  خلیج وضع درباره. مشهدند در ،نبودند جلسه در اي خامنه اهللا  آیت. مخالفند

 درگیـري  خطـر  .شـد  مـذاکره  منطقـه  در انگلـیس  و فرانسه ،  آمریکا جنگی هاي  کشتی انبوه
 جنـگ  در ما آمدن کوتاه مگر. رسد  نمی نظر به آن از جلوگیري براي مشخصی راه و هست

 هـم  عربـستان  بـا  برخـورد  کیفیـت . پذیرند نمی هم امام و شود  نمی دیده مصلحت هم آن که
 مجلس در شب. شد موکول آینده بهبحث در این خصوص     . نرسیدیم جائی به و شد مطرح
  .ماندم
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 نـسبتاً  گزارشـی  .آمـد  صیادشـیرازي  آقـاي . کردم  می مطالعه نه ساعت تاصبح   نماز از بعد
                                                

 -         در ایـن  . انه هاي خبري جهان داشـته اسـت  سی آمریکا، بازتاب گسترده اي در رس. بی.  سخنان آقاي هاشمی در مصاحبه با تلویزیون ان
سی، در تحلیلی، سخنان آقاي هاشمی درباره کمک به آزادي گروگان ها را پیشنهادي غیر قابـل اجـرا خوانـد  کـه براثـر      . بی. روز،  رادیو بی 

ه بـا مـصاحبه هـاي قبلـی وي،     این رادیو همچنین لحن آقاي هاشمی را در این مـصاحب . بهبود روابط سوریه با آمریکا و عراق مطرح شده است 
  ،بـا اشـاره بـه سـخنان آقـاي      - یکی از کارشناسان مسائل ایران در غـرب - "شیرین هانتر"رادیو کلن نیز در مصاحبه هاي با      . متفاوت دانست 

کـه اوالً بـه   آنچه که خیلی روشن بود این اسـت  «:در پاسخ گفت) هانتر(ی این سخنان به آمریکا پرسید که وي لهاشمی، در خصوص پیام اص   
آنچه که به نظر من آقاي رفسنجانی می خواست به آمریکایی هـا بگویـد، ایـن    . نظر من مصاحبه آقاي هاشمی معتدل و حتی خیلی منطقی بود       

است که ما نمی خواهیم که به اصطالح با شما جنگ  و جدال داشته باشیم، ولی خوب اگر بـراي اینکـه ایـران بتوانـد اقـداماتی را بکنـد  کـه           
اید به اصطالح  به نفع  آمریکا باشد، در مقابل آمریکا هم اقداماتی بکند که به منافع  ایـران نزدیـک باشـد و بـه اصـطالح او کـه اگـر اهـل               ش

معامله هستید، می شود صحبت کرد و اما اگر اینکه فقط صحبت این است که ایـران بخواهـد تمـام گذشـته هـا را جبـران بکنـد، ایـن شـدنی              
وئد نیز در تفسیري، سخنان آقاي هاشمی را نشانگر سیاسـتی واقـع بینانـه بـراي شکـستن انـزواي جمهـوري اسـالمی ایـران در              رادیو س » .نیست

این بیانات به روشنی نشانگر آغاز ورود ایران به خط مشی نرم تر سیاسـی، پـس از تهدیـدات و سـر و صـداهاي نظـامی علیـه             « : جهان دانست 
. دهـد   اولین کشتی هاي کویتی توسط آمریکا، ایران طی یک ماه تبلیغات، کویت را مورد تهدید قرار مـی   از آغاز اسکورت  . آمریکا می باشد  

تغییر روش ناگهانی سیاست خلیج فارس ایران، هم زمان با پخش گزارش مصاحبه شـبکه  تلویزیـونی ان بـی سـی آمریکـا بـا رئـیس مجلـس                
ایران، در این مـصاحبه نـسبت بـه معاوضـه گروگـان هـا آمریکـا در لبنـان بـا شـیعیان           رفسنجانی مرد قدرتمند . شوراي اسالمی ایران، می باشد    

به نظر می رسد مهم ترین علت ابراز دو موضـع از جانـب ایـران در ایـن روزهـا و هـم       . زندانی شده در کویت و اسرائیل، اعالم آمادگی نمود   
تغییـر روش خـصمانه ایـران نـسبت بـه      .  از جهان  خارج مـی باشـد  زمان با حضور خبرنگاران خارجی، تالش ایران براي شکستن انزواي خود         

آنچـه قابـل توجـه و متنـاقض     . پرچم گذاري بر نفتکش هاي کویتی در خلیج فارس، نشانه اتخاذ سیاست واقع بینانه از جانب ایـران مـی باشـد       
آمریکـا،   هـاي  ت و تا زمانی که حـضور ناوگـان  باشد، این است که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس حمایتی براي تردد نفت ایران اس      می

عراق را نسبت به از سرگیري جنگ نفتکش ها می ترساند، ایران بدون مزاحمت می تواند نفت خود را از خلیج فارس صادر نمایـد و بـه ایـن        
  ».صورت راه منابع براي ادامه جنگ هفت ساله بازاست؛ چیزي که آمریکا با آن مخالف است
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 شد قرار  ؛داشت رزمنده نیروهاي یکپارچگی براي طرحی و داد مکه خونین جمعه از جامع
  . شود بحث دیگري جلسه در

 متغیـر  از. داد کـشاورزي  وضـع  از گزارشـی  آمـد  وزیر کشاورزي  زالی اسعلیعب دکتر
 رد از بعد ایشان به وزیر نخست توجهی کم از و دولت در کشاورزي پایه هاي سیاست بودن

ــه ــام الیح ــس در ادغ ــود   مجل ــاکی ب ــال از وش ــزاج احتم ــضی امت ــدهاي از بع  وزارت واح
 وجـوه  بـا  روابـط  تحـسین  از و آمد) گر ریخته (کریمی عزیزاهللا آقاي.  نگران بود  کشاورزي

  .  گفتخویش گري واسطه نقش از و کرد رضایت اظهار بازار
 مشکل وآمد   خارجی سیاست درباره مشورت و خداحافظی براي مالزي در جدید سفیر
  . کند می تنگ را عمل میدان ،انقالب صدور شعار که کرد مطرح را ها دولت با همکاري

 کندي سر بر سنگین صنایعوزارت   و سپاه وزارت اختالف ررسیب گزارش .آمد محسن
نیـروي  =  نزاجـا  فرمانـده . انـد   نرسـیده  نیـز  روشـنی  نقطـه  به ؛داد را مهمات ساخت پیشرفت

  تعمیـر  بـراي  وگفـت    را آینـده  برنامه و داد را میمک عملیات گزارش و آمد زمینی ارتش 
  .رفتم خانه به عشاء و مغرب نماز از بعد. خواست کمک ها توپ
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  . رفتم تهران دانشگاه به جمعه نماز اقامه براي سپس . در منزل بودم ده  و نیم صبح  ساعت تا
  براي طرحی. آمد شیرازي صیاد آقاي عصر. 1کردم بحث روز مسائل درباره را خطبه دو هر

                                                
در خطبه هاي نماز جمعه با اشاره  به دالیل حضور آمریکـا  در خلـیج فـارس، عالیـم شکـست و راه حـل بحـران منطقـه را          آقاي هاشمی  - 1

ایشان اهمیت حزب بعث براي دولت هاي مستکبر جهان و حفظ آبروي سـران آمریکـا پـس از قـضیه مـک فـارلین را           . مورد بررسی قرار داد   
آمریکایی ها در جنگ تبلیغاتی کامال شکـست خـورده انـد؛ اگـر     «: ی در دنیا واداشته است و گفتدالیلی دانست که آمریکا را به ماجرا جوی   

هدف آنها بردن نفت بود، شکست خورده اند، چرا که ده ها کشتی دیگر بدون پرچم آمریکا نفت برده اند و نیاز به هزینه هـاي سـنگین ـ بـه      
حـاال بـه   . نها امنیت بود، باز هم شکست  خوردند، چرا که منطقه را نا امن تر کرده انـد اگر هم منظور آ.  میلیارد دالر ـ نیست 40نقل خودشان 

از نظـر سیاسـی هـم کـه منطقـه       . تمام دنیا دست دراز  کرده اند که مین روب بفرستند تا شاید کاري انجام دهند؛ این هم با شکست مواجه شد  
به خاطر اینکه بین مـا و کـشورهاي  جنـوب خلـیج فـارس خـون راه بیندازنـد و        . ندرا به کلی آلوده کرده اند و باعث شدند آل سعود انتحارک   

االن خلیج فارس انبار باروت اسـت و یـک کبریـت الزم اسـتکه     . تفرقه ایجاد کنند، عربستان را وادار کردند  که جنایت مکه را مرتکب شود      
دانـد   ولی در خلیج فارس اگر جنگ شروع شـود،  کـسی نمـی   پیش بینی خاتمه هر جنگی  ممکن است،   . در خلیج فارس آتش افروخته شود     

 آمریکـا در . که ابعاد این جنگ به کجا می کشد و چه زمانی  جنگ خاموش می شود و در منطقه مسائل بسیاري به دنبـال خواهـد  داشـت        
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 فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه

 بعید ولی ،دارد توجهی قابل مطالب. بود آورده جنگ میدان در سپاه و ارتش کردن نسجمم
  . باشد عملی دانم می

 اقتـصادي  مرکـز  چند به عراق که دادند اطالع
  اسـت؛   آورده بـار  زیـادي  ویرانی و کرده حمله ما

 والیتـی  دکتـر  آقـاي . دادیـم  مثـل  بـه  مقابله دستور
  وزیر امور خارجه طریق از فرانسه هک داد اطالع 

ــشورش وزارت ــه کـ ــفیر بـ ــا سـ ــر،  مـ در الجزایـ
ــشنهاد ــورد در ییاهپیـ ــل مـ ــصل و حـ ــوارد فـ  مـ
 قبـول  پیـشنهاد  کلیـت  گفـتم . است داده اختالفمان

 سـران  جلـسه  از بعد به را جزئیات در بحث و شود
  . کنید موکول قوا

 مـــشهد از کـــه اي خامنـــهاهللا  یـــتآ بـــا
 جملـه  از ؛کـردیم  مذاکرهتلفنی   اند  برگشته
  . فرانسه پیشنهاد درباره
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 بـه  راجـع . آمـد  مهـدیان  حـسین  آقاي عصر. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
 شام و آمدند بستگان و فاطمه همشیره. کرد صحبت تولیت لفضلامرحوم ابو  خیریه اموال

 مـن  تأکیـد  بـا  ، بمانـد  آلمـان در  بـود  رفتـه  که - زاده همشیره - مسعود. خوردند ما با همرا  
                                                                                                              

   ها فقط قایق ها و مـین هـا را دیـده انـد     ایم نیستیم و آمریکایی   خلیج فارس نمی تواند کاري بکند، چرا که ما متکی به خریدهایی که کرده
مـا خواهـان درگیـري بـا هـیچ      . و خیلی چیزهاي دیگر را که داریم، ندیده  و نمی دانند و چیزهایی هست که آمریکا پیش بینـی نکـرده اسـت     

داریم با هـر تجـاوزگري   کشوري از جمله آمریکا نیستیم، در جنگ با عراق هم در حال دفاع هستیم و جنگ را ادامه خواهیم  داد و آمادگی    
آمریکا و عربستان با اقدام به ایـن عمـل ضـرر کردنـد     « :آقاي هاشمی سپس به بررسی فاجعه کشتار مکه پرداخت و گفت    » .به جنگ بپردازیم  

یکـی از  این واقعه زشت در تاریخ ثبت خواهدشد، مردم در سراسر دنیا این مطلب را بـازگو خواهنـد کـرد و در نهایـت، ان شـاءاهللا بـه زودي        
. شـان را رفتنـد   آل سعود با این کار ریشه خود را زد، اینها فرزندان یزید هـستند و راه پـدران  . پایگاه هاي آمریکا در منطقه سقوط خواهد کرد   

می  با این عمل شنیع، هزاران دل در سراسر دنیا شکسته شد، مردم  دنیا علیه آل سـعود سـند انتقـام پیـدا کردنـد و الزم نیـست جمهـوري اسـال               
 » .انتقام بگیرد، بلکه مردم جهان از آنها  انتقام خواهند گرفت
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  . کرد استمداد شان تعاونی براي او . کند می کار قم در اي مزرعه در حاال و برگشته
 ولـی  ،کرده ملهح امام بندر به هواپیما يزیاد تعداد با عراق که داد اطالع روحانی دکتر

نخـست   و جمهـور  رئـیس   بـا . دادیم مثل به مقابله دستور هم ما. بزند نتوانسته  را  مهمی چیز
. کـردم  مشورت،  خیر یا شود انجام عراق شرکاي مورد در مثل به مقابله اینکه مورد دروزیر  

  . شود بحثقوا  سران جلسه در شد قرار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 -            پانزده کشور عضو شوراي امنیت  سازمان ملل متحد امروز در نشستی  محرمانه، تحـوالت خلـیج فـارس را مـورد بررسـی قـرار دادنـد  .

امنیـت، مـشورت بـا دبیرکـل سـازمان ملـل دربـاره        ظاهراً هدف از تشکیل جلسه شـوراي  «  :رادیو بی بی سی در گزارشی از این نشست گفت    
جلـسه شـوراي امنیـت محرمانـه و     . اقدام بعدي او و همچنین  به تعویق انداختن تالش هاي آمریکا براي اعمال تحریم علیه ایران،  بـوده اسـت    

امنیـت  در ایـن مرحلـه  کـامال     پس از ختم جلسه، آقاي پرز دکوئیار دبیرکل سازمان ملل، تأکید کرد کـه کوشـش هـاي شـوراي           . کوتاه بود 
. مـورد قبـول واقـع شـود و اهمیـت آن را در همـین مـی داننـد        ] به طور کامل[ اعضاي شوراي اصرار دارند که قطعنامه دربست   . محرمانه است 

وئیـار فرصـت داده   شـورا همچنـین بـه آقـاي پـرز دک     . ظاهراً ایران هفته گذشته با برخی از نکات قطعنامه موافقت کرده است، اما نه با تمام آن 
در حالی که ظاهراً آمریکا می خواهد شورا را تحت فشار بگذارد تا قطعنامه دیگري را به تـصویب   . است که مسئولیت خود را به انجام رساند       

 اسـت، از  آمریکا که خواهان تحریم سریع ارسـال اسـلحه بـه ایـران    «: بی بی سی افزود» .رساند و در آن، فروش اسلحه به ایران را تحریم کند 
حمایت چندانی برخوردار نیست؛ مثال نماینده آلمان غربی که فعال رئیس این شورا است، مصرانه مـی خواهـد بـراي قبوالنـدن قطعنامـه وقـت          

  ».بیشتري صرف شود
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  1987 آگوست 23                   1407 ذیحجه 27  |  شهریور 1 یکشنبه
                       

 مهـم  حـوادث  درباره دستور از قبل. مجلس آمدم  به   تابستان تعطیالت از بعد جلسه اولین در
 خریـد  منـزل  بـراي  که جالل آقا برايو   آمد مهدي. 1کردم صحبت مجلس تعطیل روزهاي

                                                
م  مجلـس،  در دوره تعطیلی تابستانی مجلس شوراي اسالمی، حوادث مهمـی اتفـاق افتـاد کـه نماینـدگان محتـر      «:  در این نطق آمده است     - 1

پیام تاریخی  و بسیار مهـم حـضرت امـام کـه بـه حـق منـشور        . طبعاً در بیاناتشان و برخوردهایی که دارند، مواضع الزم را اتخاذ خواهند فرمود 
جدید انقالب لقب گرفت، از حوادث مهم و نقاط حساس تاریخ ما به حساب می آید که بعـد از آن پیـام، خـشم اسـتکبار جهـانی و ارتجـاع                

ما وظیفه داریم که این پیام را دائمـاً تجزیـه و تحلیـل    .  به اسالم و انقالب بیشتر شد و دستپاچه، اقدامات زشتی را از خودشان بروز دادند  نسبت
 7عملیات بسیار موفق وقاطع نـصر  . کنیم و ابعاد گوناگون آن را زنده نگه داریم و به صورت یک دستور قاطع رهبري مورد توجه قرار بدهیم       

نطقه کردستان که درآینده کردستان در ایران و در عراق، تأثیر قاطعی خواهد داشـت و نزدیـک  شـدن رزمنـدگان  مـا بـه شـهر حـساس          در م 
مرزي در قلعه دیزه، حادثه مهم دیگري بود که براي ما ارزش بـسیاري داشـت و عراقـی هـا را بـه شـدت وحـشتناك کـرد و آنجـا نیروهـاي                  

جمعه خونین مکه در تاریخ اسالم براي ما، براي منطقه، براي دنیا یک حادثـه مانـدنی اسـت     .  فراوانی دیدند  شان  را آوردند، و صدمات      کیفی
هـدف از ایـن   . که در اینجا چهره کریه ارتجاع منطقه و مخصوصاً آل سعود رو شد و دسـت آمریکـا در ایـن حادثـه بـه خـوبی روشـن اسـت         

کنـیم ایـن جنایـت پـل بـین مـردم و ملـت مـا و          جزیره العرب که برعکس، مـا فکـر مـی   جنایت، شکستن پل هاي بین انقالب اسالمی و مردم        
اگر پلی شکسته بشود بـین دولـت هـاي  مرتجـع و نظـام انقـالب اسـالمی اسـت کـه          . هاي اسالمی جزیره العرب را  تقویت  خواهد کرد       ملت

ایجاد تفرقه در بین دولت ها است و راهـی بـراي وحـدت    .  استشکستن این به ضرر انقالب نخواهد بود، به نفع انقالب و علیه منافع استکبار         
ملت هاست از طریق رو شدن چهره زشت و ضد اسالمی آنهایی که چنین حادثه اي را خواستند یا بعداً از آن دفاع کردند و مهمتـرین چیـزي       

قـالب اسـالمی و جنـگ جـاري کـه سـال هـا ادعـاي         که در این روزها اتفاق افتاده، کشف نقاب از چهره امپریالیسم آمریکاست در رابطه با ان 
طرفی کرده بوند و مدعی تالش براي ختم جنگ بودند و مدعی امنیت در منطقه که هـر سـه ادعـاي  آنهـا بـا حـضور وسیعـشان در منطقـه             بی

 قـدرت بقـاء   روشن شد که اینها مخالف اتمام جنگ اند چون احـساس کردنـد کـه رژیـم صـدام دیگـر خیلـی       . حضور نظامی به زمین ریخت  
آمدند که هم تقویت روحی کنند و هم در صورت لزوم تقویت نظامی و اعـالن جنـگ بـه جمهـوري اسـالمی، در صـورتی کـه بعـث          . ندارد

عراق بنا باشد از میدان در برود و نشان دادند که برخالف ادعایشان، تشنج در خلـیج فـارس را از امنیـت  خلـیج فـارس بیـشتر طالـب انـد، بـه               
بـه هـر حـال مـا     . دانیم که امنیت را اینها مخدوش کردند، به جاي اینکه امنیت  را بـراي منطقـه بیاورنـد    مجدد در منطقه و ما می     خاطر حضور   

آن قدر حـساس اسـت کـه عـوام     . ملتمان را، نمایندگان محترم مجلس را بار دیگر هشدار می دهیم که ما در مرحله حساسی زندگی می کنیم   
  آنها زیر پاگذاشتند و تبلیغات هشت ساله خودشان را از دست دادند، به خـاطر اینکـه احـساس کردنـد حـضور     فریبی هشت سال گذشته را    
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 نماینـده  کریمی آقاي. است مشهد عازم مدرسه هاي  بچه همراه خودش ؛گرفت پول کند  می
  .دارند ایران علیه شدیدي تبلیغات که آورد را عربستان هاي روزنامه از هائی نسخه مرند

 و مـشورت  بـراي  ،بـرود  سـوئد به عنوان سفیر بـه       است قرار که یزدي دانش آقاي عصر
 هماهنـگ  برايآنها  . آمدند خودرو پارسشرکت   مدیره هیأت اعضاي.  آمد خداحافظی

، 1بدهنـد  سـفارش  اینهـا  بـه  خارج از ماشین کردن وارد جايه  ب که ،مسلح نیروهاي با کردن
 و خریـد  در کـه  گفـتم  سازمان صنایع دفاع رئیس   ترکان اکبر آقاي به .کردند استمداد

  . کنند هماهنگ اینها با ،دنده انجام بناست که اي کره هاي جیپ مونتاژ
 هم خودش .داد را مکه خونین جمعه گزارش. آمد نماینده تهران  غفاري هادي آقاي

 یـک  از زیورآالت و پول توجهی قابل مقدار. است بوده نفر چند مرگ شاهد و دیده ضربه
 صحبتهم   حانمجرو مسائل درباره .است گرفته خیریه امور و جنگ براي ،کویتی کاروان

  . شد
 توضـیحی . آمدنـد  دولـت  از گروهـی . بـود  اي   خامنه آقاي دفتر در قوا سران جلسه شب

 آن بـا  شـدن  مواجه براي اي  برنامه شد قرار و دادند آمریکا با درگیري عواقب و آمار درباره
کـه   شد موافقتاست؛   خواسته خاص سالح مقداري ما از لیبی. کنند تهیه اضطراري شرایط
 را فرانـسه  پیـشنهاد   و آمـد  والیتـی  دکتـر . بدهند ما به ییچیزها بناست هم آنها چون .بدهیم
 الجزایـر  بـه  را مـاموري  شـد  قـرار . کـردیم  قبول ؛آورد روابط سازي عادي برنامه ادامه براي

  .بفرستند
 ارائههایی  پیشنهاد. شد صحبت ملل سازمان در اي  خامنه اهللا  آیت سخنرانی مطالب درباره

 حمله بصره به نظامی، غیر مراکز به عراقحمله    ادامه صورت در که گرفتیم یمتصم. گردید

                                                                                                              
      ما باید خیلی بیدار باشیم، خیلی باید هوشیار باشیم،  انقالب اسالمی به مرز بسیار حـساسی  رسـیده و   .  نظامی شان االن در منطقه الزم است

هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .ت ما، ان شاء اهللا این توطئه هاي جدید را هم در هم خواهیم شکـست با بیداري و هوشیاري و آمادگی مل 
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366رفسنجانی، نطق هاي پیش از دستور سال 

جیـپ، وارد گردونـه صـنعت سـنگین      کارخانه پارس خودرو، پیش از انقالب اسالمی، در دهه سی به عنـوان کارخانـه مونتـاژ خـودروي      - 1
به مونتاژ خودروهـاي آمریکـایی شـورلت کـه در ایـران بـه نـام هـاي         » جنرال موتورز«کارخانه جیپ بعدها تغییر نام داد و با عنوان . کشور شد 

ا ایـاالت متحـده،   این کارخانه بعد از انقالب با قطع روابط بـ .  پرداخت"کادیالك" تولید می شد، و همچنین خودروي   "شاهین" و   "آریا"
بخشی از خودروهـاي جیـپ تولیـد شـده توسـط پـارس       . خودروهاي ژاپنی مانند نیسان پاترول مونتاژ کرد و به تولید خودروي جیپ ادامه داد 

 . خودرو، در جبهه هاي نبرد استفاده می شد



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 244   1366                     هاشمی رفسنجانی 

  .خوابیدمو  گرفتم رادوازده شب  ساعت اخبار. برگشتم دفترم به وقت دیر. 1شود وسیع
  
  

  1987 آگوست  24              1407 ذیحجه 28  |   شهریور 2 دوشنبه


 روابط بحران و فارس  خلیج مسائل ها  رشگزا در. کردم کار دفترم در ساعت هشت صبح     تا
 عربستان ،تونس در عرب خارجه وزراي کنفرانس در. است اخبار صدر در ایرانو  عربستان

  . 2اند کرده ایران علیه شدیدي حمالت ،دیگر کشورهاي بعضی و
 محـسن  آقـاي  اي،  خامنـه  اهللا  آیت. رفتم مجلس کتابخانه سالن در امام با لبیک سمینار به

 سـخنان  یـک  هـر  رئیس ستاد مشترك ارتش    سهرابی سرتیپ اسماعیل  آقاي و رضایی
 دفتـرم  بـه  اي خامنـه  آقـاي  و من و رفتند ها کمیسیونه  ب سمینار ياعضا. کردند ایراد کوتاهی

 و نیـرو  کـردن  فعـال  بـراي  هـایی   تعـویض  ضـرورت  و ارتـش  زمینـی  نیروي به راجع. آمدیم

                                                
 در  بنـدر امـام خمینــی،   "ران ـ ژاپـن  ایــ" و   "رازي" در ایـن روز هواپیماهـاي عـراق در یـک حملــه گـسترده، مجتمـع هـاي شـیمیاي         - 1
 فرونـد  30 بـیش از  11 :00در سـاعت  .  در استان لرستان و یک واحد پست انتقال نیرو در تبریز را هدف قـرار دادنـد    "کارخانه سیمان درود  "

اپـن ، سـایت و پادگـان شـهید     هواپیماي دشمن، با حمله به دو مجتمع  شیمیایی رازي و ایران ـ ژاپن، حدود یـازده نقطـه از کارخانـه ایـران ـ ژ     
در جریان حمله هـوایی هواپیماهـاي عراقـی بـه     .  را بمباران کردند"کارخانه ایران نئوپان"بهشتی، پایگاه نگهبانی ژاندارمري، ریل راه آهن و      

نداشت و تنها شـش نفـر از   این حمله تلفات جانی . مجتمع  پتروشیمی ایران ـ ژاپن،  حدود چهار میلیارد ریال خسارت به این مجتمع وارد آمد 
  . کارکنان آن مجروح شدند

.  عضو این اتحادیـه در تـونس برگزارشـد   21 اجالس فوق العاده وزیران امور خارجه کشورهاي عضو اتحادیه عرب با شرکت نمایندگان        - 2
نـگ ایـران و عـراق و بحـران     به گزارش خبرگزاري فرانسه، این اجالس به درخواست تونس و به منظور اتخاذ یک موضع واحد در مـورد ج   

وزیـر خارجـه عربـستان بـه عنـوان اولـین       .  وزیـر امـور خارجـه عربـستان بـود     "سعود الفصیل"خلیج فارس تشکیل شد و ریاست آن بر عهده    
فـارس  سخنران اجالس، ضمن انتقاد شدید از ایران، آن را متهم کرد که امنیت تمامی کشورهاي خلیج فارس را به خاطر انداخته و در خلـیج           

وي مسئولیت دخالت کشورهاي خارجی در منطقه را متوجه ایران  دانست و از کشورهاي عرب خواست با اتخـاذ یـک   . مین گذاري می کند   
موضع توأم با همبستگی، قطعنامه اي تصویب کنند که پاسخگوي خطر عمده اي باشد که جهان عرب بـه خـاطر پافـشاري ایـران بـراي ایجـاد           

همچنین وزیـر امـور خارجـه سـعودي، از اعـضاي دائمـی       . با آن روبه روست] فارس[ي همسایه و در تمامی منطقه خلیج   بی ثباتی در کشورها   
دبیرکل اتحادیه عـرب نیـز   » .شوراي امنیت خواست تا قطعنامه خود را در اعمال مجازات علیه کشور متخاصم آشتی ناپذیر، به اجرا در آورند       

 کویت را محکوم کرد و وزیران خارجه عرب را به تـصویب طرحـی متحـد در چـارچوب اقـدام دسـته       در سخنان خود تهدیدهاي ایران علیه   
در نخستین دور مذاکرات غیرعلنـی وزیـران خارجـه    . جمعی اعراب، جهت پایان دادن به جنگ خلیج فارس از طریق صلح آمیز، دعوت کرد 

آنها بیـشتر بـر خطرهـاي ناشـی از ادامـه      .  شرکت کننده سخنرانی کردند هیأت13اتحادیه عرب که امروز در تونس به پایان رسید، سرپرستان      
جنگ خلیج فارس براي جهان  عرب تأکید داشتند و برخی از آنها از جمله لیبی و کویت نیز خواسـتار برگـزاري اجـالس فـوق العـاده سـران          

  . عرب شدند
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 کمـالی،  آقایـان . شـد  گیـري   تـصمیم  و کـردیم  اکرهمذ کویت باارتباط   در و آینده عملیات
  ؛کـردیم  ینیـ تع جمهـوري اسـالمی    حزب اموال اداره هیأترا به عنوان     جاسبی و حائري

 آقـاي  کـه  - قـرآن  بنیـاد  به مشهد جمهوري اسالمی در     حزب دفتر واگذاري باهمچنین  
  . شد موافقت - کردند پیشنهاد اي خامنه

 اخیـراً  کـه  دفتـرم  صـندوق گاو   رمز قفل اصالح براي. آمد زاده سید سید جلیل  آقاي
 به ،ها  نظامی غیر به عراق تعرض از گفتم والیتی دکتر به. بکند نتوانست کاري شده، خراب

 بـه  مقابلـه  منظور به ،عراق نظامی غیر مراکز به حمله مقدمه براي ؛کنند شکایت ملل سازمان
 را سـئواالت  پاسـخ  و نمـودم  سـخنرانی  و تشـرک  لبیک یا امـام   سمینار در هم عصر .مثل

  . 1کردم پیشنهاد را امام حکم به نیروها وسیع بسیج و دادم
 مـورد  در اي جلسه، در نیاوران خارجه وزارتاداره آموزش و پژوهش     محل در شب
 گویـد  می تهران شهردار آقاي محمد نبی حبیبی   . میداشت تهران سیل هاي  خرابی بازسازي

 خـرج  تومـان  میلیـون  پانصد حدود ،بزرگ هاي  سیالب لتحم تضمین حد در مسیل اصالح
 و دیـده  آسـیب  هاي  خانه محل در ،تجریش در بزرگ میدان ایجاد براي طرحی. دارد  می بر

 منـزل  بـه  وقت دیر. شد تصویب که دادند ارائه رودخانه طرف دو در وسیع بلوار یک ایجاد
  .رسیدم
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 در. 2اســتاخبـار   صــدر در هنـوز  ولــی ،افتـاده  هیجــان و تـب  از کمــی فـارس  خلــیج اخبـار 

                                                
ف و انگیزه هاي آمریکا را از اعزام نیرو به این منطقه مـورد بررسـی    آقاي هاشمی در این گردهمایی با اشاره به اوضاع خلیج فارس، اهدا      - 1

حضور نظامی غرب در خلـیج فـارس، حمایـت آشـکار از رژیـم عـراق مـی باشـد، ولـی علـی رغـم لشکرکـشی غـرب در              «: قرار داد و گفت 
ایـشان نشـست اخیـر وزیـران     .  »اسالمی هـستند فارس، رزمندگان اسالم با هوشیاري کامل آماده مقابله در هر جبهه اي با دشمنان انقالب   خلیج

. خارجه عرب در تونس و فاجعه کشتار زائران خدا را مرتبط با سایر توطئه هاي دولت هاي مـستکبر جهـان در قبـال انقـالب اسـالمی دانـست          
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید 

هرچنـد ا  .  خبرگزاري هاي فرانسه و آسوشیتدپرس از بروز یک تنش بین ناوگان آمریکایی و یک قایق جنگـی ایـران خبـر دادنـد      امروز   - 2
ین تنش منجر به درگیري نشد، ولی شواهد  نشان می دهد که آمریکایی ها خطر را جدي گرفته و مصمم به درگیري نظامی بودنـد، حـال آن      

یکا چیزي جز یک لنج باري نبود و جالب آنکه وزارت دفاع آمریکا نیز درباره این حادثه اطالعیـه اي صـادر   که قایق جنگی مورد ادعاي آمر   
کشتی جنگی ایران بدون توجه بـه اخطارهـاي نیـروي دریـایی     « :خبرگزاري فرانسه در این باره گزارش داد! و شرح ماجرا را رسماً منتشر کرد   

 به کاروان نزدیک شد و کشتی هاي آمریکایی ناگزیر شدند تا بـراي اقـدام نظـامی،   )  متر1800(ی آمریکا تا فاصله کمتر از یک مایل دریای      
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 .1نیامده بد سوریه ؛است مطرح ما مورد در داغی هاي   بحث ،عرب خارجه وزراي کنفرانس
  . بودممجلس  علنی جلسه در ده و نیم صبح  ساعت تا

 عـصر . 2کـردم  صحبت آنها براي .آمدند مالقاتبه   انپاکست امامیه دانشجویان از جمعی
او . داد را - استیفانی نام به - فرانسه نماینده با مذاکره گزارش .آمد کنگرلو محسن آقاي

 مــسأله حــل. انــد داشــته توافــق مطــالبی روي. بودنــد آمــده ترکیــهبــه  فــر قربــانی منــوچهر بــا
 اخـراج  مـا،  طلـب  پرداخـت  نـسوي، فرا هـاي   گروگان شدن آزاد براي کمک ها،  سفارتخانه

 شـدن  عـادي  و عـراق  بـه  اسـلحه  فروش کردن محدود ما، به اسلحه دادن فرانسه، از منافقین
  . است جریان در مسائل همین شبیه هم الجزایر در. روابط
 از فـاطی . رفـتم  خانـه  به شب اول. کردم شرکت فرهنگی انقالب عالی  شوراي جلسه در

  .است مریض سارا  دخترش. بود آمده رفسنجان
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 را هـا   گـزارش  و دادم انجـام  را دفتـر  کارهـاي . رسـیدم  مجلس بهساعت هشت و نیم صبح        
  . خواندم

                                                                                                              
   به محل اعـزام  شـده بودنـد، بـر فـراز      "گوادال کانال"در حالی که  هلی کوپترهاي جنگی که از ناو . آرایش حرکتی خود را بر هم زنند  

آسوشیتدپرس نیز این واقعه را نخستین رویارویی مهم میـان نیـروي دریـایی    » . دور شدکشتی ایرانی پرواز می کردند، کشتی ایرانی از کاروان       
گوادال کانال ، ناوچه ایرانی را کـه خیلـی بـه کـاروان بریجتـون نزدیـک       « :آمریکا و ایران از زمان حفاظت از نفتکش ها دانست و اعالم کرد 
آنها گفتند، گوادال کانال یک یا چند هلی کوپتر توپ دار جهت مرعـوب  . شده بود، پیگیري کرده و آن را مجبور ساخت از محل دور شود       

  » .کردن این ناوچه به پرواز در آورد
شرکت کنندگان در اجالس وزیران خارجه اتحادیه عرب، قرار است به ایـران علیـه هرگونـه گـسترش        « : خبرگزاري فرانسه گزارش داد    - 1

 اقـدامات الزم را بـراي جلـوگیري از وارد آمـدن زیـان از سـوي کـشوري کـه سرسـختی          جنگ هشدار دهند و از شوراي امنیت بخواهند تـا        
اردن طرفـدار یـک موضـع قـاطع و روشـن      «: در ادامه این گزارش، درباره موضع اردن در ایـن اجـالس آمـده اسـت       » .کند، به عمل آورد    می

فارس به آن درجه از وخامت رسیده است کـه کـشورهاي    به اعتقاد این کشور، اوضاع در خلیج . کشورهاي عربی در مورد خلیج فارس است   
در این حال، دمشق متحد ایران است و در جنگ این کشور علیـه عـراق، از ایـران حمایـت مـی      . عربی نباید هیچ گونه تردیدي را تحمل کنند  

رادیـو  » .وریه و عـراق اسـت  اردن معتقد است برگزاري یک اجالس با شرکت کشورهاي عربی، مستلزم حداقل تفـاهم ممکـن میـان سـ           . کند
اه جنگـی را علیـه یکـی از    چ گـ اگر عراقی ها واقعـا نگـران مـصالح ملـی اعـراب بودنـد، هـی       « :دمشق نیز در برنامه اي به همین مناسبت  گفت       

خـارجی از  تنها، خـروج تمـامی ناوگـان هـاي     « :این رادیو افزود» .دوستان اعراب آغاز نکرده و از آمریکا نیز درخواست حمایت نمی کردند         
 » . به این منطقه را موجب شودمنیتخلیج فارس ـ یعنی امري که توسط شوروي نیز تایید شده است ـ می تواند بازگشت ا
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آقاي  با قاتمال درباره. آمد معاون سیاسی وزیر خارجه    االسالم  شیخ حسین آقاي
 رهبـران . آمد مالقات به بالفاصله که داد تذکراتی ،چین خارجه وزیر معاون چی هوا یوان  

 امنیـت  شـوراي  قطعنامـه  بـا  و کنـیم  همکـاري  ملـل  سـازمان  بـا  مـا  که بودند داده پیغام چین
 بـه  اسـت  ممکـن  سـپس  و کنند مشخص را متجاوز ابتدا شورا ،دادم جواب. 1نکنیم مخالفت

 ها  کویتی طرف از. نباشد تحرکی ها  جبهه در ،بس آتش اعالم بدون و بنشینیم دگاهدا انتظار
 از را دعوتـشان  کـه  انـد   داده پیـشنهاد  و کننـد  صمیمی ما با را رابطشان خواهند  می که گفت

 جنـگ  در طرفـی  بـی  اعـالن  گفتم. نزنیم را آنها هاي   کشتی ما متقابالً و بگیرند پس آمریکا
  . کند ینتضمآن را  چین و کنند
   آقاي بیژن نامدار زنگنه جهاد وزیر سازندگی شکـست  از .اسـت  داده اسـتعفا . آمد 
 را اسـتعفایش  کـه  کردم نصیحت را ایشان .ناراحتند جهاد در کشاورزي وزارت ادغام طرح
 نـوري  عبداهللا آقاي از. دادم را جهاد از حمایت قول. است جهاد آینده نگران. بگیرد پس

  .کنم می صحبت ایشان با گفتم. داشت گله جهاد در امام نماینده
 و دریـا  بـه  دریـا  موشک خرید مورد در. آمد دفاع وزیر جاللی محمد حسین  سرتیپ

وزیـر   دوسـت   رفیق محسن آقاي. پذیرفتم ؛کرد مشورت شمالی کره از زمین به زمین
 شــد قـرار .  دشــ مـذاکره  نظــامی غیـر  هــاي کارخانـه  در مهمــات تولیـد  دربــاره .آمـد  سـپاه 

 سـال  از بـود  قـرار  .انـد   عقـب  خیلی برنامه از ؛کنم تعیین هماهنگی و نظارت براي اي  نماینده
 میلیـون  دو هنوز که کنند تولید خمپاره و توپ گلوله میلیون ده حدود ،تاریخ این تا گذشته

  . است جلو کارها از بعضی چه گر ؛اند نداده تحویل هم

                                                
ین نکته که زیر فشار ابر قدرت ها هیچ کار مثبتـی در خلـیج فـارس نمـی تـوان انجـام        فرستاده ویژه دولت چین در این دیدار با تأکید بر ا       - 1

چـین مخـالف حـضور نیروهـاي خـارجی در منطقـه اسـت و معتقـد اسـت امنیـت           «: داد، درباره مسائل و تحوالت منطقه خلـیج فـارس گفـت        
ي خـارجی در خلـیج فـارس، اوضـاع را بـسیار      فارس باید توسط کشورهاي منطقه حفظ شود، زیرا حـضور گـسترده نظـامی قـدرت هـا               خلیج

آقـاي هاشـمی نیـز در ایـن دیـدار، حـضور نیروهـاي        » .ما از ایران انتظار داریم مانند گذشته شکیبایی خود را حفظ کند. خطرناك کرده است  
 شـما شـاهد هـستید کـه     ما حسن نیت، صداقت و دوستی چین را تصدیق می کنـیم، «: بیگانه را نابود کننده فرصت حرکت هاي سازنده خواند     

ما به آسانی می توانیم آمریکـا را بـه   . در مسائل اخیر خلیج فارس، چقدر از خودمان صبر و بردباري نشان می دهیم که ناامنی توسعه پیدا نکند    
اریم و لـذا  خوبی  تحقیر کنیم یا کشورهایی را که آمریکا را به منطقه دعوت کرده انـد، بـا یـک ضـربه تنبیـه کنـیم، ولـی قـصد تحریـک نـد              

نیروهاي خارجی، یعنی آمریکا با حضور گسترده و فرانسه و انگلـیس  . درخواست شما را که در این گونه موارد پیش قدم نشویم، می پذیریم       
با حضور جزئی تر خود، فرصت هر حرکت سازنده را در منطقه از بین برده اند و هرگونه لشکرکشی نظامی آمریکا به منطقه بـه ضـرر جهـان         

تا زمانی که آمریکا پشیمان نشود و از منطقه خارج نشود، اقدام براي هیچ کار دیگري جز این مهـم، در منطقـه      .  و ملت هاي منطقه است     سوم
 ».انجام نخواهد شد
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 جنـگ  نیازهـاي  بـراي . داد توضـیح  را 7 نـصر  لیـات عم .آمـد  سـنجقی  ابـراهیم  آقـاي 
   . داشت جلسهمجلس  رئیسه هیأت عصر. مداشت مراجعاتی
 اطالعـات  وزیـر  آقاي محمدي ري شهري   . بود وزیر نخست دفتر درقوا     سران جلسه

 مـامور  دو و آورد بنـدي  جمـع  بـا  را ترکیـه  در کنگرلـو  محسن مذاکرات گزارش و آمد
 ادامـه  و شـود  تهیـه  سـناریوهائی  شـد  قـرار . دادند نظر ،بودند او همراه که اطالعات عالیرتبه

از تبعیـد در    او  .  اسـت  شـده  احـضار  دادگـاه  به هاشمی سیدهادي که داد اطالع نیز و دهند
 انـد   گفتـه  منتظري آقاي و شده متحصن منتظري اهللا  آیت بیت در و کرده فرار قم به  سمنان

   .نشود سازي مسأله که کردیم توصیه. است من محاکمه ،هادي آسید محاکمهکه 
 کرده توصیه امارات شیوخ از یکی که کرد مطرح را قریشی آقاي گزارش والیتی دکتر

 هـم  ترکیه وزیر نخست اوزال تورگوت آقاي پیام. نشویم درگیر آمریکا با کنیم سعی که
  .شد مطرح موسوي میرحسین آقاي توسط که بود همین
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 ظهر. بودم علنی جلسه در ده و نیم تا و کردم کار دفترم در ساعت هفت و نیم    تا نماز از بعد
 و آمدنـد  فراهانی محسن صفایی  آقاي معاونش و وزیر صنایع سنگین   نبوي بهزاد آقاي

 گزارشـی  سـازي  مهمـات  و سازي پل قبیل از نظامی صنایع درباره سنگین صنایع کارهاي از
  . دادند

. آمدنـد  داروسـازان  از جمعـی  و درمـان  و بهداشـت  وزیـر  دکتر علیرضا مرندي   عصر
. آمدنـد  تـایمز  تهـران  روزنامـه انگلیـسی زبـان      تحریریه هیأت. 1کردم سخنرانی آنها براي

                                                
 در این دیدار که  به مناسبت سالروز  تولد محمد ذکریـاي رازي انجـام شـد، آقـاي هاشـمی ضـمن آگـاهی از وضـعیت  دارویـی کـشور            - 1

در بـین رشـته هـایی کـه بعـد از      . در مجموع صنعت دارو سازي در کشور ما رضایت بخش است و از ایـن بهتـر هـم مـی توانـد باشـد        «: گفت
صنعت دارو، پیچیدگی هایی زیادي دارد و متکی به دانـش و مـواد و  امکانـات    . انقالب پیشرفت قابل توجهی داشته، صنعت داروسازي است  

اسـتقالل در  . ه هـاي جریـان هـاي اسـتکبار و توسـعه طلـب دنیـا اسـت        بـ ، یکی از پول سازترین و مهمترین  حرو از طرفی. فنی و صنعتی است 
اگـر  بنـا بـود وابـستگی مـا بـه دارو در زمـان جنـگ، مثـل بعـضی از اقـالم حـساس باشـد، چـه                . صنعت دارو،  رکنی در استقالل کشور است 

 چند گام مؤثري که برداشته شده است، مردم ما امـروز احـساس اطمینـان و آسـایش     به واسطه همین. مشکالتی در کشور ما به وجود می آمد   
 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   »  .کنند و در بین اقالم مصرفی مردم، دارو توانسته است از ثبات بیشتر و از نظر قیمت، وضع مناسبتري داشته باشد     می

 . 1388ب، دفتر نشر معارف انقال» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «
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  . کردند استمداد و دادند را روزنامه وضع و کار گزارش .1شد انجام اي مصاحبه
 جنـوب  آشـامیدنی  آب پـروژه  و کـار  گـزارش . آمدنـد  خوزسـتان  برق و آب مسؤوالن

 قرارگـاه  سـتاد  طـرح  دنبـال  ؛آمـد  شـیرازي  صیاد سرتیپ. کردند استمداد و دادند را کارون
  . رفتم خانه به سپس و کردم کار دفترم درهشت و نیم  ساعت تا. است
  
  

١٩٨٧ آگوست ٢٨                        1408 محرم 3  |   شهریور 6 جمعه

  
 علیرضـا  آقـاي . گذشـت  دوم جهـانی  جنـگ  تـاریخ  مطالعـه  بهوقت   بیشتر. بودم منزل در

 حکـم  امـام  ،طـرح  ایـن  در. داد ارائـه  هـا   جبهه به مردم بیشتر بسیج براي اي  برنامه. آمد افشار
 سـپاه  بـسیج  اختیـار  در را دخو سال در ماه سه باید ،سال 35 تا 17 بین فردي هر که کنند   می

 ایـن  جـز  اي  چـاره  ،جنـگ  میـدان  کـردن  داغ بـراي . کنند خدمت جنگ براي که دهد قرار
  . نداریم

                                                
 شوراي امنیـت، روابـط ایـران بـا     598 آقاي هاشمی در مصاحبه با روزنامه تهران تایمز، استراتژي ایران در جنگ، شرایط پذیرش قطعنامه       - 1

نماینـده  . آمریکا، شوروي و کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس و موضع و عملکرد آمریکا و اروپا در بحران خلیج فـارس را تـشریح کـرد     
 در شوراي عالی با این فرض که ریشه جنـگ در خـارج  از عـراق  قـرار دارد، تخـصیص کـل امکانـات کـشور بـه جنـگ  را بـه صـالح              امام

اگر بخواهیم سریعاً تکلیف جنـگ را  « :مملکت ندانست و استراتژي نظامی ایران را برداشتن گام هاي بزرگ تر در جنگ اعالم کرد و گفت         
این از یک جهـت ممکـن اسـت مثبـت     . کشور را بسیج کنیم و یک تهاجم طوالنی و گسترده را سازمان دهیمیکسره کنیم، باید کل امکانات    

تر می کند، ولی باید توجه داشت که عراق به تنهایی علیـه مـا نمـی جنگـد و ریـشه جنـگ در جـاي          باشد و احتمال تمام شدن جنگ را سریع       
 را شکست دادیـم، جنـگ تمـام شـود، مـا نبایـد ایـن خطـر را بپـذیریم کـه کـل            تضمینی نیست که اگر عراق. دیگري است و در عراق نیست 

ممکن است باز هم جنگ طوالنی بشود، ولی مـا همـین وضـع فعلـی را     . نیروهاي کشور را از حال عادي در بیاوریم و براي جنگ  بسیج کنیم 
کردن زندگی مردم کنیم که تولیـد و کـار کننـد و پـشتوانه     که داریم، ادامه می دهیم؛  یعنی اینکه یک مقدار از نیروهاي مان را صرف عادي  

جنگ باشند و بتوانند جنگ را تحمل کنند و پشت جبهه قوي باشد، در جبهـه هـم پیـشروي هـایی در سـال مـی کنـیم و چنـد ضـربه اي هـم                  
گـري نیـز باشـد، یعنـی اینکـه یـک       شاید بین این دو شیوه، شـیوه دی . زنیم؛  ما در حال حاضر در سال، هشت عملیات جدي انجام می دهیم    می

مقدار  از امکانات عمومی را کم کنیم و به جنگ بیشتر بپردازیم و این فرض سوم است؛  مثالً  اگر االن با هزار گردان در سـال مـی جنگـیم،          
اساسی ایران  براي پـذیرش  آقاي هاشمی اعالم کرد که معرفی متجاوز  و تنبیه آن، دو شرط » .بعد از این، بر فرض با دو هزار گردان بجنگیم         

مـا اعتقـاد داریـم کـه بایـد اول، ایـن کـار را        .  وعده داده شده که گروهی بنشینند و متجاوز را مشخص کننـد     598در قطعنامه   « :قطعنامه  است  
وراي امنیـت هـم   انجام دهند و بعد از آنکه اعالم شود عراق متجاوز است، فکر می کنیم ما زیاد نیاز به جنـگ نـداریم،  بـراین اسـاس کـه شـ           

شـوراي امنیـت  گفتـه اسـت کـه مـا بعـداً        .   را بپـذیریم 598بعد از این مرحله ما مـی تـوانیم قطعنامـه     . تعقیب کند که متجاوز کیفرش را ببیند   
ین  حـاال  ما می گوییم اگر شما سوء نیت و قصد فریب دادن ما را ندارید، چرا آن را بـراي بعـد گذاشـته ایـد؟ همـ      . متجاوز را معلوم می کنیم    

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .نظرتان را اعالم کنید
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 سـال  در بـزرگ  حملـه  چهـار  توانیم   می ،بروند جبهه به داوطلب میلیون یک ساالنه اگر
 میبخـواه  اگـر  و شـکند   مـی  هـم  در عـراق  مقاومـت  ،قـدرت  صورت این در و دهیم ترتیب

  .است همینآن  راه ،کنیم تحصیل نظامی زيپیرو
  

  1987 آگوست 1408        29 محرم 4  |   شهریور 7 شنبه


 مجتمـع مراسـم شـروع بـه سـاخت        بـراي . کـردم  مـی     مطالعـه  منـزل  در نـه صـبح    سـاعت  تا
شهرك شود اجرا اهسپ افراد براي سازي خانه طرحبناست  . رفتم لویزان به محالتی شهید .

 ت؛ اینجا قـبالً    اس هکتار پانصد آن زمین.  ساخته می شود   واحد پانصد و هزار سه اول فاز در
.  اسـت  تهـران  شـرقی  شـمال  در هـوایی  و آب خوش جاي  و بوده بهائیان "االذکار مشرق"

 آنجا بعداً و اند  کرده قصد سوء شاه الدین ناصر جانه  ب ،آنجا نزدیک ارتفاعات دربهایی ها   
 حـدود . انـد   کـرده  تـصرف  یا خریده را اطراف اراضی و اند  هنمود انتخاب مشهد عنوان به ار

 به را آنجا که دادند دستور مستضعفان بنیاد به ،من پیشنهاد با امام. دارد قنات و چشمه بیست
 مـصاحبه  و صـحبت  حضار براي. دادند توضیحات مهندسان. است خوبی جاي. 1دنبده سپاه

  . کردم
ــر نخــست ظهــر ــه عــراق کــه داد اطــالع وزی ــره ب  در نفتــی ســکوي یــک و الوان جزی

 آقـاي  مهمـان  شب. کنیم مشورت مثل به مقابله براي شد قرار. است کرده حمله فارس  خلیج
صادق خلخالی  نماینده قم داشـته  حـضور  مکه فاجعه در. است برگشته مکه از. بودیم، 

 دربـاره  رضـایی  محـسن  و وزیـر  نخـست  ،جمهـور  رئیس حضور با.  است ندیده آسیب ولی
 نیز ها جبهه در مردم حضور براي امام حکم درخواست درباره. کردیم مشورت مثل به مقابله

  .شد گیري تصمیم
  

  1987 آگوست 30                      1408 محرم 5  |   شهریور 8 یکشنبه
                           

                                                
 نام گرفته است  و  اغلب ساکنین آن از اعضاي سپاه پاسداران و همچنـین آزادگـان سـرافراز    "شهرك شهید محالتی " این منطقه اکنون     - 1

 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   ). ره(براي آگاهی از مکاتبات مربوط به  درخواست آقـاي هاشـمی و موافقـت حـضرت امـام     . جنگ تحمیلی هستند  
  . 1386دفتر نشر معارف انقالب، »  ، 1365، امید و دلواپسی، به اهتمام سارا الهوتی، سال 1364هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال «
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 قرارگـاه  عصر. داشتم مالقات چند ظهر و بودم جلسه درساعت ده و نیم    تا .آمدم مجلس به
 خشکی از اقتصادي مراکز به عراق امروز و دیروز حمالت هاي  گزارش. داشت جلسه خاتم

 بـه  بـار  چند امروز عراق. شد داده خشکی و دریا در مثل به مقابله دستور. 1شد مطرح دریا و
  . 2 استردهک حمله گچساران در نفتی مراکز و همدان ،تبریز هاي نیروگاه

 کنگرلـو  محـسن  شـد  قـرار . شـد  اییـد خلـیج فـارس ت     طـرح  ،قـوا  سران جلسه در شب
  مشاور نخست وزیر  ،و باشـد  اطالعـات  وزارت پـشتیبانی  بـا  ها فرانسوي با مذاکره مسئول 

 جهـاد  هاي  موفقیت درباره ها   گزارش اي  خامنهیت اهللا   آ. گردید تصویب مبادالت سناریوي
 شـده  تکمیـل  ایـشان  بـه  را تمـام  نیمـه  کارهـاي  و داشـت  مبالغـه  کـه  آوردندرا   کفائی خود

ــا. بودنــد کــرده گــزارش  مرحــوم خیریــه مــسأله کیفیــت دربــاره اردبیلــیموســوي  آقــاي ب
لفضلاابو مـورد  در. کـردیم  مذاکره ،گرفته قرار آزادي نهضتمدیریت   تحت که تولیت 

                                                
آغاز مجدد حمالت خود در خلیج فارس، امروز دو فروند نفتکش جمهـوري اسـالمی ایـران را بـه      هواپیماهاي عراقی در دومین روز از       -  1

بـه جزیـره سـیري    ) نفتکش هاي مـادر (  که نفت خام را از جزیره خارك براي انتقال به مخازن شناور نفت     "سوسنگرد" و "شوش"نام هاي   
یب نرسید ولی موتور خانه نفتکش شـوش آتـش گرفـت کـه پـس از      در این حمله به کسی آس. حمل می کردند، با موشک هدف قرار دادند      

هواپیماهـاي عراقـی پـس از حملـه بـه      « : به نقل از آگاهان نظامی نوشـت " تلگرافيساند"در این حال نشریه    . مدتی، آتش سوزي مهار شد    
همچنـین  هواپیماهـاي   » .د کردنـد یک نفتکش ایرانی در ترمینال نفتی جزیره سیري، در فرودگاه هاي عربستان سعودي سوخت گیـري  مجـد        

دشمن امروز به منظور انهدام تأسیسات جزیره خارك، یک فروند موشک اگزوسه به سوي ایـن جزیـره پرتـاب کردنـد کـه ایـن موشـک بـا               
اقـی  امروز بار دیگر چاه هاي نفتـی الوان ـ کـه روز گذشـته مـورد حملـه هواپیماهـاي عر       . آتش پدافند جزیره هدف قرار گرفت و منهدم شد

در حادثه امـروز، بـر اثـر آتـش گـرفتن مخـزن       . قرار گرفته بودند ـ آتش گرفت که پس از چند ساعت تالش مأموران آتش نشانی، مهار شد 
چنـد فرونـد هواپیمـاي    . شماره دو گازوئیل این جزیره، چهل تن از مأموران آتش نشانی دچار سوختگی شدند و یک تن نیز به شهادت رسید         

خبرگـزاري  .  در منطقه گچساران را بمباران کردند که خساراتی بـرآن وارد آمـد  "تلمبه خانه گوره" تأسیسات نفتی 15: 00عراقی در ساعت   
تأسیسات نفتی گوره که مرکز عظیم پمپاژ نفت  خـام بـه جزیـره    « :جمهوري اسالمی درباره اهمیت این واحد در صادرات نفت و گزارش داد    

 600ته یک منبع مطلع و مسئول، برآورد هاي اولیه نـشان مـی دهـد کـه در حـال حاضـر امکـان پمپـاژ         خارك براي صادرات  می باشد، به گف   
هزار بشکه در روز نفت به مبادي صدور نفت، در این تلمبه خانه از بین رفته است که یقیناً در امر صادرات نفت خام جمهوري اسـالمی ایـران     

 از بـیش  صورتی که  ایران قصد افزایش صادرات نفت خام خود را داشته باشد، مـی توانـد    تلمبه خانه گوره در   . شتاتأثیر به سزایی خواهد د    
این تلمبه خانه در چنـد کیلـومتري بنـدر گنـاوه قـرار دارد، محلـی کـه        . چهار میلیون بشکه در روز نفت را به سمت جزیره خارك پمپاژ نماید 

  » .رك، ایران،  از آن به عنوان مرکز مهم صادرات نفت خود استفاده کندقرار است در صورت فراهم نبودن شرایط صدور نفت از جزیره خا
 امروز نیروگاه برق تبریز، پست انتقال برق همدان، ایستگاه مخابراتی اسدآباد، ارتفاعات سومار و منطقه فـاو هـدف حمـالت هواپیماهـاي       - 2

 مگـاواتی و رادار  7000 با تجاوز به حریم هوایی تبریـز، نیروگـاه   16 و 15 ، 12هواپیماهاي دشمن سه بار، در ساعت هاي     . عراقی قرار گرفتند  
اردوگاه شهید باکري این شهر را بمباران کردند که در این حمله دو مخـزن نفـت  کـوره ـ هـر کـدام بـه ظرفیـت دو میلیـون لیتـر ـ و مخـازن            

در همدان نیز دو فروند هواپیمـاي عراقـی   .  وارد آمدسوخت نیروگاه دچار آتش سوزي شدند و خساراتی نیز به بخش هاي دیگر این نیروگاه 
 ، یک پست انتقـال بـرق  و ایـستگاه مخـابراتی مـاهواره اي شـهید قنـدي اسـد آبـاد را          16 : 00 و سه فروند دیگر در ساعت   12 :00در ساعت   

  . بمباران کردند که قسمت کلیدهاي قدرت در پست انتقال برق همدان  آسیب دید
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 نیـست  مـصلحت  کـه  شد این جلسه نظر،  داماد آیت اهللا منتظري    هاشمی هادي سید آقاي
 براي مشکالت و خسارت باعث ،منتظري اهللا  آیت العمل  عکس چون. شود احضار دادگاه به

 جدیـد  اعترافات خاطر به اطالعات وزارت. شود گفته امام به نظریه این شد قرار. است نظام
  .است ایشان از بازجوئی خواستار، هاشمی مهدي سید برادرش

  
  

  1987 آگوست 1408     31 محرم 6 |    شهریور 9 دوشنبه


 محـسن  آقـاي  ظهـر  از پیش. بودم علنی جلسه در ده صبح  ساعت تا. آمدم مجلس به زود
 بـه   فـردا  اسـت  قـرار . دادم توضـیحاتی  ،ها   فرانسوي با مذاکره ماموریت درباره .آمد کنگرلو
 سیروس و خراسانی رجائی سعید ی،الریجان محمد جواد   آقایان ظهر. برود پاکستان
 را ایتالیـا  و آلمـان  و ملـل  سـازمان  در مـذاکرات  گزارش و آمدند خارجه وزارت از ناصري

 محکومیـت  دارد بنـا  گفتـه  ملـل  سـازمان  دبیرکـل  آقاي خاویر پرز دکوئیـار   گفتند. دادند
  . است وبیخ خبر ؛بگیرد بس آتش از قبل ،امنیت شوراي از متجاوز عنوان به را عراق

آقـاي تولکنـوف و آقـاي     دعـوت . آمـد  شـوروي  سـفیر  آقاي ویـل بولـدیرف    عصر
 از را شوراي عالی اتحاد و شوراي عـالی صـلح        =  شوروي مجلس دو رئیس دو ورسف

 تـأثیر  بـراي کـه    داشـت  تأکیـد  .کنند اعالن گفتم و پذیرفتم. آورد شوروي به سفر براي من
 و امنیـت  شـوراي  بـه  الریجـانی ] محمد جواد [ آقاي ،ها  آمریکایی مخصوصاً و ها  غربی روي

  . برود ملل سازمان
 مجاهد مسلمانان وضع از گزارشی. آمدند محمود اخوي    با  االسالم  شیخ  حسینآقاي

 سـپاه  پدافنـد شـیمیایی، میکروبـی و رادیواکتیـو        = . ر. م. ش پرسنل از جمعی. دادند مصر
 اي  مقالـه . آمدنـد  سـعودي  عربستان شرق طالب از جمعی. 1کردم صحبت آنها براي. آمدند

                                                
 سپاه پاسداران، با اشـاره بـه اسـتفاده گـسترده دشـمن از      ".ر.م.ش" دیدار با رزمندگان مرکز آموزش و کارکنان صنایع     آقاي هاشمی در   - 1

بر اساس یک محاسـبه روشـن، صـریح، عقلـی و دینـی ، مـا بایـد        «  :سالح هاي شیمیایی در جبهه هاي سردشت و کردستان عراق، تأکید کرد   
 هر سالحی که کفر جهانی بخواهد  علیه مـسلمانان  بـه کـار گیـرد، مـسلمانان بایـد مجهـز بـه ضـد آن          مجهز به پدافند سالح شیمیایی باشیم و  

ما شکی نداریم کـه دشـمنان مـا وقتـی اسـلحه شـیمیایی را وارد میـدان جنـگ کردنـد، محاسـبه کـرده بودنـد کـه ایـن سـالح،                    . اسلحه باشند 
بـه نظـر مـا    . کردند این سـالحی اسـت کـه مـا در مقـابلش قـدرت دفـاعی نـداریم        جمهوري اسالمی را وادار به تسلیم می کند، زیرا  فکر می    

حرکت سپاه پاسداران  خیره کننده بود که این سالح را سریع از دست دشمن گرفت و هدفی را کـه آنـان در نظـر داشـتند، نقـش           ) مسئوالن (
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  .1کردم صحبت آنها براي من و خواندند
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 فـراهم  را جبهـه  بـه  رفـتن  مقدمات دارد. آمد من همراه هم یاسر. آمدم مجلس به زود صبح
 مـسأله  هـا   گـزارش  در. بـرود  - سـابقمان  پاسـدار  - اعرابـی  آقـاي  همراه اهدخو می. کند  می

 از نگرانـی  و مـا  مثـل  بـه  مقابلـه  احتمال به عراق حمالت تجدید ؛است صدر در فارس  خلیج
  . آمریکا با درگیري

 ذوب بـه  عـراق  که رسید اطالع. آمدم دفترم به. بودم علنی جلسه در ربع و    ده ساعت تا
 شـدید  مثـل  بـه  مقابلـه  شـد  قرار.  است کرده حمله صنعتی و نفتی مرکز چند و اصفهان آهن
    توپخانـه  بـا  بیـشتر  .آیـد   نمـی  بـر  عـراق  داخل زدن در چندانی کار ما هوایی نیروي از. 2باشد

                                                                                                              
به نام امنیت  و به نام پیشگیري  از گـسترش جنـگ    ) بر قدرتها ا( آنها « :ایشان با اشاره به رویدادها و تحوالت خلیج فارس گفت  » .برآب کرد 

 آقـاي هاشـمی بـا   » .و به بهانه  حمایت از شریان اقتصادي جهان، خالف ادعاي خود حرکت می کنند و تشنج و نا امنی را شدت می بخشند  
 اعـالم  « :بله به مثـل در همـه  زمینـه هـا تأکیـد کـرد      اشاره به حمالت شیمیایی عراق و کشتار زائران خانه خدا در مکه معظمه، بر سیاست مقا
 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .کنیم که به هر نحوي که به ما تجاوز شود، مانند خودشان با آنها برخـورد مـی کنـیم و ایـن حکـم قـرآن اسـت         می

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «

 با گروهی از طالب حجازي مقیم قم، با بیان این مطلب که امکانـات حجـاز در حـال حاضـر بـه جـاي اینکـه در           آقاي هاشمی  در دیدار     - 1
هر کشوري که از صف مبارزه جدا می شود، تحت حمایت عربستان قـرار مـی گیـرد و بـا     « :خدمت اسالم باشد، در خدمت کفر است، گفت   

ر منطقه به نفع اسالم و مردم انقالب بکند، امکانات عربستان به کار مـی افتـد   کمک عربستان مشکالت آن برطرف می شود و هر کشور که د    
 مبدأ همه نامالیمات منطقه اسـت؛ جنـگ و   "کنفرانس طایف"در همین مسئله انقالب اسالمی ایران، ما می دانیم که   . تا او را از پاي درآورد     

ب را برداشته و بمب  تهیه کرده اند و به سر مسلمانان ایـران ریختـه انـد،    خیلی چیزها از آنجا شروع شده است، چقدر از پول هاي جزیره العر     
  » .به جرم اینکه مسلمانیم و حاضر نیستیم به آمریکا باج بدهیم و یا می خواهیم  با اسرائیل بجنگیم

صفهان  و  خوزستان ، سـه فرونـد    امروز حمالت  هوایی عراق با شدت بیشتري ادامه یافت و عالوه بر مراکز صنعتی و تأسیسات نفتی در ا - 2
در این روز دو نفتکش را نیـز قـایق هـاي تـوپ دار  مـورد حملـه قـرار         . کشتی نیز در خلیج فارس مورد حمله هواپیماهاي دشمن قرار گرفتند     

یین پـس از عبـور    چهار فروند هواپیماي مهاجم عراقی در ارتفاع  پا10 : 45دادند، براساس گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمی، در ساعت          
در این حمله، بـه بخـش هـایی    . از شیار شمال ـ جنوب کوه هاي مشرف بر ذوب آهن اصفهان، این مرکز صنعتی ـ کارگري را بمباران کردند  

گري، موتور آب رسانی از انبار ماشین آالت، کارگاه ماشـین آالت سـاختمانی و انبـار تجهیـزات ذوب آهـن          از انبار تجهیزات کارگاه ریخته    
 بوده که یکی از شش بخـش اصـلی خـط    "کنورتو"مهم ترین واحد آسیب دیده در این حمله، واحد فوالد سازي      . خسارت هایی وارد آمد   

از سوي دیگر در حملـه هواپیماهـاي دشـمن بـه تلمبـه خانـه       .  تن زخمی شدند160 تن شهید و حدود 25در این حمله . تولید ذوب آهن است  
 واقع در شمال رامهرمـز، خـسارت هـایی بـه     "کرنج"فهان ـ رامهرمز و تأسیسات  تزریق گاز و تلمبه خانه نفتی   خط لوله مارون ـ اص 2شماره 

در ایـن  .  در حومه شوشتر نیز صبح امروز دوبار مورد حمله  هواپیماهاي عراقی قرار گرفـت "کشت و صنعت کارون   ". این واحدها وارد شد   
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    .زنیم می
 ادارات کـل  مـدیر  آقـاي سـید حـسین موسـویان        از هـا  کمیسیون منشیان از یکی ظهر
 درآنهـا    ؛دارد گلـه  قـزوین  جمعـه  امـام  از. آمـد  خـانی علی قـدرت  آقاي. داشت گله مجلس
  .کردم همکاري به توصیه. اند کرده پیدا اختالف  ًاخیرا  وبودند هم با گذشته

 ،ترکیه به سفر گزارش .آمد وزیر نخست سیاسی معاون معیري علیرضا آقاي عصر
دائـم ایـران نـزد    نماینـده    خراسـانی  رجـائی  سـعید  آقاي .داد را چکسلواکیو   بلغارستان

 مـورد  در و کـرد  مخالفـت  اظهـار  ملـل  سـازمان  بـه  جمهور رئیس سفر با. آمد سازمان ملل 
  . کرد مشورت ملل سازمان در تبلیغاتی سیاست براي و داشت انتقاداتی من هاي مصاحبه

 دربـاره  احمـدآقا . داشـتم  تـب  کمـی  خـوردگی  سـرما  از .کـردم  کـار  دفتـرم  در شب تا
 در نظـامی  وابـستگان  از سـهمیه  داشـتن  و ارتـش  از کوپتر  هلی حویلت براي سپاه درخواست
 آن ضعف و دریا در مثل به مقابله تاخیر از. کرد تلفنی صحبت  ،خارج در ما هاي  سفارتخانه

  .داشت گله خشکی در
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 تعطیـل  هـا  شهرسـتان  عاشـورا و تاسـوعا در      مراسم در یندگاننما شرکت براي را مجلس
 دریـایی  نیروهـاي . دادم انجـام  و بـردم  خانـه  بـه  را مجلـس  کارهـاي  .ماندم منزل در. کردیم
 آسـیب  عربـستان  و کویـت  راهی کشتی شش ،امروز و دیروز که دادند اطالع سپاه و ارتش
  .2 استشده پرتاب کویت احمدي بندر سوي بههم  موشکی. 1اند دیده

                                                                                                              
یکی از هواپیماي دشمن به هنگام بازگشت از مأموریـت خـود   .  ین واحد صنعتی  وارد آمد تن زخمی  شدند و خسارت هایی برا  10حمالت،  

  .با آتش پدافند زمین  به هواي نیروگاه رامین  در رودخانه کارون سرنگون شد و خلبان آن به اسارت درآمد
. ایق هاي تـوپ دار قـرار گرفتنـد و آسـیب دیدنـد      در ادامه حمله  به کشتی ها در خلیج فارس ، امروز نیز سه فروند نفتکش مورد حمله ق   - 1

 هـزار و  180نفـتکش  .  به  ترتیب با پرچم ژاپن، لیبریا و یونـان حرکـت مـی کردنـد    "دافنی" و "دایامون مارین"، "نیسین مارو"سه نفتکش  
تنـدرو قـرار گرفـت و سـه      که حامل نفت ایران به مقصد ژاپن بود، در جنوب خلـیج فـارس مـورد حملـه قـایق هـاي       "نیسین مارو " تنی   200

ایـن  . مله همین نوع قـایق هـا قـرار گرفـت و آسـیب دیـد      مورد ح نام دارد "دایاموند مارین"دومین کشتی نیز که  . راکت به آن برخورد کرد    
ر  هـزا 484 نیـز کـه   "دافنی"همچنین کشتی یونانی .  است"نیپون یوسکن کی" هزار تن ظرفیت دارد، متعلق به شرکت ژاپنی       277کشتی که   

  . دار قرار گرفته و آسیب دید  تن ظرفیت دارد، امروز مورد حمله قایق هاي توپ73و 
این موشـک در سـه کیلـومتري  نفـتکش هـاي کـویتی تحـت        .  صبح امروز یک فروند موشک  کرم ابریشم در  ساحل کویت فرود آمد    - 2

خبرگزاري آسوشیتدپرس در این باره بـه نقـل   . برخورد کردحفاظت ناوهاي آمریکایی در بندر االحمدي کویت که در حال بارگیري بودند،       
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 رمـضان  قرارگـاه  هـاي    برنامه .آمدند ذوالقدر محمدباقر و رضایی محسن آقایان عصر
 اطـالع . شـد  بحـث  عراقـی  معارضـان  با همکاري سیاست درباره و گفتند را عراق داخل در

  . 1یابد ادامه مثل به مقابله شد قرار است؛  کرده حمله اقتصادي مرکز چند به عراق که دادند
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 براي مهدي و عفت. پرداختم جنگ مسائل به و گذشت مطالعه بهوقت  بیشتر. بودم منزل در
 عـصر . 2رسـید  پاکـستان  در عملیـات  جریـان  از یگزارشـ  .رفتنـد  قـم  بـه  عـزاداري  و زیارت

                                                                                                              
یک موشک ضد کشتی کرم ابریشم  صبح امروز حدود ساعت چهار به وقت محلـی  «  :از یک مقام ارشد دولتی در خلیج فارس گزارش داد       
« :ایـن خبرگـزاري افـزود   » .شـلیک شـد  که به خلیج فارس منتهی می شود، ] اروند رود[ از شبه جزیره فاو در انتهاي  جنوبی آبراه شط العرب       

کویت در واکنش به این حمله موشـکی، ایـران را بـه    » .نه نفتی کویت شلیک شده بود هیچ خسارتی به بار نیاورد  ااین موشک که به سمت پای     
 عـاون م. تجاوز علیه کویت متهم کـرد و بـه کـاردار و دیپلمـات هـاي ایرانـی یـک هفتـه فرصـت داد تـا خـاك آن کـشور را تـرك کننـد               

ایـران بـا شـلیک موشـک بـه برخـی از منـاطق        « :وزیر و وزیر خارجه کویت نیز در نامه اي به دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کـرد   نخست
وي در این  نامـه اظهـار امیـدواري کـرده اسـت کـه دبیرکـل         » .مسکونی و تأسیسات صنعتی جنوب کویت خساراتی به آنها وارد آورده است    

معـاون نخـست وزیـر کویـت سـپس      » . باز داشتن  ایران از ادامه حمله به کویت بی درنگ با شـوراي امنیـت  مـشورت کنـد      سازمان ملل براي  
ساخت چـین بـوده و ایـن    ) کرم ابریشم(موشکی که به یک منطقه صنعتی در جنوب پایتخت برخورد کرد، از نوع سیلک ورم       «: افزوده است 

  » . گرفته استمسئله از سوي کارشناسان مورد تایید  قرار
.  را بمبـاران کردنـد  "کارخانه هپکـو " کیلومتري شرق اراك و 20 در "انجیرك" امروز پنج فروند هواپیماي دشمن پست انتقال نیروي      - 1

در این حمله به بخش هایی از پست انتقال نیرو و انبار کارخانه و کارگاه هاي تولیدي هپکو خسارت هـایی وارد شـد و یـک نفـر بـه شـهادت         
در منطقـه آغاجـاري نیـز    . یک فروند از هواپیماهاي دشمن با پرتاب چند پدافند منطقـه سـرنگون کـرد   . ید و حدود پانزده تن زخمی شدند رس

در ایـن حملـه یـک فرونـد از     .  ، زیان هـایی بـه آن وارد کردنـد   200ال ـ   . جی. هواپیماهاي دشمن با پرتاب چند راکت به تأسیسات واحد ان
 نهاونـد  "آران"همچنین  چند فروند  هواپیماي عراقی در دو حمله جداگانه نیروگاه برق قـدیم  . پدافند هوایی سرنگون شدهواپیماها با آتش   

 در جنوب شهر کنگاور در استان باختران را بمباران کردند که براثر آن تجـاوز  سـه تـن از کـشاورزان روسـتاي گـروس       "گروس"و بخش   
خبرگزاري جمهوري اسالمی نیـز گـزارش داد کـه هواپیماهـاي دشـمن      . هاي جزئی وارد آمد یز خسارتشهید شدند و به نیروگاه برق آران ن       

 واقع  در شمالی  ترین نقطه خلیج فارس و شمال جزیره بهرگان را مورد حملـه قـرار دادنـد کـه براثـر      "3بهرگان" سکوي   16 : 30در ساعت   
در پاسـخ بـه   . دیوار صـوتی را بـر فـراز شـهرهاي همـدان و خـرم آبـاد شکـستند        افزون بر این، هواپیماهاي دشمن     . آن، چند تن زخمی شدند    

حمالت هوایی دشمن، خلبانان نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران،  تأسیـسات اقتـصادي شـهر سـلیمانیه عـراق را بـه شـدت بمبـاران              
  . کردند

 300اما در ایـن سـو، نزدیـک بـه     . ر خاك پاکستان را منهدم کردد) منافقین( وزارت اطالعات پایگاه هاي استقرار سازمان مجاهدین خلق    - 2
 ژانـدارمري را در منطقـه   205 با پشتیبانی آتش توپخانه عراق، پایگـاه گـردان   22از حدود ساعت ) منافقین(تن از افراد سازمان مجاهدین خلق    

هره گیري از اطالعات دقیق و جامع از پایگاه  کـه پـیش   در این حمله که با ب.  در شرق مهران مورد حمله قرار دادند و تصرف کردند    "میمه"
.  تـن اسـیر شـدند   16از حمله دریافت شده بود ـ و با کمک برخی  افراد نفوذي انجام شد، شماري از نیروهـاي پایگـاه بـه شـهادت رسـیدند و       
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 بـه . ند  کرد استمداد تجریش هاي  زده سیل کار محل و خانه ايبرو   ندآمدمسئوالن شمیران   
  . کنند جدیت که کردم تأکید وزیر نخست
.  اسـت خـورده  فیلکـه  جزیـره  به احتماالً،   شده شنیده انفجاري صداي کویت سواحل از

 ،دارد بـرد  متر کیلو نود که شونده هدایت و دریا به ساحل نوع از دیگر موشک دو شد قرار
اسـت کـه     شـده  داده دسـتور  و نداشته اي  عمده شرارت عراق امروز. کنیم پرتاباهدافی   به

  . شود متوقف مثل به مقابله
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 مداح اهل بیت کوثري عباسسید آقاي ظهر از پیش. بودم منزل در ساعت ده و ربع  تا
  . کرد مصیبت ذکر به مناسبت روز عاشوراي حسینی .آمد

 و مکـه  خـونین  جمعـه  ،عاشورا درباره را ها  خطبه. رفتم دانشگاه به جمعه نماز اقامه براي
  . گذشت مطالعه به عمدتاً هم عصر. 1کردم ایراد فارس خلیج در آمریکا حضور

                                                                                                              
 ضد انقالب در حمله  به ایـن پایگـاه   افراد.  قرار گرفت"حزب دمکرات" در سنندج مورد حمله چته هاي "سمان"همچنین  پایگاه روستاي   

خواسـتار تحـریم   ] منـافقین [ سرکرده سازمان مجاهـدین خلـق   "مسعود رجوي". یک نفر از نیروهاي خودي را شهید و دو نفر را اسیر کردند       
امعـه بـین المللـی بایـد     ج« :وي با صدور اطالعیه اي در مقر این سازمان در بغـداد، اعـالم کـرد   . خرید نفت از ایران و صدور اسلحه به آن شد     

  هزار تن و ماجرا جویی هـاي جنایتکارانـه همچـون   70ه  ایران را در  خصوص سالح  نفت تحریم کند، زیرا این رژیم مسئول اعدام          نقاطعا
  رجـوي تحـوالت جنـگ ایـران وعـراق، رویـدادهاي خلـیج فـارس و امکـان آغـاز جنـگ جدیـد شـهرها را انگیـزه                 »  .ماجراي مکه است

 .خود اعالم کرده استدرخواست 

 آقاي هاشمی در خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران به بررسی اهداف آمریکـا در منطقـه، تحـوالت و حـوادث اخیـر در خلـیج فـارس و             - 1
ایشان تضعیف انقالب اسالمی، حفظ شخص صدام، جلوگیري از وحدت جهان اسالم، حـضور دوبـاره   . سیاست ایران در مورد آنها پرداخت     

چرخش صحنه جنگ به نفـع ایـران و در خطـر    «: در منطقه و باالخره حفظ اسرائیل  را جزو اهداف آمریکا در منطقه برشمرد و گفت      و قوي   
آنها درخواست کمک رژیم هـاي مرتجـع همچـون    . را وادار کرده است تا خود در منطقه حضور یابند) آمریکایی ها(قرار گرفتن منافع، آنها    

 و حمله قایق هاي تندرو بـه یـک نفـتکش    "خورفکان"ایشان با اشاره به مین هاي پیدا شده در » . این امر قرار دادند  کویت و عربستان را بهانه    
ژاپنی  که حامل نفت ایران بود و ورود قایق هاي تندرو آمریکا به منطقه و برخورد یک موشـک سـرگردان بـه سـواحل کویـت، وقـوع ایـن              

آمریکـایی هـا در تـالش هـستند تـا آن      «: اي گسترش نفوذ و حضور خود در منطقه دانست و افزودحوادث را در جهت برنامه هاي آمریکا بر     
  در مـورد  ایـشان »  .چنان خطر را براي کشورهاي منطقه جدي کنند که آنها را وادار به دادن پایگاه و تسهیالت بـه ناوگـان آمریکـایی نماینـد      

سیاست ما این است تا ضمن استفاده از همه امکانات خود براي مقابله به مثـل، در  «: مواضع ایران در مورد آمریکا و بحران خلیج فارس گفت         
عین حال با بردباري در مسایل، از چنین  حوادثی اجتناب نمـاییم، امـا در مقابـل، هـر اقـدام خـصمانه اي را بـا درایـت پاسـخ  خـواهیم داد تـا                   

م با مجموعه اطالعاتی که ما داریم و با مجموعه محاسباتی کـه مـی کنـیم، ایـن     من با صراحت می گوی. اي به دست دشمنان اسالم ندهیم  بهانه
اگر چنـین اتفـاقی بیفتـد، آمریکـا،     . اتفاق ممکن است پیش بیاید که درگیري از حد ما و عراق تجاوز بکند؛ ما باید براي آن  روز آماده باشیم 
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 نداشته مهمی ریبتخ ولی ،کرده حمله منطقه چند به عراق که داد اطالع روحانی دکتر
 صـرف  امشب گفتم .کرد مشورت مثل به مقابله بارهدر. است شده ساقط هواپیمایش یک و

 شـد  قرار. 1 است شده انجام عراقسیدکان   در 10 فتح عملیات که داد اطالع سپاه .کنیم نظر
  . بدهیم فردا را خبرش

 مهـ  دیگـر  هـاي  بچـه  .برگـشت  وقـت  دیر  و رفت قدسی خواهرش بدرقهبه   عفت شب
  . کردند شرکت عزاداري مراسم درو  رفتند
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» همفـر  «فیلمنامـه  و دوم جهـانی  جنـگ  تـاریخ . گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
 در تفرقه ایجاد براي را توهابیتا   کرد تحریک را عبدالوهاب که خواندمرا   انگلیسی مأمور

 نیروهـا  که را جدیدي عملیات خبر خواست تلفنی رضاییمحسن    آقاي. کند ایجاد مسلمین
. آمـد  اعرابـی  آقا اکبر. 2کنیم اعالن امروز،  اند  داده انجام عراق داخل در داخلی معارضان و

                                                                                                              
نشینی دیروز ناوگان آمریکا بـه مراتـب بهتـر از امـروز بـود و عقـب نـشینی        عقب . فرانسه، عربستان و کویت از همه بیشتر پشیمان خواهند شد         

امروز بهتر از فرداست چرا که  عقب نشینی ناوگان آمریکا ساده تر از بردن  جنازه هـاي سـربازان آمریکـایی  بـا پـرچم آمریکـا از منطقـه بـه                
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1366 هاشمی رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال« کتاب ←رجوع کنید »  .کشورشان است

 58نیروهـاي تیـپ   .  در شمال استان کرکوك عـراق آغـاز شـد   ")ع(یااباعبداهللا الحسین " با رمز  1 :45 در ساعت    10 عملیات نفوذي فتح     - 1
 منطقه سیدکان واقع  در شـمال اسـتان   مالک اشتر، پیشمرگان حزب اهللا کرد عراق و مجاهدین عراقی با نفوذ به داخل عراق مواضع دشمن  در  

نیروهاي عمل کننده در نخستین ساعات عملیات، توانستند پنج ارتفاع را در این منطقه بـه تـصرف درآورنـد و    . اربیل را مورد حمله قرار دادند  
 منهـدم شـد و همـه    "الخفیفـه "ن در این عملیات غافلگیرانه مقر فرماندهی گردا. همه پایگاه هاي حفاظتی و کمین هاي دشمن را منهدم کنند      

به گزارش قرارگاه رمضان، در این عملیات دو دستگاه بولدوزر، پـانزده دسـتگاه خـودرو نظـامی سـبک و      . نیروهاي آن کشته یا زخمی شدند    
یـا زخمـی   همچنین بیش از پانصد تن از افراد دشـمن کـشته   . سنگین، دو قبضه ضد هوایی و مقادیري سالح به غنیمت نیروهاي خودي درآمد    

 24 توانـستند ایـن بخـش را بـه مـدت      "شوشـین "همچنین  در این منطقه نیروهاي اتحادیه میهنی کردستان عـراق در حملـه بـه بخـش            . شدند
 کـشته شـدند کـه در میـان آنهـا      153 و 156 تن از جاش هـاي گـردان خفیفـه    200در این حمله حدود . ساعت در اختیار کامل خود درآورند   

 تـن از نیروهـاي   40.  و  سه افسر دیگر ارتش و استخبارات عـراق دیـده مـی شـدند    "حسین اسماعیل احمد" به نام 153فه  فرمانده گردان خفی  
 دستگاه انواع خودرو نظامی، یـک دسـتگاه زره پـوش    20افزون براین، . نظامی عراق نیز به اسارت درآمدند و به مناطق آزاد شده انتقال یافتند       

توپخانه اتحادیه میهنی کردستان عراق به تالفی حمله شیمیایی ارتـش صـدام در روز گذشـته    . غنیمت گرفته شدو مقداري سالح و بی سیم به   
 در استان  سلیمانیه را به شدت گلوله بـاران کـرد کـه  بـر اثـر آن،      "قلعه سربازخانه" و  و "اسوس"به روستاهاي کردستان عراق، سربازخانه  

 . بار مهمات منهدم شدخسارت هایی به دشمن وارد آمد و یک ان

 ظفر سپاه و نیروهاي مبارز کرد عراق تحت فرماندهی قرارگاه رمضان، همزمـان  بـا عاشـوراي حـسینی موفـق شـدند در        75 تکاوران تیپ    - 2
 ظفـر و  75نیروهـاي تیـپ   . چهار عملیات نفوذي و جداگانـه در اسـتان کرکـوك، اربیـل، سـلیمانیه و موصـل ضـرباتی بـه دشـمن وارد کننـد               
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  .کردم افقتمو ؛ببرد جبهه به خود با را یاسر که خواست اجازه و داد را جبهه وضع گزارش
 عملـی  بناسـت  کـه  جبههاعزام به    عمومی بسیج برنامه براي .آمدند سپاه فرماندهان عصر

 جبهـه  بـه  را بـسیجی  ونـیم  میلیـون  دو ،مـاه  15 طـول  درتا   شد گیري  تصمیم و مذاکره ،شود
 یـک  و تومـان  میلیـارد  پنجـاه  ،جنـگ  موجـود  بودجه بر اضافه آن مخارج براي. کنیم اعزام

  . است الزم دالر ونیم میلیارد
. پرسـید  مثـل  بـه  مقابله وضع از و آمد امام حضرت طرف از انصاري محمدعلی آقاي

 بـه  هـم  غیب ریت و نکرده اي  عمده شرارت عراق امروز. داد توضیح فروزنده محمد آقاي
 ملل شـکایت   سازمان به ایران دست از کویت گفت احمدآقا. 1 است نخورده حساسی جاي

                                                                                                              
، با اجراي کمین هاي گوناگون یکی از نیروهـاي سرشـناس اطالعـاتی کرکـوك بـه نـام       3شمرگان حزب دمکرات کردستان عراق ـ شاخه   پی
همچنـین  ایـن نیروهـا در کمـین     .  از اهـالی موصـل را بـه اسـارت گرفتنـد     "عمرمحمد " را اعدام کردند و یک جاش به نام  "محمد نامدار "

اه تانکر سوخت رسان وزارت راه و ترابري عراق را همراه با سه سرنـشین آن بـه غنمیـت گرفتنـد و بـه      دیگري در جاده کرکوك، یک دستگ  
قـادر  " و  "طـوز خرمـاتو  "در جـاده  . دو تن از دستگیرشدگان اهل مصر و یک تن دیگر اهـل سـودان هـستند      . مناطق آزاد شده انتقال دادند    

 در همـین حـال فرمانـده    .  د برخورد کرد و هشت تن از سرنـشینان کـشته شـدند    نیز دو دستگاه خودرو عراقی به کمین نیروهاي کر         "کرم
   توسـط پدافنـد نیروهـاي    "چمچـال "یک فروند هلی کوپتر رژیم عراق در منطقه کرکوك و نزدیـک شـهر   «  :قرارگاه رمضان اعالم کرد 

عـراق چهـار سـاعت در اختیـار نیروهـاي مبـارز        "دینارته"همچنین شهر »  . ظفر سرنگون شد و شش سرنشین آن به هالکت رسیدند       75تیپ  
 کیلومتري داخل خاك عراق بـه شـهر   170 دقیقه نیمه شب در یک عملیات نفوذي در 30پیشمرگان حزب اهللا کرد عراق در ساعت    . کرد بود 

مستقر شـدند و تمـام راه هـاي    دینارته از توابع استان موصل حمله کردند و با غافلگیر کردن دشمن، در مراکز مهم نظامی و اقتصادي این شهر  
 تن از افراد دشمن کشته یـا زخمـی شـدند و    136در این عملیات نفوذي  بیش از . ارتباطی شهر را به مدت چهار ساعت در اختیار خود گرفتند 

 . دستگاه خودرو و مقداري سالح سبک منهدم شد13بیش از 

 در خلیج فارس و برخورد یک فروند موشـک بـه سـاحل کویـت، امـروز       پس از یک هفته حمالت گسترده به نفتکش ها  و مراکز نفتی     - 1
در طـول یـک هفتـه جنـگ     . عراق به حمالت هوایی خود پایان داد و به این  ترتیب آتش بس غیر رسمی در جنـگ نفـتکش هـا برقـرار شـد         

د کـه از ایـن تعـداد، هفـت فرونـد      نفتکش ها، به ده فروند نفتکش، سه فروند کشتی بازرگانی و پشتیبانی و یک فروند یدك کـش حملـه شـ       
بـه دنبـال از سـرگیري    « :خبرگزاري فرانسه در گزارشی از مرحلـه جدیـد جنـگ نفـتکش هـا گـزارش داد      . مورد حمله هواپیماها قرار گرفتند  

یـن مـدت   در ا. حمالت عراق علیه نفتکش ها که از هفتم شهریورماه آغاز شد، این دوره سیاه ترین دوران در جنگ نفتکش ها لقـب گرفـت        
این مرحله از درگیري هـا  . امروز در خلیج فارس آرامش نسبی برقرار بود. بیش از چهارده کشتی با شدت و ضعف مورد اصابت قرار گرفتند         

روزنامـه تـایمز لنـدن در ارزیـابی حـضور نیـروي       » .با شلیک یک فروند موشک از سوي ایران به سمت کویت وارد مرحله جدیدتري گردید   
ش هـا  کگمان می رود ایران در نخستین دور جنگ نفـت " در خلیج فارس و حمالت عراق به نفتکش ها، با بیان این مطلب که        دریایی آمریکا 

با توجه به ماهیت حساب شده حمالتی که ایران به تالقی تهاجمات اخیر عراق  صـورت داده، بـه نظـر مـی رسـد        « : نوشت   "پیروز شده است  
تهران حضور روزافـزون و پرقـدرت آمریکـا در منطقـه را نـا چیـز شـمرده  و        . فتکش ها برنده خواهند شدایرانی ها  در دور اول جنگ تازه ن   

تهاجم جدید عراق به پیـروزي تـاکتیکی ایـران منجـر     . تجاوزات عراق را به گونه اي پاسخ داده است که عواقب سختی به همراه نداشته باشد    
آبـزرور نیـز  در بررسـی سیاسـت مقابلـه بـه       » .تشدید نگرانی متحدین عرب عراق بوده استشده و نتیجه  آن، مقاومت بیشتر آمریکایی ها  و          

عراق حتی االمکان می کوشد تـا ایـران را بـه حملـه اي علیـه یـک کـشتی آمریکـایی         «  :مثل جمهوري اسالمی در بحران خلیج فارس نوشت      
 ایـران تـاکنون  چـه در جبهـه نظـامی و چـه در صـحنه دیپلماتیـک بـا          .تحریک کند تا آمریکا دست به حمله اي تالفی جویانه علیه ایران بزند 
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  . 1است زده موشک مسکونی و صنعتی مراکز به که کرده
  

  1987 سپتامبر 6                       1408 محرم 12  |   شهریور 15 یکشنبه
                

گـوش   در سـفر  دعاي. بود جبهه عازم - سابقمان پاسدار - اعرابی اکبر آقاي همراه یاسر
بیاورنـد   منزله  ب را اش  بسیجی باسل بود قرار. داد صدقه و کرد بدرقه را او عفت. خواندماو  
  . شد عفت اندوه مایه  ونرسید ،کند کوتاه او اندازه به مادرش تا 

. کـردم  مجلـس  کتـب  صحافی و مرمت مرکز و خانه دبیر از بازدیدي مجلس راه سر در
 بـراي  مردم مراجعات. است خوب و مدرن کتابخانه مجلس شوراي اسالمی    مرمت مرکز

. رسـیدم  مجلس به نه و نیم     ساعت. است زیاد خیلی مجلس یرخانهدب به مشکالتشان حل
 انگیـزي  حـزن  سـرود  هـا   بچـه  ،اسـیر  روز مناسـبت  بـه . آمدنـد  مفقـودان  و اسرا هاي  خانواده

  . 2کردم صحبت آنها براي. خواندند
                                                                                                              

مهارت و احتیاط عمل کرده است به گونه اي که مخالفان ایران انتظار آن را نداشته اند، اما بزرگترین خطر ممکـن اسـت بـر حـسب تـصادف        
حـوزه خلـیج فـارس بـه برخـورد و درگیـري       پیش بیاید و پاسداران ایرانی مخصوصاً در شب به هدف هایی عوضی حملـه کننـد و آن وقـت          

 » .شدیدتري گرفتار شود

دولت کویت با تـشکیل نشـستی   .  برخورد موشک به بندر االحمدي کویت واکنش هاي گوناگون کشورهاي منطقه را در پی داشته است   - 1
اك  ترین اقدام در وخیم تر شـدن جنـگ     محکوم کرد و آن را خطر ن"عملیات تجاوزکارانه مکرر ایران علیه کویت   "این حمله را با عنوان      

تحقیقات حـاکی از آن اسـت کـه ایـن موشـک      « :راشد عبدالعزیز الراشد وزیر مشاور در امور هیأت دولت کویت، گفت  . خلیج فارس خواند  
 ، ایـن  "فیلکـه "و  "بوبیان"طبق گزارشات نقاط کنترل و نگهبانی جزایر « :وي افزود» . مایل است80ساخت چین بوده و داراي بردي معادل     
شـیخ صـباح   . همچنین در این نشست در مورد اعزام یک هیأت سیاسی به شوروي تصمیم گیري شـد » .موشک توسط ایران شلیک شده است 

االحمد معاون نخست وزیر کویت ـ که وزیر خارجه این کشور نیز است ـ در پـی یـافتن راه حلـی بـراي پایـان دادن بـه جنـگ خلـیج فـارس            
 . است

این دیدار که گروهی از خانواده هاي اسراء و مفقودین استان هاي کرمان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان  به همـراه جمعـی          در   - 2
. از فرزندان اسراء و مفقودین شهرستان مشهد  حضور  داشته اند، ابتدا  سرودي توسط فرزندان اسراء  و شـهداء و مفقـودین مـشهد اجـرا شـد        

سـپس آقـاي   . یون حمایت از اسراء و مفقودین ایرانی در شوراي عالی دفاع، گزارشی از اقـدامات انجـام شـده ارائـه کـرد           آنگاه مسئول کمیس  
ما آن موقع که در زمان رژیم  سابقه مبارزه می کردیم و معموال هم در زندان به سر مـی بـردیم،   «: هاشمی ضمن خیر مقدم به حاضرین  گفت  

رونـد،   یعنی افرادي که زندان مـی .  آنجا یک اصطالحی بود که می گفتیم زندان، قلک انقالب و مبارزه استدر. کمتر در خانه هایمان بودیم   
هـا آنجـا    انـسان . حال می فهمیم قلک تعبیر کافی  نیست. مانند ذخیره اي براي مواقع  ضروري که الزم باشد بیرون می آیند و مبارزه می کنند       

بچه ها و برادران و شوهران شما و بستگان شما، آنهائی که در عراق اسیر هـستند، شـما   . ی رشد می کنندافراد در زندان  خیل  . ساخته می شوند  
وشته مـی شـود و ثـوابی کـه در     نفکر نکنید که اینها خسارت براي شما خواهد بود،  اینها اجر نزد خداوند دارند و ثوابی که در نامه عمل آنها    

بـه خـاطر اینکـه    . در فراغ آنها می برید، نوشته می شود، همه اینهـا بـه جـاي خـودش محفـوظ اسـت      نامه عمل شما به خاطر صبر و رنجی که        
شما اگر آن طوري که اسالم و قرآن خواسته است صبر بکنید، از خداوند شکوه نکنیـد، راضـی باشـید بـه     . بیشترین ارزش را براي انسان دارد 
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 طوالنی صحبت آنها براي. آمدند آفریقایی و اسالمی کشورهاي در ما کارداران و سفرا
 از مهـاجري  مسیح آقاي. 1کردم آفریقایی و اسالمی کشورهاي با روابط تحکیم ملزو درباره

 گویـا  اینکـه  از. کـرد  استفـسار  نظـامی  و سیاسـی  اوضـاع  از. آمد اسالمی جمهوري روزنامه
   .، نگرانی داردکنند محدود روزنامه در را ایشان اختیارات بناست

 به لیبی جدید توجه از و آمد لیبی در سفیرمان محمد کاظم خوانساري  سیدآقاي   ظهر
 امکانات از بعضی دادن درباره و گفت پیش ماه چند آمیز انتقاد سیاست از برگشت و ایران

 بعـضی  گـرفتن  مقابـل  در شد قرار و گفت چاد جنگ براي آنها هواپیماهاي تعمیر و نظامی
  . 2کنند همراهی که گفتم ترکان اکبر آقاي به. بدهیم چیزهائی ،چیزها

                                                                                                              
انـشاء اهللا  . میل است و این  براي فرزندان و خود شـما مـی توانـد بـسیار مفیـد باشـد      کنید این صبر ج   رضاي خداوند که مطمئناً شما شکوه نمی      

انسان خیلی بیشتر از دانـشگاه هـا و   . وقتی که اسراء برگشتند و شما آنها را دیدید می بینید که چه مقدار اینها در دوران  اسارت رشد کرده اند   
 یعنـی هـر وقـت   . خـاطر خداونـد اینجاسـت   بـه  ند و فرصت احساس دارد که فکر می کند، عبادت می ک. جاهاي دیگر به خودش می رسد 

           احساس غریب، تنهائی و جدایی می کند، توجه پیدا می کند که اینکار را بـه خـاطر خداونـد تحمـل مـی کنـد و همـین انـسان را تـصفیه و
شود و همه اسراء  و مفقودان مـا برگردنـد و دوبـاره     زودي با پیروزي اسالم تمام به من امیدوارم که جنگ  ب. تر می کند و رشد می دهد       پاك

» .خداوند می تواند این را در مدت کوتاهی نصیب ما بکنـد، مـا تـابع تقـدیر الهـی هـستیم      . خانه هاي شما را روشن بکنند و این هم دور نیست  
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید 

 آقاي هاشمی در دیدار با اعضاي  نمایندگی هاي جمهوري اسالمی ایران در کشورهاي عربـی و آفریقـایی،  پـشتیبانی کویـت از عـراق و        - 1
دعوت از آمریکا، سیاست جمهوري اسالمی ایران در براي بحران خلیج فارس و روابط بـا کـشورهاي اسـالمی و کـشورهاي غربـی را مـورد            

کویت در این مدت به رژیم آتـش افـروز صـدام    «  :داد و در مورد نقش کویت در هفت سال جنگ ایران و عراق گفت تجزیه و تحلیل قرار     
که بمب بر سر مردم ما می ریزد و چاه هاي نفت را هدف می گیرد، کمک کرده است، اما ما در مقابل این شرارت صبر کرده ایـم، مـا هنـوز       

آقـاي هاشـمی   » .کنند؛ آنان اگر این بی طرفی را اعالم کنند از گنـاه هفـت سـاله آنـان مـی گـذریم      هم به آنان می گوییم که اعالم بی طرفی       
اگـر شـما جانـب    .  کنیـد  رژیـم حمایـت مـی   این  ازشما قبول دارید که رژیم عراق جنگ را آغاز کرد، اما باز «  :خطاب به سران کویت گفت 

در عرف بین المللی اگر کسی شریک جنگی شـود، طـرف مقابـل حـق دارد از     . محق و عدالت را رعایت کنید،  می توانیم با هم دوست باشی   
مـا فکـر   . مـسئول حـوادث خلـیج فـارس آمریکاسـت     « :ایشان با اشاره بـه تحـوالت جـاري خلـیج فـارس گفـت           » .شرکاي جنگ انتقام بگیرد   

مـا اجـازه   . است که به ایـن کارهـا دسـت بزننـد    کنیم که رژیم کویت با میل خود آمریکا را دعوت کرده باشد؛ به کویتی ها تکلیف شده      نمی
اگر  حاکمان کویت بـد کننـد، ممکـن اسـت     . دهیم که کویت از این آشوب طلبی ها بهره گیري کند و دست ما را در خلیج فارس ببندد   نمی

کایی هـا خـسارت هـاي زیـادي را     خلیج فارس مانند لبنان نیست، در اینجا آمری. ما خود را براي اوضاع بحرانی آماده کرده ایم    . سیلی بخورند 
از لبنان بیـرون رفـتن آسـان بـود، امـا بیـرون رفـتن از خلـیج         . آنان کشورهاي حوزه خلیج فارس را به زحمت می اندازند   . متحمل خواهند شد  
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .فارس آسان نیست

زارت خارجه آمریکا با ارسال نامه اي تهدیدآمیز به دولت لیبی، این کشور را از تحویل مین هاي دریایی ساخت شـوروي بـه ایـران بـر            و - 2
واشنگتن به لیبی هشدار داده است که در پی دریافت سـالح هـاي شـیمیایی از ایـران     «  :سخنگوي وزارت خارجه آمریکا  گفت     . حذر داشت 

واشنگتن در پیام هایی به لیبی که از طریـق طـرف هـاي ثالـث تـسلیم شـده، بـه طـور جـدي            .  دریایی پیشرفته، نباشد   در ازاي تحویل مین هاي    
منـابع جاسوسـی آمریکـا    «: شبکه تلویزیونی اي بی سی آمریکا نیز در توضیح  این خبر گفـت » .مواضع خود را در  این مورد ابراز کرده است       

ر لیبی، قصد دارد مین هاي پیچیـده سـاخت شـوروي را جهـت اسـتفاده در خلـیج فـارس در اختیـار          رهب"قذافی"ماه گذشته متوجه شدند که    
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 اسـالمی  بـر  تاکیـد . آمـد  - افغانـستان  اسالمی حرکت رهبر نادري منصور آقاي عصر
 و دارنـد  رزمنـده  هـزار  هفتـاد  گفـت   مـی  و کـرد  سازمانش بودن غربی نه و شرقی نه و بودن

 ما سیاست و دارند ما از استمداد و است غرب و شرق هاي  مهره و شاه ظاهر تحمیل مخالف
  . دمدا مساعدت قول ؛کنند می تائید را

 وکمـک  دادنـد  را تیـپ  وضـع  گـزارش  و آمدنـد  سـپاه  زرهی رمضان 2 تیپ فرماندهان
 اعـالي  مجلـس  سـخنگوي  شاهرودي هاشمی محمود سید آقاي. خواستند مادي و تبلیغی

 از خـوبی  اسـتقبال . داد را عربستان به مجلس هیأت سفر گزارش. آمد عراقانقالب اسالمی   
 بـراي  و انـد   نـداده  انجـام  مـذاکراتی  و مانده ابتر خونین جمعه حادثه خاطر به ولی ،شده آنها

  . گرفت کمک قول عراق جنوب در مستقل هاي حرکت
. اسـت  آلمـان  سـفر  عـازم بـراي معالجـه      وا. خواسـت  کمک. آمد ساوجی بهرامی آقاي

 آقـاي  و اي  خامنـه  آقـاي  و احمـدآقا   زیـرا . بود مجلس در قرارگاه محل در قوا سران جلسه
 روبـرو  مـشکل  بـا  ،اسـت  سـوم  طبقـه  در کـه  دفتـرم  هاي  پله رفتن باال براي یاردبیل موسوي  

  . هستند
آن را  دولت شد قرارکردیم و   صحبت جنگ براي عمومی بسیج مورد دردر این جلسه    

. شـد  تـصویب ارس  ف خلیج در مثل به مقابله  طرح کند، بررسی تدارکات تهیه امکان نظر از
 و نوشـته  هـا   مـین  خـصوص  در یسئسـو  سفارت ریقط از که آمریکا نامه جواب شد قرار

 آمریکا سیاست به و شود داده ،نکاریم مین آمریکا هاي کشتی راه در کهشده است    خواسته
  . شود اعتراض

 بـه  هـا   فرانـسوي  با موارد همه در که داد اطالع تلفنی پاکستان از کنگرلو محسن آقاي
از  دالر میلیـون  300 خواهنـد   می آنها که انسهفر پرداختی مبلغ مورد در جز ،اند  رسیده توافق

 گـذاري  مـین  خـصوص  در لیبی پیشنهاد .دالر میلیون 400 ایم گفته ما و بدهندطلب ایران را  
 خـوب  کـه  داد را امـام  بـه  منتظـري  آقـاي  نامـه  خبر احمدآقا. شد رد و شد مطرح  مشترك

 از آزادي براي را شرط سه هک اند  فرستاده امام براي آن داخل را سیدهادي نامه ضمناً ؛است
                                                                                                              

قـرار بـود ایرانـی هـا در     « :ایـن تلویزیـون ادعـا کـرد    » .این مدل مین ها داراي توانایی خنثی ساختن اقدامات مین یابی می باشد . ایران قرار دهد  
در حـالی کـه دولـت آمریکـا بـه ایـن گـزارش        » .اده در جنگ لیبی  با چـاد تحویـل دهنـد   مقابل، به لیبی تسلیحات کشنده شیمیایی جهت استف 

 آمریکـا در . سـی .بـی  .شـبکه تلویزیـونی اي  . تلویزیونی و ادعاهاي دولت چاد مبنی بر استفاده لیبی  از سالح هاي شیمیایی، استناد مـی کنـد   
 ایران و لیبی از معامله مین در مقابل سالح شیمیایی آگاه مـی باشـد، امـا    علی رغم اینکه آمریکا نسبت به اهداف« :پایان گزارش خود افزود 

 ».داند که آیا چنین  معامله اي اصالً صورت گرفته است یا خیر؟ نمی
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   دادگاه به را او که شود گفته اطالعات وزارت به قوه سه طرف از شد قرار و پذیرفته تبعید
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  .رفتم خانه به وقت دیر. 1نکنند احضار
  

  1987 سپتامبر    7                    1408 محرم 13  |  شهریور 16 دوشنبه


 دو. دادم انجـام  ،آوردنـد  مجلـس  از را کارهـا . گذشت مطالعه بهوقت    بیشتر. بودم زلمن در
 و 2اصفهانی نوراهللا آقا حاج زندگی و مبارزات ةدربار یکی. خواندم نظر اظهار براي فیلمنامه
. مـسلمانان  بـین  تفرقـه  بـراي  ،انگلیـسی  مـاموران  توسـط  وهابی مسلک ایجاد ةدربار دیگري

 فـشار  یـا  و مـا  مثل به مقابله فشار تحت یا ها عراقی. بود آرام عراق اب ي جنگ ها  جبهه وضع
  . اند برداشته زمین و دریا در شرارت از دست ،ها غربی

 تـضاد  از داشـتند  پیـشنهاد . آمدنـد  اي  گنجـه  و هزاد سـرحدي  لقاسـم اابو آقایـان  عصر
                                                

  . در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است) ره( متن کامل درخواست وزارت اطالعات و پاسخ امام خمینی - 1
 قمـري در اصـفهان    1278،فرزند شیخ محمد باقر نجفی و نوه دختري سید صـدرالدین عـاملی در سـال      )مهدي(  حاج آقا نوراهللا اصفهانی      - 2

 ق به تحـصیل در آنجـا ادامـه  داد و    1304وي  پس از آموختن مقدمات علوم دینی راهی  عتبات عالیات  شد و  تا سال   . دیده به جهان گشود   
 رشتی و آیت اهللا میرزا حسن شیرازي استفاده کرد و پس از نیل به درجه اجتهاد بـه اصـفهان   از محضر بزرگانی چون آیت اهللا میرزا  حبیب اهللا 

وي .  ق به همراه برادرش آقا نجفی به قلع و قمع بابی ها اقدام کرد کـه موجـب تبعیـد آن دو بـه تهـران گردیـد          1307در سال   . مراجعت نمود 
 آستانه جنگ جهانی  اول، حاج آقا نوراهللا  به اصـفهان بازگـشت و در پـی مهـاجرت     در. همچنین در جریان قیام تنباکو فعاالنه شرکت داشت       

اغلب وکالي مجلس و سرشناسان آزادي خواه تهران به اصفهان بـه کمـک آنـان شـنتافت و بـا همدسـتی آنـان و اداره ژانـدارمري بـه قـواي               
 تصرف کرد، اما با هجوم قـواي روس بـه اصـفهان  بـه عـراق      متفقین اعالم جنگ داد و مراکز و مؤسسات حساس انگلیسی ها را در اصفهان          

مهاجرت حاج آقا نوراهللا اصفهانی و جمعی از علماي  اصـفهان و سـایر نقـاط    . پناه برد تا اینکه پس از پایان جنگ دوباره به اصفهان  بازگشت    
ن  حرکت سیاسی حاج آقـا نـوراهللا اصـفهانی بـود      آخری1306کشور به قم و تحصن در  مخالفت با نحوه اجراي قانون نظامی اجباري در سال     

هیـأت علمیـه و روحانیـه    « در پـی ایـن حرکـت ایـشان بـه نـام       . که به مهمترین  و بزرگترین  حرکت سیاسی دوره سلطنت رضا شاه تبدیل شد  
وجـه بـه کـسالت ایـشان، رضـا      برخی معتقدند بـا ت .  به طور ناگهانی در گذشت1306 دي ماه 4حاج آقا در شب   . را تشکیل داد  »  مهاجرین قم 

اعلم الدوله نیـز بـا تزریـق آمپـول هـوا وي را بـه       .  را براي به قتل  رساندن حاج آقا به قم فرستاد- پزشک مخصوص خود  -شاه،  اعلم الدوله     
ي گونـاگون سیاسـی،    حاج آقا نـوراهللا اصـفهانی  عـالوه بـر فعالیـت هـا      . نیز از هم پاشیده شد» هیأت  مهاجرین قم« با مرگ او. شهادت رساند 

 ق او به منظور خنثی کردن تبلیغـات ضـد اسـالمی  یکـی از     1320در سال . اجتماعی و اقتصادي، فعالیت هاي فرهنگی متعددي نیز   انجام داد         
وي  همچنـین   . معـروف شـد  » انجمـن صـفاخانه  «کشیش هاي اروپایی، جلسات بحث آزادي را در اصـفهان  دایـر کـرد کـه ایـن جلـسات بـه          

مات مؤثر و چشمگیري در تداوم مشارکت هاي مردمـی و صـنفی  و ایجـاد مؤسـسات علـم المنفعـه هـم چـون  کتابخانـه، قرائـت خانـه،                   اقدا
بیمارستان و مدرسه انجام داد و براي اداره آنها بخشی از اموالش را وقف نمود و نیز با تشویق و حمایت هاي معنوي و مـادي او رونامـه هـایی       

حاج آقا با وجـود اشـتغال  فـراوان    . اکبر، الجناب و انجمن اصفهان به منظور رشد آگاهی هاي سیاسی مردم انتشار یافت چون  اصفهان، جهاد     
 .خصال الشیعه، تفسیر قرآن، مکالمات مقیم و مسافر: از آثار  اوست . به امور سیاسی و اجتماعی از تدریس و تألیف غافل نبود

 لیج فارسهاي خ ها در آب حمله به نفتکش
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 گیـري   بهـره  هـا آن از بعـضی  بـه  زدن کانـال  بـا ،  ها  غربی داخلی متضاد هاي  جریان و کشورها
 از داشـتند  توصـیه  و بودند آمده فارس  خلیج در ما سیاست از اطالع کسب براي بیشتر .کنیم

   .جوئیم بهره شرور دشمنان لیه، عاسالمی هاي نهضت
  

  1987 سپتامبر 1408              8 محرم 14  |  شهریور 17 شنبه سه
  

 و سیاسـی  هـاي   جبهـه  در آرامـشی . نداشـتیم  همـی م مطلـب  ،هـا   گزارش در. آمدم مجلس به
 جمعـه  مراسـم  و شـهریور  17 به راجع اي  کلمه چند دستور از قبل. خورد می چشم به نظامی
 دربـاره . رفـتم  قرارگـاه  بـه  یازده و نـیم     و  آمدم دفترم به ساعت ده و نیم      .1زدم حرف آینده

 500 و ارتــش از طخطـو  کیلــومتر 800 حـدود . بـود  بحــث هـا  توپخانــه و پدافنـدي  خطـوط 
  . است سپاه از ترمکیلو

 را مجلـس  رئـیس  شخـصیت  و  آنجا وضع .آمد ونزوئال در سفیرمان صالحی آقاي ظهر
 انـزواي  از .آمـد  بادامچیـان  اسـداهللا  آقـاي  .، گفـت  بیایـد  ایران به من دعوت به بناست که

 تپیـشرف  وضـع  از گزارشـی . آمـد  محمـود  اخـوي  عـصر . دارد گلـه  خودشان خط نیروهاي
 مانـده  دسـت  روي هـاي   میـوه  آوردن بـراي  و داد لبنـان  در مـا  امـدادي  و اقتـصادي  کارهاي

 حفـر  و نـساري اخو اهللا  آیـت  نـوه  با مرجان دخترش ازدواج مورد درو همچنین    لبنان یانشیع
  . کرد مشورت اکبرآباد محل در چاه

 دعیمـ . داد اخیـر  مکـشوفه  طـالي  معـادن  از یگزارش. آمد دوست  رفیق محسن آقاي
 آفریقـاي  معـادن  از آنهـا  کیفیـت  و اسـت  مهمـی  درآمـد  منبـع  ،شـود  عمل خوب اگر است

  . کند می دنبال را موضوع هم وزیر نخست. است بهتر جنوبی
 بـین  تفرقـه  ایجـاد  بـراي  کـه  داشـت  توصـیه . آمـد  مالیـري  معزي] شیخ اسماعیل  [ آقاي

                                                
 شهریور را گرامی می داریم و یاد شهداي عزیزي که خونشان سـیلی  17ادثه خونین و سرنوشت ساز سالگرد ح «:   در این نطق آمده است      - 1

خداوند به خانواده هاي معظم اینها اجر و صبر و به ارواح پاك آنهـا  . شد و بنیان حاکمیت  فاسد پهلوي را از میان برداشت، گرامی می داریم      
ز ملت بزرگوارمان به خـاطر حـضور گـسترده در مراسـم عـزاداري محـرم و عاشـورا و نـشان دادن         ا. مقام عالی اولیاء الهی  را عنایت بفرمائید       

سیاست و جهت دار بودن عزاداري ها تشکر می کنیم و انتظار داریم از این ملت هوشیار و بیدار که در مراسـم  راهپیمـایی روز جمعـه آینـده           
جعه خونین مکه را آن گونه که شایسته است، مـورد توجـه قـرار بدهنـد و هتـک      که از حوادث مهم تاریخ اسالم به حساب می آید، مسأله فا         

حرمتی که نسبت به حرم مقدس الهی  به دست حکام حجاز صورت گرفته،  بایـد آن چنـان  در تـاریخ اسـالم مـورد  توجـه و پیگیـري قـرار              
هاشمی رفـسنجانی، نطـق هـاي پـیش     « کتاب ←ع کنید رجو» .بگیرد که دیگر کسی جرأت نکند به این پایگاه مقدس، نظر سوئی داشته باشد    

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366از دستور سال 
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 عـالی  شـوراي جلسه   در عصر. بیائیم کوتاه موقتاً جنگ  در ،موجود وضع از نجات و ها غربی
 کـار  ادامـه  و شد تصویب شیراز دانشگاه ریاست انتخاب. کردم شرکت فرهنگی انقالب

  . شد تایید نیز دانشجو گزینش
اسالمی و نماینده امام     ارشاد وزیر خاتمی سید محمد  و اي  خامنه اهللا  آیت با شب اول

 از خـود  طلب مطالبه در کیهان سسهمو شد قرار. داشتیم اي  جلسه و مدیر روزنامه کیهان   
 راهی تا ،نکند گیري سخت ،است تومان میلیون بیست حدود که اسالمی جمهوري روزنامه

  . کنیم پیدا پرداخت براي
 حکم با عمومی بسیج درباره. داشت جلسهتهران   مبارز روحانیتجامعه   مرکزي شوراي

 دلیل مخالفان ،جنگ ادامه فرض با. بودند موافق ها  بعضی و مخالف ها  بعضی. شد بحث امام
  .رسیدم خانه به وقت دیر. ندادند ارائه درستی

  
  

  1987 سپتامبر 1408                   9 محرم 15  |  شهریور 18 چهارشنبه


 پـشتیبانی  عـالی   شـوراي  در شـرکت  بـراي . مانـدم مجلـس    علنی جلسه درده صبح    ساعت تا
 مطـرح  امـام  حضرت حکم با عمومی فراخوانی طرح .رفتم اي  هخامن یت اهللا آ دفتر به جنگ

 و العاده  فوق وضع اعالن به نیاز ،وسیع تدارکاتی و مالی بار خاطر به گفت وزیر نخست. بود
 آخـرین  که امام حکم صدور بودن مصلحت در هم ها  بعضی. دارد دولت اختیارات ویضفت

ه ب و آموزش براي ،سپاه قدرت در هم اه  بعضی و دارند تردید مرحله این براي ،ماستحربه  
 جلـسه  در شـد  قـرار  .نرسـیدیم  جـائی  بـه  سـرانجام  کـه  دارند تردید نیرو همه این کارگیري

 بـه  و خـوردیم  ناهـار  .کـشید  طـول دو بعد از ظهر      ساعت تاجلسه  . یابد ادامه بحث ،دیگري
  . آمدم دفترم

 ما زدن موشک تالفی به فتهگ و کرده حمله ما اقتصادي مراکز مورد ده از بیش به عراق
 در عملیـات  گونـه  ایـن  بـا  مـا  .1شـود  مثل به مقابله که شد داده دستور.  بوده است   کویت به

                                                
در این حمـالت مراکـز صـنعتی ـ کـارگري  شـهرهاي کرمانـشاه، درود، پیرانـشهر،         .  امروز حمالت هوایی عراق  بار دیگر شدت گرفت- 1

نیـروي هـوایی   . هواپیماهاي مهاجم عراق نیز در آسمان اراك  هدف قرار گرفت و سرنگون شـد دزفول و اراك بمباران شد و یک فروند از       
 دقیقه پنج فروند هواپیمـاي عراقـی بـه آسـمان اراك تجـاوز نمـوده و چهـار نقطـه         9 : 45در ساعت « :سپاه از اراك در این مورد گزارش داد      

همچنـین  بـا آتـش پدافنـد     .  تـن زخمـی شـدند   14ن حمله یـک تـن شـهید و    در ای. اراك از جمله شرکت هپکو و آذرآب را بمباران نمودند    
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 از دسـت  عـراق  اینکـه  محـض  بـه . کنـیم  مـی  مثـل اکتفـا   بـه  مقابلهو در حد   مخالفیم، جنگ
 هــاي دوره معمــوالً ولـی  ،کنــیم مـی  خــودداري اهـداف  زدن از هــم مـا  ،دارد برمــی شـرارت 

  . نیست ما دست عمل ابتکار موارد این در و است کوتاه ،امشآر
قـائم مقـام     بـشارتی  علی محمد  آقاي سپس. داشت جلسهمجلس   رئیسه هیأت عصر

محمـد   آقـاي . خواسـت  پیـام و   کـرد  مـشورت  چـین  به سفر براي .آمد وزیر امور خارجه  
 5 سـام  موشـک  حویـل ت آمـاده  ها روس.  است برگشته روسیه سفر از .آمد الریجانی جواد

 مـا  از و انـد   جـدي  بیـشتر  ،دیگـر  هـاي   پـروژه  و آهـن  خـط  و نفت لوله مورد در ولی ،هستند
 مـشکل  حـل  در انـد   گفتـه  .بپـذیریم  را سازمان ملـل   امنیت ياشور قطعنامه که اند  خواسته

 غـرب  بـا  رابطـه  در مـا  دوسـتی  ظاهر از خواهند  می رسد  می نظر به .کنیم کمکشان افغانستان
  . داریم اي برنامه چنین هم ما که همانگونه ؛کنند برداري بهره

 ،تبلیغـاتی  سیاسـت  برنامـه  در .آمـد  رئیس ستاد تبلیغات جنگ    خرازي کمال آقاي
  . شد مشاوره ایران در ملل سازمان کل دبیر آقاي خاویر پرز دکوئیار حضور هنگام

 ،امـام  تأئیـد  و حـضور  بـا  .کردنـد  شرکت هم امام. بودیم احمدآقا مهمان قوا سران شب
 آغـازگر  عنـوان  بـه  را عـراق  امنیت، شوراي اگر که بگوئیم ملل سازمان دبیرکل به شد قرار

 بـسیج  مـورد  در .شـود  برقرار بس  آتش حاضریم ،گاه  داد تشکیل زمان تا ،کند معرفی جنگ
 - ایـشان  وعده به دولت که داشت گله جمهور رئیس .شد بحث هم دیگر مسائل و عمومی

 بـه  نفـت  کـشتی  یـک  فـروختن  خـصوص  در - بـود  گرفتـه  قـرار  قـوا  سـران  تایید مورد که
 بـه  وقـت  دیـر . کننـد  عمل شد قراراست؛   نکرده عمل ،ثالث بانک تضمین بدون بیکمموزا
  .رفتم خانه

  
  1987 سپتامبر  10                 1408 محرم 16  |   شهریور 19 پنجشنبه

  
 در. نـرفتم  علنـی  جلـسه  بـه  .دادم انجـام  را دیروز از مانده کارهاي. آمدم دفترم به زود صبح

                                                                                                              
  بـه سـرنگونی ایـن    2818عـراق نیـز در اطالعیـه نظـامی     » .منطقه، یک فروند از هواپیماهاي دشمن سرنگون شد و خلبان آن به اسارت درآمد     

 حملـه سـه واحـد صـنعتی ـ کـارگري کارخانـه قنـد        در نخـستین  . استان کرمانشاه نیز دوبار مورد تهاجم قـرار گرفـت  . هواپیما اعتراف کرد
     در بمبـاران کارخانـه   . بیستون، کارخانه سیمان و پادگان حاجی آباد هدف هواپیماهاي دشمن قرار گرفتند و خسارت هایی به آنها وارد شد

 ده دسـتگاه تراکتـور منهـدم و بـه      تن زخمی شدند و بر اثر برخورد راکت به نزدیکی  پمـپ بنـزین بیـستون،   17قند بیستون، چهار تن شهید و      
  . ساختمان بانک ملی ـ که روبه روي پمپ بنزین قراردارد ـ و انبار جهاد سازندگی خسارت هاي سنگینی وارد شد
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. آمد حجازي فخرالدین آقاي ظهر .پرداختم جنگ کار به. نداشتیم مهمیمطلب   ها  گزارش
  . بگیرنداز او  در اختیار دارد، مجلس در که را قیتاا خواهند می که دارد گله

 آقاي 1.واقع شده است  مورد هدف    فارس  خلیج در کشتی یک داد اطالع ییدریا نیروي
حسین عالئی فرمانده نیروي دریایی سپاه طرف به موشکی چهار، ساعتدر  داد اطالع 

  .  استکرده سقوط عبداهللا خور در ولی ،هشد پرتاب کویت
رئـیس   نـوري  عبـداهللا  آقـاي . نـرفتم  مجلـس  علنـی  جلسه به جنگ کارهاي انجام براي

 عـصر . داشت مطالبی دیگر مسائل و بودجه به جعرا. آمد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس    
  .2کردم صحبت ادارات در اصالحات درباره آنها براي. آمدند اسالمی هاي انجمناعضاي 

 عمـومی  فراخـوان مـورد    در بحـث . کردم شرکت جنگ پشتیبانی عالی  شورايجلسه   در
 پانـصد  و یکهـزار  کـارگیري ه  بـ  و تـدارك  و آمـوزش  امکـان  درباره سپاه. بود جنگ براي

 بـا  کـه  آمـد  پـیش  ایـن  سـر  بـر  بحث ولی .شد پذیرفته ؛داد گزارش ماه 15 مدت در گردان
 و اسـت  اول بـر  مـن  نظـر   مـسؤوالن؟  اظهـارات   و تبلیغات با یا شود آغاز بسیج ،امام حکم

. اسـت  ضربه آخرین که امام حکم صدور بودن مصلحت در ،دارند تردید اي  خامنه اهللا یتآ
 سـازمان  دبیرکـل  حـضور  زمـان  در تبلیغـات  مقدمه براي. شود استفسار ماما خود از شد قرار

                                                
 پس از چند روز توقف حمله به کشتی ها در خلیج فارس و با آغاز حمالت هواپیماهاي عراقـی بـه منـابع نفتـی و مجتمـع هـاي صـنعتی و         - 1

این نفـتکش کـه بـا    .  هدف  حمله قایق هاي تندرو قرار گرفت"هیون" هزار تنی به نام 230 اوایل بامداد امروز یک فروند نفتکش        مسکونی،
ناخداي کشتی در گفت و گـو بـا رادیـو بـی بـی      . پرچم  قبرس حرکت  می کرد، در نزدیکی  جزیره ابوسفیر در غرب دوبی، هدف واقع شد   

نفتکش حدود صد کیلومتري غرب دوبی در حرکت بود که از جانـب ایـران بـه    « : رو را چنین تشریح کرد سی چگونگی حمله قایق هاي تند     
در نتیجه این حملـه، بـر بدنـه کـشتی صـدمه وارد آمـد و       . مدت بیست دقیقه بدون وقفه، هدف حمالت موشکی و رگبار مسلسل قرار گرفت   

ز آثار گلوله بر جاي مانـده اسـت، امـا تلفـات جـانی بـه بـار نیامـده و  صـدمه          حفره هاي  عمیقی در آن ایجاد شد؛ بر روي هواکش نفتکش نی 
 »  .وارده بر نفتکش نیز بر خالف ظاهر آن چندان جدي نیست

 آقاي هاشمی در جمع شرکت کنندگان  در اولین کنگره سراسري انجمن هاي اسـالمی وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـی  لـزوم انجـام                 - 2
ظور تسهیل کارهاي مردم را مورد تأکید قرار داد و دست و پاگیر بودن امور اداري، عدم رسیدگی به درخواسـت هـاي   اصالحات اداري به من 

این قابل قبول نیـست، مردمـی کـه    « :مردم در برخی ادارات و عدم پیروي کامل دستگاه اداري از روند انقالب را مورد انتقاد قرار داد و گفت    
مراجعه کرده اند، ساعت ها  در صف بایستند و وقتی نوبت آنها رسید، آن پـشت میـز نشـسته اي کـه حقـوق از      براي انجام کارشان به ادارات    

ایـشان نقـش انجمـن هـاي اسـالمی  را در بهـسازي رونـد امـور اداري در         » .همین مردم می گیرد، بگوید ما خسته شده ایم ، بروید فردا بیاییـد    
رد تأکید قرار داد و با اشاره  به پیشرفت هایی که در سال هاي پس از انقالب در مـورد رسـیدگی   جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم مو       

 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   . به امور مردم در دستگاه دولت به وجود آمده است، لـزوم ادامـه ایـن راه و حرکـت در ایـن جهـت را یـادآور شـد          
  .1388انقالب، دفتر نشر معارف » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «
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  .رفتم خانه به شب. 1دادم انجام سیما و صدا با اي مصاحبه، ایران در ملل
  1987 سپتامبر   11                      1408 محرم 17  |   شهریور 20 شنبه


 تلفنـی  ،الریجـانی  حمـد جـواد   م آقـاي . گذرانـدم  مطالعـه  بهوقت را    بیشتر. بودم منزل در
. کرد صحبت - شود  می ایران وارد امشب که - ملل سازمان کل دبیر با مالقات وقت درباره

  . آمدند شخصی کارهاي براي رفسنجاناز  بستگان ظهر از پیش
. کـرد  تعریـف  را آنجـا  اوضـاع  .آمـد  منـزل بـه    گـابن  در ایران سفیر صفریان آقاي عصر

 به.  استگرفته آرام ،ملل سازمان کل دبیر ورود آستانه در. داشتیمن ها جبهه در مهمی حادثه
به جبهـه    که روزي از. بپرسم را یاسر احوال که بگیرند تماس  جبهه با تلفنی گفتم پاسدارها

  . نداریم او از خبري ،رفته
  
  

  1987 سپتامبر  12                  1408 محرم 18  |   شهریور 21 یکشنبه


 کـه  آمریکـایی  هـاي  روب مـین  از یکـی  ،کرد اعالن آمریکا رادیو وقت اول. مبود منزل در
 الطـاف  از  اسـت؛  دیـده  آسیب و کرده برخورد دیگر کشتی یک با ،بوده فارس خیلج عازم

                                                
 آقاي هاشمی در پایان  نشست شوراي عالی پشتیبانی جنگ و در آستانه سفر دبیرکل سازمان ملـل بـه تهـران، مواضـع جمهـوري اسـالمی          - 1

 ایـشان بـا اشـاره بـه جهـت     .  و اعزام کشتی هـاي مـین روب از هلنـد و ایتالیـا بـه خلـیج فـارس تـشریح کـرد           598ایران را در مورد قطعنامه      
را بـه  598جمهـوري اسـالمی ایـران قطعنامـه     «:   گفـت 598هاي نا عادالنه شوراي امنیت در برابر جنگ تحصیلی، در مورد قطعنامـه            گیري 

بـراي نخـستین بـار، در ایـن قطعنامـه       . در این قطعنامه نکات مثبتی دیدیم و حاضر شدیم پیرامون  آن مذاکره کنیم  . طور کلی  رد نکرده است     
تجاوز و محکوم دانستن  حمالت شیمیایی، حمله به نقاط مسکونی، حمله بـه کـشتی هـا و دیگـر مـوارد بـه میـان  آمـده            صحبت از شناسایی م   

اما نکته منفی این قطعنامه  آن است که می گوید به محض شروع مذاکره و پیش از شناسایی متجاوز و محاکمه آن، آتـش بـس اعـالم        . است
حـضور مـین   « :در مـورد اعـزام کـشتی هـاي مـین روب از هلنـد و ایتالیـا بـه خلـیج فـارس، گفـت           ایـشان   » .شود، و ما این بند را قبول نداریم     

هاي هلند و ایتالیا در خلیج فارس به خودي خود مسئله اي ایجاد نمی کند، چون قصد اعالم شده آن، جنگ نیست اما از آنجـا کـه ایـن              روب
اگر بیش از این تعداد هم ایـن کـشورها   .  ات بیشتر صورت  نمایشی به خود می گیردتعداد مین روب در خلیج فارس لزومی ندارد، این اقدام       

مین روب به خلیج فارس اعزام کنند، تا ما نخواهیم، کار مین روبی موفق نخواهد بود زیرا مین را پس از عبور هر کشتی مـی تـوان دوبـاره در        
ایـن کـشورها ابتـدا از آمریکـا انتقـاد مـی کردنـد امـا         «: ایشان افزود» .یدا کردآب شناور ساخت و بعضی از انواع مین ها را اصوال نمی توان پ       

آقاي هاشمی با اشاره به اعالم آمادگی  ژاپن براي اعطاي کمک هـاي مـالی بـه    » .اکنون تحت فشار، پذیرفته اند  که در این کار شرکت کنند      
هاي خود را فریب مـی دهنـد و    این دولت ها، ملت« :کا دانست و گفتعملیات ناوگان آمریکا در خلیج فارس، آن را ناشی از فشارهاي آمری      

 ».از نظر ما حضور آنان در خلیج فارس تأثیر زیادي ندارد، اما از نظر مواضع جهانی، این  اقدامات از دیدگاه ما بی تأثیر نیست
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آقاي خاویر   درخواست پذیرش درباره احمدآقا و موسوي و اي  خامنه آقایان با. است الهی
تلفنـی   مـا  مـشترك  جلـسه  در او حـضور  صوصخـ  در ملـل  سـازمان  دبیرکـل  پرز دکوئیار 

  . بپذیریم دوشنبه شب جلسه در ،کنند اصرار اگر شد قرار و کردم صحبت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 احمــد و اختــري محمـد حــسن  آقایــان عــصر. بــود آرام هـا  جبهــه دیــروز و امـروز 
 شـدن  کم زا.  دادند را آنجا وضع گزارش. آمدند لبنان و سوریه در ماننسفیرا یان،دستمالچ

 خـودش  گـالس   .گفتنـد خبرنگار آمریکـایی   گالس چارلز آزادي از پس سوریه فشار
 مـشکل  حـل  بـراي .   است شده آزاد ما توصیه به که دادند نظر ناظران بیشتر ولی ،کرده فرار

 را لبنـان  نفـت  و بخـریم  را آنهـا  هـاي   میـوه  داشـتند  پیشنهاد و کردند استمداد لبنان اقتصادي
  .کنند می اخالل ،دارند دست در رالبنان  اقتصاد که ها مسیحی .کنیم مینأت

 ارز کـه  گفتنـد . دادند را خرید امکانات و نیازها گزارش و آمدند سپاه دریایی نیروي از
 نمایــشگاه دیـدن  بـراي  هـا  بچـه . دادم کمـک  قـول  ولـی  ،نـداریم  ارز گفـتم . شـود  نمـی  داده
  . شود می حافتتا امروز این نمایشگاه . رفتند المللی بین

 ییهـا  توافـق  به. داد را فرانسویان با مذاکره گزارش و آمد کنگرلو محسن آقاي شب
 بـراي  هـا  فرانـسوي  رسـد   مـی  نظـر  بـه .  اسـت  نشده اتخاذ نهائی تصمیم هنوز ولی ،اند  رسیده

 مالقات با دبیر کل سازمان ملل متحد
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 کـل  دبیـر  بـا  مـذاکره  مطالـب  وزیـر  نخـست  از شـب . کننـد   مـی  پرچـانگی  ،امتیازات گرفتن
  سازمان ملل متحد مـا  و اسـت  بـس   آتـش  خواسـتار  او. نداشـت  مهمـی  مطلب ؛پرسیدم را 

  .متجاوز معرفی خواستار
  1987 سپتامبر 13                     1408 محرم 19  |   شهریور 22 دوشنبه



 دبیـر  ریادکوئ پرز خاویر آقاي سفر ها  گزارش در .رسیدم مجلس بهشش و نیم صبح      ساعت
 مراجعـات  .مانـدم  علنی جلسه در .  ساعت ده و نیم     تا. است اخبار راس در ملل سازمان کل

 صـحبت  آنهـا  بـراي . آمدنـد  خوزستان رزمندگان از اشتر مالک گردان. بود زیاد نمایندگان
  . 1کردم

 جمعـی  کـه  خواسـت  اجـازه . آمـد  معروف یالله  حزب ،بخشی حاجی ذبیح اهللا   آقاي
. بیـاورد سـازمان ملـل    کل دبیر مقابل در،  جنگ تداوم آمادگی اعالن براي را اللهی  حزب
  .نیست الزم گفتم

 کمـک ،  دانـشگاه  در جنـگ  مـشکالت  حـل  بـه  کمک براي. آمد اهواز دانشگاه رئیس
 سـفر  گزارش آمد،] قائم مقام وزیر امور خارجه    [ بشارتی علی محمد  آقاي ظهر .خواست

 دسـت  با را سازمان ملل کل دبیر که آورد راآن کشور  وزیر نخست پیام و داد راچین   به
  .  کردنگرانی اظهار امنیت شوراي شدن مایوس صورت در فشارها از و برنگردانیم خالی

 کـل  دبیـر  بـا انجـام شـده     مـذاکرات . آمـد  خارجـه  وزارت از ناصـري  سـیروس  آقاي
  سازمان ملـل  جلـسه  برنامـه  و او بـا  مـن  مـذاکرات  بـراي  مطـالبی . داد توضـیح را   تـاکنون 

  و آمد والیتی دکتر عصر. پذیرفتمپیشنهاد کرد؛    او خود پیشنهاد با کل دبیر با من خصوصی
  . گفت را ساعتآن  تا سازمان ملل دبیرکل با مذاکرات

 آنهــا. 2داشــتیم مفــصلی مالقــات ســازمان ملــل دبیرکــل آقــاي دکوئیــار بــا ســپس
                                                

 1388قالب، دفتر نشر معارف ان» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1

 دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار آقاي هاشمی که با حضور تنی چند از نمایندگان در مجلـس شـوراي اسـالمی انجـام شـد، بـر لـزوم               - 2
سـپس آقـاي هاشـمی رفـسنجانی بـا بیـان ایـن        .  با قطعنامه هـاي قبلـی توضـیحاتی داد   598تعیین متجاوز تأکید کرد و در مورد تفاوت قطعنامه        

مـا کلیـد   «: ه مردم ایران به دبیرکل اعتماد دارند، به مواضع قبلی وي در مورد لزوم تعیین متجاوز و آغازگر جنگ اشاره کرد و گفت  مطلب ک 
حل این مشکل را از اظهارات جنابعالی گرفته ایم و انتظار داریم که شما روي آن موضعی که قبال اعـالم کـرده ایـد، پافـشاري کنیـد و از آن           

راه .  اگر واقعاً خواستار ختم جنگ، تأمین عدالت، صلح پایدار و کیفر جنایتکار هستند، ایـن امکـان پـذیر و قابـل دسـترس اسـت           .دفاع نمایید 
حل مشکل کامال روشن و عملی است و آن هم این است که متجاوز و آغازگر جنگ معرفی شود و مـا در ایـن چـارچوب آمـاده همکـاري             

وي پـیش از تـرك تهـران در    .  تهران را به سوي بغداد تـرك کـرد  18س از این مذاکرات، امروز ساعت دبیرکل سازمان ملل متحد پ » .هستیم
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 زمتجـاو  اول خـواهیم  مـی  ما و دیگر کارهاي سپس ،شود پذیرفته بس آتش ابتدا خواهند  می
 و دبیرکـل  و مـن  ؛کـردیم  خـصوصی  را جلـسه  ،کـار  آخـر . دیگر امور سپس و شود معرفی
 کـل  دبیـر  معـاون   .باشد هم والیتی دکتر بود قرار. مترجم عنوان به ناصري سیروس آقاي
. شـد  انجـام  تـر  صریح مذاکرات. نماند هم والیتی لذا و باشد هم او ،باشد والیتی اگر گفت

 جنگ و دهیم  می عمومی بسیج ،کردم تهدید من و پذیرد  نمی را ینا شورا که کرد تهدید او
 شناسـائی  کمیتـه  اگـر  که است این من احساس بگوید شد بنا سرانجام .گیریم  می تر  جدي را

 اعـالن  کمیتـه  کـار  نتیجـه  تا ،داشت نخواهد ها  جبهه در تحرکی ایران ،شود تشکیل متجاوز
  . بود خواهد بس آتش سپس و شود

. 1کـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي  .آمدنـد  خراسـان  معلـوالن  و مفقودان،  اسرا ،اشهد فرزندان
 نفـت  داشـت  تأکیـد  و داد را آنجا وضع گزارش. آمد سیرالئون در سفیرمان محمودي آقاي

 و سـپاه  بـین  در همـاهنگی  عـدم  از او. آمد سپاه ویژه عملیات افراد از یکی. بفروشیم آنها به
  . داشت گله اطالعات وزارت

دادستان ي  میرعماد سید ضیاء  آقاي. بود اي  خامنهیت اهللا   آ دفتر در سران جلسه شب
 شـد  قـرار  .بود شاکی تهران] مهرآباد[ فرودگاه در الطوائفی ملوك از. آمد  عمومی تهران  

و اقـدامات تـأمینی و       زنـدانها  سـازمان  مسئول انصاري مجید آقاي. شود متمرکز امور
ــدان داشــتن دســت در خــصوص در اطالعــات ارتوز برنامــه از و آمــد تربیتــی ــراي زن  ب

 اطالعـات  و زنـدان  امـور  هماهنگی براي جامعی نامه  آئین شد قرار .داشت انتقاد ها  بازداشتی
 تبلیـغ  مـورد  تعـداد  از کمتـر موارد،   خیلی در امنیتی زندانیان عده که داد اطالع . شود تنظیم

  . شود اعالن اي گونه به شد قرار ؛است دشمنان
 شـد  ایـن  خالصه .2داد ارائه را ملل سازمان دبیرکل با مذاکرات بندي جمع والیتی کترد

                                                                                                              
نظرات ارزنده مسئولین ایران، مرا در مـأموریتم کـه یـافتن راه حلـی عادالنـه بـراي مـسئله        «: گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسالمی گفت   

تی از سوي شوراي امنیت بـود، موفـق شـدم از نقطـه نظـرات رئـیس جمهـوري،        من در سفر به تهران که مأموری  . جنگ است، کمک می کند    
خبرگزاري رویتر بـه نقـل از برخـی مقـام هـاي سـازمان       » .رئیس مجلس، نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران آگاه شوم         

 ملـل  هاي جداگانه دبیرکل سـازمان  فزود که مالقاتملل در نیویورك، مذاکرات را مبسوط و صمیمانه  خواند، سپس به نقل از همان منابع ا     
              با مقام هاي بلند پایه ایرانی تسهیل کننـده مأموریـت وي نبـوده اسـت، زیـرا نتوانـسته موضـع واحـدي از مقامـات ایرانـی در مـورد قطعنامـه

 . شوراي امنیت به دست آورد

 . 1388فتر نشر معارف انقالب، د» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1

 دبیرکل سازمان ملل متحد پس از دو روز دیدار و گفت و گو با مقام هاي عـالی رتبـه جمهـوري اسـالمی ایـران،            "خاویر پرز دکوئیار  " - 2
. ار کـرد  دیـد -امروز در بغداد با صدام حسین رئیس جمهور عراق ـ که به موضوع تعیـین و تنبیـه آغـاز گـر جنـگ حـساسیت شـدیدي دارد         
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 ،جنـگ  مـسئول  و متجـاوز  بررسـی  کمیتـه  اگـر  که رفته ایران از احساس این با کل دبیر که
 در کـه  نتیجـه  شـدن  معلـوم  تـا  دهیم نمی نشان تحرکی جبهه در ما ،شود کاره  ب شروع آماده
 جزئیات در شد قرار فرانسه مورد در. عراق شرارت عدم شرط به ؛بود خواهد هفته سه طول

 در آمریکـا  بـا  درگیـري  خطـر  مـورد  در. باشـد  بـاز  کنگرلـو  دسـت  و نکنـیم  گیـري  سخت
 حکم با سران قوا  جلسه اکثریت ولی ،نیست ضعیف آن احتمال و شد بحث ،فارس  خلیج

  .نیستند فقموا عمومی براي اعزام اجباري به جبهه ها بسیج براي امام
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 آقـاي . دادم انجـام  ،بـودم  بـرده  منـزل  به مجلس از که را کارها ظهر از پیش. ماندم خانه در

 نخـست  پاسـداران  بـه  اینکـه  از. آمدنـد  ورزدار آقاي معاونش و محافظینم تیم مسئول اقبالی
 ،شـود   نمـی  داده دیگر محافظان به و شود  می داده اضافه هزارتومان ،ريجمهو رئیس و وزیر
 کمبـود  خـصوص  درهـم    دیگري مطالب .کنم اقدام تبعیض رفع براي شد قرار. داشتند گله
 ؛ او بـه  داشـتند  مهـدي  محافظت مورد در هائی  توصیه و نپذیرفتم که گفتند تیم ماشین و عدد

  . است شده مسلح تازگی
 کـل  دبیر سفر باارتباط  در سازمان صدا و سیما    تبلیغاتی سیاست از .آمد محمد اخوي

  . دادم توضیح. کرد سئوال ملل سازمان
 خـدمت  امـام  حکـم  و عمـومی  بسیج درباره مذاکره براي اي  خامنهیت اهللا   آ همراه عصر

 را کـاري  ولـی  ،نکردند موافقت عمومی بسیج شدن مطرح با امام ،توضیح از بعد. رفتیم امام
  . دارند قبول ،باشد داشته را نتیجه همان که

 کـه  مـساله    ایـن  بـا . شـود  شـلیک  نبایـد  فعالً که دانند  می آخر تیر را عمومی بسیجایشان  
                                                                                                              

پرزیدنت صدام حسین سفر دبیرکل سازمان ملل متحـد را خـوش آمـد گفـت و ایـن مأموریـت را       « :خبرگزاري عراق در این باره گزارش داد 
 شوراي امنیت  ضروري دانست، تا شوراي امنیت بتواند بـه یـک نتیجـه گیـري     598براي نشان دادن موضع واقعی رژیم ایران نسبت به قطعنامه  

 با منافع عراق در مقایسه با اهداف بعدي آن،  به ویـژه بنـد   598به دلیل همسویی و همخوانی  اهداف کوتاه مدت قطعنامه       » .ابددرستی دست ی  
 صـدام . کنـد  شش که نیاز به زمان و آرامش بیشتري دارد، این کشور با  هرگونه دگرگونی در اولویت بندي هاي مواد قطعنامه مخالفت می   

     هرگونه تالش براي مـانور دادن دربـاره اصـل قطعنامـه  و روال منطقـی آن، بـه معنـاي        «: سازمان ملل در این باره گفت    در دیدار با دبیرکل
خبرگـزاري عـراق بـه نقـل از صـدام      » .نابودي این قطعنامه و طوالنی کردن جنگ  و ادامه سیاست تجاوز علیه عراق و کشورهاي منطقه است    

 در صـدد گریـز از  پـذیرش آن و    598 داد که ایران در خالل جنگ و به ویژه در پی صدور قطعنامـه  به جامعه جهانی و شوراي امنیت هشدار  
 ».دوري جستن  از اقداماتی است که شوراي امنیت باید به حق  علیه طرف مخالف اجراي قطعنامه ، اعمال کند
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 سـن  از افراد همه کنند حکم امام که بود این ما پیشنهاد. نیستند موافق ،کنند حکم خودشان
 توانند  نمی که آنها و دهند رارق جنگ اختیار در را وقتشان ماه سه ،سال در سالگی 40 تا 17

 موافـق  پیشنهاد این با اي  خامنه آقاي. بدهند را رزمنده یک خرج ،دارند مالی تمکن و بروند
 ایـشان  نظـر  باالخره و نکنیم خرج امام از و کنیم بسیج نیرو ،تبلیغات با که داشت نظر و نبود

 خـوبی  جـاي  بـه  را نـگ ج تـوانیم   مـی  ،باشـیم  داشـته  شـده  تـضمین  نیـروي  اگر. شد پذیرفته
  . برسانیم

 معـادن  از برداري  بهره براي که داد اطالع ،وزیر نخست میرحسین موسوي  آقاي شب
 از کـه  دارنـد  امید  و داده انجام اي  ویژه اقدامات - گرفته قرار توجه مورد اخیراً - که طالئی

  . آوریم دسته ب زیادي طالي - دارند خوبی آمار که - معادن این
سـاخت سـپاه      کیلـومتر  هـشتاد  حـدود  برد با موشک که داد اطالع رضایی نمحس آقاي
ي دکتـرا  دوره بـراي  کـه  داد اطـالع  ،برگـشته  سـفر  از کـه  محـسن  . است شده آزمایش

 از را هـا   گـزارش . باشـد  يحـضور کـه غیـر      اند  پذیرفته و کرده نام ثبت  مهندسی مکانیک 
  .1است ملل مانساز کل دبیر سفر نتایج منتظر دنیا. آوردند مجلس
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مجلـس   علنـی  جلـسه  در  سـاعت ده  و نـیم    تـا . کـردم  کـار  دفتـرم  در ساعت هفت و نیم      تا

                                                
خاویر پرز دکوئیار در بغداد و تهران پاسـخ  « :زارش داد خبرگزاري فرانسه به نقل از یک عضو هیأت همراه  دبیرکل سازمان ملل متحد گ     - 1

گفت گوهاي دکوئیار طوالنی بـود و برخـی از دیـدارهایش بـه طـور خـصوصی انجـام        . تمامی سئوال هایی را که مطرح نموده، دریافت کرد      
از یـک گفـت گـوي یـک سـاعته بـا        دقیقه اي با آقاي هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس ایران بود که روز یکشنبه پس 45شد، از جمله دیدار     

دکوئیار همچنین یک دیدار خصوصی یـک سـاعت و نـیم بـا صـدام حـسین رئـیس        .  حضور دو هیأت از ایران و سازمان ملل صورت گرفت   
گفت و گوهاي دکوئیار در جوي بـسیار دوسـتانه صـورت گرفتـه اسـت و چنـد تـن از        « :خبرگزاري فرانسه افزود» .جمهوري عراق انجام داد   

بـه گفتـه اعـضاي هیـأت     . ان او از جمله آقاي خامنه اي رئیس جمهور ایران و آقاي رفسنجانی اعتماد خود را به دکوئیار ابراز داشته انـد  مخاطب
صـورت گرفـت،   ) 1364فـروردین   (1985دیپلماتیک سازمان ملل متحد، از زمان سفر قبلـی دکوئیـار بـه تهـران و بغـداد کـه در مـاه آوریـل                

گفـت  .... تفاوت کرده است و واژه ها و عبارت هایی که قبال به کار گرفته نمی شد، این بار مـورد اسـتفاده  قـرار گرفـت    برخورد آنها  خیلی     
دکوئیـار  » .گوها در تهران این بار آسان تر بود و مخاطبین مختلف دبیرکل سازمان ملـل در پایتخـت ایـران، موضـع مـشابهی را اعـالم کردنـد          

دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد در سـفر سـه روزه خـود بـا         .  و طارق عزیز،  بغداد را به سوي اروپا ترك کـرد امروز پس از گفت وگو با صدام 
  .  گفت و گو و رئوس اجراي طرح را به دو طرف اعالم کرد598هاي دو کشور در مورد امکان اجراي قطعنامه  مقام
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 مـن  بـا  را ناهـار . اسـت  جالـب  ؛دادنـد  توضـیح  را حج طرح. آمدند سپاه رماندهانف. بودم
  . رفتند و خوردند
ــص ــسه در رع ــسیون جل ــزب فراک ــس اهللا ح ــحبت مجل ــردم ص ــاره. ک ــگ درب  جن

 مراعـات  مجلـس،  جلسات در نظم ملل، سازمان کل دبیر با مذاکره نیرو، بسیج فارس،   خلیج
 سـاعت  تـا . افتـاد  مفیـد  کـنم   مـی  فکر ؛سئواالت به جواب و برخوردها در سیاست و اخالق
 منتظـر  دنیا و است آرام ها  جبهه. خواندم را ها  گزارش و دادم انجام را کارها دفترم در هشت
  . استسازمان ملل  دبیرکل سفر نتایج

 شـرکت  تهـران  مبـارز  روحانیت جامعه و فرهنگی انقالب عالی  شوراي جلسات در
 بـه  راجـع  و داد را هـا   اسـلحه  خریـد  گزارش و آمد ظهر ،ریاضی آقاي. رفتم خانه به. نکردم

شـده   عراق دعـوت   آینده درباره مذاکره براي خصوصی ورط به اخیراً که - شوروي به سفر
  . کرد مشورت -
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 مالقـات  الجزایـر  خارجـه  وزیـر  بـا . آمـدم  مجلـس  بـه . بـودم  منـزل  در هشت صبح  ساعت تا
 دکتروالیتـی  .شـد  مطرح اسالم جهان در همکاري مشکل حلدر خصوص     کلیاتی. 1داشتم

 ،مـشکالت  حـل  در فرانـسه  و مـا  بـین  ،اسـت  مایل وزیر خارجه الجزایر   گفت و آمد بعداً
  . کند اقدام و مذاکره حدودي تا که دادیم اجازه یعقوبی آقاي به لذا ؛باشند میانجی

                                                
 -    فـت رایگـان بـه دولـت سـوریه، بـا اکثریـت  آرا بـه تـصویب          ن) حـدود پـنج میلیـون بـشکه    (  در این روز الیحه  تحویل یک میلیون تن

بر اساس این ماده واحده، به وزارت نفت اجازه داده مـی شـود تـا در سـال جـاري یـک میلیـون تـن          . نمایندگان مجلس شوراي اسالمی رسید    
  .هد هزار تن به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار د250نفت خام سنگین در چهار نوبت و هر نوبت 

 وزیر خارجه الجزایر در دیدار با آقاي هاشمی وضعیت جهان اسالم را دردناك خواند و با تأکید بر پشتیبانی الجزایـر از انقـالب اسـالمی             - 1
هر زمان که مصالح و منافع امت اسالمی مطرح باشد، ما  را در کنار خود خواهید دید، هـر چنـد کـه ایـن پیـشگام شـدن منجـر بـه از                  «: گفت

آن گاه آقاي هاشمی با اشـاره بـه مـشکالت جهـان اسـالم در مـورد جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران            » .ادن منافع ملی  الجزایر شود    دست د 
فکر نمی کنم در کشورهاي عربی کشوري باشد که نداند عراق تجاوزگر است و کشوري نیست کـه ندانـد انقـالب اسـالمی پـس از            « :گفت

ي نجات داد، بنا داشـت و بنـا دارد بـا کـشورهاي عربـی ـ اسـالمی بـراي حـل مـشکالت و از جملـه مـسئله             اینکه ایران را از دست رژیم پهلو
فلسطین همکاري نماید، ولی متأسفانه کشورهاي عرب در شرایطی که بـه کمـک ایـران نیـاز دارنـد، سـعی مـی کننـد ایـن نیـروي مهـم را از                     

 » .خودشان دور بکنند
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 افظیخـداح  بـراي  - شـده  غربـی  آلمـان  در ایـران  سفیر جدیداً که - مصطفوي آقاي
ایـن  . دادم وزیر امور خارجه آلمان غربـی      گنشر هانس دیتریش  آقاي براي پیامی .آمد
 کـرده و  تـشکر  لبنان در گروگان یک شدن آزاد خاطر به ما از کهبود او نامه جواب درپیام  

  . نموده است اعالن خوبی مواضع
 مـسائل  دربـاره حبه در ایـن مـصا    . 1داشتم انگلستان ان. تی. آي تلویزیون با اي  مصاحبه

 حـسینی  آقـاي  ظهـر  . صـحبت کـردم    عربـستان  و هـا  گروگان ،امنیت شوراي و جنگ مهم
ه بـ  را تقـصیرها  حـدودي  تـا . داد مکه حوادث از گزارشی و آمد شاهرود نماینده شاهرودي

 چنـین  بـراي  اي  برنامـه  پـیش  از ،عربـستان  کـه  دارد تردیـد  و انـدازد   مـی  هـا   خودمانی گردن
 تـر  فعـال  ترکیـه  بـا  روابـط  داشت تأکید .داد را ترکیه به سفر گزارش.  است داشته اي  فاجعه
  . بشود

. بـود  وزیر نخست دفتر درقوا   سران جلسه شب .داشت جلسهمجلس   رئیسه هیأت عصر
. دادم اصـالحی هاي  پیـشنهاد  ،ایـشان  نطـق  و ملـل  سـازمان  بـه  اي  خامنهیت اهللا   آ سفر درباره
 استفاده هم الجزایر کانال از شد قرار ،فرانسه با رابطه در. شد بحثخلیج فارس    طرح درباره

سـازندگی   جهـاد وزارت   به و بگیریم کشاورزي وزارت از را شیالت که شد موافقت. شود
  . بدهیم
 مالقـات  ،مالقاتنـد  خواسـتار  کـه  اسـالمی  مؤتلفـه  گروه افراد به گفتم وزیر نخست به
 خـشکی  و دریا در را شرارت امروز عراق. دارند اختالف هم با ؛کند محبت آنها به و بدهد

  .2 استنبرده پیش از کاري ولی کرده، شروع
                                                

ن شرایط ایران براي تنبیه متجاوز، اوضاع خلیج فارس، وساطت ایران براي آزادي گروگـان هـاي غربـی      سوال پیرامو  25 در این مصاحبه     - 1
 مطـرح شـد و آقـاي    ITNدر لبنان و درخواست رئیس جمهور آمریکا براي مالقات با رهبران جمهوري اسالمی از طرف خبرنگار تلویزیـون    

دفتـر  » ،1366هاشـمی رفـسنجانی، مـصاحبه هـاي سـال      « کتـاب  ←به رجوع کنید براي مطالعه متن کامل مصاح  . هاشمی به سواالت پاسخ داد    
 . 1388نشر معارف انقالب، 

 حمالت هوایی عراق که به دلیل سفر دبیرکل سازمان ملل بـه منطقـه، پـنج روز متوقـف شـده بـود، امـروز بـا حملـه بـه جزیـره خـارك،                 - 2
 دو فروند هواپیمـاي دشـمن در ارتفـاع بـسیار پـایین بـه جزیـره خـارك         14 : 30در ساعت .  آغاز شد"باغ ملک" و   "کرنج"تأسیسات نفتی   

 انجام گرفت، سه فروند موشک به سوي جزیره شلیک شد ولی هیچ کـدام  بـه هـدف    "اسکله تی"در این حمله که از سمت  . حمله  کردند  
وشک سـوم بـه دره هـاي  نزدیـک بـه سـاحل در       یکی از موشک ها در شرق و دیگري در شمال اسکله در آب  فرو افتاد و م       . برخورد نکرد 

 تأسیـسات بهـره   14 :15در سـاعت  . ایـن حملـه هـیچ  خـسارتی در پـی نداشـت      . محوطه شمال شرقی شرکت نفت فالت قاره بر خـورد کـرد           
ک فرونـد  پس از بیست دقیقه نیـز یـ  . برداري کرنج در خوزستان هدف حمله هوایی  دشمن قرار گرفت   که خسارات جزئی  به آن وارد شد   

 مارون به  حریم هوایی این تأسیسات تجاوز کرد که با آتش پدافند مستقر  در منطقـه روبـه   3هواپیماي  عراقی براي بمباران تلمبه خانه شماره          
  این هواپیما به هنگام گریز، یک بمب پرتاب کرد کـه در فاصـله دور از تلمبـه خانـه فـرود آمـد و ضـایعاتی پدیـد           . رو شد و ناگزیر گریخت    
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  1987 سپتامبر 1408       17 محرم 23  |   شهریور 26 جمعه


 سرلشکر شهید درباره جمله چند دستور از قبل. بودم علنی درجلسهده و نیم صبح       ساعت تا
عباس شد مذاکره جنگ امور دربارهو  آمد روحانی دکتر ظهر از پیش .1گفتم بابائی .  

 قرارگاه مدیریت ضعف از و آمد پاسداران ویژه لشکر فرمانده محصولی صادق آقاي
 تعقیـب  شـد  قـرار . داد توضـیح  را عـراق  درون عملیـاتی  هاي طرح از یکی و گفت رمضان

  . است زیاد ها ضعف ،باشد درست هایش حرف اگر ؛کنیم
 ایرانـی  ضـد  تبلیغـات  از. آمد هندوستان دراسالمی   ارشاد زارتو ماموران از یکی عصر

 نیازهـا  و نظـامی  تولیـدات  دربـاره  .آمـد  وزیر سپاه  دوست  رفیق آقاي. بود شاکی ها  هندي
 عـادي  بـراي  را هـا   فرانـسوي  پیـشنهادي  برنامـه  و آمـد  کنگرلـو  محسن آقاي. شد مذاکره
دیـشب   داد اطـالع  نیروي زمینی ارتش   جانزا فرمانده. آورد .. و پول دادن و روابط کردن

 دسـت  از پـیش  روز چنـد  که ارتفاعاتی گرفتن پس منظور به ،زینگ کهنه ارتفاعات در که
 نــشینی عقــب کــه داد اطـالع  عــصر و انــد گرفتــه را بخـشی ، عملیــات انجــام داده و  انـد  داده

  . اند کرده
 خانـه  از یاسـر . شـد  داده لمثـ  بـه  مقابله دستور که کرده هوایی حمله نقطه چند به عراق

 تولیـد  طـرح  دربـاره  محـسن  با منزل در شب. است برگشته سالمت به جبهه از که کرد تلفن
  . کردیم مذاکره یلسج موشک

  
  1987 سپتامبر 1408           18 محرم 24  |   شهریور 27 شنبه

                                                                                                              
رادیو صوت الجماهیر عراق، حمالت هوایی امروز ایـن کـشور را دقیـق، شـدید و بـا کیفیـت عـالی توصـیف کـرد و مـدعی شـد کـه               . نیاورد

خبرگـزاري رویتـر ایـن     . هواپیماهاي عراقی حمله دقیق و مؤثري علیه یک هدف بـزرگ دریـایی در نزدیکـی سـواحل ایـران انجـام داده انـد           
  . الم کردهدف را یک فروند کشتی  اع

امروز چهلم شهادت سرلشکر بابایی است که ایشان براي انقالب، ارتش و جنـگ،  سـرباز فـداکار و بـا ارزشـی      « : در این نطق آمده است - 1
 هاي ما که تأثیر شایانی در دفاع  از کشور دارد، فعالیتش را تا حـدود زیـادي  مرهـون نظـرات و پـشتکار ایـشان بـود کـه ایـشان          14اف ـ  . بود

در عملیـات  . در میان خلبان ها یکی از امتیارات با ارزش ایشان این بود که فوق العاده حزب اللهی و پرشور و وفادار بـود .  بود14لبان اف ـ   خ
از خداونـد متعـال بـراي روح شـریف     . آن چنان تهاجم هوایی  را ترتیب می داد که با کمترین تلفات و بهترین آثار، ما در جبهه موفق بـودیم          

ان و براي تمام شهداي جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی رحمت خاص تقاضا داریم و بـراي خـانواده ایـشان و همکـاران ایـشان در ارتـش            ایش
هاشـمی رفـسنجانی، نطـق هـاي پـیش از دسـتور سـال        « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .جمهوري اسالمی از خداوند تقاضاي صبر و اجر می کنـیم    

 . 1388انقالب، دفتر نشر معارف »  ، جلد ششم،1366
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 گــزارش حواشــی رفتنگــ بــراي رقوز محمــد حــسن آقــاي وقــت اول. بــودم منــزل در
 تعـدیل  دربـاره  رضـایی  آقـاي  بـه . بـود  داده من به اصالح براي آنها را   . آمد تاور کمیسیون

  - ایجاد طرح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عـراق  درون عملیـات  دربـاره  اطالعـاتی  ایشان. دادم کرتذتلفنی   دوربرد موشک تولید خط
  . داد

 شـده  تعـدیل  ایران موضع. است مهمترین امنیت شوراي قطعنامه ،خبري هاي  گزارش در
 کـه  گفته به شوراي امنیت   محرمانه گزارش درسازمان ملل    دبیرکل . گردیده است  تلقی

 عمـالً  ،جنگ آغازگر شناسائی کمیته کار شروع صورت در ایران که ست ا این  او احساس
 قـرار  ولی ،آمد خصوصی جلسات در مطلب این اینجا در چه گر. 1کند  می متوقف را جنگ

 آقـاي  بـا  دلیـل  مـین  ه بـه  و کنیم  می تکذیب ما ،شود اعالن اگر شد گفته و نشود اعالن دش
  . کند تکذیب خارجه وزارت شد قرار و کردم مذاکره تلفنی جمهور رئیس

                                                
  . متن کامل گزارش دبیر کل سازمان ملل از نتایج دیدار از تهران و بغداد در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است- 1

 

 بازدید از نمایشگاه بین المللی تهران
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 و مـن  .شـد  تهیـه  دیر ناهار.  رفت سعدآباد پادگان در خواهران تیراندازي برنامهبه   عفت
 تـاریخ  بنیـاد  کار گزارش .آمد معادیخواه یدعبدالمج آقاي عصر. کردیم کمک هم یاسر

 آقـاي . گفـت  اروپـا  در مـا  اسـالمی  هـاي  انجمـن  کار ضعف از و داد را شی ا اروپای سفر و
 مهمـی  کـار  هـا  عراقـی  چـون  ،کنـیم  متوقـف  را مثـل  بـه  مقابلـه  کـه  گرفـت  اجازه روحانی

  .اند داشته ییها شرارت چه گر ؛اند نکرده
  

  1987 سپتامبر 1408        19 رممح 25  |   شهریور 28 یکشنبه


 هـاي   غرفـه  ازنه صبح    ساعت تا.  رفتم المللی  بین نمایشگاه از بازدید براي  صبح شش ساعت
 هـاي   غرفه به بود قرار. ماند ناتمام باالخره .است دیدنی و متنوع ؛کردم بازدید سنگین صنایع

 کـم  یـا  کنـد  را کارهـا  از خیلـی  ارز کمبـود  . نرسیدم که بروم هم آلمان و شهید بنیاد ،سپاه
 بتــوانیم مـدتی  اگـر . اسـت  خودکفـائی  جهـت  در حرکـت  باعـث  هـم  مـواردي  در و کـرده 

. 1دادم انجـام  کوتـاهی  مصاحبه. برسیم خوبی جاي به است ممکن ،کنیم تحمل را کمبودها
  . کردم صحبت امام بیت پاسدارن براي  وبرگشتم جماران به آنجا از

 قطعنامـه  وآقـاي دکوئیـار دبیـر کـل سـازمان ملـل        سـفر  هـا   ارشگز در. آمدم مجلس به
 بـه  متجـاوز  اعالن خصوص در ما مشخص پیشنهاد. است روز مسأله مهمترین امنیت ياشور

 شـوراي  در گویا ونموده   مشکل دچار را عراق حامیان ،جنگ ختم راه در گام اولین عنوان
  .  استکرده ایجاد تفرقه هم امنیت

. آمدنـد  خارجـه  امـور  وزارت از ناصـري  سـیروس  و الریجانی محمد جواد  آقایان
 ،خارجـه  وزارتدیـروز     تکـذیب . شد مذاکره جدید تبلیغاتی سیاست و مسأله همین درباره
 سـازمان ملـل    دبیرکـل  مواضـع  از شـد  قـرار . کند متوقف را خوب روند این است ممکن

                                                
و صـنایع دفـاعی،  حمـل و نقـل و     ) سایپا( آقاي هاشمی از غرفه هاي شرکت ماشین سازي تبریز، واگن سازي پارس، ماشین سازي اراك    - 1

، در جریـان ایـن بازدیـد، در     ایـشان .  دید کرد و از پیشرفت هاي صنایع سنگین کشور آگاهی یافت اه بین المللی تهران بازصادراتی در نمایشگ 
هـاي حاصـل    علیـرغم مـشکالت ارزي، پیـشرفت   «: گفتگو با خبرنگاران، پیشرفت هاي صنعت کشور را امیدوار کننده توصیف کـرد و گفـت   

ابتکـارات جـالبی   . هاي مثبتی  در این زمینه برداشته  شـده اسـت   دکفایی روند مثبتی داشته و تاکنون گامشده در زمینه  صنعت، براي نیل به خو  
هاي صنعت سنگین صورت گرفته، امید به استقالل و خودکفایی صـنعتی و رفـع نیازهـاي  جنگـی را علیـرغم کمبـود ارز        که در برخی قسمت  
نایع سنگین روند رشد به این گونه باشد، آینده امیدوار کننـده اسـت و بایـد گفـت،     اگر در بخش هاي دیگر هم، مثل ص .  قوت بخشیده است  

انتظار اینکه ایران، کشوري نسبتاً خودکفـا شـود، بیهـوده  نیـست و     . فشارهاي ناشی از جنگ و انقالب، کشور را در این زمینه تکان داده است     
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366 هاي سال هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب ←رجوع کنید » .همت الزم دارد
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 جمهـور  رئـیس  اورتگا دانیل ايآقکه   دادند اطالع تلفنی اي  خامنه اهللا  آیت. کنیم حمایت
 در و بروند هم نیکاراگوئه به ،ملل سازمان به سفر در که هکرد دعوت را ایشان ،نیکاراگوئه

  . شود بیشتري مشورت شد قرار . بدهم صریحی جواب نتوانستم. کردند مشورت باره این
  یـست ن مـصلحت  که داد نظر. آمد وزیر نخست سیاسی معاون معیري علیرضا آقاي
 مدیر مسئول روزنامه اطالعـات     دعائی سید محمود  آقاي باکه   پیش روز چند مصاحبه

 را آن شـد  قـرار . شـود  منتـشر  - آمریکا از اسلحه خرید و فارلین مک مورد در - دادم انجام
 تـاور  جـزوه  ترجمـه  مقدمـه  در بود قرار. بگذاریم ،کنیم منتشر بناست که اصلی کتاب براي

   . انتشار یابد
 امـور  بـراي  ؛آمـد  مدیر کل امـور اداري مجلـس       موسویان سید حسین    آقاي عصر

 بـا  مصاحبه درخواست گفت .اي  خامنه آقاي همراه آمریکا به سفر درباره مشورت و مجلس
رونالد ریگان   رئیس جمهور آمریکا سـئوال  چنـد و   کرده تنظیم سئواالتی. است کرده 

  .نمودم اضافه
 زیـاد  نیروي اعزام براي طرحی شد قرار. کردیم شرکت جنگ بانیپشتی عالی  شوراي در
 ،دولـت پـذیر    امکـان  اجرائی هاي قدرت اهرم یا و مقررات وضع طریق از ،جبهه در مردمی

 عراقـی  رزمنـدگان  کـه  کردیم تصویب و، تهیه شود    مردم مالی و انسانی نیروي جذب براي
 - اسـت  پاگیر و دست که - پناهندگی تمقررا و دنباش سپاه اختیار در ،هستند ایران در که

  . نشود اجرا آنها درباره
  
  

  1987 سپتامبر 20                     1408 محرم 26  |   شهریور 29 دوشنبه
  

 دسـتور  چـون . بـودم  مجلـس  در ساعت یازده  تا. رسیدم مجلس به صبح ساعت شش و نیم     
 بـه  کـه  ترکیه هاي  خانم از نفر بیست حدود. کردم ختم را جلسه یازده ساعت ،شد تمام کار

 کوتـاهی  صـحبت  آنهـا  براي. بودند آمده مجلس به ،اند  آمده ایران به ارشاد وزارت دعوت
  . 1کردم
  روسـتاي  آب و راه بـراي . بودنـد  آمـده  قـوام  آشـیخ  و اشـعري  ،کوثري آقایان قم از

                                                
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1
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  . کردند استمداد قم وشنوه
 سـپاه  بـراي  جنـگ  فرمانـدهی  اعتبـار  زا تومـان  میلیارد ونیم یک .آمد دوست  رفیق آقاي

 طریـق  از رزمنـدگان  بـراي   تـا  کردنـد ضبط   پیامو   آمدند خبرنگاران ظهر . کرد درخواست
  .  پخش شودجبهه رادیو

 کـه  دادم اطمینـان  و 1کردم صحبت آنها براي. ندآمد سپاه هوایی نیروي پرسنل عصر
 اینکـه  از. آمدنـد  زندگیسـا  جهـاد  وزارت  مرکـزي  شـوراي . شد خواهد تقویت نیرو این

 و نـد  ا ناراضـی  ،برگـشته  کـار ه  بـ  من توصیه به ،کردن قهر از بعد زنگنه بیژن نامدار  آقاي
 جهـاد  در امـام  نماینـده  آقـاي عبـداهللا نـوري      بـا  چـون  ،برود کنار ایشان کردند  می توصیه

  .ناسازگارند
 و اسـت خو توضـیح  جنـگ  دربـاره . آمـد  دادگـستري  وزیـر  حبیبی حسن دکتر آقاي
 ایـشان . داد سازمان علمی، تربیتی و فرهنگی ملـل متحـد         یونسکو در ما برنامه از گزارشی

 خواسـته  ایشان از یونسکو دبیرکل »امبو مختار« گفت و است یونسکو در ما نمایندگی نامزد
 بدهـد  اطـالع  ایـشان  بـه  گفتم .کنیم کمک فرانسوي هاي گروگان از یکی آزادي براي که
  . است مثبت جواب که

 بـی  خـاطر  بـه  سـپاه  از. آمـد  ) ع(حسین امام 14 لشکر فرمانده سابق جانشین ابوشهاب
 زاهدي علی آقاي نصب و لشکر فرمانده خرازي حسین شهادت از پس ،ایشان به توجهی

 جنگی مجروح ایشان زمان آن در ؛است مند گله ایشان نظر به توجه بدون ،فرمانده عنوان به
  .است بوده

 شدن آماده خاطر به اي  خامنه آقاي. بود اردبیلیموسوي   آقاي دفتر در سران جلسه شب
 رضـایت  و منتظري آقاي با دیدار و قم به سفر گزارش احمدآقا. نداشتند شرکت ،سفر براي

                                                
 آقاي هاشمی  در این دیدار با تشریح جایگاه و نقش مهم سپاه در جنگ و رویارویی بـا قـدرت هـاي بـزرگ در خلـیج فـارس، وحـشت           - 1

ما هیچ شکی نداریم آن چیزي که اینها در حال حاضـر از آن مـی ترسـند و    «: و انگلیس را به دلیل توان ناشناخته سپاه دانست و گفت      آمریکا  
هاي خلیج فارس و دریاي عمان حرکت می کنند، نیروي ناشناخته سپاه است که ضرب شـست آن را در زمـین دیـده انـد و       با وحشت در آب   

زمانی که اولین موشک ضد هوایی نیـروي هـوایی سـپاه    «: رئیس مجلس با اشاره به قدرت موشکی سپاه افزود» .انددر دریا هم مشاهده نموده      
ا با قدرت جدید و عنصر تازه اي در جنگ روبـه رو شـد و روزي کـه موشـک هـاي      ی عراق را در آسمان اصفهان شکار کرد، دن"25میگ  "

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » . در جنـگ  بـه وجـود خواهـد آورد    سپاه  مورد استفاده  قـرار گیـرد، صـحنه هـاي جدیـدي           
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  سخنرانی
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 بحـث  هـم  جنـگ  و 1گذاري نرخ درباره. داد را هاشمی هادي آسید شدن آزاد از ایشان
  .شد

 در کـه  اي  مغـازه  چند داده دستور که داد اطالع یروز نخست میرحسین موسوي  آقاي
 سیل جریان در شان کسب محل که کسانی اختیار در ،داشته وجود ارتش از تجریش میدان

 همـین  بـه  ،دفـاع  وزیـر  سـرتیپ جاللـی     و کـرده  مخالفت ارتش. بگذارند ،رفته دست از
 به جلوگیري يبرا سرباز با که رحیمی سرهنگ و کند  نمی شرکت دولت جلسات در جهت
  . است شده بازداشت کمیته توسط ساعتی چند ،بوده رفته محل
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 صــادق آقـاي  و رمـضان  قرارگـاه  فرمانـده  والقـدر  ذمحمـد بـاقر   [آقـاي . بـودم  منـزل  در
 را عـراق  داخل عملیات وضع. آمدند او امر تحت پاسداران ویژه لشکر فرمانده محصولی

 آقـاي . نـد  ا ناراضی قرارگاه مدیریت از واحدها است مدعی محصولی آقاي. کردیم بررسی
 اعتمـاد  قابـل  غیـر  و داخـل  بـه  امکانـات  و افراد اعزام مشکل و تدارکات ضعف از ذوالقدر

. گفـت  ها طرح و ها  برنامه در همکاري براي عراق داخل در عراقی معارض هاي  گروه بودن
  . بیاورند منسجمی برنامه آینده هفته تا  شد قرار باالخره

 مخـابرات   –رشـته مهندسـی بـرق        اول نفر مهدي. اند  داده را ها  دانشگاه کنکور نتیجه
 پذیرفتـه  الکترونیـک  -برق   رشته در که بوده مایل. نیست راضیشده است؛    تهران دانشگاه

 و داشـته  يبیشتر توقع ،بوده کنکور 29 نفر چون. است مهم هم مخابرات رشته گرچه. شود
 سـهمیه  کـه  دادم توضیح.  است رفته دستش از موقعیت ،ها  بندي سهمیه خاطر به است معتقد
 امکانـات  کـه  رزمنـدگان بـه    خـصوص  بـه  و نهادها و شهرها سایر به که است عدالت باعث

  . است شده داده فرصت ،ندارند را تهران مرفهان مثل تحصیل
 یـک بـه    و زده را واحـد  دو ،بـاختران  و ازنا در عراق که داد اطالع روحانی دکتر ايآق

                                                
 درصـد از  97با اجراي طرح مبـارزه بـا گـران فروشـی ، قیمـت      «:  آقاي مجید قاسمی رئیس کل بانک مرکزي، در مصاحبه اي اعالم کرد  - 1

ذخـایر ارزي کـشور هـم اکنـون روبـه      « :وي در مورد ذخـایر ارزي کـشور گفـت   » . درصد کاهش یافت61 تا 2ز کاالهاي مشمول این طرح ا 
افزایش است و  در سال  جاري وضعیت فروش نفت نیز نسبت به سال قبل، از یک بهبودي نسبی برخوردار بوده اسـت و ذخـایر ارزي کـشور     

  ».یه  تعهدات بانکی خود به نحو احسن عمل کرده استامیدوار کننده می باشد و جمهوري اسالمی ایران به کل
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 خـاطر  بـه  ؛بینـدازیم  فـردا  بـه  را انتقام شد قرار . 1حمله کرده است   خارك اسکله در کشتی
  . داریم رژه که فردا براي آرامش حفظ

 حکـیم  رتآلبـ  بـا  مذاکره و ژاپن به سفر گزارش .آمد نژاد  مهدي فریدون آقاي عصر
 هـاي   موشـک  تعمیـر  دربـاره  ،اسـت  سـیا  مأمور که شده آمریکایی ایرانی یهودياین  . را داد 

 کمـک  بـا  و هـا   آمریکـایی  از مخفـی  اسـت  مـدعی   ،دهـد  انجـام  خواهـد   مـی  کـه  فونیکس
 تعمیـر  . کند تعمیر تواند می ه،متفرق منابع ازتهیه شده  قطعاتبا استفاده    و اروپائی متخصصان

 اثرنـد  کم ،ها موشک این بدون هاچهارده   اف  هواپیماهاي. است مهم ما براي ها  موشک
 نظـرات  از مفـصلی  گـزارش همچنـین    آقاي مهـدي نـژاد      . داریم معیوب موشک تعدادي و

فرزنـد آقـاي شـیخ مهـدي      [ نجفـی  محمـد آقـاي    شـب . داد فـارس   خلیج و منطقه در آمریکا
  . کرد مشورت )ع(صادق امام انشگاهد یا تهران دانشگاه در تحصیل به راجع و آمد] نجفی

  
  

  1987 سپتامبر    22             1408 محرم 28  |   شهریور 31 چهارشنبه


 کـه  داد خبـر  تلفـن  بـا  ،ارتـش  دریـایی  نیـروي  فرمانـده    ملک زادگـان   داردریا،  سحرگاه
 بـه  آمریکـا  حملـه  دربـاره  دسـتور  از قبـل . اسـت  کـرده  حمله ما باري کشتی یک به آمریکا
  . 2کردم صحبت بحرین شمال در ما باري کشتی

                                                
حمله هلـی کوپترهـاي آمریکـایی    :  امروز در صحنه سیاسی نظامی خلیج فارس چهار حادثه مهم به طور همزمان  و متأثر از هم اتفاق افتاد  - 1

 ریزي کشتی ایـران اجـر؛ ورود چهـار کـشتی     ؛ سخنرانی ریگان در سازمان ملل و ادعاي آمریکا مبنی بر مین"ایران اجر "به کشتی تدارکاتی    
  ."جنتل بریز"مین جمع کن انگلیسی به دریاي عمان؛ حمله قایق هاي  تندرو به نفتکش انگلیسی 

آمریکا در واکنش به تالش هاي سیاسی جمهوري اسالمی ایران در عرصه بین المللی و بـه منظـور تحـت تـأثیر قـراردادن سـخنرانی آیـت اهللا         
  جمهوري در مجمع عمومی  سازمان ملل که قرار است فردا انجام  شود، در یک اقدام تبلیغاتی کشتی ایران اجـر را مـورد     اي ریاست  خامنه
 این حمله که با سخنرانی ریگان همزمان بود، بحران خلیج فارس را که با حمالت عـراق آغـاز شـده و بـا حملـه قـایق هـاي        . حمله قرار داد

 دو فروند هلـی کـوپتر آمریکـایی کـه از عرشـه کـشتی       22 : 40در ساعت .  بریز ادامه یافته است، تشدید کرد  تندرو به نفتکش انگلیسی جنتل    
 پرواز کرده بودند، کشتی هشتصد تنی ایران اجـر را در فاصـله یـک صـد کیلـومتري شـمال شـرقی بحـرین، بـا مسلـسل و               "فریگت چارت "

  31در این حمله غافلگیرانه که مدت آن بسیار کوتاه بـود، از مجمـوع   . زي شدراکت هدف گرفتند که بر اثر آن، عقبه کشتی دچار آتش سو       
 تن دیگر ـ که تعدادي از آنها زخمی بودند ـ به اسارت نیروهـاي آمریکـایی در     26تن سرنشین ایران اجر، سه تن شهید، دو تن مفقود شدند و 

  .آمدند
،  آقاي هاشمی طی سخنانی در مجلس، ضـمن رد ایـن ادعـاي آمریکـا کـه      "رکشتی ایران اج" در پی حمله دو هلی کوپتر آمریکایی به   - 2

هلی کوپترهاي آمریکایی به طـرف یـک کـشتی  معمـولی ایرانـی تیرانـدازي کردنـد و        « :کشتی ایران اجر مین گذاري می کرده است، گفت    
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 کوتـاهی  صحبت و کردم شرکت مسلح نیروهاي رژه مراسم درو   رفتم آزادي میدان به
  . کشید طول ظهر ارژه ت. نمودم

 مـین  چنـد  مـا  بـاري  کـشتی  در. گـرفتم  را آمریکـا  حملـه  بـه  مربوط اخبار جزئیات ظهر
 و انـد   کـرده  حمله آن به آمریکا کوپتر  هلی دو .رفته  می بوشهر طرف به ظاهراً و بوده دریایی
 را جمعـی  و مفقودنـد  نفـر  دو و شـهید  نفـر  سـه در ایـن حملـه      . انـد   انداختـه  کار از را کشتی
 کـشتی  بـه  مـا  نیروهـاي  شـدن  نزدیـک  ازآنها  . است نامعلوم ها  بعضی نوشت سر و اند  گرفته

  . آورند می عمل به ممانعت
 کشتی به نفت شرکت کش  یدك که داد طالعا وزیر نخست میرحسین موسوي  آقاي

 نیـروي  نیروهـاي . برگـردد  کـه  انـد   کـرده  اخطـار  هـا   آمریکایی ولی ،شده نزدیک راج ایران
 معلـوم  سـرانجام . اند  شده منطقه وارد تاخیر با ،بروند زود صبح بود قرار که ارتش دریایی

  . مفقود نفر دو و شهید نفر سه و اسیر و اند زنده نفر 26 که شد
 درباره ،آمدند ناصري سیروس و هادي محمد علی  و روحانی حسن آقایان ظهر

 هم بوشهر براي بودن مین حامل به راجع و نکنیم قبول را گذاري مین شد قرار که تبلیغ خط
  . نگوئیم چیزي

 ،سـپاه  موشـکی  فنـی  مسؤوالن از گروهی شب ...و دفاع وزیر ؛داشتم مالقات چند عصر
 و کـرده  آزمـایش  سـپاه  اخیـراً  که - سجیل موشک تولید خط ایجاد مورد در مشورت براي

  .دادم اداري و مالی حمایت قول  ؛آمدند محسن همراه - دارد برد متر کیلو صد یک حدود
  
  
  
  

                                                                                                              
بهانـه اي بـراي آغـاز شـرارت، اگـر فـرض       صرف نظر از اینکه این ادعا کـذب اسـت و   . مدعی شدند که این کشتی  مشغول مین گذاري بود    

کنیم این ادعا درست است و این کشتی  مشغول  مین گذاري بوده، آیا وظیفه آمریکایی ها این بود که تیرانـدازي کننـد یـا اینکـه مـین هـا را             
اریم کـه ایـن گونـه    با اینکه اصل مسأله دروغ است و این ادعاي کذب هم دلیـل شـروع شـرارت در منطقـه نیـست، مـا شـکی نـد         . جمع کنند 

حرکات  به جاي اینکه صداي ما را بین امواج تبلیغاتی گم کند، آن را رساتر خواهد کرد و حرف مظلوم بـاالخره جـاي خـود را در دنیـا بـاز            
 تـشنج  ما از اول آمریکایی ها را مسئول این جنگ می دانستیم و هنوز هم معتقدیم که اینها مسئول شروع جنـگ و توسـعه  آن و    . خواهد کرد 

 دنیـا و ملـت  مـا مطمـئن باشـند کـه      .... در خلیج فارس هستند و دیشب  ثابت کردند که اینها مسئول مرحله جدید شرارت هم خواهند بـود    
         رزمندگان  ما جواب مناسب را به شرورهاي آمریکایی خواهند داد و آمریکایی ها را از این جنایتی که شروع کرده انـد، پـشیمان خواهنـد

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366هاشمی رفسنجانی، نطق هاي پیش از دستور سال « کتاب ←ع کنید رجو» .کرد
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  1987 سپتامبر 23                       1408 محرم 29   |   مهر 1 چهارشنبه
  
 و "راجـ  ایران" کشتی وضع به و دادم انجام را کارها دفترم در  ساعت هشت و نیم صبح     تا

 .اسـت  مدهانی پیش وضع در تغییري گی کردم؛ رسید ،هستند ها  آمریکایی دست که افرادش
 کـشتی  بـه  آمریکا حمله حادثه و 1ملل سازمان مجمع عمومی در اي خامنه اهللا  آیت سخنان

  .است دنیا مسأله مهمترین ،ما
 نفـر  هـشتاد  حـدود در آنجـا   . رفـتم  آبـاد   یافت در شهداساعت هشت و نیم به آسایشگاه       

 آنهـا  همـه  بـا . دارنـد  بـاري  رقـت  وضـع متأسـفانه    که شوند  می نگهداري نخاعی قطع جانباز
 بـراي هـم    آخر در. کردم کمک آنها به مبلغی و دادم گوش مشکالتشان به و کردم مذاکره

   .2دادم انجام اي مصاحبه و کردم صحبت مجروحان و کارکنان
                                                

 آیت اهللا خامنه اي رئیس جمهوري در چهل و دومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد  در نیویورك بـه عنـوان دومـین سـخنران         - 1
ما مهمترین هدف خود را تنبیه متجاوز می دانیم و امروز با نگاه بـه سـرمایه عظـیم و غیـر     «: فتند کشور جهان گ150جلسه، در جمع نمایندگان    

ما با طرح مـسئله تنبیـه متجـاوز نـه فقـط تکیـه       . قابل جبرانی که جنگ تحمیلی از ما گرفته است، بیش از همیشه به این هدف اهمیت می دهیم  
بـراي مطالعـه مـتن کامـل سـخنرانی      » . این براي تمام منطقه،  متضمن امنیت و ثبات استگاه مطمئنی براي امنیت خود جستجو می کنیم، بلکه      

  .18 ، صفحه 1366،  چهارشنبه اول مهر 13135  روزنامه کیهان شماره ←رجوع کنید 
ی خـواهیم  هـای  اگر جنگ به صورت پیروزمندانه تمـام نـشود، بـاز هـم در آینـده چنـین جنـگ       « :  آقاي هاشمی در سخنان کوتاهی گفت      - 2

گذاري زیادي براي حفظ صدام انجام داد و گستاخی اخیـر آمریکـا، مبنـی بـر      آمریکا سرمایه. داشت و منطقه از امنیت برخوردار نخواهد بود    
ایـشان ضـمن عیـادت، بـه گفـت و گـو بـا تـک تـک مجـروحین و جانبـازان            » .ج فارس در همین راستا بودیحمله به یک کشتی ایرانی در خل   
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  -  عملیات مانور دیدن براي بود بنا عصر. آمدند هم مهدي و عفت .آمدم مجلس به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، آن برنامـه    امنیتـی  هاي  برنامه ضعف خاطر به پاسدارانم که برویم ارم پاركبه   پنج رباليک

 حراستی دستورات به اهمیتی ،کنندگان برگزار هستند مدعی. یرفتمپذ هم من. کردند لغورا  
  .دهند نمی

قائم مقـام وزیـر      بشارتی علی محمد  آقاي. کردم کار دفترم در هفت و نیم   ساعت تا
 ،"راجـ  ایـران " کـشتی  افـراد  از نفـر  26 انـد   گفتـه  ها  آمریکایی که داد اطالع امور خارجه 

 هـم  مـا  ،بگیریماز آنها    که دهند  می تحویل عمان دولت به را شهدا جسد سه و کشتی همراه
  .است داده اطالع ما کاردار بهاین مطلب را  عمان. ایم کرده موافقت

 انـد   شده حاضر ها  فرانسوي که داد اطالع مشاور نخست وزیر   کنگرلو محسن آقاي

                                                                                                              
 نزدیک با مسایل و خواسته هاي آنها آشنا شد و به مسئولین بیمارستان توصیه کرد، حداکثر تـسهیالت ممکـن را در زمینـه هـاي        پرداخت و از  

آقـاي هاشـمی همچنـین  از روحیـه تـالش و اسـتقامت دسـت انـدرکاران بیمارسـتان کـه صـبورانه از            . مختلف براي مجـروحین فـراهم کننـد       
 .کرد و زحمات آنان را جهاد در راه خدا خواندمجروحین مراقبت می کنند، قدردانی 

  
  

ادت از مجروحان جنگ عی
 تحمیلی
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 وارد کـه  مداد اجـازه . بگنجاننـد  مبادلـه  برنامـه  در 1مالیوتکـا  موشـک  دویستو   هزار تعداد
   ایران به فشار و فرانسه در انگلیس و آمریکا هماهنگی درباره که گزارشی ولی ؛شوند مبادله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 هـدایت دسـتی براسـاس خـط      شبیه تاو، یک موشک ضد تانک هدایت شونده با سیم است و از سـامانه )  بچه کوچک( موشک مالیوتکا   - 1

ت حمـل تـک نفـره از    مالیوتکا در حال. مالیوتکا مشهورترین موشک هدایت شونده ي ضد تانک در شوروي سابق است. دید استفاده می کند 
آمـاده سـازي موشـک بـراي پرتـاب پـنج       . در این جعبه، یونیت کنترل موشک جا داده شده اسـت . شود  چمدان مانند پرتاب می اي  روي جعبه 

  . برد دقیقه زمان می
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  .است مانور احتماالً ؛سازد نمیمسأله  این با ،داریم

 در جمهـور  رئـیس   از مردمـی  اسـتقبال  اعـالن  پیـشنهاد . بود من دفتر درقوا   سران جلسه
هـم   آمریکـا  شـرارت  بـا  مثـل  بـه  مقابلـه  دربـاره . گردیـد  مطـرح  نیویوركسفر   از تمراجع

  .شد گیري تصمیم
  
  

  1987 سپتامبر  24                          1408 محرم 30  |   مهر 2 پنجشنبه


 فـارس  خلیج. خواندم را ها گزارش معمول مطابق. رسیدم مجلس بهساعت شش و نیم صبح    
 اخبـار  صـدر  در "راجـ  ایـران " کشتی به آمریکا حمله ونیویورك  به   جمهور رئیس سفر و

 ملـل  سـازمان مجمع عمومی    در اي  خامنه اهللا  آیت سخنان اهمیت درباره دستور از قبل. است
  .ماندم جلسه در ده ساعت تا. 1کردم صحبت

 و روسـیه  بـه  اش  محرمانـه  و خـصوصی  سـفر  گـزارش . آمـد  ریاضـی  آقاي ظهر از پیش
  را  او.  اسـت  شـده  مـذاکره  روابـط  اصـالح  هـاي  راه دربـاره . داد را روفوالدیمـ  با مذاکره
 خـصوص  ایـن  در ولی ،بزنند حرف صدام از بعد عراق آینده درباره که بودند کرده دعوت
  . بوده استایشان با دیگر نفر یک حضور خاطر به احتماالً ؛اند نزده حرفی

ــروي زمینــی ارتــش  ســعدي حــسنی تیمــسار ــده نی ــاي. داد گــزارش و آمــد فرمان  آق

                                                
 متـین و قـوي باعـث    ما متشکریم از ریاست جمهورمان که با حضور در سازمان ملل و ایـراد سـخنرانی  «:  در بخشی از این نطق آمده است   - 1

مبـانی انقـالب   . برمالشدن بسیاري از شرارت هاي دشمنان اسالم و زبان گویاي مظلومیـت انقـالب اسـالمی و مظلومـان تـاریخ معاصـر شـدند           
حرکـت ضـعیف  مراکـز    . مبانی غلط حرکت استکبار جهانی و مخـصوصاً امپریالیـسم غـرب بـرمال شـد       . اسالمی به روشنی و مستدل بیان شد      

بیننـد یـک روحـانی ارجمنـد در النـه خـود آنهـا،  ایـن          آنها عصبانی هستند از اینکه می. سازمان ملل و شوراي امنیت مشخص گردید    جهانی،  
هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .کند و تا امروز چنین صریح و محکـم در مقابـل حـرف حـق قـرار نگرفتـه بودنـد          گونه آنها را افشاء  می     

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366ور سال هاي پیش از دست رفسنجانی، نطق

 عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی
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موسوي  آقاي ظهر. داشتند ییاهپیشنهاد ها جبهه در روانی جنگ به راجع. آمدند اردبیلی 
سیدرضا اي  زواره نماینده تهران طـرف  از ورامـین  در یعمیقـ  چـاه  شدن بسته از و آمد 

 اديزی تعداد عصر.  استنداشته جوازاین چاه . داشت گله شهر دادستان فشار با نیرو وزارت
  .1کردم صحبت آنها براي. آمدند جنگ مهاجران هاي بسیجی از

 اولـین ایـن  . رفـتم  فرودگاه به، اند برگشته نیویورك از که اي خامنه اهللا  آیت استقبال براي
 اعـالي  مجلـس  رزمنـدگان  ،مغـرب  نزدیـک . روم  مـی  ایـشان  رسمی استقبال به که است بار

 بـه  تـشویق  و شنیدم را آنها گزارش. 2کردم صحبت آنها براي. آمدند عراقانقالب اسالمی    
 کـشتی  یـک  متعـرض  دیگـر  بـار  ،ها  آمریکایی امروز .کردم عراق خاك داخل در جنگیدن
  .آمدم خانه به شب. اند شده عمان دریاي در ما تجارتی

                                                
این اجتماع پرشور و پرابهت  را کـه انـسان مـی بینـد، اگـر مطلـع از روحیـات مـسلمانان غیـور و          « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است   - 1

 اده هاي مهاجر و کسانی اسـت کـه هفـت سـال    جوانان سرشار از ایمان نباشد، برایش مشکل است که باور کند، این اجتماع مربوط به خانو     
  شاید در همه جنگ هاي دنیا، یکی از مـشکالت غیـر قابـل تحمـل در اطـراف      .  است درمشکالت مهاجرت  از زادگاه خود به سر می برند

در درازمـدت  هایی که بـا عنـصر ایمـان و اتکـا بـه خـدا همـراه  نیـست، طبیعـی اسـت کـه نتوانـد                جنگ.  جنگ، مسئله مهاجرین جنگ باشد    
شک آنچه در حال حاضر در ایران می گذرد و شور و هیجـان  فرزنـدان مهـاجرین را بـه      هاي مهاجر را تحمل کند، ولی بی  مشکالت خانواده 

گذارد، براي مردم عادي دنیا قابل باور نیست و شما که پشت سر خودتـان هفـت سـال هجـرت از خانـه و زنـدگی داریـد و شـاهد               نمایش می 
شما که در پشت  سرتان شهرها و روستاهاي ویران  و منازل با خاك یکـسان شـده   . جرت در میان خانواده و بستگان خود هستیدمشکالت مها 

ها و مراکز مهاجر نشین زندگی می کنید، براي خود بنده که مأنوس بـا افکـار شـما بـودم، جالـب توجـه اسـت و            را گذاشته اید و در اردوگاه     
دشـمنان  . قاد است که دشمنان ما نه در وجودشان است و نه از آن خبر دارند و نه می توانند این معنی را لمـس کننـد   این، متکی به ایمان و اعت     

ما در تحلیل هایشان  در اوائل جنگ ، اظهار می داشتند که  ایران با داشتن بار سنگین مهاجرت جنگ، به زانو در خواهـد آمـد، مـدعیان ایـن          
گذارنـد، امـروز حـالل مـشکالت و       ببینند کسانی را که آنها فکر می کردند بار مشکالت بر دوش جامعه مـی  طرز تفکر، االن کجا هستند که     
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .خط شکن جبهه ها و پیشتازانند

 قدرتی مثل ایران پشت  سر نیروهاي مجاهد در داخل یک کـشور باشـد، کـم اتفـاق     این که یک« : در بخشی از این سخنرانی آمده است     - 2
خود ما در چه شرایطی با رژیـم گذشـته مـی جنگیـدیم؟     . شما بقیه نهضت هاي اسالمی را ببینید، چنین موقعیتی براي آنها نبوده است      . می افتد 

. شما امروز از بلند گوها و امکانات ایران می توانیـد اسـتفاده کنیـد   . نویسدهیچ کس  در این دنیا نبود که صداي ما را بلند کند و حرف ما را ب      
خیلـی موقعیـت    . ما با شما هستیم، بچه هاي ایرانی در جلو و پیشاپیش شما حاضرند بیایند و با اهداف مشترکی که دارید همگام با هم بجنگیـد     

. فرصت هایی کـه از دسـت انـسان مـی رود، تـأثر دارد     . ه خداوند جواب دادخوبی است، اگر  از این موقعیت خوب استفاده نشود، بعداً باید ب  
سیاست جنگی کنونی  ما این است که هر کس بخواهد در داخل عراق بجنگد و آماده باشد که در آنجـا بـا نظـام صـدام درگیـر باشـد، او را           

 رزمنده هایتان  در داخل عـراق و در کنـار رزمنـدگان مـا در     بنابراین پیشنهاد می کنیم که خیلی جدي. طبعا شما ها اولویت دارید. مسلح کنیم 
بایـد از  . بایـد پایگـاه داشـته باشـید    . شما باید در منطقه، نقطه آزاد شده داشته باشید. مرزها و جبهه باشند، ولی اولویت را به درون عراق بدهید       

هللا مجلس اعال بتواند محـور خـوبی بـراي وحـدت و حرکـت ملـت       ان شاء ا. آنجا بتوانید با مردم تماس بگیرید و بین مردم رفت و آمد بکنید         
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .عراق باشد و بعد ما و شما با هم بتـوانیم محـور خـوبی بـراي نجـات بقیـه مـسلمان هـا باشـیم             

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  سخنرانی
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 رئـیس  آقـاي  گذاشـتیم  قـرار  دیروز ولی ،کنم اقامه من بوده بنا را جمعه ازنم. بودم منزل در
  . آمدند سپاه فرماندهان ظهر از پیش. دنبده نیویورك را سفر گزارش که بخوانند جمهور
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 کـم  امـسال  بـراي  تومـان  میلیارد 12  مبلغ هستند مدعی آنها. کردند مطرح را مالی مشکالت
  .شد بررسی همخلیج فارس  عملیات برنامه. بکنیم فکري شد قرار. دارند

 دسـتور  امـام  کـه  دادنـد  اطـالع   و آمدنـد  امـام  زیارت از بعد ،احمدآقا و اي  خامنه آقاي
بیـژن   آقـاي . متجـاوز  تنبیـه  بـا  جـز  ،نـداریم  پیش در سازشی بگویند جمعه نماز در اند هداد

 را کیلـومتري  هفتـاد  موشـک  کـه  داد اطـالع  تلفنـی  سـازندگی  جهاد وزیر زنگنه رنامدا
 مـسأله  مهمتـرین  ها  گزارش در. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر عصر. اند  کرده استاتیک تست
 شـوراي  598 قطعنامـه  و آمریکـا  و مـا  احتمـالی  درگیـري  و فـارس   خلیجمسایل منطقه    ،روز

  . استامنیت
 ایـران  بـر  اسـلحه  جهـانی  تحـریم  قطعنامـه  تحمیل خصوص در تامنی شوراي در آمریکا

 حملـه  دو عـراق  کـه  داد اطـالع  روحانی آقاي. 1است کرده تأخیر اعالن و خورده شکست
. بـردارد  شرارت از دست شاید که نکنیم اقدام بار این شد قرار .بوده است  اثر بی ولی داشته
 هـاي  آب بـه  الحفـظ  تحـت  را تیکـش  دارنـد  ،هـا   آمریکـایی  کـه  داد اطـالع  دریـایی  نیروي

  .آورند می المللی بین
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، در مالقات با وزراي خارجه چهار کشور عـضو دائـم شـوراي امنیـت در نیویـورك،  موفـق نـشد         جرج شولتز وزیر امور خارجه آمریکا     - 1

او در مالقات بـا ادوارد شـوارد نـادزه وزیـر     . حمایت آنان را براي اعمال تحریم تسلیحاتی بین المللی علیه جمهوري اسالمی  ایران جلب کند         
مـسکو علیـرغم توافـق بـا آمریکـا بـر سـر        .  را براي اعمال این تحـریم جلـب کنـد   شوروي، تالش کرد توافق مسکو  جماهیر امور خارجه اتحاد  

« :   نیـز گفـت  598جـرج شـولتز دربـاره قطعنامـه     . ضرورت پایان دادن به جنگ عراق با ایران، معتقد بود اعمال تحریم ثمري نخواهـد داشـت   
  ».احتمال پذیرش آتش بس از سوي ایران، یک در میلیون است

 اي از سفر نیویورك بازگشت آیت اهللا خامنه
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 کـشتی  ،آمریکـا  دفـاع  وزیـر  واینبرگر گاسپار دستور به دیشب که داد خبر آمریکا رادیو
        و تحریـک  ایـن  .انـد   کـرده  غـرق  و منفجـر ،  ایـران  بـه  هـشدار  عنـوان  بـه  را ما "راج ایران"

 نتوانـستند و  خوردند امنیت شوراي در کهاست   شکستی خاطر به شاید و است نمائی قدرت
بـا آن    فرانـسه  و چـین  ،شـوروي  گویا ؛کنند تصویب را ایرانعلیه   تسلیحاتی تحریم قطعنامه
  . مخالفند

 آقـاي  بـه  .کنـیم  شـکایت  نیتام شوراي و الههدادگاه   به که گفتم اي  خامنهیت اهللا   آ به
یدکمالس خرازي    رئیس ستاد تبلیغات جنگ بین از براي آمریکا کنند اعالن که گفتم 

 کننـده  تحریـک  کار این و کرده را اقدام این  - نظامی غیر و باري کشتی - جرم آثار بردن
» فـارس   خلـیج  «عملیـات  تکمیـل  دربـاره  رضـایی محـسن    آقاي به. شد خواهد تالفی و است

  . دهند انجام را سپاه نیازهاي به رسیدگی که گفتم نوري عبداهللا آقاي به. دادم پیشنهادي
نفـر از    چنـد  بـا  همـراه  مسئول دفتـر تبلیغـات اسـالمی قـم         عبائی محمد آقاي عصر

. آمدنـد  کـار ادامـه    در مـشورت  بـراي  ،کنند  می کار» قرآن کلید«پروژه   روي که قم طالب
 از ضـمناً . بردنـد  راآمـاده شـده      کالسورهاي ازتعدادي   و وردندآ جدیدي هايپیشنهادآنها  

  . هم گفتندارتش سیاسی عقیدتی ضعف
 به مقابله دستور که است داده ادامه زنی کشتی و هوایی حمالت شرارت به عراق امروز

. کردنـد  خـداحافظی و   آمدند ،بودند جبهه عازم که محافظانم از نفر دو عصر. شد داده مثل
  . دارند بچه و زنآنها . شدم متأثر هم من و ردک گریه عفت

 اسـت،   شـده  ناکام ایران علیه تحریم عمل در که آمریکا. خواندم ،آوردند را ها  گزارش
  . دهد ادامه  را تسلیحاتی ایران تحریم براي تالش  تاخواسته ملل سازمان کلردبی از
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 عمـان  بـه  را آنهـا  ،اسـارت  از بعـد  آمریکـا  که "راج ایران" کشتی پرسنل از نفر 26 دیشب
                                                

 -   ،در ایـن پیـام آمـده    .  سمینار جنگ و جهاد به مناسبت هفته دفاع مقدس، با پیام آقاي هاشمی در اهـواز آغـاز بـه کـار کـرد         در این روز
هـاي هولنـاك    ما به مداخله گران خارجی در خلیج فارس توصیه می کنیم که بیرون رفتن با سرشکستگی را به فـرو رفـتن در گـرداب      « :است

. »ر میدان جنگی که محدوده آن را ایران اسالمی با قدرت و قاطعیت تعیین خواهد کـرد، درگیـر نـسازند   خلیج فارس ترجیح داده و خود را د  
   .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي  سال  ام پیاممهاشمی رفسنجانی، مصاحبه ها به انض« کتاب ←رجوع کنید 
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مجلـس   علنـی  جلـسه  بـه  ،جنـگ  امور به رسیدن براي. برگشتند ایران به ،بودند داده تحویل
 کـه  تدبفرسـ  را آبـی  و خـاکی  آینـده  عملیـات  مـسؤوالن  که خواستم سپاه فرمانده از. نرفتم

 توضـیح  را عملیـات  دو آنها. آمدند سپاه زمینی و دریایی نیروهاي فرماندهان. بدهند توضیح
  .شد گیري تصمیم و دادند

 فرانـسه  بـه  مربـوط  مـسائل  مـورد  درو   آمد حجازي اصغر سید علی  آقاي ظهر از پیش
 و نیازهـا . آمدند سازندگی جهادوزارت   جنگ پشتیبانی شوراياعضاي   ظهر. مشورت کرد 

 تـشویق  بـراي  تبلیغـات  هـم  و آالت ماشـین  هم ،خواهند می پول همآنها  . گفتند را کمبودها
  . افرادشان
 سـخنرانی  آنهـا  براي .آمدند منطقهآن   مسؤوالن و ساوجبالغ شهداي هاي  خانواده عصر

  .پذیرفتم را آنها مجلس زمین زیر در بارید، می باران چون .1کردم
 شـرکت  جنـگ  یپـشتیبان  عـالی   شـوراي  جلسه در
ــردم ــاره. ک ــرح درب ــا ط ــاي راه و ه ــسیج ه ــرو ب   و نی

 ها طرح روي چون. شد مذاکره جنگ براي امکانات
 بعـد  جلـسه  بـه ادامه بحـث     ،بود نشده کارشناسی کار

 کـسالت  دچـار  کـه  هم اي  خامنه اهللا  آیت. شد موکول
  .داشتند غیبت ،بودند شده

 دکتـر . بودند مجلس در من مهمان قوا سران شب
 خود سفر گزارش و آمد وزیر امور خارجه   یتیوال

ایـن   گفـت  و داد را ملـل  سـازمان  به اي  خامنه آقاي و
  بینـیم   می عمل در ولیمؤثر بوده،    جو تلطیف درسفر  

 تـر  نـرم  و قـانع  مـا  منطـق  مقابل در آنها اینکه جاي به
  .اند شده تر خشن و خشمگین ،باشند شده

 احمـدآقا  .شـد  گیـري   تـصمیم  و مـذاکره  آینده یاتعمل آثار و اسم وانجام   نحوه درباره
 -اسـت    شده  آن خرج تومان میلیون پانزده که - جماران کوچک بیمارستان ساختمان براي

  .رسیدم خانه به وقت دیر. شود پرداخت شد قرار ؛ خواست کمک دولت از
  

                                                
  .1388 دفتر نشر معارف انقالب، »،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1
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 کـه  را برنامـه  دو هستند،    مریض اي  خامنه آقاي  چون ،دادند اطالع وقت اول. بودم منزل در
 سراسـر  جمعـه  ائمه براي که پذیرفتم را قمبرنامه   ؛دهم انجام من ،اند  داشته قم و دانشگاه در

 اعـدام  را هاشـمی  مهـدي  سـید  کـه  داد اطـالع  احمـدآقا  ،ظهر نزدیک. کنم صحبت کشور
 حاضـر  ،کـرده  مـی  صـحبت  وزیـر  نخست که جمعه ائمه جلسه در منتظري آقاي و 1اند  کرده
 ممکـن  ،منتظـري  آقـاي  هـم  بـاز  زیرا ،نروم قمبه   که شد این نظر ،کردیم مشورت. اند  نشده
  .شد لغو قم سفر لذا. نکنند شرکت جلسه در است

 ناصـري   سـیروس  و الریجـانی   محمـدجواد  و هـادي   محمـدعلی  آقایـان  عصر
 ایـران " کـشتی  بـه  حملـه  خصوص در ،امنیت شوراي به آمریکا از شکایتی شد قرار .ندآمد

 شب. شد اتخاذ اتیمتصمی هم عراق شدن شناخته متجاوز مسأله پیگیري درباره. بشود "رجا
 اسالمی جهاد سوي از» ریگان بر مرگ عملیات «اعالمیه از اي نسخهو  آمد نژاد مهدي آقاي

 هـاي  آب در آمریکـا  جدیـد  هاي  شرارت به اعتراض در که آورد را العرب هجزیر اهللا  حزب
  . استشده منتشر ،منطقه

 اسـتمداد کـرد و    2تـسریع در سـاختن خـط تولیـد موشـک سـجیل         بـراي و   آمـد  محسن
 ،انقـالب  پیـروزي  از قبـل  .خواست پول قم البرزهاي  زمین درجدید  چاههمچنین براي حفر  

 آب کمبود دچار که بودیم خریده کشاورزي براي مق البرزمنطقه   در زمین هکتار ده حدود
 دنیـا  ،فـارس   خلیج در عراق شرارت تشدید ها  گزارش در. آوردند مجلس از را کارها. است

  .است کرده ام العمل عکس منتظر را
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 به حکـم دادگـاه ویـژه روحانیـت بـه عنـوان محـارب و مفـسد بـه اعـدام           - سید مهدي هاشمی قهدریجانی ـ برادر داماد آیت اهللا منتظري  - 1
  . مهر به اجرا در آمد6محکوم شد و حکم صادره صبح روز دوشنبه 

این موشک با بدنه کمپـوزیتی در تحقیقـات اولیـه و سـاخت نمونـه و      . مین استهاي زمین به ز  موشک سجیل در رده نسل جدید موشک   - 2
گیري شهر بغداد، توسـط گروهـی از مهندسـان و      کیلومتر به منظور هدف120ی کسب کرده بود و با برد بیشتر از   یها  تست استاتیک، موفقیت  

  . مرکب بودسوخت این موشک جامد . شد مبتکران جهاد خودکفایی سپاه پاسداران ساخته می
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 و دفـاع  هـاي  کمیـسیون  ياعـضا  ظهـر . بـودم مجلس  علنی جلسه در ساعت ده و نیم صبح  تا

 و نظـامی  خریـدهاي  ،جنگ ،مسلح نیروهاي ،نظامی مخارج به راجع. آمدندو بودجه    برنامه
  پیما راه رزمندگان عصر. کردند استمداد نظارت حق اعمال براي و گفتند مطالبی آنها کنترل

 آنهـا  بـراي  .آمدنـد  مجلـس  بـه  - انـد    آمـده  ادهپیـ  تهران تا روز 19 که - جماران تا جبهه از
  . 1کردم سخنرانی
هـاي اسـالمی    نماینده قـائم مقـام رهبـري در انجمـن     هرندي فاضل محی الدین  آقاي

 سرکشی براي اروپائی کشورهاي به سفر گزارش و آمد دانشجویان ایرانی خارج از کشور    
 مـن  نماینـده  ایشان که اند  گفته اي  لسهج در منتظري اهللا  آیت اینکه از .داد را دانشجویان به

 اینکـه  از. آمـد  فرمانده نیـروي دریـایی ارتـش     زادگان ملک دریادار 2.داشتند گله ،نیست
 محافظت بر .داشت گله ،آورند  نمی حساب به خیلی عملیات در را آنها ،سپاه دریایی نیروي

  . کردم تاکید ناوها و ها کشتی از
 دربـاره . شد مذاکره آینده عملیات درباره. آمدند وحانیرحسن  و رضاییمحسن   آقایان

 خسارت که - تهران حومه در پارچین به عراق امروز حمله مقابل در ،بغداد به موشک زدن
.  اسـت، مـشورت کردنـد      کرده وارد آسیبی که نکا نیروگاه به هوایی حمله و - داشته کمی

زدن موشک بـه   . است نگران و تنیس موافق وزیر نخست ولی ،کرد موافقت تلفنی احمدآقا
  .شود ها نفتکش جنگ به منجربغداد، 

 آوري جمـع  براي باال سطح کمیته تشکیل پیشنهاد تعقیب براي هادي محمدعلی آقاي
 خانـه  بـه  شـب . کـردم  کـار  دفتـرم  در هشت و نـیم    ساعت تا. آمد عراق بودن متجاوز اسناد

                                                
 آقاي هاشمی در این سخنرانی، گسترش عزیمت رزمندگان اسالم به جبهه ها و برگزاري باشـکوه مراسـم هفتـه دفـاع مقـدس و اسـتقبال                - 1

گیـري مـسئولین جمهـوري     گرم مردم را پاسخ  دندان شکن به دشمن و اهداف آن، که ایجـاد جنـگ روانـی اسـت، خوانـد و گفـت موضـع              
راتشان، با دبیرکل سازمان ملل و سخنرانی ریاست جمهوري کشورمان  در مجمع عمومی ایـن سـازمان کـه دنیـا را بـراي      اسالمی ایران و مذاک  

پذیرفتن موضع به حق جمهوري اسالمی، یعنی تعیین و معرفی متجاوز قبـل از اعـالم آتـش بـس آمـاده مـی کنـد، خوشـایند اسـتکبار جهـانی                 
  شـوراي امنیـت   598ترده اي توسـط اسـتکبار  علیـه جمهـوري اسـالمی ایـران پیرامـون قطعنامـه          هاي سیاسی گس   نیست و به همین دلیل تالش     

امـروز در رونـد تـالش هـاي گـسترده آمریکـا  و حامیـانش بـراي نجـات صـدام و حـزب بعـث، ملـت مـا بـا                   . سازمان ملل صورت می گیرد    
 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .آنـان در ایـن منطقـه  مواجـه اسـت     رویـی مـستقیم بـا     فارس و احتمـال رویـا   هاي خلیج هاي استکبار در آب   شرارت

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
 و برکنـاري  1368ایـن نماینـدگی هـا بعـد از سـال      .  در آن سال ها آیت اهللا منتظري، قائم مقام رهبري، در هر دانشگاه نماینـده اي داشـتند     - 2

  .  به کار خود ادامه دادند"نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها"ان ایشان، به عنو
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  .بود بافق شهر از گزارشی که مدید را تلویزیون برنامه ده و نیم  ساعت تا. آمدم
  

  1987 سپتامبر  30                          1408 صفر 6  |   مهر 8 چهارشنبه


 هـا   آمریکایی. گرفتم بیگانه رادیوهاي از را اخبار منزل در هشت، ساعت تاصبح   نماز از بعد
 آراء اتفـاق  بـه  سـنا  مجلـس  در اي  مـصوبه  و کننـد   مـی  تـشدید  را اسـالمی  انقـالب  ضـد  جو

  . شود ممنوع آمریکا به ایران اجناس کلیه ورود که اند گذرانده
 تاسـیس  بـه  راجـع و   آمـد ] نایب رئـیس مجلـس    [ کروبی] مهدي[ آقاي. آمدم مجلس به
 مجاهد هاي افغانینیز    و عراق داخل عراقی معارضان و عراقی شهداي براي شهید بنیاد شعبه

 بـه  راجـع  .خواسـت  کمـک  و کرد مشورت  - است جریان در لبنان به نسبت که همچنان -
 حـضور  از. شـود  ارزیـابی  شـد  قـرار  و شـد  بحـث  عربستان با رفتار کیفیت و آینده سال حج

  .است ناراضی ،آورد فشار می سپاه بر که» ز «بند کمیسیون در طیب] مهدي[ آقاي
 اسـت  ارقر که - را مخدر مواد با مبارزه برنامه  و آمدند اسالمی انقالب کمیته فرماندهان

 رومـانی  سفیر] آقاي کیشو [. خواستند کمک و دادند توضیح - شود مطرح قوه سه درجلسه
. آورد را رومـانی  مجلـس  رئـیس  دعـوت  و زد حرف روابط توسعه مورد در. آمد تهران در

 آمـد و   رفـت دو کـشور     پارلمانی هاي  هیأت ،آن از قبل و بروم مناسب زمان در که پذیرفتم
 در آمریکـا  دخالـت ،  ]رئـیس جمهـور رومـانی     [ چائوشسکو] نیکالي[ تفگ وا. باشند داشته
  .  استکرده محکوم را فارس خلیج

 اسـتمداد ] در لبنـان  [ آلمـانی  دیگر گروگان یک نجات براي  و   آمد] غربی[ آلمان سفیر
] 598[ قطعنامـه  دربـاره  .کـرد  تـشکر  دیگـري  فـرد  آزادي از ،آلمـان  دولـت  طـرف  از. نمود

 معرفـی  جنـگ  آغـازگر  را عـراق  کـه  آلمـان  موضع از من و شد صحبتهم   امنیت شوراي
  .1کردم تشکراست،  کرده

                                                
مـا   . ما از سیاست آلمان غربی راضی هستیم و فکر می کنـیم ایـن کـشور عاقالنـه حرکـت مـی کنـد       « : در این مالقات آقاي هاشمی گفت   - 1

االن اعـضاي شـوراي امنیـت    .  حل کنند، باز کرده ایمکنیم راه را براي کسانی که با حسن نیت بخواهند قضیه جنگ ایران و عراق را      فکر  می  
. اگر حسن نیت داشته باشند، عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی مـی کننـد، ایـن کـار سـختی نیـست      . سازمان ملل در آزمایش قرار دارند 

وز معرفـی کـرد و امـسال هـم بـا      چند سال پـیش عـراق را بـه عنـوان متجـا     ] وزیر خارجه آلمان [آقاي گنشر   . همین کاري که کشور شما کرد     
شوراي امنیت  و ریگان نمی خواهند به حق نزدیک شوند و این موضع آنهاست که باعث شـده اسـت مـا    . صداقت بر همان موضع تأکید کرد   

  ».به اروپا سوء ظن پیدا کنیم
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. است ملل سازمان عازم. آمد] نماینده دائم ایران در سازمان ملل     [ خراسانی رجائی آقاي
 بـه  مـشروط . شـود  مـذاکره  وارد سـعودي  عربـستان  بـا  روابـط  تـرمیم  درباره خواست اجازه

ه بـ  ،نـشویم  درگیـر  اگـر  گفتم و پذیرفتم ،اش  گذشته يکارها جبران و عربستان عذرخواهی
  . استدو طرف  نفع

 کـسري  دربـاره  . مـد آ] رئـیس کمیـسیون برنامـه و بودجـه مجلـس          [ نـوري  عبداهللا آقاي
 با رابطه در منتظري آقاي بیت احتمالی هاي  العمل  عکس از.  کردیم مذاکره جنگ اعتبارات

  . کند وارد صدمه ایشان اعتبار به مبادا ههاشمی، اظهار نگرانی شد ک سیدمهدي اعدام
. بود جمهور رئیس دفتر درقوا   سران جلسه شب. داشت جلسه مجلس رئیسه هیأت عصر

 جنگ براي را خود و بزنیم موشک بغداد به ،عراق شرارت ادامه صورت در گرفتیم تصمیم
 ،عـراق  يتجـاوزگر  اسناد يآور جمع براي کمیسیونی شد قرارهمچنین  . کنیم آماده شهرها

 دخالـت  دلیـل  بـه  الهـه  دادگاه کردن راکد مورد در. شود تشکیل اي  خامنه اهللا  آیت نظر زیر
  1.شود بررسیموضوع  شد قرارکردیم و  بحثهم  یداخل امور در آمریکا
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 گـزارش  و آمـد  سـپاه  توپخانـه  فرمانده ظهر. بودملس مج علنی جلسه در  ده صبح  ساعت تا

 بـراي  کوچکی دریایی زیر ،است مدعی. آمد رخی] موسی[ آقاي عصر. داد را توپخانه وضع
  . دارد اختیار در دیگر کشوري در خرید

 عالی  شورايجلسه   در .ایم  داشتهکشور   غرب در فرستنده مرکز دو به عراق تجاوز امروز
  . 2بود الهه دادگاه در پرونده تاخیر یا تسریع سر بر ثبح .کردم شرکت دفاع

                                                
ود کـه ایـران خـسارات وارده بـه اتبـاع       آن بـ – در دوره دولـت موقـت مهنـدس بازرگـان     – یکی از توافقات ایران و آمریکا در الجزایر          - 1

نامـه الجزایـر تـشکیل شـده      دادگاه الهه که بـر مبنـاي توافـق   . پرداخت کندبه شرط حکم دادگاه الهه آمریکایی در جریان انقالب اسالمی را    
کـه در آمریکـا سـکونت    داران و عناصـر طـاغوتی فـراري     اي از سـرمایه  حـال آنکـه عـده   . کـرد  بود، به ادعاهاي اتباع آمریکایی رسیدگی می     

دادگـاه الهـه نیـز بـه     . کردنـد   دادگاه الهه دعوي حقـوقی مـی  درگرفتند و به عنوان تبعه ایاالت متحده   داشتند، تابیعت مضاعف آمریکایی می    
  . داد نامه الجزایر به نفع آنان رأي می استناد توافق

2 - FMS   مخفف Foreign Military Saleح به کشور خارجی توسـط وزارت دفـاع آمریکـا مـی باشـد       مربوط به برنامه فروش سال .
پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، دولـت      . شـد  در زمان رژیم پهلوي، خرید تسلیحات نظامی براي ارتش با اسـتفاده از ایـن برنامـه انجـام مـی         

زد و یکـی از موضـوعات مطـرح      مـی آمریکا از تعهدات مربوط به تحویل تسلیحات خریداري شده که پول آن نیز پرداخت شده بود، سر باز      
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 گفـتم ] قاضـی ایرانـی دادگـاه الهـه      [ جهرمی افتخار] گودرز[ دکتر به مغرب نماز از بعد
  را  ایـران  داخلـی  امـور  در آمریکـا  دخالـت  بهانـه  هبـ  ،الهه دادگاه کردن راکد موضوع   که

 ترسـاندن  بـراي  شـرق  بلـوك  با یکنزدی در بیشتر تحرك درباره والیتی دکتر. کنند بررسی
 همین در چیزي هم من ،فردا جمعه نماز در شد قرار و کردم موافقت. کرد مشورت ها غربی
 خانـه  به .کردیم مذاکره فارس  خلیج عملیات تبلیغات درباره خرازي] کمال[ با. بگویم رابطه
  .رفتم

  
1987  اکتبر 2                       1408 صفر 8   |   مهر 10 جمعه



 و قـم  بـه  سـفر  گـزارش  و  آمـد  محـسن . کـردم  می مطالعه منزل ساعت ده و نیم صبح در      تا
. رفـتم  تهـران  دانـشگاه  بـه  جمعـه  نمـاز  اقامـه  براي  .داد را موشک تولید خط ایجاد پیشرفت

 امکـان  بـاش  بیـدار  ،مـردم  بـه  و کـردم  حملـه  سـختی  بـه  ،آمریکـا  بـه . آمد من با هم محسن
  . 1دادم  آمریکا با درگیري
 آقـاي  عـصر . داشـت  محتـوائی  کـم  فـیلم . گذشت تلویزیون تماشاي به بیشتروقتم   عصر

 دو و داشـته  نفتـی  مراکز از یکی به ناموفقی حمله امروز ،عراق که داد اطالع روحانی دکتر
 اي  نـه خام اهللا  آیـت  با.  است آمده کجا از نیست معلوم که کرده برخورد امام بندر به موشک

                                                                                                              
 این دادگاه به نفع ایـران رأي داد و آمریکـا ملـزم شـد     1365در سال . در دادگاه ویژه بررسی دعاوي ایران و آمریکا در الهه، همین مسأله بود   

  . هاي بلوکه شده ایران را مسترد دارد  میلیون دالر از حساب پول500حدود 
ت اجتماعی، موضوع استضعاف و استکبار، بـا تـشریح ویژگـی هـاي مـسرفین و متـرفین، محـور مباحثـات            در خطبه اول ادامه بحث عدال      - 1

در خطبه دوم  درباره دیپلماسـی جمهـوري اسـالمی در ارتبـاط بـا شـوراي       . و فرعون و معیار حاکمیت در اسالم دنبال شد      ) ع(حضرت موسی 
بـوي  «: در بخـشی از خطبـه دوم آمـده اسـت    . یل جامعی به نمـازگزاران ارائـه شـد   امنیت و نقش آمریکا در ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه، تحل         

حرکت اول جنگ، از آمریکا یی ها، کامالً دارد در خلیج فارس به مشام می رسد و من به ملـت مـان عـرض مـی کـنم، مـا بـه احتمـال قـوي                
درگیر خواهیم شـد و بنـابراین بـراي جنگیـدن در دو جبهـه،      خودمان را باید آماده بکنیم، در جبهه دیگري در جنوب در آینده نه خیلی دور،   

. ما همیشه براي جبهه غرب عمدتاً بـا عـراق نیـرو مـی فرسـتادیم     . نیروهایی که امروز و به طور معمول ما به جبهه ها می فرستادیم، کافی نیست 
سواحل خلیج فارس  به کار بگیریم و لـذا تکلیـف همـه    از این  به بعد یک بخشی از نیروهایمان را به احتمال بسیار قوي در خلیج فارس و در       

هاي دوره دیده و تکلیف کسانی که تا به حال به جبهه نرفته اند و قدرت اسـلحه برداشـتن را دارنـد، ایـن اسـت کـه یـک تکـان جدیـد            جوان
 کـرد و بایـد آمـادگی داشـته باشـیم کـه       در آینده اي نزدیک برنامه هایمان را اعالم خواهیم. بخورند،  بیش از آنچه که در گذشته بوده است  

لذا  باید آمادگی خود را کـامالً حفـظ بکنـیم و    . اگر کاري شروع شد و بخواهیم بعداً نیرو به جبهه ها بفرستیم، ممکن است میدان عقب بیفتد 
هاشـمی  « کتـاب  ←رجوع کنیـد  ). گزارانتکبیر نماز (»شاء اهللا جواب مناسبی به آمریکایی ها در این منطقه بدهیم آماده باشیم، براي اینکه  ان  

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1366رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال 
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  . بزنیم است الزم که دادند نظر .شد مشورت بغداد به موشک زدن درباره
 به هم امروز. است حادثه پر و آور دلهره ،فارس  خلیجمنطقه  . خواندم را ها  گزارش شب

 در کـه  داد اطـالع  تلفنـی  ،والیتی دکتر شب آخر.  است شده حمله طرف دو از کشتی چند
 کویـت  به خواهد  می ایران گوید  می عربستان که گفته ما کاردار به خدام عبدالحلیم ،سوریه

 آسـتانه  در کـار  ایـن انجـام   کـه  گفتـه  هم خدام. دهم  می پاسخ گفته و کند حمله عربستان و
  .گفتم دو روزي جواب را به تأخیر بیاندازید. نیست صالح ،عرب سران جلسه
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 مجلـس  محـل  بـه  ،مجلـس  کتابخانـه  از بازدیـد  براي. بودم منزل در  ساعت نه و نیم صبح     تا

 قـرار . بـودم  مجلـس  ظهـر . کشید طول ظهر از بعد  یک   ساعت تااین بازدید   . رفتم بهارستان
 محـسن  آقـاي  غیبت خاطر به که باشد داشته جلسه عصر امروز ،جنگ پشتیبانی شوراي بود

 سـفر  گزارشو آمد] رئیس سازمان انرژي اتمی   [ امراللهی] رضا[ آقاي. افتاد تاخیر به رضایی
  . داد را اتمی انرژي وضع و چین به

 نحـوي  بـه  مـا  حملـه  برنامـه  از دشمنان ،دهد  می نشان که آمده مطالبی  ها  تلکس روي
 بـه  عملیات ايبر ما نیروهاي گفت .کردم مذاکره رضایی آقاي با خصوص این در .ندا مطلع
 و آمریکـایی  ناوهـاي  کـه  دادنـد  اطـالع  شـب . انـد    کـرده  حرکـت  نظـر  مورد ایستگاه سوي

 ،هایمــان قــایق از تــوجهی قابــل بخــش .انــد کــرده آرائــی صــف نیروهــا مــسیر در عربــستان

                                                
 -                  هـا و سـخنرانی     گزارش رسانه هاي غربـی حـاکی اسـت از دیـدگاه نـاظران خلـیج فـارس، ادامـه حمـالت ایـران و عـراق علیـه کـشتی

ه این است که تهران سیاست محتاطانه اي را که بـه مـدت کوتـاهی پـس از غـرق کـشتی مـین          اللحن آقاي هاشمی بی تردید نشان دهند       شدید
 توسط آمریکایی ها اتخاذ کرده بود، کنار گذاشته و به جاي آن به روشنی تـصمیم گرفتـه اسـت کـه میـزان حمـالت بـه          "ایران اجر "گذار    

سـخنان  . قاله صفحه اول شماره امروز شنبه روزنامه گاردین آمـده اسـت  این مطلب در م. کشتی ها را افزایش دهد و یا حداقل ثابت نگاه دارد      
آقاي هاشمی در نماز جمعه دیروز تهران، در اکثر مطبوعات انگلیس انعکاس وسیعی داشته بـه طـوري کـه روزنامـه تـایمز مـالی نیـز گـزارش          

ایران روز جمعه پیش بینی کـرد  «: ز مالی می نویسدسردبیر بخش خاورمیانه اي تایم. نخست  صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد         
: این روزنامه افـزود » .به زودي با آمریکا در خلیج فارس وارد جنگ خواهد شد و آمریکا را به شلیک اولین گلوله این درگیري متهم ساخت      

ج فارس و آب هاي مجاور مـی باشـد و در   سخنرانی آقاي رفسنجانی جنگ جویانه ترین بیانیه ایران، علیه حضور وسیع نظامی آمریکا در خلی «
حالی صادر شده است که حمالت ایران و عراق علیه کشتی ها شدت یافته و ترس از کـشیده شـدن ناوهـاي جنگـی آمریکـایی و کـشورهاي          

  ».غربی دیگر در جنگ روز به روز افزایش پیدا می کند
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 راه هـم  تعـدادي  و انـد   شده زده دریا ،نیروها از جمعی و افتاده کار از مسیر در موتورهایشان
  . برگردند ،حرکت مبدأ طرف به که دادم دستور. دان کرده گمرا 

 و اردبیلـی  موسـوي  آقایـان  .بـودیم  تهـران  نماینـده  اصـغري ] محمـد [ آقـاي  مهمان شب
  . داد را مکه سفر ولیمه. بودندتعدادي دیگر  و ها خوئینیموسوي 
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 نیروهـا  اعظـم  قـسمت  شـد  معلـوم . گـرفتم  خبر خاركجزیره   از. آمدم مجلس به وقت اول
  . اند تجسس مشغول آنها کردن پیدا براي که هستند ناپیدا هنوز هم قایق چند و اند برگشته

 رزمـی  نیـروي  فرمانـدهان  .آمدم دفترم به. بودمعلنی مجلس  جلسه در ساعت نه و نیم    تا
 بـه  که خواهند  می امکانات ،غرب شمال در زمستان ستزی براي. آمدند غرب شمال از سپاه

  . کردم تاکید مهندسی قرارگاه و سپاه وزارت
 و آنجـا  در مهـاجر  هـاي   افغـان  مزاحمت از و آمد خواف نماینده زاده توسلی آقاي ظهر

. آمد پاوه نماینده رحیمی آقاي. کرد مطرح زیادي مسائل و داشت گله سنت اهل روحانیون
  .گفت می عراقی کرد مهاجر روحانیون وضع از و. داشت گله پاوه فرماندار و استاندار از او

 داشـتند  گلـه  الزهراء دانشگاه رئیس از. آمدند تغذیه دانشکده هاي خانم از جمعی عصر
 و بهداشتوزارت ] دانشکده هاي علوم پزشکی[به  چون ؛کنند بیرون را آنها خواهند می که

 "هـا   دانـشگاه  مدرسـین  اسـالمی  انجمـن " مرکـزي  ايشـور اعـضاي   . اند  شده مربوط درمان
 اسـالمی  جامعـه " مقابـل  درایـن تـشکل      . کردنـد  مـشورت  و دادنـد  را کـار  توضیح .آمدند

  .ستا  شده تشکیل "دانشگاهیان
. کـرد  اسـتمداد  و داد را اسـالمی  آزاد دانـشگاه  کار گزارش .آمد جاسبی] عبداهللا[ دکتر

 پیشنهادي 27 ماده حذف ازو   آمدند کار میسیونک از رحمتی آقاي و کمالی] حسین[ آقاي
  . بودند ناراحت من غیاب در مجلس در کمیسیون
 کـه  بندر از جبهه براي سنگین هاي ماشین آوردن براي و آمد سعدي حسنی آقاي شب

 گفـتم  راه وزیـر ] آقاي سعیدي کیـا   [ به .کرد استمداد ،گرفته قرار راه وزارت مخالفت مورد
 نیروهـا  همـه  تقریبـاً  گفـت . گـرفتم  خبـر  رضـایی محـسن    آقاي از شب. نکنند گیري سخت

تـا   کنـیم  تـالش  بایـد . هـستند  ناکـام  و نـاموفق  عملیـات  بنـدي   جمع مشغول آنها  . اند  برگشته
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 دو نظامی غیر مناطق زدن تالفی به،   سپاه هوایی نیروهاي شده مقرر. رفتند لو کجا از بفهمیم
 یعـراق تحرکـ   امـروز . بگیرنـد  هـدف  راقتـصادي   مراکز نظامی و ا    وبزنند  بغداد   به موشک
  . استنداشته

 ،عملیـات  ازدشـمن    اطـالع نحوه   بررسی. بود وزیر نخست دفتر درقوا   سران جلسه شب
. مـذاکره کـردیم   آینـده  هـاي   برنامـه  و وضـع  این عالج درباره و گرفت راجلسه   وقت بیشتر

 تردیـد  وزیـر  نخست] وسويمیرحسین م [ آقاي. بزنیم موشک بغداد به که شدبر آن    تصمیم
 بایـد  آیـا  کـه  شـد  مطرح دیگري بحث. بودند قاطع دیگران و جمهور رئیس آقاي و داشت
 مسائل به توجه ،اساس این بر و بدهیم انقالبی اسالم پایگاه عنوان به ایران حفظ به را اصالت
 ها ولتد با و گیرد قرارآن   الشعاع تحت ،آزادیبخش هاي  نهضتاز جمله    و ایران از خارج

. نرسـیدیم  ییجـا  هبـ  ؛دهـیم  ادامـه  را موجـود  وضـع  اینکه یا ،کنیم برخورد اصل این پرتو در
 حتـی  ،مذاکره آماده و نکنیم ممنوع اسرائیل با جزه  ب را مذاکره که شدمطرح   دیگري بحث

  .کنیم مطرح امام با را بحث این شد قرار. باشیم آمریکا با
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 نـشده  شلیک بغداد به ها  موشک دیشب که داد اطالع سنجقی] ابراهیم[ آقاي. بودم منزل در
 تـاثیر  تحـت  احتمـاالً  و نکـرده  شـرارت  عـراق  دیـروز  چـون  که گفت روحانی دکتر. است

 خبر ظهر ولی ذیرفتمپ ؛دهد انجام جدیدي شرارت تا میکن صبر است بهتر،  بود ما اولتیماتوم
 مـا  موشـک  شـد  قـرار .  اسـت  کـرده  حملـه  فارس  خلیج در نفتی تاسیسات به عراق که رسید

 شـلیک به بغداد  موشک دو که داد اطالع رضاییمحسن   آقاي شب ده ساعت .شود شلیک
  . 1 استشده

 رفتن لو علتدرباره  بیشتر .داد را نشده انجام عملیات گزارشو   آمد رضایی آقاي عصر
 ی پـ  خـود  دریـایی  نیـروي  ضـعف  نقاط به سپاه. شد بحث آینده براي اي  چاره راه و یاتعمل

                                                
 مهر، مراکز اقتـصادي ـ نظـامی بغـداد و سـایر شـهرهاي عـراق را بـا شـدت          12به  ساعته به عراق، از روز یکشن72 ایران با پایان اولتیماتوم - 1

همچنین یک موشک زمین به زمین در شب دوشنبه و موشک دیگر سحرگاه روز سه شنبه، توسط یگان موشکی سپاه بـه سـوي   . درهم کوبید 
 عـراق  يلی نیروهـاي گـارد ویـژه ریاسـت جمهـور     هاي داخلی، این موشک ها در مرکز آموزش دوره عـا     به گزارش رسانه  . رتاب شد پبغداد  

  .منفجر گردید
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 عمـق  در ییهـا  پایگـاه  و شـود  گازوئیل به تبدیل باید ،بنزینی موتورهاي  است؛ سوخت  برده
 در حاضـر  دشمن نیروهاي زدن براي ییها برنامه و کنیم کوتاه را ها  فاصله  تا است الزم آب

  . م داشته باشیفارس خلیج
 تـابع  نیروهـاي  حملـه  اخبـار  امـروز . دادم انجـام  و خوانـدم  ،آوردنـد  مجلس از را ارهاک

  .شد تبلیغ تاب و آب با ،عراق کفري شهر به ي انقالب اسالمی عراق اعال مجلس
1987  اکتبر  6                    1408 صفر 12   |  مهر 14 شنبه سه

  
 منتشر وسعت با بغداد به موشک دو اصابت اخبار. سیدمر مجلس بهشش و نیم صبح  ساعت

 امر در توضیحاتی جلسه شروع از قبل. نیست معلوم ها موشک اصابت نقطه ولیاست،   شده
  . بودممجلس  علنی جلسه در ساعت ده و نیم تا. دادم نمایندگان به جنگ

 مینأتـ  ارهدربـ  و گفـت  را آنجـا  وضـع . آمـد  کردستان استاندار تابش آقاي ،ظهر از قبل
 برخـورد  کیفیـت  درباره و شد مذاکره ،اند  شده جبهه آن مامور که پاسداران براي ییها  عقبه

   . ند، مشورت کردنیست مطلوب که یمسؤوالن و نیروها هماهنگی و ضدانقالب با
 کـه  گفـتم  روحـانی  دکتر به. آمد مجدد انتخاب جهت مشورت براي مالیر نماینده ظهر

. بدهـد  ترتیـب  تیـر  تـصحیح  بـراي  بغـداد  به موشک اصابت نقطه تشخیص برايرا   اي  جلسه
 کرد خالیآن را   . رفتم خورده کرم دندان یک اصالح براي ،مجلس پزشکی دندان به عصر

  .کنیم پر فردا شد قرار و
 و نخبگـان  جـذب  نامـه  نیآیـ . کـردم  شـرکت  فرهنگـی  انقـالب  عـالی   شورايجلسه   در

 هـاي  دسـتگاه  نیروهـاي  و اساتید جذب از بعضی. دبو مطرح اسالمی آزاد دانشگاه اساسنامه
  . بگیریم را آن يجلو ،اي ماده گنجاندن با شد قرار. بودند نگران دانشگاه این به دولتی

 گـزارش و   آمـد  محـسن . دیـدم  هـا   ترکمن مراسم و ها  سنت از فیلمی .رفتم خانه به شب
 موشـک  از یـا   اسـت؛  نکرده امروز شرارتی  عراق. داددر تشکیالت موشکی سپاه      را کارش
  .شود می آماده تر وسیع شرارت براي دارد یا و ترسیده
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 پزشـکی  دنـدان  بـه  دنـدان  کـردن  پـر  بـراي  راه بـین  در .بودم منزل در صبح ساعت هشت  تا
 غـرب  بلوك از من و زد خوبی هاي حرف .آمد بلژیک سفیرح  صب نه ساعت. رفتم مجلس

 سـفیر ] آقـاي دونالـد اسـمال   [. 1کـردم  انتقـاد  فارس خلیج در جدیدشان هاي  شیطنت خاطر به
 یکـصد  از بـیش  ملـه ج از ،برزیـل  وضـع  مقـداري  و بـود  روابط توسعه خواستار .آمد برزیل

  .داد توضیح را خارجی قرض دالر میلیارد
 ارتـش  اشـکاالت  ازو   آمـد ] رئیس حفاظت اطالعات ارتش   [ رابیت] مصطفی[ سرهنگ

 امـر  تحـت  اداره بـراي  و داشـت  تأکیـد  هـوانیروز  فرمانـده  و سـتاد  رئـیس  تعویض بر. گفت
  . خواست کمک خودش

 نتـرل بـراي ک   و داد را ارز وضع گزارش .آمد مرکزي بانک رئیس قاسمی] مجید[ آقاي
 عقیـدتی  مـسئول  آشـتیانی  آقـاي  ظهر. ستخوا کمک ارز مصرف در نظامی نیروهاي فشار

 اداره کـار  گـزارش  و کـرد  اسـتمداد  ژانـدامري  کمبودهـاي  بـراي . آمـد  ژانـدارمري  سیاسی
  . داد را خودش

 جهرمـی  افتخـار ] گودرز[ آقاي. بود اردبیلی موسوي آقاي دفتر درقوا   سران جلسه شب
 هـاي   مـاجراجوئی  خاطر به امنیت شوراي به شکایت و الهه دادگاه کردن راکد درباره .آمد

 دریـایی  نیروهـاي  عملیـات  و فـارس   خلـیج  مسأله درباره. شد مذاکره فارس  خلیج در آمریکا
  . رسیدم خانه به وقت دیر. شد بحث ارتش و سپاه
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 در این مالقات ابتدا سفیر بلژیک در سخنانی، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد و ارسال مین روب از سوي بلژیک به خلـیج فـارس را          - 1

 دولت مـن از وضـع موجـود در   «: فتایشان گ. کار ضعیفی توصیف نمود و از ایران خواست این کار را یک اقدام تهاجمی محسوب نکند      
  ما بدون قیـد و شـرط، نقـض قـوانین     . ما در این جنگ بی طرف هستیم. موضع بلژیک در جنگ را همه می دانند. خلیج فارس نگران است
بـین المللـی را محکـوم    ایی، حمله به مناطق مسکونی، حمله به هواپیماهاي غیر نظامی و کشتیرانی یالمللی و کنوانسیون ها مانند بمباران شیم      بین

عملـی کـه از   « :آقاي هاشمی نیز در پاسخ به اظهارات سـفیر بلژیـک گفـت   » .در این چارچوب، بلژیک خواهان صلح عادالنه است      . می کنیم 
علیـرغم شـعار هـاي بلـوك     .  کشورهاي بلوك غرب و کشور شما در این یک ماه اخیر  در خلیج فارس می بینم، با نیات شما ناسازگار اسـت   

رب براي عدالت و حقوق بشر، این روزها موضع  ضدحق و عدالت غرب علنی شده است و براي حمایت از یـک متجـاوز و جنـگ افـروز          غ
اگـر بردبـاري مـا نبـود، ایـن فاجعـه شـاید        . که مستحق کیفر است، تا جایی پیش  رفته اند که شاید دنیا را در انتظار یک فاجعه قرار داده باشند 

انـد، اروپـا در مقابـل آمریکـا، از خـودش شخـصیت مـستقل          متأسفانه همه دنیا فهمیـده . ده بود، شاید هم در آینده اتفاق بیفتد   تاکنون اتفاق افتا  
 ».ندارد و براي یک موضع غلط هیأت حاکمه آمریکا، کشورهاي اروپایی به همان موضع غلط آلوده شده اند
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 جنـگ  پشتیبانی عالی   شورايشرکت در جلسه     ايبر. بودم علنی جلسه در نه صبح  ساعت تا
 کـه  شـد  قـرار  .داشتیم جبهه به نیروها بسیج درباره مصوبه چند. رفتیم اي  خامنه آقاي دفتر به

  . شود تشکیلهمایشی  صفرماه  25
 و گفـت  را روابـط  وضـع . آمـد  ژاپـن  در سـفیرمان  عـادلی ] محمـد حـسین   [ آقـاي  عصر

. داشـت  انتقـاداتی  وها  پیـشنهاد  معمـول  طبـق . آمـد  يشیراز صیاد آقاي. داشت هاییپیشنهاد
 را خـود  کارهـاي  گـزارش  و آمدنـد  سـازندگی  جهادوزارت   جنگ پیشتیبانی ستاداعضاي  

  . خواستند بیشتر بودجه ،امکانات و ابزار براي و دادند
 صـحبت  برایـشان  و بودنـد  آمـده  هـم  ظهـر آنها   . آمدند رمضان قرارگاه فرماندهان شب

. دادنـد  توضـیحاتی  ،نـد ردا حـضور  عـراق  داخـل  در کـه  ییواحدها از کی هر .بودم کرده
. رود  نمـی  پـیش  خـوب  کارهـا  ،نتیجه در و دارند نظر اختالف قرارگاه با واحدها فرماندهان

 تـا  شـب . شـود    نمـی  اسـتفاده  خـوب  فرصـت  از ولـی  ،است زیاد عراق داخل در کار امکان
  . کردیم صحبت عراق داخل عملیات درباره ،رمضان قرارگاه فرماندهان با یازده ساعت
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رئــیس ســازمان خبرگــزاري [ خــرازي] کمالســید[ آقــاي وقــت اول. بــودم منــزل درامــروز 
 در آمریکـایی  کوپترهـاي   هلـی  و سپاه هاي  قایق بین دیشب که داد اطالع] جمهوري اسالمی 

 ما قایق سه که اند کرده اعالم ها آمریکایی واست  آمده پیش درگیري فارسی جزیره وبجن
 شـهید  راه در آنهـا  از نفـر  دوکـه    شد اعالم بعداً. اند  کرده اسیر را نفر شش و هنمود غرق را

 ایـران   میـان  درگیري خاطر به دنیا در شدیدي دلهره ،امروز هاي  گزارش و اخبار در. اند  شده
  .1شود می یدهد آمریکا و

                                                
سـخنگوي پنتـاگون همچنـین     . رانی به وسیله راکت و موشک مورد حمله قـرار گرفتنـد  قایق هاي ای:  رادیو آمریکا در این باره اعالم کرد      - 1

گفت که هلی کوپترهاي آمریکایی پس از روبروشدن با آنچه وي آن را یک اقدام خصمانه اشکار ایران نامیـد، بـه منظـور دفـاع از خـود بـه            
ایـن قـانون   . یگر احیـاي قـانون  اختیـارات جنگـی  را خواسـتار شـود      حادثه تازه موجب شده است که سناي آمریکا بار د  . تیراندازي پرداختند 

هـاي   رادیو آمریکا همچنین در بخش گـزارش . سازد توانایی رئیس جهوري را در استقرار نیروهاي آمریکایی بدون تصمیم کنگره محدود می   
 اعـالم کـرد نیروهـاي جمهـوري اسـالمی      سخنگوي وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی  : ویژه صبح امروز خود گفت    
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 هـا   گـزارش  کـه  داد اطـالع  آنجـا  از. رفـت  بوشـهر  به زود صبح ،رضایی] محسن[ آقاي
 و زد صـحنه  و انـد   برنگـشته  ،بودند رفته مثل به مقابله انجام براي که قایق سه و است درست
 کوپترهـا   هلـی  و ها قایق بین ،آتش تبادل صورت به که بوده مشهود فارسی جزیره از خورد
  . شد می دیده

 توسـط  هـم  امـام . آمدنـد  مـا  منـزل  بـه  شب  قوا سران ،العمل  عکس کیفیت بررسی براي
 زدن پیشنهاد. نشودانجام   خامی کارو   کنیم مراعات را احتیاط که بودند داده پیغام احمدآقا
 تحـت  هـاي  کـشتی  فعـالً  ،شـد  قـرار  و شـد  رد بحـرین  در آمریکـا  پایگاه یا ناوها به موشک

 کـاري  مجمـوع  در و سـطح  همـین  در دیگـري  ییکارهـا  و باشـد    در نظر  آمریکا اسکورت
  .کند تحریک بیشتر شرارت به را آمریکا که نکنیم
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 درگیـري  عواقـب  نگـران  و دلهـره  دچـار  دنیـا . گذشت مطالعه بهوقت    بیشتر .بودم منزل در

 .آمدنـد  سـپاه  فرماندهان عصر. است فارس  خلیج در ما هاي  قایق با آمریکایی کوپترهاي هلی
 و بغـداد  بـه  دیگر موشک یک زدن دستور .شد تصمیم اتخاذ و بحث ،جبهه نیازهاي درباره
  . شد داده عراق امروز هاي شرارت تالفی به بصره باران گلوله

 اعـالم  عـراق  ولـی  ،است ما موشک هشد خیال که لرزانده را بغداد مهیبی انفجار دیشب
  . است شده منفجر منفجره مواد و مهمات انبار که کرده

 دو وضـع  اول کـه  انـد   آمـده  اینجـا  تـا   هـا    فرانـسوي  کـه  داد اطـالع  الجزایـر  از سفیرمان
دبیـر اول سـفارت     [ توري] ژان پل [ از سفارت دو داخل در قضات بازجوئی با را سفارتخانه

                                                                                                              
ایران به روشنی به حمله اي خصمانه در آب هاي بین المللی دست زدند و نیروهاي آمریکایی ناچار  شدند بـا اقـدامی دفـاعی بـه آن واکـنش          

ر جریـان  آمریکـا بـه طـور مـنظم د    : اي مطبوعـاتی اعـالم داشـت    از سـوي دیگـر سـخنگوي کـاخ سـفید واشـنگتن طـی مـصاحبه              . نشان دهند 
امـا سـاعاتی پـس از    . رسـد کـه، حملـه  ایـران رویـدادي انفـرادي و تکـرار نـشدنی اسـت          چنین به نظر مـی  . رویدادهاي خلیج فارس قراردارد   

مصاحبه سخنگوي کاخ سفید، در گزارشی که از سوي وزارت دفاع آمریکا انتشار یافت، گفته شد در پـی حادثـه نخـست یـک هلـی کـوپتر           
ی سیم پیامی مخابره کرد و اطالع داد از یک سکوي نفتی ایران در آب هاي جنوبی خلیج فارس به سـویش شـلیک شـده    دیگر آمریکایی با ب   

هـا بـوده اسـت     کوپتر آسیبی وارد نیامد و هنوز مشخص نیست که آیا هلی کوپتر آمریکایی، واقعاً هدف تیراندازي در این حادثه به هلی   . است
  .پتر بدون دست زدن به هیچ اقدام دفاعی، منطقه را ترك کردکو گزارش می رسد این هلی. یا خیر
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 شـدن  عـادي  بـه  رو ،]مترجم سفارت ایـران در پـاریس       [گرجی] حیدو[ و] فرانسه در تهران  
 بعد ،سپس .بریزند الجزایر در حسابیه  ب  را خودشان بدهی از دالر میلیون 350 سپس .ببریم

 از را ضـدانقالب آنهـا    سپس .بگیریم را پول ما ،لبنان در فرانسوي گروگان دو شدن آزاد از
 درآنهـا   و شـود  شـروع  روابـط  شـدن  عـادي  بـراي  مذاکراتبعد از آن   .کنند اخراج فرانسه
] آقاي میرحـسین موسـوي  [ با مشورت پس از   . کنند اقدام عراق با ارتباطشان تضعیف جهت

  . پذیرفتیم را پیشنهاد این ،اي خامنه اهللا آیت و احمدآقا ،وزیر نخست
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 بغـداد  بـه  موشـک  یـک  شـب  نیمـه  کـه  داد اطـالع  سنجقی آقاي. رفتم مجلس به وقت لاو
 درگیـري . خوانـدم  دفتـرم  در را هـا   گـزارش  ساعت هفت و نیم صبح،        تا.  است شده پرتاب

 روز مـسأله  مهمتـرین ،  اسـتینگر  موشک به ایران یافتن دست و آمریکا و ایران بیشتر احتمالی
   .ودمب علنی جلسه در ده ساعت تا. است

] قاضی ایرانـی دادگـاه الهـه       [ بهرامی حمید آقاي از. آمد جهرمی افتخار] گودرز[ آقاي
 آمریکـا  بـا  جنبـی  مـذاکرات  تجدیـد  درباره. اختالف دارند  هم با الهه کار در .داشت انتقاد

 - دولت دو ادعاهاي و کوچک هاي  پرونده و مضاعف تابعیت به مربوط هاي  پرونده درباره
 خواسـتار  هـا   آمریکـایی  و بـود  شده قطع اخیراً و داشت وجود آمریکا رخواستد به قبالً که

  . شد رد و بحثقوا  سران جلسه در شباین موضوع،  .کرد مشورت  - اند شده آن تجدید
 مـورد  در هـائی  گزارش .آمدند] محاسبات[ دیوان بازرسان و دزفولی یتصفا آقاي عصر
 چـشم ه  ب آن در فسادي و نیت ءسو که دادند مرکزيبانک   و ملی بانک در قانونی تخلفات

  . است نگران بازرسی این از قاسمی] مجید[ آقاي. خورد نمی
 احمـد  آقـاي . کـردیم  مـذاکره  پدافنـد  و جنگ پیرامون .آمد روحانی دکتر ظهر از پیش

 از مجموعـاً  .گفـت  را آنجـا  در ایران انقالب اوضاع انعکاس و انگلیس اوضاع. آمد جاللی

                                                
  -         انهدام قایق هاي تندرو ایرانی توسـط نیروهـاي آمریکـایی بـراي رهبـران مـذهبی       «:  در این روز، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نوشت

هـا را آن   کنـد ایـن حملـه ایرانـی     ه در ایران، ادعا مـی این روزنامه در گزارشی به نقل از یک منبع آگا  . تهران، عمیقاً مایه شرمساري بوده است     
غیبـت رئـیس جمهـور، رئـیس     . العمل خود، به تـصمیم نهـایی نرسـیده بودنـد     چنان غافلگیر کرد که حتی  دوازده ساعت بعد، در مورد عکس     

ر ایـن جلـسه فرمانـدهان سـپاه     د. اهللا خمینـی بـود   مجلس و نخست وزیر در نماز جمعه، به خاطر شرکت آنها در جلسه مورد درخواست آیـت          
اي   داده شود، اما آقـاي خامنـه  "فوري و خونین"فرمانده سپاه مایل است به آمریکایی ها درسی   . پاسداران انقالب و ارتش نیز حضور داشتند      

  » .ال بهانه می گرددو آقاي رفسنجانی، احتیاط بیشتر را توصیه کرده و معتقدند آمریکا براي حمله به تأسیسات نظامی و نفتی ایران، دنب



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 308   1366                     هاشمی رفسنجانی 

 همـه  تهـاجم  رغم  علیاست،   توانسته روحانیت اینکه از و است راضی یرانا سیاسی حرکت
 و داشـت  قـدردانی  ،نـد نک مطـرح  جـالبی  هـاي   بیـنش  و ببرند پیش را انقالب دشمنان، جانبه

 در آن فـراوان  جوینـدگان  بـراي  نظـام  اصول تدوینبر  وبود   زمینه این در همکاري خواهان
 کمیتـه  کـه  خواست اجازه او. آمد کمیته معاون] کالنتري[ مختار آقاي. داشت تاکید جهان

  . شود تر فعال کردستان در
 را فـارس   خلـیج  در آینـده  هـاي   برنامه و جنوب سفر گزارش و آمد رضایی محسن آقاي

 در همکـاري  مورد در اطالعات وزارت و سپاه. بود احمدآقا منزل در سران جلسه شب. داد
 آن در فـراوان  ضـررهاي  از سـپاه . گفتنـد  را مطـالبی  ،نظرهـا  اخـتالف  و کردستان اطالعات

 بـه  کـه  سـپاه  اطالعـات  داد نیروهاي  پیشنهاد. است ناراحت اطالعات جدائی خاطر به منطقه
 و رضـایی  آقایـان  شـد  قـرار . گیرنـد  قـرار  سـپاه  امـر  تحت ،اند شده منتقل اطالعات وزارت

 شـکایت  دربـاره  ،ماما حضور در. کنند رجوع ما به نشد توافق اگر ،کنند مذاکره شهري   ري
 مخـالف  حـضار  اکثـر  و موافقم من. هستند موافق امام. شد بحث امنیت شوراي به آمریکا از

  . آمدم خانه به وقت دیر. شود يبیشتر بررسی شد قرار. بودند
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ــع،  ســاعتصــبح  ــه هــشت و رب ــدارمري آموزشــی گــانپاد ب ــتم ونــک در ژان   مراســم. رف

 و رژه و 1کـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي  .کـشید  طـول  ده ساعت تا  و بود افسران التحصیلی فارغ
  . کردم تماشا را راپل و سرنیزه جنگ و جودو] حرکات نمایشی [و سواري اسب

 اًبعـد . کردند شلیک ضدهوایی هاي توپ از بعضی و شد اعالن قرمز وضعیت تهران در
] منـصور [ آقـاي  و روحانی آقاي. است شده کارها این جهت بیو   نبوده اي  حمله شد معلوم

 و فنـی  تنگـه  و اصـفهان  پاالیـشگاه  بـه عراق   که دادند اطالع] فرمانده نیروي هوایی  [ ستاري
 و بزننــد بغـداد  بـه  موشـک  گفـتم .کـرده اسـت   حملـه  کوهدشـت  اطـراف  و نخجیـر  سـایت 

                                                
 در این مراسم که سرتیپ محمد سهرابی فرمانده ژاندارمري، دریا دار ملـک زادگـان فرمانـده نیـروي دریـایی، آقـاي سـید سـراج الـدین            - 1

موسوي فرمانده کمیته انقالب اسالمی و جمعی از وابستگان نظـامی کـشورهاي دیگـر حـضور داشـتند، آقـاي هاشـمی در سـخنانی نیروهـاي                   
توانـد منـشاء آثـار مهـم در حرکـت جامعـه باشـد، خوشـبختانه          در ایـن میـان ژانـدارمري مـی    « :ح را نوك پیکان انقالب دانـست و گفـت    مسل

 ».ژاندارمري امروز رسالت واقعی خویش را پیدا کرده و در مسیر واقعی قرار دارد
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  . کنند تالفی هم ها توپخانه
 مـاموران  کـه  داد خبـر  و داد تـسلیحاتی  خریـدهاي  از گزارشـی  .آمد ریاضی آقاي ظهر
 ایـران  بـه  محرمانـه  خواهنـد   مـی  ،صدام از بعد عراق وضع درباره مذاکره ادامه براي شوروي

  .کردم موافقت ،نبوده حاکم درستی وضع شوروي در ایشان قبلی مالقات در چه گر ؛بیایند
 داد را نظـامی  صنایع گزارش. آمد] یس سازمان صنایع دفاع   رئ[ ترکان] اکبر[ آقاي عصر

  .شتدا شکایت ارز کمبود از و
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 در طرحـی . داشـت  جلـسه  اي خامنهیت اهللا   آ دفتر در ،جنگ پشتیبانی عالی  شوراي شب 

 ايقـشره  ،میـان  ایـن  در کـه  بگیـریم  مردم از را جنگ توسعه و بسیج مخارج که بود دستور
 قـرار . بپردازنـد  داوطلبانـه  دیگران و اجباراً.  ...و واردات و صادرات بازرگانان لمث رآمددپر

  . کنند پخته را پیشنهاد و کنند بررسی کارشناسان قبالًاین طرح را  شد
  

  
1987  اکتبر13                              1408 صفر 19   |   مهر 21 شنبه سه

  
سـاعت   تـا . اسـت  صدر در فارس  خلیج ، مسأله ها  گزارش در هنوز .رفتم مجلس به وقت لاو

 ،اسـت  حاکی ها  گزارش. برگشتم دفترم به تنفس از بعد. بودم علنی جلسه در ده و نیم صبح   
 زیـادي  تلفـات  و آمـده  فرود اي  مدرسه نزدیک ،ایم  کرده پرتاب بغداد به امروز که موشکی

 خانـه  یـک  و خانـه  16 وشـده انـد      زخمـی نفر   226 و کشتهنفر   32 گفته عراق.  است داشته
 مـا  هدف. است اینها از بیش تلفات ،باشد داشته صحت اگر ولیشده است    تخریب جوانان
  .  استشده اعالم عراق جنگ وزارت

 جاسـبی  آقـاي  .کـرد  نگرانـی  اظهار آمریکا با درگیري از و آمد خلخالی] صادق[ آقاي
 عـالی  شـوراي جلـسه   در عـصر . داد تـذکراتی  اسـالمی  آزاد دانـشگاه  اساسنامه درباره  و آمد

 علمـی  نخبگـان  جذب و اسالمی آزاد دانشگاه هاي  اساسنامه. کردم شرکت فرهنگی انقالب
  .رفتم خانه به شب اول .شد تصویب

  
  

1987  اکتبر           14  1408 صفر 20   |   مهر 22 چهارشنبه

 هاي نظامی شهرهاي کردستان عراق دستور فرمانده جنگ درباره گلوله باران پایگاه
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 محـسن . بـود  بستگان از شخصی کارهاي براي مراجعات. نداشتم زیادي کار. بودم نزلم در

   .گذشت مطالعه بهوقت  بیشتر. داد را موشک تولید خط ایجاد کار گزارشو  آمد
 مراکـز  بـه  شرارت از دست،  بغداد به موشک اصابت تاثیر تحت که است روز دو عراق

 کـردن  آمـاده  بـراي  احتمـاالً  کـه  انداختـه   راه يزیاد تبلیغات ولی   است، برداشته نظامی غیر
 سـوء  مدرسـه  یـک  خوردن موشک ازآنها  . است شهرها جنگ براي عراقیان عمومی افکار

   .اصوالً هدف حمالت، مراکز نظامی و اقتصادي است.  من هم متأثرم.کنند می استفاده
 عجلـه  هـا     سوري ؛برود سوریه به آینده یکشنبه شده بنا کهداد   اطالع تلفنی وزیر نخست

 کـرده  مـذاکره  مـا  بـا  ،سفر از قبل خواهد  می  و   برود روسیه به اسد آقاي بناست گویا. دارند
 کردسـتان  در مـاه  چنـد   او   داد را عـراق  داخـل  وضع گزارش. آمد وجعر آقاي عصر. باشد
  . بود عراق
  

1987 اکتبر 1408           15 صفر 20   |   مهر 23 پنجشنبه



. کـشید  طـول  سـاعت  دو. بـودم  نرفتـه  تـاکنون . رفـتم  گلـستان  کاخ از دیدار براي وقت اول
 قاجـار  سـالطین  بـه  قـدیم  سـالطین  هدایاي و موجود هاي فرش و اشیاء و تزئینات و تاالرها
 آلبـوم  مخـزن  و اسـت جلـد    هـزار  سه حدوددر   که خطی هاي کتاب کتابخانه. است جالب
 دیگـر  چیزهـاي  و بچو موزه و دارد قاجار زمان از عکس هزار هشت دودح که ها عکس

رئیس سـازمان میـراث      [ حجت] مهدي[ مهندس از. است شده نگهداري هم خوب نسبتاً که
  . کند دایر عمومی بازدید براي را موزه که خواستم] فرهنگی

 یـک  را ینارسم و داشتیم مصوبه چند .رفتم جنگ پشتیبانی عالی  شورايجلسه   به آنجا از
 موشـک  صبح امروز که بود آمده ها  گزارش در .آمدم دفترم به ظهر. انداختیم تاخیربه   هفته

 خورده کویت االحمدي نفتی بندر در،  شده ثبت لیبریا در که آمریکایی نفتی کشتی یک به
آن  عواقـب  منتظـر  بایـد . اسـت  کویـت  و آمریکـا  از مناسبی انتقامو   است خوبی خبر .است

  . 1بود

                                                
 بـا پـرچم لیبریـا    "آتالنتیـک پـیس  " مهر یک نفتکش به نام 23 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 55 بر اساس گزارش بیمه لویدز لندن، ساعت   - 1

  .در جنوب خلیج فارس توسط چند کشتی که هویت آنها شناخته نشد، مورد حمله قرار گرفته است
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 عـراق عمـومی    سرشـماري  روز کـه  مهـر  25در   کـه  آورد پیـشنهاد  و آمد سنجقی قايآ
 اخـالل  آنها برنامه در ،موشکی تهدید با ،نروند بیرون ها  خانه از مردم اند  کرده اعالم و است
 صـیاد  آقـاي . شـد  بررسـی  فـارس   خلـیج  وضـع . داشت جلسه خاتم قرارگاه ستاد عصر. کنیم

. داد آمریکـا  احتمـالی  حملـه  مقابـل  در را فـارس   خلـیج  ریجزا دفاعی وضع گزارششیرازي  
 در اخـتالل  بـراي  ،عـراق  علیـه  روانـی  جنگ دستور. شود اصالح باید که دارد ضعفی نقاط

  .دادیمآنها  مهر 25سرشماري 
1987 اکتبر 16                                1408 صفر 22   |   مهر 24 جمعه

  
 یـک  ،امـروز  دقیقـه  ده و شـش  سـاعت در   کـه  داد اطـالع  ندهفروز] محمد[ آقاي وقت اول

 کـه قرار گرفته اسـت      ابریشم کرم شک، مورد اصابت مو   آمریکا پرچم تحت کویتی کشتی
  . 1است داشته مجروح نفر 15 ، تعدادشنود گفته به

 کـشتی  خـوردن  موشـک  خبر ظهر نزدیک. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
  .  استکرده ایجاد دنیا در زیادي دلهره این خبر .شد منتشر آمریکایی

 امـروز  عـراق . انـد   شـاکی  اعتبـار  و پـول  کمبود از. آمدند ارتش زمینی نیروي فرماندهان
 خواهنـد   نمی که آید  می بر  چنین ها  آمریکایی هاي  صحبت لحن از. نداشت اي  عمده شرارت

. اند  کرده کویت متوجه را مسأله و کنند احتیاطی بی هایشان  کشتی خوردن موشک مورد در
 تحـت  و پرچم تحت المللی  بین هاي آب در که هائی  کشتی مورد در فقط آمریکا گویند  می

 بار و   بوده کویت هاي  آب در کشتی این و هستند مسئول ،دنباش آنها دریایی نیروي حفاظت
  .  استشده تحقیر آمریکا دیگر
 پـسته  تعـاونی  شـرکت  بـا  املـه مع از کـه  یاشخاصـ  پرونـده  بـه  راجـع و   آمدنـد  کمیته از

 و کدخـدائی  نامه  ب شخصی. دادند توضیح ،اند  شده بازداشت و کرده استفاده سوء رفسنجان
  . استمنوچهرخان نامه ب دیگري

 اهـدافی  ،ظهر از بعد  شش ساعت آمریکا که رسیده خبر لندن از داد اطالع وزیر نخست
 گفـتم  پدافنـد  بـه  .خبر نهاست  بوده لتحلی که شد معلوم سپس  ؛ کند  می بمباران ایران دررا  

                                                
ایـن نفـتکش   .  که با پرچم آمریکا در جنوب شعیبه لنگر انداخته بود، هدف حمله موشکی قرار گرفـت   "سی ایل سیتی  " نفتکش کویتی    - 1

 فروند نفتکش دیگر این کشور، پرچم آمریکا را حمل می کـرد تـا از حمـالت احتمـالی در خلـیج فـارس         10 از چندي پیش به همراه       کویتی
 مهر هدف یک موشک ساحل به دریا که احتمال مـی دهنـد موشـک ایرانـی کـرم ابریـشم باشـد، قـرار            24مصون بماند، سحرگاه روز جمعه      

 .نفر اعالم کرد و گفت اتباع آمریکایی و ناخداي نفتکش جزو مجروحان هستند 18پنتاگون شمار مجروحان را . گرفت
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  . بدهند باش آماده
 کویـت  در کـه  اي  ضـربه  مقابـل  در آمریکـا  احتمـالی  العمل  عکس ةدربار .آمد احمدآقا

 اخطـاري  تیرانـدازي  ،ایرانـی  نـاو  طـرف  از هـم  آمریکا کوپتر  هلی یک به. شد بحث خورده
  .است شده

  
  

1987  اکتبر17                                 1408 صفر 23   |   مهر 25 شنبه

  
 وزیـر  و وزیـر  نخـست ] میرحسین موسوي و بیژن نامدار زنگنه     [ آقایان دیشب .بودم منزل در

 در جهـاد  اختراعـی  کیلـومتري  62 موشـک  دو آزمـایش  که دادند اطالع] سازندگی[ جهاد
 است مدعی زنگنه آقاي. است خوشحالی مایهاست؛   شده انجام موفقیت با سمنان تیر میدان

  . شود می آزمایشهم  کیلومتري 130 موشک ماه آذر تا
 خـوردن  موشـک  بـا  برخـورد  در ندارنـد  بنـا  کـه  پیداست. گرفتم را آمریکا رادیو اخبار

 اسـتعفاي  احتمـال   و شـده  ایجـاد  مـسأله  آمریکـا  داخـل  در. کننـد  احتیـاطی   بی هایشان  کشتی
 از] رئیس جمهور سابق آمریکا   [ کارتر] جیمی[ و شده رحمط] وزیر دفاع [ واینبرگر] گاسپار[

  .  استکرده تلخی انتقاد به ریگان] رونالد[ سیاست
 معتقـد . داشت ییاههادنپیش فارس  خلیج وضع درباره .آمدشیرازي   صیاد آقاي وقت اول

 بـر  ناظر ،منطقه در قرارگاه طرف از دفتري و شود تصفیه باید ارتش دریایی نیروي که است
 بیـرون  منـزل  از معموالً .بود ما منزل،  الهوتی] حسن[ مرحوم همسر ظهر. باشد امور رفتپیش

  . ایم شده خویش و قوم که است سالچند . آمده ما منزل به که است بار اولین این و رود نمی
و  برگـشته  خـارج  در معالجه از پس. آمد بسیج مسئول رحمانی] محمد علی [ آقاي عصر

 در پـایش  .برسـد  معمـولی  هاي  مریض داد به خدا ؛است ناراضی خلیدا دکترهاي معالجه از
  .  استشکسته تصادف

 محــیط او. اســت ناراضــی اش معالجــه از کــه آمــد نــوق از جنگــی مجــروح یــک شــب
 اش  مـسأله  بررسی براي فردا که داشتم نگه را او شب. داند  می یضدانقالب  را اختر بیمارستان

 بینـا  توکلی] لفضلاابو[ آقاي شب. است برگشته نوق از .آمد فاطمه همشیره. بیاید مجلس به
  . کردیم مذاکره قمالبرز  هاي زمین از استفاده درباره. آمد
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 اخبـار . نـشود  داده جـوابی  فعـالً  گفـتم .  است نداشته شرارتی مورد یک جز عراق امروز
 و  گـزارش  موضـوع  مهمترین ،آمریکا پرچم تحت کویتی کشتی خوردن موشک به مربوط

 آمریکـا  و ایـران  بـین  درگیري که اند  نگران خیلیآنها  . است جهان خبري هاي  رسانه لتحلی
 نیروهـاي  بـه . زننـد   مـی  حرف مبهم ها  آمریکایی. است شده گران کمی هم نفت. گیرد اوج

 کویت .نشوند تحریک که نکنند تعرض ها  آمریکایی به فعالً که گفتم ارتش و سپاه دریایی
  .  استکرده تشدید را تبلیغی و سیاسی حرکات

. داد تحویـل  عمـان  توسـط   را  شـهدا  جنـازه  دو و شده اسیر سپاهی چهارآمریکا   امروز
 بحرانـی  را وضـع  خواهنـد   نمـی  ها  آمریکایی که است این دلیل هم شهدا  يها  جنازه تحویل

از [ عربـستان  در مانـده  بـاقی  جنـازه  59 امـروز . کنند غافگیر را ما خواهند  میاینکه   یا  ؛ کنند
جهـت    بـی  عربـستان  .کـشید  طول مدتیاین کار   . شد تحویل ایران به هم] حادثه حج خونین  

  .کرد می سرسختی
  

1987  اکتبر18                           1408 صفر 24   |   مهر 26 یکشنبه

  
 مـا  منـزل در  شب که را نوروزيآقاي  نامه ب جنگی مجروح یک. آمدم مجلسبه   وقت اول

 در آمریکـا  سیاسـت  در سـردرگمی  ،هـا   گـزارش  در. برسند کارشه  ب که آوردم ،بود مانده
 نظامی قدرت. خورد می چشم به کویت هاي آب در ایران دست از خوردن ضربه با مواجهه

  . است ناظران تحسین مورد ،اسالمی جمهوري هدف و محل انتخاب حسن و
 بـه  مقابلـه  از دتشـ  بـه  نمایندگان. ماندمعلنی مجلس   جلسه درده و نیم صبح      ساعت تا

  .  هستندخوشحال که کنند می نقل هم مردم از و ند اراضی آمریکا علیه ما مثل
 آقـاي . شـد  مـذاکره  جنـگ  مـالی  مـسائل  بـه  راجع. آمد نوري عبداهللا آقاي ظهر از پیش
 گفـتم . اسـت  شـاکی  ،کـرده  اهانـت  ایشان به که رسالت روزنامه از  و آمد اصفهانی جعفري

 و اسـت  قبـل  جلـسه  در رسالت بنیاد به ایشان اهانت جواب،    ]نامهمطلب درج شده در روز    [
  . کرد شود نمی کاري

 جنـگ  مهندسـی  هاي  برنامه. آمد رزمی مهندسی قرارگاه فرمانده فروزنده] محمد[ آقاي
 تحکـیم  ابتکـارات  و سـپاه  العـاده   فـوق  هـاي   درخواسـت  و داد توضیح را غرب و جنوب در

  . کرد مطرح را اهواز نشگاهدا نیازهاي تامین و پدافند خطوط
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 سـري  فـوق  نظـامی  دفـاعی  هـاي  طرح درباره. آمد فروزنده آقاي معاون مرتضائی آقاي
نماینـده  [ نیـا   اسـدي ] عادل[ آقاي عصر.  است داشته خوبی پیشرفت است معتقد. داد گزارش

 و اسـت  دور انقـالب  محـیط  از کـرده  احساس است مدعی  و برگشته سوریه از .آمد] اهواز
 عظمـت  گویـد    مـی  وا .باشد شریک مردم شادي و غم در که آمده و نشده آنجا کار به قانع

  . کرد می ترجمه سفارت براي را عربی جرایداو در آنجا . دید شود می بیرون در را انقالب
معـاون حقـوقی    [ مهـاجرانی ] عطـااهللا [ آقـاي  و دارائـی  وزیر] آقاي محمد جواد ایروانی   [

 - جدیـد  مالیـات  قـانون  اجرائـی  ضامن با نگهبان شوراي دندبو نگران. آمدند] نخست وزیر 
 آقـاي . شـد  بینـی  پـیش  اي  چاره راه. کند مخالفت  - شود  می مطرح مجلس در زوديه  ب که

 عـدم  از و داد را ها  پیشرفت گزارش. آمد تهران يمتروشرکت   عامل مدیر ابراهیمی] اصغر[
  . داشت گلهآن شرکت  عمومی مجمع تشکیل

 حـسن  از همگـی . اسـت  سـفر  در وزیـر  نخست .داشتند جلسه من دفتر در قوا سران شب
 غیبی امداد مرهون را آن موفقیت ،اتفاق به و بودیم راضی آمریکا علیه مثل به مقابله اجراي

  . می دانیم)میر اهللا نَلکّ و یترم ذ إ یتمر ما و (ۀشریف آیه مضمون تجسمو 
 بـر  شـد  قـرار . شـد  مطرح ملل سازمان لکدبیر] یارآقاي خاویر پرز دکوئ   [ جدید پیشنهاد

 معرفـی  گـروه  کار تشکیل یا و.... محاکمه بس، آتش ،متجاوز معرفی. بمانیم گذشته موضع
 آورده پیـشنهاد  قـذافی  فرستاده گفتند اي  خامنه آقاي .بس آتش رسمی، غیر طور به متجاوز

 هـم  لیبـی در این صـورت  . شویم جنگ وارد عربستان با  وبرداریم عراق جنگ از دستکه  
رئـیس سـازمان حفاظـت و       [ ترابـی ] مـصطفی [ سـرهنگ  بـه . نکـردیم  قبول. شود  می شریک

  .دادیم دستوراتی جاسوسی کیس یک مورد در] اطالعات ارتش
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 موشـک  تولید  - همت شهید طرح براي ارز و ریال و ماشین حواله و آمد محسن وقت اول
 تـصمیم  زمزمـه  ،صـبح  اخبـار  در. گرفـت  -  روسـی      دوربرد سوخت مایع، شبیه به اسکاد     

  .  استشده بلند شان کشتی دو خوردن موشک تالفی به آمریکا
 رئـیس . خوانـدم  را هـا  گـزارش  ده و نیم  تا  ورسیدم مجلس بههشت و نیم صبح   ساعت
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 هـاي  کـشتی  بـه  مـا  حملـه  تالفـی  مـورد  در را خـود  تصمیم که کرده اعالم آمریکا جمهور
 آمـاده  دادم دسـتور  نیروهـا  بـه .  است خواندهفرا   مشورت به را کنگره سران و گرفته آمریکا

  . کنند آماده مثل به مقابله حمله براي را خود طرح و باشند دفاع
 تحویل از و واستخ را تبلیغاتی سیاست .آمد] رئیس سازمان صدا و سیما    [ محمد اخوي
 آمریکـا  گفـتم  تبلیغات مورد در. بود شاکی نفره سه گروه به جنگ پشتیبانی ستاد اختیارات

  . دارند نگه شاداب را مردم روحیه ولی ،نکنند تحریک را
  و آمــد مجلــس کارکنــان مــسکن یتعــاون رئــیس

 خانم. کرد استمداد نظرشان مورد اراضی تملک براي
 بـراي  و داد کار زارشگ. آمد مجلس مترجم موسوي
  . کرد استمداد مسکن مشکل

 آلمـان  بـه  سـفر  گـزارش . آمـد  آقامحمـدي  آقاي
 روسـیه  بـه  سـفر  و اسـکناس  کاغذ تولید بررسی براي

ــراه ــر هم ــت وزی ــا روس. داد را نف ــرد ه ــورد س  برخ
 فقـط است؛ آنهـا       نشده انجام مهمی توافق و اند  کرده
 اصـرار  بنـدرعباس  - سـرخس  آهـن  راه احداث روي
  . اند داشته

 و هـوایی  نیـروي  وضـع  گـزارش  .آمـد ] فرمانده نیـروي هـوایی    [ ستاري] منصور[ تیمسار
 هـا   آمریکـایی  شـرارت  بـه  دادن جـواب  بـراي  ییها طرح گفتم .داد را آینده عملیات برنامه
 در جنـگ  تبلیغـات  ستاد اعالمیه صدور اجازه خرازي آقاي. باشند دفاع آماده و کنند آماده
  .گرفت را ها مریکاییآ تهدید مقابل

 کـه  داد اطالع و کرد بیدارم تلفنی نفت وزیر] آقاي غالمرضا آقازاده[ دو و نیم ،   ساعت
 بــه و کــرده محاصــره را "رســالت" و "رشــادت" نفتــی ســکوي دو ،آمریکــایی ناوهــاي
آن  کـه  اند  خواسته و کنند باران گلوله را سکو خواهند  می که اند  کرده اخطار نفت کارکنان

   .اند زده آتش را آنجا باالخره و کنند لیهتخرا 
. انـد   شـده  تخلیه هم آنها افراد گفت و داد را خبر همین هم ارتش دریایی نیروي فرمانده

 گفــتم دریــایی نیــروي بــه و بزنــد ناوهــا بــه اي ضــربه بتوانــد اگــر گفــتم هــوایی نیــروي بــه
 گلولـه  را کویت صابري فتین منطقه که است قرارهم   سپاه .بیاورند منطقه به را انداز موشک

 

 غالمرضا آقازاده وزیر نفت
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 تالفـی  عنـوان  بـه  را حملـه  رسـماً  ،آمریکـا  تلویزیون که داد اطالع محمد اخوي. کنند باران
  . 1 استکرده اعالن کویت کوپتر هلی سوي به تیراندازي

 مـسئول  بهداشـت  وزیـر  شـد  قـرار  .کـردم  شرکت جنگ یبانیتپش عالی  شورايجلسه   در
محـسن   و اردبیلـی  ، موسـوي  اي  خامنـه  آقایـان  ابـ  شـب  اول. باشـد  جنـگ  مجروحان درمان

 بودند داده پیغام امام .داشتیم اي  جلسه نفتی سکوي به آمریکا تجاوز و جنگ درباره رضایی
 رد مرحلـه  ایـن  در بحرین پایگاه یا آمریکا ناو به موشک زدن پیشنهاد. کنیم برخورد محکم

 موشـک  ،هـستند  آنجـا  مریکـا آ پـرچم  بـا  هاي  کشتی هنوز که کویت بندر به شد قرار و شد
  . بزنیم

 شـد  معلـوم  .داشـتم  ارتبـاط  نفتـی  و نظـامی  مراکـز  بـا . مانـدم  مجلـس  در دفتـرم  در شب
.  استدیده آسیب سکو یک و شده منهدم سکو یک و اند رفته منطقه از آمریکایی نیروهاي

 از بعـضی  و اند  کرده تائید را آمریکا اقدام ،غربی هاي قدرت بیشتر .گرفتیم را آمریکا رادیو
ایـن   عمـدتاً  هـم  آمریکـا  داخل ي سیاسی در  ها جناح سران ونموده   محکومآن را    ها  شرقی

  .2اند کرده تاییدحمله را 
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. دادم گوش انگلیس و آمریکا فارسی رادیو به و دمخوان را ها گزارش ،ورزش و نماز از بعد
 سـهام  هـاي  بـورس  و بازار در بحران ایجاد و دنیا اقتصادي مسائل بر فارس  خلیج بحران تاثیر

 از نفت قیمت رفتن باال و درصد 22 اندازه به سهام قیمت سقوط و آسیا و اروپا و آمریکا در
                                                

 ریگان رئیس جمهور آمریکا،  دو ساعت و نیم پس از حمله نیروي دریـایی ایـن کـشور بـه دو سـکوي نفتـی ایـران در آب هـاي خلـیج                - 1
هـاي   در اجـراي دسـتورات مـن، کـشتی    « :ن بیانیه آمده استدر ای. فارس، با انتشار بیانیه اي گفت که شخصاً دستور حمله را صادر کرده است 

. هاي بین المللی  در مرکـز خلـیج فـارس حملـه کردنـد      نیروي دریایی آمریکا ساعت هفت صبح ـ به وقت واشنگتن ـ به سکوي ایران در آب  
 .هاي دوست و رئیس شوراي امنیت سازمان ملل بوده است این حمله  با هماهنگی کنگره ، دولت

وروي حمله نظامی آمریکا به سکوهاي نفتی ایران را یک عمل تجاوزکارانه مسلحانه و یک ماجراجویی جدید توصـیف کـرد و آن را      ش - 2
وزیر خارجه بلژیک این حمله را دامـن زدن بـه خـشونت قلمـداد کـرد و      . نخست وزیر ایتالیا از حمله آمریکا ابراز نگرانی کرد  . محکوم نمود 

شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ضمن قدردانی از حمله آمریکا بـه سـکوهاي نفتـی ایـران، اعـالم کـرد ایـن           .  نمود نسبت به آن اظهار تأسف    
جفري هاو وزیر خارجه انگلیس نیز اقدام آمریکا را دفـاع از خـود دانـست    . اقدام می تواند آزادي کشتیرانی  در خلیج فارس را تضمین نماید     

 .و از آن حمایت کرد
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 آمریکـا  تجاوز منطقه. است اخبار رأس رد و کرده نگران را دنیا و شده درشت جنگ اخبار
  .سوزد می سکوها از یکی هنوز و است آرام سکوها در

 دربـاره  دسـتور  از قبـل . نماینـدگان گفـتم    بـراي   را درگیري اخبار ،جلسه شروع از پس
. آمـدم  دفتـرم  بـه . بـودم  علنـی  جلـسه  درده و ربـع       ساعت تا. 1کردم صحبت آمریکا تجاوز

 خـاموش  را آتـش  دارنـد  کـه  داد گـزارش  منطقـه  از]  دریایی ارتش نیروي[=  نداجا فرمانده
  ؛ کـرد  مـشورت  المللـی   بـین  محـاکم  بـه  شـکایت  بـراي  نفـت  وزیر] آقازاده[ آقاي. کنند  می

  . کردم موافقت
 شـوراي  و فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي جلـسه    بـه  ،جنـگ  امور به رسیدن براي عصر
 و الریجـانی ] محمـد جـواد   [ آقایـان . مانـدم  دفترم در  و نرفتم مبارز روحانیتجامعه   مرکزي

 مشورت ملل سازمان کل دبیر به جواب درباره  وآمدند خارجه وزارت از ناصري] سیروس[
 و نـشود  قطـع  مـذاکرات  و شـود  حفـظ  اصـول  که بدهند جواب اي  گونه به شد قرار. کردند
 قـرار  ،کـا آمری اخیـر  تجاوز خصوص در ،هم امنیت شوراي به شکایت درباره. باشد کشدار

  .کنند پیگیري شد
 هـاي  طرح درباره و گفتند را نیازهایشان .آمدند سپاه دریایی نیروي فرماندهان شب اول

 تنـدرو  هـاي   قـایق  قـدرت  از کـه  ییهیاهو. شد بحث فارس   خلیج در مثل به مقابله براي آنها

                                                
جنایت جدید آمریکا در خلیج فارس، حادثه اي که دیروز به وجود آوردند، پیش بینـی هـایی را کـه مـسؤوالن     «: ق آمده است در این نط  - 1

از همان روزهایی که آمریکایی ها تهدیـد و ارعابـشان  را شـروع کردنـد، مـسئوالن      . جمهوري اسالمی در ماه ها قبل کرده بودند، اثبات کرد      
  سیاست آمریکا، سیاست ماجراجویانه، دخالت گرانه و بهانه جویی است، براي نجـات حـزب بعـث عـراق و    کشور ما اعالن کردند که این   

        شـود، بـه نفـع ایـن      سرکوب انقالب اسالمی ایران  و هر روز که می گذرد و هر حادثه اي که اتفاق می افتد، یک سند در تاریخ ثبت  مـی
اند، این سیاست بی معنا را که با ادعاهایـشان ناسـازگار اسـت، توجیـه بکننـد و خـود آنهـا         تهدوستان کاخ سفید هم تا به حال نتوانس   . اظهار نظر 

هـدف همـان هـایی بـود کـه مـن       . سیاست سردرگم به این دلیل که ادعاها با عمل، اصـالً تطبیـق نمـی کنـد         . تعبیرشان سیاست سردرگم است   
آرامش و تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و ما مـی بینـیم کـه اینهـا     عرض کردم اما ادعاها این است که ما آمده ایم براي حفظ صلح و        

هر روز دارند یک ضربه به امنیت و صلح می زنند و حتی جریان دارد از منطقه عبور مـی کنـد و از دیـروز و امـروز بـه خـصوص در مراکـز                 
 29 تا امروز بی سابقه بوده و حتی سقوط بورس هـا از سـال   1929ا بدترین بحران را به وجود آورده که به تعبیر خودشان  از سال       یاقتصادي دن 

ها در منطقـه کویـت    هم شدت بیشتري پیدا کرده است، سردرگم به این دلیل که دو روز پیش آمریکا رسماً اعالم کرد، تیر غیبی که به کشتی   
 -راموش کردند و به عنوان تالفـی تیرهـاي غیـب    هاي رسمی شان را ف  ساعت، اینها آن اعالن 48خورده ربطی به آمریکا ندارد ولی باگذشت        

تعبیـر رئـیس جمهـور    .   به یک منطقه نفتی جمهوري اسالمی ایـران گـستاخانه حملـه کردنـد    -که همیشه در این منطقه حضور خواهد داشت      
رجـوع  » . بـی معنـا  عاًه و واقیک سیاست ابلهان: سابق آمریکا از سیاست آقاي ریگان، در نظر بسیاري از ناظران بی طرف دنیا یک حقیقت است 

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366هاي پیش از دستور سال  هاشمی رفسنجانی، نطق« کتاب ←کنید 
 



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

319 

 پیچیده و سنگین و مهم لیوسا به احتیاج دریا  است؛خورده شکست ،بودند انداخته راه سپاه
  . دارد

 ایـران  بـه  من دعوت به که هندوستان مجلس رئیس چاگر بالراهام آقاي از استقبال براي
 سـر  آنهـا . باریـد   می سبکی باران. رفتم مهرآباد فرودگاه به شبنه و نیم     ساعتاست،   آمده
. شـد  او بـا  کوتاهی مصاحبه و شد انجام استقبال مراسم. آمدند فرود،  ایر ایرانپرواز   با موقع
 بـه  مـن  اتومبیـل  بـا . هـستند  او همـراه  زن یـک  جملـه  از هنـد  مجلس نمایندگان از نفر شش

  . رفتیم پاسداران در آنها اقامتگاه
 هـاي   تلفـن  ،مخـابرات شرکت   اینکه از ،فروزنده] محمد[ آقاي. رسیدم خانه به وقت دیر

  .بود شاکیاست،  کرده قطع  اهواز در را سپاه
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 سقوط و ها بورس اوضاع آشفتگی ها  گزارش در. آمدم مجلس بههشت و نیم صبح      ساعت
 در ایـران  تالفـی  از نگرانـی  و اسـت  اخبار صدر در جهانی مهم هاي بورس در سهام ارزش
 الفـشین   ام نفتـی  میـدان  بـه  توپ گلوله چند خوردن. است حاکم هنوز ،آمریکا تجاوز مقابل

 جلـوه  کوچک را آن کنند  می سعی است، اما  کرده ایجاد جدیدي نگرانی کویت) صابري(
  . دهند
 . رفـتم  جنـگ  پـشتیبانی  عـالی  شـوراي جلـسه   بـه . کـردم  کار دفترم درده صبح    ساعت تا
 هـاي   سـرمایه  از مالیـات  گـرفتن  -1   :بود مطرح جنگ اضافی مخارج تامین براي ییها طرح
 قیمـت  بـه  ارز مبلغـی  فـروش  -3. صـادراتی  تجـار  درآمد از بخشی گرفتن -2. کالن و زیاد
 بیـشتر  بررسـی  به، تصمیم گیري    دیگر مورد دو در و شد تصویب مبهم طور به سومی؛  آزاد

  . شد موکول
 یـک کـه    داشـتم  مجلـس  در هند پارلمانی هیأت با مالقاتی عصر .برگشتم دفترم به ظهر
   .نداشتیم جدي مشخص حرفو  بود دوستانه و کلی ها حرف شتربی .کشید طول ساعت

 هـم  .گرفـت  درد پایش و خورد زمین هند مجلس رئیس ،مجلس هاي  پله در رفتن موقع
 ،ریشتـ ا در جدیـدمان  سـفیر ] شـیرازي [کـار    نقره] حسین[ آقاي. شدیم شرمنده او هم و من

  . کردم ارک دفترم درشش و نیم  ساعت تا. آمد مشورت و خداحافظی براي
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 اقامـت  محـل  بـه  ،ایـم   داده هنـدي  مهمانـان  افتخـار  به که شامی ضیافت در شرکت براي
 بـه  هنـد  دخالـت  و سـریالنکا  و هـا  تامیـل  وضـع  درباره رسمی غیر مذاکراتی .رفتم مهمانان

 مادرش از بعد] نخست وزیر هند  [ گاندي راجیو رهبري وضع و آنجا در صلح پاسدار عنوان
 صـحبت  هنـد  فنی و اقتصادي وضع و کند پر را ءخال نتوانسته که - گاندي] ایندیرا[ خانم -

  .شد
 حـل  و ایـران  از هنـد  بیـشتر  نفت خرید و بازرگانی روابط توسعه درباره هم شام میز سر

   نماینده خانم و مجلس رئیس. شد مذاکره کشور دو در مقیم هندیان و ایرانیان مشکالت
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 برایـشان  وشـت بـدون گ   مخـصوص  غـذاي  و نددخور  نمی گوشت ،بود ایشان همراه که
بـه   مقداري گفتم. بود آمده خوششان خیلی ،ایران بم خرماي و پسته از .بودند کرده درست

  .کنندآنها هدیه 
  

1987  اکتبر             22  1408 صفر 28   |   مهر 30 پنجشنبه

  
 نخست] آقاي میرحسین موسوي  [ ظهر از پیش. گذشت مطالعه بهقت  و بیشتر . بودم منزل رد

 ،ایـران  از خـارج  ییجاها در که ست ا این نظرشان امام گفت و آمد امام زیارت از بعد وزیر
قـوا   سـران  جلسه در شد قرار. کردیم بحث باره این در مقداري .شود داده آمریکا به جواب
 جنـگ  ادامه از حمایت در ها  سوري. است یراض ؛داد را سوریه به سفر گزارش. شود بحث

 در ایـران  مقاومـت  از .داشـت  خـصوص  این در جالبی مطالب . هستند جدي صدام سقوط تا
 و کننـد   مـی  تـالش  شـرق  بلـوك  به ایران کردن نزدیک براي و دارند اعجاب آمریکا مقابل
 ،دوسـت   رفیـق ] محـسن [ آقـاي  و کننـد  گـري  میـانجی  عربستان و ما بین که اند  گرفته اجازه

 داد توضـیح  مـا  به رساندن براي را سوریه به آمریکا پیام.  است کرده تامین را هایش  خواسته
  . نرمش و دارد تهدیدهم  که

 االحمـدي  نفتـی  پایانهبه   موشکییازده،   ساعت که داد اطالع رضاییمحسن   آقاي ظهر
 اطـالع  فـراوان  خـسارات  ایجاد و پایانه به آن اصابت از ها  خبرگزاري و شدهخورده   کویت

رمانده جنگ به رئیس کمیسیون دفاع مجلس دفاعی نامه ف
 مجلس
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  . کردم تعقیب را موضوع این شب تا. 1اند داده
.  اسـت  کـرده  ایجـاد  غـرب  سیاسی و اقتصادي مراکز در زیادي وحشتحمله موشکی،   

 در آمریکـا  جـواب  هـم . شـود   نمـی  بهتر این از. خداست خواستو این    خورده جاه  ب خیلی
 بـراي  ه کـ  - یکـا آمر کننـده  دعـوت  - کویـت  جواب هم و ماست نفتی سکوهاي به تجاوز

 کـه  غـرب  سهام و ها بورس بازار به دیگري ضربه و است آمده آمریکا پایانه این از استقاده
در بخـش موشـکی      کـارش  از یگزارشـ  و آمد محسن شب.  است کرده وارد ،بودند آشفته

  .بیند می تحرکی ؛داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 در  مجموعه تأسیسات بندري االحمدي کویت آتش گرفـت و صـدور نفـت    "سی ـ ایلند " در این حمله موشکی، ترمینال برون ساحلی - 1

این ترمینال زیربناي اصلی صادرات نفت کویت محسوب می شد و سـوپر نفـتکش هـا فقـط مـی توانـستند از ایـن ترمینـال          . از آن متوقف شد   
 .بارگیري کنند

  
  
  
  
  
  
  
  

 عکس آبان ماه 
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 پشت سفید 
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1987 اکتبر 23                          1408 صفر 29    |   آبان 1 جمعه



. گـرفتم  را خارجی رادیوهاياخبار  و خواندم را ها گزارش منزل درا ساعت ده و نیم صبح  ت
 کـرده  تحقیـر  را آمریکـا  هـم  و برده باال را ما حیثیت هم ،کویت حمديالا ترمینال به ضربه
. زد  مـی  حـرف  خـورده  شکـست  فرمانـده  یـک  مثل ،خود دیشب مصاحبه در ریگان. 1است

 ؛باشـد  حماسـی  و تنـد  رفت  می انتظار ،مصاحبه از خودداري ماه هفت از بعدکه   اي  مصاحبه
 آشـفتگی  و االحمـدي بنـدر    بـه  ضـربه  ولی. ماست نفتی سکوهاي زدن از بعد که مخصوصاً

                                                
کویت بابت حمایت از عراق، دعـوت از آمریکـا و پـرچم زنـی بـر روي نفـتکش هـاي خـود،         « :  مفسر شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت - 1

 تنهـا از   .ثر این حمله صادرات نفت کویت ، یک میلیون و دویست هـزار شـبکه در روز کـاهش یافتـه اسـت     بر ا. بهاي سنگینی پرداخته است   
 . درصد نفت کویت صادر می شد80این ترمینال 
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  . استکرده الحس خلع را او غرب اقتصادي وضع و ها بورس
 خطبـه  .کـرد  محـدودم  ،ها  خطبه وسط بارانبارش  . کردم اقامه دانشگاه رد را جمعه نماز

 هنگفـت  ضـررهاي و   دادم اختـصاص  فـارس   خلـیج  در آمریکا مداخله بندي جمع به را دوم
  . برگشتند شب و رفتندبه قم  محسن و عفت .1تشریح کردم را آمریکا

 مخـصوص  رارگـاه ق ،فارس  خلیج براي که کرد پیشنهادو   آمدشیرازي   صیاد آقاي عصر
 مـذاکره  مثـل  بـه  مقابلـه  سیاسـت  به راجع .آمد احمدآقا. کنیم آن فرمانده را  او خود و بزنیم

 و کمبودهـا  و هـا   تبعیض و نابسامانی از. آمدند )ع(ابیطالب بن علی لشکر فرماندهان. کردیم
 هـم  بـستگان . آوردنـد  نـذري  خورشت و پلو ما براي شب. بودند شاکی سپاهدر   حسابی بی
  .بودند مانمانمه

  
1987 اکتبر 24                             1408 صفر 30    |   آبان 2 شنبه

  
 بـه  کـه ] نماینده نطنـز  [ کاشانی احمد آقاي. کردم  می مطالعه  و بودم منزل در یازده ساعت تا

 ایجـاد  جـرمش  ؛نمـود  مظلومیت ادعاي و کرد تلفن ،آمده منزل به زندان از مرخصی عنوان
                                                

 در خطبه اول ادامه بحث استکبار و استضعاف از مجموعه بحث هاي عدالت اجتماعی دنبال شد و موضـوعات امامـت از دیـدگاه قـرآن،           - 1
در خطبـه دوم نیـز دربـاره مـسایل روز، وضـعیت      . با معاویه و طرح مأمون براي مقابله با قیام سـادات علـوي مطـرح شـد      ) ع(مام حسن   مبارزه ا 

منطقه خلیج فارس و درگیري مستقیم با آمریکا، مشکالت مالی آمریکـا، شکـسته شـدن ابهـت آمریکـا، ظهـور تنـاقض در سیاسـت آمریکـا،              
آمریکـا، تقویـت روحیـه اتکـا بـه خـدا در دل ملـت ایـران و سیاسـت منطقـی جمهـوري اسـالمی             کشف ماهیـت جنـگ پـس از لشکرکـشی       

به هر حال ما سیاستمان منطقی است، حرفمان قابـل قبـول اسـت، بـه     « : در بخشی از خطبه دوم آمده است  . هایی به نمازگزاران ارائه شد     تحلیل
 اولین وظیفه شـما در جنـگ، معرفـی متجـاوز اسـت، شـما متجـاوز را اعـالم         شوراي امنیت گفتیم و از اول هم همین مطلب گفته شده بود که  

فقـط و فقـط آنهـا ایـن راه را مـی خواهنـد و مـی گوینـد مـا          . بکنید، اگر دیدید جنگ تمام نشد، خوب اینها زیر بار این منطق حق نمی رونـد    
نفـت شـما قطـع    . ما را بزند، شـما مقابلـه بـه مثـل نکنیـد     اسلحه، هواپیما، موشک و اطالعات به عراق بدهیم، عراق هم در خلیج فارس نفت ش       

 و اگـر انـسان بخواهـد    بشود، پول نداشته باشید تا اینکه  در جنگ کوتاه بیایید، تا حق تان را نتوانید بگیرید، این حرف عوامانـه اینهـا اسـت     
       االن آمریکـا در اثـر سیاسـت    . فتار شده استآمریکا به خلیج فارس آمده و به شدت گر. بدون تعارف حرف بزند، حرف اینها همین است

ما از اول گفتـیم اگـر پـرچم روي کـشتی زدیـد،      . اش، آن چنان گرفتار شده و به بن بست رسیده که به تعبیر خودشان قابل ترحم است        ابلهانه
تـا حـاال بـه    . ش آسـان نیـست  پرچم ها را زدید، گفتیم اگر اولین گلوله را شلیک کردید، دیگـر متوقـف کـردن   . دیگر برداشتنش آسان نیست 

اینجا  رسیده، یعنی به انفجار بزرگترین بندر صدور نفت منطقه رسیده، باز هم حاال می گوییم، به آمریکا، انگلیس و فرانسه مـی گـوییم و بـه             
ت از شـرارت و توطئـه   حاال که تا اینجا رسیده، از حاال دس! خیلی خوب. خود این شیوخ مهماندار می گوییم، باز هم راه برگشت وجود دارد    

یا اینها بی طرف باشند، یا زودتـر بیاییـد متجـاوز را اعـالن کنیـد کـه بـه خـتم         . یکی از همان طرق قبلی را انتخاب بکنید، یا عراق نزند  . بکشید
غیـب هـا خیلـی    جمهوري اسالمی متکی به خدا است و از ایـن تیـر   . اگر این سه راه را انتخاب نمی کنید، راه دیگر همین است     . جنگ برسیم 
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1366هاي جمعه سال  هاشمی رفسنجانی، خطبه« کتاب ←رجوع کنید »  .فراوان دارد
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  .است امام به اهانتهمچنین  و جنگ حال] کشور[ در ،ارتش و سپاه نبی تفرقه
 جنـگ  پـشتیبانی  عـالی  شـوراي  مـصوبات  اجراي عدم از و کردند تلفن اي خامنه اهللا  آیت

 بـا  قـبالً  که کردیم لغو را عصر امروز جلسه علت همین به و داشتند گله وزیر نخست توسط
  . شود توجیه وزیر نخست ]وسويآقاي میرحسین م[، قوا سران جلسه در مذاکره

 ایـران  نظـامی  و سیاسی پیروزي ،انگلیس جراید. خواندم را ها  گزارشو آمدم مجلس به
 معتقدنـد  و انـد   کـرده  درشـت  را کویت االحمديبندر   به زدن موشک جریان در آمریکا بر

  . ندارد جبران براي راهی و شده تحقیر] در این حمله موشکی[ آمریکا
 مـصوبات  درباره .ندآمد افشار] علیرضا[ و مقدم و آبادي فیروز] حسندسی[ آقایان عصر

 را شـورا  هاي طرحآنها  . شد رفع که داشتند ابهاماتی ها  برنامه و جنگ پشتیبانی عالی  شوراي
  و  آمد ترابی سرهنگ. آمد جنگ مالی امور براي دوست رفیق] محسن[ آقاي.کنند می آماده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کـار  دفتـرم  در  هفت  ساعت تا. خواست راهنمائی جاسوسی کیس یک از استفاده براي
  . کردم

 بدرقه رئیس مجلس هند در فرودگاه مهرآباد
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 .رفتـیم  فرمانیـه  در هنـد  سفارت رزیدانس به هند مجلس رئیس ضیافت در شرکت براي
 توسـعه  درباره خوبی خصوصی مذاکرات. آمدند هممجلس   رئیسه هیأت ياعضا از جمعی
 مقـیم  هندیان و ایرانیان مشکالت و نفت خرید قبیل از موجود جزئی مشکالت رفع و روابط

 روابـط  توسـعه  طرفدار و اند راضی ما نوازي مهمان و شیرازبه  سفر ازآنها  . داشتیم کشور دو
. رسیدم منزل به شب ده ساعت. هستند همکاري موانع جزئی مشکالت حل وبین دو کشور    

 .بارید  می شدیدي باران. وخوابیدم گرفتم را تلویزیون دوم شبکه ده و نیم شب    ساعت اخبار
  .آید می باران مدامدر تهران  که است روز چند

  
1987 اکتبر 25                      1408 االول ربیع 1    |   آبان 3 یکشنبه

 گـوش  صـبح  اخبـار  به و خواندم را ها  گزارش دفترم درعلنی مجلس،    جلسه به رفتن از قبل
  - نمایندگان به جلسه از قبل. خورد یم چشم به فارس خلیج در آرامش احساس کمی. دادم
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 سـاعت . کننـد  مراعات را نظم ،جلسه در هند پارلمانی هیأت حضور هنگام که کردم توصیه
 و نشـستند  هـا   تماشاچی محل درآنها  . آمدند جلسه به همراهان و هند مجلس رئیس نه صبح 

 حـرف  .1دادیـم  انجـام  را مـذاکرات  دوم دور یمنـه و نـ     ساعت. گفتم کوتاهی مقدم خیر من
                                                

رئیس پارلمان هندوستان که به دعوت رئیس مجلس ایران به تهران رفته است، در دیـدار پـنج روزه   «:  رادیو بی بی سی در تفسیري گفت      - 1
گفتگـوي او بـا هاشـمی    . ات جمهوري اسالمی از جمله  با رئیس جمهـوري و نخـست وزیـر ایـران گفتگوهـاي مهمـی انجـام داد        خود با مقام  

در آخرین گفتگویـشان کـه روز گذشـته انجـام گرفـت، گروهـی از نماینـدگان        . رفسنجانی در دو نوبت، بیش از یک ساعت به طول انجامید  
او در هنگام بازگشت از ایران گفت که در نتیجه  حضور نیروي خـارجی،  .  دهلی حضور داشتندمجلس ایران و سفیران دو کشور در تهران و  

صلح در سراسر منطقه، چه در خلیج فارس و چه در دریاي عمان و در اقیانوس هند، به خطر افتاده است و هر چه بر وسعت حـضور نیروهـاي     
هاشمی رفسنجانی گفت که گفتگوهایش بـا رئـیس پارلمـان هنـد، بـسیار      . افتادخارجی در این منطقه افزوده شود، صلح بیشتر به خطر خواهد       

هفتـه گذشـته وزیـر    . محکـوم کردنـد  را ثمر بخش بوده است و تأکید کرد که هر دو طرف، حـضور نیروهـاي خـارجی در آب هـاي منطقـه       
فیـدل کاسـترو گفتـه بـود کـه      . ارس جلب کندخارجه ایران  توانست نظر فیدل کاسترو را در محکوم کردن حضور نظامی آمریکا در خلیج ف   

چنان که از تالش هاي اخیر ایران بر می آید، این کشور امیـدوار  . آمریکا براي تجاوزات خود در خلیج فارس، بهاي گزافی خواهد پرداخت         
شـمی رفـسنجانی در   ها. است که بتواند جرگه کشور هاي غیر متعهـد را در مخالفـت بـا حـضور نظـامی آمریکـا در خلـیج فـارس بـسیج کنـد           

مالقاتش با رئیس پارلمان هندوستان از عدم کارآیی جرگه کشورهاي غیر متعهد شکوه کرد و گفت کـه اگـر مـا بـه عنـوان کـشورهاي غیـر                 
 بـدیهی اسـت کـه بـسیاري از     .متعهد به اندازه کافی فعال بودیم، دار و دسته نـاتو جـرات نمـی کردنـد کـه ایـن همـه نیـرو بـه منطقـه بیاورنـد                 

از قـول فیـدل کاسـترو نقـل     . رهاي غیر متعهد از این اقدام ناتو نگرانند، چون بیم آن دارند که خودشان روزي مورد تجـاوز قـرار گیرنـد      کشو
شده که او در بسیج کردن جرگه غیر متعهد ها علیه آمریکا، با ایران موافق است و گفته است که کشورهاي غیر متعهد، بایـد بـسیج شـوند تـا          

ایـران مـی کوشـد کـه جرگـه  کـشورهاي غیـر متعهـد  را وادارد تـا در یـک اجـالس            . در مقابل مداخله آمریکا نشان بدهنـد    واکنش مناسب   
در ایـن بـاره بـا کـشورهاي دوسـت ایـران از جملـه چنـد کـشور عربـی           . نـد نالعاده، حضور نظامی آمریکا در خلـیج فـارس را محکـوم ک       فوق

فق شوروي که در میان کشورهاي غیـر متعهـد طرفـدارانی دارد، تـالش هـایی انجـام گرفتـه        گفتگوهایی شده است و همچنین  براي جلب توا  

 مالقات با رئیس مجلس هند
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 دفتـرم  بـه  من. شد تکرار دیگر الفاظ با گذشته کلیات و تعارفاتو جلسه به     نداشتیم اي  تازه
  . داشت مالقات مجلس رئیسه هیأت با ،هند هیأت و مدمآ

 اشـغال  تهدیـد  ارتـش  و سـپاه  گفت و آمد فارس  خلیج در دفاع امور براي روحانی دکتر
 پدافنـد  درباره. دهند نمیبه آن    را الزم بهاي و گیرند  نمی جدي را آمریکا طرف از ما جزایر

  . کردیم مذاکره هم فارس خلیج براي شیرازي صیاد فرماندهی به قرارگاهی تشکیل و
 رؤسـاي  ظهـر . داد انجـام  مـن  بـا  کوتـاهی  مـصاحبه  و آمـد  هیأت همراه هندي خبرنگار

 جـائی  از شد قرار. ندارند بودجهآنها  . آمدند ارمريژاند و شهربانی و ارتش سیاسی عقیدتی
  . داشتم جنگ امور درباره مالقات چند عصر. شود پرداخت
 کوتـاهی  هـاي   مـصاحبه آنجـا    در .رفـتم  فرودگـاه  به هند مجلس رئیس بدرقه براي شب

 و  مراسـم  لـذا  ،باریـد   می باران. 1شد انجام هند مجلس رئیس جاکار   بالرامآقاي   و من توسط
  . نشد انجام باال سطح یفاتتشر

در ایـن جلـسه   . رفـتم  اي خامنهاهللا   یتآ دفتر به  قوا سران جلسهشرکت در    براي  آنجا از
 شـد  قـرار . اسـت  نکـرده  پیشرفتیاین مذاکرات   . شد بحث فرانسه با جاري مذاکرات درباره

 و بحـث  هـم  ملـل  سـازمان  دبیرکـل  نامه به جواب درباره. باشدنیازي    بی روي از ما برخورد
 عـالی  شـوراي  تـصمیمات  کامـل  انجام عدم خاطر به وزیر نخست آقاي از. شد گیري  تصمیم
 علیـه  ایـذائی  کارهـاي  مـورد  در شـد  توصـیه  و بپذیرد که پذیرفت ایشان و شد انتقاد جنگ

 بـه  سـفر  نتـایج  گزارش وزیر نخست. 2باشیم قاطع مثل به مقابلهدر   ولی ،نشود افراط آمریکا
  .رسیدم خانه به وقت یرد .داد را سوریه

  

                                                                                                              
. است، اما باتوجه به ا ینکه کشورهاي عربی هم در جرگه غیر متعهد ها شرکت دارند، دسـتیابی بـه تـوافقی در ایـن زمینـه کـار آسـانی نیـست            

 کردن عراق، به خاطر تجاوزش به ایران بی اثر بود، هـر چنـد کـه بـسیاري     تالش هاي قبلی ایران براي واداشتن جرگه غیر متعهدها به محکوم   
 .از اعضاي این جرگه به طور خصوصی در خارج از جرگه با ایران موافق بوده اند

 هاي منطقه و از جمله اقیـانوس هنـد، محـل    سفر رئیس مجلس نمایندگان هند در روزهایی که آبراه« : در این مصاحبه آقاي هاشمی گفت      - 1
حضور ظالمانه لشکریان پیمان ناتو شده، از آن رو که هند همواره مخالف این نوع  تحرکـات در منطقـه بـوده، بـه نظـر مـا کـه در ایـن دعـوا                   

در مذاکرات هر دو طرف با حضور نیروهاي خارجی در آب هاي منطقـه مخالفـت کـرده و حـضور     . طرف هستیم، سفري به موقع بوده است    
  ».ندآنان را محکوم نموده ا

بـه دسـتور   .  رادیو صداي آمریکا در این خصوص گفت، پرزیدنت ریگان تصمیم گرفته است واردات آمریکـا از ایـران را ممنـوع سـازد      - 2
همچنین دولت آمریکا بـه صـورت غیـر رسـمی از     . رئیس جمهور آمریکا، همچنین  بعضی صادرات این کشور به ایران نیز ممنوع خواهد شد     

 .در محاصره اقتصادي ایران شرکت کنددولت ژاپن خواست تا 
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 بـازار  ارزش سـقوط . مداد گوش را خارجی هاي  گزارشو   بودم منزل در نه صبح  ساعت تا

ساعت . 1است دنیا مهم مسأله همچنان و آورده دنبال به را ها غربی شدید نگرانی ، ها بورس
 بـه  ظریفه صنایع ارسال راه در محدودیت از شکایت براي نفر دو. رسیدم مجلس بهم  نه و نی  
 هـزار  سه به هم را مسافر همراهکاالي   و کرده ممنوع را پست با ارسال دولت. آمدند خارج
  . استنموده محدود تومان

 انجـام  است قرار که عمومی بسیج تبلیغات برنامه درباره. آمدند کشور تبلیغات مسؤوالن
 در سـپاه  شـنود  مـسؤوالن  از نفـر  دو. بدهنـد  را خودشـان  طـرح  شد قرار. داشتند انتقاد ،شود

  . خواستند کمک مدرن وسائل خرید براي و گفتند خود مهم ابتکارات از .آمدند ها جبهه
. داشـتیم  مـصوبه  چنـد در ایـن جلـسه      . رفـتم  جنـگ  پشتیبانی عالی  شورايجلسه   به عصر

 هنوز. کردم کار دفترم در هشت و نیم شب      ساعت تا. بود سرد هوا .برگشتم دفترم به مغرب
 محـسن  مهمان ها  بچه. آمدم منزل به. بود سرد دفترم و نشده روشن مجلسسیستم گرمایشی   

  .آوردند هم من براي غذا. بودند
  
  

1987 اکتبر 27                      1408 االول ربیع 3    |   آبان 5 شنبه سه



ه بـ  سـنگین  بـرف  کـرج  در  و گرفتـه  آب را تهـران  هاي  خیابانو   باریده يزیاد باران دیشب
 بـه  تاخیر با هم نمایندگان. آورد خواهد باربه   مشکالتی زودرس سرماي.  است نشسته زمین

 مــسائل نقــشآنهــا . اســت عمیــق ســهام ارزش ســقوط از غــرب نگرانــی. رســیدند مجلــس

                                                
بازارهـاي  .  با سقوط سریع ، همه جانبه و ویران کننده ارزش سهام در بازارهاي جهانی بورس، بحران بر اقتـصاد جهـان سـایه افکنـده بـود          - 1

زار سهام وال اسـتریت آمریکـا   سقوط با. بورس جهان از آمریکا گرفته تا هنگ کنگ و از انگلیس تا استرالیا در بحران شدید به سر می بردند   
در ژاپن، بازار سهام ترکیو که بزرگتـرین بـازار   . به قدري سریع اتفاق افتاد که درك هرگونه مفهومی از آن، حداقل چند روز به طول انجامید  

بـازار  .  کنـگ شـد  سهام جهان بود، پنج درصد میانگین ارزش سهام خود را از دست داد و این امر باعث سقوط عظیم بـورس در بـازار هنـگ    
بورس آمریکا که در پنج سال گذشته، بسیار قوي و قیمت ها در آن به طور مداوم رو به افزایش بوده، بـه یـک بـاره بـا بحـران جـدي مواجـه          

 .ارزش دالر نیز به تبع سقوط سهام در بازارها به شدت کاهش یافت. شد
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 .بـودم مجلس   علنی جلسه درت ده و نیم      ساع  تا. دانند  نمی کم بحران این در را فارس  خلیج
  . رسیدم کارها به دفترم در تنفس از بعد

 هالوفیـت   نـوعی  کـشت  طـرح  ازتـا    خواسـتند  مـن   و از  آمدنـد  نمایندگان از جمعی ظهر
 شـد  قـرار . کـنم  حمایـت  ،آیـد   مـی  بـار  شور آب با که فارس  خلیج سواحل در) سالیکورنیا(

  . کنیم حمایت ،باشد هداشت واقعیت اگر  وکنند پیگیري خودشان
او . داد را جبهــه و لــشکر وضــع گــزارش. آمــد کرمــان ثــاراهللا 41 لــشکر فرمانــده عـصر 
 دادن مـسأله . کـردم  شرکت فرهنگی انقالب عالی  شورايجلسه   در. است راضی و خوشبین

  . بود مطرح ها دانشگاه به ورود براي رزمندگان به بیشتر امتیاز
 جلـسه  اي  خامنـه اهللا    آیـت  دفتـر  در] وزه علمیـه قـم    حـ [ مدرسـین  جامعه] اعضاي[ با شب

 جامعه خود وضع و دینی علوم هاي  حوزه وضع جامعه، در روحانیت وضع مورد در. داشتیم
 وضـع  پایـان  در. مانـد  ناتمـام  و شد بحث حوزه در نظم لزوم مورد در. بود صحبت مدرسین

  .شد مذاکره ها هجبه به روحانیون رفتن درباره و کردم تشریح آنها براي را جنگ
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1987 اکتبر 28                  1408 االول ربیع 4   |   آبان 6 چهارشنبه

  
 ارزش سقوط ،اخبار در دنیا مهم مسأله. آمدم مجلس به. بودم خانه درساعت هشت صبح    تا

 نظـر  بـه . داد چـین  سـفر  از گزارشـی . آمـد  طبـسی ] واعـظ [ آقـاي . اسـت  ها بورس در سهام
. انـد  نکـرده  ایشان شخصیت حد در توجهی چینی مسؤوالن ،نبوده رسمی سفر چون رسد  می
 لـه گ   اسـتان  بازرگـانی  لکـ   مـدیر  از نیـز  و اسـت  ناراضی خراسان جدید استاندار انتصابات از

  . دارد
 بـه  کـه  جدیـد  امکانـات  از تشکر ضمن. آمدند برادرش و حکیم] سید محمد باقر  [ آقاي
 براي بیشتر اسراي کردن آزاد جملهاز  بیشتر امکانات خواست در ،ایم  داده عراقی نرزمندگا

 و مـسکن  دادن و آنهـا  به بیشتر حقوق و امکانات و اسلحه دادن و زرهی لشکر یک تشکیل
 بـراي  ارشـاد  وزارت ازچنـد نفـر     .  داشـتند  عـراق  داخـل  بـه  ورود بـراي  بیشتر هاي  راه تامین

 .، آمدنـد  شود  می برگزار تبلیغات براي که مدینه و مکه رانسکنف درباره مشورت و گزارش
  . دهم پاسخ سئواالت به و کنم شرکت که دادم قول

 آقـاي  مقام قائم افشار] علیرضا[ آقاي شب اول و داشت جلسهمجلس   رئیسه هیأت عصر
 غیـر  دائـم  تغییـرات  و سپاه قانون به توجه عدم خاطر به رضایی آقاي از. آمد رضاییمحسن  

 نامه به رئیس مجلس ملی رومانی
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 ،آمـد  نژاد مهدي آقاي. دارند را اشکال این ها  خیلی .کرد استمداد و دارد گله سپاه در زمال
  . کرد مشورت جدید امور براي و داد گزارش

. دادیـم  مثل به مقابله دستور.  است کرده حمله شیراز پتروشیمی پاالیشگاه به امروز عراق
 پرونده به راجعو   آمدند عاتاطال وزارت از. بود وزیر نخست دفتر در قوا سران جلسه شب
 مـریض  گفتنـد  و دادنـد  گـزارش  او حرکات و] رهبر حزب زحمتکشان [ بقائی] مظفر[ دکتر

   ارامنـه  سـري  ارتـش  وضـع . بمانند نظر تحت و کنند آزادش که دادیم نظر. است خطرناك
  . 1کردند مشورت و گفتند را] داشناك[

 هـاي   توصیه و ترکیه به سفر گزارش] معاون سیاسی نخست وزیر   [ معیري] علیرضا[ آقاي
 2هـا   آمریکـایی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا را داد،    598 قطعنامه پذیرش مورد در ترکیه وزیر نخست
  هـم  کنگرلـو  .انـد   کـرده  توافـق  ایـران  پیـروزي  عـدم  خصوص در شوروي با و هستند جدي

  . داد روابط مشکل حل براي ،فرانسه پیشنهاد از یگزارش
  

  
1987 اکتبر 29                    1408 االول ربیع 5    |   آبان 7 پنجشنبه



 بحـران  مهـم  مـسأله  هـم  بـاز  صـبح   هـاي  گـزارش  در. رسـیدم  مجلس به هفت صبح  ساعت
 تغییـر  درباره نمایندگان از جلسه شروع از قبل .دیده می شود   دالر ارزش سقوط و ها  بورس
 سـاعت ده و       تا. بماند ضعو همین به که شد این نظر .کردم خواهی نظر مجلس کار ساعت

 فروزنـده ] محمد[ آقاي ظهر. دادم انجام ار کارها دفترم در تنفس از بعد. ماندم جلسه درنیم  
 بـا  سـپاه  و ارتـش قرار است     که ونشیری پادگان درباره و مهندسی و جنگ امور درباره .آمد
  . کند تخلیه را آنجا سپاه که دارد اصرار نهاجا ؛شد مذاکره ، کنند استفاده هم

                                                
 کتـاب ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوي؛      ←رجـوع کنیـد   ) داشـناك ( منـه  براي آگاهی بیشتر از نحوه تشکیل و فعالیت ارتش سـري ارا     - 1

 .خاطرات ارتشبد حسین فردوست، انتشارات پژوهش هاي اطالعات

پرزیدنت ریگان دستور تحریم کامل واردات از ایران را صادر کرده است و گفته اسـت کـه صـادرات آمریکـا     « : رادیو بی بی سی گفت   - 2
  هـزار 600آمریکا تابستان گذشته  بزرگترین خریدار نفت ایـران بـود و روزانـه    . ر حد احتیاجات مردمی باشد به ایران، باید حداقل و تنها د      

          بشکه نفت از ایران خریداري می کرد، از طرفی صادرات آمریکا به ایران از قبیـل  مولـدهاي کوچـک قابـل حمـل، تجهیـزات مربـوط بـه
و برخی از لوازم یدکی هواپیما بود کـه برخـی از آنهـا مـی توانـست بـه صـورت بـالقوه در         ارتباطات، تراکتور، قایق موتورهاي بزرگ دیزلی      

  ».اکنون این اقدام نشانه آن است که آمریکا دیگر نمی تواند در برابر ایران صبر کند. جنگ  به کار گرفته شود
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 مـورد  در .کـردم  شـرکت  جنـگ  پـشتیبانی  شـوراي  و دفـاع  عالی شورايجلسه   در عصر
 از. داشـتیم  مـصوباتی  پدافنـد  عـادي  و حـساس  خط معناي و عمومی بسیج و جنگ تبلیغات

  .ماندم تنها منزل در من و رفتند بستگانشان منزل به ها بچه. رفتم خانه به آنجا
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 به موشکی دیشب. بودند ما مهمان بستگان ظهر. گذشت مطالعه بهوقتم   بیشتر. بودم منزل در
 خـود  اینکـه  تـا  ،ندادنـد  خبـري  آن دربـاره  هـا  خبرگـزاري  ظهـر  نزدیـک  تـا . 1ایم  زده بغداد

. باشـد  درسـت  خبـر  نیـست  معلـوم  . اسـت  خـورده  مسکونی منطقه به کردند اعالن ها  عراقی
  کامـل  کنتـرل  تحـت  هـم  هـا   خبرگـزاري  و دارد وجـود  عـراق  در هـا   رسانه بر سختی کنترل
  .نداشت مهمی مسأله. خواندم ،آوردند را ها گزارش عصر. بارید می خفیفی باران .هستند
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 سعید و فاطی  و  عفت  گوشه ب  سفر  دعاي  و  شدم بیدار بامداد سه ساعت. بودم منزل در
 مطالعـه  بـه وقت   بیشتر. بودم کسل خوابی کم خاطر به. نرفتم خواب صبح تا. خواندم سارا و

  . گذشت
 شـب . آمد شخصی کارهاي و تولیتلفضل  اابو خیریه اموال براي مهدیان] حسین[ آقاي

 از بعد ها عراقی. نداشتیم مهمی مطلب ها  گزارش در. دادم انجام آوردند مجلس از را کارها
 دارد زیـادي  تأثیر موشک یا ؛اند  برداشته دست شرارت از ،بغداد به پریشب موشک خوردن

  .شوند می آمادهجدید  شرارت براي یا و
  

                                                
نـاطق غیـر نظـامی اسـتان هـاي خوزسـتان و فـارس، بـه          حمله موشکی ایران به بغداد در پاسخ  به حمالت دو روزه هواپیماهاي عراقی به م - 1

یـک سـخنگوي   .  آبان انجـام شـد  8 دقیقه بامداد روز جمعه 1 :07این حمله در ساعت . قصد انهدام ساختمان نیروي هوایی در بغداد انجام شد   
  . نفر کشته و مجروح شده اندنظامی عراق اعالم کرد این موشک به یکی از محله هاي مسکونی شهر اصابت کرده و در نتیجه آن چندین
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 و نکـشید  طول خیلی درد. نخوابیدم دیگر و شدم بیدار شدیدي درد دل با  صبح پنج ساعت
 درده و ربـع   سـاعت  تا. نبود مهمی مطلب ها گزارش در. آمدم مجلس بهشش و نیم     ساعت
  . بودم علنی جلسه

 هـاي   کارخانـه  در سـازي  مهمـات  ارزي نیازهاي به راجع. آمد محلوجی آقاي تنفس در
 لبنـان  در اقتـصادي  هـاي  کمـک  کـار  شـیوه  بـه  راجع .آمد محمود اخوي .گفت نظامی رغی

 کـف  مورد دربا او   . کنم شرکت دخترش ازدواج عقد جلسه درکه   خواست من از و گفت
  . کردم صحبت نوق تلمبه چاه شکنی

 آنها براي. آمدند )ع(حسین امام دانشگاه آموزش کوتاه دوره التحصیالن فارغ از جمعی
  هشت مرخصی تحصیل ادامه براي که آمد مجلس کتابخانه ازکارکنان یکی. کردم تصحب

 بـه  نفـت  دانـشکده  انتقـال  از کـه  خواسـت  و آمد اهواز نماینده. خواست  می هفته در ساعت
  . آمد مجلس دولتی و اداري امور براي اي زواره آقاي. کنم جلوگیري اصفهان

 دفتـر  دارد امیـد . داد را عمان و عدن ،بوهزیمبا به سفر گزارشو   آمد والیتی دکتر عصر
 .بـشود  فـارس   خلـیج در   آمریکا حضور با مخالفت جریان وارد ،ملل سازمان در متعهدها غیر

 تـامین  بـراي  ایـران  بـا  جمعـی  دسـته  ،دارد بنا فارس خلیج همکاري شوراي اند گفته ها  عمانی
  . کرد مشورت ملل سازمان کل دبیر جواب براي ،شود مذاکره وارد منطقه امنیت

 دادند کار پیشرفت از کاملی گزارش. آمدند سپاه میکروبی شیمیائی پدافند صنایع گروه
 ،عـراق  داخل مبارزان برايو   آمدند رحمانی و سالک ،حکیم آقایان. گرفتند تولید اجازه و

  . خواستند تردد راه و اسلحه ،پول
 کـه  شد قرار و داد سفر گزارش والیتی دکتر. بود اردبیلی آقاي دفتر درقوا   سران جلسه

 متعهـدها  غیر دفتر و کنیم مذاکره فارس  خلیج همکاري شوراي نماینده عبداهللا راشد آقاي با
 هــم دیگــر مهــم مــسائل دربــاره. شــود فعــالفــارس  خلــیج از هــا آمریکــایی اخــراج بــراي

 هبـ . شـد  بحث نفت حمل براي شوروي نفتی هاي  کشتی از استفاده درباره. شد گیري  تصمیم
 دیـر . نیـستند  موافـق  امام که داد جواب احمدآقا بعد؛  بپرسیم امام از شد قرار .نرسیدیم نتیجه
  .رسیدم منزل به وقت
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 دربـاره آنهـا   . آمدنـد  سـیما  صـداو  سرپرسـتی  شـوراي اعـضاي    ظهـر  از پیش .بودم منزل در

. آمد] وزیر اطالعات [ شهري  ري آقاي. داشتند سئواالتی آمریکا با مواجهه و جنگی سیاست
 مـانع  کـه  داشـت  گلـه  کمیتـه  و ارتـش  کـشور،  وزارت سـپاه،  در اطالعاتی مراکز وجود از

 اطالعـات  وزارت داشت پیشنهاد و گفت سپاه داخلی مسائل از نیز و است اطالعات تمرکز
  . باشد] قوه قضائیه[ کشور عالی دیوان رئیس نظر زیر و آید در سازمان صورت به

 ما روابط وضع از تحلیلی او. آمد شوروي در سفیرمان نوبري] ناصر جیرانی [ آقاي عصر
 خیلـی  - نیست ه ک - استراتژیکی نه و باشد تاکتیکی ها حرکت اگر که داد ارائه شوروي با

 محدود ،موقت هاي  برنامه طرف ود هر چون. بدوزیم چشم روابط توسعه و پیشرفت به نباید
 اقتصادي و سیاسی کارهاي در گفتم ولی ،است طور همین که کردم قبول. دارند سطحی و
 نقطـه  منطقـه  در غـرب  سلطه درمورد که خصوص به. 1کنیم همکاري توانیم  می بیشتر فنی و

 رد مراسـم ایـن اسـت کـه         به مشروط گفتم ،روسیه به من سفر مورد در. داریم مشترك نظر
 بـه  فیمـابین  مهـم  مسائل در بتوانیم و بشود هم گرومیکو طرف از دعوت و باشد مناسب حد

 جـاي ه بـ  المللـی  بـین  نیـروي  جـایگزینی  مورد در. کنم  می سفر ، در این صورت   برسیم نتیجه
 منطقـه  نیروهـاي  از دهـیم   مـی  تـرجیح  ولـی  ،موافقیم اصولی طور به ،فارس  خلیج در آمریکا

                                                
رسـد در   کردنـد، مـسکو بـه نظـر مـی      دیپلماتها در پی دیدار اخیر فرستاده شوروي به منطقه اظهار عقیـده   :  خبرگزاري فرانسه گزارش داد    - 1

اشـتند کـه   منـابع مزبـور اظهـار د   . صدد است تا در دراز مدت براي ایفاي نقش یک میانجی گر در جنگ عراق و ایران، وقـت گـذرانی کنـد         
 598خواهد با ایران و عراق به گفت و شنود ادامه دهد و حاضر نیـست بـراي اعمـال مجـازات هـاي پـیش بینـی شـده در قطعنامـه           شوروي می 

کـنم   گمـان مـی  «: اظهـار عقیـده کـرد   ] فـارس [ یک دیپلمـات مـستقر در خلـیج   . شوراي امنیت از نزدیکی اخیر خود به تهران صرف نظر کند         
 آنکه صلح به جاي سازمان ملل تحت نظارت مسکو به امضاء رسد، در صدد است تا سرانجام یک روز میان عراق و ایـران     شوروي  به منظور   

یولی ورنتسف معاون اول وزیر امور خارجه شوروي، در پی دیدار از کویت و بغداد که در این دو کشور، سیاسـت مـسکو        » .گري کند یمیانج
بـه گفتـه یـک سـخنگوي شـوروي مأموریـت ورنتـسف، بررسـی تمـامی          . رفته بود، تهران را تـرك کـرد  مورد انتقاد قرار گ  ] فارس[در خلیج   

براساس اطالعیه شوروي که  توسط خبرگزاري تاس انتشار یافت، ورنتـسف و مخـاطبین ایرانـی وي،    .  بوده است598امکانات اجراي قطعنامه  
اما آقاي هاشـمی رفـسنجانی رئـیس مجلـس ایـران روز گذشـته ـ        . قرار داده اندتمامی جنبه هاي مربوط به اجراي این قطعنامه را مورد بررسی 

در اطالعیـه خبرگـزاري تـاس گفتـه شـده کـه       .  یکشنبه ـ شدیداً از سازمان ملل به خاطر طرح آتش بس نا به هنگام  خود انتقاد  به عمل آورد 
ز این پس وارد مرحله عملی گردیده و نیـز عالقـه طـرفین مبنـی     ورنتسف و رهبران ایران برمفهوم پراهمیت تماس هاي سیاسی دو کشور که ا       

هـا بـر    این سومین سفر ورنتسف به تهران از مـاه ژوئـن گذشـته بـه شـمار مـی رفـت و دیپلمـات        . خود تأکید ورزیدند   هاي  برگسترش همکاري 
 . سالح به عراق، تأکید ورزیدندهندترین فروش مهارت مسکو جهت نزدیکی به همسایه ایرانی خود، ضمن باقی ماندن هم پیمان و عمده
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  . باشد
 به ،ایرانی احتماالً قایق یک که اند  کرده ادعا ها  آمریکایی ،خواندم وردندآ را ها  گزارش

 ،انـد   کـرده  تیرانـدازي  آن طـرف  بهکه   شده  می نزدیک آنها هاي کشتی به خصمانه صورت
 و] رئـیس سـازمان تبلیغـات اسـالمی       [ جنتـی ] احمد[ آقاي. ایم  نداشته گزارشی چنین ما ولی

 مقـصد  دربـاره ] مسئول تـیم حفاظـت    [ پور اقبالی و] رئیس سازمان صداوسیما  [ محمد اخوي
 مگـر  ،باشـد  آزادي میـدان  طـرف  بـه  شد قرار باالخره و کردند مشورت آبان 13 راهپیمائی

  .روند می دیگري جايه بدر این صورت  که ببارد باران اینکه
  

1987 نوامبر 3                 1408 االول ربیع 10    |  آبان 12 شنبه سه

 کوتـاهی  صـحبت  1راهپیمـائی  و آبـان  13 دربـاره  دسـتور  از قبـل . آمدم مجلس به وقت اول
. 1کـردم  سخنرانی سپاه نواحی فرماندهان براي تنفس در. ماندم جلسه در ده و نیم     تا. 2داشتم

                                                
 بـه سـفارت   1979 نوامبر به مناسبت یورش سال 4رهبران ایران  روز سه شنبه با اعالم تعطیل ملی «:  خبرگزاري آسوشیتدپرس گزارش داد  - 1

رادیـو  .یکـا را از تـرس بلرزاننـد   آمریکا در تهران، شور ضد آمریکایی را فزونی بخشیدند و از مردم خود خواستند تا به خیابان ها بیاینـد و آمر    
  آیت اهللا حسینعلی منتظـري جانـشین آیـت اهللا خمینـی    .  لقب داد"روز مرگ بر آمریکا"تهران که در نیکوزیا شنیده می شد، چهارشنبه را          

       فارس ایـن رادیـو   در میان رویا رویی جوشان آمریکا و ایران در خلیج . اعالم کرد که حمله به سفارت، اسطوره قدرت آمریکا را شکست
میلیون ها ایرانی در راهپیمایی هاي تهـران و سـایر شـهرها شـرکت خواهنـد کـرد تـا عـزم راسـخ خـود بـراي تبـدیل خلـیج فـارس بـه                    : گفت

خبرگزاري رسمی ایران نیز کـه در نیکوزیـا دریافـت مـی شـد از هاشـمی رفـسنجانی رئـیس         . گورستانی براي متجاوزان آمریکایی نشان دهند   
شوربی سابقه براي  راهپیمایی هاي چهارشنبه نـشان خواهـد داد کـه چگونـه سیاسـت احمقانـه واشـنگتن در        «: رد که گفته است   مجلس نقل ک  

رفسنجانی که قدرتمندترین چهـره ایـران پـس از امـام خمینـی  محـسوب مـی شـود         » .دخالت در خلیج فارس عواقبی شوم به بار خواهد آورد 
 ». خشم و انزجار ایران از آمریکا تأکید خواهد کرداین راهپیمایی هاي سراسري بر«: گفت

نمایندگان محترم در جریان استقبال کم نظیر مردم و نهادهـا از پیـشنهاد راهپیمـایی علیـه سیاسـت آمریکـا بـراي        »:  در این نطق آمده است     - 2
گرفته اند، دارد نتـایج شـوم خـودش را بـراي     به نظر می رسد که سیاست ابلهانه اي که کارگردانان سیاست خارجی آمریکا پیش  . فردا هستند 

روز سیزده آبان را ملت ما بنا دارند که به عنوان یک روز تاریخی و الهام بخش در تـاریخ خودشـان حفـظ بکننـد کـه      . باند ناتو نشان می دهد  
 جرقه شدید مبارزه بـا آمریکـا را در ایـران    منبع اصلی این الهام در  تبعید ظالمانه رهبر انقالب حضرت امام امت نهفته است که براي اولین بار، 

با پیام تاریخی آن سالشان ایجاد کردند و به دنبال آن، روز دانش آموز که هویت اسـالمی و فطـرت پـاك انـسانی دانـش آمـوز مـسلمان را و          
 بر ملت ما فاش کـرد و بـه تبـع    ماهیت کثیف رژیم عامل آمریکا در ایران را که دانش آموزان را به خاك و خون کشید، بر دنیا، و مخصوصاً       

آن حماسه جاویدان و صالبت دشمن شکن دانشجویان مسلمان  و انقالبی را که در تسخیر النه جاسوسی و به هـم زدن بـساط توطئـه آمریکـا       
لمانان از فردا مردم ما آن طـوري کـه آثـارش تـا حـال ظـاهر شـده، خـشم انقالبـی ملـت را و انزجـار مـس            . را در ایران به دنبال خودش داشت  

هاي مستبدانه و زورگویان و سلطه طلب آمریکایی ها به نمایش می گذارند که این تحقیقاً می تواند درسی براي زورگویان کـاخ سـفید     روش
 کتـاب  ← رجـوع کنیـد   «.باشد و هم مایه امیدي براي ملت هایی که آثـار پیـروزي هـا را در اسـتقامت و پایـداري ملـت مـا دارنـد مـی بیننـد           

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366 رفسنجانی، نطق هاي پیش از دستور سال هاشمی«
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 آقـاي  و نـوري  آقـاي  و کردنـد  مراجعـه  جنـگ  کارهـاي  بـراي  سنجقی آقاي و افشار آقاي
  . خواستند ها لبنانی برايالی م کمک ،لبنان به سفر براي جهانگیري

 ،انـد   کـرده  تیراندازي آن طرف به دیروز ها  آمریکایی که قایقی داد اطالع خرازي آقاي
  . دازیمنبی راه سروصدا شد قرار.  استداده کشته هم نفر یک که بوده شارجه لنج یک

 عـالی   شـوراي  ،مغـرب  نماز از بعد. کردم شرکت فرهنگی انقالب عالی  شوراي در عصر
 در سـپس . شـد  گیـري   تـصمیم  سـمینار  و تبلیغات خصوص در. داشت جلسه جنگ شتیبانیپ

 امـروز  کـه  کنی مهدوي آقايدر این جلسه،   . کردم شرکت مبارز روحانیت مرکزي شوراي
 است پرسیده آینده انتخابات در مبارز روحانیت شرکت درباره امام از ،داشته مالقات امام با
 وضـع  دربـاره . کننـد  دخالـت  دیگر شهر در شهري از نباید ولی ،ندارد مانعی اند  گفته امام و

  .شد داده توضیحاتی همفارس  خلیج و جنگ
 جمعـی  بـا  ظهـر . دارم تـب  تـاکنون  ظهـر  از. آمـدم  مجلـس  در دفترم بهنه و نیم     ساعت 

 آن از بعـد  .شـدم  خـسته  خیلی که داشتیم مذاکره جنگ درباره ،نمایندگان از نفر 70 حدود
  . است شدید خستگی. کنم استراحت نتوانستم ،آمدند فروزنده و دوست یقرفآقایان  هم

  
  

1987 نوامبر 4               1408 االول ربیع 11    |   آبان 13 چهارشنبه



 مطلـب  هـا   گـزارش  در. خـوردم  حلـیم  و شـیر  صبحانه. نخوابیدم راحت و داشتم تب دیشب
 یـک  کـشتن  و شـارجه  مـاهیگیري  قایق زدن زشت اشتباه خاطر به آمریکاییان. نیست مهمی

                                                                                                              
: آنگاه آقـاي هاشـمی گفـت   .  این دیدار ابتدا آقاي علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی گزارشی را ارائه کرد      - 1
 و 5امـسال پـس از ضـربه کـاري کـه رزمنـدگان مـا در کـربالي         .  جنگ و دفاع هـستید شما برادران، حافظ و نگهبان انقالب و پشتیبان فعال         «

امسال معلوم شد که استکبار جهـانی بـه طـور جـدي از     .  به متجاوزان عراقی وارد کردند، وضع جدیدي در دنیا و منطقه پیش آمد   10کربالي  
و تحت تأثیر این وحشت، تن بـه خیلـی کارهـا مـی دهنـد کـه در       این می ترسد که شاهد پیروزي چشمگیري براي جبهه ایمان و اسالم باشند        

در دنیا و در تاریخ معاصر این چنین سابقه ندارد که استکبار سردرگم و با هیـاهوي بـسیار و بـا    . شرایط عادي چنین  ریسک هایی را نمی کنند   
اینکـه آمریکـا و بـه دنبـال آن     .  پافـشاري کنـد  گستاخی در مقابل یک انقالب لشکر کشی کند و موضع ناحقی بگیرد و روي موضع خود نیـز   

 و  در کنار آنها ارتجاع عرب بدینگونه دست به دست هم بدهند و در خلیج فارس به این شـکل حـضور پیـدا کننـد و          "ناتو"کشورهاي باند   
 صـحیحی کـه جمهـوري اسـالمی     با مقاومت و برنامه ریزي. خط زنجیره اي از ناوها در این منطقه  حساس تشکیل بدهند، مایه تحقیر دنیاست    

» ،1366هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال      « کتاب ←رجوع کنید » .و این انقالب کرد، نشان داد که بنیه اینها  چه مقدار ضعیف است 
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، 
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 دلیل این و دهد استعفاء بناست دفاعشان وزیر. کنند توجیه خواهند  می و اند  سرافکنده هندي
  . است فارس خلیج به کشی لشکر سیاست شکست

 را مـردم  1راهپیمـائی  مراسـم  کـه  رادیـو  بـه  و کـردم  اسـتراحت  دفترم در ظهر نزدیک تا
 راهپیمایــان بــراي آزادي میــدان در بناســت کــسالت ایــن بــا. دادم گــوش ،کــرد مــی پخــش

  . است مشکلی کار که ،کنم سخنرانی
 بدسـت  عـراق  اربیـل  در چینـی  چنـد  شـدن  دسـتگیر  اعـالن  دربـاره  تلفنـی  محمـدي  آقا

  . ندارد ییجا دیگر سئوال و آمده تلکس روي گفتم. کرد سئوال معارض نیروهاي
 از. کـردم  پـرواز  آزادي میـدان  سـوي  بـه  افـسري  دانشکده از  یازده ساعت کوپتر  هلی با
 ولـی  ،نیامـد  شـلوغ  خیلـی  نظـرم  به. دیدم را مردم روي پیادهو   مرکز هاي  خیابان وضع ،فضا

 نیم حدود. 2است سابقه کم جمعیت انبوه که ست ا این نظرشان ،دوستان سایر و جنتی آقاي
 انریگـ  هـاي   ضـعف  و آمریکـا  سـفید  کـاخ  سیاسـت  سـردرگمی  و استیـصال  درباره ساعت

. رفتم منزل به ماشین با آنجا از و رفتم تهران مصالي به کوپتر  هلی با آنجا از. 3کردم صحبت
                                                

یمایی ، ایـن روز را تعطیـل عمـومی  اعـالم      آبان و شرکت همه جانبه مردم در راهپ13 هیأت دولت به منظور گرامیداشت سالروز تاریخی      - 1
  .دعوت به عمل آورده بود"حضور در صحنه تعیین سرنوشت "کرده و از مردم براي 

 هـا ایرانـی در تظـاهرات گـسترده ضـد      هاي رسیده از تهران حـاکی از آن اسـت کـه امـروز میلیـون        شرگزا« :صداي آمریکا گفت    رادیو - 2
 جلـب  منظـور  دهد که تظاهرات به می  داگالس رابرت خبرنگار صداي آمریکا از دوبی گزارش.ردندآمریکایی در سرتاسر ایران شرکت ک      
           هـاي عـرب منطقـه     امـروز دولـت  . حمایت مردم و ابراز مخالفت دولت تهران با افزایش قدرت نظامی آمریکا در خلیج فارس برگـزار شـد

 میرحـسین موسـوي   .ایرانی ها سالگردهاي دیگري را نیز مدنظر داشـتند را جشن گرفتند ولی   ) ص(فارس، به آرامی تولد حضرت محمد      خلیج
ت سالگرد تصرف سفارت آمریکا در تهران، سالگرد قیام دانشجویی علیه حکومت شـاه و سـالگرد تبعیـد    بنخست وزیر ایران امروز را به مناس    

د و صـدها هـزار پاسـدار انقـالب و سـرباز و ارتـش در       در شهرهاي ایران تظاهرات عظیمـی برپاشـ  .  اهللا خمینی، تعطیل رسمی اعالم کرد     آیت
 اسـالمی   در تظاهرات تهران، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلـس شـوراي  . تظاهر کنندگان علیه آمریکا شعار می دادند. تظاهرات شرکت کردند 

سیاسـت  «: وي گفـت . اعـالم کـرد  به منظور آنچه که بسیج براي مقابله با تجاوز کاري آمریکا در خیلج فارس خواند، یـک هفتـه بـسیج ملـی        
امروز هنگامی که از فرمانده نیروهـاي آمریکـا در   » .فارس قابل توجیه نیست و ایران تهدیدات آمریکا را تحمل نخواهد کرد      آمریکا در خلیج  

ه پیـامی بـراي ایرانیـان    نـ «: فارس پرسیده شد باتوجه به تظاهرات و شعارهاي ضد آمریکایی، آیا پیامی براي ایرانیان داریـد یـا نـه، گفـت           خلیج
هنگامی کـه از وي پرسـیده شـد آیـا پـس      » .ایم و لزومی به پاسخگویی به این شعارها نیست ئیان  به این لفاظی ها عادت کرده ما آمریکا . ندارد

 ».کرده استرویه داده است یا نه، گفت که وي تغییري در رویه ایران مشاهده ن از حمله آمریکا به سکوي نفتی ایران، ایران تغییر

آقاي ریگـان از روزي کـه وارد کـاخ سـفید شـده، آن روز تـا حـاال موفـق نـشده یـک سیاسـت            « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است - 3
خارجی قابل قبولی در رابطه با دنیاي اسالم، انقالب اسالمی ایران و منطقه حساس خاورمیانه داشته باشد و دائماً با زیگزاگ و چـپ و راسـت            

ایـشان قبـل از آن   . صاحب نظران معتقدند که آقاي ریگان از خودشان نظـر مشخـصی نـدارد   .  کردن، سیاست خود را نشان داده است    حرکت
اي است که در کار خـودش در میـدان فـیلم موفـق بـوده و جـزو چهـره هـاي نـسبتاً           که سیاستمدار باشد، یک عنصر سینمایی است و هنرپیشه       

گروهی با آقاي ریگان همکاري می کننـد کـه بـه تناسـب پیـروزي هـر       .  ، اما در عالم سیاست مشکل داردمقبول صحنه سینماي آمریکا است    
به نظر ناظران  آگاه امروز دیگر کاخ سفید قدرت اداره جهان را آن گونه کـه مـدعی اسـت،    . شود ض می وجناحی از آنها، سیاست آمریکا ع     
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 منـزل  در کـه   قوا سران جلسه در تب خاطر به شب. خوابیدم نخورده ناهار ،دار تب و خسته
  .نکردم شرکت ،بود والیتی آقاي
  
  

1987 نوامبر 5                 1408 االول ربیع 12    |   آبان 14 پنجشنبه



 اخبـار  جریان در تلفن طریق از. گذشت استراحت بهوقت   بیشتر .داشتم تب  و بودم منزل در
  . خواندم ،آوردند مجلس از را خبري هاي گزارش. گرفتم قرار جنگ

 تلفنی. دادم هدیه آزادي سکه نیم و بستم را او ازدواج عقد. آمد محافظانم از یکی شب
  .است کرده عمل  واست بستري یمارستانب در. پرسیدم عفت حال از

  
1987 نوامبر 6              1408 االول ربیع 13    |   آبان 15 جمعه



 ظهـر  و کـرد  ذبـح  عفت سالمتی براي گوسفندي جالل آقا. بودند هم ها   بچه. بودم منزل در
 مراسـم  در شـرکت  بـراي  ،محمـود  اخـوي  منزلبه   ها  بچه ظهر. کرد درست کباب من براي

 مانـده  عقب کارهاي از قسمتی. رفتند نسارياخو اهللا  آیت نوه با اخوي دختر ،مرجان واجازد
  . است خوب نسبتاً حالم. دادم انجام را

حملـه   پانامـا  پـرچم  با آمریکایی کشتی یکبه  که   داد خبر] نیروي دریایی ارتش  [ اجادن
 آمریکـا  رايبـ  جدیـدي  تحقیـر  ایـن . انـد   کـرده  تاییـد  جهانی خبري مراکز سپس .شده است 

  .کنند نمی تالفی که اند کرده اعالن آنها. است
  
  

1987 نوامبر 7                  1408 االول ربیع 14   |   آبان 16 شنبه

  
 را کـسالت  روزهـاي  از مانـده  عقـب  کارهـاي . بودم منزل در ظهر از بعدسه و نیم     ساعت تا

                                                                                                              
 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » . سیاست نان به نرخ روز خوردن آمریکا، حسابی کالفـه انـد  ندارد و طرفدارانش در سردرگمی به سر می برند و از    

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «
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. کـردم  شـرکت  جنـگ  یبانیپـشت  عالی شورايجلسه   در عصر. است خوب حالم. دادم انجام
 سـفیرمان  نـساري اخو] محمد کاظم اسدي  [ آقاي با مالقات براي شب اول. داشتیم مصوباتی

 و جدیـد  مواضـع  از قـدردانی  در اي  جملـه  کـه  داشت خواست در. آمدم مجلس به لیبی در
 بگـویم  کویـت  احمـدي  بنـدر  به خوردن ضربه و عرب سران اجتماع مورد در قذافی خوب

 تکمیـل  لیبی به را شیمیایی پدافند نیازهاي تحویل کار گفتم دوست  رفیق آقاي به. 1گفتم که
  . کنند

 مـشکالت  و ایـران  بـا ارتبـاط    در آمریکـا  استیـصال  هـا   گـزارش  در. رفـتم  خانـه  به شب
 فـردا  از کـه  عـرب  سـران  اجتماع که شود می بینی پیش. است محسوس داخلی و اقتصادي

  .ردب نخواهد پیش از کاري ،شود می شروع
  

1987 نوامبر 8                  1408 االول ربیع 15   |   آبان 17 یکشنبه

  
 پارلمـانی  هیـأت . خوانـدم  را هـا   گـزارش   ده  تا. رسیدم مجلس به ساعت هشت و نیم صبح      

 مجلـس  رئـیس  از. بـود  همکـاري  توسـعه  دربـاره  گوهـا  گفت. آمدند مالقات به مجارستان
  . دادند هدیهبه آنها  مجاري زبان به قرآن ترجمه. 2رفتمپذی ؛آوردند نامه دعوت مجارستان
 گزارش. آمدند صنایع سازمان رئیس ماهرو آقاي و صنایع وزیر شافعی] غالمرضا[ آقاي

 ها  کارخانه گرفتن براي بنیادها فشار از و گفتند را آمده در تصرف تحت هاي  کارخانه وضع
  .  اظهار نگرانی کردند– است فقرا از اي مصادره اموال اند گفته که امام نظر اساس بر  -

 وزیـر  اظهـارات  و اقـدام  از. آمـد تهـران    معـزول  شـهردار  حبیبـی ] محمد نبی [ آقاي ظهر
  . 3است مند گله ایشان عزل مورد در کشور

                                                
 : گفـت در این مالقات با قدردانی از موضع گیري هاي شجاعانه اخیر رهبر لیبی در زمینه  تحریم اجالس فـوق العـاده سـران عـرب      ایشان   - 1
چنانچه اکثریت سران عرب، مواضعی انقالبی همچون  سرهنگ قذاقی رهبر لیبی اتخاذ می نمودند، اسرائیل تا کنون نـابود شـده بـود و نفـوذ        «

  ».آمریکا در منطقه، تا این حد گسترش نمی یافت
 بـه همـراه هیـأت  پارلمـانی ایـن کـشور،        رئیس شوراي کمیته قانون اساسی مجلس ملی مجارسـتان   "میهالی کروم " در این دیدار، آقاي      - 2

ادله همکاري بین دو کشور زیاد است و هـیچ مـانعی بـراي    « : آقاي هاشمی گفت. دعوت کتبی رئیس مجلس ملی مجارستان را تقدیم کردند    
در این راه سـرمایه گـذاري   ما نقطه بسیار مهم و مشترکی که با شما داریم، مبارزه با امپریالیسم است که االن     . همکاري و دوستی وجود ندارد    

  ».کنند، طبعاً باید بین خودشان همکار و صمیمی باشند و امکاناتشان را براي تقویت یکدیگر مصرف کنند
در آن .  آقاي علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور، در حکمی آقاي سید مرتضی طباطبایی را به عنوان شهردار تهران منـصوب کـرده بـود       - 3

 . شوراي اسالمی شهر، وزیر کشور وظایف شوراي مذکور را عهده دار بودسال ها به دلیل نبود
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 از بخـشی  گـرفتن  مـورد  در. کـردم  شـرکت  جنگ پشتیبانی عالی شورايجلسه   در عصر
 اهللا  یـت آ دفتـر  درقـوا    سـران  جلـسه . شـد  ريگیـ   تـصمیم  ثروتمندان از جنگ اضافی مخارج

 کـل  دبیـر  بـا  مـذاکره  براي اي  نماینده تعیین و فرانسوي هاي  گروگان مورد در .بود اي  خامنه
 وضـع  از. شـد  گیـري   تـصمیم  ایـشان  خواسـت  اسـاس  بر  598 قطعنامه مورد در ملل سازمان

 کـشور  وضع ماالتاحت از. شد صحبت آن کردن عادي براي تالش لزوم و منتظري اهللا  آیت
. 1ایـم   کـرده  پرتـاب  بغـداد  بـه  موشک دو عصر امروز. کردیم نگرانی اظهار امت امام از بعد

  .رسید شب یازده ساعت به که نوشتم را صفحه این و آمدم مجلس به خواب براي
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 جهـت  شـدن  آمـاده  بـراي  ،آمدند دفتر به قوا دیگر سايؤر ایانآق هفت و نیم صبح       ساعت
 شـروع  امام با لبیک سمینار و رفتیم پارلمان تاالر به هشت و ربع     ساعت. سمینار در شرکت

 و نظـامی  فرماندهان نگهبان، شوراي و قضائی شوراي دولت، هیأت. بود پر تاالر. کرد بکار
 کوتـاهی  صـحبت  اي  خامنه اهللا  آیت .داشتندحضور   خبرگان مجلس و نمایندگان    جمعه ائمه

 ایـراد   سـمینار  اهـداف  و برنامـه  و جنـگ  دربـاره  مفـصل  سـخنرانی  یک من سپس و داشتند
 تـنفس  و داد توضـیح  را جنـگ  پـشتیبانی  عـالی   شـوراي  مـصوبات  افشار آقاي سپس. 2کردم
 وبـودم   مکار دفتر در سه بعد از ظهر  ساعت تا. داشتم زیادي مراجعات تنفس در. شد اعالن

  . کردم استراحت
  سـه و نـیم      .آمدند جلسه اداره و تهیه براي اردبیلیموسوي   و اي  خامنه آقایانسه   ساعت

 رضــایی محــسن آقــاي و شــد رســمی اي خامنــه آقــاي ریاســت بــه جلــسه. رفتــیم جلــسه بــه
. دادم نماز از بعد هم مقداري و نماز هنگام تا  را سئواالت جواب من سپس .داد توضیحاتی

. دادنـد  را خودشانه  ب مربوط سئواالت جواب ،وزیر نخست و اردبیلیموسوي   آقایان پسس
 حـرف  هم شیرازي حائري و اصفهانی طاهري آقایان قبالً .کردند بندي جمع اي  خامنه آقاي

                                                
تأسیـسات اقتـصادي   .  ساختمان هاي مرکزي مخابرات و رادیو تلویزیون بغداد، هدف دو فروند موشک زمین به زمین ایران قـرار گرفـت         - 1

اف نظـامی ـ اقتـصادي در خـاك عـراق از جملـه در       بخش وسیعی از اهد. شمال شرقی کرکوك نیز در حمله سنگین هوایی ایران بمباران شد
 .القصر، الزید و القرنه نیز همچنان زیر آتش مداوم توپخانه ایران قرار داشت مناطق بصره، ام

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 2
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  . 1بودند زده
 ياعـضا . دادم گـوش  را اخبـار  و دادم انجام را کارها. آمدم دفترم به شب هشت ساعت

 کـرده  عمل را مخاط مادرش گفت فائزه. رفتم خانه به. اند  مجلس مهمان شام و ناهار سمینار
  .است
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 حـسینیه بـه   سمینار در کنندگان شرکت با همراه ،امام زیارت برايساعت هشت و نیم صبح    

 بـه  اینکـه  بـا  ،نگفتنـد  چیـزي  بـسیج  و جنگ درباره ولی ،کردند صحبت امام .جماران رفتم  
 صـحبت  خـصوص  ایـن  در امـام  کـه  بـود  شـده  گفتـه  ،بودنـد  درحـسینیه  که سمینار اعضاي

  . کنند می
 ایـن  نظرشـان  گویـا . رفـت   مـی  صحبت انتظار .ندادند ،بدهند سمینار به پیامی بود بنا قبالً

 و اي  خامنـه  آقایـان  بـا . شـود   مـی  تبلیـغ ه  به جبه  نیرو اعزام براي دارد اندازه از بیش که ستا
 گویـا . شـود  صـحبت  بـاره  ایـن  در ،امـام  با فردا جلسه در شد قرار. کردیم صحبت احمدآقا

  . استشده سمینار ياعضا دردل تردید باعث
 انتخابـات  در کرمـان  استان مسائل درباره  و  آمد هاشمیان محمد شیخ آقاي ظهر از پیش

 ،شود می تالش آن کردن آزاد براي ها بعضی طرف از گویا که خیهیش اموال توقیف و آینده

                                                
مقامات ایران اعالم بسیج عمومی و آمـادگی بـراي هجـوم تـازه اي علیـه عـراق کـرده انـد و         «:  رادیو بی بی سی در گزارشی چنین گفت     - 1

بسیج نیروهاي مردمی به منظور انجام یک رشته حمالت گـسترده و پیگیـر در   . فضاي حاکم بر تهران، دوباره فضایی جنگ جویانه شده است       
هـاي مختلـف در حمایـت از     ات روزنامـه هـاي تهـران پوشـیده از اعالمیـه     صفح. جبهه هاي جنگ با عراق روز به روز شدت بیشتري  می یابد 

بسیاري از سازمان هاي گوناگون داوطلب شده اند، هر یک مخارج تعدادي از رزمندگان جبهه ها را برعهـده بگیرنـد و     . بسیج این نیروهاست  
بـه گفتـه رئـیس جمهـور ایـران مخـارج هـر        . جبهـه بپیوندنـد  همزمان با آن اعالم کرده اند که کارمندان آنها، آماده اند به رزمندگان خطـوط    

رزمنده در عرض سه ماه برابر دویست هزار ریال خواهد بود و از مردانی که به دالیل موجه، قادر به رفتن به جبهـه هـا نیـستند، خواسـته شـده             
از بـسیج نیروهـا گذشـته، هنـوز بـه درسـتی روشـن        اگر چه یک هفته از اعالم آغـ . است که معادل این رقم را به دفتر پشتیبانی جنگ بپردازند     

نیست که آیا گردآوري نفرات به منظور انجام یک حمله  کامل و واقعی است، یا هدف از آن تحت تأثیر قـرار دادن کوشـش هـاي میـانجی            
 مجلـس ایـران، مبنـی بـر     همچنین کامالً آشکار نیست که اگر سخنان  آقاي هاشمی رفسنجانی رئـیس . گرانه به منظور پایان دادن جنگ است    

آنکه هدف از فرا خواندن نیروها، نه بسیج عمومی است و نه دعوت به جهاد درست باشد، چـرا کـسب اجـازه آیـت اهللا خمینـی  بـراي بـسیج          
 .»نیروهاي مردمی الزم بود؟
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 دربـاره . آمدنـد  بـستگان  از جمعـی  و اکرمـی  و] هاشـمیان [ حسین شیخ آقایان. کرد صحبت
  . زدند حرف عمومی مسائل

 بغــداد از اســت روز ســه دو ،شــنود هــاي دریافــت اســاس بــر  ،داد اطــالع ترابــی آقــاي
 ،دارد وجـود  ییهـا  آشـوب  و ها  درگیري و دهد  می رخ بغداد پلیس مقابل در ییها  مقاومت

  . استنشده تایید دیگر جاي از اخبار این ولی
 گـرفتن  بـراي  ایـازي  آقـاي  و آمـد  تـاریخ  تـدوین  بنیاد امور براي معادیخواه آقاي عصر

 عفـت  بـستگان  از جمعـی  شـب . آمد آن کار در مشورت و قرآن کلید به مربوط هاي   جزوه
  . آمدند

 سوریه و عراق اختالفات که هستند مدعی منابع از بعضی .خواندم ،ندآورد را ها  گزارش
 عمـق  ولی ،اند  کرده آشتی اسدحافظ   و صدام و شده طرف بر اردن در اعراب کنفرانس در
  .1نیست مشخص آن
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 در ظهـر  از پـیش . مانـدم  درجلسه ساعت ده و نیم    تا. شد شروع تاخیر کمی با مجلس جلسه
 فـشار  تحـت  گفـت . کـردم  صحبت چین در مان سفیر بروجردي] عالءالدین[ آقاي با دفترم

 روابـط  عمـق  از برخـورد  گونـه  این .اند  کرده متوقفرا   دریا راه از تسلیحات حمل ،آمریکا
 بـه  آن دریـاي  بـه  هوا و زمین به هوا نوع ازکرم ابریشم    هاي موشک از اینکه از و کاهد می

 گفتـه کـه   انـد   کـرده  اسـتفاده موشـک    نـوع  این از اخیراً ها عراقی .کردم گله ،اند  داده عراق
  . باشند گرفته دیگري جاي از شاید ؛اند گرفته چین از شود می

 بـاختران  و کردستان در عراقی اکراد هاي  اردوگاه وضع گزارش. آمد آقامحمديآقاي  
 منتقـل  فروزنـده  آقـاي  بـه  کـه  بود آنها تعمیر و توسعه در تسریع در تاکید خواستار و داد را

                                                
این مالقـات دوبـار صـورت    « : فت فاروق الشرع وزیر خارجه سوریه، درباره مالقات صدام حسین با حافظ اسد در حاشیه اجالس امان گ         - 1

گرفت و با حضور چندتن از سران عرب به ویژه شاه حسین همراه بود و نمی توان بـراي ایـن مالقـات، حجمـی بزرگتـر از حجـم طبیعـی آن                 
ه بـا شـرکت   در شماره امروز روزنامه گاردین مقاله اي از دیوید هرتس به چاپ رسیده حاکی از آنکه به نظر می رسد دولت سـوری  » .قائل شد 

امـا بـه   . در صدور قطعنامه کنفرانس اخیر سران عرب که ایران را سخت به یاد انتقاد گرفته، موضع خود را در قبال این کشور تغییر داده اسـت  
 آنچه در حال حاضر به عنوان سیاست جدید  سـوریه تلقـی  . گفته هرتس زمان نشان خواهد داد که این تغییر موضع تا چه حد واقعیت دارد     

           می شود، می تواند در واقع شیوه اي زیرکانه براي محدود کردن لطمات احتمالی به سوریه باشد که هدف آن حفظ ایـن دولـت در مقابـل
  . هایی که عموماً نسبت به ایران موضع خصمانه دارند دولت. دولت هاي عرب است
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  . کردم
. کردند استمداد 27 ماده اصالح برايو   آمدند سالمتی ]محمد[ و کمالی] حسین[ آقایان

 مغرب. داشت جلسهمجلس  رئیسه هیأت عصر. است برخورده مشکل به مجلس در این ماده
  . 1کردم صحبت آنها براي .آمدند بسیج هفته مناسبت به بسیج مسؤوالن از جمعی

 اثـر  دربـاره . کردنـد  شـرکت در جلـسه     امـام . بـود  احمـدآقا  منـزل  در سـران  جلسه شب
ه بـ  شـد  قـرار . شـد  صـحبت  جنـگ  درباره دیروز سخنرانی در ایشان سکوت کننده تضعیف

 و داردنـ  نیـرو  اعزام بر زیادي تاثیر سروصداها این که است این نظرشان. شود جبران نحوي
 در سـپاه  و ارتـش  سـران  اخـتالف  خـاطر  بـه بر این    عالوه و شد خواهند متوجه هم دشمنان

 ایـشان  از و گفتـیم  را ارتـش  و سـپاه  مـشکل  هـم  مـا  .شـود   نمـی  زیـادي  پیـشرفت  هم جنگ
 دو ادغام از. بدهیم ایشان به را خودمان نظرات شد قرار .کنند کمک آن حل براي خواستیم

 را وزیـر  اگـر  عمـل  در گفتنـد  و نبودند موافق حاضر حال در. سیدیمپر سپاه و دفاع وزارت
 زمـان  در که دادند قول ولی ،بود خواهند ناراضی دو هر ،بگذاریم سپاهی غیر و ارتشی غیر

  . شود انجام باید مناسبی
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 در عمـان  در عـرب  سـران  کنفـرانس . خوانـدم  را ها  گزارش دفترم در  ساعت هفت و نیم     تا
 را ایـران  ،حـج  مـسائل  و کویـت  بـه  موشک زدن و عراق اراضی اشغال و جنگ ادامه مورد

 رابطـه  مـصر  بـا  انفـرادي  صـورت  بـه اسـت    داده اجازه عربی هاي دولت به و کرده محکوم
                                                

ر تحکیم موقعیت انقالب و پیروزي هاي اسـالم در جنـگ علیـه    بسیج  مستضعفان، نقش مهمی د«:   در بخشی از این سخنرانی آمده است    - 1
گی جـوان هـاي کـشور    تکفر ایفا کرد و انصافاً،  از نهادهاي کم خرج و پرنفع  همین بسیج است که متکی بـه ایثـار و ایمـان و از خـود گذشـ        

. مجـانی بـراي انقـالب و حرکتمـان داریـم     ما در حال حاضر به خاطر حضور پایگاه هاي مقاومت در سراسر کشور، یک نوع بیمه شـبه         . است
این آموزشی که شما به جوان هاي کشور دادید، امروز میلیون ها نفر انسان آموزش دیـده و دوره دیـده در جنـگ و در بطـن مـردم، هـم در                

احـساس امنیـت  و   در هر محله، کوچه و مسجدي که این پایگاه هـاي مقاومـت حـضور دارنـد، مـردم      . خانم ها و هم در آقایان حضور دارند  
جی ها در حمله با دفاع و یا در خطی حضور دارند، هـم دشـمن مـی ترسـد و هـم مـا قلبمـان مطمـئن         یدر جنگ ، وقتی که بس. کنند اعتماد می 

 همه جا، در دنیا، ارتش و نیروي مـسلح وجـود  . این گونه نیروي سرباز براي ارتش اسالم و براي نیروهاي مجاهد اسالم کم سابقه است      . است
دفتـر نـشر معـارف انقـالب،     » ،1366هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال      « کتـاب  ←رجوع کنید » .دارد، اما این شبیه صدر اسالم است  

1388. 
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  . است کرده کوممح و خوانده آمریکایی را قطعنامه لیبی و کنند قرار بر
 سـاعت ده و      تا  .1است کرده امضاء را بیانیه که اند  عصبانی سوریه از مجلس نمایندگان

  . بودم جلسه در نیم 
 ایـرادات  نگهبـان  شـوراي  رود  مـی  گمـان  ولی ،شد تمام دوم شور در کار قانونبررسی  

 آمـده  مجلـس  بـه  کـه  خراسـان  آمـوز  دانش دختران از جمعی براي تنفس در. بگیرد زیادي
  . 2کردم صحبت ،بودند
 امکانات تجهیزجهت   امام به اي  نامه درمورد. رفتم جنگ پشتیبانی عالی  شورايجلسه   به
  . 3شد توافق پریروزشان سکوت جبران و ایشان امضاي کسب منظور به جنگ براي

                                                
ایـران، دولـت سـوریه در یـک بیانیـه      ل  به دنبال تالش هاي محافل مطبوعاتی و سیاسی منطقه براي زیر سوال بردن موضـع سـوریه در قبـا          - 1

، تمامی تالش هایی که به منظور مخدوش کردن موضع سوریه در قبال جمهوري اسالمی ایران انجام می گیرد، محکـوم بـه   رسمی اعالم کرد  
حقیقت آن است که سوریه در مناسبت هاي مختلف، روي روابط مستحکم خود و جمهوري اسالمی ایران تأکیـد کـرده و بـا         . شکست است 

 .ین و یا تحریک آمیز علیه ایران باشد، مخالف استهر واژه و عبارتی که در برگیرنده موضع توه

در زمان گذشته بسیار مشکل بود کـه مـا صـحبت از اسـلحه گـرفتن خـانم هـا و آمـوزش نظـامی          «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است - 2
نیم و برادران شـما، ایـن مـسئولیت را بـه     امیدواریم که روزي  پیش نیاید که ما نیاز پیدا کنیم که از قدرت رزمی زنان استفاده ک      . ها کنیم  خانم

شـرایطی پـیش   . دهند و این واجب کفایی، نوبت شما نرسد، ولی شما باید خواهران را آماده کنید کـه اگـر خـداي نـاکرد         حد کافی انجام می   
یـد و جلـوي مـا مـی     آمد؛ که در روزهاي اخیر ما در شرایطی هستیم که خبر پیروزي ما به گوش کفر می رسد، کفر با همـه وجـودش مـی آ         

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .ایستد

رهبر معظم انقـالب و فرمانـده کـل    .  الرحیمحمنبسم اهللا الر: [چنین است) ره(  متن نامه شوراي عالی پشتیبانی جنگ و پاسخ حضرت امام  - 3
ـ مدظله العالی، تحرکات سیاسی ـ نظامی استکبار  و مهره هاي ارتجاع در دفاع از رژیم بعثی عـراق و تـالش وسـیع     قوا،  حضرت امام خمینی  

براي نجات آن، عقیده آسیب پذیري و ضعف مفرط دشمن را بیش از پیش تقویت می کند، و لـزوم وارد آوردن ضـربات مـؤثر و متـوالی را       
هاي چند ماه اخیر برخی مجامع بین المللی که تاکنون، علی رغم اتالف وقـت کـه ممکـن اسـت     از طرفی، بی توفیقی تالش      . حتمی می سازد  

موجب سوء استفاده دشمن  شود، نتوانسته قضایاي جاري را به سمت حل عادالنه سوق دهد، خوشـبینی بـه ایـن تـالش هـا را کـامالً  ضـعیف               
ات متعـدد، پـس از تـشکیل سـمیناري مرکـب از جمـع کثیـري از علمـاي         عالی  پشتیبانی با غور و بررسی کامل طی جلـس  شوراي. ساخته است 

اعالم و ائمه محترم جمعه و مسئولین دولتی و نهادهاي انقالبی، و باتوجه به آمادگی مشتاقانه مردم براي شرکت در دفاع مقدس بـه ایـن نتیجـه     
 مـؤثر در سراسـر خطـوط تمـاس  و تـدارك تجهیـزات       ده هاي الزم جهت یک سلسله عملیـات متـوالی و  عرسیده است که براي تهیه عده و    

مستدعی اسـت اوامـر و ارشـادات عـالی را ابـالغ      . ضروري براي این مقطع حساس، الزم است از امکانات کشور بیش از گذشته استفاده شود         
   ] .21/8/66 ربیع االول یک هزار و چهار صد و هشت ـ 19شوراي عالی پشتیبانی جنگ ـ . فرمایید

  شوراي عالی پشتیبانی جنگ ـ اعز هـم اهللا تعـالی، واضـح اسـت و کـراراً گفتـه شـده اسـت کـه ایـن جنـگ              -بسمه تعالی :   خمینیپاسخ امام
بنـابراین،  . تحمیلی در رأس امور واقع است؛ و الزم است به همت همه اقشار کشور هر چه سریع تر با عنایات حق تعالی پیروزي به دست آیـد     

در ایـن  . تیبانی جنگ و متخصصان امـور جنگـی ضـرورت تـشخیص داده انـد، بایـد عمـل شـود و کوتـاهی نگـردد          آنچه که شوراي عالی پش    
فرصت از تمام اقشار ملت، خصوصاً علماي اعالم و ائمه جمعه و جماعات و خطبـاي محتـرم الزم اسـت تـشکر کـنم،  کـه بـا صـرف جـان و           

 بـه وظیفـه الهـی نمودنـد؛ و از ملـت عظـیم کـه بـا راهپیمـایی هـاي اخیـر پـشت             عزیزان و مال خود در راه مقاصد اسالم به طور شایسته عمـل      
از خداوند تعالی  قدرت هر چه بیشتر رزمندگان و پیـروزي آنـان، و   . جنایتکاران پلید خصوصاً  آمریکا را لرزاند، با تمام وجود قدردانی نمایم  
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 عمرانـی  و اداري امـور  مـورد  در نظـرم  کـسب  بـراي  موسـویان ] سید حـسین  [ آقاي ظهر
 رئـیس  توسط که نامه مضمون با امام که داد اطالع انصاري] محمد علی [ ايآق. آمد مجلس
 توافق تلفنی ،نامه عبارات بر ،اي  خامنه آقاي و من و اند  کرده موافقت ،بود شده داده جمهور

  . بودیم کرده
 جهـاد  وزیـر . آمدنـد  فرانـسه روابط با    و جنگ امور براي کنگرلو و سنجقی آقایان عصر

 انقـالب  امید مجله از  .آمد جهاد نیازهاي و شیالت و موشک ساخت ورام براي  سازندگی
  . 1آمدند مصاحبه براي
 اي  خامنـه  آقـاي  بـا  و جنـگ  پـشتیبانی  عالی  شوراي نامه به امام جواب درباره امام بیت با

 خانـه  بـه  هشت و نیم     ساعت. کردم مشاوره و مذاکره ،امام جواب از بعد شورا بیانیه درباره
  .رسیدم
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 را مردم دوم خطبه در. کردم مطالعه جمعه هاي خطبه براي منزل در  ساعت ده و نیم صبح    تا
 توضـیح  را جنـگ  بـراي  جدیـد  برنامـه  وتـازه    شرایط و کردم دعوت مالی و جانی جهاد به

 کـه  هـایی   درگیـري  از و آمدنـد  نوق از نفر سه دو و اش  دهخانوا با احمد اخوي عصر. 2دادم

                                                                                                              
روح اهللا [و سالمت و پـشتکار دسـت انـدر کـاران، را طلـب مـی کـنم        رحمت و سعادت شهدا و جانبازان، و آزادي اسرا و صبر داغدیدگان،      

 ).ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی415، جلد بیستم، صفحه »صحیفه امام« کتاب ←رجوع کنید ] الموسوي الخمنیی

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1

، استـضعاف  در خطبه اول در ادامه بحث عدالت  اجتماعی در اسـالم، بـا موضـوع روابـط حـاکم بـر جوامـع بـشري از لحـاظ اسـتکبار و                  - 2
مواردي درباره مبناي اطاعت در اسالم، ویژگی هاي ولی فقیه در قانون اساسی، تبلور حاکمیت پول در سیاست هاي آمریکا و ارتجـاع عـرب          

در خطبـه دوم نیـز دربـاره مـسایل روز و شـرایط جدیـد منطقـه،        . د بـا سـلطه مـستکبرین مطـرح شـد     رمی در برخو و شیوه هاي جمهوري اسال    
اقدامات کفر جهانی براي نابودي اسـالم، ماهیـت کنفـرانس سـران عـرب، ابعـاد جهـانی جنـگ عـراق و ایـران، حـضور بـی سـابقه مـردم در                   

س، شروع مرحله جدید در جنگ ، لزوم حمایت گسترده مـالی مـردم از جنـگ  و     آبان، شکست تز نظامی آمریکا در خلیج فار  13راهپیمایی  
برنامه جدیدي کـه بـه نظـر    «: در بخشی از خطبه دوم آمده است. برنامه هاي مرحله جدید مبارزه استکبار تحلیل هایی به نماز گزاران ارائه شد      

ت جدي تر گرفتن جنگ  در مرزهایمان با عراق و جـدي تـر گـرفتن    ما می رسد و ما باید وارد آن بشویم، این است که یک گام بلند در جه     
و این گام را با مصوبات و بیانیه هایی که تهیه شده و بعضی هایش منتشر گردید، بـا اجـازه   . احتمال برخورد با آمریکا در خلیج فارس برداریم     

 که نیـاز بـه بـسیج  عمـومی داشـته باشـیم و بـاالتر از ایـن،          این بسیج عمومی هنوز نیست، ما هنوز به مرحله اي نرسیدیم . رهبري شروع کردیم  
هنوز آن وقتی نیست که رهبري انقالب بخواهد حکم جهاد عمومی به کل نیروها بدهد، که به صورت تکلیف عینی  براي همه بتوانـد متبلـور    

  .1388شر معارف انقالب، دفتر ن» ، جلد دهم،1366هاشمی رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال « کتاب ←رجوع کنید » .بشود
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 گفتنـد است،   گرفته سیاسی رنگ و هآمد پیش مقابل گروه و صفریان قاسم گروه بین اخیراً
  . کرد توصیه را همین هم احمد اخوي. خواستند کمک آن حل براي و

 هـاي  درگیـري  از غیـر  مهمـی  حـوادث . آمد قرآن کلید کارهاي براي  ایازي آقاي شب
 از ایـشان  ؛گفـت  منتظـري  اهللا  آیـت  بـا  مالقـات  از  و آمـد  احمدآقا. نداشتیم عراق با پراکنده
 اینکه از و بیت و دفتر اداره در کمک نداشتن و تنهائی از و است ناراحت اطالعات وزارت

. اسـت  نگران ،افتدیب جریان به پرونده است ممکن و اند  نداده سیدهادي آقاي به امنیت هنوز
 شـود  گفتـه  اطالعـات  وزارت به که کنیم مطرحقوا   سران جلسه دراین موضوع را     دش قرار

 هوشـیار  جبهـه  در نیروهـا  کـه  کردم تأکید رضایی آقاي به. گیرند   نمی را او که کنند اعالن
  .دنباش
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 و گرفته قرار توجه مورد ایران در نیروها وسیع بسیج ،جهانی هاي  گزارش در .بودم منزل در
 را پاکـستان  بـه  سـفر  گـزارش   و آمد وزیر نخست معاون معیري آقاي. 1است اخبار صدر در
 تـصمیم  پاکـستان  دولـت  گفتـه  و گرفته گرم خیلی] رئیس جمهور پاکستان  [ ضیاءالحق. داد

 و ندهـد  را پاکستان بنادر در گرفتن وپهل اجازه فارس  خلیج در موجود غربی ناوهاي به دارد
 و شوند درگیر ما با خواهند  نمی هم آنها گفته و نکنیم تحریک را ها  آمریکایی خواسته ما از

 خـاك  در آمریکـا  منافع بهاست   خواسته و شود حل مسائل آمیز مسالمتاي   گونهه  ب مایلند
 بـه  حملـه  اتهـام  بـه  کـه  را امـ  مـاموران  ،آینـده  روز چنددر   داده قول و نزنند ضربه پاکستان

                                                
چنین به نظر می رسد که ایران خود را براي دست زدن به حمـالت زمینـی تـازه اي بـه عـراق آمـاده       « : رادیو بی بی سی در این باره گفت   - 1

گیـري  هاي جنگ بروند و رئیس مجلس اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که مقدمات در دولت از همه افراد خواسته است که به جبهه      . می سازد 
تقاضا از افراد قابل براي رفتن به جبهه ها از طرف شوراي عـالی پـشتیبانی از   . مسلحانه شدیدي بین به قول او اسالم و استکبار فراهم شده است  

خبرنگاران می گویند که از اعالمیه شوراي مذکور چنین  بر می آید که آیت اهللا خمینی سکوت اخیر  خـود دربـاره        . در شده است  صاجنگ  
شوراي پشتیبانی از جنگ گفت که این بسیج توسـط سـپاه پاسـداران انقـالب     .  خواستار ادامه جنگ شدنده جنگ  را شکست و دوباره علناً  آی

از کسانی که نمی تواننـد شخـصاً   . هماهنگ خواهد شد که مراکزي در سراسر کشور برپا خواهند داشت تا مردم بتوانند در آنها  ثبت نام کنند   
به فرماندهان نظامی گفته شد که در همه جبهـه  هـا عملیـات تـازه     . وند، خواسته شد که از راه هاي دیگر از جنگ پشتیبانی کنند    به جبهه ها بر   
اعالمیـه شـورا مهمتـرین موضـع     . شوراي پشتیبانی از جنگ گفت که تنها راه شکست عراق، دست زدن به چنین عملیاتی است  . تدارك ببینند 

رئیس مجلس گفت که گام بلندي باید به طرف جدي تر گـشتن جنـگ بـا عـراق و جـدي تـر گـرفتن         .  تهران بود  خطبه نماز جمعه امروز در    
  ».احتمال درگیري با آمریکا در خلیج فارس برداشته شود
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 کـردم  تأکیـد  ایشان به. کنند آزاد محاکمه از پس ،هستند زندانی پاکستان در منافقین مراکز
  . بیندازیم آمریکا باند در اي هنرخ که بگیرند جدي را فرانسه با روابط سازي عادي مسأله که

 بـراي  و داد را عـراق  و ارتـش  بـه  راجـع  اطالعـات  گـزارش . آمـد  ترابی سرهنگ عصر
 حـل  بـراي  را ارتـش  سـتاد  رئـیس  تعـویض  پیـشنهاد  و خواست اضافی بودجه ،شنود توسعه
  . داشت ارتش مشکل

 از و دادنـد  را عملیـات  برنامـه  .آمدنـد  جمـالی  سـرهنگ  و سـعدي  حـسنی سرتیپ   شب
 و کیـ  صـفر  مرکز در جملهاز   ،اند  داشته ارتش امکانات سر بر سپاه با  اخیراً  کهاختالفاتی  

  . کردند نگرانی برازا مراغه
 نگـران  ،گرفتـه  قـرار  اکبر فرزندش معافیت بررسی تحت اینکه از. آمد مرعشی احمدآقا

بـوده   قانونی و طبیعی گوید  می.  است گرفته پزشکی معافی ،نفوذ اعمال با است متهم ؛است
  . است
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 و دفـاع  عـالی    شـوراي  و دولـت  هیـأت  مشترك جلسه شد معلوم. آمدم مجلس به وقت اول
 براي جمهوري ریاست مرکز به و نرفتم مجلس جلسه به. داریم جنگ پشتیبانی عالی  شوراي
 دربـاره  سـئواالتی  دولـت  اعـضاي . کـشید  طـول  ظهـر  تا  که   رفتم مشترك درجلسه شرکت
  .دادم مفصل پاسخ هم من و شد داده پاسخ که کردند مطرح عمومی یجبس و جنگ

 در مجلـس  نماینـده  انتخـاب  سـر  بـر  علنـی  درجلـسه  شـد  معلوم. برگشتم مجلس به ظهر
 آقـاي  و یـزدي ] محمـد [ آقـاي  و آمـده  وجـود  بـه  درگیـري  ،سیما و صدا سرپرستی شوراي

. آمـد  ناهـار  موقع رضایی محسن آقاي. اند  کرده اهانت همه  ب و اند  شده درگیر غفاري هادي
  . کردیم صحبت نظامی صنایع و جنگ درباره و خوردیم ناهار هم با

 امروز گیري رأي بطالن یا صحت سر برکه   گفتندو   آمدند مجلس رئیسه هیأت اعضاي
 انتخابـات  که شد این هم من نظر ،  بررسی از پس. است کرده بروز نظر اختالف مجلس در

 البـدل  علـی  و اصلی عنوان به فدائی و پور  فردوسی آقایان نتیجه در. است صحت به محکوم
 حـدودي  تـا این نتیجـه    . اند  خورده شکست عزیزي و بیات] اسداله[ آقایان و اند  شده انتخاب

 پاسخ به نامه رئیس مجلس ملی مجارستان
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  . است منتظره غیر
 سـپس . 1کـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي  .آمدنـد  اطالعـات  وزارت کارکنان از جمعی عصر

  . 2کردم صحبت هم آنها براي آمدند شهداءال سید 10 لشکر فرماندهان از جمعی
 وزیـر  دومـا  بـا  که داد خبر اطالعات وزارت. بودند مجلس در من مهمان قوا سران شب
 روابـط  سـازي  عادي و لبنان در فرانسوي هاي  گروگان درباره آلمان در فرانسه سابق خارجه

 انجـام  شـیراك  گـروه  بـا  مـا  را کارهـا  این داشته سعی دوما که . است داشته سري مذاکرات
 بـا  کـه  شده پیشنهاد و یابد ادامه مذاکراتشان شد قرار. دهیم انجام ها سوسیالیست با و ندهیم

 مـسئولی  غیـر  فرد طریق از اي  مذاکره چنین ،خاص اهداف براي هم آمریکا هاي دموکرات
  .شود پذیرفته

                                                
پرسـنل   در این مالقات که آقاي علی فالحیان قائم مقام وزارت اطالعات، به اتفاق معاونت اطالعات مردمـی و جمعـی از مـدیران کـل و       - 1

این معاونت حضور داشتند،  پس از ارائـه گزارشـی در مـورد آمـار فعالیـت هـاي معاونـت مـذکور، آقـاي هاشـمی در سـخنانی اهمیـت کـار                   
اطالعاتی را برشمرد و لزوم  بوجود آوردن الگوي مناسب نظام جمهوري اسـالمی را کـه عمیقـاً در خـدمت مـردم و اسـالم و انقـالب باشـد،             

ست  که برداشت جامعه  در دراز مدت از اعمال شما این باشـد کـه شـما     اتوقع ما از وزارت اطالعات این«: ایشان گفت . دمورد تأکید قرار دا   
چشم هاي اسالم در میان مردم بوده و مواظب هستید که مبادا  قدرتمندان و مسئوالن دولتی بـه مـردم سـتم بکننـد و یـک حالـت نـاروائی در                 

هـا   مشکالتی که معموالً در نظـام . اصر صداقت و دقت در آموزش افراد وزارت اطالعات مورد تأکید  قرار گیردباید عن. جامعه به وجود بیاید  
بوجود می آید، این است که افرادي در میان مردم مبغوض می شوند، اصرار دارند بر سر کار بمانند و براي این کار مجبورنـد بـا دیکتـاتوري          

ین چیزي است که در اسالم نیست و لذا باید  واقعیت ها منعکس شود و اگر مردم از یـک وزارتخانـه اي   و ارعاب به کار خود ادامه دهند و ا    
آقـاي هاشـمی در   » .ناراضی هستند، باید این نارضایتی به مسئوالن باال گزارش شود و بهترین راه براي از بین بـردن ضـد انقـالب همـین اسـت        

 در جریان عمل در جامعه  وجود دارد، متذکر شد و با اشـاره بـه اینکـه منـافقین و دشـمنان، از      ادامه سخنانش، لزوم یافتن انحراف هایی را که    
اینهـا مـوقعی موفـق مـی شـوند  کـه       «: طریق شعارهایی که با ادعا هاي خود آنان سازگار نیست، سعی در رخنه در درون جامعه دارنـد، گفـت      

کار عمده وزارت اطالعات، یافتن انحراف هـاي عملـی در جامعـه و مـنعکس کـردن      نظام ها صادق نباشد و براي جلو گیري از این امر، باید          
وقتی  که ما خودمـان را اصـالح بکنـیم و خـود صـالح باشـیم و       . عمده کار ما این است که زمینه جامعه را سالم تر کنیم.  آن به مسئولین باشد   

هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .این جامعه راه خودش را مـی رود نخواهیم  که بر مردم  تحمیل شویم و با تقلب بر مردم حکومت کنیم،     
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، سخنرانی هاي سال 

بـه همـراه  مـسئوالن سـتاد پـشتیبانی  جنـگ شهرسـتان کـرج، پایگـاه هـاي           ) ع( در این مالقات که جمعی از مسئوالن لشکر سـید الـشهدا        - 2
 سـیدا لـشهدا ضـمن ارائـه گزارشـی از      10 کریم، طالقان و پایگاه شـمیرانات حـضور  داشـتند، ابتـدا فرمانـده لـشکر       شهریار، ساوجبالغ، رباط  

آنگـاه آقـاي هاشـمی بـا قـدردانی از      . اعـالم کـرد  )  ره(عملکرد  این واحد ، آمادگی لشکر مزبور را در جهـت تحقـق فـرامین امـام خمینـی            
البتـه سـایر    . جایی کـه شـما حـضور داریـد، خیـال مـسئوالن جنـگ آسـوده اسـت         « : برد،  گفت سید الشهدا در جبهه هاي ن  10خدمات لشکر   

ما تصمیم گرفتیم نبرد ها و امکانات کشور را بـه گونـه اي در خـدمت    . برادران در لشکرها هستند، ولی مجموعه شما مجموعه با ارزشی است  
مـا امکانـات کـشور را بررسـی کـردیم، در حـدي کـه چـرخ هـاي          .  باشیمجنگ در آوریم که بتوانیم براي مدت معینی تداوم عملیات داشته     

اقتصادي  نخوابد، کار خانه ها و کارهاي عمرانی، تولیدي و خدمات در پشت جبهه جنگ  را تغذیه کند و مخارجی که بـراي یـک حرکـت          
ایـن یـک تحـول در جنـگ     . رحله بعدي استبسیج عمومی م. ما این را بسیج عمومی نمی نامیم. به این صورت الزم است، محاسبه شده است  

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .است
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 هـادي  یدس آقاي که کنند اعالم قم اطالعات به که داد دستور شهري  ري آقاي به جلسه
 سیدهادي همسر سخنرانی بر مبنی اطالعات بولتن در که خبري و نکنند بازداشت را هاشمی

 اهللا  آیـت  بیـت  طـرف  از ،آمـده  هاشـمی  سیدمهدي عزاي جلسه در] تر آیت اهللا منتظري   خد[
 دوکـه در ایـن حمـالت         بـوده  عـراق  طرف از هوایی حمالتامروز  . شود تکذیب منتظري

  .ت اسشده ساقط هواپیمایش
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 شـرکت  اي  خامنه اهللا  یتآ مقر در جنگ پشتیبانی عالی  شوراي جلسه درهشت و ربع     ساعت
   و شود افتتاح عالی شوراي نامه ب  55 شماره با مالی جهاد براي بانکی حساب شد قرار. کردم
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 شـرکت  براي رزمندگان نمرات به ضریبی ،شد تصویب و شود جدید بسیج خرج ها کمک
  . آمدم دفترم به. شود جبران جبهه به رفتن خاطر به افتادگی عقب که بدهند کنکور در

 و کنند ایران وارد ارز درخواست بدون شکر تن هزار ده که داده پیشنهاد دوبی از فردي
  . بدهد جبهه به را آن درآمد

 هـاي   پیشرفت که داد اطالع آمد] رئیس سازمان انرژي اتمی   [ امراللهی] رضا[ آقاي عصر
 در متخلفان کیفر امور مورد درو   آمد رازینی] علی[ آقاي .ایم  داشته اتم امر در توجهی قابل
 از اسـتفاده  بـراي و   آمـد  ترابـی  سـرهنگ  .داشـت  مطـالبی  جنـگ  کلـی  مـسائل  و جنگ امر

مـسایل   دربـاره  و   آمد نژاد مهدي آقاي ،مغرب نماز از بعد. کرد مشورت جانبه   دو جاسوس
  .ماندم مجلس در شب. کرد مشورت کشور از خارج
  
  

1987 نوامبر 17               1408 االول ربیع 24   |    آبان 26 شنبه سه

  
 بـه  انتقـاداتی . آمدنـد  ورزدار و اقبالی قایانآ .کردم مطالعه ساعت هفت و نیم      تا نماز از بعد

 هـاي   خـانواده  بـراي  درتـنفس . بودم جلسهده در    ساعت تا. داشتند حفاظت تیم وضع و دفتر

 جلسه مشترك دولت و مجلس شوراي اسالمی



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 354   1366                     هاشمی رفسنجانی 

  و آمـد  صـفري  آقـاي  .1کردم صحبت بجنورد سنی روحانیون از نفر چند و دزفولی شهداي
 استمداد خوزستان امور برايو   آمد تبار علوي آقاي. کرد استمداد آباد  اسالم بازسازي براي
   استمداد اسالمی جمهوري روزنامه از طلبش گرفتن برايو  آمد اصغري] محمد[ آقاي .کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
. هـایی از ایثـار ایـن عزیـزان را بـازگو کـرد        در این دیدار ابتدا  نماینده دزفول در مجلس شوراي اسالمی، ضمن معرفی حاضـرین، نمونـه         - 1

در سه شهید به نمایندگی از سوي حاضرین، آمادگی خانواده هاي شهدا را براي تحقق فـرامین امـام امـت و دسـتورات شـوراي عـالی             آنگاه پ 
دزفـول  امـروز در دنیـا بـه     «: سپس آقاي هاشمی ضمن خوش آمد گویی بـه حاضـرین اظهـار داشـت    . پشتیبانی  جنگ، به اطالع ایشان رساند      

براي مردم ایران از روزي هاي اول جنگ تا امروز مقاومـت مـردم دزفـول بـه عنـوان       . امت شناخته  شده استعنوان شهر مقاومت و شهر استق 
وقتی که اولین حمله به دزفول انجام شد، من خود از اولین کسانی بـودم کـه بـه یکـی     . یک الگو و یک حرکت الهام بخش مطرح بوده است  

وقتـی خـدمت امـام رسـیدم،     . لتی را که اصالً براي من قابل تصور  نبـود، در دزفـول دیـدم   از اجتماعات شما در مسجد  جامع  آمدم و آن  حا   
. حالتی را که دیده بودم  برایم غیر قابل توصیف بود و بعد هم هر چه جنگ پیش رفت، مردم دزفول ایستادگی بیـشتري از خـود نـشان دادنـد       

عـراق خیلـی تـالش کـرد کـه مـردم دزفـول را متفـرق کنـد و همـین           .  بوداز شهرهایی که مقاومت آن، رژیم عراق را به خشم آورد، دزفول     
در مجمـوع شـهر   . حماسه شما باعث شد که براي ما و مردم و دنیاي اسالم و کلیه جوامع، شهر دزفول به عنون شهر قهرمان شناخته شده است    

البته مـردم آبـادان و   . خارات تاریخ است که باید ثبت شودجزء افت. خشمی که دزفول در دل دشمنان ما پدید آورد. دزفول به اسالم اعتبار داد  
ایـن  . خرمشهر، ایالم، اسالم آباد و باختران هم حماسه دارند، ولی تداوم مقاومت مردم دزفول و تداوم حماسـه آن درخـشش خاصـی داشـت      

  .1388تر نشر معارف انقالب، دف» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .افتخار را شما ثبت کردید
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  . 1کردم صحبت آنها براي .دادند کار زارشوگ آمدند شاهد مدارس مدیران ظهر. کرد
 جـاي  بـه . شـد  رتمشو سپاه انمدیر در تغییري برايبا آنها   . آمدند سپاه فرماندهان عصر

 در شـب   هـشت  سـاعت  تـا . کننـد  مـشورت  هم اي  خامنه اهللا  آیت با شد قرار. رسیدیم خوبی
 اتمـی  انـرژي  و رادار بـه و   کـرده  حملـه  بوشهر بندر به دوباره عراق امروز. کردم کار دفترم

 غـذا  هـم  مـا  بـراي  بودنـد و   رفتـه  رسـتوران  بـه  شـام  براي ها  بچه. ساخته است  وارد صدماتی
   .آوردند

  
1987 نوامبر 18             1408 االول ربیع 25   |    آبان 27 چهارشنبه



دیـروز   داد اطـالع  آقامحمـدي  آقـاي  وقـت  اول. بـودم  منزل درساعت هشت و نیم صبح       تا
 .اسـت  بـوده  موفـق  و شـده  انجـام  عـراق  خاك داخل انخدربندی منطقه در سه ظفر عملیات

 بـه سـاعت نـه و ربـع        .  است نشده انجام منتظر و ودموع عملیات که داد اطالع سنجقی آقاي
 مـصاحبه  ،ژاپـن  آساهی روزنامه خبرنگار با. نبود مهمی مطلب ها  گزارش در .رسیدم مجلس
  . 2کرد سئوال مهم مسائل همه از تقریباً او در این مصاحبه . داشتم مفصلی

] لـشرع آقـاي فـاروق ا  [ اظهـارات . آمـد  سـوریه  در سـفیرمان  اختري] محمد حسن [ آقاي
 نظـرم  بـه . آورد مـا  کردن راضی براي  را اعراب عمان کنفرانس از بعد سوریه خارجه وزیر

                                                
شما وظیفه داریـد کـه اسـکلت اصـلی     . اید شما در حال حاضر، مسئولیت مهمی را به عهده  گرفته«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است   - 1

ایـن یـک فکـر    .  دنظام را بسازید و آنها دوره دیده و مناسب و وفادار به اسالم و نظام و صاحب حق اند و نسبت به دیگـران حـق تقـدم دارنـ             
الهی بوده است که به ذهن  امام خطور کرد که  از درون این بچه هاي شهداء، براي آینده این انقالب و اسالم و پاسداراي  از خـون شـهدایی    

م هـستند کـه بـه    ا لبته ، در این راه کسان دیگر هـ . که بدون چشمداشت این راه را رفته اند، جریانی که نگهبان انقالب باشد، به وجود بیاوریم 
کسانی که معلول و جانباز هستند و در حال حاضر رنج معلولیت را هـم مـی   : به عنون مثال. مقام  شهادت نرسیدند، ولی ارزش شهداء را دارند    

یـد، دیگـران   بنـابراین اگـر شـما اولویـت  را بـه معلـولین و افـراد رزمنـده بده        . کشند، طبعا فرزندان اینها  هم باید همین حالت را داشته باشـند          
خواهند دانست که یکی از حقوقی که میدان جنگ  رفته ها دارند، این است که فرزندانشان همراه فرزندان شهداء تحت تربیـت خـاص قـرار          

 مـا بایـد حتمـا در آینـده امتیـازات آموزشـی و خـاص انـسان سـازي را         . گیرند و انشاء اهللا  سال آینده اینها در دانشگاه ها موفق خواهند شد   می
. کنند و از جانشان براي اسـالم و انقـالب مایـه مـی گذارنـد، در نظـر گیـریم        ضمن اینکه به دیگران ستم نکنیم، براي کسانی که فداکاري می    

 ←رجـوع کنیـد   » .سایه امام را بر سر ما مستدام بدارد و از برکات افکار بلند و عمیق و الهی ایشان، این ملت همیشه  برخوردار باشد      . خداوند
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «ب کتا
 شوراي امنیت ، حضور نظامی آمریکا در خلـیج فـارس، روابـط ایـران و آمریکـا، بحـران منطقـه اي،        598 در این مصاحبه درباره قطعنامه    - 2

هاشـمی  « کتـاب  ←براي مطالعه متن کامل رجوع کنید . طرح شدکنفرانس سران عرب، روابط ایران و ژاپن، و تأمین سالح جنگ سئوالتی م  
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، مصاحبه هاي سال 
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 ما. بدهند دست از هم را ما خواهند  نمی و نشده حل اعراب با مسائلشان  ها سوري که رسید
 و لبنـان  وضـع  از کـاملی  گزارش. باشیم نداشته کامل اعتماد و کنیم حفظ را روابط باید هم

 حدود ماهانه. داد را آینده نظامی و اقتصادي ،سیاسی هاي  برنامه و مردم به ایران هاي کمک
 در اقتـصادي  کارهـاي  مخـارج  بـر  عالوه ،است لبنان مردم به کمک دالر خرج  هزار پانصد
  .آینده برنامه

 و آبادان منطقه هاي نخل حفظ براي  و آمد] امام جمعه آبادان  [ جمی] غالمحسین[ آقاي
 و محفوظی ،محمدي ،جنتی آقایان ظهر. خواست کمک آبادان در دولتی مسؤوالن حضور

 - هـا   دانـشگاه  در ایـشان  نماینـدگان  اداره بـراي  منتظـري  آقاي انتخابی شوراي - عبدخدائی
 جهـاد  بـا  کـه  مـشکالتی  و هـا   دانـشگاه  در منتظـري  آقـاي  نمایندگان آینده مورد در. آمدند

 انقـالب  عـالی   شـوراي  در شـد  قـرار و   مـذاکره  ،دارنـد مسایل دیگر    و مدیریت و دانشگاهی
  . شود مطرح فرهنگی

 شـروع  از قبـل  ،آنهـا  عملیات از یکی که داد اطالع نزاجا فرمانده سعديسرتیپ حسنی   
مجلـس   رئیـسه  هیـأت  عـصر . انـد   داده لـو  جاسوسان کند  می فکر.  است شده خنثی و کشف
 مـورد  در شـهید  بنیاد صولا بی دخالت ازو   آمد ساینده بنام شخصی شب سر. داشت جلسه

  . داشت گله ،اند کرده ازدواج شهدا همسران با که کسانی زندگی
 از زارشـی و گ  آمـد  نفت وزیر] آقاي آقازاده [. بود وزیر نخست دفتر درقوا   سران جلسه

 بـازار  تخفیف با که گرفت اجازه و داد ما فروش بازار بر ها غربی فشار و نفت فروش وضع
  . آمدم مجلس به خواب براي شب. گفت هم  را جدید هاي کشی ولهل وضع. دارد نگه را
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 امـور  بـراي  افـشار ] علیرضا[ آقاي وقت اول. کردم کار دفترم درهفت و نیم صبح      ساعت تا
 هـاي  انجمـن  براي تنفس در. بودم یعلن جلسه در ده و نیم     تا. آمد تبلیغات و بسیج و جنگ

  . 1کردم سخنرانی ،بودند کرده اجتماع مجلس مقابل که دولتی هاي سازمان اسالمی
رئـیس سـازمان    [ ترکـان ] اکبـر [ و] نماینده آبادان [ رشیدیان] محمد[ آقایان ظهر از پیش

 مـور ا بـراي  وخلیلـی  مهـدوي  آقایـان  و آمدند نظامی صنایع و جنگ امور براي] صنایع دفاع 
 رزمـی  نیروهـاي ) ع (صـادق  امـام  تیپ عضو طالب از زیادي جمع . آمدند مازندران به سفر

                                                
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1
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  . 1کردم صحبت آنها براي من و دادند را کارشان گزارش. آمدند تبلیغی
 توانـد   مـی  کـه  داشـت  اظهـار  و آمـد  نفـت  صنایع صنعتگران از یکی عموئی آقاي عصر

. کنـیم  حمایـت  کـه  خواست و بسازد خارج به اتکا بدون  را خزر دریاي در حفاري وسائل
  .  بودگرفته وقت برایش فائزه

 آقـاي . کـرد  اسـتمداد ] جنـگ [ تبلیغـات  در هماهنگی برايو   آمد خرازي] کمال[ آقاي
 خواسـت  وا .داشت مطالبی پولی و ارزي مسائل دربارهو   آمد] رئیس بانک مرکزي  [ قاسمی

. بپـذیرم  ،کننـد  تاسـیس  خواهند  می ها  بانک که را دانشگاهی موسس هیأت در عضویت که
 خانـه  بـه  شـب . 2 اسـت  شـده  حمله بوشهر نیروگاه به هم امروز که داد اطالع امراللهی آقاي
  .آمدم
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گزارشی از عملکرد این واحـد را بـه اطـالع نماینـده امـام در شـوراي عـالی دفـاع          )  ع( در  این دیدار، ابتدا فرمانده تیپ امام جعفر صادق - 1

هـستید و یکـی از ادلـه    ) عـج (شـما سـربازان عزیـز امـام زمـان     : سپس  آقاي هاشمی، ضمن خیر مقدم خطاب به حاضرین اظهار داشت       . رساند
ه رزمنده بسیجی  داوطلب می باشد و شاید مهمتـرین عامـل همـین    مقاومت و استقامت مردم کشور ما، حضور افرادي امثال شماها در میان تود  

آن روزي که روحانیت براي خودش یک حساب جداگانه اي از مردم  باز نکند و خودش را از مردم جـدا ندانـسته و در شـرایط     . مسئله باشد 
و تداوم انقـالب اسـالمی و پیـروزي هـاي  بدسـت      عمومی مردم بداند، می تواند براي اسالم خدمت کرده و مبلّغ واقعی اسالم باشد، موفقیت     

البتـه ایـن اسـاتید و علمـا     . آمده را در سایه آمیختگی روحانیون با مردم بوده و در این  بین، قشر طلبه هاي جوان، بیشترین سـهم را داشـته انـد          
ا مردم، حضور طلبـه هـاي جـوان در صـحنه،      هستند که طلبه هاي جوان را تربیت و هدایت می کند، اما در میدان عمل و ارتباطات روحانیت ب 

بعد از پیروزي انقالب اسالمی، با توجه به اینکه این انقالب با رهبري روحانیت پیروز شد، این توهم در اذهان تحلیـل گـران   . بیشتر مؤثر است  
وزي رفته رفته یک حاکمیـت بـه خـود    گر و سردمدار مبارزه بوده است، بعد از پیر اجتماعی وجود داشت که روحانیت به دلیل اینکه  هدایت         

گیرد و از مردم فاصله خواهد گرفت و در نتیجه  آن،  نفوذ عمیق و تنگاتنـگ بـا مـردم را از دسـت خواهـد داد، امـا در ایـن جنـگ و در               می
دفتـر نـشر   » ،1366هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال      « کتـاب  ←رجوع کنید » .شرایطی که بر ما گذشته، خالف این مطلب ثابت شد    

 .1388معارف انقالب، 

 روز 13از سـاعت  .  نیروگاه اتمی بوشهر به وسیله هواپیماهاي عراقی بمباران شد و خسارات بسیاري به آن وارد گردیـد 10 :30 در ساعت    - 2
حملـه ـ بـرخالف حملـه     در ایـن  .  بار در آسمان  بوشـهر و نیروگـاه ظـاهر شـده بودنـد     5گذشته تا زمان این حمله، هواپیماهاي عراقی بیش از 

پیشین ـ به منظور اجراي عملیات توأم با غافل گیري و دقت در بمباران هدف هاي مورد نظر، مسیر جدیـد جـاده برازجـان بـه سـمت سـواحل        
در پـی حملـه عـراق بـه     .  نیز بـه ایـن نیروگـاه حملـه کـرده بودنـد      28/8/1366 و  26/8/1366عراق در روزهاي    . خلیج فارس انتخاب شده بود    

مهندس رضا امراللهی معاون نخست وزیر و رئیس سـازمان انـرژي   . نیروگاه اتمی بوشهر، ایران به آژانس بین المللی انرژي اتمی شکایت کرد      
 نفر ایرانی شامل یک مهندس و تعدادي تکنیسین و کارگر شـهید شـده و   11«:اتمی ایران، در مورد تلفات حمالت عراق به این نیروگاه گفت         

وي نامـه اي نیـز بـه    » . در ایـن  حمـالت کـشته شـده اسـت     "بـی، .یـو . تـی  "همچنین یک مهندس آلمانی از شـرکت  .  شدند تعدادي مجروح 
دبیرکل آژانس بین المللی انرژي اتمی نوشته که در آن از عدم اقدام این آژانس در بازداشتن عراق از حمله بـه نیروگـاه اتمـی بوشـهر، انتقـاد          

 .کرده است
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 نیمـه  هـاي کار ،داشـتم  سـفر  بناي چون. گذشت استراحت و مطالعه به وقت  . بودم منزل در
 انجـام  موفقیت با ماؤوت منطقه در 8 نصر دیشب عملیات   که دادند خبر. کردم تمام را تمام
 دشـمن  تحریـک  عـدم  بـراي  شد قرار .ایم  گرفته را شه ر گرد ارتفاعات و دارد ادامه و شده

   روز بناست. است بهتر حالش. کردم صحبت تلفنی عفت با. 1بیندازیم فردا به را آن اعالن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 1 : 06سـاعت  .  واقـع در منطقـه عمـومی مـاؤوت عـراق آغـاز شـد       "گـرده رش "ر اولین ساعت امروز روي ارتفاع      د "8نصر" عملیات   - 1

با توجـه بـه حـضور زودتـر از موعـد، بـه       ) ع( ابوالفضل57 دقیقه قبل از اعالم رمز عملیات از قرارگاه نجف، گردان هاي لشکر   10بامداد یعنی   
یک ساعت پس از شروع نبـرد، یگـان   . با دشمن درگیر شده و به موفقیت هایی دست یافتنددلیل حساسیت مأموریت خویش، در نقطه رهایی       

 بامداد از پست شـنود بـه فرمانـدهی خبـر داده شـد      2ساعت . هاي عمل کننده همه هدف ها را به جز سمت راست گرده رش، تصرف کردند      
تفـسیر جانـشین فرمانـده    » . به منظور کمک به شما در راه اسـت یک گردان« :که فرمانده دشمن در منطقه به نیروهاي در خط خود گفته است      

از این رو تمـام تأکیـد وي بـر ایـن بـود کـه       . از این خبر آن بود که دشمن نیروي احتیاط در خط ندارد    ) سیدرحیم صفوي ( نیروي زمینی سپاه  
فلگیر شـده بـود، تـصور دیگـري از ایـن حملـه       دشمن که غا. ، باید فشار خود را بر محور سمت راست ارتفاع گرده رش وارد آورد     57لشکر  
 .داشت
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  . شود مرخص دوشنبه
 مـشورت  آینـده  هـاي   برنامـه  دربـاره  و داد را هنـد  سـفر  گزارش. آمد والیتی دکتر عصر

 وزیـر  امـضاي  به را دالر میلیون سیصد پرداخت سند ها  فرانسوي که گفت معیري  آقاي. کرد
 ها  گروگان آزادي زا بعد گویند می و دهند نمی ما تحویل ولی ،اند  رسانده خودشان خارجه

  .پردازیم می
محـسن   آقـاي  از را جبهه وضع شب آخر. کردیم خبر غذا بیرون از. آمدند بستگان شب
  .اند کرده دفع را ها پاتک. است خوب ؛پرسیدم رضایی
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 بـا  همگـی  .بودند آمده هم مازندران استان نمایندگان .مرفتی مهرآباد فرودگاه به نماز از بعد
 سـاري  فرودگـاه  چـون  ،کـردیم  حرکـت  ساري سوي به نظامی  130 –سی    هواپیماي یک

  . بنشیند توانست نمی شاهین هواپیماي ،نیست مجهز
 جماعـات  و جمعـه  ائمـه . رفتـیم  سـپاه  مرکز به چاي صرف از پس و رفتیم استانداري به
] نـوراهللا [ آقـاي . آمد عمله  ب پذیرائی سپاه مرکز مسجد در. بودندشده   معج مازندران استان

 حـضار  بـراي  مـن  و گفـت  مقـدم  خیـر ] مازندران[ استان جنگ پشتیبانی ستاد رئیس طبرسی

 هاي جنگ  به رزمندگان دالور جبههدستخط پیام
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  . 1دادم توضیح را جنگ هاي برنامه و روز اوضاع  وکردم سخنرانی ل مفص
  نکـا،  شهرهاي از راه سر در کردیم حرکت گرگان سوي به ماشین باساعت یازده صبح    

 ابـراز  و داشـتند  اجتمـاع  مـسیر  در مـردم  جـا ه  بـ  جـا . گذشـتیم  کردکـوي   و گلوگـاه  ر،هبهش
 مرکبـات  باغـات  و مـزارع  میـان  از. اسـت  آبـاد  و سـبز  سـر  مـسیر  همه. کردند  می احساسات

 اسـتقبال  صـفوف  میـان  از اتومبیـل  بـا . شدیم گرگان وارد ساعت دوازده و نیم      . گذشتیم  می
 در امام نماینده نورمفیدي] محمد کاظم [ آقاي اخیراً که - امام مدرسه به. گذشتیم دگانکنن

 مفروش که مدرسه ایوان در. کردند شکوهی با استقبال ها  طلبه. رفتیم - است ساخته گرگان
 امامـت  بـه  عصر و ظهر نماز. بودند جمع ها شخصیت و طالب و علما. نشستیم ،بود مرتب و

 را اخبـار   .کـردم  کوتـاهی  اسـتراحت  مدرسـه  مـدرس  در. شد صرف هارنا. شد خوانده من
 را 8 نـصر  عملیـات  اوضـاع   و گـرفتم  تمـاس  رضـایی  محـسن  آقـاي  بـا  تلفنـی  و دادم گوش

  . 2اند کرده دفع خوبیه ب  را دشمن ضدحمله گفت و است راضی. پرسیدم
 هـم  همراهان از جمعی. داشتیم پرواز دقیقه بیست. رفتیم گنبد به کوپتر  هلی باسه   ساعت

                                                
 آقاي هاشمی در جمع اعضاي ستاد پشتیبانی جنگ، مسئولین نظامی و انتظامی، مـدیران کـل، فرمانـداران، ائمـه جمعـه، مـسئولین جهـاد و          - 1

زارش  آمـاري بـه نقـش اسـتان     در این جلسه ابتدا آقاي مرتضی حاجی استاندار مازنـدران، طـی یـک گـ      . مسئولین اجرایی استان شرکت کرد    
اکنـون  «: سپس آقاي هاشمی ضمن تحلیلی از اوضاع کنونی جبهه هاي جنگ تحمیلی گفـت . مازندارن در یاري رسانی به جبهه ها اشاره کرد     

ع مـا اسـت و   فرصت دادن زیاد به دشمن به صالح نیست و ما هرگاه این فرصت را با مجال ندادن به تجهیز دشمن از رژیم عراق بگیریم، به نف   
در گذشته پـشتیبانان رژیـم عـراق، مـسئله را جـدي احـساس نمـی کردنـد و حـوادث          . تجربه یک سال گذشته، این امر را به ما دیکته می کند 

جاري عراق را به حال خود می گذاشتند و فکر می کردند که امپریالیسم می تواند از ادامه جنـگ سـود ببـرد، امـا از سـال گذشـته بـا شـدت               
ملیات رزمندگان در جبهه ها، اوضاع عراق دچار بحران شده است و رزمندگان مـا بـا ضـربات کـاري خـود، بـه ویـژه در شـلمچه و          گرفتن ع 

انـد کـه امکـان شکـست      عبور از اروندرود نشان دادند که می توانند به عراق ضربات مهلکی وارد آورند و ناظران سیاسی به این نتیجه رسیده         
دفتـر نـشر معـارف انقـالب،     » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .م وجود داردعراق و خطر براي این رژی    

1388.  
در اولـین سـاعات   .  ، عراق سه بار به مواضع رزمندگان اسالم پاتـک کـرد، امـا مـوفقیتی بـه دسـت نیـاورد       8 امروز در منطقه عملیاتی نصر   - 2

 بامـداد شـلیک آتـش شـدید دشـمن روي ایـن       2ساعت .  روز گذشته به ارتفاع  گرده رش، انجام شدبامداد، سنگین ترین پاتک عراق در سه  
نقطـه  . ارتفاع آغاز شد، در پی آن، به نیروهاي خودي آماده باش داده شـد و توپخانـه و ادوات نیـز بـه اجـراي آتـش روي دشـمن پرداختنـد               

 بامـداد  3این اقدام و نیز مقاومت رزمنـدگان در خـط، در سـاعت    . بود قدس 52تمرکز آتش خودي، زیر یال گرده رش در محور خط لشکر   
 نیروهاي عراقی حمله دیگري را آغـاز کردنـد و توانـستند    4 : 30در ساعت . به شکست حمله نیروهاي عراق و اسارت چندتن از آنها انجامید         

 ولی عصر نفوذ کنند، اما بـا مقاومـت رزمنـدگان    7ر  و همچنین درون مواضع لشک2 ابوالفضل روي قله 57 ولی عصر و لشکر    7بین خط لشکر  
ده ها تن از کشته هاي دشمن بر اثر درگیري هـاي تـن بـه تـن     . خودي، این حمله نیز دفع شد و تعدادي از نیروهاي دشمن کشته یا اسیر شدند      

سـت رفتـه اش را بـاز سـتاند، از ایـن رو در      ارتش عراق با توانی که به منطقه نبرد اضافه کرد، اصرار داشت که هر طور شده مواضـع از د   . بود
در پاتـک هـاي صـبح،    .  در محور یال بساوه انجام داد که این دو حملـه نیـز مـؤثر واقـع نـشد     2 نیز حمالت دیگري روي قله  19 و   16ساعات  

  . کردند ارتش عراق عمل44 و لشکر 74 و در پاتک  بعد از ظهر، واحدهایی از تیپ 77 و 83، 39هاي  گردان هایی از تیپ
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 آبـاد  علـی  و گنبـد  و گرگـان  از بـسیجی  لـشکر  سی تعداد   شهر استادیوم در. رفتند ماشین با
 امـام  و طالئـی  آقـاي  سـنت  اهـل  جمعـه  امام. نمودند ابراز پرشوري احساسات. داشت مانور
 مـن  و کردنـد  اجـرا  را تـشریفاتی  مراسـم  و گفتنـد  مقدم خیر عمادي آقاي گنبد شیعه جمعه
  . 1کردم صحبت ممرد براي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و آبـاد  اراضی پا زیر ،برگشت و رفت مسیر در. برگشتیم گرگان به کوپتر  هلی با غروب

                                                
استان مازندران، با حضور آقاي هاشـمی، فرمانـده جنـگ در محـل اسـتادیوم      ) ص( هزار نفري سپاهیان حضرت محمد    300 مانور بزرگ    - 1

نیروهاي شرکت کننده در این مانور، به همراه افشار مختلف مردم مازندران، ضمن عبور از خیابان هـاي سـاري   . شهید متقی ساري برگزار شد    
 جهـت اجـراي پیـام مهـم شـوراي عـالی پـشتیبانی  جنـگ         "خلیج فارس ایران محل دفن ریگـان "  و "مرگ بر آمریکا" کوبنده با شعارهاي 

شما رزمندگان و مـردم سلحـشور اسـتان مازنـدران بـا      «: آقاي هاشمی در این اجتماع پرشکوه طی سخنانی اظهار داشت. اعالم آمادگی کردند 
خود، نه تنها ثابت کردید که تهدید هاي ناوگان هـاي آمریکـا و انگلـستان در روحیـه شـما تـأثیر نـدارد،        این شور و هیجان و اجتماع بی نظیر   

بلکه شما را مصمم تر و استوارتر و با استقامت تر در میدان نگاه می دارد، زیرا شما با تمـام وجـود درك کردیـد و ایـن صـحنه نـشان دهنـده              
 جهانی، با چشمان  خود این صحنه را می دیدند که چگونه  ملـت غیـور ، شـجاع و حماسـه        کاش نیروهاي مغرور استکبار   . ادراکات شماست 

اکنـون مـردم، مـسئولین    . ونه جواب تهدیدات و ارعاب را می دهندگچه ادراکی از شرایط کنونی دارند و چ) عج(ساز ما و سربازان امام زمان 
هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال      « کتـاب  ←رجوع کنید » . اندروحانیون با هماهنگی یکدیگر اولویت اول را به جنگ داده          و

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366

  
  

 آقاي هاشمی در کنار پاسداران
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 مونث طالب از جمعی و خواندیم امام مدرسه در را عشاء و مغرب نماز. بود مشهود زراعی
 با اجتماع .مرفتی مصال محل به  .1کردم صحبت مونث طلبه فضیلت بارهدر آنها براي. آمدند

 خـواب  براي بود قرار. کردیم صرف امام مدرسه در را شام. بودند گرگان مردم از شکوهی
  .2خوابیدم مدرسه در شب و نرفتیم که برویم ساري به

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1

: ن را امـروز در ژاپـن چـاپ کـرده اسـت ـ گـزارش داد       خود در تهرا) 27/8/1366( روزنامه آساهی شیمبون ـ که مصاحبه روز چهارشنبه  - 2
آقاي هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شوراي اسالمی اعالم کرد که ایران در حال مذاکره با شـوروي بـراي رسـیدن بـه یـک توافـق دفـاعی         «

رئـیس مجلـس   . ه اسـت آقاي هاشمی رفـسنجانی گفتـه ایـن مـذاکرات پیـشرفتی نداشـت      » . میالدي خواهد شد  1921است که جانشین قرار داد      
آساهی شیمبون می نویـسد کـه تحلیـل گـران     . شوراي اسالمی همچنین تأکید کرده که براي یک دیدار رسمی، به شوروي دعوت شده است    

ه  بـ 1921قـرارداد  . معتقدند این سفر ممکن است در ارتباط با توافق دفاعی بوده و تأثیر قابل مالحظه اي براي موقعیت خاورمیانـه داشـته باشـد        
ایران پـس از پیـروزي انقـالب    . شوروي اجازه می داد که در صورت حمله یک نیروي خارجی به ایران، شوروي نیروهایی را وارد ایران کند  

  . شمسی، به طور یک جانبه این قرارداد را لغو کرد1357اسالمی در سال 

  
  
  
  
  
  
  
  

 عکس آذر ماه 
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 پشت سفید 



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 364   1366                     هاشمی رفسنجانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1987 نوامبر 22                 1408 االول ربیع 29   |    آذر 1 یکشنبه



 نگرفتـه  سـوخت  کوپترهـا   هلـی  چـون  ولـی  ،برویم ساري به کوپتر  هلی با وقت اول بود قرار
 اي  مـصاحبه  ،فاصـله  ایـن  در و زدنـد  سـوخت  تا ،شدیم معطل هشت و ربع   ساعت تا ،بودند

 خـاطر  بـه  کوپترهـا   هلـی  ،پـرواز  از پـس  دقیقـه  چند. دادم انجام مرزي برون براي تلویزیونی
 حـدود  .کـردیم  حرکـت  ماشـین  بـا  اجبـاراً  و برگـشتند کافی   دید نداشتن و هوا ودنب بارانی

  . رسیدیم ساري به ده صبح ساعت
. رفتـیم  ورزشـی  باشـگاه  بـه  یکـسره  و شـد  لغـو  جنـگ  پـشتیبانی  شوراي مشترك جلسه

بـراز  ا اي  العـاده   فـوق  احـساسات   و بودنـد آمـده    بـسیجی  نیروهـاي  و مردم از زیادي جمعیت
 کوتـاهی  سـخنان . بود منظم سخنرانی مانع ازدحام. کردند غش اي   عده. کردم گریه. کردند
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 ناهـار  و نمـاز  از بعـد . رفتـیم  اسـتراحت  براي چوکا هتل محل به کوپتر  هلی با و 1کردم ایراد
  . کردم استراحت

در دوران مبارزه پـیش     [ که را   – عمرانی و طبري آقایان نامه  ب - قدیم دوستان از نفر دو
 آنهـا  منـزل  در ،  رفـتن  منبـر  براي] قائم شهر [=  شاهی در توقفم موقع در] نقالباز پیروزي ا  

  . کردم احوالپرسی و آمدند. خواستم ،بودم مهمان
 بـراي  مـن  و داد گـزارش  اسـتاندار . شد تشکیل جنگ پشتیبانی ستادهاي مشترك جلسه

 رادار و پدافنـد  مـسؤوالن . کـردم  تـشریح  را پـشتیبانی  و جنـگ  سیاست. کردم صحبت آنها
  .رسید نظر به زیادي اشکاالت .دادند توضیح را پدافند وضع. آمدند نکا نیروگاه و منطقه
   ماندن معطل و است عظیمی طرح. کردم بازدید چوکا کاره نیمه کارخانه از اتومبیل با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .1388 معارف انقالب، دفتر نشر» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1
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 حرکـت  بابـل  سـوي  به. کند تولید را کشور نیاز مورد کاغذ تواند  می. است بد خیلی آن
  . کردند ابراز شدیدي احساسات ،ماشین اطراف و خیابان در شهر قائم مردم. کردیم

 بـا  اجتماع که مردم براي ،است بابل دانشگاه محوطه در که مصال محل در بابل در شب

  
  

 سخنرانی در جمع مردم مازندران

 ي در حال شعار دادنآقاي مرتضو
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در [ امـام  نماینـده  روحـانی ] شـیخ هـادي   [ آقـاي  اینجا در .1کردم سخنرانی ،داشتند شکوهی
   همه در. امام دیگر نماینده نورمفیدي آقاي گرگان در و گفت خیرمقدم] استان مازندران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کـه » اعظـم  صدر «مدرسه در. داشت شعار مراسم ،فر مرتضائی] محمود[ آقاي ،جلسات
. خـوردیم  شـام اسـت،    گرفتـه  » االنبیـاء  خـاتم  «نـام  و شـده  بنـا  تجدید روحانی آقاي بوسیله

 ده شـب    سـاعت  نزدیـک . آمدیم چوکا هتل به و کردیم خداحافظی. بودند زیادي جمعیت

                                                
مـردم ایـن   «: در استان مازندران و امـام جمعـه بابـل  گفـت    ) ره( در این اجتماع باشکوه، ابتدا آیت اهللا هادي روحانی نماینده حضرت امام         - 1

 میـان ابـراز   آن گـاه آقـاي هاشـمی در   » .منطقه هر لحظه که الزم باشد براي حضور در جبهه هاي جنگ و انجام عملیات پی درپی  آمـاده انـد    
ما بـراي اسـالم،   «: ها اظهار داشت احساسات پرشور مردم، طی سخنانی ضمن تجلیل از استقبال گسترده اقشار مردم شهر براي حضور در جبهه       

لتـی  دنیـا در روي زمـین نمـی توانـد م    . حاضریم نیروي خود را از برادر تا پدر و حتی خود را فدا کنیم، تا زیر نفوذ فرهنگ غرب قرار نگیریم  
. ملتی که به تنهایی پنجه در پنجه  قدرت هاي بزرگ گذاشته و با تمـام توطئـه هـا و تحریـک هـا مبـارزه مـی کنـد        . چون ملت ایران پیدا کند   

قدرت هاي بزرگ با محاصره اقتصادي و لشکرکشی نظامی، قصد به زانو در آوردن این ملت را داشتند، ولی امروز چـه دشـمن بخواهـد چـه       
این موضوع دنیاي استکبار را به وحشت انداختـه و بـراي جلـوگیري از    .ب اسالمی در دل مردم دنیا جاي خود را باز کرده است    نخواهد، انقال 

آن تمام نیروي خود را وارد منطقه کرده است و نیروهاي استکباري باید بدانند که این ملت محکم و پا برجا در مقابل آنهـا خواهـد ایـستاد و             
دفتـر نـشر   » ،1366هاشمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال     « کتاب ←رجوع کنید » .وانند این ملت را از پاي در آورنددشمنان اسالم، نمی ت   

 .1388معارف انقالب، 

 ورود به شهر مقدس مشهد
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  . رسیدیم
 موفقیـت  با عمران حاج منطقه در را 9 نصر عملیات که داد اطالع سعدي حسنیسرتیپ  

  .زدم حرف یاسر باو  کردم احوالپرسی منزل از تلفنی. 1اند داده انجام
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 سـوي  بـه  و شـد  صـرف  اي  صـبحانه . گـرفتم   حمامی. نخوابیدم دیگر و شدم بیدار صبح اذان
 بـا  خراسـان  نماینـدگان  همـراه  و شد انجام فرودگاه در اي  مصاحبه. کردیم حرکت فرودگاه

 پـس . یمرسـید  مشهد بهنه صبح   ساعت حدود. کردیم پرواز مشهد به130  -هواپیماي سی   
  کوتـاهی  سـخنرانی . شـدم  مـشرف  حرم زیارت بهو  رفتیم قدس آستان، به   استقبال مراسم از

  . 2کردم
 دیگران و باشد امام صحن که بود این ينظر .بود مردم اجتماع محل سر بر نظر اختالف

کـه   شـد  معلـوم  هـم  عمـل  در و بود بهتر آنها نظر ،کردیم بررسی ؛گفتند  می را صحن بیرون
  . 3کردم طوالنی سخنرانی .بود شکوهی با اجتماع .نداشت  را جمعیت همه یتظرف ،صحن

                                                
 ارومیـه از نیـروي زمینـی ارتـش جمهـوري      64 در منطقه حاج عمران به وسیله لشکر 9 همزمان  با حمله عراق به گرده رش، عملیات نصر         - 1

 و 1980 و 2060 و 208بر اساس اطالعیه قرارگاه خاتم االنبیا، رزمنـدگان ارتـش موفـق شـدند بـا تـصرف ارتفاعـات             . ام شد اسالمی ایران انج  
.  تن از نیروهاي عراقی نیـز بـه اسـارت در آمـده انـد     99مطابق این خبر، .  کیلومتر مربع را از نیروهاي دشمن پاك سازي کنند   12 حدود   1985

 در منطقـه عمـومی حـاج عمـران، میلیـشیاي سـازمان منـافقین ـ کـه لبـاس           64 به وسیله یگان هاي لشکر 9صر همچنین پس از شروع عملیات ن
 و سـرازیر شـدن در دره   "گـردمن " با خود داشتند ـ در یکی از محورها پس از گذشتن از ارتفاع  "الاله االاهللا"نظامی پوشیده بودند و پرچم 

 به نبرد تن به تن با آنان پرداختند که بر اثر آتش شدید توپخانه خودي، منـافقین عقـب نـشینی      نزدیک شدند و   64 به نیروهاي لشکر     "هارانا"
ارتش آزاد یبخش ملـی ایـران بـه    « :رادیو عراق به طور جانبدارانه اي در این باره گزارش داد. کردند و تعدادي از آنها نیز به هالکت رسیدند      

  سـرباز 250سازمان مجاهدین خلق در این عملیـات  .  در نزدیکی حاج عمران یورش بردند در منطقه مرزي عراق ـ ایران 64تیپ دوم لشکر 
   ارتـش  آزادي بخـش ملـی    .  نفر از اعضاي همین تیپ را بـه هالکـت رسـاند   200و افسر ایرانی از این تیپ را به اسارت درآورده و بیش از

 »!نتقال دهد، اما نیروهاي عراقی در این نبرد هیچگونه دستی نداشتندایران در این عملیات، توانست تمام اسرا را سالم به پشت جبهه ا

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 2
ح عادالنـه پایـان   امروز ایران در یک دسـت پیـشنهاد طـر   «:  آقاي هاشمی در اجتماع بزرگ نیروهاي بسیجی مشهد و مردم این شهر گفت    - 3

ایشان با طرح این موضع که تنها کشوري که حاضـر اسـت پنجـه در پنجـه دیـو اسـتکبار غـرب        » .جنگ و در دست دیگر مانور مردم را دارد       
د، اگر آمریکا، انگلـیس، هلنـ  « : بیندازد و براي حفاظت از اسالم تا آخرین قطره خون خود را به زمین بریزد،  ملت انقالبی ایران است، گفت         

براي خاموش کردن صداي مـا انجـام نـداده بودنـد، ایـران      ] حضور نظامی  در خلیج فارس[بلژیک ، شوروي و ارتجاع عرب این توطئه ها را        
نیازي به حرکت جدید نمی دید و نیازي براي جهاد مالی وجود نداشت و امکانات وسیعی براي به خطر انداختن امکانـات آمریکـا و اسـتکبار     

امروز یک تز روشن و مشخص براي جنگ تعیین شده است که اگر متجاوز را می شناسید و قبول دارید، دادگـاه محاکمـه      . دتدارك نمی دی  
پس اگر امروز ما در سطح وسیع نیرو جمع می کنیم  و طبل جنگ می زنـیم، افـراد مغـرض نمـی تواننـد ادعـا کننـد کـه            . آن را تشکیل دهید   
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 پیـدا  جمعیـت  آخـر .  حـضور دارنـد    نفـر  هزار ششصدمی گفتند   . بودند زیاد خیلیمردم  
  . تهران خیابان امتداد در امام صحن مقابل از ؛نبود

 زیـادي  جمعیت .شد صرف ناهار. خواندیم من امامت و جماعت به را عصر و ظهر نماز
  . ایم داشته ییها پیشرفت. گرفتیم تماس نظامی فرماندهان با و کردیم استراحتی. بودند

 جماعـات  جمعه ائمه و علما شب. 1کردم سخنرانی آنها براي .آمدند مشهد طالب عصر
  . کردم صحبت آنها براي و خوردیم آنها با را شام .آمدند خراسان

 ناراضـی  طبـسی  آقـاي . بودنـد  گذاشـته  اندارياست در فردا براي  را اداري شوراي جلسه
. باشـد  مـن  اقامـت  محـل  همـین  در جلـسه  گفـتم  لذامی دانست،   بی احترامی   آن را    و بودند

 باشد استانداري درجلسه  که آمدند نمایندگان بعضی. کرد گلهو   آمد ؛شد ناراضی استاندار
 جهـاد  رايشـو  اعـضاي  بـا .  آن را مـی گفتنـد      بـرعکس  خودشـان  خـط  مقتضاي به بعضی و
  .نمودم استراحت معمول از زودتر دیشب. کردم صحبت هم] سازندگی استان خراسان[
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)] ع(امام رضا [ شریف حرم زیارت به نماز از بعد. نخوابیدم دیگر و شدم بیدار اذان صداي با

  ورفتـیم ) ع( االئمـه  جـواد  پادگان بههشت صبح    ساعت. کردم صحبت عفت با تلفنی. رفتم
                                                                                                              

 درست را عرضه کـرده و در دنیـا هـر فکـر منطقـی مـی پـذیرد کـه ایـران راه درسـتی را مـی رود و            ایران جنگ طلب است، چرا که پیشنهاد      
 ←رجـوع کنیـد   » .گر شناخته شـده اسـت   آمریکا که براي فکر تحمیلی شوراي امنیت، به خلیج فارس لشکر می کشد، به عنوان یک دخالت      

  .1388 انقالب، دفتر نشر معارف» ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «کتاب 
 در این روز سخنان آقاي هاشمی درباره مـذاکرات ایـران و شـوروي بـه منظـور انعقـاد یـک پیمـان جدیـد دفـاع متقابـل بـین دو کـشور،                 - 1

 روزنامه نزدیک به حزب سوسیالیـست فرانـسه، سـخنان آقـاي هاشـمی در      "لوماتن دوپاري". هایی در رسانه هاي همگانی داشته است   بازتاب
 "طمـع برانگیـز  "تهران با پیشنهاد « :مان جدید دفاع متقابل بین ایران و شوروي را شگفت انگیز و فوق العاده توصیف کرد و افزود    مورد پی 
                  انعقاد یک قرارداد جدید دفاعی، در واقع دورنماي سحرآمیز تحقق رؤیاي دیرینـه روسـیه بـراي دسترسـی بـه آب هـاي گـرم را در ذهـن

یـل  "روزنامـه دسـت راسـتی    . مطبوعات ایتالیا نیـز بـه طـور وسـیعی  بـه اظهـار نظـر در ایـن بـاره پرداختنـد          » .ازدرهبران کرملین مجسم می س   
ریگــان و "چنــین پیمـانی چــه راسـت و چــه دروغ، در آسـتانه مالقــات    « : توصــیف کـرد و افــزود "بمـب " ایــن سـخنان را یــک  "جورنالـه 

 نیـز در ایـن مـورد تأکیـد کـرد کـه       "اسـتامپا "روزنامـه  » .ه صدا در آورده است زنگ خطر را در مراکز دیپلماتیک بین المللی ب      "گورباچف
. مطبوعات کویت در واکـنش بـه ایـن خبـر، نگرانـی شـدیدي از خـود بـروز دادنـد         . چنین اظهاراتی به وضوح یک پیغام براي واشنگتن است 

بـاالخره دیـدارهاي   « : در قبـال مـسائل جهـان عـرب، نوشـت      در  سرمقاله امروز خود با انتقاد شدید از مواضع شـوروي "الرأي العام "روزنامه  
  ».کش دار، پیگیر و متقابل مسئولین ایران و شوروي به یک معاهده نامه دفاع مشترك میان دو کشور انجامید
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  . 1برگشتیم آستانه بهسپس . کردم شرکت مسلح نیروهاي مشترك صبحگاهی مراسم در
 صـحبت  مفـصالً  هم من .دادند گزارش  وآمدندخراسان   استان دولتی ادارات والنئومس
 باعـث  را آن و نبود راضی طبسی يآقا چون. باشد استانداري در جلسه این بود قرار. 2کردم

 راکـشور    جنگی سیاستدر سخنرانی ام    . شود برگزار اینجا گفتم ،دانست  می خود تضیعف
  . کردم دعوت اتحاد بههمه را   و گفتم

 را مرزي  و امنیتی ،سیاسی اوضاع گزارش. آمدند استان سیاسی کمیسیوناعضاي   سپس
 و شـرق  دفـاعی  هـاي  طـرح  و مرزهـا  وضع، هم   )ع( االئمه ثامن و انصار هاي  قرارگاه. دادند
 از شدت بهآنها . آمدند خراسان مبارز روحانیت، جامعه ناهار از بعد. دادندگزارش  را شمال
  . داشتند انتقاد خود همفکر والنئومس شدن گذاشته کنار و جدید استاندار هاي نصب و عزل

 مدارس توسعه براي ینیحس آقاي .3کردم صحبت آنها براي. آمدند شهدا فرزندان عصر

                                                
اسـتکبار  ما هرگز طالب جنگ، نـزاع و کینـه نبـودیم، ولـی     «:  آقاي هاشمی در صبحگاه مشترك نیروهاي نظامی و انتظامی خراسان گفت - 1

اسـتکبار جهـانی امـروز در خلـیج فـارس      . جهانی به خاطر سرکوبی پیام  حق که همانا  پیام قرآن و اسالم است، جنگ را بـر مـا تحمیـل کـرد     
ما به خاطر اهداف و آرمان هاي مقـدس مـان انقـالب کـردیم و در ابتـداي      . گرفتار خودبینی شده و چاره اي جز جنگیدن با سپاه اسالم ندارد    

ما در ابتداي جنـگ کـه شـهرهاي جنـوب کـشورمان      . ب که ارتش می رفت به یک ارتش اسالمی مبدل شود، در این جنگ گرفتار شد       انقال
اما به یاري حق تعالی، سپاهیان اسالم بـا دشـمنان اسـالم جنگیدنـد و تـوان رزمـی را از دشـمن        . اشغال نظامی شده بود، آمادگی  دفاع نداشتیم      

موضع و موقعیت ما در این جنگ، گونه اي است که دشمن ناتوان شـده و دسـت التمـاس    . شورش گرفتار ساختند گرفتند و او را در خاك ک      
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .زنـد  مـی دم از صـلح طلبـی   و بـه سـوي اسـتکبار جهـانی و سـران مرتجـع عـرب دراز کـرده         

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  سخنرانی

باید در انتخابات، اصول اسالمی کامالً رعایت شود و افراد مـورد قبـول   «:  آقاي هاشمی در جلسه شوراي اداري استان خراسان تأکید کرد   - 2
در این جلسه که مدیران کل و مسئولین نهادها فرمانـداران و نماینـدگان مـردم خراسـان در مجلـس      » .و معتبر از نظر مردم، به مجلس راه یابند     

المی حضور داشتند، همچنین  با اشاره به نقش مردم و دولت در جنگ از مسئولین خواسـت تـا بـا کنـار گذاشـتن برخـی اخـتالف               شوراي اس 
مجلس از جدي ترین نهادهاي کشور است و افـراد نبایـد در جـو جهـادي     «: ایشان گفت. نظرها در جهت پشتیبانی جبهه با مردم هم سو شوند         

مـا افـق آینـده جنـگ  را بـسیار      : ایشان ضمن عظیم خواندن عملیات اخیر رزمندگان اسالم گفت»  .م شوندکشور، باعث تفرفه و دلسردي مرد 
خوب و خوشایند می بینیم و دو عملیات اخیر سپاهیان  اسالم که مشکالت زیادي را براي بعثیون ایجاد کرد، نـشانگر ایـن حقیقـت اسـت کـه        

 اراده و خروش خود توانسته قدرت هاي پوشـالی  دنیـاي اسـتکباري را تحقیـر کنـد، لـذا مـا        امروز ملت ما با. ما در جنگ موفق بوده و هستیم  
باید با اتکا به خداوند، راه خودمان را ادامه دهیم و همان طور که در این چند سال، خداوند ما را تنها نگذاشته، تنها نخواهیم بود و امـدادهاي         

  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366شمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال ها« کتاب ←رجوع کنید » .غیبی همیشه وجود دارد
شما فرزندان شهدا آینده ساز این کشور اسالمی هستید و باید شما عالی تـرین درجـات تحـصیلی    «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 3

شهدا همیشه در پیشگاه پروردگار زنده انـد و روز بـه روز بـر درجـات     . را بگذرانید تا ان شاء اهللا به مسئولیت هاي مهم کشور ارتقاء پیدا کنید   
شهید خون تاریخ و عامل حرکت تاریخ است و نام و آثار و یادش براي مردم الهام بخش و بـراي اسـالم تـداوم بخـش        . آنان افزوده می شود   

امروز وظیفه ماسـت کـه از اسـالم و انقـالب اسـالمی کـه       پدران شما با ایثار خونشان درخت اسالم و انقالب اسالمی را بارور کردند و      . است
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 صـبحت  آنهـا  بـراي  هـم  مـن  ؛داد گزارشـی خراسان   شهید بنیاد مسئول. کرد استمداد شاهد
  . کردم

. رفتـیم  شـیرازي  آقاي منزل به نمایندگان و طبسیواعظ   آقاي همراه ،مغرب نماز از بعد
. مبـرو  ایـشان  منـزل  بـه  کـه  بـود  خواسـته ] امام جمعه مـشهد   [ شیرازي آقاي هم قبلی سفر در

  . رفتیم هم با بار این ،شدن فرصت
 نیـروي  هواپیمـاي  با ،محافظان و خراسان نمایندگان با و رفتیم مشهد فرودگاه به آنجا از
  - راه در. رسیدیم مهرآباد فرودگاه به هشت شب  ساعت نزدیک. برگشتم تهران به هوایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . گفت را کار مشکالت و سفر این در محافظت کار گزارش محافظانم مسئول ،خانه
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. 1نـرفتم  مجلـس  بـه  و   بـودم  منزل در گذشته روز چند هاي  گزارش مطالعه و استراحت براي
                                                                                                              

دفتـر نـشر معـارف انقـالب،     » ،1366هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال    « کتاب ←رجوع کنید » .ثمره خون شهدا است، پاسداري کنیم  
1388.  
 -   رادیـو  . بیانیـه اي صـادر کـرد    اجالس وزیران دفاع کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، در پایـان نشـست خـود    در این روز

اعضاي شورا در بیانیه اي تأکید نمودند که امنیت کشورهاي عضو، یک کـل غیـر قابـل  تجزیـه اسـت و هرگونـه        « : ابوظبی در این باره گفت    
 میـان  ایـن اجـالس، پـیش نـویس مربـوط بـه همـاهنگی نظـامی        » .تهدیدي علیه یکی از این کشورها، به منزله تهدیـد علیـه تمـامی آنـان اسـت      

سـرهنگ  .  دسامبر تسلیم اجالس سران شش  کشور عـضو ایـن شـورا در ریـاض نمایـد     26کشورهاي شوراي همکاري را تهیه می کند که در  
قذافی رهبر لیبی، در سخنانی ضمن تأکید بر لزوم متوقف شدن جنگ عراق و ایران، ادامه آن را توطئه علیه اسالم، عربیـت و فلـسطین خوانـد      

  ».د فشارها علیه ایران ادامه یابد تا جنگ را متوقف کند و لیبی براي این منظور، تمام تالش خود را به کار خواهد گرفتبای« : و افزود
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] حـسن [ و شـمخانی ] علـی [ و وزیـر  نخـست  و اردبیلـی موسـوي    و اي  خامنـه  آقایان با تلفنی
 دفتـر  در بـود  قرار که قوا سران جلسه. 2کردم مذاکره جنگ و کشور مسائل درباره روحانی

 متـصرفی  ارتفاعـات  از هـا   ارتـشی  گفت روحانی آقاي. شد لغو ،باشد اردبیلیموسوي   آقاي
  . شدم ناراحت ؛اند کرده نشینی عقب عمران حاج در خود

   عمده یراتتغی که کرده خواست در و نوشته امام به سپاه که اي نامه به و آمد احمدآقا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
سفر یک هیئت بازرگانی از سوریه به بغداد، بازتاب نسبتاً گسترده اي در گزارش هاي خبر گزاري ها و اظهارات برخی سـران کـشورهاي        1-

ضاي اتاق هاي بازرگانی کشورهاي عربی از یک دیگر، امري اسـت مرسـوم و دور از احتیـاط اسـت کـه حـضور           دیدار اع . عربی داشته است  
  .این روابط بین دمشق و بغداد از پنج سال پیش قطع شده است. هیئت بازرگانی سوري در بغداد را بیش از حد پراهمیت تلقی کنیم
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 بـه  درجـه  ياعطا از و داشت اشکاالتی،   باشد ایشان منصوب فرد یا امام تصویب با سپاه
  . 1داشت گله کشور وزیر درخواست با شهربانی رئیس و ژاندارمري فرمانده

                                                
با ذکر ایـن دلیـل کـه درجـه فرمانـده ژانـدارمري و ریاسـت شـهربانی در         ) ره(مام آقاي محتشمی پور وزیر کشور در نامه اي به حضرت ا      - 1

گذشته و همواره با درجه فرماندهان نیروهاي سه گانه ارتش یکسان بوده و آنها به درجه امیري مفتخر شده انـد، از ایـشان خواسـت، موافقـت      

 کنگره جهانی بررسی قداست و امنیت حرم 

  
  

 سخنرانی درکنگره جهانی قداست و امنیت حرم 
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 آزاد لبنـان  در فرانـسه  گروگـان  دو شـده  قرار که داد اطالع معیري] علیرضا[ آقاي شب
  .باشد چه سوریه نقش که ست ااین فعالً مسأله و شود

» کعبـه و امنیـت    قداسـت  «کنفـرانس  در مـن سـخنرانی    وقت تغییر براي زیادي هاي  تلفن
 مهمـان  عفـت  عـصر . باشـد  عـصر  فـردا  بـود  قـرار . افتـاد  صبح فردا به باالخره وشد   انجام

  .داشت
1987 نوامبر 26                1408 انیالث ربیع 4   |    آذر 5 پنجشنبه



 مکـه  اینکـه  لزوم خصوص در "حرم امنیت و قداست بررسی" کنفرانس محل به وقت اول
 حرکـت  کرج سوي به سخنرانی از بعد. 2کردم سخنرانی،  باشد اسالمی المللی  بین مرکز باید

 ندیـدیم  مصلحت ،بارد  میبرف   کرج در رسید خبر چون. بیایند هم مهمانان بود قرار. کردم
  .ببریم را آنهاکه 

 بـا  مجلـس  رئـیس،  نـواب  و رئیس حضور عدم خاطر به مجلس درتاریخ بار اولین براي
                                                                                                              

امـام  . یـک نـژاد رئـیس شـهربانی بـه درجـه سـرتیپی مفتخـر شـوند         نمایند تا سرهنگ محمد سهرابی فرمانده ژاندارمري و سرهنگ سید رضا ن         
صـحیفه  « کتـاب  ←براي مطالعه متن کامل نامه وزیر کشور و پاسخ حضرت امـام رجـوع کنیـد      . خمینی نیز با این درخواست موافقت کردند      

  ).ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی419، جلد بیستم، صفحه »امام
 -  تـصمیم گیرنـدگان  کـشور را در زمینـه     "توسـعه بحـران در خلـیج فـارس    " نهضت آزادي با انتشار جزوه اي به نام  در این روز، گروه 

متأسـفانه بیانـات و اعمـال نـسنجیده مـسئولین      »: مسائل جنگ، متهم به بی کفایتی و عدم درك سیاسی کرده و چنین نتیجه گیـري شـده اسـت         
سایر کشورهاي عربی منطقه، نه به خاطر عالقه خاص به حفظ رژیم بعث عـراق، بلکـه بـه    جمهوري اسالمی سبب گردیده است که به تدریج      

رژیم عراق از سـوء سیاسـت دولتمـردان ایـران در منطقـه بهـره بـرداري        . واکنش در برابر ایران، به سود عراق موضع گیري نمایند    عنوان
 ». علیه ایران وادار به جبهه گیري نمایدکرده و توانسته است که سایر کشورهاي عرب منطقه را به نفع خود و

 تـن از متفکـران و علمـاي اسـالمی در     200 که از چنـد روز پـیش و بـا حـضور بـیش از      "بررسی قداست و امنیت حرم " کنگره جهانی      - 2
عبه را به یـک مرکـز تـصمیم    ما براي اینکه ک« : در جلسه اختتامیه این کنگره آقاي هاشمی گفت. تهران برگزار شده بود، امروز به پایان رسید      

.  گیري براي امور مسلمین تبدیل کنیم، از علماي اسالم می خواهیم  که آماده باشند تـا روي ایـن امـر و آزادي کعبـه همکـاري داشـته باشـند                
مـا  . ن امـر اسـت  هدف ما این است که اسالم تحقق پیدا کند و اگر می بینید در مقابل عراق با تمام قدرت پایداري مـی کنـیم، بـه خـاطر همـی            

کنیم باید روي مکه به این عنوان کار کنیم که در این کنفرانس، یک مـاده بگنجانیـد کـه مقدمـه تـشکیل یـک سـازمان بـین المللـی              خیال می 
مکه به احتمال قوي در تقویم اسالمی براي منظور فوق است، حال اگـر بنـا باشـد چنـین کـاري انجـام شـود، چـه وسـایلی الزم            . اسالمی باشد 

ارد؟ آیا حکام آل سعود می توانند این کار را انجام دهند؟ آیا مکه باید یک شهر بین المللی شود؟ آیا مـصلحت خـود عربـستان هـست کـه            د
اول آنکه یک دولت مـستقل و مـسلمان باشـد و بخواهـد احکـام اسـالم اجـرا شـود و از         : متولی این کار باشد؟ این به دو صورت امکان دارد    

سـعود بایـد توجـه کنـد یـوغ آمریکـا را از گـردن         صبی نسبت به خودش دارد، در اداره کعبه سعه صدر داشـته باشـد، آل  لحاظ مذهبی اگر تع  
راه دوم این اسـت کـه کعبـه یـک شـهر آزاد و بـین المللـی باشـد و راه هـاي ورود بـه آن طبـق            . استقالل واقعی داشته باشد    خودش بردارد و  

نمایندگان جهان اسالم داشـته باشـد و یـک شـهر آزاد، آبـاد، تمیـز و فرهنگـی کامـل را بـه وجـود            مقررات آزاد باشد و پارلمان کوچکی از       
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .آوریم
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] مهـدي [ آقـاي . اسـت  رفتـه  مرخـصی به   یزدي] محمد[ آقاي. شد شروع تاخیر ساعت یک
  . بود شده عوض برنامه ،بیایم صبح من نبود بنا ،بود درکنفرانس هم کروبی
 کوتـاهی  صـحبت  آنهـا  بـراي  .داشـتند  بـرف بـارش     زیر عظیمی اجتماع مردم ،کرج در
 راجـع . آمـد  آقامحمدي ناهار از بعد. رسیدم مجلس به ظهر .نمودیم ختم را مراسم و 1کردم

 دزفولی صفاتی] ایرج[ آقاي است معتقد. داشت مطالبی ها  بانک مسائل و رمضان قرارگاه به
 اصـالح  بـراي . کنـد  مـی  برخـورد  گیـري  سخت با ها بانک مورد در] رئیس دیوان محاسبات  [

  .رفتم مجلس پزشکی دندان به دندانم
 کارهـاي  دفترم در هشت شب  ساعت تا. آمد جنگ و جبهه امور براي صیاد آقاي عصر

ــده عقــب ــاي. دادم انجــام را ســفر روزهــاي مان ــاس[ آق ــد پورمحمــدي] شــیخ عب  از. آم
 اسـالمی  آزاد دانـشگاه  بـه  حـزب  سـاختمان  دادن از و داشـت  گلـه  رفـسنجان  در مخالفانش

 بـه    سـاعت هـشت و نـیم       . اسـت  شـده  مطرح او تضعیف منظور به گوید  میو   است ناراضی
 هاي  گروگانکمک به آزادي    در خصوص    کرد تأکید تلفنی ،نژاد مهدي آقاي. آمدم منزل

  . شود هماهنگی سوریه با نحويه ب ،شوند آزاد بناست که فرانسوي
  
  

                                                
ز جنگ، امروز نیز در اقصی نقـاط کـشور بـه    اي مختلف مردم و واکنش مثبت آنها به حضور در جبهه و حمایت ا   ه  جنب و جوش گروه    - 1

 سـنگین بـا حـضور آقـاي هاشـمی      فمانور نیروهاي بسیجی  شامل قشرهاي مختلف مردم شهرستان کرج در میـان بـارش بـر   . چشم می خورد 
ینـدگان مجلـس شـوراي    رفسنجانی،  آقاي شمخانی، فرمانده نیروي زمینی سپاه پاسداران ، نماینده وزیر کشور، استاندار تهران و جمعی از نما         

شرایط کنونی که دشمنان ما دنبالش هستند، ایجـاب مـی کنـد کـه مـا نیـروي بیـشتري از          » : گفتایشان  . اسالمی و مسئوالن کرج برگزار شد     
د و لحاظ مالی و انسانی به کار ببریم، زیرا قدرتمندان دنیا با آوردن ناوهاي جنگی در جوار کـشور مـا بـه مـا چنـگ و دنـدان نـشان مـی دهنـ                

. . د فراموشـی سـپر   بـه   مواجهه با ایران را در اولویت قرار داد و حتی خطر اسرائیل را "امان"بینیم که کنفرانس سران مرتجع عرب در    می
              ما باید با تسلسل عملیات و پی گیري تهاجم در میدان هاي نبرد و پشتیبانی مداوم رزمندگان مان، فرصت را بـه آنهـا تنـگ کنـیم کـه آنهـا
 ».ن الزم براي توطئه جدید و تراکم نیروي جدید را پیدا نکنندزما

 -     پایان دادن به جنگ عراق و ایران، مهمترین مسئله در سطح منطقـه و یکـی از برجـسته تـرین موضـوعات      ،  598 بعد از تصویب قطعنامه
، 598هـوري اسـالمی ایـران در مـورد بنـدهاي قطعنامـه       کوشد که به بهانه مقابله با شروط جم رود؛ آمریکا  می در سطح بین المللی به شمار می 

جـورج شـولتز وزیـر امـور خارجـه آمریکـا، در ژنـو اعـالم         . قطعنامه دیگري مبنی بر تحریم تسلیحاتی ایران به تصویب شوراي امنیت برسـاند     
هـاي   کـه خواهـان برقـراري تحـریم    داشت زمان آن فرا رسیده که شوراي امنیت سازمان ملل متحد، توجه خود را به تصویب قطعنامه دیگري      

 گفته است کـه بـه نظـر نمـی رسـد اتحـاد شـوروي آمـاده باشـد بـراي           "جوج شولتز"همچنین . اجباري علیه ایران خواهد بود، معطوف دارد    
حـده بـراي تـصویب    با همه اینهـا ایـاالت مت  « : شولتز افزوده است. تصویب قطعنامه  تحریم اجباري اسلحه علیه ایران، به ایاالت متحده بپیوندد    

شـوروي عالئـم مثبتـی از عـراق و ایـران      « :سفیر مسکو در امـارات متحـده عربـی گفـت    » .چنین قطعنامه  اي در هر حال پافشاري خواهد کرد    
  »  .درباره اجراي قطعنامه آتش بس شوراي امنیت دریافت کرده است، اما افشاي جزئیات آن در حال حاضر امکان پذیر نیست



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 376   1366                     هاشمی رفسنجانی 

1987 نوامبر 27                          1408 الثانی بیعر 5   |   آذر 6 جمعه



بـه   جمعـه  اقامـه  بـراي  سـپس . نمودم مطالعه ها خطبه براي منزل در  ساعت ده و نیم صبح،  تا
 بـراي  و بودنـد  آمـده  1کـن  از پوش کفن گروهی. خواندم را ها  خطبه و رفتم تهران دانشگاه

  . داد تحویل تهرانی آقا اکبر خشی حاج ،محبوبشان روحانی .آوردند کمک جنگ
  مبنی ،تولیت] لفضلاابو[ مرحوم اموال مدیره هیأت اعتراف. آمد مهدیان] حسین[ آقاي

   مرگ از بعد. کردم تایید ؛کنم تایید هم من که آورد  رااو ماترك تمام بودن خیریه بر
 آزادي نهـضت  نفـوذ  تحت اموال اینمرحوم تولیت،   

 عنـوان  بـه  حـسینی  یرام خان موسی و شود  می مصرف
 معتبـري  سـند  چـون  و کرده شکایت سوم رده وارث
 بــه دادگـاه  در ،ندارنـد  دســت در بـودن  خیریـه  بـراي 

 همین به هم انگلیس هاي  بانک و  اند  برخورده مشکل
 آنجـا  تولیت مرحوم که لیره میلیون چند دادن از دلیل

  . کنند می خوددارياست،  داشته
 فرانـسوي  گروگان دو که داد اطالع معیري آقاي

 اجــراي بــراي نــواب آقــاي و انــد شــده آزاد لبنــان در
  .رود ژنو می به بعدي مسائل

 .2کرد پخش را گروگان فرانسوي دو شدن آزاد خبرهم  انگلیسبی بی سی  رادیو شب 
 عـادي  فرانـسه  در مـا  سـفارتخانه  وضـع  ،ایـن  از پـس  احتمـاالً  ،مـا  مؤثر میانجیگري خاطر به

                                                
اهـالی کـن حـضور چـشمگیري در دفـاع      .  شهر تهران شـده اسـت  5 در شمال غربی تهران که اکنون جزئی از منطقه       است ی کن، روستای  - 1

 . باشد نیز میاین روستا مدفن چند امامزاده . مقدس داشتند

وگزامبـورگ در لبنـان    فرانـسه و روژه اوك خبرنگـار رادیـو و تلویزیـون ل    2 دو گروگان فرانسوي ژان لویی، نورپرداز تلویزیون شـبکه         - 2
اکثـر نـاظرین معتقدنـد کـه سـازمان عـدالت انقالبـی و        « : درباره عامل مؤثر بر آزادي گروگان ها گفته است    "فرانس انتر "رادیو  . آزاد شدند 

 بایـد  سوریه می تواند نقش مهمی را در آزادي گروگان ها بـازي کنـد ولـی   .  هستند که مرکزشان در تهران است"مادر"جهاد اسالمی از دو  
رادیو مونـت کـارلو  نیـز در گزارشـی دربـاره اسـتقبال شـیراك از گروگـان هـاي          » .توجه داشت که چراغ سبز فقط در تهران داده شده است  

ایـن  .  ژاك شیراك نخست وزیر فرانسه گفت امیدوار است سایر گروگان ها که هنوز بازداشـت هـستند، آزاد شـوند     « : فرانسوي، گفته است  
 «.ي روابط عادي میان پاریس و تهران را اجازه دهدامر شاید برقرار

 مرحوم ابوالفضل تولیت
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  . 1پردازند می  را ما طلب از بخشی  و آنهاشود می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

] سـازمان صـنایع دفـاع     [=  ساصـد  نازعـات  موشـک  کـه  داد گـزارش . آمـد  محسن شب
 بـا را   موشک سه ،ساصد و جهاد و سپاه اکنون.  است داشته برد کیلومتر 87 و شده آزمایش

                                                
روزنامـه  .  آزادسازي گروگان هـاي فرانـسوي در لبنـان بازتـاب گـسترده اي در رسـانه هـاي همگـانی و مطبوعـات پـاریس داشـته اسـت                 - 1
سازي دو گروگـان فرانـسوي   منابع آگاه معتقدند آزاد « : ـ که به حزب سوسیالیست نزدیک است ـ در تفسیري نوشته است  "لوماتن دوپاري"

اي از رهبران تهران است، زیرا جمهوري اسالمی که در کنفرانس سران عرب در امان به شدت و منجمله از سـوي متحـد        نمودار گرایش تازه  
یـن  بـه نوشـته ا  »  .اصلی خود دمشق محکوم گردید و سخت در انزوا قرار گرفت، از این بـه بعـد سـعی دارد بـه کـشورهاي غربـی روي آورد       

کوشد خود را از گرفتاري مسائل فرعی و حاشیه اي مانند گروگان ها، یا جنگ سفارت خانه برهانـد و همـه    روزنامه، ایران در حال حاضر می   
رهـایی دو  « : نیز در تفسیري آورده اسـت "لیبراسیون"روزنامه فرانسوي دست چپی . نیروهاي خود را روي جبهه جنگ با عراق متمرکز سازد 

این روزنامه سپس با طرح ایـن  » .نسوي حاصل مذاکره اي اسرار آمیز،  پیچیده و دشوار است که از چند هفته پیش آغاز شده بود      گروگان فرا 
مذاکرات معامله گونه فرانسه و ایران به منظور حـل وضـعیت ناشـی    «:  افزوده"آزادي دو گرگان به چه قیمتی انجام یافته است؟      "پرسش که   

با وعده فروش اسلحه به ایران و معامالت اسرار آمیزتري در مورد عوامل دیگر مناقـشات خاورمیانـه اي، فرضـیاتی    از جنگ  سفارت خانه ها       
روزنامه لوفیگـارو  » .هستند که هیچ کدام از آنها را نمی توان از نظر دور داشت و به این زودي ها پرده از روي این اسرار برداشته نخواهد شد     

 ت ـ بـا تأکیـد بـر اینکـه بـه گروگـان دیگـر فرانـسوي در اختیـار جهـاد اسـالمی ـ یعنـی سـختگیرترین گـروه               ـ که به حزب حاکم نزدیک اس
این مطلب براي تهران که رهبران آن هنوز از فرانسه ـ دومـین صـادر کننـده سـالح بـه       : ـ قرار دارند، خاطر نشان می سازد  ایران طرفدار

 .همی استعراق ـ انتظارات فراوانی دارند، برگ برنده م

 

 1366 آذر 5:  کیلومتر، سوخت جامد تاریخ آزمایش5/87:  متر، برد6: موشک نازعات، طول
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 شـیخ  و اهللا سیدفـضل  آقایـان . آمدنـد  لبنـان  علماي از نفر چند. بارید  می برف. بودم منزل در
] احمـد [ و هـادي ] محمـد علـی   [ دکتـر  همـراه  ،لبنـان  از موسـوي  عبـاس  سید و شعبان سعید

 مـشکل  سـالح،  کمبـود  سوریه، مؤمنین تمشکال. آمدند ] سفیر ایران در لبنان   [یان  دستمالچ
 و خــواهی نظــر و کردنــد مطــرح را اسـالمی  نیروهــاي همــاهنگی عــدم مــشکل  واقتـصادي 

  .شد مذاکره اینها همه درباره که نمودند استمداد
] مجیـد [ آقایـان  بـا  همراه کرمان استاندار عصر. بودند اینجا صدیقه و فاطمه همشیره ظهر
 ؛بروم کرمان به مانور مراسم برايکه   کردند اصرار و مدندآ جهانگیري] اسحاق[ و انصاري
  . پذیرفتم

 سـازمان  بـه  سـفر  براي و داد را ژاپن به سفر گزارش .آمد الریجانی] محمد جواد [ آقاي
 در اینکـه  از والیتـی  دکتـر  آقـاي  گفت. کرد مشورتآن سازمان    کل دبیر با مذاکره و ملل
 امـام  از .اسـت  نگـران  ،باشـد  مـشغول  لحصـ  مـذاکرات  بـه  خارجـه  وزارت ،جنگـی  جو این

  . 1باشد نظامی کار با هماهنگ سیاسی کار ؛برویداند  گفته ،ایم پرسیده
  

                                                
.  با واکنش نسبتاً تند و منفی مقام هاي سازمان ملل و رسانه هـاي مواجـه شـده اسـت    598 نحوه برخورد ایران براي مذاکره درباره قطعنامه       - 1

در صورت عدم حـضور یـک نماینـده دولـت ایـران در نیویـورك تـا هفتـه         « :روزنامه نیویورك تایمز از قول دبیرکل سازمان ملل نوشته است 
ده براي مذاکره پیرامون برقراري آتش بس میان ایران و عراق در جنگ خلیج فارس، خاویر پرز دکوئیار دبیرکـل سـازمان ملـل اقـدامات            آین

.  این روزنامه به نقل از مقام ها و دیپلمات هاي سازمان ملل افـزوده اسـت  "ایرنا"به گزارش » .خود در این مسیر را کامالً متوقف خواهد کرد     
 قطعـاً د  رجایی خراسانی نماینده ایران در این سازمان، سه شنبه به دبیرکل قول داد که معاون وزیر خارجه، محمد جـواد الریجـانی   دکتر سعی « 

براساس این گزارش، سه عضو دائـم  » .تا اوایل هفته آتی براي مذاکرات جدید، پیرامون طرح صلح شوراي امنیت وارد نیویورك خواهد شد       
، انگلیس و فرانسه، همواره طی  دو ماه اخیر به دبیرکل اعالم کرده اند که آنها متقاعد گشته اند ایـران تمـایلی بـه خـتم     شوراي امنیت، آمریکا 

سـه کـشور مـذکور تأکیـد     « :  سـپس افـزوده اسـت   "نیویورك تـایمز ". جنگ هشت ساله خود با عراق نداشته و صرفاً وقت گذرانی می کند 
صل هفت منشور سازمان ملل، قدرت خود جهت تحمیـل یـک تحـریم تـسلیحاتی اجبـاري علیـه ایـران را        دارند که شوراي امنیت  باید طبق ف      

بالفاصله به کار گیرد و بدین وسیله از اعتبار خود دفاع کرده و در عین حال دست دبیرکل در معامله بـا مقامـات تهـران را تحکـیم و تقویـت               
 شوروي، دو عضو دائم دیگر در شـوراي امنیـت نیـز همـواره مخـالف چنـین تحریمـی        این روزنامه خاطر نشان کرده است که چین و     »  .نماید

  «.علیه ایران بوده اند و بحث می کنند که باید به سران ایران فرصت بیشتري داد
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 بـراي  تـنفس  در. بـودم  علنـی  جلـسه  در ساعت ده و نیم صـبح      تا. رفتم مجلس به زود صبح
 وزارت از حجـازي ] اصغر سید علی [ آقاي ظهر. 1کردم صحبت قوچان شهداي هاي  خانواده

 آن محور سپاه که جاري مسائل از. گفت سپاه با مشکالتشان درباره بیشتراو   . آمد اطالعات
  . نگرانند ،است

 کمـک  جبهـه  بـه  طـالب  اعـزام  برايآنها  . آمدند قماسالمی   تبلیغات دفتر ياعضا عصر
 محـور ] رئـیس سـازمان تبلیغـات اسـالمی       [ جنتـی ] احمد[ آقاي اینکه از ستند و خوا  می مالی

] محمـدعلی [ دکتر مسأله درباره  و آمد شهري  ري آقاي. داشتند گله اند  شده روحانیون اعزام
  . گفتمطالبی  هادي

 و ضـدهوایی  خریـد  و جنـوب  بـه  سـفر  دربـاره   و آمد روحانی دکتر ،مغرب نماز از بعد
. کـردیم  مـذاکره  ارتـش  علیـه  هـا    جبهـه  در منافقین ایذائی حرکات از يجلوگیر براي اقدام
 تکمیـل آن را    صـبح  فـردا  شد قرار .گفت را عملیاتی هاي  برنامه و آمد رضایی محسن آقاي
  . کنند

 مـسافرت بـه    اي  خامنـه  آقـاي . داشـت  جلـسه  اردبیلـی موسـوي    آقـاي  دفتـر  در قوا سران
 مـذاکرات  درباره و داد رامتحده عربی    امارات و ژاپن به سفر گزارش والیتی دکتر. اند  رفته

 شـد  مشخص ما مواضع. کرد مشورتسازمان ملل    کل دبیر با الریجانی] محمد جواد [ آقاي
 هـم  نظامی کار و دهیم ادامه را ملل سازمان در سیاسی کار اند  فرموده امام گفت احمدآقا و

  . باشد قوي
آقـاي  [ شـد  قـرار . کـردیم  صـحبت  تانکردسـ  براي احد و مدیریت دربارهدر این جلسه    
 بـه  وقـت  دیـر . بپـذیرد  مـسئولیت  خـودش  و بیاورد طرحی ،وزیر نخست] میرحسین موسوي 

 زیاد ها  خاموشی و کرده حمله عباسپورسد شهید    و دز سد هاي  نیروگاه به عراق. آمدم خانه
  .2دادیم مثل به مقابله دستور. است شده

                                                
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1

در تهـران وضـعیت   . راقی در آسمان شهرهاي کشور مانور دادند و دو مرکز صنعتی و تولید انرژي را بمباران کردنـد      امروز هواپیماهاي ع   - 2
 حـریم   . همچنین ، هواپیماهاي دشمن حریم هوایی شهرهاي زنجان، خرم آباد، سنندج و قزوین را مـورد تجـاوز قـرار دادنـد       . قرمز اعالم شد  

، آسـمان برخـی از   یهواپیماهـاي عراقـ  .  دیوار صوتی بـر فـراز آسـمان منطقـه خوانـسار و فریـدن بـود       هوایی استان اصفهان نیز شاهد شکستن     
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 رضـایت  ؛گفـت  را آینده عملیات برنامه. آمد رضایی محسن آقاي وقت اول. بودم منزل در

 شـرایط  ولـی  ،دارنـد  محـدودیت  هـم  آنها البته. اینهاست از بیشاز آنها   انتظار. نیست بخش
  . لبدط می را بیشتري تحرك ،آمده وجود به کشور مورد در که جدید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
مراکز اقتصادي نیز از تعـرض هواپیماهـاي عراقـی مـصون     . شهرهاي استان گیالن را مورد تجاوز هوایی قرار دادند و دیوار صوتی را شکستند      

  .  تن دیگر مجروح شدند4 تن از کارکنان آن شهید و 4 کیلو ولتی آران ـ نهاوند ، 30بر اثر حمله صبح امروز به پست انتقال برق . نماندند
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. شـود   مـی  آمـاده  دارد جبهـه  بـه  رفـتن  بـراي  ،نظـامی  آمـوزش  مراکز به رفتن براي یاسر
 آمـادگی   و اسـت  خـوب  شرمـاد  قلـب  توقـ  رسـد   می نظر به. نشدیم او مانع من و مادرش
   .دارد را تحمل
 بـراي  .گذشـت  هـا   گـزارش  ئـت ارق و مجلـس  کارهـاي  انجـام  و مطالعـه  به بیشتر شب تا

 هاي نبرد  ساله عازم به جبهه16 یاسر هاشمی، رزمنده

 

 بدرقه یاسر هاشمی براي اعزام به جبهه
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   .  هم مطالعه کردممدرسشهید  سمینار مراسم در فردا سخنرانی
 گرجـی ] وحید[ تبادل مناسبته  ب ،فرانسه و ایران روابط درباره زیادي تفسیرهاي و اخبار

 و] دبیـر اول سـفارت فرانـسه در تهـران    [ توري] ژان پل[ و] مترجم سفارت ایران در پاریس  [
 پرداخـت  اسـناد  کـه  داد اطـالع  معیـري ] علیرضا[ آقاي. 1است جریان در اه  گروگان آزادي

  . پردازند می فرداو آنها این مبلغ را   شده مبادله ما اب فرانسه طرف از دالر سیصدمیلیون
  

1987 دسامبر 1                 1408 الثانی ربیع 9   |   آذر 10 شنبه سه

 آئینـه  عفـت . خواندم برایش سفر دعاي. بود بههج به رفتن براي آموزشی پادگان عازم یاسر
 کـه  واقعـاً . آمـد  خوشـم . کـرد  بدرقـه  خـوب  خیلـی او را   و بود کرده درست صدقه و قرآن

  .  استآمده وجود به نمادرا در انتظار راي و تحول
 مانورها و مدرس شهید درباره کوتاهی صحبت و کردم شروع را جلسه. آمدم مجلس به
 المللـی  بـین  کنگـره  شروع از قبل. رفتم بهارستان مجلس محل به م ساعت هشت و نی . نمودم

 جلـسه  در. دیـدیم  را نمایـشگاه   - ایـشان  شـهادت  گردسـال  پنجـاهمین  به مناسبت    – مدرس
سـاعت یـازده و نـیم     . 2کـردم ایـراد    مفصلی سخنرانی من و شد افتتاح جلسه .کردیم شرکت

   .رفتم مجلس بهداري به دندان اصالح براي
ــا ظهــر ــشارتی] علــی محمــد[ يآق ــر امــور خارجــه [ ب ــائم مقــام وزی  هــدایايو  آمــد] ق

 در سـفیرمان  زاده آخونـد ] مهـدي [ آقـاي  ظهـر  .آورد را جنـگ  بـراي ایران    يها سفارتخانه
 و فرانـسه  اروپـائی  شـرکاي  بـر  فرانـسه  و ایران روابط سازي عادي ز تأثیرات ا. آمد انگلستان

                                                
 . درج شده است"جنگ سفارتخانه ها" شرح کامل موضوع تنش در روابط ایران و فرانسه در بخش ضمایم همین کتاب با عنوان - 1

س با حـضور جمعـی از شخـصیت هـاي بلنـد پایـه داخلـی و         کنگره جهانی بزرگداشت پنجاهمین  سالگرد شهاد آیت اهللا سید حسن مدر       - 2
در مراسـم گـشایش ایـن کنگـره، آقـاي هاشـمی در       . اهللا موسوي اردبیلی تشکیل شـد   مجلس به ریاست آیت   2خارجی و در ساختمان شماره      

ی از تحـوالت فعالیـت هـاي    سخنانی با تشریح اوضاع حکومت پهلوي، به سوابق مبارزاتی و زندگانی آیت اهللا مـدرس اشـاره کـرد و فرازهـای       
مسائلی که در زمان مدرس بود، تقریباً  همان مسائلی است که ما االن بـا آنهـا   « :در بخشی از سخنرانی آمده است. سیاسی ایشان را تحلیل کرد  

. د با آنها مبـارزه کـرد  اي که در ذهن مردم آن زمان جاي گرفته بود، این بود که انگلیس ها سیاستمدار هستند و نمی شو  یک مساله . مواجیهم  
تقـی زاده وقتـی از فرنـگ    ] سیدحـسن . [هر اتفاقی که می افتاد، می گفتند این سیاست انگلیسی هاست و این طور ذهن مردم را پرکرده بودند       

د، شـما   هـا هـم باهوشـند و هـم امکانـات دارنـ      یاو به مدرس گفت انگلیس. برگشته بود، دید که مدرس پنجه در پنجه  انگلیس انداخته است         
فقـط شـماها   . کنی ، آنها نه باهوشند و نه هیچ چیـز دیگـر   اما می بینیم که تعبیر مدرس این است که تو اشتباه می. توانید با آنها مبارزه کنید     نمی

ر نـشر  دفتـ » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سـال  « کتاب ←رجوع کنید » .ضعیف هستید و انقالب ما به خوبی این مساله را نشان داد   
  .1388معارف انقالب، 
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 بـه  ،دادم مثبـت  نظـر . کـرد  مشورت انگلیس با روابط تجدید درباره و گفت انگلستان خشم
 ایرانیـان  مـالی  هـاي  کمکاو  . بود پیشقدم روابط کردن تیره در که انگلیس پیشقدمی شرط
  . آورد  جنگمصرف در  برايرا  دالر هزار 26 به مبلغ انگلیس مقیم

. آوردنـد  را مـشکالت  و نیازهـا  و کار گزارش ند و آمد لبنان سپاه شوراياعضاي   عصر
  . بودند شاکی لبنان در ما نظامی غیر مسؤوالن همکاري عدم ازا آنه

 مـشکل  حـل  بـراي  تـصمیمی . کـردم  شـرکت  فرهنگـی  انقـالب  عـالی   شـوراي جلسه   در
 حـل  رفته رفته مشکلشان شد قرار و بحثهم   ها  تعلیقی درباره و گرفتیم مشروط دانشجویان

 قـدش  و سـن  خـاطر  به را او ،آموزشی گاهوارد که کرد تلفن یاسر. رفتم خانه به شب. شود
  . بپذیرند را او بگویم که کرد التماس . است برگردانده پادگان به و نپذیرفته
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 روابـط  سـازي  عـادي  شـروع . خوانـدم  را هـا   گزارش. رسیدم مجلس به ساعت هشت و نیم     
 سـازندگی  جهاد شوراياعضاي  .  است داده قرار الشعاع تحت را اخبار همه ،هفرانس  و ایران

آقاي عبداله  [ با او اختالف خاطر به جهاد وزیر] آقاي زنگنه [ ناريکبر خواستارآنها  . آمدند
  . شدند امام نماینده] نوري

. آمدنـد  آنجـا  يعلمـا  از جمعـی  همـراه بـه    پاکـستان  متنفذ روحانی ،حسین عارف آقاي
 آن تحـریم  یـا  انتخابـات  در شـرکت  دربـاره  و دادنـد  گـزارش  را یان پاکستان شیع مشکالت
 هـا   بعـضی  .نماینـد  دخالـت  سیاست در و کنند شرکت است بهتر دادم نظر  ؛کردند مشورت

 بـا  موافقـت  یـا  مخالفـت  مـورد  در. بمانند حکومت با قهر در انقالبی  به صورت  دارند عقیده
 نظـر . بـود  خواهـد  رسمی ،سنت اهل فقه احتماالً که ندپرسید پاکستان در اسالمی حکومت

  .کنند موافقتکه  دادم
بـا آنهـا     ،جنـگ  تبلیغات مسئولیت شدن مشخص براي .آمدند کشور تبلیغات والنئومس

 مـن  بـا  و باشـد  جنـگ  تبلیغـات  سـتاد  در منظـور  ایـن  بـراي  ییشورا شد قرار. کردم مذاکره
  . کنند مشورت
. گفـت  را آینـده  هـاي  برنامـه  و 8 نـصر  عملیات شگزارو   آمد صفوي رحیم آقاي ظهر

 دو جاسـوس  هـدایت  بـراي و   آمـد  ترابـی  سرهنگ. داشت جلسهمجلس   رئیسه هیأت عصر
  .داشت سئواالتی جانبه
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 دسـتور  در مهمی موضوعات. بودند من دفتر در اردبیلیموسوي   و اي  خامنه آقایان شب
 مرکزي بانک رئیس] مجید قاسمی آقاي  [. گذشت متفرقه مذاکرات باجلسه  . نداشتیم جلسه
 تخلـف  قـرار  از هـا   فرانـسوي  کـه  بـود  نگـران  و نرسیده ماه  ب فرانسه پول هنوز که داد اطالع
 دریـایی  پایگاه دادن خاطر به شد قرار. کنند  نمی تخلف که است نئمطم معیري آقاي ؛کنند

  .بدهیم اخطار آنها به ،آمریکا به کویت هاي آب در
 نظـامی  آمـوزش پادگـان    در ،اش  گونـه  طفل چهره و قد کوتاهی رخاط به را او که یاسر
 ،رفتـه  کجـا  دانـستیم   نمـی  مـادرش  و مـن  و بـود  رفته آنجا به شخصاً دوباره و بودند نپذیرفته

 و اسـت  متـأثر  سخت. برگشت خانه به ظهر باالخره  ،بود شده مادرش خاطر تشویش باعث
 آخـر . انـد   کـرده  پیـدا  عجیبـی  روحیه ها انجو. بپذیرند را او بگویم که دارد التماس و گریه
 کمـک  جبهـه  بـراي  شـدن  پذیرفتـه  بـراي  مـن  از که بود مانده بیدار یاسر. رفتم خانه به شب

  .خوابیدم و دادم کمک قول ؛بگیرد
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موسوي  آقاي فرزند با را یاسر گفتم اقبالی آقاي به. رفتیم مجلس به یاسر با همراه وقت اول
. ماندمنه ونیم  ساعت تا علنی جلسه در. بپذیرند را او که بگوید و ببرد اردوگاهبه  ها خوئینی

 کرمان سوي بهبا آنها   . آمدند هم کرمان استان نمایندگان از جمعی. رفتیم فرودگاه به سپس
 مردم و والنئومس ،علما شایان استقبال مورد ،انکرم فرودگاه در ظهر نزدیک .کردیم پرواز
 در مـردم  اجتمـاع  محـل  بـه  عـصر . شـد  صـرف  استانداري مهمانسراي در ناهار. گرفتیم قرار

 مهمانـسرا  بـه   و 1کـردم  صـحبت  مـردم  بـراي  .بـود  عظیمـی  اجتمـاع . رفتـیم  فرودگـاه  خیابان
                                                

ما اعالم مـی کنـیم   . کویت اعالم کرده که پایگاه نظامی شناور در اختیار آمریکا قرار خواهد داد« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1
 و ما آن سـکوي شـناور   اگر کویت، سکوي شناور نظامی در اختیار آمریکا بگذارد، باید به ما هم  بدهد و اگر روزي در اینجا درگیري بشود         

 را گرفتیم، کویت تصمیم گرفت جزیـره بوبیـان   "فاو"آن روزي که . را از آمریکا بگیریم، کویت دیگر هیچ حقی نسبت به آن پایگاه ندارد      
یـان را  گـرفتیم،   ما همان روز به کویت اعالم کردیم اگر جزیره بوب. را در اختیار عراق بگذارد تا عراق از طریق  این جزیره، فاو را پس بگیرد   

ما هرگز اجـازه نخـواهیم داد آمریکـا بـه     . و دیدیم که کویت از اجراي این تصمیم منصرف شد. شما دیگر هیچ گونه ادعایی نخواهید داشت   
ملـت مـا ایـن    . هاي حساس و اسـتراتژیک جنـگ پایگـاه داشـته باشـد      آب هاي ساحلی ما نزدیک  شود و همچنین  در نزدیک منطقه و میدان   

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .ی را تحمل نخواهد کرد و اعالم می کنیم این مسئله براي کویت نیز امنیت نمی آورد    گستاخ
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سخنرانی هاي سال 
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  .برگشتم
 اسـتانداري  محل به مسئولین و روحانیون با مالقات براي. آمدند دیدار به علما از جمعی

 سـخنرانی  مـن . شـد  جمعـه گفتـه    امـام  جعفـري ] سید یحیی [ آقاي توسط مقدم خیر و رفتیم
 رؤسـاي . آمـدیم  مهمانـسرا  به خواب برايو   کردیم صرف جا همان را شام .1کردم طوالنی
 راضـی  تحـصیل  وضـع  از. کردند استمداد و دادند را وضعشان گزارش ،کرمان هاي  دانشگاه

  . کردیم مذاکره استان اجتماعی اقتصادي اوضاع درباره .ستندنی
 بـا  تلفنی. کردم مذاکره آینده عملیات درباره ثاراهللا لشکر فرمانده سلیمانی قاسم آقاي با
  .2نبود مهمی خبر ،گرفتیم را اخبار .کردم صحبت عفت
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 هواپیمـاي  بـا  سـپس . شـدیم  بدرقـه رسـمی    مراسـم  بـا   و رفتـیم  کرمان فرودگاه به وقت اول
 درجـه  8 چابهـار  در حـرات  درجـه . کـردیم  پرواز چابهار سوي به هوایی نیروي اختصاصی

 در سپاه اسکله به کوپتر  هلی با پایگاه از. بودهدرجه   16 فصل این در معموالً .بود صفر باالي
 قـایق  چنـد آنها  . نیست بد ؛اند  ساخته یوگسالوي کمک بااین اسکله را    . رفتیم ارچابه خلیج

  . دارند نیرو گروهان یک و کوچک
                                                

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1

به نظر می رسد واگذاري پایگـاه شـناور از دولـت کویـت     .  کویت هدف دو فروند موشک قرار گرفت" االحمدي" امروز سکوي نفتی   - 2
به آمریکا، فعالیت نیروي هوایی عراق در منطقه خلیج فارس و زدن تعدادي نفتکش متعلق و مربوط به جمهوري اسالمی و همچنـین نزدیـک            

وزیر نفت کویـت دربـاره واگـذاري    . یکا و شوروي ، به عنوان علل و عوامل در این اقدام تأثیر داشته استبودن اجالس سران کشورهاي آمر  
 در آب هاي بین المللـی قـرار دارد و از آن بـراي نظـارت در عملیـات مـین گـذاري        "دوبه"این « :پایگاه شناور به نیروهاي آمریکایی، گفت   

ت و برخاست هلی کوپترها و نیز تقویت حفاظت از نفتکش هاي کویتی کـه زیـر پـرچم آمریکـا     به عالوه،  در نشس. ایران استفاده خواهد شد  
کویـت همچنـین مـدعی اسـت کـه      » .و تحت حمایت نیروي دریایی آمریکا در خلیج فارس در حرکت اند نیز مـی تـوان از آن اسـتفاده کـرد     

 وزیر خارجه کویـت نیـز گفتـه اسـت کـه      "صباح االحمد"شیخ . دجهت مقابله با حمالت موشکی ایران نیز در اندیشه تدبیر دیگري می باش         
کویت ظرف دو سه هفته آینده تصمیم خواهد گرفت که براي حفظ خاك خود در مقابل حمالت موشکی ایران، به خرید برخـی تجهیـزات      

« :لم هـم اعـالم کـرده ا سـت    شـیخ سـا  . وي افزوده است که تهیه کشتی هاي مین یاب نیز براي ارتش کویـت ارجحیـت دارد    . مبادرت ورزید 
کویت پیشنهاد هاي آمریکا،  شوروي، بریتانیا و فرانسه درباره فروش موشک هایی که بتوانـد موشـک هـاي در حـال پـرواز دیگـر را هـدف               

وجـود بـازار   بگیرد، مورد مطالعه  قرار داده است، اما بنابه اظهار وزیر دفاع فرانسه، هیچ گونه دفاع  تضمین شده اي در مـورد موشـک هـاي م      
  ».وجود ندارد
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 مـاموران  بـا . رفتـیم کشور  شرق جنوب منطقه آخرین در بندرپسا به کوپتر  هلی با آنجا از
 بـا  ردممـ  و نـدارد  درستی آب و برق روستا. کردیم مذاکره روستا مردم و ژاندارمري و سپاه

 و طلبـه  یکصدآنها   دینی مدرسه  که گفتند .اند  سنی همگی و کنند  می امرارمعاش ماهیگیري
  . دارد   هشت دانش آموزفقط دولتی مدرسه
 سـاختمان  یـک  و ژانـدارمري  پایگـاه  یک فقط که رفتیم رتگوا متروك بندر به آنجا از

 احیـاء  باید که است اسیحس جاي پاکستان رتگوا مهم بندر مقابل در. است آنجا در شیالت
 وزارت از آنهـا  بهتـرین  کـه  داشتیم کوپتر   هلی چهار. برگشتیم چابهار هوایی پایگاه به. شود
  .  داردآب روي نشستن ابزار و موتور دو و است نفت

 بازدیـد  4 –هواپیمـاي اف     یـک  پرواز و اسکرامبل عملیات از ،استراحت و ناهار از بعد
 عملیـاتی  خـودي  متخصصان دسته  ب اخیراًً که راداري ازس  سپ. برد وقت دقیقه 12. کردیم

 خیلـی   رفتـیم؛  دریـایی  نیـروي  تمـام  نیمه پایگاه دیدن برايبعد از آن     و کردیم بازدید ،شده
 دارد ادعا ما علیه  و است کرده فرار انقالب پیروزي از پس ،آمریکایی پیمانکار. است وسیع

  . آمد عمله ب دیدن پایگاه ستاد و رادار از .است مطرح الههدادگاه  در که او علیه ما و
 هـوایی  و دریـایی  فرمانـدهان  حـضور  بـا  سـپس  و خوانـدیم را   مغرب نماز  مهمانسرا در
 بـه  نـسبت  آمریکـا  تهدید احتماالت درباره ،روحانی و صیاد و سپاه دریایی فرمانده و ارتش

  . رفتیمگ خوبی نتایج. شد مذاکره آن با مقابله و دفاع نحوه و منطقه این
 پایگاه مهمانسراي در و رسیدیم شبهشت و ربع     ساعت. آمدیم بندرعباس به هواپیما با

. نوشـتم  را امـروز  خـاطرات  و 1گـرفتیم  را آمریکـا  صداي و ایران اخبار. شدیم مستقر هوایی
 نـاراحتی  باعـث  ایـن  و ام  پوشـیده  سـپاه  لبـاس  ناچـار ه  بـ . ام نیاورده همراه را ام بسیجی لباس

 انـدازه  بـا  مناسـب  لبـاس  ولی ،بپوشم بسیجی لباس شود می پیشنهاد مرتباً که است ها   ارتشی
  .نیست همراهمان ،درست

  
  

                                                
بعـد از حملـه جنگنـده هـاي عـراق بـه نـاو آمریکـایی         .  در این روز هواپیماهاي عراقی، یک جزیره متعلق به عربـستان را بمبـاران کردنـد            - 1

 مـایلی  25 ـ کـه حـدوداً   "عربـی "بر اثر بمباران جزیـره  . استارك، این دومین حمله مشکوك نیروي هوایی عراق به هم پیمانان خود می باشد
جزیـره  .  متعلق به ایران در آب هاي خلیج فارس واقع است ـ جمعی از نیروهاي ارتش عربستان سعودي کشته شـدند  "فارسی"جنوب جزیره 

 سـخنگوي نظـامی عـراق، بـه     "عبـدالجابر محـسن  ". عربی یک پایگاه نظامی در یک صد مایلی ساحل عربستان  در شمال خلیج فارس اسـت     
 .ت فرمانده نیروي هوایی عراق قرار است در رابطه با حمله به جزیره عربی، یک بیانیه عذرخواهی صادر کندخبرگزاري رویتر گف
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ه بـ  خـواب  هنگـام   اشـتباهاً   را برقـی  بخاري دیشب. نخوابیدم دیگر و شدم بیدار اذان هنگام
  . بود شده سردم کمی  وبودم کشیده برق از تلفن ايج

. پرسـید  را فرانسه به مربوط مسائل معیري آقاي از] مسئول دفترم [ ساداتیان] جمال[ آقاي
 مـا  از ولـی  ،رسـیده  و اسـت  پرداختـه  – دالر میلیـون  سیـصد  - را مقـرر  قـسط  فرانسه گفتند

 فشار تحت] نخست وزیر فرانسه  [ شیراكژاك   چون ،نکنیم اعالن آنها خود از قبل خواسته
   اهمیت نشان هم که گرفته اعتماد رأي خصوص این در فرانسه مجلس از شد معلوم و است
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 اقامه نماز جماعت در عرشه ناو در خلیج فارس

 

 

 پایگاه هوایی بندرعباس 
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  . است مخالفان فشار نشان هم و موضوع
 سـاعت . شـدیم  یريس جزیره عازم فرندشیپ هواپیماي با  همراهان باهفت صبح    ساعت

 از سـپس  و دادنـد  را الزم اطالعـات  ارتـش  دریـایی  نیروي. رسیدیم فرماندهی مقر هشت به 
 سـپس  و کردیم بازدید ها تانک و   رادار ها،  ضدهوایی سنگرها، ،خاکریزها پدافندي مواضع

  . آمد عمله ب دیدار نفت صدور اسکله از
 روزانـه  گفتند. ه است شد اندازي  راه ولی اند  زده موشک اسکله به ها عراقی گذشته سال

 که کشد  می طول روز چند و آید  می جزیره به دریا هاي  چاه از نفت بشکه هزار هفت و سی
ظرفیـت   تـا  هـاي   کـشتی . شـود   مـی  بـارگیري  سـپس  ،شود جمع بزرگ کشتی یک اندازه به

 هـاي  لولـه  کـه  دادنـد  خرجه  ب خوبی ابتکار. کند بارگیريدر آنجا    توانند  می تن هزار سیصد
به این ترتیب    و بوده خورده موشک که اند  کرده نصب بارگیري بازوهاي جاي به خرطومی

  .اند کرده کم را پذیري آسیب
 سـطح . کـردیم  بازدیـد  جزیـره  سـواحل  و آب چـاه  احـداثی،  بـاغ  شیالت، خانه سرد از
 مهاجرت مردم چون ولی ،دارد شور لب سطحی چاه چندین و است کشاورزي قابل جزیره
. باشـد  مـی  مربـع  متـر  کیلـو  33 حدود در بزرگی جزیره. کند  نمی کشاورزي کسی اند کرده

 امکانـات  همـین  خـاطر  بـه  ،آمریکـا  طـرف  از جزیـره  اشغال خطر. دارد خوبی فرودگاه باند
 نیـروي  عهـده جزیره سیري بـه   مسئولیت. ی کردیم یها  توصیه تر قوي دفاع براي. دارد وجود

 یـک  تیرانـدازي . دارنـد  حـضور  هـم  ارتش زمینی نیروي و سپاه از نیروهائی و است ییدریا
  . نبود بد ؛کردیم تماشا را چومائو تانک

 و نمـاز  ،جزیـره  فرمانـداري  مهمانـسراي  محـل  در. کردیم پرواز ابوموسی جزیره به ظهر

 بازدید از جزیره سیري 
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 پدافنـد  و تاسیسات ،کشتی با  رفتم دریایی نیروي گردان مقر به. شد انجام استراحت و ناهار
  . کردیم بازدید جزیره بندر و اسکله از سپس و دادند نشان را یرهجز امکانات و

. دارد خـوبی  يهـا   پناهگـاه  و دارد آنجـا  کنتـرل  و عملیـات  براي مخصوص اسکله ،سپاه
 محلـه  و سـپاه  رادار و مـرزي  ژانـدارمري  پاسـگاه  از. کنند  می کنترل را اي  شارجه هاي  عرب
 نیـروي  دفـاعی  مواضـع  و سـواحل  و ديکمربنـ  جـاده  و ،  شـده  واگـذار  بـسیج  به که جادها

 بـراي  جهـاد  و اسـت  خـوب  جزیره دفاع وضعیت. کردیم بازدید 106 تفنگ یک و دریایی
 از هـم  فرماندار و دارند گله استانداري از. است فعال رزمی مهندسی يکارها و سنگرسازي

  . است شده نظامی جزیره تقریباً. است مند گله دیگر هاي ارگان و ها نظامی
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 اینجـا در   شـارجه  اهـالی  از ششـصدنفر  حـدود . دیـدارکردیم  شـارجه  هاي  عرب محله از

 اینجـا  در کاري هیچ بدون که دهد  می آنها به حقوق] شارجه[ دولت گویا. کنند  می زندگی
 و گیرنـد   می زیادي پول آنها. دارند جزیره بر مالکیت ادعاي چون ،حضور براي فقط ،باشند
 اوضاع فرماندار. آمدیم فرودگاه به. کردیم صحبت آنها از نفر چند با. ندارند هم بدي وضع

  .گفت را
. بـودیم  دریـایی  نیـروي  مهمانـسراي  در را شب. کردیم پرواز بندرعباس سوي به غروب

 و خـارجی  اخبـار  اسـتماع  و اسـتراحتی  و استحمامی. خوردیم خلبانان و فرماندهان با را شام
  . خاطرات شتننو و داخلی

 بـراي   را سـپاه  نظر مورد عملیات .کردیم صحبت آینده عملیات درباره روحانی دکتر با
 کـه  رسـید  اطـالع  .برویم جبهه به آینده هفته است قرار. کافی ندانستیم  موجود جنگی وضع
  .است شده ساقط امروز ما،  4 –هواپیماي اف   یک
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 بـه  کـوپتر   هلـی  چنـد  بـا  صـبح . گرفتم تماس منزل با. نخوابیدم دیگرو   شدم بیدار صبح اذان
 .دیدیماست،   ساخته اي  ترکیه شرکتیک   که را بندر اداره جدید اسکله. رفتیم قشم جزیره

 پـنج  از نـد گفت. رفتـیم  جزیـره  شـیرین  گازهـاي  آوري جمع محل به آنجا از .دارد مشکالتی
  . فرستند می عباس بندر نیروگاه به و گیرند می گاز ،چاه

 بازدید از امکانات نیروي دریایی سپاه
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 کیلـومتر  دو از کمتـر . نزدیکنـد  هـم  بـه  قـشم  و عباس بندر ساحل دو که رفتیم محلی به
 وضـع  کـه  کنـیم  متـصل  شمال ساحل به را قشم جزیره ،پلی با کهشده   پیشنهاد. دارند فاصله
 بررسـی  شـد  بنـا  ؛شـود  خـرج  جنگ از یندگو  می جاري شرایط خاطر به. شود خوب جزیره

  . کنیم
 آنجـا  در. دیـدیم  کـوپتر   هلی داخل از را کوچک تنب .رفتیم تنب هاي  جزیره به آنجا از

 تنـب  در. کرد دفاع آن از شود  می ،بزرگ تنب از توپخانه با .نیست هم نیازي و نداریم نیرو
 امکانـات  و جزیره وضع با ،جزیره ماکت طریق از دریایی نیروي مقر در. شدیم پیاده بزرگ
. دارد هـم  شـیرین  آب. باشـد  سـبز  سـر  توانـد   می. است جالبی هجزیر. شدیم آشنا آن دفاعی

 کـشتی  یـک . دیـدیم  را جـا  همـه   و گـشتیم  جزیـره  در مـدتی . در آنجا بود   خوبی ارتفاعات
 ،نشـسته  گـل  روي جزیـره  کنـار  و افتاده انتقاع زحی از که  - جواد ایران -   خورده موشک

  . ببرند خارك به پدافند موضع براي شده پیشنهاد. دیدیم
 جزیـره  دور و شدیم سوار .داد توضیحاتی آن خلبان. رفتیم تماشا به. رسید کرافت هاور

 و کنـد   مـی  حرکـت  زمـین  یـا  آب سطح از باالتر متر یک .است خوبی وسیله. زدیم چرخی
  . گیرد می سرعت متر کیلو صد یک حدود
 نمـاز  باهنر شهید بندر درکنار سپاه دریایی نیروي مرکز محل در. یمبرگشت عباس بندر به

 جزیـره  از دفـاع  مـسئول  سـپاه  .رفتـیم  هنگـام  جزیـره  به سپس. شد انجام استراحت و ناهار و
 حامـل  کـشتی  یـک . دارنـد  زیـادي  هـاي   نیازمندي. کردیم بررسی هم    را آنها اوضاع. است
 از آن آتـش . بودنـد  زده عمـان  سواحل دیکنز ،جزیره جنوب در را سنگاپور پرچم با نفت
  . دادند توضیح .بود پیدا دور

 بازدیـد  سـپاه  دفاعی موضع چند از .بود غروب نزدیک. پریدیم الرك جزیره به آنجا از
 نیمـه  که دریایی نیروي هاي ساختمان درآنها  . است سپاه با جزیره از دفاع مسئولیت. کردیم

  . د هستنساکن ،شده بنا انقالب از قبل و است تمام
 آتـش  کـشتی  منطقـه  همـان  روي بـر  منّـور  گلولـه  دو متري میلی 130 توپ از شب اول

 مذاکره آنها با و خواندیم را مغرب نماز .رفتیم سازندگی جهاد مقر به. کردیم پرتاب گرفته
   .اند آمده رزمی مهندس کارهاي براي. کردیم

. رسـیدیم  هشت شب  ساعت  و دیمآم بندرعباس دریایی نیروي مقر به کوپتر  هلی با شب
 سـپاه  امـروز  که سنگاپوري کشتی زدن منظره از فیلمی ،شامصرف   از پس. گرفتیم را اخبار
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  .دیدیم ،بود برداشته
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 هرمـز  جزیـره  در ،مـسیر  در. کردیم پرواز جاسکبندر   سوي به کوپتر  هلی با صبحانه از بعد
 و شـیعه  سـاکنانش  هرمـز  ،منطقـه  آن جزایـر  میان در. بودند کرده اجتماع مردم. شدیم پیاده

 گرمـی  احـساسات  مـردم . دارنـد  شـهید  سی حدود. رفتیم شهدا گلزار به. هستند اللهی  حزب
 در لبـاس  ایـن  بـا  معمـوال  .بـودم  پوشـیده  نظامی لباس. 1کردم صحبت آنها براي .دادند ارائه
  . شدم غافلگیر آنجا .روم نمی مردم جمع

 را سـپاه ] کـرم ابریـشم   [ ورم سـیلک  موشـکی  پایگـاه  .رفتـیم  سـیریک  منطقـه  به آنجا از
 محـل  بـه  سـپس . نشـستیم  هـوایی  نیـروي  فرودگـاه  بانـد  در .رفتـیم  جاسک به سپس. دیدیم
 ضـیحات تو .کننـد  مـی  اجـرا  هـا  یوگـسالوي آن را   . رفتیم ،کند  می احداث سپاه که اي  اسکله
 ترکیـه  کـه  رفتـیم  بنـادر  اداره االحداث جدید اسکله و بندر محل به. شنیدیم را آنجا مسئول

  . شود می کمی استفاده ؛بود خلوت خیلی.  استکرده اجرا
 و جاسـک  جمعـه  امـام  ناهـار  هنگام. رفتیم هوایی نیروي مهمانخانه به ناهار و نماز براي
 صـیادي  راه از بیـشتر  مردم. است فقیري شهر. ندگفت را منطقه و شهر اوضاع. آمدند بخشدار

. نیست کار در صنعتی و ندارند کشاورزي. است خوب صیادها آمد در. کند  می معاش امرار
 آنجـا  از. رسـید  بیـشتر  آنجـا  بـه  بایـد  .اسـت  مهمـی  منطقـه . آورند  می دور راه از شیرین آب
 رادار سـایت  از سـتراحت ا از پـس . کـرد  کنترل را عمان دریاي و هرمز تنگه مدخل شود  می

  .کردیم بازدید
 ارتـش  فرمانـدهان  حضور با نماز از بعد. رسیدیم غروب و رفتیم عباس بندر به هواپیما با

 دفـاعی  نیازهـاي  و جزایر از بازدید نتایج درباره مذاکراتی ،جهاد مسئول و استاندار و سپاه و
 هـا    خواست پیگیري براي صیاد آقاي ریاست به دفتري شد قرار. شد نجاما نیروها پشتیبانی و
  . شود تشکیل تصمیمات و

 پـل  سـاخت  بـراي   ،جنـگ  بودجه از شد قرار ،قشم جزیره و عباس بندر وصل مورد در
 بنـدر  سـیماي  و صـدا  بـا  اي  مصاحبه ،خودم رسمی لباس با و رفتیم فرودگاه به. کنیم کمک
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 امـروز . خـوردیم  پیمـا هوا در را شـام . رسـیدیم  تهـران  بـه  شـب  ده ساعت. دادم انجام عباس
 کمـی .  اسـت  خـورده  کجـا ه  بـ  نیـست  معلوم درستو   شده پرتاب کویت طرف به موشکی
  .داشت تب و سرماخوردگی هم عفت. داشتم کسالت
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 دفترم در ظهر از پیش و بودم علنی جلسه در ساعت ده و ربع  تا. آمدم مجلس به نماز از بعد
 ،دارد را هـا   کارخانـه  در مهمـات  تولید بر نظارت من طرف از که محلوجی] حسین[ آقاي با

. آورد جنگ براي ییهدایا  و آمد ییرجا خانم. است راضی کار پیشرفت از. کردم صحبت
  . 1دمدا انجام مانده سفرم روز چهار در که را مانده عقب کارهاي دفترم در شب تا

 و هـا   گـزارش  در. داد توضـیح  را آینـده  عملیـات  برنامـه . آمد رضایی محسن آقاي شب
 هـم  و غربـی  هـاي  دولـت  هـم  کـه  است پاریس از منافقین از اي  عده اخراج ،خارجی اخبار

  . اند انداخته راهه ب آن درباره زیادي سروصداي ،ما دیگر دشمنان
 از جمعـی  همـراه  پنجـشنبه  روز صـبح  دانـ   خواسـته  امـام  کـه . داد اطـالع  تلفنـی  احمدآقا

  .دارند مهمی تذکر البد ؛برویم خدمتشان مشهور علماي و باال سطح مسؤوالن
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وراي اسـالمی، یـک بازدیـد چهـار روزه از امکانـات       در این روز اعالم شد آقاي هاشمی رفسنجانی فرمانـده جنـگ و رئـیس مجلـس شـ      - 1

در این بازدیـد، چگـونگی دفـاع از منـاطق اسـتراتژیک خلـیج       . دفاعی جزایر ایران در خلیج فارس و بندرهاي جنوب را به پایان رسانده است         
. الی رتبه نظامی، مورد بررسی قـرار گرفـت  فارس ، دریاي عمان و تنگه هرمز در برابر تهدیدهاي احتمالی آمریکا و ناتو، به اتفاق فرماندهان ع    

در شرایطی که آمریکایی ها و نـاتو در خلـیج فـارس چنـگ و دنـدان نـشان مـی دهنـد،          « :آقاي هاشمی درباره این بازدید به خبرنگاران گفت 
یري، ابوموسـی، تنـب کوچـک،    از بندر گواتر، بندر چابهـار، جزایـر سـ   . براي ما الزم بود که از امکانات دفاعی و نظامی خودمان مطلع شویم      

تنب بزرگ، هنگام، الرك، قشم، هرمز، و بندر جاسک و مواضع  ساحلی  جمهوري اسالمی ایران در خلـیج فـارس و دریـاي عمـان بازدیـد            
د داشـت  کردیم و از امکانات نظامی و دفاعی در منطقه مطلع شدیم و من با اطمینان اعالم می کنم  که آمریکایی ها در اینجا جـرأت نخواهنـ         

وضع جزایر و سواحل و امکانات جمهوري اسالمی در خلـیج فـارس و   . شرارت عمده اي بکنند و اگر کاري انجام دهند، پشیمان خواهند شد 
دریاي عمان را دیدیم و مطمئن شدیم که هرکس بخواهد با جمهوري اسالمی ایران در اینجا درگیر شود، دیوانگی اسـت، چـه قـدرت هـاي              

به حمداهللا نیروهاي مـا بـا قـدرت کامـل و بـا امکانـات خـود آمـاده دفـاع          .  راه دور آمده اند و چه کسانی که در منطقه هستندبیگانه اي که از  
  ».کرده ایم هستند، البته  ما به هیچ وجه عالقه اي به درگیري نداریم و خودمان  را براي دفاع آماده
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 بـراي  شـوروي  و آمریکـا  موافقـت  ها  گزارش در. آمدم مجلس بهساعت هشت و نیم صبح      

 الریجـانی ] محمـد جـواد   [ آقـاي . 1مهـم  و است صدر در برد میان اتمی ايه موشک حذف
. اسـت  راضـی . داد را 598 قطعنامـه  مـورد  در ملـل  سازمان کل دبیر با مذاکره گزارش. آمد

  . 2دهیم ادامه مدتی تا را مذاکراتمی توانیم  است معتقد
 مـورد  در شـیراز  جمعـه  امـام  و گذشـت  تعـارف  بـه  بیشتر. آمدند شیرازي حائري اخوان
 کمیـسیون اطالعـات را     شـد  معلـوم .  داد تذکري دولتی امکانات از استفاده سوء و انتخابات

  .  استگذاشته اختیارش در 90 اصل
] فرمانـده بـسیج   [ رحمـانی ] محمـدعلی [ آقـاي . آمدنـد  بـسیج  آموزشی مراکز فرماندهان

 مبـارزه  بـراي  حیطر. آمد اسفراین نماینده. 3کردم صحبت آنها براي من و داد کار گزارش
 زیـادي  اهمیت که داد) باریجه (کاسنی بنام داروئی گیاه از استفاده و مخدر موادبه   اعتیاد با

  . گفت آن براي

                                                
در ایـن دیـدار، جنـگ ایـران و عـراق یکـی از       .  را به خود اختصاص داده است دیدار سران آمریکا و شوروي در واشنگتن، صدر خبرها    - 1

گفت وگوهاي انجام شده از چندي پیش براي رسیدن به توافق درباره تحـریم تـسلیحاتی ایـران، ممکـن اسـت در      . محورهاي مذاکرات است  
اعضاي شوراي امنیت، چـشم بـه مـذاکرات آمریکـا     « :فترادیو بی بی سی از قول یک دیپلمات غربی در این باره گ. این جلسه به نتیجه برسد 

» .هـستند ) در جنـگ عـراق و ایـران    ( و شوروي در واشنگتن دارند و منتظر نشانه اي از موضـع مـشترك دو ابرقـدرت در مـورد آتـش بـس            
 ت امـروز خـود مـسئله   پرزیدنت ریگان و گورباچف رهبر شوروي، در نشـس « : سخنگوي  کاخ سفید در این باره گفت   "مارلین فیتز واتر  "
    وي خاطر نشان کرد که کشورش سعی در خاتمه بخشیدن به ایـن جنـگ داشـته و امیـدوار     » .جنگ عراق و ایران را مورد بحث قرار دادند

  است دو کشور متخاصم در مورد پایان جنگ به توافق برسند
در ایـن قطعنامـه  کـه    . ا تحـریم تـسلیحاتی ایـران موافقـت کنـد      همچنین نمایندگان کنگره آمریکا در قطعنامه اي از شوروي خواسته اند ب  - 2

نوعی فشار حین مذاکره محسوب می شود، از شـوروي قویـاً خواسـته شـده کـه بـا دومـین قطعنامـه شـوراي امنیـت، مبنـی بـر اعمـال تحـریم                     
 نماینـده  "مـروین داي مـالی  ". وافقـت کنـد  تسلیحاتی علیه ایران به دلیل امتناع  از فراخوانی بین المللی براي آتش بس در جنـگ بـا عـراق، م    

از آنجـا کـه عـراق بـا شـرایط نخـستین قطعنامـه        « : سیاه پوست و دمکرات ایالت کالیفرنیا  در کنگره که بانی اصلی این قطعنامه  است، گفـت    
ران طرف  خاطی است و بایـد  موافقت کرد ولی ایران پیوسته از پذیرفتن آن امتناع  ورزیده است، روشن است که در جنگ ایران و عراق، ای         

با این حال، برخی مقام هاي آمریکایی در مورد نتیجه بخش بـودن گفـت و گـوي سـران دو ابـر قـدرت بـر سـر         » .تحریم علیه آن اعمال شود   
رد انتظـار هـیچ موفقیـت چـشمگیري در مـو     « :در این باره یک دیپلمات آمریکـایی گفـت  . مسئله جنگ ایران و عراق، چندان خوشبین نیستند       

علی رغم  خوشبینی محدودي که به تأثیر گذاري دیدار سران دو کـشور  . اختالفات آمریکا  و شوروي برسر این گونه مسائل منطقه اي ندارم      
 رهبـر  "میخائیـل گوربـاچف  "« :بر پایان جنگ از طریق ابـزار شـوراي امنیـت وجـود داشـته اسـت، خبرگـزاري آسوشـیتدپرس گـزارش داد           

 رئیس جمهور آمریکا، نتوانسته است در طول اجالس سران، وي را به لزوم اقدامات شدیدتر از سوي سـازمان     "انریگ"شوروي، اعالم کرد    
 ».ملل براي پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران متقاعد کند
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 شـناس  جامعـه  یـک  از کتـابی  وا .آمـد  جنـگ  امـور  بـراي  سـنجقی ] ابراهیم[ آقاي ظهر
 فراخواهـد   را آمریکا شدید بحرانی 1990 سال در کرده بینی پیش بود که  آورده آمریکایی

 اسـالمی  انقالب پیروزي شاه، سقوط 1970 دهه در که کرده ادعااین جامعه شناس    . گرفت
 والیتـی  دکتـر  عصر. بوده کرده بینی پیش را ... و عراق و ایران ساله هشت جنگ ایران، در

  . داشت جلسهمجلس  رئیسه هیأت. کرد مشورت پاکستان به سفر براي و آمد
 تعـویض  بـراي  امـام  احـضار  گفـت  احمدآقا. بودند من انمهم مجلس در قوا سران شب
 درگیـر  منافقین با شیراك. 1هستیم راضی کار پیشرفت از فرانسه مورد در. است نامه وصیت

 وارد سایرین و اش  داخلی رقیبهاي تبلیغات خاطر به آنها علیه تبلیغات در است ناچار و شده
 خاطر به خراسانی رجائی آقاي که شد هگرفت تصمیم. اند  جدي که دهد  می نشان قرائن. شود
  .2رسیدیم خانه به وقت دیر. بماند آمریکادر  فعالً افراد  با و امور به آشنائیش و تجربه به نیاز
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 مـشکینی،  منتظـري،  یـان آقا. رفتیم امام خدمت به. کردم کار منزل در  ساعت هشت صبح    تا
 نخـست ] میرحـسین موسـوي  [ کنی، مهدوي ها، خوئینیموسوي  اردبیلی،موسوي   اي،  خامنه
 امام. بودند امام دفتر افراد از بعضیو   صانعی] حسن[ احمدآقا، جمارانی، امام کروبی، وزیر،

 آسـتان  و خبرگـان  مجلـس  در کـه  خواسـتند  و دادند جمع تحویل را جدیدشان نامه وصیت
 اسـترداد  ،بودند نوشته پیش سال پنج که را قدیم نامه وصیت و شود نگهداريرضوي   قدس

                                                
ـ معـارض بـا جمهـوري اسـالمی ایـران ـ از        ]  منافقین[میم دولت فرانسه براي اخراج تعدادي از اعضاي سازمان مجاهدین خلق  در پی تص- 1

این کشور، سخنگوي کمیساري عالی پناهنـدگان سـازمان ملـل طـی یادداشـتی از وزارت خارجـه فرانـسه خواهـان اطالعـاتی دربـاره اخـراج                  
ریا اظهار امیدواري کرده است که دالیل این تدبیر دولت فرانـسه، نـام اشـخاص اخراجـی و در صـورتی      این کمیسا. مخالفان ایرانی شده است  

. که در میان آنها پناهندگان قانونی باشند، روند پیش بینی شده براي اخراج آنها و همچنین تضمین هـایی کـه بـه آنهـا داده شـده معلـوم شـود                
اشت خود به وزارت خارجه فرانسه، مواد مربوط به پیمان بین المللی پناهندگان در ارتبـاط بـا     کمیساریاي عالی پناهندگان سازمان ملل در یادد      

 .بازنگرداندن آنان به کشور اصلی و روند اخراجشان را یادآور شده است

 روسـتاهاي اطـراف را    تعداد ده فروند هواپیماي جنگنده عراقی با تجاوز به حریم هوایی پیرانـشهر، کارخانـه قنـد و   12 : 30 امروز ساعت    - 2
عـالوه بـر ایـن،    . سه بمب در حیاط کارخانه و شش بمب دیگر در زمین هاي کشاورزي نزدیـک بـه کارخانـه منفجـر گردیـد       . بمباران کردند 

در بخش دیگر کارخانه نیز بمب خوشه اي ریخته شد، امـا در  .   قبضه آن منفجر شد4 راکت در مزارع اطراف  فرو ریخت که تنها      10حدود  
  .در این حادثه یک تن از هموطنان کرد کشاورز شهید و هفت تن دیگر مجروح شدند. جموع کارخانه خسارت چندانی ندیدم



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

397 

 و وحـدت  به توصیه در کوتاهی هاي صبحت. ندادند تعویض علت در توضیحی و فرمودند
 منتـشر  آن همـه  شـد  قـرار  ،داشـت  اعالنـی  قابل غیر نکات چون. فرمودند اختالف از پرهیز
  . 1نشود

 ،جمـع  حـضور  در. برگـشتند  قـم  بـه  و یامدنـد ن منتظـري  قايآ. آمدیم مجلس به آنجا از
 کوتـاهی  صـحبت  مـشکینی  آقـاي  و شـد  انجـام  من دفتر در تحول و تحویل و پلمپ مراسم
  . کردند

. آوردنـد  جبهـه  بـراي  کمـک  مبلغـی و   آمدند مازندران هاي اللهی  حزب از جمعی ظهر
 بـراي  کمـک  و اسـت خو  مـی  مـصاحبه . آمـد  کیهـان  روزنامـه  سردبیر اصغري] محمد[ آقاي
  .کاغذ خرید

 و سربازان خدمت ماه چهار شدن اضافه مورد در. داشت جلسه دفاع ي عالی  شورا عصر
  .رسیدم خانه به وقت دیر. شد گیري تصمیم کردستان مرزي ازروستاهاي بعضی تخلیه

 تـسریع  براي ،اند   کرده فشرده را آموزش گفت. بود آمده مرخصی براي پادگان از یاسر
 مناسـب  کـه  کـردن  کوتـاه  بـراي  ،بـود  آورده را اش  بـسیجی  هـاي   لبـاس  و جبهه به اعزام در

  .بشود خودش
  

1987 دسامبر 11              1408 الثانی ربیع 19   |   آذر 20 جمعه



 از اي  نامـه .  اسـت  کـرده  عمـل  را چـشمش  مرواریـد  آب. آمد فاطمه همشیره. بودم منزل در
ــر ــوردي دکت ــه آورد الج ــیله ک ــی وس ــ جراح ــت یم ــشیره. خواس ــا زاده هم ــع از رض  وض

 همـسر  ،احمـد  میـرزا  آقـاي . اسـت  ناراضـی  کـار  مـدیریت  از و گفت اکباتان هاي  ساختمان
  . کردم موافقت. برود جبهه به است مایل ،زیاد سن با ،فاطمه همشیره

 گذشـته  مثـل  ،امـام  بـا  خـصوصی  دیـدار  در منتظـري  اهللا  آیت گفت. آمد احمدآقا عصر
 اظهـار  مطـالبی  دیگـر  امـور  و سیاسـی  احـزاب  و زندانیان خصوص در. ردک نارضایتی اظهار

                                                
 این تصمیم امام، بازتاب گسترده اي داشت و رادیوها، خبرگزاري ها و روزنامـه هـاي کـشورها ي مختلـف بـه ویـژه رسـانه هـاي غربـی                   - 1

این وصیت نامه می تواند شامل اشارات ضمنی ضـعیفی بـر آنچـه کـه بعـد از       « :  آسوشیتدپرس گفت  خبرگزاري. درباره آن اظهار نظر کردند    
  خمینی از دو سال قبل از یک] امام[هاي تایید نشده،  برطبق گزارش.  ساله در ایران اتفاق خواهد افتاد، باشد87خمینی ] امام[درگذشت 

       مرتبـاً  « :خبرگـزاري فرانـسه نیـز نوشـت    » .هـاي خـود را کـم کنـد      شده که فعالیتحمله قلبی رنج می برد و از سوي پزشکان به وي توصیه
 ».هاي خود را حفظ کرده است رسد که ایشان سطح عادي فعالیت اهللا خمینی جریان دارد ولی به نظر می شایعاتی درمورد حال وسالمت آیت
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 ادامـه  از نیـز  و ندادند اجازه امام که نکنم امور در دخالت من بدهید اجازه که گفت و کرد
 همین هم احمدآقا با مالقات در و کردند ناراحتی اظهار هاشمی سیدمهدي همکاران تعقیب
 دکترروحـانی  بـه . جنگ فرماندهان و پدافند به تراضاع بر عالوه ،کردند تکرار را ها حرف
  . بگذاریم امور جریان در را ایشان و باشیم داشته رابطه بیشتر ایشان با باید گفتم

 و کـرد  مـشورت  تـاور  گـزارش  ترجمـه  دربـاره  .آمـد  زورق] محمـد حـسن   [ آقاي شب
 و  هــا فرانــسوي بــا مــذاکره گــزارشو  آمــد کنگرلــو. آورد مــن دیــدن بــراي  را اي جــزوه
 پادگـان  بـه  و کرد خداحافظی یاسر. است راضی کار پیشرفت از. آورد  را آینده هاي  برنامه
  .رود می شهادت و جهاد استقبال به مردانهاو . رفت
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 را هـا  گـزارش . آمـدم  مجلس به. دادم گوش اخبار به و کارکردم منزل در نه صبح  ساعت تا
 محـور  بـر  بیـشتر  و شـده  شـروع  امـام  نامه وصیت تغییر پیرامون اي  مغرضانه تفسیرهاي. دیدم

  . 1 استاختالف القاء و منتظري اهللا آیت تضعیف
 بـا  سـپاه  همکـاري  ازو   آمد] نماینده پیرانشهر [ قادري آقاي. کردم کار دفترم در عصر تا

  . انقالبند با کردها گفت و کرد رضایت اظهار کار شرفتپی و ها بارزانی
. کـردم  پر کانادا و آمریکا دانشجویان اسالمی هاي انجمن] نشست[ براي تلویزیونی پیام

 کتبـی  پیـام  معمـوالً  گذشـته  در. باشـد  خـودم  صداي و تصویر با پیام که بودند خواسته آنها
. آمدنـد  ،پردازنـد   مـی  نیـرو  اعـزام  رامـ  بـه  کـه  قـدس  قرارگـاه  مـسؤوالن  از جمعی. 2دادم  می

                                                
 هـاي گروهـی کـشورهاي غربـی شـده اسـت؛ از جملـه،         وصیت نامه جدید حضرت امـام موجـب رواج شـایعه بیمـاري ایـشان در رسـانه       - 1

ایـن تغییـر وصـیت    « :ها و محافل خبري آلمان غربی با اشاره به اینکه امام اخیراً  وصیت نامه جدیدي را تهیه کـرده انـد، مـدعی شـدند       روزنامه
براساس گـزارش رونامـه   « :مچنین ادعا کردندرسانه هاي آلمان ه» .نامه خود به عنوان دلیلی بر بی اساس نبودن خبر بیماري وي تعبیر می شود         

عالوه بر این، رادیوهاي بیگانـه از جملـه اسـرائیل، بـی بـی سـی،  هلنـد و        » .تایمز، آیت اهللا خمینی حتی به بیمارستان هم انتقال داده شده است     
علیـرغم آن کـه وزارت   « :  گفت19رادیو اسرائیل در بخش فارسی ساعت . آمریکا در بخش هاي مختلف خود این شایعه را منعکس ساختند   

خارجه تهران و مقامات حکومت اسالمی ایران در دو روز گذشته خبر بیماري آیت اهللا خمینی را تکذیب کرده اند، اما روزنامه هـاي بریتانیـا            
ه سـر مـی بـرد، بـه چـاپ      هایی را دایر بر اینکه رهبر اسالمی سخت بیمار است و در بستر احتضار بـ  در شماره هاي امروز خود مجدداً گزارش     

 ».رساندند

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366ام پیام هاي سال مهاشمی رفسنجانی، مصاحبه ها به انض« کتاب ← رجوع کنید - 2
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 نیازهـا   و دادنـد  را دو کربالي سوي به مهبرنا و   جدید اقدامات نتایج و کار پیشرفت گزارش
  . نیست مطلوب حد در ،اعزام براي بندي تنوب و نام ثبت ولی ،است خوب نسبتاً. گفتند را

 از را جلـسه  قـت و .بـود  وزیـر  نخست] میرحسین موسوي [ آقاي دفتر درقوا   سران جلسه
رئـیس  [انـصاري   ] حمید[آقاي   .ایم  داده تغییر دوشنبه و شنبهروز   به چهارشنبه و یکشنبهروز  

 و ها قیمت کنترل گروههمراه با ] ها و کنترل تورم     کمیسیون مرکزي مبارزه با افزایش قیمت     
 وینـد گ میو   اند  راضیآنها  . دادند را کار پیشرفت گزارش. آمدند حکومتی تعزیرات اجراي

 آقایـان . نمودنـد  اسـتجازه ] کاال[ دیگر قلم چند] کنترل قیمت [ براي و اند  کرده مهار را تورم
 مجموعـاً ؛ کار   شد تعیین آینده هاي  برنامه و دادند را فرانسه با کار گزارش معیري و کنگرلو
  . آمدم خانه به شب. کنند عادي را روابط دنخواه می طرف دو و دارد خوبی پیشرفت
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 رادیـو  اخبـار  بـه  و شـد  صرف صبحانه دقیقه ده. رسیدم مجلس به ساعت هفت و نیم صبح       
 بـا . بودم علنی جلسه در ساعت ده و نیم      تا. نداشت مهمی] خبر[. دادم گوش آمریکا فارسی
  .آمدم دفترم به تنفس

 تومـان  هـزار  پانـصد  و آمدنـد  غـرب  آبـاد  اسـالم  مرغـداري  اونیتعـ شرکت   نمایندگان
 و سـالمتی ] محمـد [ آقایـان . اند  راضی خود کار وضع از. آوردند جنگ براي] کمک مالی [
. کردنـد  شـکایت  کـار  قـانون  بـه  نگهبان شوراي فراوان اشکاالت از. آمدند کمالی] حسین[

  . کرد اصالح ،آمد مانیسل. کرد مشورت تسلیحات خرید دربارهو  آمد ریاضی آقاي
 و دادرا  کــار وضـع  گـزارش  و آمـد ] وزیـر کـشور  [ محتـشمی ] علـی اکبـر  [ آقـاي  ظهـر 
 بایـد  کـه  داشـت  پیـشنهاد  لبنـان  دربـاره  .شـد  انتظامی نیروهاي براي بیشتر امکانات خواستار

  . باشد مسلمان جمهور رئیس
 از  - لندن در رانیای فراریان از  - حسینی امیر صادق گفت و آمد ساوجی بهرامی آقاي

 بـه پیغـام را     گفـتم . دارد مـن  بـراي  مهـم  پیغـامی  کـه  بروداو   مالقات به که است خواسته او
 در مـسائلی  براي سعودي شاهزادهاي از یکی گفت محمود اخوي. بدهد لندن در ما کاردار
 ندتوان  می ،آمد اگر که بیایدبه ایران    گفتم ،خواهد  می مالقات سعودي و ایران مسائل جهت
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  .کنند مالقات او با
 پیـشرفت  و نقل و حمل وضع از گزارشی. آمد راه وزیر] محمد سعیدي کیا  [ آقاي عصر

 و قـشم  در ترکیـه  سـاخت  هـاي   اسـکله  و ایشان کار درباره تذکراتی .داد ها  آهن راه ساخت
 سـهمیه  دربـاره . آمـد  عـالی  آمـوزش فرهنـگ و     وزیـر ] دکتر محمد فرهادي  [. دادم جاسک

اسـت،   رسـیده  جنـگ  پـشتیبانی  عـالی   شـوراي  تـصویب  بـه  کـه  آینـده  کنکوردر رزمندگان
 پیـشنهاد  دانشجویانشش ماهه   اعزام درباره. بدهد مشخص پیشنهاد شد قرار .داشت ایراداتی
 بـه  نظامی صنایع هاي  پروژه احاله خواستار و شود مشخص آنها خدمت محل قبالً که داشتند

 از اسـتفاده  خواسـتار . کننـد  عمـل  گفـتم  ،سـپاه  وزیـر  معاون علیزاده به که بودند ها دانشگاه
  . کردم موافقت که بود دانشجویان نظامی آموزش براي ،خودشان آموزشی فضاهاي
بـراي بررســی   عـراق  معارضــان کنفـرانس  کننـده  برگـزار  ياعــضا ،مغـرب  نمـاز  از بعـد 

 چنـد ،  ها  جبهه در تر مناسب شرایط به رسیدن براي شد قرار کهآمدند   دوم کنگره برگزاري
 تلفنـی را    زیادي کارهاي. کردم کار دفترم در نه شب  ساعت تا شب. اندازند تاخیر به ماهی
  .دادم انجام
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 پـشتیبانی  عـالی   شـوراي  ظهـر  تـا . رسـیدم  اي  خامنه یت اهللا آ دفتر به هشت و نیم صبح    ساعت
. آمـد  دفتـرم بـه    نـوري  عبـداهللا  آقـاي  ظهر. داشتیم متعددي هاي  مصوبه. داشت جلسه جنگ

 تـشکیل  پیـشنهاد شـیعیان،    مـالی  فـراوان  مـشکالت  حـل  بـراي  و داد را لبنان به سفر گزارش
  . داشت ریزي برنامه کمیسیون
. آمـد  نفـت  وزیـر  آقـازاده ] غالمرضـا [آقـاي   . 1داشتم کیهانروزنامه   با اي  مصاحبه عصر

 عـراق  و باشـد  گذشـته  مثـل  هـا   سـهمیه  و دالر 18 نفـت  قیمت اینکه به رأي و وپکا درباره
 هم ایشان. شد موافقت ،نیست این جز اي  چاره چون. کرد مشورت،  باشد ها  سهمیه از خارج
 کسب و تهران به سفر به موکول را رأي نگهدارد، معطل را دیگران ساعتی چند اینکه براي

                                                
 بـه چـاپ رسـیده دربـاره آینـده جنـگ سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی،           26/9/1366 در این مصاحبه که در روزنامه کیهـان مـورخ    - 1

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←بـراي مطالعـه مـتن کامـل مـصاحبه  رجـوع کنیـد        . مطالبی بیان شد) ره(و فتاواي جدید امام خمینی   انتخابات  
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366مصاحبه هاي سال 
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  . کند اعالن را موافقت تلفنی ،شد قرار که کرده اجازه
 پیـشرفت  همکـاري  در. است راضی. داد را پاکستان به سفر گزارشو   آمد والیتی دکتر

 از ملـل  سـازمان  در مـان  نماینـده  گـزارش . نگرانند تند حرکات از ها  پاکستانی. آمده بدست
 درسـ   مـی  نظر به. آورد را شوروي نماینده با مذاکرات و امنیت شوراي با کل دبیر مذاکرات

 عهـد  بـه  مـا بـودن عـراق،      متجـاوز  اعالن  با شوند مطمئن اگر و اند  نرسیده تصمیمی به هنوز
  .کردم کار دفترم درهشت و نیم شب  ساعت تا. بپذیرند است ممکن ،کنیم می وفا خود
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 مراجعــه. بــودم علنــی جلـسه  در ده و ربــع  تــا. رفتــیم مجلـس  بــه و بــستیم را چمــدانصـبح  
. 1کـردم  صـحبت  اسـرائیل  داخـل  جـاري  مـسائل  دربـاره  دستور از پیش. بود زیاد نمایندگان

 مخـالف  طیـف  کـه  کرد اظهاراتی دستور از قبل،  ]نایب رئیس مجلس  [ یزدي] محمد[ آقاي
  .2کردم جلوگیري درگیري از .شدند عصبانی

                                                
ومی بـا اسـرائیل آمـاده مـی     درست در شرایطی که آمریکا خودش را براي امضاي قرارداد ده ساله شـ « :  در بخشی از این نطق آمده است     - 1

کرد، اینها هم در اوپک نشسته بودند و توطئه تسلیم در مقابل آمریکـا را در شـرایطی کـه مـی بینیـد دالر روز بـه روز دارد تـوي سـرش مـی                 
 مـان افتـاده،   آید، قیمت نفت مرتبط با قیمت دالر است و روشن است که ما در ظرف این چند ماه   چند دالر از قیمت نفـت  خورد و پائین می  

و فـشار روي ایـران و کـشورهاي مترقـی     . این سردمداران خود فروخته در همین شرایط، پا فشاري کردند که قیمت نفت را نگذارند باال برود   
عـرق  اي  این هماهنگی قرار داد آمریکـا بـا اسـرائیل بـا ایـن مـسأله، در جـایی کـه اگـر اینهـا ذره            . دیگر گذاشتند که نتوانند احقاق حق بکنند      

مـا  . عروبت یا اسالم داشتند  جایش این بود که همین حاال به عنوان یک اعتراض در اوپک که دست آنها بود که عکس العملی نـشان بدهنـد      
از این مجموعه درس می گیریم که ملت ها راهشان از این دولت ها جدا شده و حوادث فلسطین، دارد نـشان مـی دهـد کـه ایـن همـه توطئـه           

وقتی در آن جهنمی که اسرائیل خلق کرد، براي مردم فلسطین امکان این حرکات وجود داشـته باشـد،    . می تواند کارساز باشد   علیه ملت ها، ن   
در کشورهاي دیگر به طریق اولی وجود دارد و راه ملت ها را انقالب اسالمی ایران و این رزمندگان و این حرکت هـاي بـی سـابقه ملـت مـا             

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .ادي باز کرده که البته این راه از خون و از مشکالت می گـذرد براي رسیدن به استقالل و آز    
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366نطق هاي پیش از دستور سال 

سـپس  دربـاره   . واعظ طبسی صحبت کرد آیت اهللا یزدي در نطق پیش از دستور خود، ابتدا درباره سوابق آقاي اعتمادیان معاون آیت اهللا          - 2
ایشان درباره رهنمودهـاي امـام در خـصوص چگـونگی  دخالـت      . در صداوسیما تذکر داد) ره(نحوه پخش خبر تحویل وصیت نامه حضرت       

نـسبت  "کـه   آیت اهللا مهدي کنی در این جلسه در ارتباط با مسائل انتخابات از حضرت امام سوال کردنـد  « : روحانیت در امر انتخابات گفت    
به روحانیت کشور که حضرتعالی فرموده اید، باید پدري بکنند و در حقیقت در مسایل دخالت نکننـد، در جریـان انتخابـات  وظیفـه اي دارد              

انیـت  همچنـین روح . اوالً روحانیونی که سمت نمایندگی دارند و یا امام جمعه هستند، نباید در انتخابات دخالتی بکننـد   " امام فرمودند    "یا نه؟ 
اما روحانیون کشور در محیط هاي خودشان، طبیعی است که نباید از وظـایف شـرعی خـود کنـار     . یک شهر نباید در شهر دیگر دخالت نماید 
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 اي  خامنـه  هـادي   و   نـوري ] عبـداهللا [ هاشمیان،] حسین[ بیات،] سدالها[ آقایان با دفترم در
 چـارچوب  در مـن  حمایـت  نگـران   و کردنـد  صـحبت  انتخابـات  دربارهآنها  . داشتم مالقات
   ریاست جایگاه خاطر به ، شد داده اطمینان که بودند مقابل جریان از مبارز روحانیتجامعه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
اه مجدداً سوال می شود که انجام این وظیفه به شکل شخـصی مـی توانـد باشـد     گآن. "باشند و مساله انتخابات یکی از مسایل مهم کشور است 

روحانیت مبارز تهران یا روحانیت مبارز فالن شهر؟ امام فرمودند که شخص به جـاي خـود و عنـوان      ] جامعه[نوانی، مثالً عنوان    یا به صورت ع   
   ».عناوین هم می توانند وظیفه شان را انجام دهند. هم به جاي خود
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  . ماند خواهم طرف بی انتخابات در ،جنگ ماندهیفر و مجلس
 قـانون  درباره نگهبان شوراي نظرات خصوص در و   آمدند کار کمیسیون مخبر  و رئیس

 بـراي  که خواستم اي  خامنه اهللا  آیت از. بنویسند نامه امام به شد قرار .کردند جوئی چاره کار
ــشگاه تجمــع ــل در اســالمی آزاد دان ــد ســخنرانی هپنجــشنب وز ردر مجلــس مقاب  قبــول ؛کنن

  . فرمودند
 بـر  عرب ارتجاع و ها صهیونیست و ها غربی فراوان فشار اخبار. آمد کنگرلو آقاي ظهر

 بـه  کـه  ترکیـه  مسلمانان از یکی. بود کرده استمداد ما از شیراك] ژاك[ که آورد را فرانسه
  . کردم تشکر او از. آمد ،کند می کمک انقالب و جنگ

 از بعـد . کـردیم  حرکـت  قم سوي به ،خوزستان به سفر قصد به هرظ از بعد چهار ساعت
 و شدند خوشحال ظاهراً ،پاسدارهایشان و  خودشان .رسیدیم منتظري اهللا  آیت منزل به مغرب
 مـسائل  دربـاره  هـا  صحبت بیشتر. آمدند هم دامادشان و سیدهادي آقاي گفتم. کردند بحث

 ،شود  می وارد گروه پائین افراد بر که ريفشا از ایشان. بود مهدي سید گروه مسائل و جنگ
 گـرفتن  از و خـصوص  ایـن  در امـام  سرسـختی  و اطالعات وزارت از بیشتر و است ناراضی

  . است آنها اعاده خواستار و است ناراضی هم سیاسی کتابخانه و مدارسشان
آقـاي   و روحـانی  دکتـر  .شـدیم  قطـار  سـوار و   رفتیم قطار ایستگاه بههفت و نیم     ساعت

بـه قطـار     مخصوص واگن یکآنها  . بودند منتظر هم - آهن راهمدیر عامل شرکت     – ارافش
 هـا   تکـان  اثر در خوابیدیم سپس و زدیم حرف شب ده ساعت تا و خوردیم شام. بودند بسته

  .شدم بیدار مکرراًو  نخوابیدم خوب ،قطار هاي بوق و
  
  

1987 دسامبر 16              1408 الثانی ربیع 24   |   آذر 25 چهارشنبه

 پاسخ به نامه نخست وزیر ژاپن
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 پیـاده  و خوانـدیم  را صـبح  نمـاز  تپه هفتدر  . کردند بیدارم اندیمشک در صبح پنج ساعت
 بـه  صبح  ساعت هشت  .بود گرفتهفرا   را جا همه غلیظی مه. آمدیم اهواز به ماشین با و شدیم
  . شدیم وارد گلف محل

 آینده عملیات ،فويص رحیم آقاي و کربال قرارگاه فرماندهان حضور با ،صبحانه از بعد
 طالبانی جالل بااو  . آمد رضاییمحسن   آقاي ظهر. 1کشید طول ظهر تاکه   کردیم بررسی را

                                                
پاه و فرماندهان نیـروي زمینـی ، نیـروي دریـایی      امروز در جلسه اي با حضور آقاي هاشمی رفسنجانی جانشین  فرمانده کل قوا، فرمانده س     - 1

هـدف از ایـن جلـسه توجیـه  جـزء بـه جـزء آقـاي         . هاي العمیه و البکر بررسـی شـد   و برخی مسئوالن ستاد کل سپاه پاسداران، عملیات اسکله    
 موقعیـت اسـکله هـا بـه لحـاظ      در این جلسه، فرماندهان نیروي دریایی سپاه، مأموریت قـرار گـاه نـوح،   . هاشمی در خصوص  این عملیات بود 

ابتدا آقاي حسینی تاش جانشین فرمانده نیـروي دریـایی سـپاه، در    . نظامی، آرایش دشمن و چگونگی انجام دادن حمله را مشروحاً بیان کردند       
. میـه اسـت  مأموریـت واگـذار شـده بـه نیـرو، تـصرف و تـأمین اسـکله هـاي البکـر و الع          «: مورد یگان هاي عمل کننده و مأموریت آنها گفت   

 المهـدي و  33ایـشان سـازمان عمـل کننـده را متـشکل از لـشکر       » .متناسب با این مأموریت، توپخانه  و پدافند هوایی به ما واگذار شـده اسـت         
 محور براي تـصرف هـدف   6با توجه به مأموریت و توان، « : حسینی تاش افزود.  فجر،  ناو تیپ امیرالمؤمنین و ناوتیپ کوثر برشمرد  19لشکر  

تـصرف اسـکله العمیـه و البکـر؛ بـستن خـور عبـداهللا؛        :  فرماندهی انتخاب گردیده است که وظایف آنهـا عبارتنـد از   6عیین شده و براي آنها     ت
سپس آقاي عالیشوندي مـسئول اطالعـات   » .تأمین حد  جنوبی اسکله ها که از طرف جزیره فیلکه تهدید می شود؛ پشتیبانی و تجسس و نجات  

 بـسیار افـزایش    3لیاتی از وضعیت منطقه عملیاتی و دشمن را بیان کرد و افزود که حساسیت دشمن پس از عملیات کـربالي      نیروي دریایی، ک  
در اطراف این اسکله ها به طـور دائـم یـک تـا     . یافته  و هرگاه شناوري از ما به دریا رفته، با انواع سالح به طرف آن اجراي آتش کرده است         

مهمتـرین  « :آقاي حسینی تاش، درباره محدودیت هاي دشمن، خطاب به آقاي هاشمی گفـت   . آماده مأموریت است   "اوزا"سه  فروند ناوچه     
از این رو آنها  فقـط از دو محـور قـادر    . ضعف دشمن، عدم تحرك بر روي سکو است که امکان جابه جایی سالح را از او سلب کرده است  

بـه  . در رأس این محدودیت ها، نـا آرام بـودن دریـا و عـدم برتـري هـوایی اسـت       . ستیمما نیز دچار محدودیت هایی ه . به اجراي آتش هستند   
هـا را   ایشان همچنین  طرح مانور حمله به اسکله»  .عالوه، جزر و مد شدید آب موجب مشکالت جدي در رسیدن غواصان به اسکله ها است         

  .به تفصیل توضیح داد
 از فرماندهان درباره لزوم عملیات توأم بـا غـافلگیري، آقـاي هاشـمی درك همـراه بـا ابهـام         بعد از این گزارش و سخنان فرمانده سپاه و برخی  

اینکه شما انبوه نیرو، قـایق و امکانـات را جلـو    « : ایشان گفت.  بیان کرد"این عملیات، فاو را لو می دهد"خود را از عملیات، با این جمله که     
از نظـر فرمانـده قرارگـاه نـوح، در ایـن      »  .لطمه می زند] ما در فاو[اقدام به عملیات اساسی این . ببرید و دشمن نفهمد، خوش بینی مفرط است     

 کیلومتر راه را در آب طی کنند تا بتوانند به اسکله البکر حمله کند و این روش، در آب متالطم دریا مـشکل و بـا    40عملیات، غواص ها باید     
چنانچه دو شناور شما بر اثر آتش دشمن غرق شـود، تعـادل کـل نیـرو بـه هـم مـی        «: سپس آقاي هاشمی گفت  . ریسک بسیار باال همراه است    

  .ایشان تأکید داشت که باال رفتن از اسکله ها  در حالی که دشمن هوشیار باشد، میسر نیست» .خورد
ضـر در جلـسه ایـن فکـر را بـه دنبـال        از نظر فرمانده سپاه، نظر آقاي هاشمی، اجراي عملیات را زیر سؤال برد و نیز در فرمانـدهان عملیـاتی حا      

از این رو، و به منظور تعدیل اثر این سخنان بر روحیه  و ذهن فرماندهان، فرمانده کل سپاه با بیـان نتـایج    . داشت که عملیات منتفی خواهد شد     
مـا در فـاو را خدشـه دار    اکنون حضور عراق در شمال خلیج فارس براي ما خوشـایند نیـست و حـضور    « :مثبت عملیات و پیامدهاي آن گفت     

مزیـد بـراین، فـائق آمـدن بـه      . تهدید مـی شـود  ) کویت( ساخته است، عالوه بر این، جبهه ما در این قسمت از طرف اسکله ها و جزیره بوبیان   
سیار حضور دشمن در اسکله ها، موجب آزادي خورموسی شده و نیز با توجه به حضور آمریکا در خلیج فارس، به لحـاظ سیاسـی، بازتـاب بـ        

از سوي دیگر، با توجه به اقدامات اخیر کویـت در دعـوت آمریکـایی هـا بـه خلـیج فـارس، ایـن اقـدام          . مثبتی براي ما و به ضرر آمریکا دارد 
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 بـراي  را ها  طالبانی با مذاکرات. آمدند رمضان قرارگاه] فرماندهان[ عصر. 1کرده بود  مذاکره
 ،سیاسـی  طریق از جنگ ختم صورت در که نگرانند آنها. گفتند جنگ در همکاري شرایط

 .باشـند  نداشـته  درسـتی  وضـع  عـراق  آینـده  حکومـت  در یـا و   بماننـد  تنهـا  صـدام  مقابل در
 در دولـت  تـشکیل  دربـاره  نیـز  و کننـد  تـضمین  را خودشان آینده ،پیمانی ضمن خواهند  می

 قـوا  سـاي îرو بـا  شد قرار که کردند ارائه هائی طرح هم عراق اسالمی ارتش و عراق تبعید
  . شود داده موضوع هرسه جواب و مذاکره

 ؛گفتنـد  را خودشـان  عملیـات  برنامـه  و نـد آمد نـوح ] دریایی[ قرارگاه] فرماندهان[ شب
 را هـا   شرگـزا . شـود  آن در ییهـا   تعـدیل  شـد  قـرار . نـشد  نفی کلیه  ب ولی ،نپسندیدم خیلی

  . 2 استیافته شدتدر خلیج فارس  ها زدن کشتی. خواندم
                                                                                                              

 کیلومتر به کویت نزدیک شده و چنانچه در یک زمان اراده کردیم، امکان حمله به اسکله االحمـدي بیـشتر   40موجب می شود که ما حدود       
 قـایق در مقابـل   200فرسـتادن  . ما نگران تلفات زیاد بچه ها در دریا هستیم« :به رغم این اظهارات، آقاي هاشمی گفت     »  . داشت وجود خواهد 

 قایق حمله مـی کنیـد، تـصور بـه کـارگیري ایـن       40من تصور می کردم شما با حدود . اسلحه دشمن، ممکن است به تلفات زیاد ما منجر شود  
 می توانید با توپخانه و ادوات و از دور بدون آنکه تلفات بدهیم، دشمن را خسته کنید که اسکله ها را خـالی کنـد،    اگر. همه شناور را نداشتم   

 ما مایل بـودیم کـه ایـن عملیـات    . سپس ما با تلفات کم آنها را تصرف کنیم، انجام عملیات مانعی ندارد، اگر به این روش ممکن نیست، نه     
  بدین ترتیب از منظر آقاي هاشمی اجـراي عملیـات منتفـی    . ن عملیات را مزاحم عملیات فاو تشخیص می دهیمهماهنگ با فاو باشد، االن ای

 . گردید

 آقاي محسن رضایی در گزارش خود با اشاره به اینکه طالبانی ها گفته اند که شوروي ها پیش از این نظرشان همکاري طالبـانی بـا صـدام     - 1
 میلیـارد فرانـک طلـب خودشـان     40جالل درباره حمایت فرانسه از عراق  گفت اینها نگران  « :ندارند، گفت بوده ولی امسال چنین اعتقادي را       

درباره عملیات آتی ایران در کرکوك، اطالعـات رسـیده حـاکی از آن اسـت کـه ارتـش عـراق در مـورد ایـن عملیـات بـه               » .از عراق هستند  
خبار اعالم شده  از مخابرات قرارگاه نجف، دشمن بـه نیروهـاي خـود آمـاده بـاش      بر اساس ا. اطالعات جسته  و گریخته اي دست یافته است   

همچنـین دشـمن در پیـام    . ها همراه با مبارزان کرد قصد حملـه و کمـین در جـاده هـاي اربیـل و حومـه را دارنـد           داده و اعالم کرده که ایرانی     
داده است که نیروهاي ایرانی قصد دارند به شهر کرکـوك و تأسیـسات   دیگري به نیروهاي خود، با تأکید بر حفظ آماده باش، به آنها هشدار       

  .نفتی آن حمله کنند و براي این منظور از هم اکنون با تجهیزات سبک و سنگین در روستاها مستقر شده اند
در ایـن منطقـه   در حالی که طرح ریزي براي اقدامات بزرگ در جبهه شمال غـرب ادامـه دارد، قرارگـاه رمـضان بـه حمـالت چریکـی خـود          

در جبهه شمال غرب، قرارگاه رمضان و اتحادیه میهنی کردستان عـراق ظـرف سـه روز گذشـته در یـک عملیـات تهـاجمی در            . مشغول است 
 تـن از  23در ایـن عملیـات،   .  از  توابع شهر اربیل ، چنـد پایگـاه و محـل اسـتقرار افـسران عراقـی را منهـدم کـرده انـد             "صالح الدین "بخش  

 .، به  یک ستون ارتش عراق حمله کرده اند"سنجیق"همچنین پیشمرگان مبارز عراق با کمین در نزدیکی . قی اسیر شده اندنیروهاي عرا

بـه گـزارش   .  در این روز یک نفتکش ایرانـی و یـک کـشتی قبرسـی در خلـیج فـارس، هـدف حملـه هواپیماهـاي دشـمن قـرار گرفتنـد                  - 2
ه منظور بارگیري، از بندر عباس عازم خارك بود، امروز هدف قرار گرفـت و کـشتی بـاري    خبرگزاري جمهوري اسالمی، نفتکش تفتان که ب  

ایـن کـشتی در  اجـاره شـرکت کـشتیرانی جمهـوري       .  با پرچم قبرس نیز که محموله آهن آالت داشت دو بار هدف قـرار گرفـت  "می می "
) شـمال شـرقی خلـیج فـارس    ( وب ترمینـال جزیـره خـارك    را جنـ "می مـی "خبرگزاري فرانسه محل حمله به کشتی . اسالمی ایران می باشد  

 تن نفت خام ظرفیت دارد، در حالی که با شن و ماسـه بـه سـوي ترمینـال خـارك      289778به گفته منابع دریایی، نفتکش تفتان که    . اعالم کرد 
تی وارد شـده و خدمـه آن   حرکت می کرد، هدف حمله قرار گرفت و دچار آتش سوزي شد که با مهار سریع آتش، خسارات اندکی به کش    
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 و لشکرها فرماندهان جلسه در. خواندم را ها  گزارش و گرفتم را اخبار. شدم بیدار صبح اذان
 و دادنـد  آینـده  عملیـات  در را خود احدهايو مانور توضیحات آنها. کردم شرکت قرارگاه
 و آمدند کرهالش فرماندهان  مجدداً سه ساعت. 1کشید طول ظهر تا جلسه. شد بررسیموارد  

                                                                                                              
چهـارم  (  که  جزو نفتکش هاي ایران براي انتقال نفت از خارك به تنگـه هرمـز اسـت، یـک بـار دیگـر در         "تفتان"نفتکش  . نیز سالم هستند  

سـوم بـه    لندن اعالم کرد یک نفتکش یونـانی مو "لویدز"شرکت بیمه .  مورد حمله نیروي هوایی عراق قرار گرفته بود      1366 آبان   13) نوامبر
 در جنوب خلیج فارس هدف حملـه یـک قـایق تنـدرو ایرانـی قـرار       "رأس الخیمه" صبح در آب هاي بندر     7 در ساعت    "ورلد پرودیوس "

 . به گفته لویدز، این کشتی اکنون در حال سوختن است. گرفت

فرماندهان تیپ هـا و لـشکرهاي قرارگـاه    . ی شد امکان انجام دادن عملیات در منطقه  فاو، با حضور فرماندهان سپاه و آقاي هاشمی  بررس     - 1
کربال در جلسه با آقاي هاشمی رفسنجانی، در یک گزارش مبسوط درباره شناسایی از خـط دشـمن، توانـایی و اسـتعداد آن، مـانور عملیـات،             

 ایـن، کمبـود کـادر اداره کننـده     عالوه بـر . تعداد گردان هاي موجود خودي و وضعیت اعزام نیرو، ایشان را در جریان عملیات فاو قرار دادند    
یگان و کادر بخش هاي مختلف جنگ، رابطه این عملیات با عملیات اسکله ها، ضرورت استفاده از زرمی و مقایسه زمین فاو با منـاطق دیگـر      

آقـاي قاسـم   . تدرباره تعداد گردان هاي موجود، گزارش فرماندهان نشان از محدودیت توان آنهـا داشـ  . در جنوب، در این جلسه مطرح شد    
نیـز گـردان هـاي    ) ع( امـام حـسین  14 گردان و آقـاي علـی زاهـدي فرمانـده لـشکر      11 ثاراهللا، استعداد لشکرش را  41سلیمانی، فرمانده لشکر    

بـه  « :این فرمانده  در پاسخ به سؤال آقاي هاشمی درباره دلیل کم بودن تعـداد گـردان هـاي لـشکر، گفـت        . لشکرش را همین تعداد ذکر کرد     
چـون ایـن   . به جاي امکانات منهدم شده هم امکاناتی  جـایگزین نـشده اسـت   . ر تلفات کادر، بعضی گردان ها در یکدیگر ادغام شده اند    خاط

فرمانده سپاه این استان آقاي رضا سیف اللهـی  در مـورد وضـعیت نیـرو بـه آقـاي       » .کند یگان را از نظر تأمین نیرو، استان اصفهان پشتیبانی می         
 نفـر  400(  نفـر 1400 هزار نفر از استان اصفهان اعزام داشتیم که از میان آنهـا  7، )ص( در جریان اعزام سپاهیان حضرت محمد      «:هاشمی گفت 

  ».داده شد) ع(به لشکر امام حسین)  نفر رزمی1000پشتیبان و 
از ایـن  « : ایـشان افـزود  .  اعـالم کـرد   گـردان 6براي عملیات را آقاي غالمرضـا جعفـري   ) ع( علی ابن ابی طالب17همچنین توان انسانی لشکر    

مـسئله دیگـري کـه فرمانـدهان بـر      » . گردان از آنها در خط هاي پدافندي مستقر هـستند 4همچنین .  گردان داراي نیروي کامل نیست 2تعداد،  
فزایش مواضع توأم بـا  از نظر فرماندهان سپاه، سخت شدن اوضاع جنگ و ا. آن تأکید کردند، ضرورت مجهز شدن سپاه به تانک و نفربر بود       

موانع و انواع آتش دشمن،  موجب شده که ادامه جنگ به روش گذشته، تلفات سنگینی به نیروهاي رزمنده و کادر عملیاتی وارد آورد، لـذا           
شـود، همچنـین     براي بهره برداري از فرصت هاي به دست آمده که بعد از پشت سرگذاشتن خـط هـاي پدافنـدي متعـدد دشـمن حاصـل مـی                

  .ه به دشمن و جابه جایی نیرو در حین عملیات، به تانک و نفربر نیاز مبرم احساس می شودحمل
 اگـر پـنج   5مـا در عملیـات کـربالي    «:  نجف آقاي احمد کاظمی در این باره خطاب به آقـاي هاشـمی فرمانـده جنـگ گفـت     8فرمانده لشکر   

ایشان همچنین بی حفاظ بـودن نیروهـا هنگـام جابـه جـایی از عقبـه بـه        » .می کردیم] پیشروي[گردان تانک در اختیار داشتیم، تا کانال زوجی     
. شود، رها مـی شـوند    نفره پیاده وقتی فرمانده اش شهید می22یک دسته « :آقاي کاظمی سپس افزود. خط و تلفات فراوان آنها را مطرح کرد     

 لـشکر  3، 2مـا بایـد   .]... از بـین مـی بـرد   [ بچه هـاي بـسجی را    بر روي آن مؤثر نیست، ولی81 و 60اما اگر تانک و نفربر باشد، آتش خمپاره     
حاج آقـا، االن مـن مـشکل نیـرو نـدارم، مـن ایـن گـردان کـه االن دارم،          « : ایشان همچنین خطاب به آقاي هاشمی گفت   » .رزمی داشته باشیم  

  ».هایمان را از دست می دهیم ه گرداناگر بخواهید پیاده بجنگید، فرماند. مشکل کادر ما چه شکلی باید حل شود.... معاون ندارد
درباره کمبود کادر عملیات در یگان ها، آقاي حسین اردستانی راوي مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ در قرارگاه خـاتم مطلبـی را بـا عنـوان        

جنـگ بـیش از چنـد    همـه شـهید شـدند؛ از یـاران سـال اول      « :، در دفترچه خود چنین نوشته است    "کمبود شدید کادر  ! خستگی فرماندهان "
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 صـرف  شـاید  و بایـد  که طور آن کشور امکانات اند  مدعی آنها. گفتند را خودشان نیازهاي
  . رسیدیم نتایجی بهپس از بحث . شود نمی جنگ

 جزایـر  و هـور  منطقـه  - نـصرت  قرارگـاه  فرمانـده  هاشـمی  علی آقاي مغرب نماز از بعد
 مهمـی  قسمتآنها  . داد جزیره دفاعی و مهندسی کارهاي درباره توضیحی  و آمد  - مجنون

 پدافند آتش و کمپرسی کمبودهاي. دارد ادامه هم بازاین کار    و اند  کرده خشک را هور از
  . گفت را مهمات سهمیه و

 در عملیـات  تـداوم  دربـاره  روحـانی  و صفوي، رحیم   رضاییمحسن   آقایان با شب آخر
  - شب آخر. 1رسیدیم یخوب نتایج به  وکردیم مذاکره پیشرفت قابل محورهاي و شمال

                                                                                                              
 کـربال کـه زبـانزد شـجاعان و از     25آقاي مرتضی قربـانی، فرمانـده لـشکر    . سردار باقی نمانده، مابقی نسل دوم و سوم فرماندهان جنگ هستند  

آقـا محـسن، نمـی شـود یـک      «: پیشگامان خیزهاي بلند در عملیات ها است، امروز در گوشه اي از سنگر به برادر محسن رضـایی مـی گفـت            
و ) قرارگـاه کـربال  (یک مقدار پیش آقاي غالمپور. یکی دیگر بیاید؟ خدا می داند خسته شدیم] استراحت و بازسازي کند   [لشکر کربال   مدت  

  هم ستاد مـشترك فـشار آوردنـد، برونـد ناحیـه     "نوریان" هم مفقود شده اند، "طوسی" و "نوبخت"حاج بصیر که شهید شد،   . باشیم... 
    این حالت در غالب فرماندهان مشاهده می شود،  به همین دلیل فرماندهی به طور جـدي در صـدد     .  هماهنگ نیست  خراسان، ناحیه هم با ما

جعفري اسـدي، مرتـضی قربـانی، احمـد کـاظمی، بـاقر قالیبـاف، عبدالمحمـد رئـوفی، عزیـز           . است که یک رده کادرهاي اصلی را باال بکشد   
 فرماندهی در نظر دارد آنها را از رده لشکر بـاال آورده و مـسئولیت هـاي فعلـی آنهـا را بـه       جعفري و امین شریعتی، از جمله افرادي هستند که    

قـزوین و  " گـردان اسـت گـر چـه     3 نجف داراي 8در این مقطع لشکر. نیروي کادر نیز از مشکالت اصلی یگان ها است  . افراد دیگري بدهد  
ار زنجان گذاشته  شده و طبعاً کمبود نیروي لـشکر تـشدید مـی گـردد، ولـی       که پشتیبان آن بود، برداشته شده و عقبه لشکر در انحص    "زنجان

 گـردان کـادر در   6، ) ع( امـام حـسین  14همچنین لـشکر  . "نیرو هم بیاید، کادر ندارم"« : برادر احمد کاظمی، فرمانده لشکر نجف می گوید 
به همین دلیـل بـه طـور جـدي مـسئله کـادر سـازي و        . نیستنددست دارد، یگان هاي دیگر نیز به همین صورت هستند و از توان الزم برخودار       

برنامه ریزي پشتیبانی در این خصوص و اصرار بر بکارگیري کادرهاي موجـود داخـل مملکـت در مـدیریت  واحـدهاي پـشتیبانی یگـان هـا،                
دهان یگـان هـا از ایـن مـسائل بـراي      آمدن کادرهاي مدیریتی استان ها نیز براي عقبه سازي لشکرها و فارغ نمودن فرمانـ  . مطرح گردیده است  

 ».پرداختن جدي تر به طرح و عملیات جنگ، مورد نظر قرار گرفته است

در این جلسه که ابتدا به نظـر مـی رسـید    .  یکی  از جلسات مهم جنگ، امروز با حضور آقاي هاشمی در قرارگاه مرکزي سپاه تشکیل شد   - 1
قرار خواهد گرفت، مطالب مهمی عنوان شـد کـه بیـان کننـده پـاره اي از گـره هـاي اساسـی         اجراي عملیات در منطقه فاو مورد نقد و بررسی  

ایـن مقایـسه بـه    .  انتخاب شده است، با مناطق دیگـر در جنـوب مقایـسه شـد    1366در این جلسه، زمین فاو که براي عملیات سال     . جنگ است 
ه بـه اینکـه شـما هـدف و اسـتراتژي جنـگ را  مـی دانیـد، در شـرایط          با توجـ « :ایشان از فرماندهان پرسید. درخواست آقاي هاشمی انجام شد 

فرمانـدهان  » کنونی، در منطقه جنوب، زمینی ارزشمندتر و بهتر از فاو سراغ دارید؟ ما می خواهیم بدانیم آیا چیز دیگري در ذهن شما هـست؟    
از بیـان نظـرات خـود کـه  پـیش از ایـن بـا        ) سلیمانیآقاي قاسم ( ثاراهللا 41و ) آقاي احمد کاظمی  ( نجف   8به خصوص فرماندهان لشکرهاي     

فرماندهی سپاه طرح کرده بودند، امتناع کردند، زیرا برخی فرماندهان به خصوص این دو فرمانده، در مـورد انجـام دادن عملیـات در فـاو، بـه          
امـل مـؤثر دیگـر در ایـن بـاره آن اسـت کـه        ع. طور جدي ابهام داشتند و آن را بی تأثیر می دانستند و به عنوان هدف ارزشمند رد می کردند       

اجراي عملیات در مناطق شلمچه، هور و زید نیز به دلیل حساسیت و هوشیاري بسیار زیاد ارتش عـراق و عـدم تناسـب تـوان موجـود سـپاه بـا              
ح داد که متناسـب بـا تـوان    در پاسخ به سؤال آقاي هاشمی، فرمانده کل سپاه پاسداران توضی. مقتضیات حمله در آن مناطق، امکان پذیر نیست   
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به عالوه ، ابتدا فاو مد نظر نبود، اما پس از آنکه در شلمچه و زید غافل گیري دشمن بـراي عملیـات فـراهم    . سپاه این زمین انتخاب شده است    

  .واهد بودبا این حال، در این منطقه نیز چنانچه غافلگیري میسر نباشد، انجام عملیات ناممکن خ. نبود، به فاو توجه شده است
عالوه بر بحث هاي عملیاتی، فرماندهان سپاه کوشیدند در فرصت به دسـت آمـده، آقـاي هاشـمی را دقیـق تـر و عمیـق تـر متوجـه مـشکالت             

آقـاي هاشـمی   . از این رو با بیان مجدد مسئله زرهی به وسیله یکی دو تن از فرماندهان، زمینه طرح مسائل گـشوده شـد   . ها و جنگ کنند    یگان
 یکی از فرماندهان با اشاره به اینکه بـا زحمـت و از منـابع   » .تأمین قطعه تانک ها ممکن است، اما تانک به ما نمی دهند « :مورد گفت در این   
   دسـتگاه  40 گروهان تانـک آمـاده کـرده ایـم، بـه اسـتعداد       4« : مختلف یک سري قطعه موتور تانک و خشایار خریداري کرده اند، گفت 

آقـاي  » .پی و خشایار، اما با توجه به مستهلک بودن آنها،  از نصف آنها می شود در میدان عمل اسـتفاده کـرد  .ام. ر پی گروهان نفرب  2تانک و   
دهیم و نیروهاي خیلی خوب اکثـراً بـه خـاطر یـک      ما تلفات بسیار عظیمی داریم می«: رضایی نیز درباره ضرورت تجهیز سپاه به زرهی، گفت      

  ».ت شود که تانک و نفربر فراهم کنیمباید هم. ترکش از دست می روند
موضوع مهم دیگري که از نظر فرماندهان واجد اهمیت بود و بارها در صحبت با یک دیگر مطرح می کردند، مسئله اصلی نبـودن جنـگ در       

 کـشور بایـد در اداره   از این رو از آقاي هاشمی خواستند که مدیران. کشور و به کنار بودن قسمت اعظم توان مملکت از صحنه نبرد می باشد     
امور جبهه، فرماندهان را یاري دهند و از آنجا که جنگ، موجودیت نظام سیاسی را با خطر مواجه ساخته، همه باید در اداره آن سـهیم باشـند            

ه ایفـاي نقـش   شما انتظار داریـد فقـط کادرهـاي سـپا    «: آقاي رحیم صفوي در این باره گفت. و از واگذاري مسئولیت فقط به سپاه، پرهیز شود 
اگـر  .  نفر، همه شهید شـده انـد  5 نفر بودیم، به جز 300خود من از کردستان که به جنوب آمده، . کنند که اکثر آنها نیز تاکنون شهید شده اند   

 کـشور، تقـسیم   طبقه بندي موجـود « : ایشان با لحن انتقادي افزود» .برنامه این است که تا  آخر بجنگید، باید براي این مسئله فکر اساسی بشود       
  ».بندي شده است به اینکه یک عده بجنگند و عده اي دیگر زندگی کنند

ایشان با اشاره به لـزوم بـسیج تـوان کـشور     .  کربال، آقاي مرتضی قربانی نیز به تشریح دیدگاه هاي خود در این زمینه پرداخت25فرمانده لشکر 
تمـام تـوان سـپاه جمـع شـده بـراي ایـن        «:ز اسـتان هـا و شـهرها و ماننـد آن، گفـت     براي اداره جنگ  و آوردن نیرو و وسایل مورد نیاز جبهه ا  

که تـشکیل  شـده، بیاینـد و    ) نواحی کشوري(عملیات، من می گویم استاندار،  ائمه جمعه، این ادارات که توي شهرها هستند با این سپاه هایی  
در توضـیح منظـور آقـاي قربـانی، فرمانـده      » . می بینید لو رفته اسـت این مسئله حفاظت را در جنگ برطرف کنیم، این عملیات با این وضع که  

گویند امکانات سپاه نمی رسد که هم در مقابل منافقین و عراقی هـا پدافنـد خـوبی داشـته باشـیم و هـم          می] فرماندهان[ایشان  « :سپاه  ادامه داد   
هر کس امکاناتی دارد، بیاید توي همان سـپاه ناحیـه خـودش و آنهـا را     استاندارها و ائمه جمعه . زمین هایی را براي عملیات آینده آماده بکنیم  

  ».فعال کنند
 صحبت هاي آقاي قربانی درباره حضور استاندارها و ائمه جماعات و جذب امکانات شهرها به جنـگ،  واکـنش منفـی و تـوأم بـا عـصبانیت                

 دسـتگاه ماشـین از   1500یم، او گزارش داد که از دو سال پیش تاکنون ما جلسه اي در مازندران با استاندار داشت   « : آقاي هاشمی را برانگیخت   
 میلیـون تومـان بابـت خریـد پـسته      10 کربال داده شده است و این لـشکر آن قـدر وضـعش خـوب اسـت کـه فقـط         25امکانات استان به لشکر   

آقـاي قربـانی  در تکـذیب    » . چیـز عظیمـی بـود    ثـاراهللا دادنـد،  41به رفسنجان هم که رفتم، لیستی که در مورد کمک به لشکر     . پرداخته است 
: آقاي هاشمی بـا نـاراحتی بیـشتر گفـت    » !ما برنج براي تغذیه نیروهاي بسیجی نداریم! پسته کجا؟« : خبرهاي داده شده به آقاي هاشمی، گفت      

ببینیـد مـا االن کـشور را بـه حالـت      . داز شما کردم براي همین بو... برعکس، من نگران هستم، این سؤاالتی که درباره کادر، تعداد گردان و    «
مـا االن در شـهر شـاهد صـف مـردم در      ! پولی که اصالً نیست در خزانه؛ واقعاً شـما نمـی دانیـد؟   .... تهییج در آوردیم که می خواهیم بجنگیم     

تومـان بـدون حـساب و کتـاب     در چنین شرایطی پنج میلیـارد  . ها هستیم که می خواهند از بانک پول دریافت کنند، اما پول نیست     مقابل بانک 
خـوب بعـد از   . بینـیم شـما مـی گوییـد وضـع کادرمـان مناسـب نیـست         از خزانه دادیم به سپاه که مشکالت یگان ها را حل کند، اما اکنون می   

جنگیـدن  عملیات فاو، توان شما نصف این مقدار می شود و براي مرحله بعدي که بایـد از بـسیج  مـردم ثمـره بگیـریم، لـشکرهایتان اسـتعداد           
مسئوالن لشکرهاي سپاه به نداشتن مسئولیت از طرف استان هـا در جنـگ، اشـاره کردنـد و افزودنـد کـه اسـتان هـا بایـد بـراي بـسیج                     » .ندارد

عالوه براین، از نظر آنها مشکل جنگ فقط پول نیـست، بلکـه  در   . امکانات مهندسی و ایجاد فضا و دادن امکانات آموزشی مسئولیت بپذیرند      
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 آمـده  مرخـصی بـه    یاسـر . کردم صحبت منزل با تلفنی ،بار اولین براي. شدم بیدار صبح اذان
  . کردیم حرکت امام بندر سوي به صبحهشت  ساعت. بود

 سـاختمان  یک دره  مربوط مدیران. رسیدیم ژاپن و ایران پتروشیمی محوطه بهده   اعتس
 مـاه  دو ظـرف  و انـد   آورده ژاپن از ساخته پیش صورت به را آن مجموعه گفتند که بزرگی
] محمـد [ آقـاي  از پتروشـیمی  مـدیر  يطـاهر  آقـاي  .شدند جمع اي جلسه در،  اند  کرده نصب

 بـراي  پتروشـیمی  امکانـات  از بخـشی  بـردن  خاطر به اتمخ مهندسی قرارگاه مسئول فروزنده
  .باشند داشته توجه مقدس دفاع اولویت به باید گفتم. کرد انتقاد جنگ

 در گرانقیمـت  اجنـاس  همـه  آن نگهـداري  از ،ببینم را کار عقبه که رفتم انبارها به وقتی
. کردم اعتراض و ادانتق آنها به و شدم ناراحت بیشتر ،است عراق بمباران معرض در که انبار

 بازدیـد  رازي شـیمیائی  و آنجا مختلف جاهاي از ساعت دو. دادند ارائه نامقبولی توضیحاتی
.  اسـت  شـده  بمبـاران  بارها و مانده تعطیل جنگ خاطر به متاسفانه .است عظیم خیلی ؛کردم
 نقـل  و حمـل  مشکل هم تولیدي گوگرد و نمک بردن برايآنها  . شده بمباران بار 16 گفتند
  . دارند

 از نمـک  تولیـد  هـاي   دریاچـه  از سـپس  و خواندیم و خوردیم همانجا در را نماز و ناهار
 کـه  دارنـد  موجـود  نمـک  تـن  میلیون نیم و دو گفتند. است جالب ؛کردیم بازدید دریا آب

.  اسـت  نیفتاده راه هنوز که بوده ییها  کارخانه در مصرف براي نمک این. شود  نمی برداشت
  . کردم استراحت کمی. رسیدیم ظهر از بعد چهار ساعت. برگشتیم اهواز به

                                                                                                              
در حال حاضر بیش از امکانات فعلـی کـه بـه جبهـه     «: اما آقاي هاشمی تأکید کرد. ی باید در ابعاد مختلف به مسئله جنگ اهتمام شود سطح مل 

  ».داده می شود، امکان پذیر نیست و هرچه جلوتر برویم، این آهنگ کندتر خواهد شد
در ایـن جلـسه هـشت تـن از     . ن در آن شرکت داشتند ـ گردید مباحث این جلسه موجب تشکیل جلسه دیگري ـ که عده معدودي از فرماندها 

بـرخالف جلـسه صـبح، ایـن     . فرماندهان عملیاتی و سه تن از فرماندهان پشتیبانی، مشکالت جنگ را با حضور آقـاي هاشـمی بررسـی کردنـد      
 ه، مؤید این است که بـه طـور کلـی   یادداشت هاي آقاي غالمعلی رشید درباره این جلس. گفتگو در جو  آرام تر و با خوش و بش توأم بود       

      از سـطح  ( ، عـضوگیري از کادرهـاي قـوي از بیـرون سـپاه     )با کمـک گـرفتن از مملکـت   ( آموزش : دو مسئله به آقاي هاشمی انتقال یافت
  .براي تقویت یگان ها) کشور
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کـه   داد آینـده  عملیـات  دربـاره  توضـیحاتی . بـود  آمـده  غـرب  شـمال  از شمخانی آقاي
 زمینـی  نیـروي  مهمـان  را شـب و   آمـدیم  زرگـان  بـه  مغرب نماز از بعد. است کننده امیدوار
 هـاي   خواسـته  آنهـا  و کـردم  صبحت آنها جمع در. بودند جمع نیرو فرماندهان. بودیم ارتش
   و خوردیم را شام .بود خوبی جلسه ؛دادم توضیحاتی براي آنها من و کردند مطرح را خود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .خواب و استحمامی ،1نوشتم را خاطرات این و آمدیم گلف به استراحت براي
  

                                                
، سـال بـی نهایـت    1987یپلماسی ایران در سال د« : نوشته  است"1987دیپلماسی  ایران در سال " خبرگزاري فرانسه در مقاله اي با عنوان          - 1

ایران در برابر قطع روابط با لندن و پاریس، بسیج جامعه بین المللی در سازمان ملـل جهـت صـلح ایـران بـا      . دشواري را پشت سرگذارده است   
، "ایـران گیـت  " مـاجراي  رسـوایی . عراق و واکنش هاي شدید جهان عرب پس از وقایع مکه، همواره در موضعی تدافعی قرار داشـته اسـت    

بـه  ] فـارس [تحریم اجالس سران کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی در کویت و باالخره افزایش حمالت علیـه کـشتی هـا  در خلـیج            
ضرر موفقیت هاي پیشین ایران تمام شده و باعث گردیده که تهران بار دیگر همانند زمان بحران گروگان آمریکـایی در سـفارت آمریکـا در          

 شوراي امنیت، نقطه عطفـی در جنـگ بـه شـمار مـی رود و مبـارزه اي علیـه        598تصویب قطعنامه . تهران، از سوي کشورهاي دیگر طرد شود 
صـورت  ] فـارس [این محاصره دیپلماتیک ایـران، کمـی پـیش از ورود ناوهـاي جنگـی آمریکـا بـه خلـیج          . دیپلماسی ایران محسوب می شود    

سنتی خود و بـا ایجـاد   ] دوستان[ گرفت تا حداکثر ممکن از مقابله اجتناب ورزد و با فراخواندن طرف هاي در آن زمان تهران تصمیم   . گرفت
 ».پیوندهاي جدیدي ـ از جمله با اتحاد شوروي ـ به دیپلمات هاي خود مأموریت داد تا این انزوا را درهم شکنند

 

محمد علی جعفري فرمانده قرارگاه قدس، احمد غالمپور فرمانده قرارگاه کربال، غالمعلی رشید معاون عملیات ستاد : از راست
  قرارگاه نصرت، حسین عالئی فرمانده نیروي دریایی سپاهکل سپاه، علی هاشمی فرمانده
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  - با را صبحانه. کردم روشنهفت  ساعت اخبار تا را رادیو. شدم بیدار صبح اذان از قبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سـر  و کـردیم  صـرف  هـوانیروز  فرمانـده  انصاري و جمالی ،سعدي ،روحانی آقایان حضور
 ،خواسـتند   مـی  بیـشتر  امکانـات  کـه  آنها به. شد صحبت زمینی نیروي و جنگ درباره ،سفره
 آقـاي  .کننـد  فـراهم  را بیـشتر  کمـک  زمینـه  موفقیت، کسب و جدي حمالت جامانبا   گفتم

  . گفت سپاه با را مشکالتش و هوانیروز نیازهاي انصاري
 از پـس  ولـی  کـردیم  حرکـت  بوشـهر  بنـدر  سوي به و گناوه بهبهان، طریق از اتومبیل با

 بنـام  اي  جلگـه  از سـر  و افتـادیم  فرعی و خاکی هاي  جاده در و   رفتیم اشتباهی راه از ،بهبهان
 سـیل  از مخروبـه  روسـتاي  چنـد  جـاي ه   ب که آباد اسالم روستاي درکنار. درآوردیم زیدون
 از بعـد  و برگـشتیم  ناهار و نمازپس از     و کردیم توقف رودي کنار و صحرا در شده ساخته
 گنـاوه  راه در  ورسـیدیم  دوگنبـدان  سـفالته آ جـاده  به خاکی هاي  جاده در سرگردانی مدتی

 

 مسخنرانی براي رزمندگان اسال



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 412   1366                     هاشمی رفسنجانی 

   .مافتادی
 تلمبـه  از .رسـیدیم  خارك به نفت ارسال عظیم خانه تلمبه محل گوره به غروب نزدیک

   صرف زیادي نیروي. کردیم بازدید عراقی هاي بمب و موشک اصابت هاي محل و ها خانه
 گنـاوه  بـه  آنجا از. شود  می دفاع دقت با و است سالم تلمبه چند. است شده عامل غیر پدافند
 حامـل  ماشـین  راه بین در .افتادیم راه بوشهر طرف به و زدیم بنزین. رسیدیم غروب  و رفتیم

 سـاعت . دادیـم  ادامـه  حرکـت  بـه  دیگـري  ماشین با. کنیم روشن نتوانستیم و شد خاموش ما
  .کردیم اقامت هوایی نیروي پایگاه مهمانسراي در  ورسیدیم بوشهر بههفت و نیم 

 با را شام نماز، و استراحت از پس و ندبود آمده هم هوایی و دریایی نیروهاي فرماندهان
 پایگاه دو فرماندهان و دریایی و هوایی پایگاه دو سیاسی و عقیدتی مسؤوالن و آنها حضور
 ،کنند می خبر را سیاسی عقیدتی فرماندهان هم محرمانه سفرهاي در معموالً. کردیم صرف

 اشـغالی،  اراضـی  در سـرائیل ا علیـه  هـا   فلسطینی تظاهرات ،اخبار در !زنند  می چشم اینکه مثل
  .است اوج در فارس خلیج در ها زدن کشتی  وجنگ گرفتن شدت
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 نمـاز  از بعـد . دادم گـوش  ،کـرد   می تالوت قرآن که رادیو به و شدم بیدار صبح اذان از قبل
 پـیش  روز چنـد  کـه  راداري محـل  بـه  صـبحانه  صـرف  و مریکاآ رادیو اخبار شنیدن و صبح

   .رفتیماست،  افتاده کاره ب دیروز از و شده تعمیر و خورده موشک
 بازدیـد  عـراق  هـوایی  حمـالت  تخریب آثار از و رفتیم اتمی انرژي] نیروگاه[ به آنجا از

اصـابت   اتمـی  انـرژي  تاسیـسات  سـوي  بـه  حمله سهطی   موشک و بمب سی حدود .کردیم
 ،کـرده  وارد آسـیب  تاسیسات و ها ساختمان از بخشی به و بوده موثر آنها عدد ده کهکرده  

  . استکرده عمل ضعیف پدافند. است جبران قابل ولی
 نیـروي  دو بـین  و اسـت  اتمـی  انـرژي سـازمان    از کـه  کـردیم  بازدیـد  اي  اسکله از سپس

 داشـته  همراهـی  کـه  ردمکـ  توصیه. است اختالف آن از استفاده براي ،سپاه و ارتش دریایی
 چنـدین  سـپاه  و نیستند موثر هم خیلی که دارد قدیمی روب مین دستگاه   چهار ارتش. باشند
  .  داردقایق

 از را فارس  خلیج سواحل ،مسیر در .کردیم حرکت کنگان سوي به کوپتر  هلی با آنجا از
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 جـاده . تاسـ  دیـدنی  ؛گذشـتیم  بردخـون  و خورمـوج  منطقه از. کردم بازدید آنجا تا بوشهر
 تعـدادي  و ماهیگیرنـد  نوعـاً مـردم  . کنـد   مـی  وصل هم به را روستاها که دارد ساحلی خاکی

  . دیدیمآسمان  از را کنگان و دیر بندرهاي. بهترند تر شمالی هاي قسمت. دارند نخل
. اسـت  جالـب . دادنـد  توضیح و آمدند مهندسین. آمدیم فرود کنگان گاز طرح محل در

 روزانـه  ،فـاز  دو تکمیل از بعد بناست و دارد گاز مکعب متر لیاردمی سیصد حدود گویند  می
 مرکـز  یـک  از و تکمیـل  حـال  در چـاه  یک از. شود استحصالاز آن    گاز متر میلیون هشتاد

 پاالیـشگاه  محـل  بـه  سـپس  .دادند توضیحات و کردیم بازدید آبی تاسیسات و گاز تفکیک
  .خوردیم ناهار و خواندیم نماز. رفتیم

 مهنـدس  .دیـدیم  هـم  را تاسیـسات  خود و داد را پاالیشگاه توضیحات ،ريحید مهندس
 توضـیحات هـم    تـوکلی  مهنـدس  و عظیمیـان  مهنـدس  و شیرازي طاهري مهندس و کوپائی

  . دادند
. آمـدیم  فرود شیرینو در. رفتیم شیرینو سایت سپس و طاهري بندر سوي به کوپتر  هلی با

 زیـادي  مقـدار  انقـالب  از بعـد  و نـشده  یملیـات ع ولی ،شده ساخته انقالب از قبلاین سایت   
 دو و گرفتـه  را آنجا سپاه سپس .اند  کرده تبعید آنجا به را معتادها اخیراً واست   شده تخریب

 را  آنجـا  رادار آینده روز چند در بناست و شده وارد آنجا به هوایی نیروي که است روز سه
. باشـد  مـوثر  فارس  خلیج جنوب به عراق هواپیماهاي نفوذ مقابل در دفاع براي که کنند فعال

  . اند داشته را آنجا تصرف قصد فقط گویا. نیست جدي سپاه حضور
 الوان جزیـره  بـه  سـپس  و کـردیم  پـرواز  گاوبنـدي  و ي بنـد  نا و لویهسع فراز بر آنجا از
 هـا،   کمپ نفت، انبارهاي ها،  اسکله :کردیم بازدید نفتی تأسیسات از یکساعت حدود. رفتیم

. شـنیدیم  فـارس  خلـیج  در مان  نفتی مراکز و منابع درباره توضیحاتی و... و پاالیشگاه و سایت
  . آمد بدست جالبی و مفید اطالعات
 روي شـب  پـرواز  بـراي  ها  فانوس از. کردیم پرواز فالکون هواپیماي با ،فرودگاه از شب

 مراعـات  دیگـر  را خاموشی که دادیم اجازه ،ندارد چراغبه خاطر اینکه     .کردند استفاده باند
  . کردیم روشن را جزیره و نکنند

 سـکوي  بـه  آمریکـا  اخیـر  حمله و نفتی سکوهاي و جزیره به عراق هوایی حمله چندین
 تهـران  بـه  شـب ساعت نـه   . شود تعطیل کلی به منطقه این در نفت تولید که شده باعث نفتی

  .رسیدیم
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 خانـه  بـه  نظـامی  لباس با .نبود خوب هوا.  است آمده فرود شیراز در محافظانم هواپیماي
 خبـر بـا   . اسـت  خـالی  یاسر جاي ؛آورد را من شام محسن. بودند محسن مهمان ها  بچه. آمدم
 علـت  گویند  می.  است نبوده موفق زبیدات در ارتش زمینی نیروي دیشب عملیات که شدیم

  .آن بارش باران بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1987 دسامبر 21                  1408 الثانی ربیع 29   |   آذر 30 دوشنبه



 قايآ. ماندم منزل در،  سفر زمان افتاده عقب کارهاي انجام براي همو   استراحت برايامروز  
 طبـق  .داد توضـیح  را آمـده  وجود به هائی   درگیري و نوق اوضاع .آمد هاشمیان محمد شیخ

  . داند می خودش علیه عمیق اي توطئه را آن معمول
 تـا  کنند تحقیق گفتم. آمدند مطالب همین براي رفسنجان دادستان و صفریان قاسم عصر

جلـسه   بـه  و کـردم  صـحبت  تلفنـی  احمـدآقا   و اي  خامنـه  آقـاي  با. برسند مطلب حقیقت به
  . نرفتم جنگ پشتیبانی عالی شوراي

 مـشروعیت  در هـا    بعـضی  تردید اثر در که را مشکلی ،صداوسیما ياستفتا به امام جواب
  . 1کرد برطرف ،بود آمده پیش موسیقی هاي گآهن و صداوسیما هاي فیلم

 و پریـشب  عملیات درباره ،جمالی سرهنگ و سعدي حسنیسرتیپ   و ترابی سرهنگ با
                                                

 .ضمایم همین کتاب چاپ شده استدر بخش ) ره( متن کامل استفتاي صداوسیما و پاسخ حضرت امام - 1
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 ،محورهـا  بعـضی  در اینکـه  بـا  ،اند  نشده الحاقه  ب موفق پریشب. کردم صحبت ارتش دیشب
 دیـشب  یولـ . کننـد   مـی  معرفـی  شـدید  باران را توفیق عدم علت و اند  گرفته را خود اهداف

 رادیـو  برنامـه  و شـود  نامیـده  10 نـصر  نـام ه  بـ  که خواستند و بوده موفق محدودشان عملیات
  .کردم قبول ؛شود العاده فوق
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 عکس دی ماه  

  کردستان عراق-مناطق عملیاتی در جبهه شمال 
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 پشت سفید 
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1987 دسامبر 22                 1408  الثانی ربیع 30     |   دي 1 شنبه سه

   
 از دسـتور  از قبـل  علنـی  جلسه در. نبود مهمی مسأله ها  گزارش در .رفتم مجلس به وقت اول

 بـه  زمینـی  نیروي از و فلسطین مردم از حمایت براي راهپیمائی اعالن خاطر به منتظري آقاي
  . کردم تشکر جدید عملیات خاطر
 بعـد . بود زیاد نمایندگان مراجعه مسافرت، هفته کی خاطر به. بودم جلسه درده و نیم   تا

  . کردم کار دفترم در افتاده عقب کارهاي انجام براي ،شب تا تنفس از
 جنـگ  امـور  بـراي  دالر میلیـون  46 خریـد  بـراي و   آمـد  سپاه وزیر] آقاي رفیق دوست  [

 را جنـگ  هـاي  برنامـه  و سـفر  گـزارش . بود احمدآقا منزل درقوا   سران جلسه. گرفت امضاء
 داخلی و خارجی هاي فیلم مورد در جدیدشان فتواي از. کردند شرکت جلسه در امام. دادم

 تاکیـد  هم ایشان. میکرد تشکر ،دادند را ها  مقدس خشک اعتراضات جواب که ها  آهنگ و
  . 1نمودند آنها حلیت بر بیشتري

                                                
 پوشـش  خـصوص در ) ره( آقاي محمد هاشمی، رئیس سازمان صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی، در نامـه اي بـه محـضر حـضرت امـام             - 1

و اسالمی زنان در برنامه هاي تلویزیونی، پخش برنامه هاي ورزشی مانند کشتی و فوتبال که در آن قسمتی از بـدن ورزشـکار پوشـیده نیـست            
همچنین  آقاي اسماعیل  فردوسـی پـور،  عـضو شـوراي سرپرسـتی سـازمان       . حکم شرعی نگاه کردن به چنین  برنامه هایی، استفتاء کرده بود         

پـاییز  "صداوسیما، در نامه دیگري، به شکایات امت شهید پرور از پخش برخـی فـیلم هـاي خـارجی یـا تولیـد داخلـی و سـریال هـایی ماننـد              
در پاسـخ بـه   ) ره(امـام خمینـی   .  و پخش آهنگ هاي موسیقی اشاره کرده و از ایشان کسب تکلیف نموده بـود "نفوذ" و   "آینه" ،   "صحرا
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 کـه  را یهسـور  خارجـه  وزیـر ] آقاي فاروق الـشرع   [ با مذاکره گزارش اي  خامنهیت اهللا   آ
 سـوري هـا    . دارد را عربستان با آمدن کنار پیشنهاد گفتهاو  . دادنداست،   آمده ایران به امروز

 تحـت  خیلـی  ؛کننـد  همراهـی  مـا  بـا  حد این تا توانند  نمی که بگویند دنخواه  می زبانی بی با
  . 1هستند ها عرب فشار

 امـام  بـه  اي  نامـه  ،اننگهبـ  شـوراي  دبیـر  ،صـافی ] لطف اهللا [ آقاي که داد اطالع احمدآقا
 خـصوصی  بخـش  بـر  شـرایط  تحمیل در دولت حق خصوص در امام اخیر فتواي بر و نوشته

 اضـافه  و 2انـد   داده جـواب  امـام  و کـرده  اعتـراض  ،کننـد   مـی  اسـتفاده  دولت امکانات از که
 اطالع نمایندگان به که بود این نظرش و دارد هم را انفال درباره تصمیم حق دولت اند کرده

  .آمدم خانه به وقت دیر. یمبده
  

  
1987 دسامبر 23              1408 االول جمادي 1    |   دي 2 چهارشنبه

                                                                                                              
بسمه تعالی ـ نظر نمودن به این قبیل فیلم ها و نمایشنامه هـا، هـیچ یـک اشـکال شـرعی نـدارد و بـسیاري از         « : این دو نامه، چنین مرقوم کردند

گاهی خـالف بـه طـور    . و همین طور فیلم هاي ورزشی و آهنگ ها اکثراً بی اشکال است. نیز اشکالی نداردآنها آموزنده است و پخش آنها    
اول آنکه کسانی کـه گـریم مـی کننـد، بایـد محـرم باشـند و        : لکن دو نکته باید مراعات شود. نادر دیده می شود، که باید بیشتر مواظبت کرد 

» .1366 آذر 30  -روح اهللا الموسـوي الخمینـی   . ي شهوت نظـر نکننـد  رووم آنکه بینندگان از د. اجنبی حرام است، چنین کاري را انجام دهد    
رجـوع  .  کامل نامه رئیس سازمان صدا و سیما و عضو شوراي سرپرستی و پاسخ امام در بخش ضمایم همین کتاب درج شده اسـت    متن

 ).ره(نشر آثار امام خمینی، مؤسسه تنظیم و 446، جلد بیستم، صفحه »صحیفه امام« کتاب ←کنید 

 در  ایـن  "تـایمز "روزنامـه  .  منابع خبري، سوریه را داوطلب میانجی گري میان ایران  و شوراي همکاري خلیج فـارس معرفـی مـی کننـد     - 1
یـن نظریـه را   رفت و آمد وزیر خارجه سوریه بین ریاض و تهران و همچنین اقدامات دمشق و بغداد در بهبود روابـط دو جانبـه، ا       « :باره نوشت 

آقـاي   « : رادیو بی بی سی درباره دیـدار وزیـر خارجـه سـوریه از ایـران گفـت       » .که سوریه نقش میانجی را به عهده گرفته تقویت کرده است  
ان در یک هفته گذشته این دومین دیدار آقاي الـشرع از تهـر  . خامنه اي مالقات کرده است] آیت اهللا[فاروق الشرع در تهران با رئیس جمهور    

 . است و در بین این دو سفر آقاي الشرع، سه روز پیش در ریاض با رهبران سعودي مذاکراتی انجام داده است

امور اجتماعی  که پرسیده بـود آیـا دولـت مـی توانـد بـراي واحـدهایی کـه از          لقاسم سرحدي زاده، وزیر کار وا در پی استفتاي آقاي ابو    - 2
فتوا داده بودند که دولت مـی توانـد شـروط    ) ره( می کنند، شروطی الزامی مقرر کند، حضرت امام  امکانات و خدمات عمومی دولت استفاده     

در پی آن آیت اهللا صافی گلپایگانی دبیر شوراي نگهبان، در نامه اي این فتوا را موجب نگرانی اقشار، اصـناف و اشـخاص         . الزامی مقرر نماید  
. اره، تجارت عائله و سایر روابط به تدریج عمالً منع و در خطر تعـویض و تغییـر قـرار بگیـرد    عنوان کرده بود که نظامات اسالم از مزارعه، اج       

در پاسخ به این نامه، بر فتواي خود تأکید کرده و فرمودند که این مساله اختصاص بـه مـواردي کـه در نامـه وزیـر کـار ذکـر        ) ره(امام خمینی  
ت اسالمی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی ایـن امـر را    که در زمان حکوم"انفال"شده است، ندارد، بلکه در     

بـراي  . در بخش ضـمایم همـین کتـاب چـاپ شـده اسـت      ) ره(متن کامل نامه وزیر کار و دبیر شوراي نگهبان و فتواي حضرت امام   . اجرا کند 
 ).ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی435فحه ، جلد بیستم، ص»صحیفه امام« کتاب ←رجوع کنید . آگاهی بیشتر رجوع کنید
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 جبـران  براي شب تا و رفتم مجلس به. خواندم را اخبار. بودم منزل درساعت هشت صبح     تا

  - دربارهو  آمد موسویان] سید حسین[ آقاي ظهر . کردم کار دفترم در مسافرت روز چند
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  . داشت جلسهمجلس  رئیسه هیأت عصر. داشت مطالبی مجلس اداري امور
 جهـت  شـفاعت  بـراي  آلمـان  مقـیم  ایرانـی  دکترهـاي  از یکـی  گفت کروبی آقاي شب

 مـاموران  تمـاس بـه    تلفنی رضاییمحسن   آقاي.  است آمده لبنان در آلمانی گروگان آزادي
 بـا  هماهنـگ  گفـتم  شـهري  ري آقاي به کهاعتراض داشت،   قیعرا کرد مبارزان با اطالعات

  . باشند سپاه
. کـرد  شکایت ،جنگ مسایل خاطر به ،اخبار در هوا وضع پخش از تلفنی روحانی دکتر

 فـاطی  مهمـان  هـا   بچـه . آمـدم  خانـه  بـه . کـردم  کـار  دفتـرم  درهـشت و نـیم       سـاعت  تا شب
  .ابیدمخو و خوردم ،کردم گرم. بوددر یخچال  رشته آش.بودند
  

  
1987 دسامبر  24             1408 االول جمادي 2    |  دي 3 پنجشنبه

  
دیشب عراق به ترمینال الرك در تنگه هرمز حمله کـرده و چنـد             . رفتم مجلس به وقت اول
 دو هـر  چـون . شـد  شـروع  تاخیر باعلنی   جلسه. بارید  می باران. 1ی نفتی آسیب دیده اند    تکش

 بـراي  و آمـد  سـعیدیان  آقـاي  تـنفس  در. مانـدم  جلسه در ظهر تا ،بودند سفر در رئیس نایب
آنها  ؛کرد مشورت ها  دانشگاه در منتظري آقاي نمایندگان سرپرستی شوراي ترکیب اصالح
  . هستند خط یک به منتسب همگی

 سـپاه  زرهـی  فرمانـده  معـاون  ،خـاکپور  آقـاي  .آمد جنگ امور براي ،سنجقی آقاي ظهر
                                                

 واقع در تنگه  هرمـز، انعکـاس قابـل تـوجهی در رسـانه هـاي انگلـیس        "الرك" حمله شب گذشته عراق به چند سوپر تانکر در ترمینال      - 1
 کیلـومتري خـاك عـراق و در    1200در براساس این گزارش ها، هواپیماهاي عراقی توانسته اند در حمله به ترمینال گالرك ـ که  . داشته است

 آسیب برسانند و آنها را بـه آتـش   "الرك" قرار دارد ـ به بزرگترین نفتکش جهان و دو سوپر تانکر دیگر در ترمینال  "تنگه هرمز"نزدیکی 
 سـفیر عـراق در   "محمد المـشاط ". انگلیس رسماً به حمله دیشب عراق به دو نفت کش متعلق به شرکت هاي انگلیسی اعتراض کرد         . بکشند

ورلـد  " و  سـوپر تـانکر   "برمـه اینترپرایـز  "لندن، امروز به وزارت خارجه انگلیس احضار شد و اعتراضی در خصوص  حمله به سوپر تـانکر      
وزارت خارجـه انگلـیس همچنـین بـه نماینـده حکومـت بغـداد گفـت کـه          .  ـ که هر دو در اجاره ایران بودند ـ به وي تـسلیم شـد    "پتروبراس
یک سخنگوي وزارت خارجه در لندن به خبرگـزاري جمهـوري اسـالمی گفـت     . داند حق مطالبه خسارات را براي خود محفوظ می       انگلیس  

  . سازمان ملل متحد را آشکارا نقض کرده است598که عراق با این تهاجم، قطعنامه الزم االجراي 

 )ره(نامه آیت اهللا صافی گلپایگانی دبیر شوراي نگهبان و پاسخ حضرت امام خمینی
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 تـشکیالت  در بایـد  اسـت  معتقد وبود   شاکی واحدها در نفربرها و ها  تانک تفرق ازاو  . آمد
  . شوند متمرکز منسجمی

  - خواستار وا. دادم نظراتی کنگان گاز و پتروشیمی درباره. آمد نفت وزیر آقازاده
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 از،  ]نیمـروزي [ خـواب  از بعـد  .شـد  جبهـه  بـراي   درصـد  20 حکم از نفت امکانات معافیت
 عملیـات  دربـاره  رضـایی  و شمخانی آقایان از. کردم کار دفترم در هشت شب  تا سه ساعت

 فروزش] غالمرضا[ و فروزنده] محمد[ آقاي به. هستند مهندسی کار منتظرآنها  . 1گرفتم خبر
  . شود تسریع کارشان در که کردم تاکید
 طرحـی  هـم  يمهـد . شدم خوشحال ؛است آمده آموزشی پادگان از یاسر. آمدم خانه به
 و مـن  بـین  رابـط  هـستند،    مـسؤوالن  فرزنـدان  از کـه  دوستانش از جمعی با که دهد  می ارائه

  .دنباش عملیات خط در ها گردان فرماندهان
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 و نظـرات  دربـاره  را اول خطبـه . کردم کار جمعه هاي  خطبه براي منزل درده ونیم    ساعت تا

 درایـن نظـرات و فتواهـا         عمـدتاً   کـه  کـردم  صـحبت  اخیر سال در امام مهم احکام و فتواها
 در هـا   فلـسطینی  اخیـر  نهـضت  از دوم خطبه در و است نگهبان شوراي نظرات خالف جهت

                                                
کومت اسالمی بار دیگر با استفاده از امواج انسانی، در جبهه بـصره بـه   انتظار می رود ح« :  رادیو اسرائیل در مورد حمله آینده ایران گفت   - 1

روزنامه واشنگتن پست نیز در این باره به نقل از تحلیل گران خود پیش بینی کرد که ایـران، فعالیـت   » .یک حمله جدید علیه عراق دست بزند     
نحرف ساختن نیروهاي مدافع بصره به دیگر نقـاط جبهـه هـاي    اش را با یک سلسله حمالت فریبنده جهت غافلگیر کردن عراقی ها و م      جنگی

رهبـران ایـران بایـد نفـوذ در جبهـه زمینـی عـراق را از        « :ر محمد فوزي وزیر دفاع سابق مـصر گفتـه اسـت   کاما سرلش . نبرد، آغاز خواهد کرد   
« : وي سپس تأکید کـرده اسـت  » . آن عبور کندمحاسبه خود خارج کنند، زیرا جبهه زمینی عراق بسیار مستحکم گردیده و ایران نمی تواند از  

صدام حسین نیـز در اظهـاراتی کـه خطـاب     » .نتیجه حمله اي که ایران خود را براي انجام آن بر ضد عراق آماده می کند، شکست خواهد بود  
« : وي گفـت . وض قلمداد کرد بغداد ایراد کرد، طبق معمول شکست ایران در عملیات آینده را مفر  "الکندي"به دانش آموزان در دبیرستان      

تعداد افراد ارتـش مـا از تـاریخ    . وضع ما از نظر مهمات و اسلحه، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت، در حال حاضر بیشتر و بهتر است 
همچنـین  . افتنـد در سال گذشته و تا به حال افزایش یافته اسـت؛ گـارد ریاسـت جمهـوري و ارتـش توسـعه ی       ) 5اشاره به کربالي   ( نبرد عظیم   

. گـردد  مـی  بهتر شده است، ولی دشمن در تمامی این زمینه ها به عقب بر) دروي بزرگ (سطح آموزشی این دو از سطح نبردهاي حصاداالکبر       
بـه  ما بایستی عزم مردان مان  را جزم نماییم و به حد اعالي خود برسانیم، زیرا نبرد آینده بـه یـاري خداونـد، چیـدن نتـایجی خواهـد بـود کـه           

  ».خاطر آنها در طول هشت سال، مبارزه و جهاد نمودیم

 هاي جنگ هایی از حضور رزمندگان اسالم در جبهه صحنه
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  .بودند مهمانمان بستگان ظهر. 1کردم صحبت امنیت شوراي و جنگ ،فلسطین خاك
[=  نزاجـا  فرمانـده . کـرد  صـحبت  موشـکی  مرکز نواقص و پیشرفت هدربار محسن عصر

 دسـتور  از و خواسـتند  کمـک  آینده عملیات براي .آمدنداو   جانشین و] نیروي زمینی ارتش  
  .کردند نگرانی اظهار سپاه به هوانیروز کوپترهاي هلی درصد10 واگذاري خصوص در امام

 گونـه  ایـن  ؛  داشـتند  مـردم  مـشکل  حـل  بـراي  نامه چند. آمدند بستگان و فاطمه همشیره
  .  بدهم رد جواب توانم نمی، مردم هاي گرفتاري رفع خاطر به و است زیاد مراجعات
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 مالقـات  چنـد  و پـرداختم  کارهاانجام  به عصر تا و رفتم مجلس بهساعت هشت و نیم صبح  
 عـازم  کـه  داوطلـب  دانـشجویان  از جمعی برايو   رفتم تهران دانشگاه به عصر. داشتم هکوتا
  . 2کردم صحبت ،بودند جبهه

                                                
 آقاي  هاشمی در خطبه دوم، بیانیه شوراي امنیت سازمان ملل متحد را تهدید کننده و در عین حال دو پهلو و بـا وعـده و وعیـد توصـیف           - 1

 که اگر تالش هاي چند هفته آینده دبیر کـل نتیجـه   اینکه  در لفافه تهدید می کنید« : ایشان  روش شوراي امنیت را غلط خواند و افزود       . کرد
آقـاي  » .بیـشتر از آن را قـبالً زده ایـد و بـاالترش را عمـل کردیـد      . نداد، متوسل به قطعنامه دوم جهت تحریم می شویم، حرف تازه اي نیـست  

 یحاتی ایـران، مـا نیـز صـبر را کنـار     در صـورت تحـریم تـسل   « : هاشمی  با اشاره به ثبت نام نیروهاي مردمی براي حضور در جبهه ها، گفت      
 ما راه را براي شما باز کـردیم، گفتـیم بیاییـد متجـاوز را اعـالم بکنیـد، مـسئول جنـگ و         . گذارده و اقدام به حمله هاي  وسیع خواهیم کرد

کنید و مشخص شـود کـه   هاي ناشی از جنگ را مشخص کنید و برنامه تشکیل دادگاه صالحی را براي محاکمه متجاوز تنظیم و فراهم           خرابی
تا چه زمانی حقوق جمهوري اسالمی داده می شود و متجاوز کیفر خواهد دید ؛ دیگـر احتیـاجی بـه شـوراي امنیـت و حـضور کـشتی هـا در               

  ».و اگر غیر از این باشد، باید شما بیایید از روي نعش همه ما عبور بکنید. فارس و تهدیدات و این ارعاب ها ندارید خلیج
آقاي هاشمی رفـسنجانی رئـیس مجلـس ایـران، روز جمعـه خـاطر نـشان        « : فرانسه سخنان آقاي هاشمی را این چنین گزارش کرد   خبرگزاري  

آقـاي رفـسنجانی در واکـنش بـه شـوراي امنیـت کـه روز        . خواهـد بـود  ] فـارس [کرد که تحریم اسلحه علیه ایران، به معنی تحریم علیه خلیج  
،  ]فـارس [اگـر شـما بـه خلـیج     « : تأکید کرده بـود، گفـت  598ه ایران در صورت عدم پذیرش قطعنامه پنجشنبه بر ضرورت اعمال مجازات علی    

 و  نفت نیاز ندارید، می توانید به تحریم اسلحه علیه ایران فکر کنید، زیرا در صورت تحریم علیه ایـران، تمـامی بنـادر خلـیج          "عمان"دریاي  
 رفسنجانی سـپس شـرایط ایـران را بـراي دسـتیابی بـه آتـش بـس مبنـی بـر معرفـی متجـاوز و             آقاي. از کار افتاده و ویران خواهند شد ] فارس[

رجـوع  » .مجازات آن توسط یک دادگاه صالح، تکرار کرد و افزود که در غیر این صورت، شما باید از روي اجساد مردم ایـران عبـور کنیـد          
 .1388 دفتر نشر معارف انقالب، »، جلد دهم،1366هاشمی رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال « کتاب ←کنید 

 در . اولین مرحله از طرح اعزام شش ماهه دانشجویان مشمول به جبهه ها، با حضور فرمانده جنگ،  از محـل دانـشگاه تهـران  انجـام شـد            - 2
 آماده پیوسـتن  بـه   ) ع(نخستین  مرحله از این طرح،  گردان هاي دانشجویی از دانشگاه هاي سراسر کشور تحت عنوان سپاهیان  حضرت امیر      

این گروه از دانشجویان قبل از عزیمت به مراکز آموزشی، در مراسم باشکوهی  در دانـشگاه تهـران شـرکت        . صفوف رزمندگان اسالم شدند   
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و  آمـد  کـشور  وزیـر ] آقاي محتـشمی پـور    [. ندبود مجلس در من مهمانقوا،   سران شب
 اجـراي  ارهدربـ . شـود  تهیـه  ها  نامه  آیین شد قرار. کرد مشورت احزاب الیحه اجراي به راجع

 اجـازه  کـسب  امام از شد قرارکشور،   سراسرشهر و روستا در      اسالمی هاي  شوراي انتخابات
 قرار ،دارند فعالیت حزب عنوان تحت که دیگر هاي  جریان و آزادي نهضت مورد در. بشود

  . شود صحبت دیگري جلسه در شد
 عـالی   شوراي رد جنگ براي بودجه تصویب از. آمدند بودجه و برنامه کمیسیون ياعضا
 گفـتم  .زند  می هم به را بودجه و برنامهاین کار،    بودند مدعی و داشتند انتقاد جنگ پشتیبانی

 .اسـت  دولتـی  غیـر  منـابع  بـر  متکی ،تصویب آن ثانیاً و است اولویت در جنگ نیازهاي اوالً

                                                                                                              
نـگ،  جنـگ، ج "با انجام این مراسم دانشجویان با بدرقه آقاي هاشمی نماینده امام در شوراي عالی دفاع  و با سـردادن شـعار کوبنـده       . کردند

هـاي جنـگ تحمیلـی،     آقاي هاشمی در این مراسم سخنان کوتاهی پیرامون موفقیت نبـرد در جبهـه  . ، عازم مراکز آموزشی  شدند    "تا پیروزي 
 براي صف آرائی در مقابل انقـالب اسـالمی و نیـز  هـدف از اجـراي طـرح اعـزام شـش ماهـه دانـشجویان بـه            گانگیزه هاي قدرت هاي بزر 

نماینده امـام در شـوراي عـالی دفـاع طـی سـخنان خـود موقعیـت  کنـونی جنـگ تحمیلـی را لحظـاتی حـساس و                 . رداي جنگ ایراد ک   ه  جبهه
 شـما عزیـزان  در شـرایطی عـازم جبهـه هـا هـستید کـه حـساسیت اوضـاع در          «:  ساز توصیف کرد و خطاب به دانشجویان گفـت      سرنوشت

هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .حظات سرنوشت سازي رسیده اسـت تاریخ جنگ بی نظیر است و جنگ تحمیلی به ل        ها در طول   جبهه
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
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  . دادم توضیحاتی قوا سران براي جنگ درباره
 آقـاي . برونـد  مـن  مراجعـت  از بعد شد قرار. بروند جبهه به خواهند  می اي  خامنه اهللا  آیت

   ممکن که تلویزیون در مناظري آوردن جواز درباره بودند کرده امام از سئوالی ،اي خامنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .1قبلی جواب همان حد در ؛بودند داده سیاسی جواب امام که کند تحریک را ناظرین است

  . رسیدم خانه به وقت دیر
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، بـه فتـواي ایـشان در پاسـخ بـه آقـاي محمـد هاشـمی رئـیس          )ره( آیت اهللا خامنه اي، رئیس جمهور،  در نامه اي به محضر حضرت امـام     - 1

رده و در خصوص موقوف شدن تماشـاي فـیلم هـا بـه عـدم شـهوت انگیـز بـودن،  پرسـیده بودنـد، آیـا مـسئوالن             سازمان صدا وسیما اشاره ک 
بـسمه  ": صداوسیما وظیفه دارند که آنچه براي بسیاري از مردم شهوت انگیزاست، پخش نکنند، امام خمینی در پاسخ چنـین مرقـوم فرمودنـد     

شود، باید اجتناب کند و هر کس با شهوت به این فیلم ها نگاه کنـد، مرتکـب گنـاه شـده     تعالی ـ هر کس با تماشاي این فیلم ها دچار شهوت  
رجـوع  . متن کامل نامه آیت اهللا خامنه اي در بخـش ضـمایم همـین کتـاب درج شـده اسـت       » 30/10/1366روح اهللا الموسوي الخمینی     . است
  ).ره(ر آثار امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نش448، جلد بیستم، صفحه »صحیفه امام« کتاب ←کنید 
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 جلسه درساعت ده و نیم  تا .بارید  می باران کمی .رسیدم مجلس بهساعت هفت و نیم صبح      
 صـحبت . آورد را 67 سال بودجه الیحه  و آمد وزیر نخست] آقاي میرحسین موسوي  [. بودم

 بازدیـد  مجلـس  سـوادهاي  بـی  سـوادآموزي  کالس از ،تنفس از بعد. 1نمودم تشکر  و کردم
 و خانـه  موتور ،  اي  شماره پانصد تلفن مرکز از. دادم معلم به] بهار آزادي [ سکه نیم و کردم
 گـزارش   و   آمـد  ،بود رفته بلغارستان به که مان پارلمانی هیأت ظهر. کردم بازدیدهم   تهویه

  . داد سفر
 بـراي  و داد سـپاه  رد تخلفـات  از هـائی   گـزارش . آمد سپاه حفاظت مسئول سعیدي آقاي

 کردم کار مجلس در هشت ساعت تا شب. کرد استمداد سپاه فرماندهان با  خود مشکل حل
  .گذاشتم پاسدارانم با را جبهه به سفر قرار . مخواند را ها گزارش. آمدم خانه به سپس و
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 ظهـر  تـا  جنـگ  پـشتیبانی  عالی  شوراي. رفتم جمهور رئیس دفتر هنیم صبح ب  ساعت هشت  و   

                                                
 به مجلس، آقاي موسوي نخست وزیر، درباره جنگ، حضور آمریکا در خلـیج فـارس و تـالش    1367 در مراسم ارائه الیحه بودجه  سال   - 1

 انایـش . این قدرت جهانی به تحمیل صلح خود خواسته به ایران و برنامه هاي دولت در این اوضاع بحرانی و اضطراري، مطـالبی بیـان کـرد        
             حضور آمریکا در خلیج فارس را ناشی از تحقیر این کشور در مـاجراي مـک فـارلین و نیـز واکنـشی در برابـر پیـروزي ایـران در عملیـات
او گفت هدف آمریکا از این حضور، تحمیل صلح به ایران است و نیز ناتوانی عـراق در قطـع صـادرات نفـت ایـران را      .  دانست"5کربالي  "

 حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس برشمرد و تأکید کرد که ایـران سیاسـت مقابلـه بـه مثـل خـود را حتـی بـا حـضور               انگیزه دیگري براي  
مهندس موسوي افزود که دولت براي مقابله با تهدیدات احتمالی آمریکا، هفـت کمیـسیون   . هاي قدرت هاي بزرگ، ادامه خواهد داد       ناوگان

  . نام برد"اسناد ذي قیمت"که ایشان از آن به عنوان تشکیل داده و طرح هایی را آماده کرده 
خـط مقاومـت تـا    : خط کلی حاکم بر این برنامه ها، همان خطی است که رهبر بزرگ انقالب ترسیم کـرده انـد   « :نخست وزیر همچنین گفت   

مپـاره انـدازهاي مختلـف و    مهمـات خ « : آقاي موسوي در تشریح صنایع دفاعی کشور گفـت » .آخرین خانه، آخرین نفر و آخرین قطره خون  
انواع نارنجک جنگی و مشقی که در کشور ساخته می شود، تولیدات آن در حدي است که نیاز به خرید مهمات مـذکور از خـارج را تقربیـاً          

ـ زمـین  در زمینه صنایع موشکی، عالوه بر ساخت کامل انواع موشک هاي مختلف مینی کاتیوشا، ضـدتانک ـ از جملـه تـاو     . از بین برده است
به زمین، زمین به هوا، هوا به زمین و زمین به دریا، اکنون قطعات مختلـف موشـک هـاي خـارجی و نیـز ابـزار  و وسـایل موشـک انـدازها در           

ساخت انواع تریلرهاي دریایی، اسکله هاي مختلف، پل هاي شناور، انواع یـدك کـش و شـناور    . حجم قابل توجهی در کشور تولید می شود  
 بـه تعـداد قابـل توجـه، قـسمتی      "واتر جت" تن با بدنه هاي چوبی و فوالدي و نیز موتور 750 تا 100و لنج در ظرفیت هاي بین   و لندیکرافت   

از فعالیت هاست که در زمینه صنایع دریایی انجام می گیرد، در صنایع هوایی، سپاه توانسته است بخش  قابـل تـوجهی از نیازهـاي رزمنـدگان              
سـاخت بدنـه انـواع    . هـاي رادیـویی، کنتـرل را داري و کنتـرل زمینـی بـرآورده سـازد        ي کوچک  بدون سرنشین، سیستم   اسالم را با هواپیماها   

 ».هواپیماهاي کوچک، هواپیماهاي قابل برنامه ریزي و النچرهاي پرواز نیز در این گروه انجام می شود
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 میلیـون  دویـست  شـد  قـرار . شـد  گیري  تصمیم دیگر مسائل و مالی جهاد براي. داشت جلسه
  . کنیم جنگ مصرف براي ریال جذب راه در را دولتی ارز دالر

 سـپاه  مـسائل  بـه  رسیدگی براي من طرف از .آمد هرندي فاضل] محی الدین [ آقاي ظهر
 مـورد  ،هاشـمی   مهـدي  سـید  عوامـل  نفـوذ  ادعـاي  خـاطر  به که بود رفته اصفهان شهر زرهی
  . است مورد بی ها گیري سخت که بود این نظرش.  استگرفته قرار تصفیه

. بـی . ان[ تلویزیـون  بـا  عـصر . کـردیم  مـذاکره  جبهه به سفر به راجع .آمد روحانی آقاي
 امـسالش  بودجـه  قلـت  ازو   آمـد  دفـاع  وزیر] پ جاللی سرتی[. 1داشتم مصاحبه آمریکا] سی

 هـم  راهمان و بیندازیم تاخیر به روز یک را جبهه به سفر شد قرار .آمد سنجقی آقاي. گفت
  . 2شد عوض

. کـردیم  مـذاکره  ارتـش  و سـپاه  دربـاره . رفـتم  اي خامنه آقاي دفتر به هفت صبح  ساعت
 من و بگیرم عهده به هم با را ارتش و هسپا امور تمشیت مسئولیت که خواهد می من از ایشان

 خـوف و   نیـست  ارتـش  خوبی به سپاه با ایشان روابط چون. خواهم  می ایشان از را همین هم
 مـسئولیت  کـه  بـود  مناسـب  ،نبود اشکال این اگر. بگذارد منفی تاثیر جنگ در که است این

 بـار  اولـین  بـراي  ار مـذاکره  هـم  سـپاه  و ارتش آینده درباره. باشد ایشان عهده به هم جنگ
 سـریال . آمـدم  خانه به. برسیم نتیجه به تا کند پیدا ادامه مذاکره این شد قرار و کردیم شروع

  .کردیم تماشا را آینه
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ونی ان بی سی آمریکا انجام شد، سواالتی دربـاره شـرایط ایـران     خبرنگار ارشد شبکه تلویزی"هنري چمپ" در  این مصاحبه که با آقاي     - 1

براي پایان جنگ، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، قطعنامه آتی سـازمان ملـل در ارتبـاط بـا تحـریم تـسلیحاتی طـرفین جنـگ و برخـی           
: مـا راه حـل مشخـصی پیـشنهاد کـردیم      « :آقاي هاشمی درباره راه حلی براي پایان جنـگ  گفـت  . مسایل دیگر مطرح و به آن پاسخ داده شد  

هاشـمی  « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .آنها متجاوز را اعالم بکنند و برنامه داوري براي متجاوز مشخص بشود، آن وقت جنـگ تمـام مـی شـود         
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366رفسنجانی، مصاحبه هاي سال 

در چنـین اوضـاعی، تـصمیم گیـري     . متعددي درباره عملیات، بـه وجـود آورده اسـت    اوضاع آشفته جوي در جبهه شمال غرب، ابهامات  - 2
براي تعیین زمان عملیات، ناممکن به نظر می رسد، از این رو فرمانده نیروي زمینی سپاه از فرمانـده کـل سـپاه درخواسـت کـرد کـه زودتـر از            

 قرارگـاه هـا و یگـان هـا، دربـاره زمـان عملیـات و راه حـل برخـی از          موعد مقرر به منطقه بیاید و با مشاهده اوضاع و شـنیدن نظـر فرمانـدهان        
همچنین، امروز آقاي هاشمی قصد داشت به بانه بیاید تا از جزئیات امور آگاه شود، امـا بـه پیـشنهاد آقـاي     . هاي مانور، تصمیم گیري کند   جنبه

مانده سپاه پس از پایـان جلـسه بـا یگـان هـا و قرارگـاه هـا و نیـروي         برود و فر] کرمانشاه[= رضایی فرمانده سپاه، ایشان پذیرفت که به باختران  
  .زمینی سپاه، با حضور در باختران، فرمانده جنگ را از روند آمادگی یگان ها و تصمیمات اتخاذ شده، آگاه سازد
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 جهـاد  تـسهیالت  ابـ  مخالفـت  رونـد  خـاطر  به. بودم علنی جلسه در ساعت ده و نیم صبح        تا

آقاي بیژن نامـدار    [ تنفس در. شد اصالح روال و بزنم حرف تندي به شدم ناچار ،سازندگی
 کـه  باشـم مجلس    در هم را جلسه ادامه که آمدند نوري] عبداهللا[ آقاي و جهاد وزیر] زنگنه
  . نشد ممکن

 شـکایت  شـیراز  جمعـه  امام مخصوصاً و مقابل جناح تبلیغات از. آمدند شیراز نمایندگان
 سـوء  یک در شرکت و آنها بازداشتشایعه   جملهاز   دروغ شایعات که ند ا مدعی و کردند

 گونـه  همـین  و آمـد  هـم  اصفهانی جعفري آقاي.. اند  کرده پخش را   نفت وزارت از استفاده
 .اســت زیـاد ایـن شـکایات    متأســفانه هـم  مقابـل  خـط  در . داشــت خـود  رقبـاي  از شـکایت 

 امـور  این مجلس انتخابات ستانهآ در. دارند مقابل طرف از طهراب همین در زیادي مراجعات
   . استانتظار خالف

رهبـر  [ قـذافی ] معمـر [ آقـاي . داد را لیبـی  سـفر  گـزارش . آمـد  والیتـی  دکتـر  آقاي ظهر
 خواسـتار  و دهـیم  پایـان  نبایـد  را جنـگ  کـه  شده معتقد و داده موضع تغییر] جماهیري لیبی 

 قـرار  را سـوریه  و لیبـی  ،ایران جانبه سه کمیته و شده عرب مرتجع هاي  دولت علیه همکاري
 اسـت  مایـل  عربـستان کـه    گفتـه  و آمـده  امـروز  سـوریه  وزیرخارجـه  گفـت .کنند فعال شده

 تـا  شـده  ییهـا   کـشتی  زدن مجدد توقف خواستار و یابد ادامه تفاهم حصول براي مذاکرات
 مـشورت  سـران  جلـسه  در شـب  ،شـد  قرار .دادم موافق نظر. 1باشد عادي جو در مذاکراتش

                                                
 ریـاض حـاکی اسـت کـه     گزارش خبرگـزاري یونایتـدپرس از  .  نتایج اجالس چهار روزه شوراي همکاري خلیج فارس، امروز منتشر شد     - 1

رهبران شش کشور نفت خیز خلیج فارس، با حمایت از تحریم فروش اسلحه به ایران، از شوراي امنیت سـازمان ملـل خواسـتند بـراي اجـراي       
 شوراي همکاري خلـیج فـارس در  بیانیـه   .  ـ که خواستار آتش بس در جنگ ایران و عراق است ـ اقدامات الزم را به عمل آورد   598قطعنامه 

ایـن  . به تصویب رسـید، متأسـف هـستند   ) تیرماه( پایانی خود اعالم کرد که از مسامحه ایران در اجراي قطعنامه شوراي امنیت که در ماه ژوئیه         
  و منافع  عربستان سعودي، نقض حقوق بین الملـل و منـشور سـازمان ملـل بـر      "کویت"هاي متعلق به  بیانیه همچنین حمالت ایران را به هدف 

  . محکوم کرده استشمرده و
این کنفرانس قرارداد امنیتی جدیدي را بین شش کشور شوراي همکاري خلیج فارس تـصویب نمـوده اسـت کـه هـدف از آن جلـوگیري از             

 وزیر  خارجه سـعودي و سـخنگوي رسـمی هـشتمین کنفـرانس سـران شـوراي همکـاري         "سعود الفیصل". گسترش بیشتر دامنه جنگ است    
وي . س گفت که کشورهاي شوراي همکاري، امنیت خـویش را کوچـک نمـی شـمارند و تجـاوز را نمـی پذیرنـد       خلیج فارس در پایان اجال  

وي همچنـین  » .اگر این تحرکات و تجاوزات ادامه یابد، کـشورهاي شـورا قادرنـد  از منـافع  و حقـوق خـویش حفاظـت کننـد              « : تأکید کرد 
جـاوزات مکـرر ایـن کـشور علیـه کویـت و حـوادث مکـه مکرمـه و تعـرض بـه            گفت وگو با ایران از بدو تأسیس شورا و به رغـم ت     « : گفت
هاي در حال تردد به بنادر کشورهاي شورا، قطع نشده است و باب گفت و گوها الاقل از سوي این کشورها بسته نشده و در آینـده نیـز          کشتی

 برخورد با ایران خوشحال شود و جنگ میان عـراق و  کسی در امت عرب و امت اسالمی وجود ندارد که از     « :وي افزود » .ادامه خواهد یافت  
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  . شود
 فرمانـداري  خواسـتار  و کردنـد  وفـاداري  اظهار آنها. آمدند بوکان مردم از جمعی عصر

 دکتــر همــراه ،مستــضعفان بنیــاد مــسئول] آقــاي طهماســب مظــاهري[. ند هــستبوکــان شــدن
 ایجاد جهت ،حمایت قول گرفتن براي  - است آلمان در که - چشم متخصص خدادوست

  . کردم یید تأ؛آمدند بنیاد خرج به رنمد پزشکی چشم مرکز
 کرمـان  مـشایخ  از بعـضی  اموال توقیف مورد درو   آمد رفسنجان از هاشمی محمد آقاي
 کـرده  توقیـف  را کرمـان  شـیخیه  از ثروتمنـد  چند اموال کرمان دادستان اخیراً. کرد شفاعت

  . آوردرا  جدید برنامه. است کرده پیدا تغییر سفرمان برنامه .آمد سنجقی آقاي. است
 )تـروز آر( پا درد به مبتال ایشان و است سوم طبقه در دفترم چون .آمد احمدآقا شب سر

 از .داد را امـام  بـا  جمهـور  رئـیس  مذاکره و مالقات شرح. کردیم مذاکره قرارگاه در ،است
  .دارد بازرگانی وزیر تعویض بر اصرار  واست ناراضی دولت مدیریت و بازرگانی وزارت

 قـرار  عربـستان  مـورد  در. آمـد  والیتی دکتر. بود وزیري نخست درقوا   نسرا جلسه شب
 و دیـه  پرداخـت  عربـستان،  عذرخواهی ،روابط بهبود شرایط و دهیماي ب  هفته دو مهلت شد

 قرار .گفت را پدافند نیازهاي و آمد روحانی دکتر. 1باشد گذشته مثل حج وضع شدن عادي
  .بشود ارزي کمک شد
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 حرکـت  وقت. بودم آورده مجلس از را کارها. بودم منزل در ظهر از بعددو و نیم     ساعت تا

                                                                                                              
عالوه بـر اینکـه هـیچ    . ایران نیز یک جنگ بین دو همسایه مسلمان است که از توانایی ما می کاهد و زمینه را براي دخالت بیگانه باز می نماید    

 ».کس عالقه مند نیست که کشورهاي دیگري  وارد این کشمکش شوند

ی حاکی است که لحن بیانیه شوراي همکاري در خـصوص ایـران آنقـدر کـه عربـستان سـعودي و کویـت مایـل          گزارش رادیو بی بی س     - 1
بودند، شدید نیست و این شاید نتیجه تسلیم شدن به خواست اعـضاي کوچـک تـر شـوراي همکـاري خلـیج فـارس از قبیـل عمـان و امـارات            

ایـن رادیـو در گـزارش دیگـري     .  مایلند راه هاي ارتباطی باز نگاه داشـته شـود  متحده عربی باشد که روابط بازرگانی نزدیکی با ایران دارند و      
عربستان سعودي و کویت مسلماً خواهان محکـوم کـردن ایـران بـا لحنـی      . براي عراق، نتیجه کار کنفرانس احتماالً دلسردکننده است    « : افزود

دولت عراق نیز مـسلماً مـی خواسـت    . با ایران بودند]  فارس [شدیدتر و حتی شاید خواهان قطع رابطه کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج   
در حـالی کـه در قطعنامـه  کنفـرانس موضـوع تحـریم       . که موضع تحریم فروش اسلحه به ایران، با صراحت از شوراي امنیـت  خواسـته شـود    

امـه کنفـرانس،  سـازش بـین عربـستان       در واقـع قطعن .  آمده اسـت 598فروش اسلحه تلویحاً و ضمن درخواست اقدام در عملی کردن قطعنامه    
 .سعودي و کویت از یک طرف و امارات متحده عربی و عمان  از طرف دیگر است که خواهان ادامه سازش با ایران هستند
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 حرکـت  همـدان  سـوي  بـه  شـاهین  هواپیمـاي  با. آمدیم مهرآباد] فرودگاه[ به. نبود مشخص
 هـوایی  پایگـاه  در ،پـرواز  ساعت نیم از پس. بود برف از پوشیده مسیر در ارتفاعات. کردیم
 معلـوم . بودنـد  مطلـع  او جانشین و پایگاه فرمانده پردیس سرهنگ فقط. آمدیم فرود همدان

 بیاینـد  گفـتم . شـد  عوض برنامه. بودیم فرستاده تبریزآنها را به    . اند  نرسیده هایمان  ماشین شد
  . شدیم مطلع تهران ردفت طریق از. بودند کرده گیر برف خاطر به وجآ گردنه درکه  همدان

 برف ها  جاده ،اسدآباد گردنه در. کردیم حرکت باختران سوي به ،پایگاه هاي  اتومبیل با
] کرمانـشاه [=  بـاختران  بـه  هفت بعد از ظهر      ساعتو   رفتیم احتیاط با ؛بود زده یخ و داشت

  . رسیدیم
 علـت . بودنـد  منتظرمـان  دیگـر  فرمانـدهان  و رضایی آقاي. شدیم مستقر سپاه قرارگاه در
 منـزل  بـا  تلفنـی  .ها پل شدن خراب و جاده شدن بسته ،برف بارش :1گفتند را عملیات تاخیر

  .خوابیدیم وقت دیر ؛بودم خسته. دادم سالمتی خبر  وکردم صحبت
                                                

هدف ایشان از این سفر، آگاهی از اوضاع جبهه هاي غرب و شـمال و نیـز بررسـی    .  امروز آقاي هاشمی فرمانده جنگ، وارد باختران شد  - 1
آقاي رضایی فرمانده سپاه،  پس از جلسه با فرماندهان نیروي زمینـی و قرارگـاه هـاي نجـف     . طرح هاي عملیاتی سپاه براي جبهه  شمال، است    

جلسه در قرارگـاه رمـضان بـا حـضور     . و قدس، به منظور مطلع کردن آقاي هاشمی از اوضاع  و تصمیمات اتخاذ شده، از بانه به باختران  آمد       
ي از جمله آقایان غالمعلی رشید، ابراهیم حاج محمـد زاده، احمـد وحیـدي ، مـصطفی ایـزدي و حجـج اسـالم حـسن روحـانی و               افراد دیگر 

ایشان در ایـن بـاره بـه آقـاي هاشـمی گفـت کـه        . آقاي محسن رضایی دالیل تعویق زمان عملیات را به تفصیل بازگو کرد  . برهانی تشکیل شد  
همچنین بـه یـخ بنـدان جـاده هـا و تـأثیر منفـی آن بـر         . انه، پل و بخش هایی از جاده تخریب شده استبراثر بارش باران و افزایش آب رودخ 

بـه  .  تغییـر یافـت  20/10/1366ارتباط عقبه با خط مقدم اشاره کرد و افزود به دلیل اوضاع نامناسب و غافلگیري در برابر آن، زمان عملیـات بـه    
در ایـن  . ، احداث جاده ژاژیله و نصب پل در میان تنگه نیز براي شروع عملیات الزم ا سـت  گفته آقاي محسن رضایی، باز شدن جاده ماؤوت       

  .میان، باز شدن جاده ماؤوت  شرط شروع عملیات اعالم شد
ما یک سري مشکالت داریم که چه اکنون آفند کنیم، چـه در آینـده، بـراي    « :آقاي رضایی این عملیات را تجربه جدید جنگ  نامید و افزود  

آقـاي  هاشـمی نیـز تعویـق زمـان      . ایشان همچنین  گفت که نبایـد عملیـات را بـا تعجیـل آغـاز کـرد      » .به بر جو، به توان  مهندسی نیازمندیم     غل
ایـشان همچنـین   » .اگر عملیات انجام می شد، بچه ها می رفتنـد داخـل  و تـدارکات بـه آنهـا نمـی رسـید       « : عملیات را عاقالنه دانست و گفت   

نگرانی این است کـه اگـر عملیـات جنـوب اول انجـام شـود، در فـاو        . ملیات شمال، قبل از عملیات فاو در جنوب انجام شود   تأکید کرد که ع   
فشار زیادي به نیروها  وارد شود و هم اینکه براي انجام عملیات در شمال، دشمن می فهمد که کار ما  در جنوب انجـام شـده و تـوان شـما را            

ی آورد اینجا، ولی اگر اول عملیات شمال انجام شود، دشمن نسبت بـه جنـوب تردیـد خواهـد داشـت و خـرده         فهمد و نیروهاي خود را م      می
آقاي هاشمی و آقاي رضایی درباره لزوم فاصله زمانی میـان عملیـات شـمال  و جنـوب      » .بیند و ضربه می  ] به شمال [خرده نیرویش را می آورد    

آقـاي هاشـمی تـصمیم دارد بـراي آگـاهی بیـشتر از جبهـه هـاي         . ال، اشتراك نظر داشـتند به مدت چهار و پنج روز و تقدم عملیات جبهه شم      
دلیل این تصمیم آن است که آمـد و رفـت فرمانـدهان بـراي تـشکیل جلـسه بـا ایـشان، حـدود دو روز وقـت آنهـا را            . شمال، فردا به بانه برود 

ل ، نگرانی از امنیت آقاي هاشـمی نیـز مطـرح اسـت، بـه خـصوص       در عین ح. گیرد و بدین ترتیب روند پیشرفت کارها مختل خواهد شد          می
روزشـمار جنـگ ایـران و    : مأخـذ . داند آنکه آقاي رضایی فاش شدن حضور آقاي هاشمی فرمانده جنگ در آن منطقه را خیلی خطرناك می         

  . مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسدارانحسین اردستانی، ، دومعراق، کتاب پنجاه و 
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1987 دسامبر 31              1408 االول جمادي 9     | دي 10 پنجشنبه

  
 آقـاي  ،اخبـار  اسـتماع  و صـبح  نماز از بعد .بود سرد کمیهوا  . شدم بیدار صبح اذان از پیش

 را عـراق  داخـل  آینـده  عملیـاتی  طـرح . آمـد  رمـضان  قرارگـاه  فرمانده ذوالقدر] محمد باقر [
 عراق آینده دولت با توافق صورت در آنها امنیت قید بر مبنی قرارداد که دادم اجازه. گفت

  . کند امضا ها طالبانی با، بپذیرد باید او که شرایطی و
 از آنهـا   . بودند نرسیده هایمان  ماشین. کردیم حرکت کردستان سوي به ده صبح  ساعت

 سـنندج  از عبور از پس. بود زده یخ و برفی قسمتی ها  جاده. بودند رفته سنندج به قروه طریق
 در را ناهـار . خوانـدیم  ورودي جـاده  کنـار  در را ظهـر  نمـاز . رسیدیم خودمان هاي  ماشین به

  . خوردیم یچساندو ،ها اتومبیل
 مقـداري . شـدیم  مستقر ها  قرارگاه از یکی در شهر بیرون .رسیدیم بانه به غروب نزدیک

 .اسـت  زیبـایی  شـهر . دیـدیم  دور از را شهر منظره و زدیم قدم برف از پوشیده ارتفاعات در
 و هـا   قرارگاه فرماندهان با مذاکره ،مغرب نماز از بعد. است جنگلی و برف از پوشیده ها  دره

 وضع و عملیاتی هاي طرحآنها  . کشید طول شبیازده و نیم     ساعت تا و شد شروع کرهالش
 سـاعت  اخبـار . رود  مـی  پیـروزي  بـه  زیادي امید. 1دادند توضیح را خودي نیروهاي و دشمن

                                                
بـه درخواسـت آقـاي هاشـمی، فرمانـدهان      «: اسناد مرکز مطالعات و تحقیقات جنـگ سـپاه پاسـداران دربـاره ایـن جلـسه آمـده اسـت         در   - 1

هاي قدس و نجف به محل استقرار ایشان  آمدند و درباره وضعیت یگان ها، پیشرفت کار، اوضـاع جـوي، وضـعیت دشـمن و مـسایل          قرارگاه
به گفته ایشان، مسئولیت دفـاع از منطقـه بـه    . بیان کرد) افشردي( وضعیت دشمن را آقاي محمد باقري .دیگر جبهه شمالی گزارش هایی دادند  

ارتـش  عـراق    .  گـردان توپخانـه نیـز در منطقـه مـستقر اسـت      7یک گردان جاش و جمعاً .  گردان دارد 9 پیاده عراق است که      44عهده لشکر   
آقاي باقري درباره حساسیت هـاي دشـمن در سـایر جبهـه هـا      . ه به پایین مستقر کرده است را از این منطقه به جنوب برده و از العمار       11لشکر  

عـالوه بـر ایـن، تـصور دشـمن ایـن اسـت کـه         . ارتش عراق در اولویت اول به شلمچه و در اولویت بعـد روي فـاو حـساس اسـت    « : نیز گفت 
ل آقاي باقري از توجه دشمن به شمال این اسـت کـه ارتـش عـراق     تحلی»  .تحرکات ما در شمال به منظور تجزیه قواي او، در حال انجام است   

توجه چندانی به این منطقه ندارد و با شروع عملیات و حتی با گذشت چند روز از آن نیز نیروي چندانی از جنـوب نخواهـد آورد و حـداکثر          
 بـرادران مبلـغ و کاشـانی دو تـن از مـسئوالن و      .موضوع بعدي وضعیت مهندسی بود. یک یا دو تیپ به توان خود در این منطقه خواهد افزود     

آقاي مبلغ با اشاره به آماده نبودن عقبه هاي منطقـه ـ کـه ناشـی از فعـال نبـودن ایـن        . کارشناسان این امر، به سؤاالت آقاي هاشمی پاسخ دادند
ولید رینگ هاي بتونی را آغاز کـرده ایـم کـه    در غرب امکانات تولیدي زیادي نداشتیم و به تازگی در باختران و تبریز ت« : جبهه است ـ گفت 

درباره اوضاع جاده ها نیز توضیحات برادر مبلغ نشان دهنده کندي پیشرفت کار بـه سـبب وضـع نـا مـساعد        » .از آنجا به این منطقه منتقل کنیم      
 درجـه زیـر صـفر هـم     20ي هـوا بـه   فرماندهان به نقل از مردم بومی گفتند که امسال سردتر از سال  گذشته است؛ هـم اکنـون دمـا   . جوي بود 

عملیـات در ایـن   « : آقـاي شـمخانی فرمانـده نیـروي زمینـی  سـپاه گفـت       .   درجه زیر صفر نیز برسد30رسیده است و احتمال داده می شود تا        
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  .خوابیدیم و گرفتیم را شب دوازده 
  

1988 انویه ژ1                1408 االول جمادي 10     | دي 11 جمعه

     

 فجـر  طلـوع شـش صـبح      سـاعت  حدود .نخوابیدم دیگر و شدم بیدارسه و نیم صبح      ساعت
 اخبـار . نوشـتم  نمـاز  از بعـد  را روز دو خاطرات. داشت ادامه عصر تا و بارید  می برف. است

   .، جز رفع خطر شهر خوست افغانستاننداشت مهمی مطلب. گرفتم را سی بی بیرادیو 
] اول ژانویـه [ امـروز . 1 اسـت  خارك تلفاتی وارد کـرده   عراق در حمله هوایی به ترمینال     

  . است میالدي سال اول روز
 مطـرح  را کمبودهـا  و نیازهـا   و آمدنـد  کننـده  عمـل  لـشکرهاي  فرمانـدهان  ظهر از پیش

 لـشکرهاي  بـراي  ها استان جنگ پشتیبانی شورايحمایت   شدن کم مهندسی، ضعف :کردند
                                                                                                              

ا چنـین  ایـشان دالیـل تعویـق عملیـات ر    » . درصد توان ما صـرف جنـگ  بـا دشـمن  مـی شـود       30تنها  .  منطقه، در واقع جنگ با طبیعت است      
دگرگونی اوضاع جوي و عریض شدن رودخانه براثـر افـزایش و شـدت آب؛ لـزوم تغییـر مـانور از تـک جبهـه اي؛ ضـعف عقبـه؛             «: برشمرد

  ».ضریب پایین احتمال موفقیت؛ مسدود شدن جاده ها
گـزارش فرمانـدهان   .  کوتاهی بدهند در ادامه جلسه از فرماندهان یگان ها خواسته شد تا با حضور در سنگر فرماندهی، از یگان خود گزارش     

، )  الغـدیر 18تیـپ  ( ، اکبـر آقابابـایی  ) عاشـورا 31لشکر (آقایان امین شریعتی . عمدتاً  درباره سازمان،  استعداد نیرو و وضعیت استقرار آنها بود  
 27لـشکر (، محمـد کـوثري  )سین انصارالح32لشکر ( ، شادمانی ) نصر5جانشین لشکر ( ،  فرهاد یعقوبی) پاسداران6لشکر ( صادق محصولی 

 فرماندهانی بودند که درباره وضعیت یگان هـاي خـود صـحبت کردنـد    ) ع( امام حسن35تیپ ( و عبدالرسول استوار   ) ص(حضرت رسول .
االن عـراق جنـوب را جـدي مـی دانـد و      . امیدواریم مشکل جدیدي پـیش نیایـد  « :پس از گزارش فرماندهان، آقاي هاشمی  رفسنجانی گفت      

نیروهایی را کـه داریـد   ] باید[اگر  بتوانید. اي جنوب مصمم هستند که بزنند؛ طبعاً عراق فرصت انتقال نیرو به این جبهه را نخواهد داشت         ه بچه
آقایان، بنا این نباشـد کـه توقـف کننـد تـا      . عملیات از دور نیفتد و قدم به قدم برود جلو] در جبهه شمال[ اي وارد عمل کنید که اینجا       به گونه 

عملیات جنوب را می خواهیم بعد از اینجا انجام دهـیم و انتظـار داریـم پـس از     . بچه ها باید ادامه بدهند. عراق  بیاید  یک خطی تشکیل بدهد   
 باشـد، مـا پـول را مـی رسـانیم و      "دور"در شـرایطی کـه عملیـات روي      « : ایشان افزود »  .هم اینجا عملیات داشته باشیم    ] باز[عملیات جنوب، 

اگر حرکت شما اینجا مؤثر باشـد، مـا هـم در خـدمت هـستیم؛ اگـر       . می شود از امکانات ادارات هم استفاده کرد    . را حل می کنیم   مشکالت  
 مرکز مطالعـات و تحقیقـات جنـگ، دفترچـه راوي قرارگـاه نیـروي زمینـی        1576 سند شماره ←رجوع کنید » .الزم باشد، می آییم می مانیم    

  .1382 مجموعه روز شمار جنگ ایران و عراق ـ کتاب پنجاه  و دوم ، حسین اردستانی، ،74 تا 72صفحه ) مجید مختاري(

 امشب، هواپیماهایش بـه یـک هـدف بـسیار بـزرگ دریـایی در       22در ساعت « :  اعالم کرد 12971 ارتش عراق در اطالعیه نظامی شماره        - 1
گزارش خبرگـزاري جمهـوري اسـالمی حـاکی اسـت کـه در       » .ختندنزدیکی سواحل ایران حمله کرده و ضربه دقیق و مؤثري به آن وارد سا    

 دو فروند کشتی پدافندي مستقر در اطراف  خارك مورد اصابت موشـک هـاي هواپیماهـاي عـراق قـرار گرفتـه و        22 : 43 و   22 : 40ساعات  
با این حـال، نظـر منـابع    . قود شده است تن مجروح شده اند و یک تن نیز مف9 تن شهید و 3در این  حمالت . خساراتی به آنها وارد شده است   

به گـزارش خبرگـزاري رویتـر، ایـن آرامـش      . خبري آن است که در شش روز گذشته، وضعیت خلیج فارس با آرامش نسبی توأم بوده است  
  .ممکن است به سبب ورود و خروج دو کاروان از نفتکش هاي کویتی تحت اسکورت ناوهاي آمریکا بوده باشد
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 ، کـشور  غـرب  شمالمنطقه   در مخصوصاً عقبه و پادگان کمبود مالی، جهاد از بعد خودشان
  . 1کردیم ها بررسی قرارگاه فرماندهان بارا عملیات  ادامه... و سربازها حقوق تاخیر

                                                
فرماندهان سپاه قصد داشتند مسائل و مشکالت موجود را به طور کامل مطـرح کننـد، زیـرا بـه نظـر آنهـا آقـاي هاشـمی بـه           در این جلسه    - 1

عالوه بر این، آقاي هاشمی نیـز مایـل بـود کـه  همـه مـشکالت را       . عملیات شمال، سخت امیدوار است، در حالی که واقعیت غیر از این است     
  پاسـداران، دربـاره مـشکالت   6آقاي صادق محصولی فرمانـده لـشکر   .  یگان ها به بیان گزارش پرداختند   با این ذهنیت، فرماندهان     .  بشنود
  ما در زمینه چادر استقرار دسته جمعی، دچار کمبود هستیم  و نیرو را نیز به تناسب تعداد چادرهـاي موجـود جـذب مـی      « :یگان خود گفت

آقـاي  » .در مـضیقه بـه سـر مـی بـریم     ... م و در زمینه  استحکامات  مثل گـونی، پلیـت و   به لحاظ وسایل مهندسی نیز دچار کاستی هستی     . کنیم
االن براي پنج گردان کـه بایـد عملیـات  کنـد،     « : محصولی کمبود ملزومات انفرادي همچون  پوتین را از دیگر مشکالت یگان خود برشمرد     

لباس فرم هم کم داریم، تا جایی که بعضاً  نیروهـا تـا یـک مـاه بـا      . ده است جفت بو1500 جفت پوتین به ما داده اند، در حالی که نیاز ما       700
بـراي نیروهـاي در   « :ایشان مشکل بعدي را نداشتن جیـره غـذایی کـافی ذکـر کـرد و افـزود      »  .لباس شخصی در داخل  پادگان به سر می برند 

کمبـود پتـو هـم    « :ی  سپس  دربـاره روانـداز نیروهـا گفـت    محصول»  . هزار عدد داده اند7 هزار عدد کنسرو کرده ایم که   25خط درخواست   
آقاي محصولی مشکالت دیگر یگان خود را خودرو، آمبوالنس، بنـز  » .مشکل ما است، به گونه اي که بچه ها از سرماي شدید رنج  می برند       

ایه وسایل  نقلیه ، جرثقیـل، کارهـاي   پول بسیار کم داریم، مخصوصاً براي پرداخت کر« : و پول اعالم کرد و درباره مشکل آخري گفت         911
  . کمبود سالح سنگین عنوان شد6مشکل دیگر لشکر » .ساختمانی و تعمیرات دچار ضیق مالی هستیم

ایشان در بیان مـسائل یگـان خـود ابتـدا مـشکل مـالی و       . پرداخت) ع( امام حسن35فرمانده بعدي، آقاي استوار بود که به طرح مشکالت تیپ  
اسـتوار مـشکل تغذیـه و امکانـات      »  .ما براي حل این دو معضل باید برویم بـا مـردم آن را حـل کنـیم      « :طرح کرد و افزود   کمبود خودرو را م   

مسائل را  به گونه اي بگوییـد کـه بتـوان بـراي حـل آنهـا       «: در این هنگام آقاي هاشمی گفت.  برشمرد35غذایی را نیز جزو کاستی هاي تیپ      
]. و آن وقت براي آن امکانات مـی خواهـد  [  می آید یگان درست می کند که به مدت یک روز در یک جا باشد اقدامی انجام داد؛ مثالً سپاه   

االن یـک  . یک چنین قدرتی را هیچ کشوري ندارد که این گونه یگان را تأمین کند، آمریکا هم نمی تواند یک چنین  ارتشی را درست کنـد      
شما هفت سال در این جبهه، جنگ نداشـتید و بـراي اولـین بـار     « : شان درباره جبهه شمال گفت  ای» .میلیون سرباز داریم که باید تدارك شوند      

در مجمـوع، اوضـاع کـشور و وضـع سـپاه را در نظـر       ]. طبیعی است که بعضی کاستی ها را داشته باشید  [می خواهید در زمستان اینجا بجنگید       
« :جعفـري، فرمانـده قرارگـاه قـدس، گفـت     ) عزیـز (اشـمی، آقـاي محمـد علـی     در پی صحبت هاي آقـاي ه » .بگیرید، بعد مسائل را بیان کنید  

با توجه به این شـرایط، شـما   . مشکالتی که بچه ها دارند، یک واقعیتی است که به غیر از نیروهاي  مردمی، هیچ کس تاب تحمل آن را ندارد    
ایـن اظهـارات موجـب نگرانـی آقـاي      » .جو می شـود  درصد توان ما در شمال صرف مشکالت  و 70 درصد توان باید حساب کنید؛    30روي  

شـاید امکانـات در جنـوب    .  گـردان بایـد بجنگـد   200نه، این طور نگویید؛ اینجـا حـدود   « : ایشان در پاسخ  آقاي جعفري، گفت. هاشمی شد 
سـپس  »  . که دشمن به شمال نیایـد کار در جنوب بیشتر به خاطر آن است. بیشتر باشد، اما من امیدم اینجاست و آثار  عملیات اینجا بیشتر است       

ایشان نیز بـه کمبـود چـادر اشـاره کـرد و اینکـه بـسیجی هـا روز و         .  الغدیر مشکالت یگان خود را مطرح کرد 18آقاي آقابابایی فرمانده تیپ     
 آقـاي حیـدر پـور فرمانـده     ».ها را خیلی اذیت می کند و بسیاري از آنها هم مریض شـده انـد   سرما بچه« : شب را باید در آن بگذرانند و افزود   

آقاي پـروین رئـیس سـتاد لـشکر     .  فتح نیز به مشکالت  و مسائل قضایی که برخی نیروهاي یگانش با آن مواجه شده بودند اشاره کرد   48تیپ  
همتـرین    سید الشهدا، کمبود جا، کمبود قطعات یدکی وسایل  نقلیه، کمبود آمبـوالنس و تویوتـا و دوربـین دیـد در شـب و پوشـاك را م               10

آقـاي  . ایشان نیز رفتار نامناسب با پـدر شـهید جنگـروي از فرمانـدهان قبلـی لـشکر را یـادآور شـد        . مشکالت و نیازهاي یگان خود اعالم کرد  
هاي فرماندهان، بیش از هر چیز به سرماي منطقه و کمبودهـا   ،  با صحه گذاشتن  به گفته )ص( حضرت رسول  27محمد کوثري فرمانده لشکر     

خـود مـا و نیروهـا بـه     ! نیروهاي ما می گویند، حاضریم ده برابر آتش شلمچه را تحمل کنیم ولـی اینجـا نمـانیم     «: له با آن، پرداخت   جهت مقاب 
 درصد جنگ با طبیعت است و هر چه زمان عملیات عقـب بیفتـد، بـراي مـا     70اینجا . خاطر سرما حاضریم هر چه سریع تر عملیات انجام شود     

آقـاي  » .آقاي رفیق دوست وزیـر سـپاه، مـی گویـد اعتبـاري نـدارد      « :کل دیگر یگان را نیاز مالی ذکر کرد و افزود   ایشان مش » .سخت تر است  
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 و کوهــستانی  جـاده .رفتـیم   - مـاؤوت  شـمال  در چومـان  رود - مـرز  نزدیـک  تـا  عـصر 
  . بود هاندپوش را آن برف و دیده زیادي آسیب که است سفالتآ

 قـبالً  کـه  دره در جـاده  اطراف روستاهاي ،راه بین در. برگشتیم سپس و رفتیم غروب تا
 و سـپاه  هـاي   پایگـاه  ولـی . شـد   مـی  مـشاهده  است امن اکنون و   بوده ضدانقالب تغذیه مرکز

. بودنـد  روشـن هـا   ایـن پایگـاه   ،بـرق  بـا  شـب در   و  هستند مستقر حساس نقاط در ژاندارمري
 گـزارش  ،سپاه لجستک و توپخانه فرماندهان. تیمبرگش مقرمان به و زدیم بانه شهر در گشتی
  .1گفتند را نیازها و دادند را وضع

                                                                                                              
آقـاي هاشـمی پـس از شـنیدن     . هاشمی در پاسخ به این بخش از سخنان آقاي کوثري،  گفـت کـه ایـشان پریـروز اعتبـار ارزي گرفتـه اسـت                

واحد تشکیل ندهید و اگر تشکیل دادیـد، بایـد امکانـات    « : ینی  و قائم مقام سپاه، گفتمشکالت، خطاب به آقاي شمخانی فرمانده نیروي زم       
در مجموع در این جلسه عالوه بر این مسائل، درخواست هاي سـپاه از ارتـش، موضـوع مهندسـی و جهـاد سـازندگی و همـاهنگی و              » .بدهید

  .تقدم عملیات جنوب بر عملیات شمال، بررسی شد
 عملیات در جنوب قبل از انجام عملیات در شمال مخالف بود چون معتقد بود کـه شـروع  عملیـات در جنـوب قبـل از        آقاي هاشمی با اجراي   

 پـس از جلـسه، هـدف هـاي عمـده     . عملیات شمال، موجب می شود که دشمن عملیات جنوب را اصلی و عملیات شمال را فرعـی بپنـدارد     
 آقـاي هاشـمی از آقـاي  شـمخانی پرسـید     .  هاشـمی اهمیـت داشـت ـ مطـرح گردیـد      سپاه در عملیات شمال ـ که اطالع از آن براي آقاي: »

فرمانده نیروي زمینی سپاه  در پاسخ، سد دوکان، ارتفاعات ازمر و تسلط بـر شـهر سـلیمانیه و ادامـه         » راهکارهاي شما در جبهه شمال چیست؟     
 .عملیات به طرف کرکوك را سه هدف کالن سپاه در شمال، برشمرد

وع اصلی از نظر فرماندهان، تعویق زمان عملیات و مؤثر نبودن آن بود، اما آنها به مـشکالت کلـی تـري اشـاره کردنـد کـه موجـب                موض - 1
 نجف، درباره این نظر که ظرف چنـد روز بـا عقـب و جلـو بـردن نیروهـا، نمـی        8آقاي احمد کاظمی فرمانده لشکر      . چنین وضعی شده است   

دشـمن همـه چیـز مـا را     . ما باید اندیشه اي کنیم که سیستم ارتش عـراق را بـه هـم بـزنیم    « :د، براین اعتقاد بودتوان ارتش عراق را غافلگیر کر  
ایـشان تأکیـد داشـت کـه بایـد روش هـا را       » .فهمیده و اینکه یک هفته منطقه را خلوت کنیم، مطلب تازه اي نیست و ثمر بخش هم نمی باشد  

چـون عملیـات مـا منحـصر     « : نیز ضمن بی تأثیر دانستن اقدام فریـب در هـور، گفـت   ) ع(ابن ابیطالب علی   17آقاي فتوحی از لشکر     . تغییر داد 
آقاي زاهدي نیز براین باور بـود کـه بایـد تـدابیري اندیـشید کـه فرمانـدهی        » .شده به چهار ماه آخر سال، دشمن  کامالً از برنامه ها مطلع است   

. مـا بـراي جنـگ فاقـد برنامـه هـستیم      « :  آقاي قاسم سلیمانی، کمی تندتر به موضوع پرداخت" ثاراهللا41لشکر "فرمانده . دشمن غافلگیر شود  
ما یک برنامه مشخص براي شش ماهـه آینـده   .   من واقعاً نمی دانستم هدف چیست و در آینده می خواهیم چه کار کنیم    "5کربالي  "بعد از   

ا رد نظر آقاي رضایی مبنی بر تعویق زمان عملیات،  معتقـد بـود کـه بایـد هـر      ایشان ب. نداریم؛  مثل آدم هاي سرگردان هر روز یک جا هستیم  
در ایـن بـاره دو   . درباره این مطالب، بحث هاي مفصلی شد و در خصوص وضعیت دشمن نیز مطالبی گفته شـد . چه زودتر عملیات انجام شود 

د که یگان هاي در خـط، عـوض شـده انـد و دسـتور مراقبـت       سه نکته جلب توجه می کرد؛ از جمله اینکه از قول یک پناهنده عراقی گفته ش 
  .شدید داده شده است

  ایفا پر از نیرو از  جاده البحـار بـه طـرف نخلـستان هـا،      40نیز تایید کرد که پریشب حدود ) ع( امام حسین  14آقاي علی زاهدي فرمانده لشکر    
شین فرمانده نیروي زمینی سپاه گفت که تدابیر فرماندهی کـل دربـاره جـا    در پایان این جلسه، آقاي رحیم صفوي جان. نیروها را پیاده کرده اند  

روي اصـل  « : ایـشان سـپس خطـاب بـه فرمانـدهان تأکیـد کـرد       . به جایی و دیگر مسائل طی ده روز آینده ، به طور کتبـی ابـالغ خواهـد شـد        
بدانیـد همـین   . ه بشود عملیـات انجـام داد،  وجـود نـدارد    جاي دیگري ک) فاو( غیر از اینجا ! عملیات، خداي ناکرده شیطان در شما نفوذ نکند    
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 وضـع  گـزارش . آمدنـد  منطقـه  جهادهـاي  فرماندهان. گرفتیم را اخبار. شدم بیدار صبح اذان
 موجودشـان  تعداد همین و اند  شاکی بولدوزر کمبود از اًعموم. 1گفتند را نیازها و دادند کار
 خاطر به البد بود؛   ناراضی جهاد عملکرد ضعف از هم سپاه. ندارد برف در زیاد کارائی هم

  . است کمبودها همین
 شـهرهاي  از راه بـین  در. کـردیم  حرکـت  تبریز سوي به رمانقم از نه و نیم صبح      ساعت

 اسـت  خوب ها  جاده. گذشتیم شیر عجب و آذرشهر ،اببنملکان،   ،میاندوآب ،بوکان ،سقز
  . نکردیم پیدا ناهار و نماز براي خشکی جاي که طوري به ،برف از پوشیده جا همه زمین و

 بوئینگ 707 هواپیماي لحظه همان. رسیدیم تبریز هوایی پایگاه به ظهر از بعد دو ساعت
هنگـام صـرف    . بـودیم  پایگـاه  مهمـان  را ناهار. نشست زمینه  ب بردن براي هم رسان سوخت

 هواپیمـا  یـک  در شـهادت  هنگـام  بابـائی ] عبـاس [ شـهید  با که نادري سرهنگ خلبان ،ناهار
  . کرد تعریف را بابائیشهید  شهادت و گلولهاصابت  ماجراي ،اند بوده

. رسـیدم  منـزل  بـه  مغـرب . کردیم پرواز تهران سوي بهبعد از ظهر     چهارساعت   نزدیک
 و کرمـان  انتخابـات  بـه  راجـع . آمـد  کرمـان  اسـتاندار . خانه ماندم  در   استراحت براي را شب

  .داد را کرمان ثروتمندان از کافی پول گرفتن پیشنهاد او. کرد صحبت مالی جهاد

                                                                                                              
امـروز در قرارگـاه کـربال، آقـاي غالمپـور دربـاره       » .تـأثیر دارد ) سایر مـدیران و سـایر فرمانـدهان یگـان    (قدر که شما شل بشوید، در دیگران   

 .هاي قرارگاه نصرت در هور نیز با آقاي علی هاشمی گفت وگو کرد فعالیت

هایی که در این منطقه مشغول کـار هـستند، در    ر آقاي هاشمی در جبهه شمال غرب، امروز مسئوالن جهاد سازندگی استان   در ادامه حضو   - 1
فرسـودگی  : مهمترین مـشکالت عبـارت بـود از    . اند، مشکالت خود را نیز برشمردند جلسه اي با ایشان ضمن گزارش اقداماتی که انجام داده       

مـسئوالن جهـاد در شـرح موضـوع اشـاره      . گزین براي آنها، کمبود لودر، بولدوزر و سایر وسایل مهندسیدستگاه هاي مهندسی و نداشتن جای  
از نظر این برادران، از کار افتادگی  مکرر دستگاه ها،  موجـب کنـدي   . افتد کردند به اینکه براثر استفاده بسیار و پیوسته، دستگاه ها از کار می     

 . استو مانع تسریع در اجراي مأموریت شده

 -       و  "قادسـیه " در این روز صدام حسین رئیس جمهور عراق و فرمانده کل نیروهاي مسلح این کـشور، در مراسـم اعطـاي لقـب قهرمـان 
اکنـون مـا در شـرایط جمـع آوري     « :  از نوع نظامی و نشان هاي شجاعت به تعدادي از نظامیان، در سـخنانی گفـت       "الرافدین" 3نشان درجه   

من و کسانی که خارج از عراق به سر می برنـد، معنـی شـکیبایی رزمنـده اي کـه هـشت       ... ل درو کردن فرارسیده است    محصول هستیم و فص   
آنها در برابر شما یک، دو، سه، چهار و پنج  بار به خاطر حجـم  جمعیـت تعـویض شـده انـد      . سال جنگیده و تعویض نشده را درك می کنیم   

 تا به امروز بـا خمینیـست هـا مـی     1980ا نگرفت؛ مردان همان مردان هستند و از ماه نهم سال ولی شما تعویض نشدید و هیج کس جاي شما ر      
آنها از دیر زمان آنچه که در توان داشتند نیرو جمع کردند و مـا بـه طـور    « : او در مورد حمله آتی ایران گفت   »  .جنگند و مقاوم تر می شوند     

مع آوري کرده اند، کمتر از تعدادي است که در نبرد سال گذشـته جمـع آوري نمودنـد    دقیق و بدون شک می دانیم آنچه که  آنها اکنون ج     
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. بودم علنی جلسه درو نیم  ده  تا. خواندمرا  ها گزارش. رسیدم مجلس بهساعت هفت و نیم  
 در شـب هشت و نـیم      ساعت تا تنفس از. داشتم نمایندگان طرف از زیادي مراجعاتامروز  
  . خواندم را گذشته روز چند هاي گزارش. کردم کار دفترم

ــر ــان ظه ــسین[ آقای ــادي،] غالمح ــدي  [ ن ــد مه ــل،] محم ــیدجواد[ پورگ ــی]س  و انگج
 و دوبـی بـه    - هالوفیـت  – روغنـی  دانـه  مـزارع  دیـدن  برايآنها  . آمدند زائري] غالمعباس[

 نـد ا   مـدعی .  است شده کشف آمریکا يآریزونا دانشگاه توسط اخیرا که بودند رفته شارجه
یـک  . اسـت  زراعـت  قابل دریا کنار شور اراضی در و دریا شور آب باهاي روغنی    این دانه 

. انـد   کـرده  مـذاکره آن   ولمسئ انگلیسی شرکت با و اند  دیده را آن محصوالت انبار و  مزرعه
 ادعاهـا  اگـر . بیایـد  ایران به است حاضر و کند  می واگذار مبلغی با را آن امتیازاین شرکت،   

 و روغنـی  هـاي   دانه به زیاد نیاز و فراوان ساحلی اراضی خاطر به،  شود چنین و باشد درست
 گفـت   مـی  ريزائـ  آقـاي . بودنـد  آورده را آن نمونـه . است مهم خیلی ،ایران براي آن علوفه

 شـده اصـالح    نـوع  ایـن  ولـی  ،هـست  عبـاس  بندر سواحل در دیمی و بومی طور به آن بوته
  . دهند ادامه خود کار به که کردم تشویق را آنها. است
 خانـه  بـه  شـب . دادم انجـام  را مانـده  عقب کارهاي دفترم در شب هشت و نیم   ساعت تا
 مایـل  عفـت . داد را سـپاه  ییدکفـا خو سمینار گزارش .بود آمده عباس بندر از محسن .آمدم
  . م اراضی هم من. کند خدمت رزمندگان خانواده براي ،انصارالمجاهدین سازمان در است
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 مقـر  بـه ، جنـگ  پـشتیبانی  عـالی  شـوراي شـرکت در جلـسه    بـراي  ساعت هشت و نیم صبح      

 تهـران  بزرگ مصالي طرح از سپس. بودم جلسه در ظهر نزدیک تا. رفتم وريجمه ریاست
 کـرده  پیـدا  اخـتالف  سپاه با که کردستان قاضی درباره رازینی] علی[ آقاي با. کردم بازدید

                                                                                                              
اگر آنها از یک طـرف وارد عمـل شـوند و بـه یـک      . و همچنین  آمادگی نظامی آنها از سال قبل کمتر است و شما اکنون بیشتر از آنها هستید   

  ».نها بیشتر هستیدسپاه یا دو سپاه و یا سه سپاه و همه جبهه حمله کنند، شما  از آ
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  .  مطالبی گفتمجنگ تبلیغات درباره خرازي] کمال[ آقايهمچنین به . کردم صحبتاست، 
 را سـوئد  مـسلمانان  هاي  کمک. رفته است  سوئد به تبلیغات براي او. آمد  خوشدل آقاي

. آمـد  ینسـعیدالذاکر  آقـاي .  اسـت  شـده  اخـراج  و بـوده  کویـت در   قبالً .آورد جنگ براي
 و کارپرداز از. داشت را ارشاد وزارت به] از روابط عمومی مجلس[ انتقال اجازه درخواست

 ناراضـی  خطـی  اتاختالفـ  خـاطر  بـه  مجلـس ] ياداراامـور [ کـل  سرپرست] آقاي موسویان [
 نماینـدگی  بـراي  شـدن  اکاندیـد  و قضاوت از استعفاء براي. آمد رمضانی آقاي عصر. است

  . است ناراضی قضائی عالی شوراي از  او.کرد مشورت مجلس
 و بهداشـت  وزارت بودجـه  کمبود از  و آمد] معاون وزیر بهداشت  [ جزایري دکتر آقاي

 و ارزي ،پـولی  وضـع  گزارش .آمد کزيمر بانک رئیس قاسمی] مجید[ آقاي .گفت درمان
 نیروهـاي  فـشار  کـردن  کـم  خواسـتار  و گفـت  ارزي هاي  مضیقه از و داد را کشور اقتصادي

  .بود خرید براي مسلح
 امام حضرت صبیه ،خانم فهیمه. آمدم خانه به. کردم کار دفترم در ساعت هشت تا شب 
جمعیـت زنـان    [=  آنهـا  عیـت جم سـوي  از که زن المللی  بین سمینار در که کرد دعوت. آمد

  .پذیرفتم مشروط طور به ؛کنم سخنرانی ،شود می تشکیل] جمهوري اسالمی
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 تـنفس  در. مانـدم مجلس  علنی جلسه در ساعت ده و نیم تا. نبود مهمی مطلب ها  گزارش در
 دولت پیشنهادي بودجه. 1دادم توضیح را جنگ نیازهاي  و رفتم بودجه و برنامه کمیسیون به

                                                
 در این روز خبرگزاري آسوشیتدپرس، گزارش داد که طبق برآوردهاي غرب، در جنگ ایران و عراق بیش از یک میلیـون تـن کـشته و       - 1
  هـزار نفـر را بـراي انجـام یـک     300 الی 250قریب « :در این گزارش درباره حمله آینده ایران آمده است .  میلیون تن نیز مجروح شده اند      7/1

 خـود را  7 و 3عراقی ها به منظور دفع هر حمله نفوذي جدید از سوي ایران،  سپاه هـاي  . حمله جدید، به بخش جنوبی جبهه اعزام کرده است   
صدام حسین اخیراً بـراي تقویـت روحیـه و بازرسـی خطـوط      .  هزار نیروي اضافی تقویت کرده اند100 الی   50که در جنوب مستقر هستند، با       

او همچنین در  پی آخرین تهاجم عظیم ایران در ماه هاي ژانویه و فوریـه سـال   .  حومه شرقی بصره، به این شهر عزیمت کرد   محکم دفاعی در  
در این حملـه، پاسـداران  انقالبـی از سـه خـط دفـاعی عـراق گذشـتند و تـا          . ، فرماندهی عالی خود را تصفیه کرد)5عملیات کربالي  ( گذشته

 کیلومتري بصره پیش رفتند تا آن کـه قـواي عـراق آنهـا را بـا      10نیروهاي ایرانی  تا . ت بصره را تصرف کنندمدتی به نظر می رسید ممکن اس 
هـایی از نیـروي نخبـه گـارد ریاسـت       ناتوانی ارتش عراق ـ حتی پس از تقویت شدن توسـط تیـپ   . وارد کردن تلفات سنگین، متوقف ساختند

دیپلمـات هـاي غربـی    . هایی که ایجاد کرده بودند، روحیه  عراقی ها را به شدت تضعیف کـرد جمهوري ـ براي بیرون راندن ایرانیان از سرپل  
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 نـصاب  دیـدم  ،دفتـر  به برگشت راه در. شود ترمیم شد قرار و خواندم ناکافی را جنگ براي
نایـب  [ یـزدي ] محمـد [ آقـاي  کـه  حالی در ،ماندم جلسه در. نیست کافی نمایندگان حضور
  . رفتم دفترم به نمایندگان آمدن از پس. کرد می اداره را مجلس] رئیس

 هـائی   نمونه و داشتند گله شهرشان در سپاه مدیریت از. آمدند میاندوآب نمایندگان ظهر
] محـسن [ آقاي. دادم انجام را کارها. نرفتم فرهنگی انقالب شورايجلسه   به عصر. گفتند را

  . 1آمد جنگ اعتبارات اجازه گرفتن براي ،دوست رفیق
 جلـسه  خـاطر  بـه  اي  خامنـه  اهللا  آیـت . بـود  اردبیلیموسوي   آقاي دفتر درقوا   سران جلسه

 از گزارشی و آمد حقوقدانان از آبادي دولت آقاي. نداشتند شرکت مبارز روحانیتجامعه   
 در ایـران  شـدن  محکـوم  احتمال و ایران علیه - کتانی - لبنانی خانواده شکایت پرونده یک

 درباره. بیاوردپرونده را    کامل گزارش ،یندهآ جلسهبراي   شد قرار. داد پاریس تجارت اقتا
  . نیست او تعویض به حاضر موسوي آقاي ولی ،شد بحث بازرگانی وزیر مدیریت ضعف

ه بـ  را شـمال  در سـلیمان  تخـت  و زنجـان در   طـال  معـدن  دو کـه  داد اطالع وزیر نخست
 از. دارند یباالئ عیاراین معادن   . داشت خواهد زیادي طالي و رسانیم  می استخراج به زودي
 . بـود  آمده هم یاسر. رسیدم خانه به وقت دیر. شد بحث هم دیگر امور و انتخابات و جنگ
  .است جبهه به حرکت آمادهو  کرده تمام را نظامی آموزش دوره
  

  
                                                                                                              

عراقی ها که با جت هاي شـکاري  . در بغداد گزارش می دهند که پس از آن تاریخ،  صدام چند تن از فرماندهان خود را تعویض کرده است         
انـد، نیروهـاي واکـنش سـریعی ایجـاد       تقویت شـده ) ان اسلحه به بغدادبزرگ ترین عرضه کنندگ( و تانک هاي جدیدي از شوروي و فرانسه     

ایـن گـزارش بـه    » .کرده اند که می توانند هر بخشی را که مورد تهدید قرار گیرد، بدون خالی کردن دیگر منـاطق بـه سـرعت تقویـت کننـد              
ه به بخشی که از نظر نیـرو تـضعیف شـده اسـت،     روش فشار آوردن به یک قسمت و حمل«: تاکتیک نظامی ایران نیز اشاره کرده و گفته است     

  ».روش ایران در گذشته بوده است
 کـشورهاي کمونیـستی   1987 روزنامه دي ولت چاپ آلمان، در گزارشی درباره منابع تسلیحاتی  ایـران، مـدعی شـده اسـت کـه در سـال         - 1

کـشورهاي بلـوك شـرق اروپـا کـه عـضو       « : ارش آمده اسـت در این گز. یک میلیارد دالر تجهیزات نظامی گوناگون براي ایران فرستاده اند      
 میلیـون دالر بـالغ   380 میالدي بخش اعظمی از تسلیحات مورد نیاز ایران را بـه تهـران فرسـتاده انـد کـه بـه       1987پیمان ورشو هستند، در سال     

علیـرغم ادعاهـاي   «: گذشـته بـوده اسـت   به گزارش دي ولت، چین نیز یکی از کشورهاي عمده تأمین کننده اسـلحه ایـران در سـال          » .شود می
»  . میلیـون دالر، تجهیـزات نظـامی مختلـف بـه ایـران فروختـه اسـت        350مکرر دولت پکن در مورد عدم فروش جنگ افزار به ایـران ، چـین          

تجهیـزات  . اسـت  میلیون دالر از سالح هاي ساخت خود را به ایران فرسـتاده  315 حدود 1987کره شمالی نیز در سال   «: ولت افزوده است   دي
فروخته شده کشورهاي کمونیستی به حکومت اسالمی شامل وسایل نقلیه زرهی، توپخانـه، هواپیماهـاي جنگـی، مـین هـاي شـناور و قطعـات             

 ».یدکی گوناگون بوده است
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 حـال  .شـده اسـت    جبهـه  بـه  رفـتن  آمـاده . دآم هم یاسر. رفتم مجلس بههشت و نیم     ساعت
  . دارد قبول هم خودش. بروند هم با خواهد می رحمانی آقاي. دارد خوبی

 گـزارش . آمـد  -. اسـت  کـرده  اقامـت  تبلیغ براي آرژانتین در که - روحانی ینربا آقاي
می . آمد رفسنجانی کارآموز دکتر. آورد را نشریاتش و گفت را آنجا مسلمین و شیعه وضع

 از] خـدمت خـارج از مرکـز      [ طـرح  عنـوان  بـه  خواهد  نمی بیاید و  ایرانبه   آمریکا ازاهد  خو
  . برود فرهنگی انقالب عالی شوراي دبیرخانهبه  گفتم. برود بیرون تهران

 طلب سلطنت گروه یک کشف. آمد]  فرمانده حفاظت اطالعات ارتش[ ترابی سرهنگ
 آنهـا  از فراوانـی  یمخـابرات  ابـزار  و اند  کرده ائیشناس را آنها از زیادي افراد که داد اطالع را

  . خواهند می يبیشتر بولدوزر ،مهندسی براي آنها. آمدند جهاد مسؤوالن از جمعی. اند گرفته
ــان ــواد [ آقای ــد ج ــانی] محم ــیروس [و الریج ــري] س ــه وزارت از ناص  .آمدنــد خارج

از  یکـی  .داشـتند  تامنیـ  شـوراي  در مـان  تـسلیحاتی  تحریم از جلوگیري برايهایی   هادنپیش
] حـسن [ دکتـر  آقـاي  شـب . داشـت  جلـسه مجلـس    رئیسه هیأت عصر. پذیرفتم راپیشنهادها  

  . شد صحبت جنگ مجروحان درمان و امداد ستاد درباره. آمد آبادي فیروز
 گفـت  قانون به اعتنائی بی و سپاه در قانونی بی و نظمی بی از .آمد افشار] علیرضا[ آقاي

 محسن. آمدم خانه به شب. کنم کمک دادم وعده  .خواست کمک اهسپ امور تنظیم براي و
  .بودند هم هایش بچه و
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ایـن   . 1شـنیدم  را اي  خامنـه  آقاي نامه به امام جواب خبر ،رادیو اخبار در ،مجلس راه بین در
 وزیر و نگهبان شوراي جواب در امام هاي  نوشته از جمعه نماز در ایشان تفسیر مورد درنامه  
 فرعیـه  احکـام  تعطیـل  بـا ارتبـاط   در اسالمی حکومت وسیع اختیاراتدر آن بر   و است کار

  . اند کرده تاکید اسالم مصالح حفظ براي اسالمی
 ،دسـتور  از قبـل   و دیـدم را   مقابـل  گـروه  و کار محافظه نمایندگان بین بحث مجلس در

                                                
  ).ره(، جلد بیستم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی»صحیفه امام« کتاب ← رجوع کنید - 1
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  . کردند امضاء و تهیه امام از تشکر در اي نامه ،نمایندگان. 1کردم صحبت آن یرامونپ
 و کمبودهـا  ،نیازهـا  ازو  . ندآمد - ر. م. ش پدافند  - العادیات تیپ فرماندهان تنفس در
 آقـاي  ظهـر . گفتنـد ] پدافنـد شـیمیایی، میکروبـی، رادیـو اکتیـو         [=  ر. م. ش آموزش ضعف
 دینـی  هـاي   فعالیـت  قادري خانم. کنند  می زندگی آمریکا درنها  آ. آمدند همسرش و قادري

 روحـانی اعـزام    و مـسجد  ایجـاد  بـراي .  اسـت  شـده  بازنشـسته  و بودهاو نرس   . دارد آنجا در
  . خواست کمک

 سـپاه  و ارتـش  توپخانـه  دربـاره  روحـانی  دکتـر  با. رفتم دفاع عالی  شورايجلسه   به عصر
. آمدم خانه به. دادم انجام را کارهاهشت و نیم  عتسا تا. برگشتم مجلس به. کردیم مذاکره

  .خوابیدم و خوردم غذا تنهائیبه . بودند فائزه مهمان ،ها بچه
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 وا. 2کـردیم  مـذاکره  آینـده  عملیـات  برنامـه  درباره. آمد رضایی محسن آقاي. بودم منزل در
 سـپاه  اطالعات حفاظت مسئول درباره. بپذیرم را سپاه امور تمشیت مسئولیت که دارد راراص
  . شد سپاه براي هواپیما خرید جهت اعتبار خواستار. شد بحث هم

  سـوي  از. آورد را فرانسه با روابط سازي عادي کار برنامهو   آمد کنگرلو] محسن[ آقاي
 امکـان  از آنهـا  نگرانـی  و آمریکـا  رگبـز  حـزب  دودر خصوص تخاصـم    یپیغام فر قربانی

  . آوردایران در جاسوسی النه تصرف جریان در ،دیگر طرف از اسنادي به رقیب دستیابی
 و کـشور  مـشکالت  و کمبودها درباره. آمدند خزاعی و مهاجرانی] عطااهللا[ آقایان عصر

                                                
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366هاشمی رفسنجانی، نطق هاي پیش از دستور سال «ب  کتا← رجوع کنید - 1
ایران آماده می شـود تـا چنـد    « :  رادیو آمریکا در پیش بینی منطقه عملیاتی آتی ایران در جنوب، براي اولین بار از شبه جزیره  فاو نام برد         - 2

تحلیلگـران  . این حمله متوجه بندر بصره در جنوب خاوري عراق و یا شبه جزیره فـاو خواهـد بـود   . دهفته دیگر حمله بزرگ خود را آغاز کن     
برخی منابع خارجی اعالم کـرده انـد کـه    » .به دقت مراقب تحوالت ایران هستند تا نشانه هایی از رسیدن تدارکات ایران به مراحل نهایی بیابند      

 امـروز در  "وال اسـتریت ژورنـال  "روزنامـه  . هاي سیاسی بر ایران دانسته انـد  و علت آن را فشارزمان حمله بزرگ ایران به تأخیر افتاده است          
در . خالصه اخبار جهانی خود،  ادعا کرد که ایران تحت فشار شوروي و سوریه حمالت زمینی  خود علیه عـراق را بـه تعویـق انداختـه اسـت           

 ـ که تخصصش در تهیه گزارش از تحوالت ایران می باشـد ـ نوشـته     "دون انگلندکلو" به قلم "کریستین ساینس مانیتور"حالی که روزنامه 
یک مقام ایرانی نزدیک به نخست وزیر میرحسین موسوي، تأخیر وقت برنامه تهاجمـات جدیـد علیـه عـراق توسـط ایـران را تکـذیب           « :است

 ».مادگی داشته باشند، حمله خواهیم کردکرد و با دقت گفت ما هر وقت که فکر کنیم الزم باشد، هر وقت که نیروهایمان آ
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 وحیـد ] اهللا  سـیف [ دکتـر  آقـاي . زدند حرف کشور اداره در اساسی قانون از ناشی مشکالت
 آقـاي . مطـرح کـرد   را منتظـري  اهللا  آیت بیت مسایل و احمر هالل نیازهاي. آمد] دستجردي[
شهرك شهید [=  لویزان در سپاه مسکونی هاي  ساختمان درباره  و آمد بینا توکلی] لفضلاابو[

  .کرد صحبت قم در خودم شخصی کارهاي و] محالتی
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 بـا . بـرود  زودتر است مایلاو  . آمد جبهه به اعزام برنامه تنظیم براي هم یاسر. رفتم مجلس به
 محـافظ  رحمـانی  آقـاي  ولـی  ،رونـد   مـی  جبهه به خودم محافظ دو ،دیگر هفته یک تا اینکه

  . دنبرس عملیات بهتا  ،بروند هم با خواهند می آنها . رود می زودتر دیگرمان
 بــراي ایتالیـا  در جدیــدمان سـفیر  ابوطــالبی آقـاي . خوانـدم  را هــا گـزارش  نــه سـاعت  تـا 

 زیـادي  کارهـاي  ایتالیـا  بـا  نمایـد  بهتر را روابط کند سعی گفتم. آمد مشورت و خداحافظی
  .داریم
 .آمـد  - جدیدشـان   سـفیر  -،  لیبـی جمـاهیري    مردمـی دفتر   دبیر] دکتر المهدي امبیرش  [

 ] آقاي ولکن اورال  . [است تر مثبت شان قبلی مامور از گویا. 1شد بحث روابط توسعه درباره
 و زد حرف دیگر همسایگان با ماارتباط  و جنگ مسایل و روابط توسعه از. آمد ترکیه سفیر

نخـست وزیـر    [ اوزال] تورگـوت [ آقـاي  بـه  .اسـت  خـوب  ترکیـه  باما   روابط. 2شنید جواب
                                                

 دکتر المهدي امبیرش، دبیر دفتر مردمی  جماهیري لیبی در تهران، در این دیدار  با ابالغ سالم سرهنگ قذاقی و سرگرد جلـود بـه آقـاي           - 1
قــدیم بایـد بــا تــشکیل  مــا معت. رهبـري جمــاهیري لیبــی، سـعی در توســعه روابــط  بـا جمهــوري اســالمی ایـران دارد    «: هاشـمی اظهــار داشــت 

هاي مختلف روابط دو کشور را در  کلیه زمینه ها گسترش دهیم و روابط دو کـشور را  بـه صـورت الگـویی از روابـط انقالبـی بـه                  کمیسیون
مـن در آغـاز مأموریـت    « : او ضمن اظهار خرسندي از مأموریت جدید خود در جمهـوري اسـالمی ایـران اظهـار داشـت     » .جهانیان نشان دهیم 

د در تهران، دستورات خاصی را از رهبري لیبی در زمینه  توسعه روابط  دریافـت کـرده ام و امیـدوارم بتـوانم در زمینـه پیـاده کـردن ایـن                  خو
مـا هـر وقـت بـا مقامـات      « : سپس آقاي  هاشمی ضمن تشکر از مواضع آقاي قذاقی و دولت جماهیري لیبی اظهار داشـت » .نظرات موفق باشم 

ما اعتقاد داریم که دو کشور باید براي تحقـق ایـن نیـات    .  ی کنیم،  عالقه به توسعه روابط  دو کشور را در آنان می بینیمکشور شما مالقات م   
 «.مطمئن باشید که جمهوري اسالمی ایران دوستی صمیمی براي جماهیري لیبی است. تالش کنند

کـسانی کـه   . کنـیم شـرایط جمهـوري اسـالمی ایـران عادالنـه اسـت       گمـان مـی   « :  آقاي هاشمی در دیدار با سفیر ترکیه در تهران گفـت      - 2
جنایات بزرگی توسـط عـراق علیـه مـردم کـشور مـا اتفـاق        . خواهند  براي ختم جنگ اقدام کنند، نباید از دایره عدالت پاي بیرون گذارند    می

اگـر ایـن مـسائل    . که نمی توان از آن گذشتافتاده و جنگ بزرگی  به ما تحمیل شده و جنگ تحمیلی خسارت زیادي را به بار آورده است        
تا حاال کـسانی کـه بـراي پایـان دادن     . ما بدون تحقق عدالت، صلح پایدار را عملی نمی دانیم. حل نشود، چون آتش زیر خاکستر خواهد ماند  



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

443 

 خـاك  بـه  خـود  مسیر درآنها  . کنند آزاد زودتر را بازداشتی پاسداران که دادم پیغام] ترکیه
  . هستندنفر صد حدودو  اند شده بازداشت ترکیه خاك از عبور هنگام ،عراق
 از. 1داشـت  روابـط  برحـسن  زیـادي  تاکیـد  .آمـد  پاکـستان  سفیر] آقاي تنویر احمدخان  [

 مـساعی  بـا  بلوچستان منطقه امنیت ینتام مورد در. کرد نگرانی ابراز هند تجاوزطلبانه مقاصد
 بـه  پاکـستان  طـرف  از مناسـب  جواب عدم علت از و کردم تاکید پاکستان و ایران مشترك

 از. نداشـت  درسـتی  جـواب  کـه  پرسـیدم  پاکـستان  بـه  افغانـستان  مکـرر  و متعدد تجاوزهاي
 هپـست  کـارتن  یـک  گفـتم  و کـردم  تـشکر است،   فرستاده برنج و انبه که الحق ضیاء هدایاي

  . بفرستند برایش رفسنجان
 کـشاورزي  توسعه هاي طرح از. آمد کشاورزي وزیر ،زالی] دکتر عباسعلی [ آقاي عصر

دکتـر  [. نالیـد  امکانـات  و اعتبـارات  کمـی  از و گفـت  خصوصی بخش تحرك هاي  زمینه و
 کمـی  و وزارت زیـاد  مخـارج  از. آمدنـد  معاونان و درمان و بهداشت وزیر] علیرضا مرندي 

 و گفـت  جنـگ  مجروحان درمان و امداد جدید مسئولیت براي مالی نیازهاي و ارز و اعتبار
  . خواست کمک جنگ اعتبار از

 امام پاسخ درباره .نداشتند شرکت اي  خامنه اهللا  آیت. بود مجلس درقوا   سران جلسه شب
 اسـت  قـرار  که داد اطالع احمدآقا. کنند جبران امام است خوب که بود این نظر. شد بحث

 دیـر . شـد  مـذاکره  هـم  دیگر مسائل و جنگ درباره. برود امام زیارت به اي  خامنه آقاي افرد
  .رسیدم خانه به وقت

  

                                                                                                              
 عادالنـه طـرح را بیاورنـد، از سـوي     اگر مطابق با واقعیت برخورد کنند و. اند، مسئله عدالت  را چندان جدي نگرفته اند   به جنگ فعالیت کرده   

  ».ما رد نخواهد شد
 در این مالقات ابتدا سفیر پاکستان گزارشی از آخرین تحوالت کشور افغانستان و روابـط پاکـستان بـا همـسایگان خـود بـه اطـالع آقـاي              - 1

 ارنـد و پاکـستان معتقـد اسـت کـه وجـود      از نظر تاریخی، پاکستان و ایران با یکدیگر پیوند هاي محکمی د   «: هاشمی رساند و اظهار داشت    
  دولت پاکستان از ابتدا مخالف حضور ابرقدرت هـا در خلـیج فـارس بـود و     . یک ایران قوي و نیرومند به نفع  صلح و ثبات در منطقه است

ان  و پاکـستان و اثـرات آن بـر    آقاي هاشمی نیز با اشاره به اهمیت روابط ایـر » .اعتقاد داشت که نیروهاي بیگانه باید از این منطقه خارج شوند         
در زمینـه مـسائل  خلـیج فـارس مـا      . ما هیچ مانع و محدودیتی براي گسترش روابط خود با پاکستان  نمـی ببینـیم     «: امنیت منطقه، اظهار داشت     

شـن بـراي خاتمـه    اعالم رژیم عراق به عنـوان رژیـم متجـاوز، تنهـا نقطـه رو     .  خواستار بیطرفی کشور هاي حوزه خلیج فارس در جنگ هستیم 
ایـن امـر ممکـن    . در خصوص افغانستان، این حرف قابل طرح اسـت کـه بیگانگـان در آینـده افغانـستان دخالـت نکننـد       . جنگ می تواند باشد   

شرایط فعلـی بـه گونـه اي اسـت     .  است، اما در مورد  حکومت آینده، بایستی ملت آن کشور تصمیم بگیرند و نباید کسی بیاید قیم آنان باشد      
 ».نیرو هاي  خارجی نمی توانند مدت زیادي به حضور خود  در افغانستان ادامه دهندکه 
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. بودم علنی جلسه در ده و نیم     تا. خواندم را ها  گزارش. رسیدم مجلس بهساعت هفت و نیم     

 آقـاي  ظهـر . شـد  گیـري   قالـب  دنـدان  یـک  روکـش  بـراي . رفتم پزشکی دندان به تنفس در
 آقایـان . آورد تولیـت  خیریـه  امـوال  براي را طاهر خیریه بنیاد اساسنامه. آمد مهدیان] حسین[

 امام با. کردم صحبت جمهور رئیس با تلفنی. آمدند جنگ امور براي دوست  رفیق و سنجقی
  . بنویسند امام به اي نامه شده قرار. اند کرده مالقات

 را معاصـر  سیاسـی  تـاریخ  بنیاد کار پیشرفت گزارش. آمد بهشتی رضا محمد آقاي عصر
 با. آمدند - ها  خوئینی موسوي آقاي فرزند - مهدي امیر و یاسر و عفت. کرد استمداد و داد
 در سـفر  دعـاي  .کردند مشایعت آهن راهایستگاه   تا را آنها مادرانشان .بودند جبهه عازم امیر

  . دارند خوبی روحیه. بردم لذت عفت و یاسر آرامش از. خواندم گوشش
 و عـراق  جاسوسـی  تاتحرکـ  گزارش. آمدند اطالعات وزارت ضدجاسوسی مسؤوالن

 سـاعت  تـا . شـد  مـذاکره  عـراق  داخـل  مـسئولیت  بـه  راجع. دادند را آنها با مبارزه هاي  نمونه
  . کردم کار دفترم در هشت شب

 ،اردبیلـی موسـوي   آقایـان . بـودم  ارشـاد  وزیـر  خـاتمی ] د محمـد  سـی [ آقـاي  مهمـان  شام
 دربـاره  .بودنـد  هم هاشمیان] حسین[ و بیات] اسداله[، دعائی] سید محمود [ ،کروبی] مهدي[

  . رسیدم خانه به وقت دیر. شد مذاکره امام اخیر نظرات و نگهبان شوراي و انتخابات
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  و آمـد ] وزیر اطالعات [ شهري  ري آقاي عصر. بیشتر وقت به مطالعه گذشت    . در منزل بودم  
 جمعـه  امامکه   گفت. را داد  اطالعات گزارش. کرد مشورت مسجدسلیمان نماینده به راجع
  .  استکرده نقص انتخابات در را طرفی بی شیراز
 دادن آمـاده  امـام  و کـرده  عـوض  را نامـه  اي  خامنه آقاي که داد اطالع و آمد احمدآقا شب

 جبران حدودي تاکه  خواند را امام نامه ،تلویزیوندوم  کانالده و نیم    ساعت. هستند جواب
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  . 1شد
 از یاسـر . داشـت  گلـه  سـازي  موشـک  مرکـز  ساخت کار پیشرفت عدم ازو   آمد محسن

 را بـارزانی  کردهـاي  عملیات قادري آقاي. داد العاط را خودش سالمتی و کرد تلفن مهاباد
  .داد خبر منطقه تلفنی از

  
1988 انویه ژ12               1408 االول جمادي 21    |  دي 22 شنبه سه



 آقـاي  بـه  امـام  دوم جـواب  درباره دستور از قبل. رسیدم مجلس بهساعت هفت و نیم صبح      
 جـواب . 2کردم صحبت انصارالمجاهدین درباره نیز و بود شده تمجید ایشان از که اي  خامنه

 جنـاح  خـشم  باعـث  که داشتیم دستور در را 90 اصل کمیسیون به نفت وزیر] آقاي آقازاده [
  . رسیدم دفترم کارهاي به تنفس در. شد راست

اسـت،   شـده  محکـوم  زندان سال ده به که شوهرش عفو براي  و آمد ییمیرزا خانم ظهر
 گـزارش  بـراي  ،بـود  آمـده  ملـل  سـازمان  ازکـه    محالتی] فرمحمد جع [ آقاي. کرد استمداد
 صدور از جلوگیري براي خودشان هاي  برنامه درباره مشورت و امنیت شوراي وضع آخرین
  .آمد ایران تحریم قطعنامه

                                                
اعالم کردند که مقـصود از حـدود شـرعیه در خطبـه هـاي نمـاز       ) ره( آیت اهللا خامنه اي در این نامه ضمن تشکر از ارشادات امام خمینی        - 1

در بخـشی از ایـن نامـه    .  امام نیز در پاسخ  به تایید ایـشان پرداختنـد  حضرت. جمعه، چیزي است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد     
جنابعالی را یکی از بازوان تواناي جمهوري اسالمی می دانم و شما را چون بـرادري کـه آشـنا بـه مـسایل فقهـی و متعهـد بـه آن              «: آمده است 

 می دانم و در بین دوستان و متعهدان بـه اسـالم و مبـانی اسـالمی،     کنید، هستند و از مبانی فقهی مربوط به والیت مطلقه فقیه جداً جانبداري می  
  » .از جمله افراد نادري هستید که چون خورشید،  روشنی می دهید

الحمدهللا با نامه جدید ریاست جمهوري و پاسـخ صـریح و روشـن حـضرت امـام بـه دنبـال پاسـخ و نامـه قبلـی،           « : در این نطق آمده است     - 2
اینکه بعضی ها در صدد بودند از این راهی کـه امـام مـشخص فرمودنـد سـوء اسـتفاده بکننـد و مایـه         . ی مشخص شد  مسائلی روشن شد و راه    

تفرقه قرار بدهند و مخصوصاً متعرض مقام شخص بزرگوار، جناب آقاي رئیس جمهور بشوند، خوب این هدف شـیطانی، دیگـر مایـه اي در             
ست، اجازه نمی دهند که از سرمایه هاي انقالب به این آسانی بشود سـوء اسـتفاده کـرد و مـا     جامعه ما ندارد و امام همان گونه که رویه شان ا         

. خوشحالیم که در پرتو این دو نامه و دو جواب، امروز یک بحث اساسی و الزم در جامعه ما مطرح شده و این را شخص امام شروع فرمونـد      
بحثی نیست که بشود در اتـاق هـاي   . رد  و افکار عمومی با این بحث آشنا بشودباالخره یک روزي الزم بود که این بحث مورد دقت قرار بگی   

آنچه که باز از نامه جدید امام ما فهمیدیم، این است که امام عالقمندند ایـن مـسأله بـه گونـه صـحیحی      . در بسته حل کرد و مردم مطلع نشوند  
حترم، گوینـدگان، همـه داریـم ایـن اسـت کـه دور از وابـستگی هـاي         خواهشی که از رسانه هاي جمعی، نمایندگان م     . در جامعه روشن باشد   

باندي و گروهی این مسأله را مورد توجه قرار بدهند و زوایایی که براي مردم روشن نیست روشن بکنند و به گونه اي بحـث بکننـد کـه مایـه         
، جلـد  1366نی، نطـق هـاي پـیش از دسـتور سـال      هاشمی رفسنجا« کتاب ←رجوع کنید » .خوشحالی دشمنان ما نباشد که سوء استفاده بکنند     

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ششم،
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 و اسـالمی  معـارف  هـاي  درس برنامـه . رفتم فرهنگی انقالب عالی شورايجلسه   به عصر
. بـشود  فکري شد قرار. بود انتقاد موردور دانشگاه ها    در ام  منتظري آقاي نمایندگان دخالت

 و بهداشـت  وزارت نظـر  و اسـالمی  آزاد دانـشگاه  پزشـکی  هـاي  دانـشکده همچین موضـوع   
   . در جلسه مطرح شددرمان

 والیتـی  دکتر. دارند سرماخوردگی. رفتم جمهور رئیس آقاي دفتر به مغرب نماز از بعد
 بـا  روابـط  تحکیم در هماهنگی براي الحق ضیاء با اکرهمذ و پاکستان به سفر درباره. بود هم

 هـم .  صـحبت کـردیم    دریـایی  محاصـره  شـرایط  بـراي  ،چـین  سـوي  بـه  یراهـ  ایجاد و چین
 سـوي  بـه  ایران از گاز لوله خط ایجاد شد قرار و اند  خواسته را این ما از چین هم و پاکستان

 معاونـان  جلـسه  تـشکیل  وقـت  نیز و شود مطرح هم پاکستان طریق از  - چین و هند - شرق
 بـراي  خارجـه  وزراي جلـسه  سـپس  و فـارس   خلیج هماهنگی شوراي و ایران خارجه وزراي
  .کنند ینیتع را روابط تحسین

 شـب . نداشتیم قوا سران جلسه ،بودند مریض هردو وزیر نخست و اي  خامنه آقایان چون
 واسـت    جبهـه  در ریاسـ . اسـت  خلـوت  خانـه . بـود  رفته محسن منزلبه   عفت. آمدم خانه به

  . خوردم شام تنها. رفته کرجبه  مهدي
 سـیماي  برنامـه  کـه  دادم تـذکر  تلفنـی ] رئـیس سـازمان صـدا و سـیما        [ محمـد  اخـوي  به

 در نیـت  سوء احتمال. بگیرد نظر زیرپخش می شود،     هفته همه تلویزیوندر   که را اقتصادي
 همـه  ایـن  ،علمـا  بـه  مربـوط  اخبـار  در کـه  دادم تذکر .گوید  می کمبودها از زیاد. هست آن

 صـحبت  رضـایی  آقـاي  با تلفنی. نشود تکرار اینها امثال و ینموالمسل االسالم  حجت کلمات
  .کردم احوالپرسیتلفنی  وزیر نخست با. 1کردم

                                                
 در جبهه جنوب، ابهام اکثر فرماندهان در خـصوص هـدف عملیـات فـاو همچنـان مطـرح اسـت و وقـت عمـده اي از فرمانـدهی صـرف              - 1

گـاه،   قرارگاه کربال و فرماندهان یگان هاي سازمانی این قـرار امروز در جلسه قرارگاه نیروي زمینی  سپاه با . پاسخگویی در این باره شده است    
اشـاره  [ هاي کوتـاه را بـرداریم    ممکن است پیش خود سؤال کنید چرا می خواهیم این قدم« : آقاي رحیم صفوي در توجیه عملیات فاو گفت    

 برخی مسائل را بـه شـما بـرادران و سـربازان امـام      ، من تا آن جایی که مصالح جنگ  ایجاب می کند،] به دامنه محدود زمین  در عملیات فاو       
شرایط جنگ با سال گذشته فرق کرده است و براي غلبه به این وضعیت، تدابیر جدید اتخاذ کـرده ایـم کـه تمامـاً          .... بیان می کنم  ) عج(زمان

شما بدانید که بـا حـساب و   « :د افزودایشان به توضیحات خو» .به تصویب آقاي هاشمی رفسنجانی فرمانده منصوب از طرف امام، رسیده است    
منطقـه فـاو بـه مثابـه یـک      «: آقاي صفوي همچنین  درباره اهمیـت عملیـات در فـاو، گفـت    » .کتاب و سیاست جنگی  جدید دارید می جنگید     

تـی فـاو در   حتمـاً یادتـان هـست وق   . خنجر است در دل صدام؛ هر گامی که شما پیش می روید، این خنجر بیشتر در قلب صدام فـرو مـی رود      
» .لذا این منطقه بـه لحـاظ نظـامی و سیاسـی بـسیار داراي اهمیـت اسـت       . دفاع از فاو، دفاع از اسالم است:  فتح شد، امام فرموند    "  8والفجر  "
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 پاسـدارها  و مـن  کـه  بود هپخت پا پشت آش یاسر براي عفت.  است آمده خوبی برف دیشب
 و کـار  وزیـر  ] آقاي ابوالقاسم سـرحدي زاده    [نه ونیم   . رسیدم مجلس به نه ساعت. خوردیم
 انجمـن ] مـسئولین [. کردند صحبت انتخابات درباره  و آمدند سالمتی] محمد[ آقاي معاونش
 اختیارشـان  در ،اسـت  مجلـس  ملـک  که انجمن محل که خواستند  و آمدند معلمان اسالمی

  . ندبما
 نماینـده  رشـیدیان ] محمـد [ آقاي و جنگ مهاجران بنیاد مسئول همراه مجدداً ،کار وزیر

آنها  فرهنگیمسایل   و] مهاجران[ اسکان و غالتاش جهت در اقدامات گزارش. آمدند آبادان
  . کردند استمداد نیازها براي و گفتند را

 بعد سه در انقالب هاي  ادادسر وضع. آمد تهران انقالب دادستان اشراقی] مرتضی[ آقاي
] رضـا [ آقـاي  ظهر. داشت حمایت درخواست و گفت را مخدر مواد و گروهکی ،اقتصادي
 امکانـات  کـردن  پیـدا  راه در هـایش  موفقیت از و آمد]  رئیس سازمان انرژي اتمی [ امراللهی

مجلـس   رئیـسه  هیأت عصر. است مهمی تحول باشد درست اگر. گفت اورانیوم کردن غنی
  . تداش جلسه

 مـا  از آنهـا   . داد را سـودان  بـه  سـفر  گـزارش  و آمـد  نژاد مهدي] فریدون[ آقاي سرشب
 دربـاره . بدهیم آموزش افرادشان به و کنیم شان  کمک جنوب شورشیان علیه که اند  خواسته

  .آمدم خانه به شب. کرد مشورت لبنان کارهاي و لیبی سفر
  
  

1988 انویهژ 14              1408 االول جمادي 23    |  دي 24 پنجشنبه



. کـرد  بیـدارم  عفـت . کـردم  می ناله خواب در. دیدم وحشتناکی خواب ،فجر طلوع از پیش

                                                                                                              
آقاي صفوي سپس خاطر نشان کرد که  فرمانده جنگ و فرمانده سپاه تصویب کرده اند که در این منطقه عملیات انجـام شـود و ایـن تـصمیم         

  «.ر اساس اصول و پایه و طرح هاي مشخص است و شما باید خودتان را براي سخت ترین شرایط آماده کنیدب
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 ییجا مسجد، باغ کنار کوچه از تنهائیبه   ،بهرمان روستاي در دیدم  می خواب که آمد یادم
 در کـه  شـد  پیـدا  دور از بیمهی قیافه. کردم  می عبور دارد، جن گفتند  می ماه  ب بچگی در که

 مـن  سـوي  بـه  ،دورتـر  مقـداري   و کـرد  عبـور  کنارم از. است جن داشتم تصور خواب عالم
  . نرفتم خواب دیگر. ترسیدم من و برگشت
] دکتـر محمـد فرهـادي     [. نمانـدم  خیلی علنی جلسه در. رفتم مجلس به صبح نماز از بعد

 جـوائز  دادن بـراي  جمهـور  یسرئـ  آقـاي  جاي به خواست می عالی آموزشفرهنگ و   وزیر
 نظـر  براي که هیأتی .ماندم دفترم در شب تا. نرفتم خاصی علل به ؛بروم دانشگاه به،  مبتکران

. آمدنـد  ،ایـم   کـرده  تعیـین  جنگ براي سپاه به ارتش اضافی امکانات واگذاري درباره دادن
 انـد  گرفتـه  متـصمی . دادنـد  را شـرقی  آذربایجـان  و کردستاناستان هاي  به سفر گزارشآنها  
  . کنند واگذار سپاه به ماه شش مدت براي را ها پادگان از نقطه چند

 کـشورهاي  بـا  معاملـه  امکانـات  درباره .آمد بلژیک در سفیرمان ساالري] علیرضا[ آقاي
 .گفت،  اند  گرفته تابعیت هم بلژیک از که ییها ایرانی مشکل و]  اروپا[ مشترك بازار عضو
 نـامزدي  درباره. آمد] نماینده دایم ایران در سازمان ملل     [ راسانیخ رجائی] سعید[ آقاي ظهر

 اجــازه ورا داد  هــا آمریکــایی بــا اش مــذاکره از اي نمونــه و کــرد صــحبت نماینــدگی بــراي
  . دهد ادامه که خواست
 بـراي  .آمدندو ترابري    راه وزارت دیگر مدیران و وزیر] آقاي محمد سعیدي کیا   [ عصر

 آقـاي  شـب  اول. 2دادنـد  انجـام  اي  مـصاحبه   و   آمدنـد  روز زن جلهم از. 1کردم صحبت آنها

                                                
 در این دیدار که وزیر، معاونین، مدیران کل ادارات راه استان ها و مسئولین سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابـري، بـه همـراه مـسئولین            - 1

ا آقاي محمد سـعیدي کیـا گزارشـی از عملکـرد ایـن وزارتخانـه در ارتبـاط بـا خـدمات جـاده اي و           جنگ این وزارتخانه حضور داشتند، ابتد   
نماینـدگان مجلـس از ایـن    « : سپس آقاي هاشمی ضمن قدردانی از فعالیت دست اندرکاران وزارت راه و ترابـري گفـت  . جنگ  را ارائه کرد 

من از طرف مـسؤالن جنـگ از شـما    .  ناتی که دارد، به خوبی انجام می دهدوزارتخانه راضی هستند، زیرا وظایف محوله را در محدوده امکا       
کارهایی که شما در جبهه انجام داده اید و راه هایی که براي رزمنـدگان اسـالم سـاخته ایـد، مایـه خوشـحالی و           . برادران واقعاً تشکر می کنم    

 ».پشتگرمی مسئوالن جنگ است

 به چاپ رسیده است، در زمینـه ضـرورت حـضور زنـان در مجلـس، عملکـرد       1366 بهمن 2خ  در این مصاحبه که در مجله زن روز مور         - 2
در . نمایندگان زن در دوره دوم مجلس، تعداد آنها و نقش مجلس در رفع تنگناهاي موجود براي فعالیت زنان در جامعـه  مطـالبی مطـرح شـد      

ه باشند را من یک ضرورت  می بینم و نباید بـه ایـن تعـداد  نماینـده     اینکه خانم ها در مجلس حضور داشت« : بخشی از این مصاحبه آمده است  
این صحبتی هم که گفته می شود مجموعه مجلس، اگر روي عـدد حـساب کنـیم، در مقایـسه بـا      . زن که در مجلس حضور دارند، اکتفا شود   

هـاي   هاشـمی رفـسنجانی، مـصاحبه   « کتـاب  ←کنیـد  رجـوع  » .متأسفانه تعداد اینها کم است. یک نماینده دیگر، اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست   
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

449 

  - آقاي. 1آمد ها بارزانی نیازهاي و 5 ظفر عملیات گزارش براي] نماینده پیرانشهر[ قادري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
نزدیکی  زمان عملیات ساالنه ایران در جبهه هـا، موجـب   .  اجراي عملیات ظفر در شمال غرب کشور، در شبکه هاي خبري بازتاب یافت  - 1 

ایران عملیـات نظـامی خـود را    « : ادیو بی بی سی  درباره عملیات اخیر گفتر. حساسیت بیشتر منابع خبري به تحرکات نظامی ایران شده است   
بنا به اظهارات ایران، حمـالت یـاد شـده در نزدیکـی  مـرز ترکیـه و       . با کمک کردهاي عراق طرفدار ایران در شمال عراق تشدید کرده است  

گزارش یکی از مفـسران ایـن رادیـو     » .یب کرده اندشهر نفت خیز کرکوك صورت گرفته است، اما مقامات عراقی گزارش حمالت را تکذ         
اکنون حدود دوماه است که عراق در انتظار حمله ایران  است، زیرا ایرانی ها معموالً در دو مـاه اول سـال مـسیحی ـ     « : در این باره چنین است

 نـام دارد، در شـمال شـرقی و نـه در     "ظفـر " ولی  عملیات کنونی که عملیـات . که شرایط جوي به نفع آنها است ـ مبادرت به حمله می کنند 
اگر چه ممکن است این حمالت محدود باشند، ولی به هـر حـال   « :این رادیو  افزود است » .مناطق فوق العاده حساس جنوب، در جریان است       

ي ایـران ایـن توانـایی را    عملیات ظفر نشان دهنده این اسـت کـه نیروهـا   . براي عراق از نقطه نظر اوضاع داخلی آن کشور، هشدار دهنده است   
  ».دارند که به آزار و ایذاي عراقی ها حتی در قلب خاك آن کشور بپردازند
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  . شود می انجام باال جبهه در عملیات امشب که داد اطالع رضاییمحسن 
  
  

1988 انویهژ 1408  15 االول ماديج 24    |  دي 25 جمعه

  
 اکثـر  و 1شـد  انجـام  موفقیـت  بـا  ماؤوت منطقه در دیشب عملیات که دادند اطالع وقت اول

 ،عـراق  تحریـک  از جلوگیري براي. دارد دنباله این عملیات . اند  گرفته را اول مرحله اهداف
 دربـاره را   خطبـه  یـک  ،تهـران  عـه نمازجم در .افتـاد  تـاخیر  بـه  تبلیغات و اعالم روز دو یکی

 بـه  راجـع  را دیگر خطبه و اسالمی حکومت قدرت خصوص در امام اخیر نظرات و کلمات
  .2کردم ایراد روز مسائل

                                                
، امکان گسترش وضعیت خودي در منطقه غـرب  8 با تصرف ارتفاع  گرده رش و عبور از رودخانه  عریض قلعه چوالن در عملیات نصر       - 1

به همین منظور می بایست ارتفاعات قمیش، دلبـشک و االغلـو تـصرف    . یه فراهم شداین رودخانه و برداشتن گام هاي اساسی به طرف سلیمان         
با فرارسیدن  فصل زمستان ارتفاعات منطقه را برف می پوشاند  و اجراي هر عملیاتی دشوار به نظر می رسـید، در حـالی کـه وضـعیت            . شد می

شود، زیرا نیرهاي معارض عراقی که متحد ایـران بودنـد، در معـرض    تر آغاز  موجود جنگ، اقتضاء می کرد، عملیات  مورد نظر هر چه سریع         
خط هجوم ارتش عراق قرار داشتند و  و چنانچه مناطق وسیع تحت نفوذ آنان به اشغال دشمن در می آمـد، بـسیاري از راهکـار هـاي خـودي               

در این عملیات، نیروهاي خودي با وجـود سـرماي   .  را طراحی و اجرا کرد2با توجه به این ضرورت، سپاه عملیات بیت المقدس  . بسته می شد  
 درصد از اهداف ارضی منطقه، همچـون ارتفاعـات ویـوالن، قـامیش و     70شدید و دشواري مسیرهاي طوالنی  تعیین شده، موفق شدند حدود  

 .گالله را به تصرف خود در آورند

ایـشان در ادامـه بـه تبلیغـات     . دف امام از بیان این فتواها ارائـه شـد  و ه) ره( در خطبه اول، تحلیل جامعی درباره فتاواي جدید امام خمینی    - 2
در خطبـه دوم نمـاز دربـاره انتقاضـه مـردم      . رسانه هاي خارجی در خصوص جنگ قدرت در جمهوري اسالمی، بـه طـور تفـصیلی پاسـخ داد     
ي انصار المجاهدین، نقش مـشموالن وظیفـه   فلسطین و ابعاد آن اشاره شد و موضوعات انتخابات مجلس شوراي اسالمی، اهمیت کار گروهها   

در بخـشی  . در جنگ، آمادگی نیروهاي رزمنده براي انجام عملیات  و حضور آمریکا در خلیج فارس، مطالبی براي نماز گزاران ارائه گردیـد    

 اسالمدر جمع صمیمی رزمندگان دالور 
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 تـشخیص  بـراي  مرجعـی  یـا  جمعـی  تعیـین  بر مبنی امام نظر درباره و آمد احمدآقا عصر
 مجلـس  بـه  اختیـار  ایـ  :اسـت  نظر در فرض دو. کردیم مذاکره اسالم حکومتی احکام موارد

 قـرار . شـود  واگـذار  اختیار ،دیگر نفر دوسه و قوا سران مثل محدودي جمع به یا ،شود داده
  . شود صحبت امام با شد

 قـرار . کـردیم  مذاکره گرگان پاساژ سهم از استفاده کیفیت به راجع. آمد درویش آقاي
 اجاره و است فرشچی واناخ مرحوم ورثه نامه  ب فعالً. بفروشد سپس و شود ایشان نامه  ب شد
  .شود نمی وصول خوبآن 

از  بـار  چنـد  .اسـت  بهتـر  حالشان. کردم احوالپرسی و صحبت تلفنی اي  خامنه اهللا  آیت با 
 خـاطر  بـه . اسـت  شـدن  بهتـر  بـه  رو و خـوب  وضـع  شب تا. گرفتم تماس جبهها  برمز   طریق

  .خوابیدم زود ،خستگی و کسالت
  
  

1988 انویهژ 16                1408 لاالو جمادي 25     |  دي 26 شنبه



 و داد گزارشـی . آمـد  اسـترالیا  در ایـران  سـفیر ] آقاي مهدي خندق آبـادي  [. آمدم مجلس به
 بـه مالقات   . آمد ایران در سودان سفیر. بود يرکنسولگ کردن باز خواستار وا. کرد مشورت
 نفـت  بـراي . آمـد  ایران در نیکاراگوئه سفیر .گفت را ایران از انتظاراتشان و گذشت تعارف

  . خواند فلسطین مردم نهضت از حمایت خصوص در را دولتش بیانیه کرد و استمداد

                                                                                                              
اي فاصـله زیـادي    ي خامنـه سن حضرت امـام بـا جنـاب آقـا    « : به آیت اهللا خامنه اي آمده است) ره(از خطبه اول در خصوص نامه امام خمینی      

در ایـن تعبیـر   . امام خطاب به ایشان  فرموند که شما بازوي تواناي این انقالب هستید.  کردن، این لطافت بلندي دارد "برادر"دارد که تعبیر به     
آقـاي خامنـه اي ریاسـت    جنـاب  . اغراق نیست و گفتند از سالها پیش تا امروز نظر من نسبت بـه شـما تغییـر نکـرده و امـام اهـل اغـراق نیـستند         

 25 در خـدمت انقـالب بودنـد کـه االن     40جمهوري، جزو پیشتازترین روحانیونی هستند که همان ساعات اولیه جرقه انقالب در حدود سـال        
اده تـر  سال از آن تاریخ می گذرد و  تا امروز یک لحظه و یک قدم در جهاد و مبارزه به عقب برنداشته و هر روز قوي تـر و نیرومنـدتر و آمـ    

بنـده از  . حقی که ایشان نـسبت بـه انقـالب دارد، جـزو حقـوق درجـه اول اسـت       ). تکبیر نماز گزاران. (در میدان خدمت به انقالب بوده است  
کسانی هستم که براي این مسئله شهادت می دهم، براي اینکه من از همان سال اول با ایشان بودم و هنوز هـم و ان شـاء اهللا تـا ابـد هـم همـراه           

هـاي جمهـوري    اهیم بود و شهادت می دهم که بعد از امام و حضرت آیت اهللا منتظري، در حال حاضـر نیرومنـدترین عنـصر از شخـصیت         خو
 اسالمی است، با سوابق و محتویات فکري و اخالقی که ایـشان دارد و مـا آن روزهـایی کـه در مبـارزه بـودیم و آن مـوقعی کـه نفـسها در            

رجـوع کنیـد   » .قعاً پشت مان به وجود ایشان گرم بود و امروز هم پشتمان به حضور ایشان در صحنه ها گـرم اسـت   گیر کرده بود، وا     ها سینه
 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1366 کتاب هاشمی رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال ←



 
 

 
 

   کارنامه و خاطرات             
 452   1366                     هاشمی رفسنجانی 

 خریـد  بـراي  و داد گـزارش . آمـد  سـپاه  دریـایی  نیـروي  فرمانـده ] آقاي حـسین عالیـی    [
کـه   دارنـد  آمـادگی  ها  پرتقالی است مدعی .آمد پرتقال در سفیرمان. نمود استمداد امکانات
  . باشند هم دیگران اقالم خرید واسطه و بفروشند ما به را خودشان مینظا تولیدات
 جمعـی . داشـتند  انتقاد درمان و بهداشت وزیر ازآنها  . آمدند دانشگاهیان از جمعی عصر

 در آنهــا از جمعــه نمــاز در کــه انتقــادي ازو  آمدنــد تهــران پــرورش و آمــوزش مــدیران از
 حفـظ  خـاطر  به گفتم .، گالیه داشتند  بودم دهکر انتفاعی غیر مدارس با مخالفتشان خصوص

  . کنند حفظ را امام فرامین حرمت که کردم نصیحتشان و بود امام دستورات حرمت
 انجـام  بـراي  را شـب . نداشـتیم قـوا      سـران  لسه ج ،اي  خامنه آقاي کسالت خاطر بهامروز  

  .ماندم مجلس در جبهه به سفر براي شدن وآماده مانده عقب کارهاي
  

  
1988 انویهژ   17            1408 االول جمادي     |   دي 27 یکشنبه



 دو المقـدس   بیـت  عملیات شروع خبر ،جلسه شروع از قبل. خواندم را ها  گزارش نماز از بعد
ادامـه   سپس و تهران در حضور اعالن منظور به ،کردم افتتاح را جلسه. دادم نمایندگان به را

اهـواز   سـوي  بـه  اتومبیـل  بـا  روحـانی  دکتـر  همراه و سپردم یزدي] محمد[ قايآ بهجلسه را    
 راه بـین  اي  کافـه  در را ناهـار . کـردم  عـوض  را لبـاس  و ماشـین  قم جاده در. کردیم حرکت

 .شـناخت  ارمـ  چی کافه،  داشتم تن به نظامی لباس اینکه با. کردیم صرف آباد خرم و اراك
  .رسیدیم بش هشت ساعت  وراندیم اهواز تا یکسره

. آمدنـد  هـم  دیگر فرماندهان.  بودند منتظرمان گلف در صفوي رحیم و شمخانی آقایان
 اطـالع  هـم  2 المقـدس    بیـت  عملیـات  از. کـردیم  مـذاکره  جنـگ  درباره ،شام و نماز از بعد

 کـه  دادیـم  اطـالع  منـزل  بـه . ایم  داشته پاتک دفع و بود آرام شمال هاي  جبهه امروز. گرفتیم
  .ایم رسیده

  
1988 انویهژ 18               1408 االول جمادي 27     |  دي 28 وشنبهد



 از و گفتنـد  را شـده  لغو عملیات برنامه. آمدند لشکرها و کربال قرارگاه فرماندهان وقت اول
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 بـه  آینـده  عملیـات  دربـاره  و بودنـد  راضی هم ها  بعضی. کردند نارضایتی اظهار عملیات لغو
  . کشید طول ظهر تا جلسه. پرداختیم مشورت

 و صـفوي  رحـیم  و فروزنـده ] محمـد [ جملـه  از سـپاه  فرماندهان از جمعی با همراه عصر
 آقـاي  راه در. کـردیم  حرکـت  فـاو  سـوي  بـه  محافظـان  و روحـانی  دکتـر  و دانـائی ] حـسن [

 هـاي   نخلـستان  مخصوصاً و راه در تاسیسات و آنها اراضی و خوزستان وضع درباره فروزنده
  . داد مفیدي طالعاتا ،شیر بهمن اطراف

   -تماشا ،اند زده فاو طرف به عبور براي ،آن روي که سدي و شدیم پیاده شیر بهمن کنار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 بیمارستان صحرایی در فاو 
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 هرس براي فقط و اند  کرده مهاجرت آنها صاحبان ولی ،مانده سالم نسبتاً ها  نخلستان. کردیم
 عظیمـی  بسیار کار .شدیم پیاده. رسیدیم روندا روي مهم بسیار پل به. آیند  می خرما چیدن و

 پرکرده ،دارد عرض متر هفتصد حدود که جائی در را اروند تمام ،بزرگ هاي  لوله با. است
  . اند کرده ضخیمی سفالتآ را آن روي و دهد می عبور را آب که

 نمـایش  را ارونـد  از عبـور  و 8 والفجـر  عملیـات  عظمـت  ،نزدیـک  از اروند وضع دیدن
 شـهر . کـردیم  گـردش  اتومبیـل  بـا  فـاو  منطقـه  در سـاعت  سـه  دو. است مهم خیلی ؛دهد  می

 و مخروبـه  هـاي   نخلـستان  فـاو،  اسـکله  مخروبـه،  هـاي   خانه تلمبه ها،  فارم تانک فاو، مخروبه
 عبـداهللا  خـور  سـاحل  در ایجـاد  دسـت  در اسـکله  از. دیدیم را مخروبه روستاهاي هاي  جاده

، ایـم   کرده تصرف که عراق  - ابریشم  کرم - رمو سیلک موشک سایت محل و سپاه توسط
 اقتا هشت. است مجهز ؛کردیم بازدید فاو در احداثی صحرائی بیمارستان از. کردیم بازدید

 شستـشوي  و معالجـه  محل از. دانستند  نمی و اند  شده آماده شده لغو عملیات براي. دارد عمل
  . کامل و است جالب ؛کردیم بازدید شیمیائی مجروحان

 بود قرار .است خوب. کردیم بازدید سپاه ضدهوایی موشکی سایت از ،بازگشت راه در
 خـستگی  خاطر به که کنیم صرف )ع(طالب ابی بن علی صحرائی بیمارستان درمحل را شام
 از بعـد  البتـه  ،خـواب  و نمـاز  و شـام  ؛رسـیدیم  اهـواز  بـه  ده شـب   ساعت حدود. کردیم لغو

  .داشتند گله شهید بنیاد عملکرد از که هسپا تعاون مسئوالن با کوتاهی مذاکره
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 عمـل  واحـدهاي  هـاي  دسـته  و هـا  گردان ها،  تیپ لشکرها، از ها  قرارگاه فرماندهان وقت اول
 ایـراد  جنـگ  يهـا   هبرنام و استراتژي درباره مبسوطی سخنرانی آنها اجتماع در. آمدند کننده
 تـشویق  و توجیـه  را آنهـا . د انـ  ناراضـی  عملیـات  زمان تغییر از نیروها که بودند گفته. 1کردم
  . کردم

   - دزفول نزدیک راه بین. کردیم حرکت غرب شمال سوي به اتومبیل بانه ونیم  ساعت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 حرکت سپس ،ماندیم لدزفو هوایی پایگاه در ناهار و نماز براي ظهر. کردیم مصرف کاهو

 آبـاد  اسـالم  و پلـدختر  شـهرهاي  از. رانـدیم  ] کرمانـشاه  [= بـاختران  شـهر  تا یکسره. کردیم
 منـزل  رمـضان  قرارگاه محل در. رسیدیم باختران به شب اول. است خوب ها  جاده. گذشتیم

  .خوابیدم زود خستگی رفع براي. بود خلوت. کردیم
  
  

                                                
ناً به نوار این سخنرانی دسترسی دارند، تقاضـا مـی شـود،    از کسانی که احیا.  نوار این سخنرانی، پس از جستجوي فراوان یافت نشده است      - 1

  .براي تکمیل آرشیو دفتر نشر معارف انقالب، نسخه اي از آن را به این دفتر تحویل دهند

 

 2المقدس   عملیات بیت–اسیران دشمن در پشت خاکریز 
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 عملیــات و جنــگ از خیلــی ؛گــرفتم را انگلــیس و آمریکــا رادیوهــاي اخبــار ،نمــاز از بعــد
 ،برهـان  آقـاي  و رمـضان  قرارگـاه  فرمانـده  جانـشین  ،مسجدي آقاي .گویند  می المقدس  بیت

  .فتندگ رمضان قرارگاه هاي ضعف و کمبودها از. آمدندسپاه  قرارگاه در امام هنمایند مامور
 ولـی  ،بود خوب ها  جاده. کردیم حرکت المقدس  بیت عملیات منطقه سوي به نه ساعت

 بانـه   و سـقز  دیوانـدره،  سـنندج،  ،کامیـاران  از. بـود  هاندپوشـ  را اطراف هاي زمین همه برف
 جــامع مـسجد  در را عــصر و ظهـر  نمـاز . خــوردیم سـاندویچ  اتومبیــل در را ناهـار  .گذشـتیم 
  . بود خلوت و حال بی خیلی مسجد. خواندیم دیواندره

  اسـت  واقع عراق مرز کیلومتري ده در که - بروجردي شهید قرارگاه به غروب نزدیک
 قرارگاه به که رضاییمحسن   آقاي با تلفنی. بود آمده آنجا هم شیرازي صیاد آقاي. رسیدیم

 ار 2 المقـدس   بیـت  عملیـات  دوم مرحلـه  امـشب  شـد  معلوم .کردیم مذاکره ،بود رفته جلوتر
  . بیاید ما پیش شد قرار و دارند

 نزدیـک  رضـایی  آقـاي . گـرفتیم  سپاه فرماندهان از را الزم اطالعات ،مغرب نماز از بعد
 و کنتـرل  بـراي  و اسـت  امیدوار خیلی و داد توضیح را عملیات برنامه و آمد شب ده ساعت

  . 1شد شروع شب نیمهعملیات . برگشت زود عملیات اداره
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 در این عملیات ضمن تصرف ارتفاعات آمدین، ویوالن، گوجار، قمـیش، تپـه سـوزنی و گـرده شـیالن، امکـان تـردد نیروهـاي قرارگـاه                - 1

.  درصد  از اهداف ارضـی عملیـات تـأمین شـد    70در این میان، مجموعاً  بیش از .  مناطق آزاد شده در داخل خاك عراق فراهم شد  رمضان به 
 درصـد یگانهـاي درگیـر آن در منطقـه      100 تـا  50 بیش از پنج هزار نفر از نیروهاي دشمن کـشته و زخمـی و بـین    2در عملیات بیت المقدس    

  .آمده در این عملیات نیز قابل توجه بودغنائم به دست . منهدم شدند
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 آقاي هاشمی در کنار فرزندش یاسر

 بھمن ماه 
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 پشت سفید
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1988 انویهژ 21               1408 الثانی جمادي 1    |  بهمن 1 پنجشنبه



 راضـی  پیـشرفت  از ؛گـرفتم  اطـالع  دیـشب  عملیـات  از ،اخبـار  به دادن گوش و نماز از بعد
 امیدخدا آقاي و زدیم قدم ظهر تا. رفتیم قرارگاه اطراف به ها برف در نزد قدم براي. بودند

 ؛رفتـیم  عـراق  سـیمی  بـی  مذاکرات شنود مرکز به .برداري کرد فیلم – همراه پاسداران از -
 عملیـات  کـه  رسـید  خبـر  ظهـر . گیرنـد   می کمک هم عراقی پناهندگان از. دادند یتوضیحات

  . اند برگشته نیروها و است ناموفق
. کـردیم  صـحبت  آن خدمـه  با  و رفتیم غنیمتی 57 ضدهوایی توپ یکاستقرار   محل به
 زنـدان  در مـدتی  و اسـت  بیجـار  اهـل  کـه  ها   بسیجی از یکی به. بودند بسیجی و سرباز اکثراً

  . دادم آزادي بهار سکه ، یکاست عیالوار و دیده زیاد زجر و بوده ولتود در ضدانقالب
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 موفقیـت  عـدم  علـت  درباره نظامی فرماندهان با  از ظهر،   چهار بعد  ساعت تا نماز از بعد
 عـصر . کـردیم  صحبت ،بودیم کرده حملهدولبشک   و االغلو هاي  قله به که دیشب عملیات

 که مصطفی مانچو رودخانه از رفتیم که  عراق خاك داخل در داورآبادي شهید قرارگاه به
 بـا  و خوانـدیم  آنجـا  را بمغـر  نمـاز . بـود  تـر  جلـو  متـر  کیلـو  15 حـدود  ،است يمرزنقطه  

 ،کنـیم  مـذاکره  رضـایی  محـسن  بـا  بـود  قرار. کردیم مذاکره عملیات درباره سپاه فرماندهان
 تلفنـی  بود که  رفته گردرش ارتفاع در مقدم قرارگاه به جنگ مشکالت خاطر به ایشان ولی
  . کنیم مذاکره فردا ،گذاشتیم قرار

 مهـدي  امیر و یاسر. رسیدیم شب ده اعتس. بارید  می برف. برگشتیم خودمان قرارگاه به
 .آمدند و کردند بیدارشان گفتم. بودند خواب ها  بچه. بودند آمده رحمانی همراه ،ها  خوئینی
 تفنـگ  یـک  بـا  را عراقـی  اسـیر  شـش  و کـرده  شـرکت  مقدم خط در. است خوب حالشان
 ردیـ . کـرد  صـحبت  هـم  یاسـر  .کـردیم  صحبت تلفنی عفت با. بودند آورده عقب به خراب

  . خوابیدیم وقت
  

  
1988 انویهژ 22              1408 الثانی جمادي 2    |  بهمن 2 جمعه

         
 بررسـی  را جنـگ  اوضـاع  و داشـتیم  مـذاکره  قرارگاه در نه صبح  ساعت تا. شدم بیدار سحر

  . بارید می برف. کردیم روي پیاده ها برف در قرارگاه اطراف در مقداري. 1کردیم
 را عملیات کامل گزارش. آمدند قدس قرارگاه و نجف قرارگاه ندهانفرما ظهر نزدیک

                                                
بدین ترتیب که در مرحله اول ارتفاعات ویوالن، دشت هرمدان، یال هاي ابتـداي ارتفـاع گوجـار    .  عملیات در دو مرحله طرح ریزي شد      - 1

 و دولبشک به همراه تنگـه دولبـشک   و یالهاي مقابل این ارتفاع که بر ارتفاع االغلو و تنگه االغلو تسلط داشت و نیز ارتفاعات االغلو، قمیش          
ـ االغلو، تصرف شود و در مرحله دوم پس از تأمین اهداف مرحله اول، با تصرف ارتفاعات موکبه و قیوان پیـشروي بـه سـمت عمـق منطقـه،          

ت در مرحلـه اول،  تداوم عملیات در عمق منطقه پس از مرحله اول ، از جمله تدابیري بود که تحقق آن، عـالوه بـر کـسب موفقیـ    . انجام گیرد 
  .به عوامل دیگري همچون توان نیروهاي خودي و وضعیت دشمن در منطقه بستگی داشت

 موقعیت زمین منطقه و تقسیم آن به دو قسمت  شرقی و غربی، به جهت تأثیر رودخانه قلعه چوالن، سـبب گردیـد تـا اجـراي  عملیـات بـا دو           
 5 تیپ شـال لـشکرهاي   4 لشکر و 4با ) دشت هرمدان( قرارگاه نجف در محور قمیشبدین ترتیب که   . قرارگاه نجف و قدس پیش بینی شود      

 گـردان و  57 فـتح، مجموعـاً بـا    48 قـائم و  12 الغـدیر،  18، ) ع( امـام حـسن  35 شهداء و تیـپ هـاي   155، )ع( امام رضا21 پاسداران ،    6نصر،  
 52، )ص( حـضرت رسـول  27، )ع( انصارالحـسین 32 عاشـورا،  31، )ع( سـید الـشهداء  10 لشکر و یک تیپ شامل لشکرهاي 6قرارگاه قدس با  

  گردان، مأموریت اجراي عملیات را برعهده گرفتند47 رمضان، مجموعاً با 20و تیپ زرهی ) ع( حضرت ابوالفضل37قدس و 
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 قـدس  عاشورا، ،)ص(رسول حضرت 27 و )ع(الشهدا سید 10 لشکرهاي فرماندهان و دادند
 نیروهـاي  و امکانـات  فعلـی  وضـع  و دادند را خود عملیات گزارش انصار و فتح 57 گیالن،

  . کشید طول شب هفت تا ه و نیم یازد ساعت ازاین جلسه . دادند را نظریه و  خود
 کـار  گـزارش  هـم  ها  توپخانه و رزمی مهندسی و جهاد مسئول و ارتش هوانیروز فرمانده

 هـم  شـب . اسـت  جالـب  خیلـی  کـه  دیدیم )ع(سیدالشهدا 10 لشکر عملیات از فیلمی. دادند
 وضـع  بررسـی  بـراي  ،عـراق  خـاك  داخـل  بـه  سـپاه  فرمانـدهان  از نفـر  سه دو سفر از فیلمی
 آقـاي  و کـشید  طول ساعت دو  که دیدیم را عملیات کار راه کردن پیدا و نظامی فیائیجغرا

 را عملیـات  و نیروهـا  و خـط  اوضـاع  ،هـا   خـوئینی  مهـدي  و یاسـر  از. داد  مـی  توضـیح  باقري
  .داشتند خوبی اطالعات. پرسیدم

  
  
1988 انویهژ 23              1408 الثانی جمادي 3    |  بهمن 3 شنبه



 هـاي   وضـعیت  آخـرین . آمدند بروجردي شهید قرارگاه از سپاه فرماندهان ،صبح مازن از بعد
 بـه  اتومبیـل  با هشت و نیم     ساعت. 1شد گیري  تصمیم آینده برنامه براي و بررسی نبرد میدان
 بـه  رحمـانی  و مهـدي  امیـر  همـراه  و کرد خداحافظی هم یاسر. کردیم حرکت تهران سوي
  . رفتند ماؤوت سوي
 بیجـار،  دیوانـدره،  سـقز،  بانـه،  شـهرهاي  از. بـود  برف از پوشیده جا همه مینز ،تهران تا

. خوانـدیم  بیجـار  مسجد در را نماز ظهر .گذشتیم کرج  و  قزوین تاکستان، خرمدره، زنجان،
 اجتمـاع  از پرهیـز  براي ،شناختند ،بودم نظامی لباس با که رام مسجد در مردم از بعضی چون
 شـده  تهیه کباب و نان دیواندره از. خوردیم ماشین در را ناهار. نخواندم را عصر نماز ،مردم

                                                
هنـی و تمرکـز    تحرك نیروهاي خودي در منطقه فاو و اجراي عملیات بزرگ ساالنه در منطقه جنوب، سـبب گردیـد تـا دشـمن توجـه ذ        - 1

وضعیت فصلی در منطقـه شـمال غـرب نیـز بـه گونـه اي بـود کـه دشـمن باتوجـه بـه سـوابق             . نیروهاي خود را به منطقه جنوب معطوف نماید     
در مجمـوع ایـن عوامـل منجـر بـه      . عملیات هاي پیشین رزمندگان اسالم در این منطقه، امکان عملیات جدي و گسترده را پیش بینی نمی کرد     

. حتی پس از اجراي مرحله اول عملیات، دشمن  همچنان از انتقال نیروي متناسب با این عملیـات بـه منطقـه امتنـاع کـرد     . شمن شدغافلگیري د 
تنها پس از آغاز مرحله دوم عملیات و با پیشروي به سمت ارتفاعات مهم و اسـتراتژیک االغلـو و دولبـشک، عـراق بـا درکـی کـه نـسبت بـه             

هاي احتیاط سپاه یکـم و سـپاه دوم و همچنـین       ر این منطقه پیدا کرد، تدریجاً به اتقال یگان هاي جدید و یگانسمت اصلی تالش هاي ایران د   
 8نیروهاي دشمن  که از ابتدا تا انتهاي عملیات به منطقـه وارد شـدند، مجموعـاً    .  نیروي مخصوص از لشکر گارد، اقدام کرد  68 و   66دو تیپ   

  گردان بودند4تیپ و 
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  . بود
 روز چنـد . دیـدم  را 2 المقدس  بیت عملیات از فیلمی. رسیدم منزل به شب هشت ساعت

 و محـسن . بـود  تنهـا  مهـدي  و نبـود  عفـت . بـودم  ندیده را ها  فیلم ،نداشتم تلویزیون که اخیر
  . آمدند بستگان
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1988 انویهژ   24  1408 الثانی جمادي 4    |  بهمن 4 یکشنبه



 سـاعت ده    تـا . گفتم را جنگ وضع مختصراً ،جلسه شروع از قبل. آمدم مجلس به وقت اول
 و همـدان  برخـوار،  هـاي   نماینـده  بـا  دفترم در ظهر از پیش. ماندم علنی جلسه در و نیم صبح  

  . داشتم مالقات لنجان
 و 1حکیم مهدي سید شهادت دنباله  ب سودان در تبلیغاتی برنامه درباره آقامحمديآقاي  

 میلیـون  یـک  که بود آورده را نفر دو پناهنده آقاي و کرد صحبت رمضان قرارگاه کارهاي
  . بدهند )ع(حسین امام لشکر بهکه  کردم حواله. آوردند جنگ برايکمک مالی  تومان

 کـار  قـانون  اصـالح  در کـه  داشـت  گلـه  نگهبـان  شـوراي  زا .آمد کمالی] حسین[ آقاي
 رئـیس ] آقاي مجید قاسـمی   [. دادم انجام را مانده عقب کارهاي عصر تا. کنند  نمی همکاري

 آنها. کردم تأکید ضروري ارزهاي دادن مورد در .گفت ارز کمبود از و آمد مرکزي بانک
   .آمدم خانه به و کردم رهشت و نیم کا ساعت تا من و رفتند

 .خواسـت   مـی  وقت امام با )ع(الشهدا سید 10 لشکر افراد مالقات براي و کرد تلفن یاسر
 بـه  رفـتن  براياو هم   . خوردیم هم با ،آورد شام محسن خانه از مهدي. اند  برگشته ماؤوت از

  .دارد عجله ولی ،برگردد یاسر تا کند صبر گفتم. شود می آماده جبهه
  
  

                                                
السالم سید مهدي حکیم از روحانیون مخالف رژیم بعث عراق که براي شرکت در یک کنفرانس اسالمی بـه خـارطوم پایتخـت     حجت ا - 1

سودان سفر کرده بود، هنگام مراجعت از مالقات دکتر حسن ترابی مسئول جبهه ملی اسـالمی سـودان، در ورودي هتـل هیلتـون تـرور شـد و           
مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق، مأمورین رژیم صـدام را عامـل تـرور شـهید     . دن، به شهادت رسید و گرربراثر اصابت گلوله به ناحیه کم   
  .سید مهدي حکیم معرفی کرد

 تلگراف تسلیت به مناسبت شهادت حجت االسالم والمسلمین سید مهدي حکیم
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 عـالی  شـوراي  در شـرکت  بـراي سـاعت هـشت و نـیم    . شـدم  بیـدار  صـبح ساعت پنج و نـیم   
 ساعت تا. داشتیم مصوبه چند. بودم آنجا ظهر تا. رفتم اي  خامنه آقاي دفتر به جنگ پشتیبانی

  . گذشت ها گزارش خواندن و استراحت به چهار
 مـدعی  .بـود  ناراضـی  هرمزگـان  شهید بنیاد رئیس تغییر از. آمد زائري] غالمعباس[ آقاي

 فشار تحت که جدید مسئول مقابل در و مخالفند شهدا هاي  خانواده و بوده خطی اقدام است
  . کنند می مقاومت آمده جمعه امام

 بـراي  و داد کـار  وضـع  از گزارشـی . آمـد  بازرگـانی  وزیر] حسن عابدي جعفري  [ صرع
 تـصمیم . کـرد  اسـتمداد  و مـشورت  ،دارنـد  90 اصـل  کمیـسیون  با که مسائلی و امور تسهیل
  . پذیرفت نمی را آنها گذشته در. کند کار بیشتر اصناف بااست  گرفته

. آورد جنـگ کمـک بـه      بـراي  را اش  نساجی کارخانه سهامو   آمد صوفی اهللا فتح آقاي
 کـشور  در بـی آ هـاي   راه ایجـاد  خصوص در پیشنهادي .بریزد 55 حساب به و بفروشد گفتم

 سرپرسـت  و کـارپردازي  از .آمدنـد  مجلـس  عمـومی  روابـط  کارکنـان  از نفـر  چنـد . داشت
  . کنند می عمل خطیکه آنها  بودند مدعی و ندداشت گله کل ادارات

  
  

1988 انویهژ 26              1408 الثانی جمادي 6    |  بهمن 6 شنبه سه

  
 جلسه درساعت ده و نیم       تا. رفتم رسمی جلسه به یکسره. رسیدم مجلس به معمول از دیرتر
 کارهـاي  انجـام  بـراي  عـصر . دادم انجـام  مالقـات  چند. بود زیاد نمایندگان مراجعات. بودم

  . نرفتم فرهنگی انقالب عالی شورايجلسه  به، سفر روزهاي افتاده عقب
 شـب  اول. 1اسـت  هـا   رسـانه  مهـم  مـسأله  ،فارس  خلیج از غربی نیروهاي از بخشی خروج

 کـار  پیـشرفت  شد قرار. شد مشاوره سازي توپ کارخانه ساختن درباره. آمد روحانی آقاي
  . شود مقایسه] سازمان صنایع دفاع[=  ساصد و سپاه

                                                
.  پنتاگون اعالم کرد که به زودي تعدادي از کشتی هاي جنگی و رزمناوهاي آمریکا در خلیج فـارس، ایـن منطقـه را تـرك خواهنـدکرد          - 1

 . موجود در خلیج فارس را عدم نیاز به این نوع کشتی ها عنوان نمودآمریکا  علت کاهش رزمناوهاي 
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 و اي  خامنـه  آقایـان  شـب . رسـیدم  خانه به وقت دیر. بود مجلس درقوا   سران جلسه شب
 گـزارش . نـد نبود وزیـر  نخـست  و احمـدآقا . بودنـد  مجلـس  در مـن  مهمان اردبیلیموسوي  
 و فرانـسه  ،چـین  ،پاکـستان  بـا  روابـط  دربـاره . دادم را آینـده  برنامـه  و 1المقدس  بیت عملیات
  . شد مذاکره فارس خلیج همکاري شوراي
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 سـاخت  در کـه  کارخانجـات  مـدیران  از گروهی. آمدم مجلس بهساعت هشت و نیم صبح      
قبـضه   هـزار  12 روزانه گفتند و دادند کار پیشرفت گزارش. آمدند ،دارند همکاري مهمات
 و 122 تـوپ  گلولـه  مقـداري  و 120 خمپـاره قبضه   2500 و 81 خمپاره هزار 6 و 60 خمپاره
 یک هر به اي  سکه و قرآن .2کردم سخنرانی آنها براي. کند می تولید کاتیوشا مینی موشک

  . شد یههد آنها از
 شـکنی  کـار  و اسـالمی  آزاد دانـشگاه  کار پیشرفت گزارش. آمد جاسبی] عبداهللا[ دکتر

                                                
 در شمال استان سلیمانیه عراق از شمال به ارتفاعات گرده رش و ویوالن، از جنـوب بـه ارتفاعـات االغلـو،     2 منطقه عملیاتی بیت المقدس      - 1

رودخانه قلعه چوالن زمـین منطقـه را   . اع گوجار منتهی می شوددولبشک و یاش قلعه و از شرق به ارتفاعات آمدین و گالن و از غرب به ارتف  
عقبه نزدیک  منطقـه، شـهر بانـه مـی باشـد کـه       . به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده است و از شمال تا جنوب منطقه عملیاتی امتداد دارد     

  .منطقه عملیاتی را با جاده کاگر ـ بانه به شهر بانه متصل می کند
 که مهندس محلوجی رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به اتفـاق قـائم مقـام امـور دفـاعی وزارت صـنایع سـنگین،  جمعـی از          در این دیدار  - 2

مدیران کارخانه هاي تحت پوشش و معاون صنایع خودکفایی وزارت سپاه پاسداران حـضور داشـتند، ابتـدا آقـاي محلـوجی  از نحـوه تولیـد             
ما اگر از آغاز جنگ به فکـر افتـاده   « : نظامی گزارشی ارائه کرد، سپس آقاي هاشمی گفت  مهمات و به کارگیري امکانات جهت خودکفایی      

بودیم تا از امکانات فنی و صنعتی  کشور براي تدارك نیازهاي جنگ  استفاده کنیم، شـاید امـروز بـه کلـی همـه نیازهـاي خـود را در داخـل            
داشتن صـنعت نظـامی قابـل توجـه بـراي      . ریم تسلیحاتی براي ما بی معنا بودکشور تأمین می کردیم و در آن صورت دیگر مساله اي به نام تح     

. ما حاضر نیستیم از فکر حاکمیت اسالم و صدور انقـالب بـه دنیـا دسـت بـرداریم     . آینده کشور اسالمی ما یک ضرورت غیر قابل انکار است    
قطعاً  این طرز تفکر بـا مقاومـت روبـرو    . زیر یوغ کفر بیرون آوریمتوانیم مسلمانان را از  این وظیفه  دینی ما است و باید تالش کنیم هرجا می     

آنـان روي نقطـه اصـلی    . می شود، براي اینکه آنان که نمی خواهند جاي خود را به حاکمیت  اسـالم بدهنـد، بـه آسـانی دسـت بـردار نیـستند         
کـه چیـز دیگـري را جـایگزین حرکـت اسـالمی مـردم        دهنـد، بـراي این   مثال در فلسطین ، به امثال مبارك میدان  مـی . حرکت فشار می آورند  

اما امروز به تدریج مجبور شده اند اعتراف کنند، که مایه اصـلی حرکـت مـدرم در اراضـی اشـغالی فلـسطین فکـر بنیـادگرایی                . فلسطین کنند 
. بلیغ بـراي مـا بـه شـمار مـی آیـد      این اعتراف براي آنان بسیار تلخ است و طرح این سخن، بزرگترین  ت  . اسالمی است که ریشه از تهران دارد      

 سال گرفتار بوده و همیشه با شعار محدود قومیت  و نژاد عرب و ناسیونالیـستی مـی خواسـتند بـا صهیونیـسم مبـارزه       50ها که نزدیک      یفلسطین
یاورنـد و دو مـاه اسـت    وجـود ب ه کنند، اکنون در بدترین شرایطی که دنیاي عرب دارد، توانسته اند از دورن خود حرکتی را در خط اسـالم بـ      

هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال      « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .انـد  که نیروهاي خشن و بی رحم اسرائیلی را در تنگنا و فشار قرار داده      
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366
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 و اي   دوره دانـشجوي  هـزار  صد از بیش. گفت را درمان و بهداشت و عالی آموزش وزراي
 نظـامی  صـنایع  گـزارش و   آمـد  علیـزاده آقاي  . داریم تکدرسدانشجوي   هزار پنجاه از بیش
 عمـومی  روابط کارکنان سیاسی حرکات ازو   آمدند مجلس رکنانکا از جمعی. داد را سپاه
  . داشت جلسهمجلس  رئیسه هیأت عصر. بودند مند گله

 ،امـام  اخیـر  هـاي   صحبت. کردم شرکت مبارز روحانیتجامعه   مرکزي شوراي در شب
 روحانیـت  هـاي   نـامزد  و انتخابات درباره. داشت راست جناح مواضع اصالح در زیادي تاثیر

 وقت دیر. کنند تهیه لیست شد قرار. گرفت قرار مذاکره مورد معیارها و کلیات .شد مذاکره
 کانالده و نیم شب      ساعت اخبار. آمدند وقت دیرو   بودند رفته مهمانی ها  بچه. رفتم خانه به

  .خوابیدم و دادم گوش را]  تلویزیون[ دو
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 در ساعت ده و نیم تا. ندیدم مهمیخبر   ها  گزارش در. رسیدم مجلس بهساعت هشت و نیم     
 یـک  تعقیـب  و کار پیشرفت گزارش. آمد ترابی] مصطفی[ سرهنگ ظهر. بودم علنی جلسه
] وچهرمنـ [ و پهلـوي  رضـا  بـا و   دارنـد  وجود ارتش در عمدتاً که داد را طلب سلطنت گروه

  . مرتبطند 1گنجی
. کرد نگرانی اظهار ها  سازي پرونده از  و آمد]  مجلس[ عمومی روابط معاون زاده رئیس

 زدن خـصوص  در،   ]سازندگی[ جهاد کار که داد گزارش] عملیاتی[ منطقه از عظیمی آقاي
 گزارش که دادند جواب .کردم اعتراض جهاد وزیر به. ندارد پیشرفت ژاژیله در پل و جاده

  . شود می تمام موقع به کارو  نیست رستد
 انجـام  بـراي  .کـردیم  مـذاکره  امـام  بـا  تهـران  لشکرهاي افراد مالقات درباره امام دفتر با

محمد [ آقایان. رساندم روزه ب  را کارها دفترم در شب هشت ساعت تا ،مانده عقب کارهاي
 گـزارش  سپاه به ارتش یچقوش پادگان از بخشی تحویل درباره. آمدند فاضل و نظران] علی

  . دادم وعده .خواست ارز زمین به زمین موشک تولید برايو  آمد ترکان مهندس. دادند

                                                
هاي  براي ایران، سردمدار گروه! هاي اساسی  رضا پهلوي فرزند شاه مخلوع ایران و منوچهر گنجی دبیر کل سازمان حقوق بشر و آزادي- 1

 .سلطنت طلب مخالف نظام جمهوري اسالمی در خارج از کشور بودند
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 جبهـه  کـه  نشدند قانع یک هیچ باالخره و داشتند مباحثه رفتن جبهه سر بر یاسر و مهدي
  .بروند نفر دو هرکه  کردم قبول .بیندازند تاخیر به را
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 دانشگاه به جمعه اقامه براي. کردم مطالعه جمعه هاي خطبه براي منزل در ساعت ده و نیم     تا
 و اشـراف  هـاي  ویژگـی بـا موضـوع      اجتمـاعی  عـدالت ادامه بحث    در اي  خطبه. رفتم تهران
 همـشیره  مهمـان  هـا   بچـه . 1کـردم  دایـرا  المقدس  بیت عملیات و انقالب آثار بارهدر اي  خطبه

ــد ــار، ]الهــوتی[ ســعید و مــن و بودن ــزل دررا  ناه ــاي عــصر. خــوردیم من ــد[ آق ] عبدالمجی
  . خواست تسهیالت و بیشتر بودجه و داد را انقالب تاریخ بنیاد کار گزارش. آمد معادیخواه

 انـد   آمده فرن هزار سه. آمدند امام با مالقات ترتیب براي) ع(سیدالشهدا لشکر فرماندهان
 مالقـات  نوبـت  چنـد  و متـوالی  روز دو شد قرار. هست هم )ص(رسول حضرت 27 لشکر و

  .  استشده موفق و بوده مالقات این پیگیر یاسر. کنند
 از حکـومتی  احکـام  بـراي  مـصالح  تشخیص مرجع تعیین درباره. آمد احمدآقا شب اول

 فـردا  جلسه در شد قرار. بدهد ديپیشنهاقوا   سران جلسه فرموده امام. شد مذاکره امام طرف

                                                
 در خطبه اول، ادامه بحث عدالت اجتماعی در اسالم با موضوع استکبار و استـضعاف دنبـال شـد و دربـاره  ویژگـی هـاي ایـن دو طبقـه،                  - 1

در خطبـه دوم دربـاره مـساله جنـگ و شـرایط      .  معصومین علیهم السالم به نمازگزاران ارائه گردیدمواردي با استفاده از آیات الهی  و روایت         
جاري آن و دالیل گسترش جنگ شهرها، نقشه آمریکا براي حضور در خلیج فارس و مقاومت مردم ایران در جنـگ شـهرها مطـالبی مطـرح        

هـا   اینهـا مـدت  . ت بار خود در خلیج فارس برنامه دیگري را تنظیم کردآمریکا پس از شکست خف« : در بخشی از خطبه دوم آمده است    . شد  
البتـه  تـضادي وجـود دارد کـه ایـن تـضاد مـانع        . بود که ما را تهدید می کردند به موشک هاي دور بردي که ممکـن اسـت بـه عـراق بدهنـد         

ه عراق داده می شود، ممکن است فردا به دست ملـت  ترس آنها این است موشکی که امروز ب  . اینهاست که دستشان براي اقداماتشان باز باشد      
آن روزي . عراق، علیه جاهایی مثل اسرائیل و کشورهاي عربی شبیه اسرائیل به کار گرفته شود و تجربه ایران، این خطر را جدي کـرده اسـت       

 نمی کردند یک روزي ایـن امکانـات بـه دسـت     که این امکانات را به رژیم سابق ایران می دادند، آنها ایران را جزیره امنی می دانستند و فکر    
اگر آمریکا فکر می کرد سـالح هـایی کـه بـه ایـران داده      . نیروهاي حزب اللهی می افتد و اینها این گونه در مقابل خودشان به کار می گیرند    

م شاه بدهـد و ایـن تجربـه شـده     است روزي در خلیج فارس مقابل هواپیماهاي خودش قرار می گیرد، غیر ممکن بود که اینها را به دست رژی    
اینها نگران هستند از اینکه  چیزهایی به عراق بدهند تا فردا کنترل از دستشان بیرون برود، ولی حاال چه می شود که با ایـن نگرانـی کـه         . است

 قدر بـاال مـی باشـد کـه     دارند، باز هم می دهند، جواب آن این است که اینها پیش خودشان قدري مسأله را حل کردند ولی خطر اسالمی آن       
دفتـر  » ، جلـد دهـم،  1366هـاي جمعـه سـال     هاشمی رفسنجانی، خطبه« کتاب ←رجوع کنید » . آنها آن خطر کوچکتر احتمالی را می پذیرند      

  .1388نشر معارف انقالب، 
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 و موشـکی  مرکـز  سـاخت  کـار  پیشرفت گزارشو   آمد محسن. شود تهیه پیشنهاد این ،شب
. ندبود مهمان ،هایش  بچه و حمید و فائزه با عفت.  را داد  ها  بچه منزل ساخت مخارج حساب

  . خوردیم شام
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ین ا پارلمان به انگلیس خارجه وزارت گزارش ،مهم مسأله. گرفتم را بیگانه رادیوهاي اخبار
ه بـ  و هـا   کـشتی  بـه  حملـه  کننـده  شـروع  و جنـگ  آغـازگر را   عراق صریحاً که است کشور

  . استکرده  معرفی جنگ شرور عنصر و شهرها زدن و شیمیائی اسلحه کارگیري
 در آمریکـا  سیاستاو با . بود روابط توسعه و معارفه براي یشتربمالقات   .آمد یونان سفیر

 و جنـگ  دربـاره  .آمـد  شـوروي  سفیر] آقاي والدیمیر گودوف  [. نمود مخالفت فارس  خلیج
 بــراي گفـتم  و کـردم  تکیـه  افغانـستان  از شـوروي  خـروج  لـزوم  بـر . شـد  مـذاکره  افغانـستان 
 ،جنـگ  مـورد  در و کنـیم  همکاري حاضریم ،افغانستان آینده در آمریکا نفوذ از جلوگیري

. آمـد  مجارستان سفیر] آقاي کازمر [. گفتم سیاسی اقدامات موفقیت شرط را متجاوز معرفی
  . بود معارفه و تشریفاتی مالقات

 نیروهـاي  کـه  خواست کمک. آمد] معاون وزیر نفت  [ پور عاصمی] محمد جواد [ آقاي
 و گرفتـه  آتـش  منـافقین  یـا  هـا  عراقی توسط ما نفت چاه که - را موسیان در اي  منطقه مسلح

 در هنـوز  هـم  چـاه  حلقـه  دو. شویم چاه کردن خاموش به قادر تا کنند عملیاتی  - سوزد  می
  . کنند پیگیري گفتم روحانی دکتر به. هاست عراقی اشغال

 لطیفـی  انتقـاد  ،فـارس   خلـیج  در آمریکـا  بـا  این کـشور   همراهی از. آمد هلند سفیر عصر
 درباره سئوال چند وا .شد تمایل اظهار کشاورزي و آب مدیریت در همکاري براي و کردم

  . داشت امام اخیر اظهارات و انتخابات
 تکـرار  را معلوممـان  موضـع  کـه  کـرد  استفسار جنگ ختم راه دربارهو   آمد اسپانیا سفیر

 آمریکـا  حـضور  و اشـغالی  اراضی در اسرائیل قساوت با مخالفت در آنها موضع از و کردیم
  .1کردم تشکر فارس جخلی در

                                                
خی،  زمینـه هـاي  فعالیـت و گـسترش     حضور  اسالم در اسپانیا  و وابستگی هاي فرهنگـی  و تـاری  «:  در این دیدار ابتدا سفیر اسپانیا  گفت      - 1

  بـه صـورت   گاسپانیا  در جنگ ایران و عراق، بی طرف است و کشورش خواهان کمک به پایان جنـ . روابط دو جانبه  را فراهم کرده است   
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 در انگلـیس  پارلمـان  و خارجـه  وزارت جدیـد  نظـر  اظهـار  ،امـروز  هاي  مالقات اکثر در
 و عـدالت  اجـراي  بـراي  عملـی  اقـدام  مطالبه و کردم مطرح را عراق بودن متجاوز خصوص

  . نمودم متجاوز کیفر
 سـازي جدا برنامـه  و سـپاه  نیروهـاي  بـراي  فرمانـده  تربیت برنامه .آمد منش ظریف آقاي

  . کرد مطرح را مشموالن به امتیازات و خدماتی و رزمی هاي بسیجی عنوان
 خانه به. کشید طول یازده و نیم      ساعت تا  و بود وزیري نخست در قوا سران جلسه شب

  . نیامدم
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. مانـدم  علنی جلسه درده و نیم     تا. کردم کار دفترم در  ساعت هفت و نیم صبح     تا وقت اول
 فک عقب دندان از بخشی. کردند نصب را دندانم روکش  و رفتم دندانپزشکی به تنفس در

 تشخیص مرجع تعیین خصوص در ،امام براي اي نامه. داشتم مالقات چند ظهر.  است شکسته
  . 2دادم انجام ژاپن] کی.اچ.ان[ تلویزیون با اي مصاحبه عصر. 1کردم تهیه حکومتی مصالح

                                                                                                              
رس و سیاسـت  منصفانه می باشد و با اینکه اسپانیا  در رده کشورهاي غربـی  اسـت، مخـالف خـود را بـا حـضور آمریکـا  و نـاتو در خلـیج فـا            

سپس آقاي هاشمی از موضع دولت اسپانیا  در قبال لشکر کشی آمریکـا بـه   » .گرانه اسرائیل  در مورد مردم فلسطین اعالم کرده است      سرکوب
بـل  مقاومت  اسـپانیا در مقابـل فـشارهاي آمریکـا قا    «: خلیج فارس و حمله به مردم مظلوم فلسطین اشغالی و توسعه اسرائیل  تشکر کرد و افزود 

آنهایی که به دنبال آمریکا  وارد خلیج فارس شده انـد،  اکنـون بایـد بـا سـرافکندگی خـارج شـوند وهـیچ  جـوابی نیـز بـراي               . قدردانی است 
: نماینده امام در شوراي عالی دفاع، در مورد  درخواست سفیر اسپانیا  مبنی بر کمک به پایان جنـگ اعـالم داشـت         » .شان نخواهند داشت   ملت

ایـن  . هاي متنفذ سازمان ملل این حقیقت را اعالم کنند که عراق آغازگر  جنگ است، مقدمات  پایان جنـگ  فـراهم شـده اسـت          اگر کشور «
اگر همین حقیقت را شوراي امنیت نیز  اعالم کنـد، مـا   . روزها پارلمان و وزارت خارجه انگلیس، متجاوز بودن رژیم عراق را اعالم  کرده اند  

 و شما به عنوان یکی از اعضاي کشورهاي بازار مشترك  اروپا،  از اعضاي دیگر این جامعه می توانید  بخواهیـد کـه        اي نخواهیم داشت   مساله
 ».این حقیقت را اعالم کنند

 در این نامه که به امضاي آیت اهللا موسوي اردبیلی، آیت اهللا خامنه اي، حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینـی ، مهنـدس میـر       - 1
خواسته شده است که در تعیـین مرجـع  حـل اخـتالف میـان  مجلـس       ) ره(ین موسوي و آیت اهللا هاشمی رفسنجانی رسید، از امام خمینی    حس

 .متن کامل این نامه در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است.  شوراي اسالمی  و شوراي نگهبان تسریع شود

  شـوراي امنیـت ، پیـشنهاد کـشورهاي همکـاري خلـیج       598ري اسالمی در قبال قطعنامه  در این مصاحبه به سواالتی درباره مواضع جمهو   - 2
)  ره(آقاي هاشمی  همچنین در این مـصاحبه در خـصوص نامـه امـام خمینـی     . فارس براي پایان جنگ و روابط ایران و شوروي پاسخ داده شد      

در ایـن مـصاحبه دربـاره نامـه امـام      .  خاورمیانه مطالبی بیـان کـرد  به رئیس جمهور، قیام ملت فلسطین و نقش ژاپن در برقراري صلح در منطقه         
مسئله  این بود که چـون نظـام مـا اسـالمی     .  من در نماز جمعه هم گفتم ناظرین خارجی نمی فهمند که اینجا چه می گذرد « : خمینی گفته شد  

ی کند که یک حکمی از احکام اسـالم را موقتـاً تعطیـل    است و در چار چوب  احکام اسالم باید قوانینمان باشد، گاهی مصالح روز ایجاب  م      
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 وزیـر ] آقاي مسعود روغنـی زنجـانی    [ و وزیر نخست حضور با بودجه و برنامه کمیسیون
 بـه  و شـد  مذاکره ،دفاع ارزي و ریالی بودجه درباره. داشت جلسه دفترم در بودجه و برنامه

 .رفـتم  نـه خا بـه . دادم انجـام  را کارهـا  دفتـرم  درهـشت و نـیم       ساعت تا. رسیدیم تصمیماتی
 و جبهـه  به رفتن براي را خودشان ،مهدي و یاسر. کرد تهیه شام مهدي. بودند مهمانی ها  بچه

  .کنند می آماده عملیات در شرکت
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ربـع   سـاعت ده و      . 1کـردم  صـحبت  رحمت روز درباره دستور از قبل. آمدم مجلس به زود
 اجـازه  و داشـتیم  مـصوبه  چنـد . رفـتم  جنـگ  پـشتیبانی  عالی شوراي به  و کردم ختم را جلسه
. شـود  چـاپ  اسـکناس  2 کربالي سوي به طرح مخارجتأمین   براي ،ریال میلیارد 160 دادیم

                                                                                                              
بحث برسر این بود که حکومت اسالمی چنین حقی را دارد یا نه؟ امـام فرمودنـد  دارد و حـاکم مـی توانـد بـه خـاطر مـصالح جامعـه،               . بکنیم

ی آن نیست که اختیارات کامل بـه دولـت و   و این چیزي است که در گذشته هم اتفاق افتاده، این به معن  . بعضی از احکام فرعی را تغییر بدهد      
فـرض کنیـد معـدنی در ملـک شخـصی واقـع شـده و        . یا جاي دیگري داده بشود مثال مالکیت خصوصی کـه در اسـالم پذیرفتـه  شـده اسـت        

در حکومت می خواهد براي استفاده از معدن بر خالف رضایت صاحب ملـک از آن ملـک اسـتفاده کنـد، ایـن  بـا یکـی از احکـام اسـالمی           
امام فرمودند حکومت  حق  دارد،  اینجا اگـر صـاحب ملـک هـم راضـی نباشـد، آن       . تعارض است که حق مالکیت این فرد را نقض می کند   

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .معدن را استخراج کند

انسان اگر با فاصله اي که از تاریخ پیروزي انقالب گرفته است، به حادثـه اي کـه   «:  بهمن  گفت12ت روز  آقاي هاشمی با اشاره  به اهمی    - 1
.  سال پیش اتفاق افتاده، نگاه بکند، متوجه می شود که این مسئله، حادثه بسیار عجیبـی در تـاریخ اسـت   9 بهمن  12در روزي مثل امروز، یعنی      

رهبري که سخت مورد بغض نظـام حـاکم باشـد و کـشوري     .  حادثه را اصال در جاي دیگري سراغ دارنددانم که آیا آقایان، نظیر این   من نمی 
دست دشمن خونین، جراحت دیده، عصبانی و روانی باشد، آن وقت این رهبر با چـه شـهامت، شـجاعت و ایمـانی از کـشور      آن  که همه چیز    

 نیست، از فضاهایی که در اختیار خودش نیـست و در فرودگـاهی کـه بـاز     دیگري  بلند می شود و با پاي خودش در هواپیمایی که از خودش     
. شـود  ها و امکانات امنیتی  آن دست خودش نیست، وارد مـی  در تصرف خودمان نیست و به میان  کشوري که حداقل به صورت ظاهر، پست  

ک ایمـان ، اعتقـاد، صـالبت و شـجاعتی بـه انـدازه       این عمل با توجه به اینکه  همه چیز انقالب به این شخـصیت و رهبـري وابـسته بـود، بـه یـ         
اگر انسان یک ذره در حقانیت خـودش و ایمـان ملـت خـودش تردیـد داشـته باشـد، چنـین  اقـدامی را انجـام           . اقیانوس هاي جهان نیاز داشت 

در آن روز .  بودنـد، نمـی گـذرد   دهد و از این مسیر طوالنی که تمام کشورهاي در مسیر، با انقالب موافق نبودند و با رژیم حاکم دوسـت    نمی
ممکن بود هر حادثه اي در فرودگاه ، میدان آزادي و یا خیابان ها و بهشت زهرا اتفاق بیفتد، رژیم که با آن همـه عالئـق دنیـوي مـی دیدیـد،            

یـدان شـهداء و جاهـاي    همه چیز دارد از دستش می رود، با گرگ صفتی، هر کاري را ممکن بود انجام دهد و ما قـبالً  نمونـه هـایش را در م          
 12در حقیقـت رژیـم در روزي مثـل ایـن روز یعنـی      . دیگر دیده بودیم و این ملت  در آن  شرایط چقدر  شجاع و آماده براي فـداکاري بـود    

دفتـر نـشر معـارف    »  ، جلـد شـشم،  1366هاشمی رفسنجانی، نطق هـاي پـیش از دسـتور سـال     « کتاب ←رجوع کنید   » . بهمن  شکست خورد   
  . 1388انقالب، 
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 مـصالح  تـشخیص  مرجـع  تعیـین  بـراي  امـام  بـه  نامـه  دربـاره  اي  خامنـه  آقـاي  بـا  جلسه از بعد
  . دادم انجام را کارها دفترم در دو ساعت تا. کردیم مذاکره حکومتی
و از لزوم اصالحات  آمد]  حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت   [ رازینی] علی[ آقاي عصر

 در اصـالح  ضـرورت  درباره هم ایشان. آمد یونسی] علی[ آقاي. گفت ارتش فرماندهاندر   
  .داشت تاکید کار سر بر اللهی حزب جوانان آوردن و ارتش فرماندهان
 دربــاره. آمـد  اسـتخدامی اداري و  امـور  سـازمان  رئـیس  ، رضـوي ] سـید منـصور  [ آقـاي 

 نیـروي  تقویـت  پیـشنهاد  و داشـت  گلـه  اش  اداره هـاي   آموزش با علوم وزارت هاي  مخالفت
 بـراي  هـا   آلمانی الگوي از طرحی  و آمدند برادرش و درویش آقاي. داشت را دفترم انسانی

 دفتـرم  درهشت و نیم     ساعت تا شب. کردند ارائه را جنگ معلوالن نگهداري مرکز ساختن
 شـاکی  سـپاه  صـنایع  براي ارز تخصیص عدم از ؛آمد دوست  رفیق] محسن[ آقاي. کردم کار

  .است
  

1988 فوریه 2            1408 الثانی جمادي  13    |  بهمن 13 شنبه سه

  
 علنـی  جلـسه  در هـر ظ تا ،بودند غایب رئیس نایب دو هر چون. رسیدم مجلس به زود خیلی
 زائـري ] غالمعبـاس [ آقاي عصر. آمد اداري امور براي مجلس کارمندان از یکی ظهر. ماندم

کـه   بـودم  داده را خیریـه  دالر مبلغـی . آمـد ] نماینده بندرعباس و عضو هیأت رئیسه مجلس   [
  . آورد آزاد نرخ به ریال 1062 دالر هر. کند ریال به تبدیل

.  اسـت  آمـده  منطقـه  از تـازه . داد توضـیح  را آینـده  لیـات مع برنامهو   آمد سنجقی آقاي
 و گفـت  را دهلـران  مـشتعل  نفـت  چاه کردن خاموش طرح و مذاکرات نتیجه روحانی دکتر

. کـرد  مـشورت  دفـاع  کمیـسیون  در گیـري    تـصمیم  براي دفاعی ارزي و ریالی بودجه درباره
  . خواست بیشتر ارزي بودجه ،سپاه صنایع برايو  آمد] مسئول صنایع سپاه[ علیزاده آقاي شب

. بـود  حکومتی مصالح تشخیص مرجع اطراف در ها  بحث بیشترقوا،   سران جلسه در شب
 این امام نظر ،احمدآقا اظهار به بنا و ندارند قبول را آن امام که ایم  داده امام به پیشنهادي قبال

 قـانون  مـستقالً  بتواننـد  ،نگهبـان  شوراي و مجلس نظرات با ارتباط بدون گروه این که ستا
 شـوراي  فقهـاي  و گـروه  ایـن  از ترکیبـی  براسـاس  ،رسـیدیم  جدیدي پیشنهاد به. کنند وضع
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  .نرفتم خانه به شب. 1نماید مطرح امام با احمدآقا شد قرار که نگهبان
1988 فوریه 3         1408 الثانی جمادي  14    |  بهمن 14 چهارشنبه

  
سـپس   و داشـتیم مجلس  علنی جلسهده و نیم  تا. کردم کار ساعت هفت و نیم   تا نماز از بعد

 شـدن  اکاندیـد  دربـاره . آمـد ]  نماینـده زاهـدان   [ شـهرکی ] غالمعلـی [ آقـاي . آمدم دفترم به
 اي  زواره] سیدرضـا [ آقـاي . آمـد  مجلـس  اداري امـور  براي داغی قرچه آقاي. کرد مشورت

  . شد قانع ،دادم ضیحتو. کنم می وتو را کارپردازي تصمیمات بعضی که داشت گله. آمد
دوربـین   .آمـد  یاسـر . خواسـت   مـی  عملیـاتی  منطقـه  در تـردد  جـواز  کـارت  .آمد مهدي

تنظـیم   بـراي  سـیما  و صـدا  از. انـد   جبهـه  عـازم  دو هـر  ؛خواسـت   مـی  جبهه براي فیلمبرداري
 تـا . نـشد  درسـت امـا    آمدنـد ،  شـود   مـی  پخـش  ماهواره از که هایی  برنامه گرفتنو   تلویزیون

 رفـتم  سـخنرانی  براي اندیشمندان کنگره برگزاري محل به. کارکردم دفترم در هفت ساعت
 صـحبت  اسـتکباري  کـشورهاي  قدرت خاطر به بشر حقوق مقررات اجراي مشکل درباره و

  . 2کردم

                                                
بـسم اهللا   « : در پاسخ به نامه مـسئوالن نظـام در خـصوص تـشکیل مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام چنـین مرقـوم فرمـود           ) ره( امام خمینی   - 1

الرحمن الرحیم، گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص ایـن امـور مرجـع هـستند، احتیـاج بـه ایـن          
ن براي غایت احتیاط، در صورتی که بـین مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي نگهبـان شـرعاً و قانونـاً توافـق حاصـل نـشد،                مرحله نیست، لک  

خامنه اي، هاشمی، اردبیلی، توسلی،  موسوي خـوئینی هـا، و جنـاب    : مجمعی مرکب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسالم   
تشخیص مصلحت نظام اسالمی تشکیل گردد؛ و در صورت لـزوم از کارشناسـان دیگـري هـم     آقاي میرحسین موسوي، و وزیر مربوط، براي     

احمد  در ایـن مجمـع شـرکت    . دعوت به عمل آید و پس از مشورت هاي الزم، رأي اکثریت اعضاي حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد    
ته باشند که مصلحت نظام از امـور مهمـی اسـت کـه گـاهی      حضرت آقایان توجه داش. می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع تر برسد      

 امروز جهان اسالم نظام جمهوري اسالمی ایران را تـابلوي تمـام نمـاي حـل معـضالت     . غفلت از آن موجب شکست اسالم عزیز می گردد       
 گـان زمـین را در زمانهـاي    مصلحت نظام و مردم از امور مهمی است که مقاومت در مقابل آن ممکن اسـت اسـالم پابرهن  . خویش می دانند

دور و نزدیک زیر سئوال برد، و اسالم آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دالر توسط ایـادي داخـل و خـارج آنـان پیـروز         
اهللا الموسـوي   روح - 1366 بهمـن مـاه   17بـه تـاریخ   .  از خداي متعال می خواهم تا در این مرحله حـساس آقایـان را کمـک فرمایـد             . گرداند

  ).ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی464، جلد بیستم، صفحه »صحیفه امام« کتاب ←رجوع کنید »  .الخمینی
آنهـایی کـه ایـن  اعالمیـه را تهیـه و تـدوین کردنـد، کـار         «:  آقاي هاشمی  در این سخنرانی  با اشاره به اعالمیه  جهانی حقوق بشر گفـت       - 2

شـاید آنـان   .  و مجموعه اي ارائه دادند که از نظر محصول فکر انسانی متعالی است و ما تأثیر نسبی آن را انکار نمـی کنـیم       بزرگی انجام دادند  
مـضامین حقـوق بـشر    . در این کار حسن نیت  داشتند، ولی دولت هایی که آنها را اعالم کرده بودند، حـسن نیـت نداشـتند و االن هـم ندارنـد       

ر، آزادي انسان، دموکراسی و نظایر آن چیزهاي بسیار خوبی است، اما بایـد دیـد کـسانی کـه عهـده دار اجـراي          نظیر صلح، عدم توسل به زو     
هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی هـاي سـال    « کتاب ←رجوع کنید » .چنین  مضامینی هستند، تا چه اندازه به این افکار و نیازهاي انسانی وفادارند      

 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366
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 پـسته  درخت قصب هلچ .بودند آمده نوق از فرزندش و کارگرمان. آمدم خانه به شب
  .کردم موافقت جبهه در فرزندش حضور خاطر به ؛کرد تقاضا مجانی

  
  

1988 فوریه 4        1408 الثانی جمادي 15    |  بهمن 15 پنجشنبه



 شـدن  بـزرگ  جـز  ،نبـود  مهمـی  مـسأله  هـا  گزارش در ،رسیدم مجلس بهساعت هفت و نیم    
 نماینـدگان  مجلـس  در ،نیکاراگوئه شورشیان براي آمریکا جمهور رئیس درخواستی بودجه
  . آمدم دفترم بهو  کردم ختم سپس و دادیم ادامه را علنی لسهجساعت ده و نیم  تا. آمریکا

 سـوریه  و لبنـان  مـسائل  دربـاره . آمـد  سـوریه  در سـفیرمان  اختـري ]  محمد حـسن  [ آقاي
 گـیالن  دانـشگاه  در منتظـري  آقـاي  نماینـده  امینیان آقاي .کرد مشورت و داد هایی   گزارش

 گلـه  دانـشگاه  مدیران با]  ه رشت امام جمع [ احسانبخش] صادق[ آقاي هاي  مخالفت از .آمد
  . آمدند رزمندگان به کمک و جبهه به رفتن امور تهیه براي یاسر و مهدي. داشت

آقـاي  [. آمد هوانیروز بیشتر همکاري درخواست و جنگ امور براي سنجقی آقاي عصر
 ازکـه    زمانیـان  آقاي جواب در .آمد نهاوند مسائل مورد در تهران دادستان] مرتضی اشراقی 

 و کـرد  رد را او ادعـاي  و داد توضـیحاتی  ،اسـت  شاکی قاچاقچی زندانیان به نسبت کنجهش
 بازداشـت  مـورد  در. آمـد  علیخـانی  قـدرت  شـیخ  آقـاي . داد را دادسـتانی  عملکرد گزارش
 دربـاره و   آمـد  کیـاوش ] محمدسید[ آقاي. داشت مطالبی رضغ اعمال احتمال به اي  نماینده
  . مطرح کرد مطالبیخوزستان و آبادان مسائل

  
1988 فوریه   5  1408 الثانی جمادي 16     |  بهمن 16 جمعه



. داریم و داشته برف بارش امروز و دیشب. داشتم استراحت ،نبود زیادي کار. بودم منزل در
 و آورد مقدمــه بــا را تـاور  گــزارش ،اول بخـش  و آمــد زورق] محمـد حــسن [ آقــاي عـصر 

 جنـگ  در عـراق  بودن آغازگر مورد در انگلیس اخیر عترافاتا روي گفتم. داد توضیحاتی
  . دارد ظن سوء ،اعتراف این از انگلیس اهدافخصوص  دراو  .کنند کار

 دارد بنـا  ،هـایی   نـاراحتی  تاثیر تحت اصفهانی طاهري آقاي که گفت تلفنی رازینی آقاي
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 تاختـه  سپاه فرماندهان به و کند مطرح را اي  اعتراضیه استعفاي ،اصفهان جمعه نماز در امروز
 عصر. بودند مهمانمان بستگان و محسن شب. کنند جلوگیري که خواستم امام دفتر از. است

  .است جالب ؛کردم تماشا» شیالت «نامه ب تلویزیون از فیلمی
  

1988 فوریه 6               1408 الثانی جمادي 17    |  بهمن 17 شنبه



 آقـاي . اسـت  آفتـاب  شـهر  در و بارید  می برف رانشمی در .رسیدم مجلس بهصبح   نه ساعت
 امنیـت  شـوراي  در وضـع  گزارش .آمد]  معاون وزیر امور خارجه   [ الریجانی]  محمد جواد [

 کـار  ایران تحریم روي فرانسه و آمریکا فقط است مدعی. گفت را 598 قطعنامه با رابطه در
 ،آنجا در را ما وضع مجموعاً . ندارد اصراري  انگلیس و نیستند موافق چین و روس. کنند  می

 حـل  بـراي  ایران دخالت خصوص در شوروي پیشنهاد قبول درباره و داند  می گذشته از بهتر
 لیبـی  پیـشنهادي  جانبـه  سـه  جلـسه  از کار است بهتر و موافقم گفتم. پرسید افغانستان مشکل
  . شود شروع

 قـوه  هـاي  عفضـ  بـه  راجـع . آمـد  90 اصـل  کمیـسیون  از ،نـژاد  سجادي] میرغفار[ آقاي
 حرکات از. آمد رئیسه هیأت منشیخزاعی  ] محمد[ آقاي. داد ارائه مواردي و گفت قضائیه

 کارکنـان  در. داشـت  گلـه  موسـویان ] سیدحـسین [ آقـاي  مقابـل  در عمومی روابط کارکنان
  . دارد وجود خطی معارضه جدید

 گلـه  بـاختران  در هـا   اصـفهانی  حاکمیت از. آمد باختران نماینده صفائی]  ارسالن[ آقاي
 مـسأله  همـین  و اسـت  کرده جمع امضاء  - کرمانشاه – سابق اسم برگرداندن براي و داشت
  .  استشده منطقه در اختالف باعث

 شـوراي  فقهـاي  بـا  مـن  ،داشـت  پیـشنهاد . آمـد  نگهبان شوراي حقوقدانان از مدنی آقاي
 مـشکالت  بـا  آنهـا  بیشتر شدن آشنا براي ،باشم داشته دوستانه و خصوصی جلسات ،نگهبان
  . آید وجود به تعدیلی آنها يآرا در نتیجه در که کشور
 احکـام  تـشخیص  مرجع مورد در قوه سه سران نامه به امام جواب متن درباره احمدآقا با

  .کردم مذاکره والیتی
  

1988 فوریه 7         1408 الثانی جمادي 18    |  بهمن 18 یکشنبه
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 عمومی روابط معاون زاده رئیس آقاي نه و نیم     ساعت. آمدم مجلس بهساعت هشت و نیم     
 کـشور  اجرائـی  امـور  رأس در مـن  که است این نظرش. داد ارائه هائی  تحلیل  و آمدمجلس  

 مجلـس  نماینـدگان  گفـتم . دانـد   مـی  کشور یلک مدیریت صنق را بزرگ مشکل. گیرم قرار
  . است امور رأس در جنگ و نیستم مایل هم خودم و دهند نمی رضایت

 بـه  اهتمـام  و انتظـامی  نیروهـاي  تمرکز درباره. آمد کمیته فرمانده] موسوي[ سراج آقاي
 که نمود نقل کرد و  استفسار کردستان به نیرو اعزام و مخدر مواد و منکرات با مبارزه بخش

 متهم پادگان در ارتش با درگیري جریان در که را کمیته فرماندهان از یکی دادم دستور من
  . کردم تکذیب که کنند بازداشت ،است

 نظــامی صــنایع وضــع از. آمــد] ســازمان صــنایع دفــاع[=  ساصــد مــدیران از نیلــی آقــاي
 شان  مهمات مصرف و ارز براي و است راضی. داد گزارش الکترونیکی بخش در مخصوصاً

 آنهـا  از خریـد  بـه  تمـایلی  نیروهـا  و دهند  می خارجی مشابه از تر گران معموالً. کرد استمداد
  . دندارن

 اسـتمداد  تـدارکاتی  و مـالی  امور براي. آمدند ) ص(اهللا رسول 27 لشکر فرماندهان ظهر
  . دادم حمایت قول... و مسکن براي و دادم آنها به ریال میلیون پنج و بیست .کردند

. بودنـد  جبهـه  عـازم  کـه  یاسر و مهدي بدرقه براي. آمدند مجلس به سارا و فاطی ،عفت
جالب است که  ؛دارد خوبی آرامش عفت. کردند وداع و اندمخو آنها گوش در سفر دعاي

 هـاي   غیبـت  ،معمـولی  شـرایط  در. باشـد  آرام گونه این و بروند جبهه به فرزندش دو مادري
 "رود  مـی  جـانم  رامکا ،ران آهسته کاروان اي" سرود آهسته. کند  نمی تحمل را آنها کوتاه

  . بود عادي فاطی حال. کرد می زمزمه را
 برخورد توجیه براي کردستان مسلح نیروهاي قضائی سازمان قاضی ،حسینی آقاي عصر

 ایـن  از دیگـر  کـردم  توصـیه  کـه  آمد تربیتی اردوگاه اشغال جریان در سپاه فرماندهان با تند
 ؛اوسـت  بـا  حـق  قانوناً که کرد اثبات ولی ،نماند آنجا که بودم گفته .باشد نداشته برخوردها

  . گوید می درست
 مهدي سید برادرش مسأله افشاگري براي. آمدند برادرش و حکیم باقرمد  مح سید آقاي

 مشورت او دست در هاي  طرح پیگیري و شده شهید سودان در عراق عمال توسط اخیراً که
  . کرد استمداد عراق آزادیبخش ارتش تقویت براي. شود عمل احتیاط با شد  قرار.کردند
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 را» اگـ مان کـانی  «فـیلم و   رفتـیم  اي  خامنـه  يآقـا  دفتر به سارا و فاطی و عفت همراه شب
 از شـام . اسـت  خالی یاسر و مهدي جاي. رفتیم خانه به وقت دیر .است جالب. کردیم تماشا
  .اند آورده فائزه منزل
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 تـشکیل  ولـی  رفـتم . اسـت  منتظر ،جنگ پشتیبانی عالی  شوراي جلسه گفتند. آمدم مجلس به
 صـحبت  استراتژیک مهم هاي  سالح درباره. آمد دوست  رفیق آقاي. برگشتم مجلس به نشد،

 هـاي  تـالش  کمبـود  از. داد را لبنـان  به سفر گزارشو   آمد خرازي] کمالسید[ آقاي. کردم
 فعالیـت  تمرکـز  بـراي  ،امـام  نماینـده  ترجیحـاً  ،قـوي  مـدیر  یـک  بـه  نیاز و آنجا در فرهنگی

  . گفت مختلف هاي جریان
 نجـات  بـراي  اقـدام  لـزوم  از  و آمـد ]  امام جمعـه آبـادان    [ جمی] غالمحسین[ آقاي ظهر

 کـه  پاکستان علماي از نفر سه دو عصر. گفت بهمنشیر آب کردن شیرین و آبادان هاي نخل
 یهسـور  بـا  چـرا  :داشـتند  سـؤال  چنـد . آمدنـد  ،اند  کرده شرکت اسالمی اندیشه کنفرانس در

 در را مـا  نظـر  و کنـیم؟   نمـی  مخالفت آمریکا مثل شوروي با چرا ؟ عراق عکس بر ،دوستیم
این سوال که    و خواستند سیاسی هاي جناح مقابل در ،پاکستان در شیعه گیري موضع  مورد
   نظرند؟ تحت و وضغمب ایران در علما از بعضی چرا

 مـسلمین  اوضـاع  از مقـداري . آمدنـد  هـم ] اندیشه اسالمی [ کنفرانس مهمان چینی هیأت
  . بود همراهشان هم چین سفیر. گفتند راآنجا 

 در تـصمیمات  اجـراي  بـر  نظـارت  کمیتـه  کار پیشرفت عدم از .آمدشیرازي   صیاد آقاي
فرمانـده حفاظـت و اطالعـات       [ ترابـی  سـرهنگ  آقـاي  شب. بود مند گله فارس  خلیج ریجزا

 سـعدي  حسنی آقایان .کرد مشورتبه   جان دو جاسوس براي سئواالت دربارهو   آمد]  ارتش
  .کردند استمداد و دادند توضیح را آینده عملیات هاي طرح .آمدند جمالی و
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 مراسـم  در شـرکت  بـراي . شد مدارس تعطیلی باعث که بارید سنگینی برف امروز و دیشب
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 هـوایی  نیـروي  سـتاد  محـل  بـه  ،آنها شهداي هاي  خانواده اجتماع و ارتش هوایی نیروي روز
  . آمدم مجلس به. 1کردم صحبت آنها براي و رفتم

 جنـگ  بـراي  کـه را   ییهـا  طـرح  و آمدنـد  اصـفهان  دانـشگاهی  جهاد اعضاي   از جمعی
 کمــکنظـایر آن،   و کوچــک زره ضـد  نفربــر کننـده،  رمــز بـالن،  :دادنــد توضـیح  ،داشـتند 

  . آمد خداحافظی براي مستعفی کارمند عبدي ايآق ظهر. خواستند
 جـواب  و 2کـردم   صـحبت  ؛رفـتم  الله هتل به ها خانم اسالمی اندیشه کنگره براي عصر
 جمهـوري  صـداي  مـردم  بـا  تمـاس  برنامـه  بـا  ،هتل از خروج هنگام سپس .دادم را سئواالت
  . دادم انجام ار کارها از مقداري و خواندم نماز. آمدم مجلس به. 3کردم مصاحبهاسالمی 

 اردبیلـی  آقـاي . رفتم اردبیلیموسوي  آقاي دفتر در قوا سران جلسه بههفت ونیم    ساعت
 مجمع به هم انتخابات بر نظارت ،خطی هاي سلیقه از مجلس صیانت براي که داشت پیشنهاد

 هـم  دیگـر  مـسائل  و جنـگ  درباره. نشد پذیرفته که شود واگذار حکومتی مصالح تشخیص
                                                

، مراسم ویژه اي بـا حـضور خـانواده شـهداي نیـروي      )ره( به منظور گرامیداشت سالگرد بیعت تاریخی پرسنل نیروي هوایی با امام خمینی         - 1
در این مراسم که آقاي هاشمی نیز حضور داشت، ابتدا سرتیپ ستاري فرمانده نیـروي هـوایی   .  هوایی و پرسنل این نیرو، در تهران برگزار شد  

سپس آقاي هاشمی در سخنانی بـا  تـشریح نقـش نیـروي هـوایی در دوران قبـل و بعـد از انقـالب           . ه شهدا نیروي هوایی تجلیل کرد     از خانواد 
گـاه   در زمانی که تکیـه . روز بیعت پرسنل نیروي هوایی با حضرت امام، یکی از نقاط مثبت تاریخ انقالب اسالمی است «: اسالمی اظهار داشت  

اي کـه انتظـار     نیروي هوایی محسوب می شد، استکبار درسـت از نقطـه  – حافظ منافع استکبار در منطقه    – پهلوي   طراحان حفاظت از خاندان   
 ارزش حرکت پرسنل نیروي هوایی در آن برهـه از زمـان، بـه حـدي بـود کـه مـشاهده کـردیم در حـوادث بعـدي،                . نداشت، ضربه خورد  

 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .ز کرد، ابتـدا علیـه نیـروي هـوایی وارد جنـگ شـد      وقتی رژیم براي سرکوب شدید انقالب حرکت خود را آغا 
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«

. برگـزار شـد  )  ره(، کنگره بین المللی زن و انقالب جهانی اسالم  با حضور همسر امام خمینی)س( همزمان با سالروز میالد حضرت زهرا       - 2
سـپس  . نم رهنورد عضو شوراي مرکزي جمعیت زنان جمهوري اسالمی و خانم کرمـانی اسـتاد دانـشگاه در ایـن کنگـره سـخنرانی کردنـد        خا

در اسـالم هیچگونـه ممنوعیـت، محـدودیت و مـانعی بـراي زنـان در راه کـسب علـوم، فراگیـري           « : آقاي هاشمی طی سخنانی اظهـار داشـت      
حقوق زنان از دیدگاه اسـالم، زمینـه هـاي رشـد و     . در فعالیت هاي سیاسی و اجتماعی وجود نداردتخصص ها، پرداختن به مشاغل و شرکت        

اسـالم  تنهـا  بـا     . کند و جوهره تمامی حقوقی که اسالم براي زنان تعیین کرده اسـت، بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت       شکوفایی آنان را فراهم می    
نگ هاي غربی و شرقی تحت لواي شعار آزادي براي زنان، تبلیغ می کننـد، مخـالف   آلوده کردن صحنه هاي حضور زنان به گونه اي که فره    

است، چرا که این  امر مانع رشد انسانی و یافتن جایگاه شایسته و درخور مقام و منزلت زنان می باشد و ایـن نکتـه تفـاوت اساسـی حقـوق زن           
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366ی، سخنرانی هاي سال هاشمی رفسنجان« کتاب ←رجوع کنید » .در اسالم، با دیگر جوامع است

 آقاي هاشمی در این پیام رادیویی خطاب به کلیه اقشار کشور، از آنان خواست تا به منظور گرامیداشت نهمین سـالگرد پیـروزي انقـالب          - 3
 در این پیام همچنین ضمن تقدیر از ملـت مقـاوم و   ایشان. اسالمی، هر چه گسترده تر در راهپیمایی سراسري  بیست و دوم بهمن شرکت کنند         

همه ما در زیر سـایه حـضرت امـام بـه راه خـود ادامـه       «: ایثارگر ایران، براي حضور وسیع و گسترده در جبهه هاي نبرد و پشت جبهه ها گفت    
رجـوع  » .و بازسازي جامعـه خـود بپـردازیم   خواهیم داد و ان شاءاهللا  روزي برسد که جنگ را با پیروزي کامل تمام بکنیم و بتوانیم به ساخت      

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366ام پیامهاي سال مهاشمی رفسنجانی، مصاحبه ها و به انض« کتاب ←کنید 
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  .بارید می برف .رفتم انهخ به. شد بحث
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   ولی ،1فرمودند کوتاهی صحبت امام. رفتم جماران حسینیه به امام زیارت براي وقت اول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي آقـا [. خوانـدم  را هـا   زارشیازده گـ   ساعت تا آمدم مجلس به. بود خوب صدایشان و حال
 هـا  هلنـدي  کـه  است معتقد. آمد خداحافظی و مشورت براي هلند در جدیدمان سفیر] موید
 امکانـات  بـراي  داد و  خبر عملیات تاخیر از. آمد سنجقی آقاي.  هستند  روابط توسعه به مایل

  .کرد استمداد استراتژیک هاي اسلحه ساخت
 طرف از رزمندگان يها  خانه به سرکشی براي امروز. آمدند مجلسبه   رؤیا و عفت ظهر

 واگـذار  دوسـتانش  و عفت به رزمنده منزل پنجو   چهل. اند  رفته المجاهدین انصار مسؤوالن
 تحـت  .اسـت  داده پـول  و نفـت  کوپن و اجناساله  حو مقداري اي  خانواده هر به. است شده

                                                
 بـه   در این سخنرانی، امام خمینی ضمن تبریک سالگرد پیروزي انقالب اسالمی به همه مسلمانان و مظلومـان دربـاره توجـه دنیـا بـه ایـران            - 1

. دلیل قدرتمندي آن، عنایات پروردگار در پیروزي انقالب اسالمی و همدستی دشـمنان بـراي شکـست ملـت فلـسطین مطـالبی بیـان فرمودنـد           
 ).  ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی471، جلد بیستم، صفحه »صحیفه امام« کتاب ←براي مطالعه متن سخنرانی رجوع کنید 

 سخنرانی در مراسم نیروي هوایی ارتش 
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 ،بیند  می که را فقر بار تقر وضع تواند  می سختی به.  بود گرفته قرار آنها نیازهاي و فقر تاثیر
 عمومی روابطو   شده تشریفات مسئولاو  . آمد دفترم کارکنان از موسوي آقاي. کند تحمل

  . است مخالف
 شناسی زمین سمینار در که خواست. آمد و فلزات     معادن وزیر] آقاي حسین نیلی  [ عصر
 از خواهــد مــی. آمــد قمــی موحــدي آقــاي. داد معــادن وضــع از یگزارشــ و کــنم شــرکت

  . شود نامزد غرب بادآ  اسالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقابـل  در بیـشتر  حمایـت  خواسـتار و  آمـد  عـراق  کـرد  اهللا  حـزب  رهبر خالد محمد شیخ
 دیگـر  هـاي   گروهک مزاحمت از ،اسالم به وفاداري ابراز ضمن. بود اسالمی غیر هاي  گروه

 مهدي .کنیم  می حمایت را مسلمانان ما گفتم. است اسالم به مند  عالقه گویند  می .داشت گله
  .داد را یاسر و خود سالمتی خبر و کرد تلفن] عملیاتی[ منطقه از
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 .آمـد  محـسن . بـودم  آورده مجلـس  از را کارهـا  .گذشـت  مطالعـه  بـه وقـت   . بـودم  منزل در
 صـحبت  اش کـاري  مـسائل  سـایر  و موشـک  سـاخت  در سـرعت  ضـرورت  دربـاره  مقداري
 در] سـازمان صـنایع دفـاع     [=  ساصـد  کارخانـه  یـک  بـه  عراق که دادند اطالع عصر. کردیم
 پرجمعیـت  و خـوب  امـروز  راهپیمـائی . دادیـم  مثل به مقابله دستور. است کرده حمله شیراز
  . شد انجام

 را نفتـی  کشتی یک دیشب که داد اطالع]  فرمانده نیروي دریایی  [ زادگان  ملک دریادار
  . بودم مشغول تلویزیون با بیشتر تنهائی من و بودند مهمان شب ها بچه. اند زده تالفی عنوان به

 اش  خانـه  مجـاور  بـام  پـشت  دررا   مـشکوکی  فرد که داد اطالع و آمد محسن شب آخر
. نرسـیدند امـا بـه جـایی       . کردنـد  تعقیـب  را او پاي رد پاسدارها با.  است کرده فرار که دیده

  .خوابیدند ما منزل درو  آمدند ها بچه با. رود میموارد دیگر  یاو  سرقت قصد احتمال
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 حفاظت روز مسئول رضایی آقاي. گذشت استراحت و مطالعه بهوقت   بیشتر. ماندم منزل در

 پیگیـري  بـر  تاکیـد  و خواسـتم  توضـیح  حـسن م منزل دیشب حادثه درباره و خواستم را بیت
  . رفت محسن منزل به موضوع بررسی براي عفت. نمودم

 خیریـه  امـوال  از داده دسـتور  منتظـري  اهللا  آیت که داد اطالع. آمد مهدیان] حسین[ آقاي
 یـک  عـصر  .گـردد  واگـذار  ) ع(صادق امام دانشگاه به سپس و شود برداشتهخمس   ،تولیت

 در کـه  یاسـر  بـه  صفحه هشت در مفصل اي  نامه. دیدم تلویزیون از» ندرو هیوالي «بنام فیلم
 بـراي  مـصالح  تـشخیص  مجمـع  جلـسه  اولـین  دربـاره  اي  خامنـه  آقاي با. 1نوشتم ،است جبهه

  .کردیم مذاکره تلفنی ،حکومتی احکام
  
  

                                                
 .مه در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است متن کامل این نا- 1
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 گـسترش  سازمان بازرگانی بخش مدیر ها،  مالقات براي. آمدم مجلس بهساعت هشت ونیم    
 هفتـصد  از بـیش  و صـادرات  دالر میلیـون  دو حدود که داد گزارش. آمد صنایعو نوسازي   

  . داشتند گله صادرات مانع بوروکراسی از و اند داشته خارجی خرید دالر میلیون
 خـاطر  بـه  استعفا براي. آمد سپاه در امام نماینده جانشین ،عراقی محمدي] محمود[ آقاي

 تحت آنها گفتم و نکردم موافقت. کرد مشورت ایشان حقوق به سپاه فرماندهان توجهی بی
 درسـت  جنـگ  از بعـد   و اینهـا     گیرنـد   مـی  اضـافی  اختیـارات  ،جنـگ  هاي ضرورت عنوان

  . 1شود می
 عصـنای  دربـاره . آمـد  اصـفهان  در اسـالمی  جمهـوري  حزب اعضاي از اسفندیاري آقاي

  . داشت گله اصفهان در طاهري آقاي از و کرد صحبت اصفهان سیاسی مسائل و نظامی
] فخرالـدین [ آقـاي  برخـورد  از و گفـت  را بهداشت وزارت نیازهاي. آمد جزایري دکتر
 بـه  سرکـشی بـراي    . آمدنـد  مطهـري  خـانم  و عفـت  ظهر. داشت گله تهران نماینده حجازي
  . بودند رفته رزمندگان هاي خانواده
 در آنهـا  بـراي  مـن  و دادنـد  را جدید هاي  برنامه گزارش. آمدند ملی بانک مدیران رعص

 هاي طرح به توصیه و محروم مناطقبه   خدمتسمت   به بانک امکاناتدادن   سوق خصوص
 وضـع  از گزارشـی . آمدنـد  ) ع(بـاقر محمـد    امام تیپ فرماندهان. 2کردم صحبت کشور مهم

                                                
) ره( حجت االسالم والمسلمین محمود محمدي عراقی، بعد از شهادت حجت االسالم والمـسلمین شـیخ فـضل اهللا محالتـی نماینـده امـام         - 1

قـاي محمـدي عراقـی در    آ.  به عنوان جانشین نمایندگی حـضرت امـام در سـپاه پاسـداران فعالیـت مـی کـرد       1356در سپاه پاسداران در اسفند  
 در نامه اي به محضر امام خمینی، در خـصوص فعالیـت سیاسـی نیروهـاي سـپاه و بـسیج و تأکیـد امـام بـر عـدم ورود           66 بهمن سال    19تاریخ  

 در پاسـخ بـه ایـن   ) ره(امام خمینـی  . نیروهاي مسلح در مناقشات سیاسی و مسئولیت رسیدگی به این موضوع از ایشان کسب تکلیف کرده بود   
آیا اینجانب در مورد رسیدگی به تخلفـات در امـر انتخابـات کـه مـصداق روشـن عـدم ورود در مناقـشات سیاسـی اسـت،           « بخش از نامه که     

در ضـمیمه  ) ره(متن کامل نامه آقاي محمـدي عراقـی و پاسـخ حـضرت امـام      » .جنابعالی مسئول می باشید«: فرمودند»  مسئولیتی دارم یا خیر؟    
 .  استهمین کتاب درج شده

هـاي آتـی و میـزان سـپرده هـاي ایـن         در این دیدار ابتدا آقاي نجفی علمی مدیرعامل بانک ملی، گزارشی از عملکـرد و همچنـین برنامـه        - 2
ما شک نداریم که قدرت عظیم بانکی کشورمان مـی توانـد در خـدمت اکثریـت مـردم قـرار       « : سپس آقاي هاشمی گفت     . بانک   ارائه کرد    

ها باید در اختیار قشر زحمتکش که می تواند بنیه تولیدي جامعه را باال ببـرد، قـرار گیـرد تـا اسـتعدادهایی کـه هیچگـاه                 بانک امکانات.  گیرد
اگر ما بتوانیم در زمینـه سیـستم بـانکی حرکـت هایمـان را وسـیع تـر کنـیم، مـی تـوانیم بـه            .  خود را نشان دهند و رشد یابند     ،فرصت نیافته اند  

مع آوري و نگهداري پول هاي سایر مسلمین که مایل نیستند با بانک هایی کـه بـا ربـا، اداره مـی شـوند کـار کننـد و            صورت مرکزي براي ج   
. هـاي خـود نیـاز بـه حمایـت قـانونی دارد       سیستم بانکی کشور براي اجراي طـرح . دوست دارند با یک بانک اسالمی در رابطه باشند،  درآئیم    
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 یـک  بـین  سپاه عملیاتی گردان هر به معموالً که اردد روحانی نیروي گردان سه. دادند تیپ
 تیپ آینده برنامه و سیاست درباره. دهند می تبلیغی رزمی نیروي عنوان بهروحانی  نفر  سه تا

  .خواستند کمک و کردند مشورت
 اي  خامنـه  آقاي دفتر در ،حکومتی احکام براي مصالح تشخیص مجمع جلسه اولین شب
میرحـسین  [ اردبیلـی، موسـوي    اي،  خامنـه  آقایـان  و نگهبـان  شـوراي  فقیه شش. 1شد تشکیل

، ] رئیس دفتر امام  [ توسلی ،] دادستان کل کشور   [ها  خوئینیموسوي   وزیر، نخست] موسوي
 مـوارد  تمامدرباره   تقریباً و کردیم صحبت کار نامه آئین درباره بیشتر. بودیم احمدآقا و من

 پیـشرفت . شـدیم  انتخـاب  رئیس نایب من و یسرئ اي خامنهیت اهللا   آ. شد گیري  تصمیم الزم
. باشـد  جلـسه  یک اي  هفته شد قرار. 2رفت پیش  دوستانه و تفاهم ها با   بحث و داشتیم خوبی

  .رسیدم منزل به وقت دیر و خوردیم جا همانرا در  شام
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 از قبـل . رفـتم  مجلـس  بـه  وقـت  اول. داشـت  جلـسه  مجلس امروز ،عطیلیت هفته یک از بعد
 شـوراي  از برگـشته  الیحـه  و طـرح  چـه  هر ها کمیسیون که دادم اطالع نمایندگان به شروع

                                                                                                              
اگـر ایـن سیاسـت انتخـاب     . بزرگ کشور گام بردارید مسئوالن کشور نیز از شما حمایت خواهند کرداگر شما در مسیر حل نمودن گره هاي   

 ،.شده که بانک ها به جاي آنکه اهرمی در اختیار پولدارها باشند، بـه عنـوان اهرمـی در خـدمت مستـضعفان و محرومـان واقعـی قـرار گیرنـد               
هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی هـاي     « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » . بانکی خواهد بـود  بشارتی در تاریخ بانک ها و تحولی در نظام  ،.تعقیب شود 

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 

آیـت اهللا روح اهللا خمینـی یـک مرجـع ویـژه را بـا شـرکت        « :  خبرگزاري فرانسه درباره تـشکیل مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام گفـت         - 1
یی مأمور کرد تا اختالف هاي احتمالی میـان مجلـس اسـالمی و شـوراي نگهبـان را حـل و فـصل        ترین مسئوالن قوه مجریه، مقننه و قضا     عمده

مأمور حل و فصل اختالف هـایی نمـود   » احتیاطاً«انقالب اسالمی در پیام کتبی  که متن آن از رادیو پخش شد، مرجع مزبور را   » رهبر«نماید و   
نامـه آیـت اهللا خمینـی در پاسـخ بـه درخواسـت       . سـالمی و شـوراي نگهبـان بـروز کنـد     که می تواند از نقطه نظر فقهی یا قانونی میان مجلس ا    

.  نخست وزیر و رؤساي مجلس و دیوان عالی کشور مبنی بر مداخلـه وي در صـورت بـروز بـن بـست در کـار قـوه مقننـه مطـرح شـده اسـت               
ی هم اکنون به خاطر رد آن توسـط شـوراي نگهبـان    چندین الیحه قانونی از جمله آئین نامه کار، اصالحات ارضی، ملی کردن تجارت خارج 

این انسداد ماه گذشته به یک بحران سیاسی انجامید و یک بار دیگر مداخله مستقیم امام را پیش کشاند که وي نیـز مقـرر       . مسدود مانده است  
 ».اشد، لغو نمایدکرد دولت حق دارد برخی از احکام مذهبی را در صورتی که این احکام مخالف منافع اسالم و کشور ب

کارنامه مجمع تشخیص پیشینه و « کتاب ← براي آگاهی بیشتر از تاریخچه و فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام رجوع کنید - 2
 . 1381عباس بشیري،  دفتر نشر معارف انقالب، » محصلت نظام،
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 بـه  ،نـشد  توافـق  اگـر  شـده  قـرار  کـه  دهند انجام توافق براي را تالش آخرین ،دارند نگهبان
 مراجعــات .مانــدم جلــسه در ونــیمســاعت ده  تـا . بــرودحکــومتی  مــصالح تــشخیص مجمـع 

  . بود زیاد نمایندگان
 مبـارز  روحانیـت جامعـه   انتخابـاتی  نامزدهاي درباره. آمد] نوري[ ناطق] علی اکبر [ آقاي
 گـروه  یـک  حـامی  مبـارز  روحانیـت  و باشد جریان دو بین تعادلی باید گفتم. کرد مشورت

 درباره. آمد الذاکرین سعید يآقا. بود جریان یک نفع به طرفه یک ،پیشنهادي لیست. نشود
  . داشت حرف خطی و اداري مسائل

 کـار  هـا   موشـک  لیـزري  هـدایت  روي. دارد نظـامی  اختراع ذوق .آمد عبادي آقاي ظهر
  . دادم حمایت قول .خواهد می بیشتر حمایت. کند می

 گلـه  مربـوط  وزراي همکـاري  عـدم  از. آمدند یزد اسالمی آزاد دانشگاه مسؤوالن عصر
 دانـشگاه  اختیـار  در و داشـته  اختیـار  در اي  موقوفه ،صدوقی شهید داماد معزي آقاي. داشتند

 مشکالتــشان حــل بـراي و  آمدنــد بـشارت  شــهید خــانواده. اسـت  داده قــرار] آزاد اسـالمی [
 و اعتبـارات  کمبـود  از. آمـد  ژانـدارمري  فرمانـده ] سرتیپ محمـد سـهرابی    [. کردند استمداد
 هـم  ارتش را مشکل این .اند  انداخته عقب را ها  العاده  فوقآنها پرداخت   . گفت مالی نیازهاي

  .کردم کار هشت شب ساعت تا دفترم در شب. دارد
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 ظهر. دادم انجام را دفترم کارهاي ظهر تا. ماندم علنی جلسه در ده و نیم     تا. آمدم مجلس به
 مالقات زیانگ زائو ولی است راضی ؛داد را چین به سفر گزارش. آمد یزدي] محمد[ ايآق
  . است داده او مخصوص فرستاده به را من پیام و نداده ایشان به

 احتمالی ایذاء از پیشگیري براي هائی  توصیه. آمدند معاونانش و کردستان استاندار عصر
 فـشار  یـا  و عراق خاك در آنها به زدن ضربه روي بیشتر و داشتند زمستان از بعد ضدانقالب

  . أکید می کردندت عراقی کردهاي توسط آنها روي
 بـه  دانـشجویان  اعـزام  وضع از گزارشی. آمد علوم وزیر جنگامور   معاون ،دانش آقاي

 مـسأله  و شـوند  مـی  اعـزام دانشجو به جبهـه     نفر هزار 14 حدود ماه شش هر گفت. داد جبهه
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 نظارت علوم وزارت ،بدهد اجازه سپاه داشت تقاضا که آنهاست يارگیر ک هب کیفیت ،مهم
  . کند

 را مرکـزي  اسـتان  و تهـران  منطقـه  سـپاه  وضع. آمدند سپاه یکمنطقه   فرماندهی شوراي
 بـه  هـا   اسـتان  سایر در مردمی هاي  کمک که دارند گله .کردند استمداد نیازها براي و گفتند

  . نیست چنین تهران رد ، اماشود می داده استان همان لشکرهاي
. داشـتم  تمـاس  جبهـه  بـا . کـردم  مـذاکره  روحانی دکتر با دفاعی بودجه و جنگ درباره

 آقـاي .  اسـت کـرده  کنـد  را مهندسی کارهاياین مسأله انجام    و بارد  می سنگین برف گفتند
 در سـاعت  شـش مـدت    ،بانه به برگشت در ،بوده ماؤوت منطقه در که هم اردبیلیموسوي  

 کمـک  ریال و ارز براي .آمد دفاع وزیر] سرتیپ محمد حسین جاللی   [. بود هکرد گیر برف
 کـار  دفتـرم  در هـشت شـب    سـاعت  تـا  .بجنگد بهتر بتواند ،  ارتش زمینی نیروي تا خواست

  . رفتم خانه به. کردم
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 جلـسه  درساعت ده و نیم      تا. دیدم را ها  گزارش. بارید  می فبر. رسیدم مجلس به زود صبح
 به آمدن راه در.  است  شده منفجر )نیاوران( باهنر خیابان در بمبی که رسید خبر. ماندم علنی
  . کردم گفتگو تنکابن مردم از گروهی با ،دفتر

 ،روپـا ا در مـا  مـسلمان  دانشجویان اتحادیه گفت. آمد بادامچیان] اسداله[ آقاي تنفس در
 اعـزام  پیـشنهاد . دارد مبارزه،  ]حوره علمیه قم  [ مدرسین جامعه خط با و کنند  می عمل خطی

  . داشت مسأله این رفع براي منتظري آقاي طرف از جدید اي نماینده
 خوزسـتان  لـشکر  بـه  ؛آوردنـد  جبهـه  بـراي  پول. آمدند خوزستان گتوند مردم از جمعی
 قرارگـاه  در بـوده  قـرار  کـه  اردبیلی موسوي آقاي دگفتن و کردند تلفن جبهه از. برگرداندم

 بانـه  بـه  و زده هـم ه  بـ  را برنامـه  و نمانـده  آنجـا  ،کنـد  مالقـات  فرماندهان با بروجردي شهید
 بـه  مجلـس  انتخابـات  امـر  در مـشورت  بـراي ]  نـوري [ ناطق] علی اکبر [ آقاي. است برگشته

  .آمد دفترم
 ،سـوریه  بـا  رابطـه  در را مـا  سیاسـت  ضـع و. آمـد ] از علمـاي لبنـان    [ اهللا  فـضل عالمه   ظهر

 بـر  تاکید و داد تذکراتی لبنان درباره و پرسید ... و انگلیس و آمریکا فارس  خلیج کشورهاي
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 خودشـان  کارهـاي  در لبنـانی  نیروهـاي  گـرفتن  بکـار  بر و داشت اقتصادي هاي  کمک ادامه
  . کرد تاکید

 کـه گفـت    ،شـد  شاورهمـ  جنـگ  ریـالی  و ارزي بودجـه  بـه  راجع روحانی دکتر با عصر
 جزیـره  بـه  آمریکـایی  کوپترهـاي   هلـی  که داد اطالع فروزنده آقاي ،دیشب  دوازده   ساعت
 ،نفـت  وزارت از پـور  عاصـمی ] محمـد جـواد   [ آقـاي  هـم  امـروز . انـد   کـرده  تجـاوز  فارسی

 فارسـی  جزیـره  بـه  دیـشب  ناشـناس  کوپتر  هلی تعدادي و قایق هشت که بود کرده تلفنگرام
   از پس ،پرسیدم که ارتش دریایی نیروي فرمانده از ولی. است شده دفع هک اند کرده حمله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  استنیفتادهفارسی  جزیره در اتفاقی هیچ دیشب ،گفت تحقیق
 کـار  دیگـر  روز ده هنـوز  ،جهـاد  دسـت  در جاده که داد خبر. کرد تلفن جبهه از مهدي

عملیـات   ،مسأله همین خاطر به است مدعی و گفت را همین تلفنی هم سنجقی آقاي و دارد
  .  استکرده پیدا شکلم

 احمـدآقا  و اسـت  جبهـه در   اردبیلیموسوي   آقاي. بود من دفتر درقوا   سران جلسه شب
.     دادنـد  گـزارش  فلـسطنیان  اخیـر  نهـضت  دربـاره و   آمدنـد  اطالعـات  وزارت از. بـود  نیامده

 

 المللی حفظ و قرائت قرآن کریم مسابقات بین
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 دربـاره . دادیـم  کمـک  اجـازه   ؛است ایران دوست مسلمانان دست در نخ سرمدعی اند که    
  . نرسید جایی به که کردند مشورت هم پاکستان به شهري ري آقاي سفر

 و داده پیـام  ایشان به شوروي رهبر گورباچف] میخائیل[ که دادند خبر اي  خامنه اهللا  آیت
 شـد  قـرار . کنـیم  کمـک  آنهـا  بـه  ،افغانـستان  از شـوروي  خروج در تسهیل براي که خواسته
   .ماندم مجلس در شب. کنند مشخص را کمک نوع و دارد توقعی چه که بپرسیم
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 جلـسه  در ساعت یک ربع به یازده  تا. ها را انجام دادم کار ساعت هفت و نیم      تا نماز از بعد
 احمـدآباد  و فریمـان  ،سـرخس  يشـهدا  هـاي   خانواده براي جلسه از بعد. بودمعلنی مجلس   

  . 1کردم صحبت
 مـشکالت  بـراي . آورد جبهـه  بـراي  پـول   و   آمـد  کویـت  از اخراجـی  مسلمانان از یکی
 روابـط  گـروه  با را مشکالتش. آمد موسویان] سیدحسین[ آقاي ظهر. کرد استمداد شخصی
 عراقـی  شـهید  خـانم  و مطهـري  خـانم  ،عفت.  است خطی اختالفات خاطر به .گفت عمومی

  . گشتند برمی رزمندگان هاي خانواده به سرکشی از آنها . آمدند مجلس  به اهارن
 در. کـردم  کـار  دفتـرم  در هشت شب  ساعت تا. داشت جلسهمجلس   رئیسه هیأت عصر

 نامزدهــاي بــارهدر بحــث. کــردم شــرکت مبــارز روحانیــتجامعــه  مرکــزي شــوراي جلـسه 
. باشیم داشته خط دو نامزدهاي تعداد در لیتعاد که شد پذیرفته باالخره .بود تهران انتخاباتی

 دیگـر  خـط ه  بـ  نفرشان چند که شدند تعیین راست خط از نفر بیست تا. بود من پیشنهاداین  
  . باشد خط آن از نفر ده است قرار و خوردند می هم

                                                
شمی نماینده ایـن شـهرها در مجلـس نیـز حـضور داشـتند،        در این دیدار که امام جمعه فریمان و جمعی از مسئوالن و آقاي قاضی زاده ها     - 1

اعتباري که خون مقدس شهدا دارد و پاداش رنجی را که اسرا و معلولین جنگ در راه خـدا تحمـل کـرده انـد و طبعـاً      « : آقاي هاشمی گفت    
لـت مـا ایـن جنـگ را بـه ایـن خـوبی اداره        براثر این روحیه مبارزه است که م. این رنج منتقل به خانواده هاي آنان می شود،  خداوند می دهد    

کرده و دشمنان ما را در تنگنا قرار داده و قدرت هایی مثـل آمریکـا و انگلـیس و دیگـران را در منطقـه مـستأصل کـرده اسـت، زیـرا روحیـه               
مناسـب خـود را   هـر کـاري، جهـاد    .  فداکاري هر مشکلی را حل می کند و روحیه هاي خودخواهی همیشه مزاحم ترقی و تکامل مردم است  

ان شاءاهللا  این جنگ با اقدامات مؤثر رزمندگان به پیروزي نهایی منجـر  .  طلبد و خداوند هم اجرا جهاد را به هیچ وجه ضایع نخواهد کرد       می
هاشــمی رفــسنجانی، « کتــاب ←رجــوع کنیــد » .شــود و روزي شــما ثمــره خــون شــهداء و رنــج عزیــزان خــود را در پیــروزي اســالم ببینیــد 

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاي سال  یسخنران
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 از و بـارد   می آنجادر   سنگینی برف داد اطالع تلفنی ،غرب شمال جبهه از سنجقی آقاي
 نیروهـاي  از دیگـر  بخشی خروج اعالن ،امروز هاي  گزارش در. خواستند کمک راه وزارت
  . است مهم ،فارس خلیج از آمریکا
  

  1988 فوریه 1408  18 الثانی جمادي 29   |  بهمن 29 پنجشنبه


 از بدنم در بخشی که دیدم یاؤر در. شدم بیدار انگیزي هول یايؤر دنباله  ب ،فجر طلوع اول
 و کـردم  جـدا  و بریـدم  مچ نقطه از را چپم دست ،راستم دست با کاردي با و است جدا من

 ،تغذیه استفاده براي را آن گویا ؛ندارد، درد هم    ندارد روح چون داشتم توجه حال درهمان
  . بگرداند خیره ب خداوند که کردم دعا. دیرس می ذهنم به تعبیرهایی

 29[ بـه  دستور از قبل. خوردم هصبحان .نبود مهمی مطلب ها  گزارش در. آمدم مجلس به
 نماینـدگان  حامـل  هواپیماي سقوط فاجعه و] 1356در سال   [ تبریزمردم   قیام سالگرد]  بهمن

 بـراي  تـنفس  در. بـودم  مجلـس  در ساعت ده و نیم      تا. 1پرداختم صدامیان موشک با مجلس
  . 2کردم صحبت آنها گزارش شنیدن از بعد، آموزشی نظام تغییر سمینار اعضاي

                                                
سالگرد قیام شکوهمند مردم آذربایجان را ما گرامی می داریم و تأثیر این حرکت مردم غیـور و مـسلمان تبریـز    « :  در این نطق آمده است  - 1

 سـقوط هواپیمـایی حامـل جمعـی از نماینـدگان      در  تاریخ  اسالمی،  در این دوران اخیر همیشه مورد توجه بوده است و در آستانه فاجعه تلـخ  
در شـرایطی  . مجلس شوراي اسالمی و شخصیت هاي قضایی و مدیران کشور با شرارت صدام عفلقی، یاد این عزیـزان را گرامـی مـی داریـم      

ه خـانواده هـاي   بـ . که نماینده حضرت امام شهید محالتی و سایر شخصیت هاي عزیـز مـا عـازم جبهـه بودنـد،  ایـن جنایـت هولنـاك رخ داد            
هاشمی رفسنجانی، نطـق هـاي پـیش    « کتاب ←رجوع کنید » .براي آنها صبر و اجر از خداوند تقاضا داریم. عزیزشان تبریک عرض می کنیم   

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1366از دستور سال 

و جمعـی از کارشناسـان آمـوزش و پـرورش سراسـر کـشور و        در این مالقات که اعضاي شوراي تغییر بنیادي نظـام آمـوزش و پـرورش      - 2
ها حضور داشتند، ابتدا آقاي عالقمنـدان گزارشـی از عملکـرد و گردهمـایی      همچنین مدیران مجتمع هاي آموزشی رزمندگان مستقر در جبهه   

. م آمـوزش و پـرورش را  بیـان کـرد    سراسري این شورا ارائه نمود، سپس آقاي دکتر احمدي گزیده اي از ویژگی هاي طرح تغییر بنیادي نظا     
ایـشان ضـمن   . هاي جاري جهان را قوت بعد فرهنگی آن دانـست  سپس آقاي هاشمی در سخنانی عمده ترین تفاوت انقالب اسالمی با انقالب       

 و تأکیـد  یادآوري انحراف فرهنگی در رژیم گذشته، اثرات سوء این انحرافات را مخرب تر از مشکالت مادي و اقتصادي و اداري توصـیف     
کرد که از دیدگاه اسالم جوهر اصلی انسان در یک نظام فرهنگی صحیح متجلی می شود و هدف انقالب اسالمی هم متجلی کـردن جـوهره     

آقاي هاشمی با  اشاره به نظام هاي آموزشی موجود در دنیا،  اهمیت میراث فرهنگی بشریت،  در مـورد اسـتفاده درسـت و        . اصلی انسان است  
از طـرف  . باید  انسان آزاد بیندیشد و فکر نکند که این محصول فکر محققان دنیاست و نمی شود به آن دسـت زد «:  ن میراث گفتمفید از ای  

دیگر هم نباید عینک بدبینی به چشم زد و باید محققانه و منصفانه با میراثی که از نظام هاي موجود گرفته ایم، برخورد بکنـیم، راهمـان بـراي          
 در این دیدار خواستار بیرون آوردن کنکور از حالت کنونی آن و نیز ایجاد تحول متناسـب بـا ویژگـی هـا و        ایشان» .از است کارهاي اساسی ب  
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 وزیـر ]  آقـاي محمـد جـواد ایروانـی       [. آمـد  مجلس امور براي زائري]  غالمعباس[ ايآق
 توجیـه  و ارزي وضـع  گـزارش  بـراي  ،مرکـزي  بانـک  رئیس]  آقاي مجید قاسمی  [ و دارائی
 پیـشنهادي . آمـد  خاركجزیره   از ضیغمی آقاي عصر .آمدند دفاعی ارز پرداخت در تاخیر
 مـسأله . کـردم  شـرکت  دفـاع  عالی شورايجلسه  در. داشتآن جزیره    دفاع کردن بهتر براي

  . نداشت مهمی
 برنامـه  گـزارش  و نیازها و استمداد براي] نیروي زمینی ارتش   [=  نزاجا فرمانده شب اول
]  خارجـه امـور   وزارت  معـاون سیاسـی     [ االسالم  شیخ] حسین[ و محمود اخوي. آمد عملیات

 دفتـرم  در ساعت هشت و نـیم شـب         ات. شد صحبت لبنان در آلمانی گروگان درباره ؛آمدند
  .  مشورت کردموشک صنعت امور در کارهایش برايو  آمد محسن. کردم کار

  
  

  1988 فوریه 19                         1408 رجب 1     |  بهمن 30 جمعه


 تلفـن  جبهـه  از یاسـر  و مهـدي . کردم تکمیل را یاسر نامه. نداشتم زیادي کار. بودم منزل در
 تـاکنون  اول از یاسـر . ند هـست  پادگـان  در و انـد   آمـده  میاندوآب به ماؤوت منطقه از. کردند

 خوشـحال  خیلی. خواند  می رادعاي مرأه المعین     داشت ،بود ناراحت عفت. بود نکرده تلفن
  . شد

 انـدکاران  دسـت  و] سازمان صـنایع دفـاع    [=  ساصد موشکی گروهمحسن به همراه     عصر
 شـلیک  و آزمـایش صحنه هـاي   از ییها  فیلم و دادند کار گزارش .آمدند» نازعات «موشک

. است مهمی کار. دارند را امام با مالقات درخواست. است جالب ؛دادند نمایش را جبهه در
  . کنند بیشتر را برد توانند می و دارد برد کیلومتر 87

 و مـشهد  اطـراف  از غیبگـوئی  مـدعی  یـک  طریـق  از. آمـد  مطهـري  شـهید  فرزند محمد
 تقـی  محمـد  عمویش و مانده پدرش از اي  نامه وصیت کهاست   رسیده نتیجه نای به ،خواب

  . کرد استمداد نامه وصیت کردن پیدا براي. دارد اختیار در را آن
 :خوردیم شام منزل در محسن و من  . رفت محالتی شهید سالگرد مراسم به عفت ،شب

                                                                                                              
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ← رجـوع کنیـد   «.نیازمندي هاي کشور، استفاده از امکانات مردمی در خدمت علم با احتراز از معایـب آن شـد    

  . 1388ر معارف انقالب، دفتر نش» ،1366سخنرانی هاي سال 
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  . بود فرستاده محسن صاحبخانه که ظهر از مانده رشته آش
. ندارد پیشرفتی ؛داد را فرانسویان با مذاکره آخرین گزارش. آمد کنگرلو] محسن[ آقاي

  .کنند عمل خود تعهدات به خواهند نمی یا توانند نمی آنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 عکس اسفند ماه
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 پشت سفید
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  1988ه  فوری20                         1408 رجب 2    |  اسفند 1 شنبه


 شـیخ  آقـاي . نیـست  مهمـی  مطلـب  ها  گزارش در. آمدم مجلسساعت هشت و نیم صبح به       
 نـوع  نظـر  ازایـن کـشور      آینـده  درباره. آمدند ] از علماي لبنان  [ الدین  شمس] محمد مهدي [

 مبـارك  مـاه  آخر هفته ایام در فلسطین براي اي کنگره تشکیل درباره و شد ثحب حکومت
   و کـرد  وفـاداري  اظهار اسالمی جمهوري سیاست به نسبت و ردک مشورت لبنان در رمضان

  .نمود ایران از بیشتر حمایت درخواست
 بـراي . داشـتیم  جبهـه  به تبلیغی و رزمی روحانی ششصد اعزام مراسم در مقابل مجلس،     

  . انداختم روحانی جانبازان گردن به گل حلقه و 1کردم صحبت آنها
                                                

فرمانـده   بـا اسـتماع سـخنان    «روحانیـت و جنـگ تحمیلـی   «همزمان بـا روز  ) ع( امام جعفر صادق83 نیروهاي رزمی تبلیغی روحانیون تیپ  - 1
ته در آنچـه در ایـن چنـد مـاه گذشـ     «: آقاي هاشمی در این مراسم گفت.  با به نمایش گذاشتن توان رزمی خود عازم میادین نبرد شدند    جنگ  

بـیش از صـد نـاو    . خلیج فارس اتفاق افتاد از مقاطع مهم تاریخ بشریت است که ادبا و هنرمندان باید براي نشان دادن اهمیت قضیه تالش کنند      
جنگی براي پشتیبانی از رژیم جنگ افروز عراق و پشتیبانی از قارون هاي منطقـه بـه خلـیج فـارس آمدنـد تـا بـا  هـو و جنجـال، ایـن ملـت را                 



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

493 

 بـه  سـفر  خـصوص  در مـشورت  بـراي  استخدامی اداري و  امور کمیسیون] اعضاي[ ظهر
  - تعویض از جلوگیري براي المرد نماینده. 1آمدند آنها اداري وضع مطالعه براي استرالیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
. اکنون گردو غبارها فرو نشسته است و آنان با سرشکستگی در حال جبـران گذشـته خـود هـستند و مثـل یـک دزد در حـال فرارنـد         . سانندبتر

اگـر  . استکبار می گوید سیاست ما عوض نشده است، آنان حتی فکر نمـی کننـد کـه جـواب مـردم و  تـاریخ را چگونـه مـی خواهنـد بدهنـد            
چرا ناوهاي خود را از منطقه خارج می کنید؟ آیا امنیت برقـرار کـرده ایـد و پاهـاي لـرزان شـیوخ منطقـه را        سیاست شما تغییري نکرده است،  

؟ اینک دشمن نادان با منطق ضعیف خود، می خواهد اشتباهش را جبران نماید و بـرخالف دالیلـی کـه در روزهـاي اول          .محکم تر کرده اید   
هـاي   هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی   « کتـاب  ←رجوع کنیـد  » .یوخ منطقه نیز لرزان تر شده اندارائه می داده اند، اکنون اوضاع بدتر شده و ش    

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366سال 

آقایان مصطفی ناصري، محمد باقر بهرامی، سـید علـی عـوض زاده،    :   اعضاي کمیسیون امور اداري و استخدامی مجلس عبارت بودند از  - 1
 . ه هاشمی، یار محمد عرب عامري، علی اکبر روحانی فرد، اسماعیل سهمی حصاري و محمد ایوبیسید حسین قاضی زاد
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 انتفاضه قیام سنگ برضد اشغالگران صهیونیست
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  . آمد المرد بخشدار احتمالی
 آقـاي  عـصر . گفـت  را نـگ ج نیازهـاي  و هـا   برنامه و ها  جبهه وضعو   آمد سنجقی آقاي

 و گفـت  عـراق  اعـالي  مجلس و دفتر امور توسعه از. آمد عراق دفتر مسئول سالک] احمد[
 لبنـان  اوضـاع  .آمد محمود اخوي. نمود استمداد و کرد مشورت عراق ارتش تشکیل درباره

 دیگـر  مـسائل  و چاپخانـه  تاسـیس  و آنجـا  در مـا  نیروهـاي  همـاهنگی  عدم از وشرح داد    را
 آثـارش  پخـش  براي کرد و  مشورت زنجان در انتخابات براي و آمد پور بهرام ايآق. گفت

  . کرد استمداد اسالمی جمهوري سیماي از
 در سـفیرمان  ،اختري] محمد حسن [ آقاي. آمد] وزیر امور خارجه  [ والیتی دکتر سرشب

 و تاطالعـا  ،سپاه بین رقابتی. داد فلسطین جدید] انتفاضه[ نهضت وضع از گزارشی ،سوریه
ــاکنون. وجــود دارد صوصخــ ایــن در خارجــه وزارت  وزارت را هــا گــزارش کــاملترین ت

  .  استداده اطالعات
آقـاي  [. کـردم  شـرکت  جلـسه ایـن    در. بـود  وزیـر  نخـست  دفتر درقوا   سران جلسه شب

 از و گفـت  را غـرب  تحریم تاثیر و نفت صدور مشکالت. آمد نفت وزیر] غالمرضا آقازاده 
] پایاپـاي [=  تهـاتري    معامالت بر که کرد نگرانی اظهار نظر ردمو ارز تحصیل امکان
  . کردم تاکید تحریم کردن خنثی براي

  
  

  1988 فوریه  21  1408 رجب 3    |   اسفند 2 یکشنبه


 هاي نبرد سخنرانی در جمع رزمندگان عازم به جبهه
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 از پـیش  و تـنفس  در. بـودم  علنـی  جلـسه  در ساعت ده و نیم      تا. رسیدم مجلس به وقت اول
 داخـل در   هـا   طالبـانی  شـده  آزاد منطقـه  از. آمد آقامحمدي آقاي. داشتم قاتمال چند ،ظهر

 کــه داشـت  تاکیـد  و بـود  دیـده  طبـع  بــاب و خـوب  را آنجـا  اوضـاع . اسـت  عـراق برگـشته  
 ایـران  بـه  بناسـت  را گروگـان  چینـی  چهـار  گفـت . برسـانند  زودتر را امکانات کوپترها  هلی

  . بشود انتخابات نامزد مدانه از گفتم. شود نامزد خواهد نمیاو . بیاورند
 و امنیـت  شـوراي  قطعنامـه   و الریجـانی ] محمد جـواد  [آقاي   درباره .آمد روحانی دکتر

 اصرار کوپتر  هلی اعزام برايو   آمد سنجقی آقاي. کرد مذاکره جنگ و هادي دکتر نامزدي
  . داشت

 سـائل و تهیـه  در را منطقـه آن   ابتکـارات  .آمـد  14 منطقه پرورش و آموزش مسئول ظهر
 جنـگ  بـراي  را آمـوزش و پـرورش    14 منطقـه  کمـک  .است جالب ؛بود آورده آزمایشگاه

  . آورد
 و دادنـد  توضـیح  را ویـژه  عملیات هاي  برنامه. آمدند عمار و وحیدي] احمد[ آقاي عصر
] سـازمان حفاظـت از    [ و پزشـکی  نظـام سـازمان    مسئول منافی] هادي[ دکتر. کردند مشورت

 تـسلیم  پزشـکان  واسـت    افتـاده  جا پزشکی نظامسازمان   در است مدعی. آمد زیست محیط
  بیــشتر ارز ،بهــداري] وزارت[ بـراي . کــرد اســتمداد زیـست  محــیط تقویــت بـراي  .انــد شـده 

  . داشت انتقاد خمینی مصطفی بیمارستان مدیریت از و کرد درخواست
. آمـد  ،بـود  زندانی اوین زندان در من با طاغوت زمان در که شهابی] سیف الرضا [ دکتر

 خـرازي ] کمـال [ آقـاي . گفـت  منطقـه  مـسائل  و دارو کمبـود  از. دارد داروخانـه  جویبار در
 خـود  تبلیغـاتی  هاي  برنامه. آمدند روانی جنگ کمیتهاعضاي   و] رئیس ستاد تبلیغات جنگ   [

 شوراي. دمبو رمشغول کا  دفترم در هشت شب  ساعت تا. کردند مشورت و ندددا توضیح را
  . رسیدم خانه به وقت دیر. داشت جلسه تهران انتخابات براي ،مبارز تروحانیجامعه  مرکزي

  
  

  1988 فوریه   22  1408 رجب 4     |  اسفند 3 دوشنبه


 پـشتیبانی  عـالی   شـوراي جلـسه    بـه  و مانـدم  علنـی  جلسه در کمی. آمدم مجلس به زود صبح
 و امـام  امـداد  کمیته و درمان و هداشتب نیازهاي و مسلح نیروهاي ارزي مشکل. رفتم جنگ
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  .آمدم مجلس به ظهر. کردیم رفع را نگاري انگشت براي شهربانیمشکل 
 مـسائل  و آرژانتـین  ،برزیـل  ،الجزایـر  بـه  سـفر  برايو   آمد الریجانی] محمد جواد [ آقاي

 ازآنهـا   . آمدنـد  مجلـس  بـه  عراقی خانم و مطهري خانم ،عفت. کرد مشورت امنیت شوراي
 و هــا خــانواده وضــع از کــاملی گــزارش. گــشتند برمــی رزمنــدگان هــاي انوادهخــ سرکــشی

 در. انـد   کـرده  سرکـشی  را خانـه  پنجـاه  حـدود  ؛اند  کرده تمام را کارشان .دادند مشکالتشان
  . می کنند عمل ناشناس طور به انصارالمجاهدین

. نـد داد ارشگـز . آمدنـد  تهـران  دانـشگاه  اسالمی انقالب معارف اساتید از جمعی عصر
 کارشـان  از عـالی  آموزش مسؤوالن. 1کردم صحبت آنها براي و خواستم آنها از وضیحاتیت

 ید و باندارد کامل صحت آنها هاي  حرف از بخشی،  رسید نظرم به امروز ولی،  نیستند راضی
  .شود بررسی

 الیحـه  اصالح به کمک براي. آمد] وزیر آموزش و پرورش   [ اکرمی] سید کاظم [ آقاي
] مجیـد [ آقایـان . کـرد  اسـتمداد  دولـت  بـه  آنها بیشتر وابستگی جهت از تفاعیان غیر مدارس
 جزئیـات  درو بودجـه   برنامـه  کمیـسیون  ورود از .آمدنـد  ایروانـی ] محمـد جـواد  [ و قاسـمی 
  . باشد بازتر مصرف در دولت دست خواهند میآنها  . داشتند گله ارز مصرف

 مشکالتی و لبنان در گیري گروگان انضباطی بی از. آمدند لبنان اهللا  حزب سران سرشب
 کنتـرل  نـوعی  مایلنـد . آورند  می وجود به اهللا  حزب نامه  ب مستقل مسلح هاي  جریان گفتند که 

گفـتم  . خواهـد    مـی  را لبنـان  منافع و ندارد دخالتی خصوص این در ایران گفتم. باشند داشته
 راضـی  لبنـان  بـه  ایـران  اخیـر  اقتصادي هاي  کمک از. بدهند مشخص پیشنهاد و کنند بررسی

                                                
سپس آقـاي  .  در این دیدار ابتدا تنی چند از حاضرین، گزارش مبسوطی از نحوه تدریس معارف و علوم اسالمی در دانشگاه ارائه نمودند         - 1

در گذشته دانـشجو و جـوان مـی دانـست کـه روحانیـت در حاشـیه        « : شگاه ها گفتهاشمی با اشاره به اهمیت تدریس معارف اسالمی در دان     
کار بوده و مسئولیتی نسبت به مسائل جامعه ندارد،  لذا دانشجویان جواب خیلی از سئواالتشان را با مراجعه به ذهن خـود و یـا نـسبت دادن آن        

ئواالتی کـه در شـرایط فعلـی در ذهـن آنهـا وجـود دارد، براسـاس یـک         به آثار طاغوت می گرفتند، اما اکنون آنها می خواهند بـسیاري از سـ   
در گذشته اگر یک نظریه اسالمی مطرح می شد، سئوال بعدي که چرا این نظریه اجرا نمی شود و یا اینکـه چـرا بـه        . جامعه اسالمی حل بشود   

انشجو گفته شود، سئوال بعدي او بالفاصله ایـن اسـت کـه    این اهداف نرسیده ایم، مطرح نبود، اما در حال حاضر اگر ایده اي از اسالم براي د   
هـا، سـئوال هـاي مـشابهی همیـشه در دوران تحـصیل دانـشگاهی مطـرح          این چه مقدار تحقق پیدا کرده؟ یا چرا اجرا نشده است؟ براي جـوان     

عنـوان یـک مکتـب کامـل، مـا بایـد       توقع اضافی که از حکومت اسالمی وجود دارد، این است که با  توجه بـه حاکمیـت اسـالم بـه         . باشد می
در گذشته می شد جواب هـا را ایـده الیـستی داد، ولـی امـروز وقتـی کـه شـما مـی خواهیـد جـوابی را بدهیـد و             . جوابگوي همه مسائل باشیم   

 انتظـار دانـشجو کـه    موضوعی را از دیدگاه اسالم با توجه به ابعاد اجرایی و عملی بودن قضیه و تطبیق داشتن آن با زمان روشن بکنید، تحقیقـاً     
 ←رجـوع کنیـد   »  .فرزند این ملت و انقالب می باشد،  این  است که آن طوري که موضوع تبیین می شود، در جامعـه نیـز قابـل اجـرا باشـد              

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «کتاب 
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 آورده دسـت ه  ب برابر دو ارزش ،  لبنان لیره و کرده تقویت را لبنان اقتصاد گفتند  می و بودند
  . رسیدم خانه به شب نه ساعت. است
  

  
  1988 فوریه 1408  23  رجب  5    |  اسفند 4 شنبه سه


 هـاي   نطـق . آمـدم  دفترم بهو بعد    مماند درجلسه نه صبح  ساعت تا. رفتم مجلس به وقت اول
 آقایـان .  اسـت  شـده  تنـد  خطـی  اختالفـات  و انتخابات با رابطه در نمایندگان دستور از پیش

 آقـاي  ماموریـت  ادامـه  خـصوص  در توصـیه  بـراي  محلـوجی ] حسین[ و هادي] محمد علی [
 دهنماین]  حصاري[ سهمی] اسماعیل[ آقاي. آمدند امنیت شوراي در الریجانی] محمدجواد[

 و دارد زیـادي  انتقـادات . آمـد ایـن شـهر      فرمانـدار  تعـویض  از شکایت برايحیدریه،   تربت
 مـن  ،  دارد توقـع . ندهـد  استعفا که کردم نصیحت. بدهد استعفا اعتراض عنوان به خواهد  می

  . بیاورم فشار فرماندار برگشتن براي
 ویـژه  دادگـاه  در را اش  محاکمـه  و بازداشت گزارش. آمد کرمانی فهیم] مرتضی[ آقاي
 از]  نوري[ ناطق] علی اکبر [ آقاي توسط خودش. است ناراضی عمل شیوه از. داد روحانیت

 از خواهـد    می و نداشته بازداشت توقع. کنند اقدام اتهامات مسأله ختم براي که خواسته آنها
  . بدهد استعفاء 90 اصل کمیسیون ریاست
 کنگـره  در خواهـد   می که مطالبی براي و آمد] نماینده تهران [ بهروزي] مریم[ خانم ظهر
  . دادم انجام را دفترم کارهاي. نمود مشورت ،کند صحبت] بین المجالس[ آینده جهانی

 آقاي. کرد تعیین را سفر زمان و گفت را آینده عملیات وقت و آمد سنجقی آقاي عصر
 در کـه  خواست. آمد]  رئیس سازمان امور اداري و استخدامی کشور [ رضوي] سید منصور [

  . کنم شرکت استخدامیاداري و  امور سمینار
 اهللا آیـت  دفتـر  بـه ،  حکـومتی  مـصالح  تـشخیص  مجمـع  جلـسه  بـراي  شـب ساعت هفـت    

. بفرستیم امام امضاي براي که کردیم تکمیل را مجمع نامه  آییندر این جلسه    . رفتم اي  خامنه
 اثـر  در وضـع  نایـ  گفتم. است ناراحت گیري  تصمیم قدرت شدن محدود از نگهبان شوراي

. ه اسـت  آمـد  پـیش  ،آفریـد   می بست بن که اي  گونهه  ب مجلس مصوبات کردن رد در افراط
  .بارید می باران. رسیدم منزل به وقت دیر



  
  

   
               

                  
                                     دفاع و سیاست                                                                                                      
                 

 

499 

  
  

  1988 فوریه 24                         1408 رجب 6    |   اسفند 5 چهارشنبه


 بـراي  ،فروزنـده ] حمـد م[ آقـاي . نداشـتم  زیـادي  کـار . آمـدم  مجلس بهساعت هشت و نیم     
 اطـراف  هـاي   نخـل  حفـظ  دربـاره  مـذاکره  و مرکـزي  بانـک  در مهندسـی  ارز تامین پیگیري

 آب کـردن  تـر  شـیرین  و هـا   نخـل  صاحبان از تعدادي آوردن که با  شد توافق .آمد شیر بهمن
 بـین  کـارون رودخانـه    زیـر  راهـرو  سـاخت  درباره تهران متروي با که داد اطالع. کنند اقدام
  .اند رسیده توافق به خرمشهر و اهواز

 مطـالبی  تهـران  مبـارز  روحانیـت  جامعـه  نامزدهاي دربارهو   آمد نیا  منتجب] رسول[ آقاي
 جبهـه  از رحمـانی  و یاسـر  و مهـدي . آمـد  عملیات وضع گزارش براي سنجقی آقاي. گفت
 گفتند ار نیروها نقلیه وسایل مشکالت. اند    یعملیات منطقه به رفتن عازم گفتند و کردند تلفن

  . کردم تاکید آن تامین براي که کالچ صفحه کمبود مخصوصاً و
 انتخابـات  نامزدهـاي  لیـست  .داشـت  جلسه مبارز روحانیتجامعه   مرکزي شوراي ،شب

 اي  خامنـه  آقـاي  دفتـر  در شام. است متعادل فکري خط دو به نسبت. کردیم تکمیل را تهران
  . رسیدم خانه به وقت دیر. شد صرف
  
  

  1988 فوریه   25  1408 رجب 7    |  اسفند 6 پنجشنبه


 روابـط  کمیتـه  گـزارش  ي رسـانه اي،  هـا   گـزارش  در. رسـیدم  مجلس به صبحساعت هفت   
 اعـالم  غـرب  منـافع  تهدیـد  و عـراق  شکست به نسبت که است مهم آمریکا کنگره خارجی

  . اندمم جلسه در آخر تا ،نبودند رئیس نواب چون.  استکرده خطر
 صـحبت  ،بودنـد  فرهنگی و بسیجی و سپاهی که تماشاچیان از جمعی براي جلسه از بعد

  . بودند آورده جنگ براي شایانی کمک ،پرورش و آموزش شش منطقه از. 1کردم
زمانیـان  ] احمـد [ آقـاي .  است افتاده تاخیر به عملیات که داد اطالع و آمد سنجقی آقاي

                                                
  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366ی هاي سال هاشمی رفسنجانی، سخنران« کتاب ← رجوع کنید - 1
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 بـه  او علیـه  قـضائی  مقامـات  جرم اعالم خاطر به خود از طرخ رفع براي. آمد نهاوند نماینده
  . کرد استمداد نهاوند در زندانیان قضیه در اکاذیب نشر اتهام

 داد را پاکـستان  و لنـدن  از کنگره دو گزارش. آمد خسروشاهی] سید هادي [ آقاي عصر
 و گفـت  ترکیـه  در مـا  انقـالب  و اسـالم  طرفدار نشریات گسترش از و بوده ایران نفعه  ب که

 اسـتمداد  خـودش  علیـه ] سید حمید روحـانی [=  زیارتی آقاي هاي  نوشته سوء آثار رفع براي
  . کرد

. خواسـتند  راهنمـائی  و دادنـد  کار گزارش و آمدند انتخابات بر نظارت مرکزي شوراي
رئـیس سـازمان    [ ترابـی  سـرهنگ . باشـند  جـدي  ،انتخابـات  سـالمت  بـراي  که کردم توصیه

ساعت  تا. داشت انتقاد ناالیق عناصر نفوذ از و آورد گزارش .آمد] حفاظت اطالعات ارتش
 میـرزا  آقـا  ،مرحوم عموي خانواده از بستگان. رفتم منزل به. کردم کار دفترم درهشت شب   

 رفـسنجان  سرچـشمه  مـس  و پـسته  صـادرات  دربـاره . بودنـد  منـزل  در محـسن  همراه ،عباس
  . آوردیم بیرون از شام .شد مذاکره
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 دوم همـسر  ظهـر . خـوردیم  صـبحانه  محـسن  و عفـت  بـا . نداشـتم  زیادي کار. بودم منزل در
. اسـت  خـوبی  هـواي . آمدنـد  خـودم  بـستگان  شـب  و بـود  مهمانمان الهوتی] حسن[ مرحوم

مان حفاظـت و اطالعـات      سـاز [=  سـاحفاجا   هـاي  گزارش. زدم قدم منزل حیاط در مقداري
 امام دفتر براي. دارد ارتش در ضدانقالبی عناصر کشف از زیادي موارد. خواندم را]  ارتش

  . خواندم ،آوردند را ها گزارش. دارند تاخیر هم زبا که رسید خبر جبهه از. فرستادم
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 آقـاي  ظهـر . گذشـت  منزل حیاط در روي پیاده و مطالعه و استراحت با وقتم. بودم نزلم در
. اسـت  کـرده  وارد خـساراتی  و کرده حمله تهران پاالیشگاه به عراق که داد اطالع اي  خامنه
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شـهرهاي   از مـردم  خـروج  بـراي  گفـتم . شد داده بصره و بغداد زدن با ،مثل به مقابله دستور
  . گیرد وسعت اقتصادي مراکز و شهرها به حمالت احتماالً ؛شود اعالم امروز ،بغداد و بصره
 عـصر  محسن. گرفتیم رفتن به تصمیم ظهر ولی ،داشتیم تردید جبهه به رفتن براي ظهر تا

بـه   راه وسـط  هـاي   ایـستگاه  از منو   کنند حرکت قطار با که رفت و کرد خداحافظی و آمد
  . شوم ملحقآنها 

 کرده آمادگی اعالن پاکستانی واسطه که داد اطالع تلفنی ،  ]وزیر دفاع  [جاللی سرتیپ
  . بیاورد تهرانبه ... و هاگ المپ و تاو و استینگرموشک هاي  توجهی قابل تعداد که

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 اهللا آیت. شود آزاد فرانسوي گروگان یک که کنیم کمک خواهد می .نیست بد هم ها  قیمت
  . بپرسیم هم یگراند از باید .اند موافق اي خامنه
 تلفنـی  طبسی آقاي به وتهیه کنند    خراسانبلیت   همراهانش و عفت براي گفتم دفترم به
 جبهه در محسن و یاسر و مهدي و من چون. بگیرد نظر در آنها اقامت براي محلی که گفتم

  .رود می مسافرت به ،بماند خانه در تنها تواند نمی او بود، خواهیم
 حرکـت  منـزل  از بـسیجی  لباس با پاسداران و روحانی دکتر قاتفا به هشت شب  ساعت

  
  

 ار مادر و همسرآقاي هاشمی در کن
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 کنـار  مطهـري  قرارگـاه  در را بقیه ؛  بودم نوشته حرکت از بیش منزل در را اینجا تا - کردیم
    -. نویسم می عراق مرز نزدیک ،مریوان] زریوار در[ دریاچه

 ده ساعت حدود و رسید فوراً هم قطار. رفتیم قزوین و کرج بین کردان ایستگاه محل به
 موتیـو لوکو پـشت  همراهـان  و مـن  بـراي  واگن یک. شدیم]  تبریز–تهران  [ قطار سوار شب
 دیگر کوپه در محسن و سپاه موشکی گروه و کوپه یک در روحانی دکتر و من. بودند بسته

  . آوردند مرغ پلو شام. بودند ها کوپه سایر در هم پاسدارها و
 اطـراف  همـه  تقریبـاً  اینکـه  بـا  .بود گرم خیلی قطار هواي. خوابیدیم قزوین هاي  نزدیکی

 بـاز . شـتیم گذا باز را پنجره و کردند کم را حرارت درجه گفتیم. بود پوشانده برف را مسیر
مـسیر   در زیـاد  خیلی که ها  تونل ازموقع عبور    مخصوصاً  - قطار صداي و گرما خاطر به هم

  .است کوهستانی رمسی اعظم بخش. شدم می بیدار مرتباً  - دارند وجود
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 نمـاز  ایـستگاه  درو   رفتنـد  پائین همراهان. خواندم قطار در را صبح نماز ،مراغه هاي  نزدیکی
 وآمدنـد    کوپـه  بـه  موشـکی  درگـروه  دوستانش و محسن سپس. خوردیم صبحانه .خواندند

 از بازدیـد  و شـمالی  کـره  به سفر از .دادند را ها پیشرفت گزارش و برنامه ارهدرب توضیحات
 تاثیر تحت. اند آورده دسته ب زیادي اطالعات. اند راضی خیلی  ؛آنها موشک ساخت مرکز

 توضـیح  و هـستند  دوم جهـانی  جنـگ  در آلمان موشکی مرکز انداختن راه در هیتلر پشتکار
 حـق  و بدهد کار این به باالئی اولویت باید ،جنگ اطرخ به هم اسالمی جمهوري که دادند

  . دارند هم
 و شـدیم  سـوار . بودند آماده و رفته جلوتر ها  ماشین. شدیم پیاده مراغه از قبل ایستگاه در

 و رفتنـد  آنجـا  بـه  .بود مراغه در موشکی گروه ماشین. کردیم حرکت جنگی منطقه سوي به
 شده آب ها دشت در ها برف ،شرقی ذربایجانآ اراضی قسمت در .شدند ملحق ما به سپس

 و بوکـان  بنـاب،  ،میانـدوآب  ملکـان،  مراغه، شهرهاي از. است باقیبرف   ارتفاعات در ولی
 آب دارد  و است پوشیده برفاز   کامال هنوز ،ارتفاعات و زمین کردستان در. گذشتیم سقز
  . رسیدیم بانه شهر به ظهر. شود می تر خروشان و است خروشان رودها .شود می
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 اسـتراحتی  و ناهـار  و نماز. بود منتظرمان بانه سپاه محل در ،سپاه فرمانده نصراللهی آقاي
 کـه  جدیـدي  لـشکرهاي  بـراي . آمـد  کردستان سپاه فرمانده عسکري آقاي. شد انجام کوتاه
 دارنـد  انتظـار . شـد  عملیـات  عقبـه  و توقف محل تقاضاي ،اند  آمده شمال به جنوب از اخیراً

  . کند واگذار آنها به بیشتري هاي لمح ،ارتش
 حرکـت  عـراق  مـاؤوت  منطقـه  در داودآبادي قرارگاه سوي به ظهر از بعد چهار ساعت

 و اسـت  خـراب  بـسیار  جـاده . نداشـتم  دشـمن  هوایی حمله از نگرانی .بود ابري هوا .کردیم
 بـه  ساعت هفـت و نـیم        حدود. شد صرف وقت نیم و ساعت سه ،کیلومتر 68 پیمودن براي

  . رسیدیم قرارگاه
 در کـه است   عراقی نیروهايتیررس   در مسیر از بخشی .بود کرده باریدن به شروع باران

 کنتـرل  را مـا  نیروهاي آمد و رفت توانند  می متاسفانه و مستقرند» گامو «منطقه بلند ارتفاعات
 لـوم مع؛  کننـد   نمـی  روانـه  آتـش  معموالً ولی ،بریزند جاده در هم آتش بخواهند اگر و کنند

   ؟ چرانیست
 تــاخیر علــت و آینــده عملیــات دربــاره کننــده عمــل واحــدهاي و قرارگــاه فرمانــدهان

 وجـود  و ژاژیله پل و جاده ایجاد در تاخیر ،زیاد بارندگی ها،  جاده خرابی. دادند توضیحات
 و شـود  انجـام  بهمـن  20 تـاریخ  در عملیـات  ایـن  بود قرار. است تاخیر عوامل از مهتاب نور

 و شرایط همه باالخره وشد   موکول اسفند  8 به سپس و اسفند 5 به سپس و من به 25 سپس
 منطقـه  بـه  کـه  یینیروهـا . آمـدم  اینجـا  بـه  تاخیر علل بررسی براي من و نشد آماده مقدمات
 خـاطر  بـه  ایـم،   فرستاده آینده عملیات هنگام در سر پشت از دشمن به حمله براي  ها  طالبانی

 دچار ،ها  طالبانی منطقه در توپخانه و شیمیائی اسلحه از استفاده و ها  طالبانی روي عراق فشار
 مایل. اند  شده مصدوم نفر یکصد  و شهید شیمیائیبمب   اثر در آنها نفر 13 و اند  شده مشکل
 بماننـد  آنجا که کردیم تاکید و شد پذیرفته که بخوانیم پس خودمان منطقه به را آنها بودند

  . کنند حمایت تمقاوم براي را ها طالبانی و
 بررسی براي مهدي فرزندم همراه ،  )ع(سیدالشهداء 10 لشکر فرمانده فضلی] علی[ آقاي

 هـم  را او و اسـت  میاندوآب در هم یاسر. ببینیم را مهدي نتوانستیم نتیجه در و اند  رفته منطقه
  . ندیدیم

 تاکیـد  ،ودبـ  شـده  معین قرارگاه طرف از عملیات انجام براي که زمانی همان بر باالخره
 هـم  تلفـاتی  روزانـه  ،توپخانـه  آتـش  شـدت  و منطقـه  در نیروهایمان تراکم خاطر به. کردیم
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 تـا  جلـسه . باشـند  پراکنده االمکان حتی گفتم. است دشوار نیروها براي آن تحمل که داریم
 سـاعتی  سـه  دو فقـط . باریـد  می شدیدي باران. کشید طول شب نیمه از بعد ساعت دو و نیم  

  . داشتیم خوابی کم و بودیم قطار در هم یشبد. خوابیدیم
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 .شـد   مـی  وارد زیـادي  آب قرارگاه سقف از و بارید  می شدت به باران. شدم بیدار صبح اول
  .بودم نخوابیده شتربی ساعت دوسه. نرود افراد و پتوها زیره ب آب که بودند گذاشته ظروفی
 بـه  دیـشب  مـذاکرات  از گیـري  نتیجـه  براي قرارگاه فرماندهان با ،صبحانه و نماز از بعد

 ،اند  رفته آنها منطقه به که ما نیروهاي و ها  طالبانی باید که رسیدیم نتیجه این به .نشستیم شور
 انجـام  مـا  لیاتعم تا ،شوند عراق ارتش توسط ها  طالبانی مواضع اشغال مانع و کنند مقاومت

  . شویم وصل منطقه به ،رو ماشین هاي جاده طریق از و شود
 محـدودي  عملیـات  ،اصـلی  حملـه  از قبـل  شـد  قرار و کشید طولیازده   ساعت جلسه تا 

 ، بفرسـتند  ایران به را ها  بچه و ها زن خواهند  می که رسید خبر ها  طالبانی منطقه از. شود انجام
 را آنهـا  گفـتم  و کـردم  موافقـت . باشـند  مـصون  عراق وپخانهتآتش   و شیمیائیبمباران   از تا

  .نشوند هم آنها آمدن مانع و نکنند آمدن به تشویق
 همه .شد  می آب هم ها برف و بارید  می باران .کردیم حرکت بانه سوي به یازده ساعت

. بود کرده طغیان هم چومان رود. بود جاري» چومان «اصلی رود سوي به فرعی رودهاي جا
 بهمـن  و کوه ریزش خطر ،بانه به چومان جاده در. بودند شدن خراب خطر در ها پل بعضی

 پوشش ،هوا بودن ابري ولی است مواجه اشکال با جبهه تدارکات و ترابري و است زیاد هم
  .اند پراکنده منطقه سراسر در که دهد می نیروها به دشمن هوایی حمالت مقابل در مناسبی

 جاهـاي  و تهـران  از خبرگیري و استراحتی و ناهار. رسیدیم انهب به ظهر از بعد دو ساعت
 شـده  بمبـاران  تهـران  نقطه چهار در که دادند خبر شب اول. گرفت را عصرمان وقت ،دیگر
. اسـت  نکـرده  ثبـت  چیـزي  هـم  رادار و انـد   ندیده هواپیمائی گویند  می پدافند مسؤوالن ولی
 هـر  هـا   بعثی معموالً. شده بمباران تهران نقطه سه در مجدداً که دادند خبر دیگر ساعت یک
 نظـر . نماینـد  مـی  هـا  شـرارت  گونـه  ایـن  بـه  اقـدام  ،گیرنـد   می قرار فشار تحت جبهه در وقت
  . است دور راه از موشک که است این ها خیلی
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 ،هفتگـی  معمـول  مطـابق  مسجدي در بانه هیقادر دراویش که داد اطالع بانه سپاه فرمانده
. ببینم را آنها نمایش که بیاورند را آنها از جمعی گفتم. دارند العاده  خارق هاي  نمایش برنامه
 و ایـم   مانـده  بانه در آنها کارهاي دیدن خاطر به را امشب ،بودیم کرده پیدا اطالع قبالً چون
 در همراهـان  بـا  و کـردیم  انتخـاب  نمـایش  محـل  بـراي  را سـپاه  ساختمان خانه قرائت سالن

  . گرفتیم هم فیلم و آمد العاده خارق و دیدنی و جالب نظرم به .کردیم شرکت مراسم
 و بلنـد  موهاي با بعضی و جوانان و پیران از مرکب ،قادریه دراویش از نفر پانزده حدود

 هـا  بدن و سرها حرکت و دایره با دعا ذکر تعدادي ابتدا. شدند جمع کوتاه موهاي با بعضی
 عجیـب  کارهـاي  سـپس  و رسید رقص به شبیه و ایستاده تند حرکات به کم  کم .خواندند و

  . شد انجام
 و بلعینـد  مـی  را کـالش  هاي  گلوله و جویدند  می خودتراش تیغ و شیشه نفرشان چند مثالً

 نفـر  یـک  سـر  در را خنجر دو تیز نوك. شود نمی دفع و شود  می بدنشان جذب بودند مدعی
 را زبـانش  آنهـا  از یکی. نشد ،بکشم بیرون خودم دست با خواستم من. کردند فرو چکش با

 پهلوي در درفش. رسید  می گوشه  ب دهان آب جوشیدن صداي که داغ بخاري به کشید  می
 و کردند وارد یکی دهان داخل از درفش .آمد  می در دیگر طرف از و کردند  می وارد یکی

 و دادند  می فشار جلو و عقب از یکی گردن روي ،تیز شمشیر با. درآورد سر گلویش زیر از
  .  انجام دادندقبیل این از کارهائی

 دینـی  وظـایف  تمام اند  مدعی .کردم صحبت آنها از نفر چند با و شناختند را من باالخره
 متأسـفانه  و بـوده  معلـم  گفت آنها از یکی. کنند  می عمل مرشد ارشاد و ذکر و استغفار با را

  .شود رسیدگی گفتم.  استشده پاکسازي
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 دیگـر  موشک چند ،صبح امروز تا دیشب دادند اطالع. شدیم بیدار شش و نیم صبح    ساعت
 مجموعـاً  گفتنـد  .کـردم  صحبت اي  خامنه آقاي  با تلفنی.  است کرده اصابت تهران به عراق

. انـد   شـده  مجـروح  نفر هفتاد حدود و  شهید نفر وشش سی حدود و آمده فرود موشک 12
در حـال    ارتـش  و سپاه که نکرده عمل آنها از تعدادي و است کم موشک انفجاري قدرت
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 تحقیـق  ،سـپاه  و ارتـش  اخـتالف  خـاطر  بـه .  هستند موشک مشخصات و منشاء ،نوع بررسی
  . استداشته تاخیر

 بـه  هـا   موشـک  درباره تحقیق و پدافند براي را موشکی گروه و  محسن و روحانی آقاي
 بـه  اتومبیـل  بـا  ،بـود  آمده ماؤوت منطقه از که شمخانی آقاي با همراهما هم   . فرستادم نتهرا

  . بود انداز دست از پر و کوهستانی و خاکی جاده. کردیم حرکت مریوان سوي
 طغیـان  همـه  مـسیر  رودهـاي  و بـود  جـاري  جا همه در ها برف ذوب از حاصل هاي  آب

  - عبور جنگلی هاي تپه از جا همه تقریباً. بود دهکر برقرار تامین مسیر در ژاندارمري. داشت
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 2عملیات بیت المقدس 
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 درآمده ما تصرف به 4 والفجر عملیات در که عراق خاك در شیلر دشت از راه در. کردیم
 کنـار  از .قزلجـه  رود و شـیلر  رود :کند  می عبور دشت آن از رودخانه دو. کردیم عبور بود،

 از مفیـدي  اطالعـات  راه در ،شـمخانی  آقـاي  و کـردیم  عبور ها  بارزانی مسکونی روستاهاي
  . داد می ارائه منطقه وضع

 در. کـردیم  عبـور  هم مرزي روستاي چند از ،ایران داخل در شیلردره   از گذشتن از بعد
 جنـگ  لاوایـ  شـد  معلـوم . کردیم صحبت ها  روستائی با و یمنمود توقف» ساوچی «روستاي

 کـشاورزي  طریـق  ازآنهـا   . انـد   برگـشته  4 والفجـر عملیـات    از بعـد  و بودنـد  کرده مهاجرت
  .کنند می زندگی

. رسـیدیم  مطهـري  شـهید  قرارگـاه  بـه  مریوان] زریوار[ دریاچه کنار یازده ساعت حدود
 اینجـا  عملیـات  مقـدماتی  کارهـاي  هـدایت  بـراي  سـپاه  فرماندهان از جمعی و رضایی آقاي

 سـاعت  تـا  و کـردیم  شـروع  را آینـده  عملیات درباره بحث ،سپاه فرماندهان با عصر. هستند
  . 1ندا خوشبین طرح به نسبت فرماندهان. دادیم ادامه شب دوازده

                                                
 به ویژه در مرحله اول عملیات، دشمن نیروهاي قابل توجهی را به منطقه منتقل نکرد و همـین مـسئله منجـر بـه     2 در عملیات بیت المقدس    - 1

مجدداً به هنگـام بحـث   . فلگیر شده استپیدایش این باور و درك شد که توجه دشمن معطوف و متمرکز به منطقه جنوب شده و عمالً نیز غا       
، بـر پایـه درکـی کـه نـسبت بـه رفتـار و عملکـرد         3 و تعیین زمان براي اجراي عملیات بیت المقـدس  2و بررسی توقف عملیات بیت المقدس      

. واهـد کـرد   وجود داشت، چنین پیش بینی می شد که دشـمن نیـروي قابـل تـوجهی را بـه منطقـه اعـزام نخ        2دشمن در عملیات بیت المقدس      
شـکل گیــري ایــن ذهنیــت در مـورد دشــمن و پــیش بینــی رفتـار و عملکــرد احتمــالی آن، نقــش تعیـین کننــده اي در طــرح ریــزي عملیــات      

در عین حال، چندي بعد دشمن سلـسله تحرکـات مهمـی را در منطقـه شـمال غـرب انجـام        .  و تعیین اهداف این عملیات داشت3المقدس   بیت
. و انتقال نیرو، مواضع خالی بر روي ارتفاعات موکبه، قیوان، یال هاي گوجار و نیزمحور حساس آسـوس را پـر کـرد   دشمن با جابه جایی   . داد

همچنین دشمن با حمله گسترده و وسیع به اکراد معارض، بـا اسـتفاده از سـالح شـیمیایی، منـاطقی را کـه معارضـین کـرد عراقـی آزاد کـرده                
پیدایش وضعیت جدید سبب گردید تا نیروهـاي کـرد معـارض بـراي     . ن مناطق از ساکنان آن شدبودند، تصرف کرد و همین موجب تخلیه ای  

 رزمندگان غیور اسالم در پشت خاکریز
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 هاي  موشک انفجاري قدرت بودن ضعیف خاطر به گفت و کرد تلفن تهران از احمدآقا
 منتظـر  مـردم  و کنند تضعیف را مردم روحیه اند  نتوانسته آنها، تاي چند نکردن عمل و عراق
 اطـالع  تـا  .بزننـد  بغـداد  بـه  موشـک  چنـد  ایـم   داده دستور گفتم. هستند ما قوي مثل به مقابله
 رادوازده شـب     سـاعت  اخبـار .  مـی زننـد    مناسـب  زمـانی  فاصله با موشک سه روزانه بعدي

  . خوابیدم و گرفتیم
  

  1988   مارس  1  1408 رجب 13    |  اسفند 12 چهارشنبه
  

 انـد  زده موشک تهران به هم دیشب. گرفتم را اطالعات و اخبار. شدم بیدار فجر طلوع اول
 هم ها  بعضی و شود  می منفجر تهران فضاي و هوا در ها  موشک بیشتر که ست ا این عجیب و

  . 1اند انداخته راهه ب زیادي سروصداي بیگانه رادیوهاي ولی ،کند نمی عمل
 بـه  سـپس . کـردیم  مـذاکره  آینـده  عملیـات  بـراي  سـپاه  رمانـدهان ف با  ده و نیم   ساعت تا

 و ظهـوري  سـرهنگ  ،جمـالی  سـرهنگ  حـضور  بـا و   رفتیم ارتش سنندج 28 لشکر قرارگاه
  .  را بررسی کردیمآینده عملیات طرح ،ترکان سرهنگ
 بـراي  وشـد    بنـدي  زمـان  جهـاد  مـسئول  احضار با که داشتند راه و مهندسی مشکل آنها

                                                                                                              
لیکن به علت مشکالتی که براي اجراي عملیات وجود داشـت، هرگونـه تعجیـل    . رهایی از فشارهاي دشمن، براي اجراي عملیات تالش کنند   

  . به منزله ناکامی دردستیابی به اهداف عملیات تلقی می شد
ادیوهاي بیگانه که حمالت موشکی ایران و عراق را دنبـال مـی کننـد، در برنامـه هـاي بامـدادي امـروز خـود، بـه زبـان هـاي مختلـف،                ر - 1

ایـران و عـراق،   « : بخش فارسی و انگلیسی بی بی سی گزارشی به این شـرح پخـش کـرد   . ها و اخباري را در این زمینه منتشر ساختند       گزارش
مقامـات انتظـامی عـراق    . اي یکدیگر که یک هفته پیش بعد از آرامشی چند ماه از سر گرفتـه، شـدت داده انـد      حمالت موشکی به پایتخت ه    

 موشک به تهران شلیک کرده و نیز اظهار می دارند که یک موشک از ایران در جـوار شـهر بغـداد فـرود آمـده کـه موجـب             6گویند که    می
 موشک را به سوي تهران و قم شلیک کـرده و در حـالی کـه    30شنبه عراق بیش از از روز دو. کشته و زخمی شدن چند غیرنظامی شده است      

به عالوه در سازمان ملل متحد نشانه هاي بیـشتري از امکـان تغییـر    . سوي بغداد شلیک کرده استه موشک ب 15ایران نیز به سهم خود حداقل    
ان تکرار کرد که تهـران بـراي همکـاري در جهـت بـه مـورد اجـرا        سفیر ایر. در نظر ایران براي خاتمه به جنگ خلیج فارس بروز کرده است       

ظاهراً ایران مایل اسـت کـه پیرامـون متوقـف سـاختن مخاصـمات مـذاکره نمایـد و ایـن          .  گذاشتن قطعنامه آتش بس سازمان ملل آماده است   
بـه نظـر   .  پیش ارسـال کـرد، آورده شـده اسـت    مطلب را در نامه اي که وزیر خارجه ایران علی اکبر والیتی به آقاي پرزدکوئیار در چند روز    

رسد که ایران با عبارت دقیق از آمادگی آن کشور براي همکاري در مورد اجرا گـذاردن قطعنامـه آتـش بـس سـازمان ملـل سـخن گفتـه               می
 دعـوت بـه عمـل    همچنین در این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد براي دیدار از تهران به منظور کمک بـه عملـی سـاختن آتـش بـس        . است

 ولی نـسبت بـه ارزش حقیقـی و    ،اگر چه این پیشنهاد با عبارت دقیقی بیان گردیده در به مورد اجرا گذاشتن قطعنامه تصریح دارد       . آمده است 
 »  . اهمیت قائل شدن ایران به قبول آتش بس ابراز تردید شده است
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سـه و نـیم      سـاعت  و شد انجام جا همان استراحت و ناهار. نمودیم مذاکره اهسپ با هماهنگی
  . برگشتیم سپاه قرارگاه به ظهر از بعد

 و منطقـه  امـور و دربـاره     آمدنـد  کردسـتان  ناحیـه  ژاندامري فرمانده و کردستان استاندار
 با رعص.  مطالبی گفتند  جنگ در ژاندامري بیشتر شرکت تقاضاي و عراقی پناهندگان مسائل

 تـا  و کردیم مذاکره واحدها هاي  برنامه در تغییر و عملیات وقت تعیین براي ،سپاه فرماندهان
 موشـک  مبادلـه  هم امروز. رسیدیم کامل توافق به و یافت ادامهاین مذاکره    شب 10 ساعت

  .داشت ادامه عراق و ایران بین
   هاي موشک که است این متخصصان نظر گفت. کردم صحبت تلفنی روحانی دکتر با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 اقامه نماز جماعت در مسیر جبهه
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 آن سـرجنگی  ازو  شده اضافه آن سوخت به که است بی - اسکاد همان عراقیپرتاب شده   
 خـاطر  بـه  واسـت    شـده  اضـافه  آن بـرد  و کـم  آن انفجـاري  قـدرت  نتیجه در و شده کاسته

 خـاطر  بـه آنهـا   . کـردم  صـحبت  منـزل  بـا . شـود   مـی  منفجـر  هـوا  در ،کـرده  پیدا که نواقصی
  .اند شده منصرف مشهد به سفر از موقتاً ،تهران باران موشک

  
  

  1988 مارس    2  1408 رجب 14    |  اسفند 13 پنجشنبه


 دریاچـه  کنار از. بارید  می بارانو   برف .کردیم حرکت تهران سوي به صبحانه و نماز از بعد
 بمبـاران  خرابـی  آثـار  اما است ییصفا با شهر. دیمز گشتی مریوان شهر در. گذشتیم مریوان
 را شـهر  ،آینـده  عملیـات  از اطالع با مردم. است عراق مرز نزدیک. دیده می شد   زیاد خیلی

 ولـی  منظـره  خـوش  و کوهـستانی  جـاده . رسـیدیم  سـنندج  به یازده ساعت. اند  کرده خلوت
  .است خم و پیچ پر و خراب

 بـود  همراهمـان  آقامحمدي. کردیم عوض سواري بنز با را تویوتا اتومبیل ،سنندج بیرون
 و ناهـار . رسیدیم همدان به ظهر از بعد یکساعت   و داد کافی توضیحات ،همدان راه در و

 و ارشـاد  کـل  مـدیر  ،شـهردار  ،اسـتاندار  همـراه  سپس .بودیم استانداري مهمانسراي در نماز
 آب و متعـدد  هـاي   کانال با وسیعی غار ،زمین زیر. رفتیم صدر علی غار سوي به آقامحمدي

 قـایق  بـا  سـاعتی . اسـت  توسـعه  قابل وبه آنجا می آید      زیادي توریست. است آهکی و تمیز
  .دارد جاذبه خیلی. زدیم گشت آب روي
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 وجآ گردنه در بود نزدیک شب .کردیم حرکت تهران سوي به. بارید  می شدیدي برف
 از هـا   بچـه . رسـیدم  منـزل  به دادبام یک ساعت. گذشت خیره  ب ولی ،بمانیم سرما و برف در

 عـراق  امـروز . خوابیـدم  پائین هم من. بودند خوابیده پائین طبقه در ،عراق هاي  موشک ترس
  .دادیم زنی شهر توقف دستور هم ما. است نداشته شرارت

  
  1988 مارس  3                         1408 رجب  15    |  اسفند 14 جمعه

      
 انجام ،آوردند مجلس از را مسافرت ایام افتاده عقب کارهاي. بارید   می باران .بودم منزل در

 را هـا   عراقـی  شـده  شلیک هاي  موشک وضع گزارش. آمد روحانی دکتر ظهر از پیش. دادم
  . کردیم صحبت موشک ساخت و جنگ درباره و داد

  - اسـکاد  موشـک  کپـی  ساخت کار پیشرفت گزارش .آمدند سپاه موشکی گروه عصر
 روسی بی - اسکاد همان که دادند نظر عراقی هاي  موشک درباره. است جالب ؛ددادن را بی

 شده کم آن انفجاري قدرت و زیاد آن برد ،سرجنگیکاهش  و سوختافزایش  با که است
اسـت   نواقـصی داراي   و دارد را بی - اسکاد قدرت پنجم یک. ندارد کارآیی عمالً و است

  . کنند نمی عمل زمین در یا و شود می منفجر هوا در آنها بیشتر که
 سـه  امـروز  عـراق . دادم انجـام  را سـفر  روزهاي مانده عقب کارهايه  ب وقت دیر تا شب
 بغـداد  بـه  موشـک  دو هم ما. است بوده موثر آنها از یکی که کرده پرتاب تهران به موشک

  .ایم زده
  

  1988 مارس  4                         1408 رجب 16    |  اسفند 15 شنبه


. 1گفـتم  نماینـدگان  بـه  را موشکی مسائل و جنگ اخبار ،جلسه از پیش. رفتم مجلس به اول

                                                
 اسالم در جبهه ها، انتقام مناسـب را از جنایتکـاران عفلقـی و حامیـان آنهـا       آقاي هاشمی در این نطق، اعالم کرد که در آینده، رزمندگان       - 1

را به امام امت و مردم شهید پرور ایران تسلیت گفـت و سـپس   ) س(ایشان در این سخنان، ابتدا سالگرد وفات حضرت زینب       . خواهند گرفت 
 به خـانواده عزیـز شـهداي موشـک بـاران ناجوانمردانـه       ": تدر مورد حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی عراق به مناطق مسکونی  اظهار داش 

بعث عفلقی تبریک و تسلیت عرض نموده و بـه آنهـا بـشارت خـواهم داد کـه در آینـده، رزمنـدگان آنهـا در جبهـه هـا، انتقـام مناسـب را از                      
، جلـد  1366پـیش از دسـتور سـال    هاشـمی رفـسنجانی، نطـق هـاي     « کتاب ←رجوع کنید » .جنایتکاران عفلقی و حامیان آنها خواهند گرفت     

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، »  ششم،
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. است خوب کار پیشرفت خطر، احساس خاطر به. ماندم علنی جلسه در عصر و ظهر از پیش
قبضه  چهار و شد منفجر فضا در آنقبضه   سه که رسید تهران به عراقی موشک هفت تعداد

 و هـوایی   ،موشـکی  شـدید  مثـل  بـه  مقابلـه  دستور. کرد وارد یخسارات و خورد زمین به آن
  . دادم توپخانه

 جنـگ  وضـع . شد تشکیل جمهوري ریاست ساختمان زمین زیر درقوا   سران جلسه شب
 که شده روشن زیرا ؛کردم انتقاد ،شود  می ترویج که روسی ضد سیاست از. دادم توضیح را

 سـابق  هاي  بی - اسکاد همان. باشند دهدا ها  روس که نیست جدیدي چیز عراق هاي موشک
  . کنیم می تحریک را ها روس دشمنی ،منفی تبلیغات با جهت بی و است

 طـرف  بـه  کـه  شـود  گفتـه  ،دارنـد  ضدروسـی  تظاهرات فردا که یدانشجویان به شد قرار
  .نروند روس سفارت

 آنها و بدهیم توضیحاتی عراقی هاي موشک عملکرد ضعف درباره که کرد قبول جلسه
 اسـت  بهتـر  و کننـد   مـی  برطـرف  را نقـص  ،شود چنین اگر که معتقدند ها  بعضی. کنیم هو را

 را ضـعف  نقـاط  يدیگـر  هـاي   راه از زودي بـه  کـه  بـود  ایـن  جلـسه  نظـر  ، اما نگوییم چیزي
 و جدید مسأله درباره.  است شده منفجر فضا در ها  موشک نصف از یشچرا که ب   ،فهمند  می

. بـدهم  انجـام  اي  مـصاحبه  مـن  شـد  قرار.  کردیم مذاکره مانیکر فهیم] آقاي مرتضی [ مسأله
  . رسیدم خانه به وقت دیر
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 بـه  موشـک  شـد  معلـوم  بعـداً . شـدم  بیـدار  عراقی موشک انفجار صداي با صبح پنج ساعت
 در ظهـر  نزدیـک  تـا . آمدم مجلس به.  است نداشته یآسیب و خورده شمیران شمال هاي  کوه

 شـب  هـشت  سـاعت  تا. بمانم جلسه در کمتر کهکردند   توصیه نمایندگان. بودم علنی جلسه
  . کردم کار دفترم در

 و داد را برزیـل  و آرژانتـین  الجزایر، به سفر گزارش .آمد الریجانی] محمد جواد [ آقاي
 خواسـتار  کـشور  سـه  هـر . نکننـد  اقـدام  ما علیه ،امنیت شوراي در اند   داده قول. است راضی
 رئـیس  گفـت  و آمـد  سـیرالئون  در سـفیرمان  محمـودي  آقاي. بودند اقتصادي روابط توسعه
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 سـنجقی  آقـاي .  اسـت  شـده  ناراضـی  ایـران  توسط تهران به سفرش لغو از ،سیرالئون مجلس
  . آمد جبهه و جنگ امور مسائل براي

 تعـداد  امـروز . شـدند  منفجـر  فـضا  در همه ولی ،رسید تهران به عراقی موشک سه عصر
 یـک  و داشـته  تلفـاتی  و شـده  بمبـاران  هـا   عراقـی  توسـط  جنوب و غرب شهرهاي از زیادي

  .  استشده اسیر  آنخلبان و سرنگون عراقی هواپیماي
 قـرار  اینکـه  رغـم   علـی  و اند  کرده تظاهرات روسیه علیه ،تهران و اصفهان در دانشجویان

 هـم  سـوزي  آتش مولوتف کوکتل پرتاب با و اند   رفته نروند، ورويش سفارت طرف به بود
  . اند کرده ایجاد

 بـه  اعتـراض  عنـوان  بـه  کنـی  مهـدوي  آقـاي . داشـت  جلـسه  مبارز روحانیتجامعه   شب
. شـد  تـامین  ایشان نظرات از بخشی ایشان غیاب در که کرده قهر نامزدها از بعضی]  معرفی[

 در را عراقـی  موشـک  یـک  ،تهـران  در هاگ] شکمو[ سایت که داد اطالع روحانی آقاي
  .رسیدم خانه به وقت دیر. است زده متري هزار 21 ارتفاع
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 هـا   بحـث  در کـه  کـردم  توصـیه  نمایندگان به جلسه شروع از قبل. آمدم مجلس به وقت اول
 وجـود  شـرایط  در نباشـیم  مجبـور  تـا  شـود  تمـام  زودتـر  بودجه الیحه که کنند جوئی صرفه
  . ماندم جلسه در ظهر تا. داشتیم کار در خوبی پیشرفت. باشیم داشته زیاد جلسه ،خطر

 سـه  آزادي در شـفاعت  بـراي  کـه  انـد   آماده ها  فرانسوي گفت و آمد کنگرلو آقاي ظهر
   .دهند تحویلرایگان  هاگ موشک  المپ چند فوراً ،گروگان
 تنـدي  پیغـام  و شـدم  ناراحت. 1دارند تاخیر جبهه در هم باز که داد اطالع سنجقی آقاي

                                                
 -     ایران مخفیانه کوشش کـرده اسـت کـه یـک کارخانـه غنـی سـازي پلوتونیـوم را کـه در آخـرین            « :  روزنامه آبزرور چاپ لندن نوشت

 کوشش مـی نمودنـد نقـش کارخانـه را کـه توسـط       این روزنامه نوشته است ایرانی ها. روزهاي حکومت شاه ساخته شده، مجدداً مونتاژ نماید    
 » .گروهی از مهندسان اتمی و شیمی در آخرین سال حکومت شاه ساخته شده، بدست آورند

، شرط ادامه عملیات، عالوه بر ایجاد عقبه مناسـب بـا احـداث جـاده از پاسـگاه پلـیس و از طریـق        2  پس از توقف عملیات بیت المقدس       - 1
ایـن امیـدواري وجـود    . پل روي رودخانه تا دشت هرمدان، فعال کردن قرارگاه رمضان از داخل منـاطق آزاد شـده بـود   ارتفاع ژاژیله و نصب    
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 ،جنـگ  تبلیغـات  ستاد برايو   آمد خرازي آقاي. گفت هوانیروز حرکت ضعف ازاو  . دادم
  . خواست مالی کمک

 از مـالی  کمـک  و داد اطالعاتی هاي  گزارش. آمد حجازي] اصغر سید علی [ آقاي عصر
 جنـگ  محـل  از را خـود  نیازهـاي  هـا   خیلـی  ؛خواست] اطالعات[ وزارت براي نگیج منابع

 از مهـدي . 1دادم انجـام  اي مصاحبه ي جمهوري اسالمیسیما با عصر. کنند تأمین خواهند  می
  . آید نمی یاسر. آید می تهران به کاريانجام  براي گفت و کرد تلفن جبهه

 سه هم ما و کرده عمل آن دوتاي که کرده پرتاب تهران به موشک سه عراق هم امروز
 در هشت شب  ساعت تا.  است شده بمباران هم شهر چند. ایم  زده موصل و بغداد به موشک

  . استشده خلوت نسبتاً تهران. نرفتم منزل به. ها رسیدگی کردمکار م بهدفتر
  

                                                                                                              
همچنین اجراي مانور از داخـل منطقـه آزاد شـده    . داشت که با احداث جاده، موقعیت مناسب براي نقل و انتقال و پشتیبانی عملیات فراهم آید    

  .مکان دستیابی به اهداف عملیات را تسهیل کندنیز با حمله به عقبه هاي دشمن، ا
بـا گذشـت زمـان و بـه رغـم      . بر این مبنا،  تالش هاي فشرده اي جهت فراهم سازي دو شرط اساسی و الزم براي اجـراي عملیـات آغـاز شـد         

یش مـی یافـت و     بـه    تالش هایی که انجام می گرفت، مشکالت ناشی از اوضاع جوي و وضعیت زمین براي احداث جاده روز به روز افـزا        
رغم اینکه هشت  یگان مهندسی از جهاد و یگان هاي مهندسی سپاه براي احداث جاده تالش مـی کردنـد، لـیکن چـشم انـداز روشـنی بـراي             

رو انتقال امکانات به داخل خاك عراق نیز به همین میـزان بـا دشـواري روبـ    . آماده شدن جاده مطابق زمان از پیش تعیین شده مشاهده نمی شد       
 .بود

این حمـالت ویژگـی اي دارد کـه حمـالت گذشـته      «:   در  این مصاحبه که با شبکه اول سیماي جمهوري اسالمی  انجام شد، آمده است      - 1
در گذشته عـراق، هـم موشـک بـه کـار مـی گرفـت و هـم هواپیمـا،  ولـی           . عراق نداشته و آن استفاده از موشکی است که تا تهران می رسد     

یـک  . این بار ما فکر می کنیم صحنه جدیدي است که دارند نمایش می دهند و ایـن تنهـا عـراق نیـست    .   برسد، نداشتند موشکی که به تهران   
بیش از یکسال است که زمزمـه بـه دسـت آوردن موشـکی کـه بتوانـد تهـران را        . برنامه اي است که از مدت ها پیش تدارك دیده شده است  

ته باشد، مطرح است که در مقاطع مختلف روي این موضوع تبلیغ می کردنـد، بـراي اینکـه هـراس     بزند و می تواند تأثیر زیادي در جنگ داش  
  . در دل ما ایجاد کنند

غربی ها هم از این حـرف هـا   .  در گذشته شوروي ها گاهی به ما منت می گذاشتند که ما موشک دوربرد را به عراق نداده ایم و یا نمی دهیم  
امیدشان این بود که نقش زیـادي در جنـگ ایفـا کنـد، ولـی      .  را به عنوان یک حربه همیشه مطرح می کردندمی زدند، خود عراقی ها هم این  

است کـه عراقـی هـا قـبالً در     »  بی–اسکاد «حاال که به کار گرفتند خیلی چیزها کشف شد، اول روشن شد که موشک جدیدي نیست، همان      
قدرت تخریبی زیادي که این موشک در شرایط طبیعـی خـودش دارد و همـان اسـت کـه      منتهی با . دزفول و بسیاري از شهرهاي ما زده بودند  

عراقی ها این موشک را  تحقیقاً با کمک قدرت هاي بزرگ مثـل آمریکـایی هـا یـا فرانـسوي هـا، ناشـیانه دسـتکاري           .  ما هم به کار می بریم     
 کیلـوگرم اسـت،    800اد انفجاري این موشک را که به طور طبیعی وزن مو. کرده اند و ناچاراً سوخت را زیاد و قدرت انفجاري را کم کردند   

در عمـل اگـر   . این موضوع را موشک هایی که سالم بدست ما افتـاده روشـن کـرده اسـت    .  تقلیل دادند- یعنی یک پنجم     - کیلوگرم   160به  
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » . این موشک  به جایی بخورد و منفجر هم بشود، مثـل یـک بمـب کـوچکی عمـل مـی کنـد           

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366مصاحبه هاي سال 
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  نه و نـیم   تا. خواندم را  ها گزارش یک ربع به هشت      تا. رسیدم مجلس به صبحاعت هفت   س
 عـصر  تـا . آمـدم  دفتـرم  بـه  جنـگ  مـسائل  و جـاري  امـور  بـراي  سپس. ماندم علنی جلسه در

  . داشتم کوتاهی و متعدد هاي مالقات
 طـرف  از شـهرها  جنـگ  خـتم  پیـشنهاد  بـه  راجـع  گیري  موضع برايو   آمد والیتی دکتر

 اضـطراري  فـوري  جلـسه اسـت    خواسـته  امنیـت  شـوراي  از شـوروي  .کرد مشورت رويشو
  .کنیم موافقت شد قرار. شود تشکیل
 اخیـر  هـاي   موشک با رابطه در شوروي به نسبت خارجه وزارت عجوالنه برخورد از من

 مـصاحبه  ایـشان . 1کنند تیره کامالً ها روس با را روابط بود ممکن گفتم و کردم انتقاد عراق
 و خوانـد  مفیـد  ،نـداده  عـراق  بـه  جدیدي موشک شوروي گفتم صراحت با که را من یراخ

 سنجقی آقاي.  است کرده تشکر هم شوروي سفیر گفت. اند  شده راضی هم ها روس گفت
  . آمد جنگ امور براي

 و دهنـد  تحویـل  فوري هاگ المپ چند اند  شده حاضر ها  فرانسوي گفت و آمد کنگرلو
. کنـیم  شـفاعت  فرانـسوي  هـاي ن  گروگا آزادي براي که بنمایند را موارد سایر اجراي تعهد
 از نفـر  چند گفتم آمد که  کارگر خانه انتخاباتی نامزدهاي لیست براي کمالی] حسین[ آقاي
  . نکنند موافقت دیگر هاي جریان اگر حتی ،بگذارد را مبارز روحانیتجامعه  لیست

 حـذف  بـا  را کـشور  کـل  بودجـه  هالیح بحث یزدي] محمد[ آقاي ،عصر امروز باالخره
 خـتم  به نمایندگان قوي اکثریت ،موجود ناامنی خاطر به و کرد تمام نمایندگان پیشنهادهاي

  . دادند رأي بحث
 9 مـاده  بـه  مربـوط  ستفـساریه ا. کـردم  شرکت حکومتی مصالح تشخیص مجمع در شب

 خانـه  بـه  وقت یرد. ماند ناتمام و گرفت را جلسه وقت تمام. بود مطرح شهري اراضی قانون
                                                

به نظر می رسد مقامات ایران در محکوم کردن شوروي به عنـوان تـأمین کننـده    :  رادیو بی بی سی در بخش انگلیسی بامداد امروز گفت       - 1
هفتـه گذشـته ایـران، سـفیر شـوروي در تهـران را احـضار کـرد و از         . موشک هاي دوربرد براي عراق انعطاف بیشتري از خود نشان می دهند      

آقاي رفسنجانی رئیس مجلس ایران در یک مصاحبه گفـت بـا آنکـه موشـک هـا در      . اینکه شوروي موشک به عراق داده است شکایت کرد  
اي رفـسنجانی گفـت موشـک هـا از نـوع      آقـ . اصل در شوروي ساخته شده اند، امکان دارد عراق آنها را از منبع دیگري به دست آورده باشد    

  .  بی هستند که براي زیاد کردن برد آنها،  از میزان مواد منفجره آنان کاسته شده است-اسکاد 
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 تلفـات و   خـورده  تهـران ] در جنـوب  [ سـیروس  منطقـه  بـه  شـب  نیمه عراقی موشک. رسیدم
  . استداشته زیادي

 10 لـشکر  فـضلی فرمانـده   ] علـی [ آقـاي  همـراه  روز چنـد  .آمـد  جبهـه  از فرزندم مهدي
 اقـدام  زود اگـر  است مدعی. بود ها  طالبانی منطقه در ،عراق خاك داخل در )ع (سیدالشهدا

  . گیرد می ها طالبانی از را منطقه عراق ارتش ،نیمنک
. گفـت  را مطلـب  همـین  تلفنـی  هـم  رمـضان  قرارگاه فرمانده ذوالقدر] محمد باقر [ آقاي

 هـم  امـروز .  اسـت  داده قـرار  فـشار  تحـت  را داخـل  نیروهـاي  ،منطقـه  آن در عملیـات  تاخیر
  شهرها وسعت گرفته جنگ . موصل ادامه داشت و صفهان ا ،بغداد ،تهران به پرانی موشک
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 فرسـتاده  نظـر  اظهـار  بـراي  کـه  را اي  فیلمنامـه . گذشـت  مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
  .  بودطاغوت حکومت در بهایی و صهیونیستی باندهاي نقشدرباره . خواندم ،بودند

 کنـد   مـی  تالش عراق کهرا   حساسی نقاط و ها  طالبانی منطقه وضع ،نقشه روي از مهدي
 پـنج . داشـت  گلـه  هـوانیروز  از. نمـود  اقدامدر   تسریع بر اصرار و داد توضیح ،نماید تصرف

  . بود آنجا )ع (سیدالشهدا 10 لشکر فرمانده همراه روز
 عراق. 1داشتم منطقه و جنگ جاري وضع پیرامون ماسال پاسدار مجله با مفصلی مصاحبه

                                                
ایران و عراق در ادامه جنگ شهرها، حمـالت هـوایی و موشـکی بیـشتري را بـه شـهرها و پایتخـت هـاي         « :  رادیو لندن در این باره گفت  - 1

، نیمه شب دیشب از ایران یک موشک به طرف بغداد و عـراق یـک موشـک بـه طـرف تهـران شـلیک کـرد عـراق              یکدیگر گزارش کردند  
گوید این سی و هفتمین موشکی است که این کشور در تازه ترین دور جنگ شهر ها بـه طـرف  تهـران شـلیک کـرده،  ایـران فـرود ایـن             می

ران همچنین دیـروز غـروب گـزارش کـرد کـه تاسیـسات مهـم در شـهرهاي         ای.  موشک را در یک نقطه مسکونی در تهران تأیید کرده است       
 علی غربی، خانقین، بانمیل ملوان، نفتخانه، چیاسو، دوشیخ، میدان، مندلی و سـلیمانیه هـدف حمـالت موشـکی و توپخانـه            ،بصره، علی شرقی  
قبلی این عراق است که ابتکار عمـل را بـه دسـت دارد    در تازه ترین دور جنگ شهرها به نظر می رسد که مانند دوره هاي      . ایران قرار گرفتند  

هایی کـه عـراق علیـه ایـران بـه کـار        تعداد موشک. و به نظر می رسد که مصمم است تا قبول صلح از طرف ایران به حمالت خود ادامه دهد         
د کـه حـاال در نظـر دارنـد در شـهر      هایی است که ایران به سوي عراق پرتـاب کـرده و مقامـات تهـران مـی گوینـ       برده تقریباً دو برابر موشک   

  » .پناهگاه بسازند و براي کسانی که شهر را براي در امان ماندن از حمالت موشکی عراق ترك می کنند، جا و تسهیالت دیگر تهیه کنند
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 ولـی  ،شـدند  منفجر فضا در آنها همه که کرد شلیک تهران به موشک هم چند  امروز عراق
 تلفـات  ،منـازل  بـودن و فرسـوده     قدیمی خاطر به ،زده سیروس منطقه به دیشب که موشکی

 و فغـانی ا آنهـا  از بخشی که مجروح حدود همین و شهید شصت حدود :است داشته زیادي
  . انجام گرفتنیز مثل به مقابله و بوده زیاد هم شهرها به هوایی حمله. اند بوده عرب

  
  1988 مارس  9                 1408 رجب 21    |  اسفند 20 پنجشنبه



 زمزمـه  اخبـار  در. شـد  منفجـر  فـضا  در و رسـید  تهـران  به ها عراقی موشک ،آفتاب از پیش
 کـه  شـده  بلنـد  ،ندارند را آمریکا پرچم که فارس  خلیج در ها  کشتی سایر از آمریکا حفاظت

 مطلـب  هـا   گـزارش  در. رسـیدم  مجلس بهساعت هشت و ربع     . بود خواهد خطرناکی تحول
  .نبود مهمی

 .آورد را انقـالب  مهـم  هـاي  طـرح  پیـشرفت  گزارش و آمد ] طبا[هاشمی مصطفی آقاي
 کـار  و نفت حمل مشکالت از .آمد نفت وزیر زادهآقا. کردیم صحبت مبارکه فوالد درباره

 توجـه  بیـشتر  آنهـا  بـه  روحـانی  آقايکه   خواست و گفت عراق حمالت اثر در ها  پاالیشگاه
 آن فرانـسه  در اخیـراً  کـه  ] مترجم سفارت ایران در پاریس   [ گرجیوحید   آقاي. باشد داشته

  . داشت گله اطالعات وزارت تحرك ضعف از و داد گزارشی و آمد ،داشت را ماجراها
 والیتی آقاي جواب متن درباره .آمدند روسیه در سفیرمان نوبري] ناصر[ و والیتی دکتر

 جنـگ  دربـاره  .آمد روحانی دکتر. دادم تذکراتی کردند، مشورت شوروي خارجه وزیر به
 .اند  نرسیده اي  نتیجه به که داد گزارش مبارز روحانیتجامعه   دیشب جلسه از و شد صحبت

موسـوي   وکنـی    مهـدوي  آقایـان  بـا  ،ایـشان  دفتر در شب که استندخو تلفنی اي  خامنه آقاي
  . کنیم مذاکره انتخابات درباره اردبیلی

 بگویم کشور کل دادستان] آقاي موسوي خوئینی ها   [ به که خواست تلفنی وزیر نخست
 بـه  مقابلـه  سیاسـت  دربارهو   آمد آقامحمديآقاي  . نشوند ذخایر از اسکناس گرفتن مانع که

                                                                                                              
 چـاپ شـده اسـت،    1367 در این مصاحبه که در ماهنامه پاسدار اسالم ارگان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، شـماره فـروردین مـاه       - 1

درباره دالیل مخالفت استکبار جهانی با پدیده انقـالب اسـالمی، انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمی، موشـک هـاي دوربـرد عـراق، سیاسـت              
جنگی ایران، دیپلماسی بین المللی جمهوري اسالمی، آشفتگی اوضـاع داخلـی عـراق، دالیـل تـأخیر در عملیـات، روابـط ایـران بـا عربـستان                    

دفتـر نـشر معـارف    » ،1366هاشـمی رفـسنجانی، مـصاحبه هـاي سـال      « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   .  انتفاضه فلسطین مطالبی مطرح شـد   سعودي و 
 .1388انقالب، 
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  . پذیرفتم که داشتهایی پیشنهاد رهاشه زدن مثل
 نگران خیلی .آمد]  مجلس 90رئیس کمیسیون اصل    [کرمانی   فهیم] مرتضی[ آقاي عصر

 ؛ استشده مخفی و ترسیده ،کرده احضار را ایشان] روحانیت[ ویژه دادگاه. بود مضطرب و
 ورتمـش  بـراي  کـارگر  خانـه  از کمـالی ] حسین[ و محجوب] علیرضا[ آقایان. کرد استمداد

 در سـفیرمان ] شـیرازي [ کـار  نقـره ] حـسین [ آقـاي . آمدنـد  انتخابات نامزدهاي لیست بارهدر
 و هـا   دیپلمـات  میـان  و جهـانی  مراکـز  در ایـران  بـه  نسبت احترام روح وجود از .آمد ریشتا

  . گفت نظام به گرویدن و ریشتا در ضدانقالب ضعف و سقوط
 بــا تجــارت گــسترش از. آمــد تامــارا در ســفیرمان] حــائري[ فــومنی] مــصطفی[ آقــاي

] علـی [ آقـاي  .گفت آنجا مقیم ایرانیان گوناگون مسائل از و بیشتر نظم به نیازو   فارس  خلیج
 وضـع  از .آمدنـد  اطالعـات  وزارت مـدیران  از نفـر  دو و] قائم مقام وزیر اطالعات   [ فالحیان
ــشعاب احتمــال و کوملــه و ســتانکرد دمــوکرات حــزب  ســران از بعــضی درخواســت و ان

  .گفتند ایران به آوردن پناه بر مبنی ،عراق کردستان
  
  

  1988 مارس  10                        1408 رجب 22    |  اسفند 21 جمعه
  
 دوم خطبـه  اواخـر . 1کـردم  مطالعـه  جمعـه  هاي  خطبه برايمنزل   در  ساعت ده و نیم صبح      تا

. دادنـد  ارائـه  رشـوري پ احساسات مردم .شد منفجر فضا در  و  رسید تهران به عراقی موشک

                                                
در خطبـه دوم تحلیـل   .  در خطبه اول،  ادامه بحث عدالت اجتماعی با موضوع استکبار و استضعاف و ویژگی هاي این دو طبقه دنبال شـد      - 1

یت جمهوري اسالمی در جهان و رفتار استکبار جهانی در ارتباط بـا انقـالب اسـالمی ارائـه گردیـد و سـپس دربـاره         جامعی در خصوص موقع   
اینهـا فکـر مـی کردنـد،      «: در بخشی از خطبه دوم آمـده اسـت  . جنگ شهرها و موشک باران تهران و بغداد، مطالبی به نمازگزاران عرضه شد      

تند و دور از جنگ می باشند و خیال می کنند اگر اینها را تحت فشار جنگ قرار دهنـد، پـشتوانه   تهران جایی است که مردم آن رفاه طلب هس  
بیننـد،   اشتباه بزرگی که دنیا روي تهران می کنـد، خیـال مـی کننـد  تهرانـی هـا،  بـا  اینهـایی کـه آنهـا در خـارج مـی            . جنگ ضعیف می شود 

این تهـران همـان تهرانـی اسـت کـه رژیـم       . د، شاید هم می دانند ولی باز حماقت می کنندنمی دانن. فراریانی که از ایران رفته اند، یکی هستند 
تهرانی ها همان هایی هستند که زیر رگبار مسلسل ها و غـرش تانـک هـا،    . پوسیده طاغوت گذشته را با تظاهرات چند میلیونی از پا درآوردند     

هـا نـصب    ستوانه ها پائین می کشیدند و عکس امام را برباالي مرتفع ترین سـاختمان در خیابان ها رژه می رفتند و مجسمه هاي شاه را از باالي ا 
تهرانـی هـا همـین هـایی     . آنها در مقابل دیدن اجساد خون آلود شهدا و مجروحینی که در جلویشان بود، خم به ابرو نمـی آوردنـد       . کردند می

تهـران یـک قهرمـان    . رترین و صف شکن تـرین لـشکرهاي مـا هـستند    هایشان در جبهه ها و لشگرهایشان در جنگ، جزو مقتد     هستند که بچه  
  .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1366هاشمی رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال « کتاب ←رجوع کنید » .است
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 و رسید قم به یکی و تهران به عراقی موشک سه ،ساعت یک مدت در جمعه نماز خاطر به
   .الهی است و غیبی امداد ؛نبود موثر یک هیچ خوشبختانه
  سـاعت چهـار و نـیم       مهلـت  وقـت  آخر لحظات در درست ،عراقی هاي  موشک آخرین

 احمـدآقا  شـب . گـردد  ختم شهرها جنگ که نشود تالفی گفتیم .رسید تهران به ظهر از بعد
 عملیــات تــاخیر از امــام گفــت .کــردیم صــحبت انتخابــات و جنــگ مــسائل دربــاره .آمــد

 بـه  فـردا  کـه  داد اطالع سنجقی آقاي. دانند  نمی البد را مشکالت جزئیات گفتم. اند  ناراضی
 ديزیـا  تلفـات  و شـده  بمبـاران  هـا   عراقـی  توسـط  زیـادي  امـروز شـهرهاي   . رویـم   مـی  جبهه
  . ایم داشته
  
  
  1988 مارس  11                                 1408 رجب 23    |  اسفند 22 شنبه

  
 دیـشب  بود قرار که عملیات داد اطالع فروزنده آقاي
 بـا . اسـت  شـده  موکـول  امشب به و نشده ،شود انجام
 ،بـرویم  منطقه به عملیات شروع از بعد بود قرار اینکه

 گـرفتیم  تـصمیم  ،راه در موانع وجود احتمال خاطر به
  . برویم امروز

مجلس شـوراي اسـالمی از      [ انتخابات در شرکت فرم
 بـه  شناسـنامه  بـا  و کـردم  پـر  راتهران  ] حوزه ا نتخابیه  

 شــهرها جنــگ حــال بــه تــا دیــشب. فرســتادم دفتــرم
 را کروبـی ] مهـدي [ آقاي احوال تلفنی. است متوقف
  .  استگرفتهکمر  دیسک .است بهتر ؛پرسیدم

 تهـران  بـه  فـردا  ،  جلـسه  اداره بـراي  شـد  قـرار . اسـت  رفته مشهد به یزدي] محمد[ آقاي
  . برگردد

 درد قلبش گفت و کرد گریه بدرقه در عفت. کردم خداحافظی و پوشیدم بسیجی لباس
 خـوب  موقعیـت  ایـن  در صـبرش . باشد ناراحت دارد حق. اند  جبهه در یاسر و مهدي ؛گرفته
 و ناهـار  بـراي  اي   مزرعـه  کنـار  ،قزوین از بعد. کردیم حرکت اشینم با جبهه سوي به .است

  
  
  

ثبت نام در انتخابات مجلس 
 شوراي اسالمی
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 غـروب  نزدیـک . گذشـتیم  قروه و همدان از. بودند گرفته قزوین از غذا. کردیم توقف نماز
  .رسیدیم سنندج به

 فرمانـدهان . رسـیدیم  مریـوان  دریاچـه  شمال در مطهري شهید قرارگاه به شب نه ساعت
 خـط  سـوي  بـه  نیروهـا  کـه  دادنـد  اطالع. بودند رفته مقدم قرارگاه عملیات انجام براي سپاه

 شـام  .بود نشده آغاز درگیري ،بودم بیدار که شب یازده ساعت تا. 1اند  کرده حرکت دشمن
  .بودم خسته .خوابیدم و خوردیم

  
  1988 مارس  12                         1408 رجب 24    |  اسفند 23 یکشنبه



 سـنجقی  آقـاي  صـبح  نمـاز  از بعـد . شـدم  بیدار قرارگاه گويبلند صداي با صبحساعت پنج   
 شـده  تامین اول مرحله اهداف اکثریت و شده آغاز درگیري بامداد دو حدود که داد اطالع
 درصـد   90 گویـد   مـی  و اسـت  راضـی  ؛کـردم  صـحبت  تلفنـی  رضاییمحسن   آقاي با. است

  . بفرستند را اخبار ریز ،پیک با شد قرار.  استآمده دست به مرحله این اهداف
. برداري می کـرد  فیلم امیدخداآقاي   .رفتیم ارتفاعات به نوردي کوه براي صبحانه از بعد
 مزاحمـت  مـانع  و ابـري  هـوا  منطقـه  در .رسـید  مـی  گـوش ه  بـ  جبهه از ها توپ غرش صداي

. اسـت  عقـب  سازي سایت مهندسی.  است نشده فعال ما هاگ هنوز. بود دشمن هواپیماهاي
 رفـع  بـراي  ؛تـشنه  هـم  و شـدیم  خـسته  هـم . خوردیم زمین به خوردن لیز اثر در من و مهدي

  . برگرداندند قرارگاه به را ماو  آمدند ها ماشین. کردم استفاده یخ و برف از تشنگی
 است عجیب و شده غافلگیر دشمن. آورد را جزئیات  و آمدخط مقدم    قرارگاه از پیک

 .انـد   نفهمیـده  ،کردستان محیط آلودگی با ،یما  آورده منطقه به که امکانات و نیرو همه این با
  .2دهد می فریب احتمال و داند می مهمتر را ارتش احتمالی حمله نقطه دشمن شاید

                                                
بـه علـت اینکـه در     بـراي آغـاز عملیـات تعیـین شـد، امـا        23/12/66 بامـداد  2 پس از بحث ها و بررسی هایی که صورت گرفت، ساعت  - 1

 بامـداد بـا رمـز    4 تا 2برخی از محورها نیروها  باید فاصله زیادي را  تا  رسیدن به هدف طی می کردند، در نتیجه عملیات در حدفاصل ساعت  
 درصـد  از   90سـرعت عمـل نیروهـا و دسـتیابی بـه بـیش از       .  و با درگیـري در محورهـاي مختلـف آغـاز شـد     ")ص( یا رسول اهللا     "مبارك  

بـه غیـر از عکـس العمـل دشـمن در شـاخ سـورمر و شـاخ شـمیران،          . اهداف تعیین شده، مسئله شگفتی بود که اعجاب همگان را برانگیخـت       
 سـاعت تـأخیر، اهـداف مـورد نظـر تـأمین شـد و        4در محور چناره به علت یخبندان با . دیگري از نیروهاي عراقی انجام نگرفت  تحرك

 . که در خواب به سر می بردند، کشته و اسیر شدندتعداد زیادي از نیروهاي دشمن 

به علت وجود ارتفاعـات سـرکوب سـورن در    .  موقعیت زمین منطقه، نقش اصلی و تعیین کننده اي در نحوه طراحی مانور عملیات داشت    - 2
ت سـورن محـدوده اي بـه عـرض     شرق منطقه عملیاتی و دریاچه دربندیخان در غرب آن، در حد فاصل انتهاي شمال شرقی دریاچه تا ارتفاعا       
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. شـود  حساس کمتر دشمن که کنیم معرفی 7 ظفر نامه  ب را مرحله این از بخشی شد قرار
 .داریـم  زمال فرصـتی  حملـه  ادامـه  بـراي  امکانـات  و نیـرو  رسـاندن  بـراي  جـاده  ایجـاد  براي

  . شد ابري ظهر از هوا  ،شکرخدا
 جمـالی  سرهنگ .است نشده فعال هنوز هاگ سایت چون. بودیم هوایی حمالت نگران

 هـاي  موفقیت مبهوت. گفت را ارتش کار برنامه. آمد]  جانشین فرمانده نیروي زمینی ارتش [
  . است عقب مهندسی .است سپاه

 از بخـشی و   رفتـیم  عـصر . نـد ددا توضـیحاتی  و آمدنـد  ) ع(سیدالشهداء لشکر فرماندهان
 سـنندج  26 لـشکر  اختیـار  در اکنـون  که را سابق پالژهاي جمله از   - مریوان دریاچه اطراف

  . دیدیم دریاچه ساحل در» نی «روستاي و  - است
 تیـپ  مـسئول . گفـت  اطالعـات  وزارت با وظایف تداخل از. آمد سپاه اطالعات مسئول

 رسـید  خبـر . کـرد  اسـتمداد  جبهـه  در روحانیت حضور بیشتر ظمن براي. آمد ) ع(صادق امام
 هـم  انتظـار . اسـت  کـرده  آغـاز  را شـهرها  جنـگ  ،تهران به موشک زدن با دوباره عراق که

 جنـگ  بـس  آتـش  و شـد  داده مثل به مقابله دستور. شود چنین عملیات شروع با که داشتیم
  . شد شکسته شهرها
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 مجلـس  مستخدم - آبادي امیرآقاي  . بود شده خاموش نفتی بخاري. شدم بیدار اذان از پیش
 بـه  موشـک  چهـار  عـراق  دیـشب  کـه  دادنـد  خبر. کرد درست و آمد - است همراهمان که

 گـرفتن  ورمنظـ  بـه  3 المقـدس   بیت عملیات شد معلوم. بود موثر یکی که کرده پرتاب تهران
  . 1 استکرده تأمین را اهداف  درصد70 و شده آغاز دیشب گوجار ارتفاعات

                                                                                                              
در مباحـث طـرح مـانور، تـضمین موفقیـت عملیـات را در گـرو        .  کیلومتر به وجود آمده است که از نظر نظامی به آن تنگه گفته می شـود     10

 غـرب  انسداد تنگه با الحاق از دو محور می دانستند، بدین ترتیب که  در محـور شـمال از ملـه خـور بـه طـرف خرمـال و از محـور جنـوبی از          
 . باالمبو در امتداد تمورژنان با تصرف سرپل احتمالی در کمر دریاچه و سرانجام الحاق دو بازو در تنگه و محاصره دشمن

نیروها از حوالی غروب تدریجاً از مقر خـود در دشـت هرمـدان، بـه سـوي      .  تعیین شده بود23/12/66 بامداد 1 زمان آغاز عملیات ساعت     - 1
مـه غلـیظ منطقـه را پوشـانده و     . در این حالت وضعیت جوي نیز رو به تغییر نهاد و تدریجاً بارش برف آغاز شـد    . ندنقاط  رهایی حرکت کرد    

موجب محدودیت دید رزمندگان شده بود که همراه با سرماي شدید و وجـود بـرف روي قلـه گوجـار، سـختی شـدیدي را بـه آنهـا تحمیـل             
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 و کردسـتان  در سـپاه  پدافنـدي  خطـوط  دربـاره  توضیحاتی قرارگاه مسئول دانشیار آقاي
   مردم و ضدانقالب کلی اوضاع ،مریوان سپاه مسئول شمسی آقاي و داد نیازها و مشکالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
سرانجام به رغم دشواري هاي موجود، نیروها در کلیه محورهـا آمـادگی   . یر را گم کردندمس) عج( قائم 12کرد، طوري که نیروهاي تیپ      می

 بـا  31 و سـپس نیروهـاي لـشکر    12نخـست نیروهـاي تیـپ    .  بامداد عملیات آغاز شد1خود را براي اجراي عملیات اعالم کردند و در ساعت       
ه و به رغم گذشت نـیم سـاعت از آغـاز عملیـات، هنـوز بـا دشـمن         همچنان دچار مشکل بود35 و تیپ 5نیروهاي لشکر  . دشمن درگیر شدند  

در نزدیکـی  .  اعالم کردند که مأموریت خـود را بـه طـور کامـل انجـام داده انـد      31 بامداد نیروهاي لشکر    3:10در ساعت   . درگیر نشده بودند  
 اسـت و درگیـري روي صـخره اي ادامـه      پس ازدرگیري با دشمن اعالم کرد که هدف خود را با تصرف هلکان تـأمین کـرده    5صبح، لشکر   

 . دارد
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 بازدید از مناطق عملیاتی شمال غرب

 

 

 تخریب منازل مسکونی در اثر اصابت موشک
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 وفـادار   ،مریـوان  منطقه خصوص به و کردستان مردم است معتقد. 1کرد تشریح را کردستان
  .آمد ما همراهاو . ندارد مردم در نفوذي ضدانقالب و انقالبند به

 ،اسـت  آنجـا  در هـم  پرجمعیـت  روسـتاي  تعدادي که را مریوان دریاچه جنوبی سواحل
 صـحرائی  مفـصل  و مهـم  بیمارستان یک از. است آنها بین هم سنندج 28 لشکر عقبه. دیدیم

 سـاخته  پـیش  قطعـات  بـا آن را   . کـردیم  بازدیـد  ،اسـت  سـاختمان  حـال  در مریوان شرق که
  . است مقاوم و بمب ضد  ؛استفاده کنند مردم بعداً هم و باشد جبهه براي هم کهسازند  می

 بـاز  عمـومی  خـدمات  مراکـز  و هـا    همغـاز  محدودي فقط و است خالی نیمه مریوان شهر
 هـاي  تـوپ  گلوله .اند  رفته بیرون ،عملیات هنگام باران گلوله و بمباران ترس از مردم. است
 اعـالم  را 3 المقـدس  بیـت  عملیـات  و گرفت العاده فوق وضع رادیو. رسد  می مریوان به عراق
  . کرد خواهیم اعالم دیگري نامه ب بعداً را جاري عملیات. کرد

 و شده مستقر اربت درو  آمده منطقه به شخصاً صدام که داد اطالع رضاییحسن  م آقاي
 زوديه  بـ . رود  می پیش خوب سازي جاده گفت و اند  کرده احضار جنوب از را نیروهایشان

 بـه  گفـتم  روحـانی  آقـاي  بـه . خواست يبیشتر بولدوزر. شود  می آغاز عملیات اصلی مرحله
  . کنند کمک بگویدراه  وزارت و جهاد

 اطمینان با و اند  داشته عظیمی هاي  پیشرفت امروز که داد اطالع تلفنی رضایی آقاي عصر
                                                

بـه  .  اجراي عملیات روي ارتفاع گوجار بستگی تام به تصرف االغلو داشت و تصرف  االغلو نیز وابـسته بـه تـأمین ارتفـاع دولبـشک بـود            - 1
سی مجدد در ایـن زمینـه   به همین دلیل بحث و برر. دلیل محدود شدن عملیات به تصرف گوجار، مشکالتی در طرح ریزي عملیات بروز کرد 

ها و پیشنهادهاي متفاوتی شد، اما با توجه به محدودیت نیرو و امکانـات و مهمتـر از همـه ضـرورت تـسریع در انجـام دادن          منجر به ارائه طرح   
بنـابراین  . اد مـورد تأکیـد قـرار د   3عملیات، فرمانده کل سپاه مجدداً تصرف گوجار را به عنوان هدف قرارگاه نجف در عملیات بیت المقدس  

  عاشـورا نیـز در   31لـشکر  .  گوجار را از گرده هلکان تا پایین صخره اي تـصرف و تـأمین نمایـد   1 نصر مأموریت داشت تا یال   5تدبیر، لشکر   
مـی بایـست قبـل از    ) ع( امام حـسن  35همین تیپ .  نصر الحاق کند و سپس روي تنگه آمده و خاکریز احداث نماید5زیر صخره اي با لشکر     

نیـز قلـه گوجـار و    ) عـج ( قـائم  12 کیلـومتر جلـوتر  تـصرف و تـأمین کنـد و تیـپ       3 راتا حداقل 2ریدگی یال گوجار روي یال اصلی و یال    ب
 . قسمتی از یال اصلی را تصرف و تأمین نمایند
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  . 1شود می یکسره حلبچه منطقه کار زودي به که گفت
 و هـا   رودخانه ها،  دره. آمد ما با هم مهدي. رفتیم مقدم قرارگاه سوي به همراهان با عصر

 عقبـه . گذشـتیم  دزلی و شیطان رهد از .است مریوان جنوب در سرسبزي و جالب هاي  دشت
 سـوان  قلـه  اوج بـه  مغـرب . دیـدیم  را عراقی کرد آوارگان هاي  اردوگاه و نیروها از بسیاري
  . دیدیم را زور دشت منظره ،کوه باالي از. است آنجا رضایی آقاي قرارگاه. رسیدیم
 توسعه به رو و آمده دسته  ب هاي  پیروزي از همگی. 2دادند را عملیات شرح قرارگاه در

 آنجـا  شـب  ده سـاعت  تـا . رسـید   مـی  جدیـد  پیـشرفت  خبر لحظه به لحظه و بودند خوشحال
 نیروهـا . بـود  گوشنواز و دلنواز صداها ولی ،کردند  می غرش ما نزدیک هاي  توپخانه. ماندیم
 ترسـند   می. است فرماندهان تعجب باعث و ندارند مقاومتی ها  عراقی. روند  می پیش به دارند

  . برگشتیم قرارگاه به  وخوردیم شام. اشدب کار در مکري
 را او کـه  بـود  شده رنگین مجروحی خون به بدنش. بماند جا همان گرفت اجازه مهدي

 و بگـذاریم  10 والفجـر  را عملیـات  نـام  گرفتیم تصمیم. بود آورده عقب به لخرما منطقه از
  .نکنیم اعالن هم فردا ،دشمن تحریک عدم و بیشتر اطمینان کسب براي
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. گـرفتم  را انگلـیس  و آمریکـا  رادیوهـاي  اخبـار  صـبح  نمـاز  از بعـد . شـدم  بیدار صبح اذان 

                                                
ارتفاعـات صـعب العبـور و     منطقه عمومی حلبچه به جز در غرب و شمال که دریاچه سد دربندیخان در آن واقع شده است، در محاصـره      - 1

باالمبو و شاخ باالمبو که بر دریاچه دربنـدیخان و بـر دشـت و ارتفاعـات     : باشد از جمله مرتفعی قرار گرفته و هرکدام داراي نقشی حساس می      
عـالوه بـر   . دارد بغـداد تـسلط و دیـد و تیـر     –تمورژنان مسلط است و شاخ تمورژنان که بر شاخ شمیران، سد دربندیخان، تونل جاده سلیمانیه   

اینها، ارتفاعات پروینه، توانیر، پنج قله، شیندروي، تپه چناره، سه تپه، خورنوازان، تپه هانی قول، تپه سزام و شـاخ دار زیـن قـسمت دیگـري از        
    شـته و همچنین شیارهایی در منطقه وجود دارد کـه هـر کـدام نقـش مـؤثري در اختفـاء نیروهـاي خـودي دا        . باشند هاي منطقه می  ناهمواري

توان از، دره گالن، شـیارزلم، شـیار سـورمر، شیارسـازان،      از جمله این شیارها می. به عنوان معابر وصولی مورد استفاده قرار گرفته اند        بعضا
 .دره خورانوازان، شیار باالي روستاي خوي و شیار وشکنام، نام برد

)  سـلیمانیه –مـاروت  ( به ویژه هوشیاري دشمن نسبت به سمت تک 2مقدس  معضالت و نارسایی هاي موجود براي تداوم عملیات بیت ال         - 2
تخریب جاده و پل گرده رش بر اثر طغیان رودخانه و مـسدوشدن عقبـه عملیـات، بـارش بـرف سـنگین و مـداوم و همچنـین تـالش گـسترده             

نطقه عمومی حلبچـه و سـد دربنـدیخان معطـوف     دشمن در مناطق آزاد شده با حمله به مواضع کردهاي معارض عراقی، تدریجاً نظرها را  به م     
  .کرد
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 چیزي جبهه هاي پیروزي از و کنند معرفی عراق دسته  ب را عمل ابتکار خواهند  می موذیانه
 جنگ. دهند نشان عمل ابتکار صاحب را عراق خواهند  می هاشهر جنگ اهرم با. گویند  نمی

  . شد خواهند شرمنده و پشیمان ولی ،اند انداخته راه اي زیرکانه روانی
 10 والفجـر  را عملیـات  نـام  گـرفتیم  تـصمیم  سـپاه  فرمانـدهان  بـا  مشورتپس از    دیشب

 ارتفاعـات  االيبـ . شـویم  مطمئن خوب که کنیم صبر را امروز. 1کنیم اعالم فردا و بگذاریم
. دادنـد  را هـا  پیـشرفت  آخـرین  و آمدنـد  جلـو  قرارگاه از. است زیاد ها توپ صداي. رفتیم

 از جلـوگیري  امکـان  عـدم  یـا  غافلگیري. اند  شده متالشی و خورده هم به تعادلشان ها  عراقی
  .است توجه قابل دشمن غافلگیري عدم صورت در حمله

 جالـب  نکتـه . ایم  داده شهید نفر صد از کمتر تاکنون. است کم عملیات این در ما تلفات
 ،کردسـتان  هـاي   جاده در وسعت با است ماه یک از یشب اینکه با است این ،عملیات این در

 را واقعیـت  نتوانـسته  عـراق  ،اسـت  محـسوس  منطقـه  سوي به نظامی نیروهاي سنگین ترابري
  . 2است تر جالب ،دبکن کاري نتوانسته و کرده درك که باشد اینبر  فرض اگر و کند درك

                                                
 آزاد سـازي شـهرهاي حلبچـه، خرمـال، دوجیلـه،      – 1:  اهداف عملیات والفجر ده عالوه بر اهداف سیاسی، سه هدف عمده نظـامی بـود       - 1

  . مسدود کردن عقبه اصلی استان سلیمانیه– 3 فراهم سازي مقدمات تصرف سد دربندیخان – 2.  بیاره و طویله
 واکنش ضعیف نیروهاي عراقی در برابر تحرکات نیروهاي خودي، فرض هاي متفاوتی را در خصوص غافلگیري و یا هوشـیاري دشـمن          - 2

 2مجموعاً می توان چنین نتیجه گرفت که دشمن به رغم مشکالتی که داشت، در عملیـات بیـت المقـدس    . و میزان آن به ذهن متبادر می کند    
از میـزان بـاالي سـرمایه گـذاري     . ردن عملیات و در صورت امکان بازپس گیري مناطق تصرف شده، صرف کردتوان زیادي براي متوقف ک   

 در صورت اتـصال خـاك ایـران بـه     –ارتش عراق چنین استنباط می شد که دشمن از سمت اصلی تک نیروهاي خودي و تبعات گسترده آن    
اقف بوده و تالش می کرد از هرگونه تصرف و تثبیت زمـین در فـصل زمـستان و     و–منطقه آزاد شده نیروهاي اتحادیه میهنی کردستان عراق   

  .توسعه آن در فصل بهار جلوگیري به عمل آورد
لـذا از تـاریخ   .  مجدداً بر حساسیت دشمن افزود2 تحرکات نیروهاي خودي در منطقه بیت المقدس 10 و والفجر 2در حدفاصل بیت المقدس    

 تهاجم سنگین به منطقه آزاد شـده از سـوي اتحادیـه میهنـی کردسـتان و اقـدام بـه        – 1: به دو تالش اساسی نمود به بعد اقدام     66 اسفند   5 و   4
  در منطقـه  2 نظامی روي ارتفاعـات آسـوس و تهدیـد جنـاح شـمالی منطقـه عملیـات بیـت المقـدس             – تالش مهندسی    – 2. گیري آن  بازپس

 تیپ و در برخی  از مناطق تعـویض نیروهـاي جـاش بـا نیروهـاي نظـامی،       5 الی 4 انتقال به غیر از) منطقه عملیاتی حلبچه  ( عمومی دشت زور      
نظر به اینکه ستون پنجم افزایش تردد نیروهاي خودي را مشاهده می کرد و نیروها با ا توبوس به دزلـی   . تالش دیگري از دشمن گزارش نشد     

از احداث جاده با خبر بود و روي عقبه دید داشت، اما واکـنش جـدي انجـام    منتقل می شدند و نیز با وجود اینکه دشمن در برخی از محورها  
به هنگـام آغـاز عملیـات، اولـین عکـس العمـل دشـمن در شـاخ سـورمر و شـاخ           . لذا عدم تحرك دشمن مشکوك به نظر می رسید   . نمی داد 

 تـا  4ت بعدي دشمن بعد از آغاز عملیات، وارد کـردن  حرک.  روز قبل در انتظار بودیم10اسراء دشمن اظهار می داشتند که ما از       . شمیران بود 
بـه دنبـال انـسداد تنگـه در مرحلـه      .  تیپ بود که عمدتاً متوجه شینروي و باالمبو بودند و حساسیت زیادي نسبت به  ارتفاعات سورن نداشتند         5

نکـه دشـمن درك صـحیح نـسبت بـه      پـس از آ . سوم عملیات، نیروهاي دشمن نخست سعی کردند از محاصره خارج شوند ولی موفق نـشدند  
از دسـت داده بـود، نتوانـست    ... عملیات پیدا کرد، از آنجایی که از نظر زمان عقب بود و یک جبهه را به طور کامل با توپخانه، فرمانـدهی و           

  .لذا مبادرت به جلوگیري از پیشروي نیروهاي خودي به سمت سید صادق نمود. اقدام جدي براي بازپس گیري انجام دهد
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 از اشـاره  صـورت  به اطالعات حفاظت مراعات براي تاکنون خاطرات هاي  اشتدیاد در
 و مقـدمات  تهیـه  و ام  کـرده  تـصویب  را آن کـه  اسـت  ماه دو حدود. ام  برده نام عملیات این

  . است شده انجام سرعت با نیرو انتقال
 پـیش  کنـد  ،باران و برف و بودن کوهستانی خاطر به که بود مهندسی ،بخش ترین  عقب

 يجلـو  زدن خـاکریز  امکانـات  بـردن  ،مسأله ترین  عمده دیشب و است عقب هم هنوز ،رفته
  . 1بود نیروها

 هوانیروز فرمانده انصاري همراه. رسید مهدي. شدیم تهران سوي به حرکت آماده عصر
 قـدم م خـط  سـوي  بـه  رحمـانی  آقـاي  با و داد مختصري  گزارش  .بود رفته ماؤوت منطقه به

 که بگیرد تماس تلفنی مادرش با کنید تأکید گفتم. است لشکر همراه هم یاسر گفت. رفتند
  . است خبر بی او از است مدتی

 نزدیـک . زدیـم  کوپترهـا   هلـی  پدافنـد  بـه  سريهوانیروز،   زحمات از تقدیر براي راه سر
 و بمـانم  شـب  ،امنیتی احتیاط خاطر به ،بود این سنجقی آقاي نظر. رسیدیم سنندج به غروب

 فرمانـداري  مهمانـسراي  در. رسـیدیم  سـقز  بـه  شـب  نه ساعت .نپذیرفتم ؛ندهیم ادامه سفر به
 روزهـا  مردم.  است شده حمله دوبار سقز به. است شهرها جنگ نگران فرماندار. شدیم وارد

  . مانند نمی شهر در خیلی
 بمباران را رشه چند و زده تهران به موشک تعداديو   کرده زیادي شرارت امروز عراق

 مـذاکرات . بـودم  خـسته . آمدنـد  حمـزه  قرارگـاه  معـاون  و سـقز  سـپاه  فرمانـده .  اسـت  کرده
  .خوابیدم. دادیم تبلیغات ستاد به تلفنی را فردا تبلیغات دستور. داشتیم مختصري

                                                                                                              
 ارتش عراق به اسارت درآمـد، در اظهـاراتش ضـمن تمجیـد و ابـراز شـگفتی از سـرعت عمـل رزمنـدگان،            43بعدها وقتی که فرمانده لشکر      

  . غافلگیري کامل عراق را تأیید کرد
ود کـه بـه طـور     از اهم مـسائل عملیـات بـ   یاتیهاي صعب العبور و اتصال آن به منطقه عمل  عقبه سازي و احداث جاده مناسب روي بلندي         - 1

جاده هاي مورد نظر در منطقـه کـه   . زیرا در صورت آماده نشدن جاده، مجدداً زمان عملیات به تعویق می افتاد    . جدي مورد توجه قرار گرفت    
 احـداث جـاده ملـه خـور بـراي اتـصال دره دزلـی بـه         – 1:  سنندج و باختران وصل می شد عبارت بودند از –عمدتاً به دو عقبه اصلی مریوان       

 احـداث  – 3.  احداث جاده گوزیل و نصب پل روي رودخانه آب سیروان براي اتصال عقبه به دشت حلبچه یـا عقبـه پـاوه      – 2. دشت خرمال 
  .جاده از غرب باالمبو به غرب حلبچه

العبـور بـودن   با وجـود سـرما و صـعب    . در این خصوص، مسئوولیت و بار اصلی احداث جاده ها بر عهده جهاد سازندگی و مهندسی سپاه بود   
 سـاعت  2در برخی مواضع طوري بود که به علـت بـارانی بـودن هـوا هـر      . ارتفاعات، جهاد گران تالش جدي و قابل توجهی به عمل آوردند       

آمـد و قـرار بـود برخـی      در این منطقه توپخانه سپاه تدریجاً پاي کـار . یک بار راننده لودر یا بولدوزر می بایستی لباسهاي خود را تعویض کند     
 . هاي توپخانه را نیروي زمینی ارتش تأمین کند که این امر به دور از مشکالت و اتالف وقت نبود از نیازمندي
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 و حلبچـه  بـه . اسـت  راضـی  کـار  پیـشرفت  از رضایی ايآق. گرفتیم تماس جبهه با وقت اول
 عـراق  العمـل  عکـس  از ولـی  اند کرده استقبال ما نیروهاي از شهرها مردم. 1اند  رسیده دوجیله
 تر تنگ عراقی نظامیان تجمعات علیه محاصره حلقه. بیایند ایران به مایلند ها  خیلی و نگرانند

 پـل  تـصرف  منظـور  بـه . رویم  می پیش صادق سید سوي به. است ضعیف ها مقاومت و شده
 سهولت ولی ،دهند تشکیل خط جا همان و کنند منفجر را اول پل بود قرار اول راه، در دوم

  . است باقی مهندسی وسائل کمبود خاطر به مهندسی مشکلو  کرده عوض را وضع پیشرفت
 دهکـر  مـشکل  را الحـاق  و بـرده  کـار ه  ب زیادي شیمیائی سالح دشمن ،گوجار منطقه در
 تـصرف  را شهر و اند  شده تسلیم نوسود شهر در کرد ضدانقالب از نفر ششصد حدود. است
 سـپاه  و حمـزه  قرارگـاه  فرماندهان. بود بیرون ما تصرف از شهر این ،جنگ اول از. ایم  کرده
  . آمدند نیازها و مشکالت توضیح براي سقز

 مهابـاد  بـه و   تیمگذشـ  بوکان از. کردیم حرکت تهران سوي به صبحساعت هفت و نیم     
 سـوي  به. کردیم دور را راه غربی آذربایجان دیدن براي. کردیم بازدید مهاباد سد از. رفتیم

 در راه از هـائی    قـسمت . اسـت  ییزیبـا  و دیـدنی  ،آبـاد  ۀمنطق. نیست بد جاده .راندیم ارومیه
 هـا   بـاغ  در و اسـت  میـوه  اشـجار  زیـادي  فاصله تا ارومیه اطراف. است ارومیه دریاچه ساحل

 بـاغ  ایـن . برونـد  آنجـا  بـه  مختلـف  شـرایط  در تواننـد   می مردم که شده ساخته هم ساختمان
  . است بخش آرامش مردم زندگی براي جنگ در شهرها

 ستون. شد بمباران ما سر پشت و شد قرمز وضعیت ،رسیدیم ارومیه به که اي  لحظه همان
 قرارگـاه  گفـت  سـنجقی  آقـاي  اًبعـد . ندیـدیم  را دشمن هواپیماهاي .بود بلند آسمان به دود

                                                
شـهر از شـمال بـه    .  هزار نفر در اسـتان سـلیمانیه و در جنـوب شـرقی دریاچـه دربنـدیخان قـرار دارد       70 شهر حلبچه با جمعیتی در حدود       - 1

باالمبو، از شرق به ارتفاعات شـیندروي، پروینـه، تـوانیر، پـنج قلـه و از غـرب بـه ارتفـاع تمورژنـان و          ارتفاعات سورن، از جنوب به ارتفاعات   
بـه دنبـال   . شهر خرمال در شمال شرقی حلبچه قرار دارد و به دو قسمت جدید و قدیم تقسیم شده اسـت .  دریاچه دربندیخان محدود می شود    

این شهر از نظـر آب و هـوا و   .  هزار نفر سکونت داشتند15در قسمت جدید . ویران کردقیام مردم خرمال، رژیم عراق قسمت قدیمی شهر را      
در غـرب  . شهر دوجیله نیز در فاصله پنج کیلومتري شمال غربـی شـهر حلبچـه قـرار دارد    . اوضاع جوي از جمله بهترین مناطق عراق می باشد         

مسکونی باشد، نظامی بوده و قسمت عمده اي از قرارگـاه هـاي عـراق در    منطقه دوجیله بیش از آنکه   . این شهر دریاچه دربندیخان واقع است     
  . این منطقه و حوالی آن قرار داشت
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. بـود  آنجا لحظه همان هم سنجقی آقاي خود ،نداشته شهید. اند  زده را )ع(الشهدا سید حمزه
 کـه  هـم  یچقوشـ  بـه . بودنـد  زده آنجـا  بـه  سري ،بودند ما همراه که قرارگاهی فرماندهان با

 بـراي  هـم  و تعطیلـی  خـاطر  به هم. هستند شهر بیرون مردم اکثر. بود قرمز وضعیت ،رسیدیم
  . خطر از نجات
 مـشغول  و بـود  شـده  بمبـاران  شـهر  ،سـلماس  به ما رسیدن از قبل .رفتیم سلماس سوي به
 شـهر . بـود  خـاموش  شـهر  بـرق  و کردنـد   مـی  شلیک ها  ضدهوایی و بودند مصدومان نجات

. اسـت  شـرمنده  ،بـود  مـن  ماشـین  در کـه  پدافنـد  رئـیس  روحانی دکتر .بود تعطیل و خلوت
  . است کم امکانات ،ندارد تقصیري
 بـه  ماشـین  رادیوي از. خوردیم اي  مزرعه در آبی چاه کناردر   شبستر شهر بیرون را ناهار
  شبـستر، ،تسوج شهرهاي از. 1است انگیز غرور ؛دادیم  می گوش 10 والفجر عملیات تبلیغات

 خـوب  هـم  هـا  جـاده . اسـت  جالب جاده اطراف مناظر. کردیم عبور تبریز و صوفیان ،خامنه
 و نـان  ماشـین  در را شـام  و خوانـدیم  را مغـرب  نمـاز  اي  خانـه  قهوه در زنجان نزدیک .است

  . بود فعال پدافند و قرمز وضعیت ،قزوین و زنجان در. خوردیم کباب
 10 والفجـر عملیـات    اعالن مقابل در رفت  می هم انتظار و بوده زیاد عراق شرارت امروز

. 2اسـت  خـوب  وضع. گرفتم تماس جبهه با نزنجا از .باشد همین او ممکن العمل  عکس تنها

                                                
. قرارگاه قدس با تصرف پل زلم، تنگه خورمـال را مـسدود کـرد   .  آغاز شد25/12/66 ساعت توقف، مرحله دوم عملیات شب 48 پس از  - 1

نیـز از روي  ) ع(قرارگـاه ثـامن االئمـه    . ي خود ادامه دهـد تـا بـا قرارگـاه قـدس الحـاق کنـد       در پی آن به قرارگاه فتح  ابالغ شد که به پیشرو     
به صـورتی کـه قرارگـاه فـتح تـا صـبح       . در مرحله دوم نیز سرعت عمل نیروها قابل توجه بود. ارتفاعات شیندروي به سمت دشت سرازیر شد    

رف کند و به طرف جاده آسفالته حلبچه به دریاچـه دربنـدیخان پیـشروي     موفق شد ارتفاعات دارزین و سرپل مورد نظر را تص 25/12/66روز  
قرارگاه ثامن االئمه در پیشروي به سمت محور جاده و ارتفاعات پنج قله، بـه دلیـل عـدم حـضور نیروهـاي دشـمن در منطقـه، مـشکلی             . نماید

یـه نیروهـاي دشـمن در محاصـره  رزمنـدگان اسـالم       بدین ترتیب در صبح روز سوم عملیات با تصرف پل زلم و بسته شدن تنگـه، کل    . نداشت
هاي متعدد دشمن همچنان سرگردان و هـر از گـاهی بـه     قرار گرفتند که در صدد عقب نشینی برآمدند، اما به دلیل بسته بودن عقبه شان، ستون   

رگـاه فـتح بـا مـشاهده وضـعیت      قرا. یک سمت فرار می کردند و پس از مواجه شدن با نیروهاي خودي مجدداً به سمت دیگري می گریختند  
هاي تابعه قرارگـاه در یـک خیـز پادگـان      دشمن، مرحله سوم عملیات خود را به رغم روشن بودن هوا در همان سومین روز آغاز کرد و یگان     

  . هاي شهر دوجیله رسیدند زمقی را تصرف کردند و در حوالی ظهر به دروازه
 به منظور پیشروي در شمال رودخانه زلم و نیز الحاق قرارگاه قـدس بـا قرارگـاه فـتح     26/12/66 مرحله سوم عملیات از آغاز تاریکی روز  - 2

در دوجیله آغاز شد و با پیشروي هایی که در شمال رودخانه زلم صورت گرفت، نیروهاي خـودي در مـوقعیتی جدیـد کـه شـامل سـه تپـان،              
در محور جنوب پـل زلـم، بـه رغـم تجمـع      . اث خاکریز استقرار یافتندهاي کوچک مشرف بر پل مالویسی می شد، با احد جاده ارتباطی و تپه  

 صبح به دروازه شهر دوجیله رسـیدند و الحـاق دو   5انبوه دشمن، پیشروي نیروهاي خودي همراه با جنگ شدید ادامه یافت و سرانجام ساعت   
 دشمن موفق به فرار از طرف سد دربنـدیخان شـدند،   با بسته شدن تنگه، به رغم اینکه قسمتی از نیروهاي. قرارگاه قدس و فتح صورت گرفت   
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   .رسیدیم منزل به یازده و نیم  ساعت
 .میخوابید پایین ،آمدیم احوالپرسی از بعد. بودند خواب دیگران و دبو بیدار هنوز عفت

 ،مـن  منـزل  و امـام  بیـت  و جماران منطقه. نخوابیدیم باال،  موشک اصابت از احتیاط خاطر به
  .شدبا دشمن مهم هدف تواند می
  

  1988 مارس  16              1408 رجب 28    |  اسفند 27 پنجشنبه
  

 فرمانـده . است رضایتبخش ؛داد گزارش تلفنی را جبهه وضع رضاییمحسن   آقاي وقت اول
  . اند کرده محکم را مواضع .است تزاید به رو اسرا تعداد و اند کرده اسیر را] عراق[ 43 لشکر

 مطالعـه  و سـفر  روزهـاي  مانـده  عقـب  کارهـاي  انجام به شروع سپس وخوردم    صبحانه
 گـذارده  مـسکوت  را مـا  هـاي  پیـروزي  اخبـار  رضانهغم ،خبري امپریالیسم.  نمودم ها  گزارش

 خیلـی . کـردم  صـحبت  تلفنـی  جنـگ  مسائل درباره ،جمهور رئیس و وزیر نخست با. 1است
  . خوشحالند
 شده باعث ،شیمیائیسالح   زا وسیع استفاده و ها  عراقی توسط حلبچه شهر شدید بمباران

 الریجـانی ] محمـد جـواد   [ آقـاي . شـود  ایجـاد  مشکلی و کنند مهاجرت ایران به منطقه مردم
این شورا  . آمد امنیت شوراي  با برخورد کیفیت در مشورت براي] معاون وزیر امور خارجه   [

 لهمـسأ  کـردن  مخلـوط  بـا  ولینموده،   دعوت بس آتش به داده و  بیانیه شهرها جنگ درباره
 کـشور  وزیـر  گفت. کنیم برخورد محکم شد قرار. است کرده ضعیف را بیانیه ،جنگ اصل

                                                                                                              
در وضعیت جدید، تثبیت خـط  پدافنـدي مناسـب در تنگـه و نیـز تـصرف       . لیکن مابقی نیروهاي موجود در منطقه کشته یا به اسارت درآمدند  

  .ار گرفتشاخ سورمر و شاخ شمیران که در طی عملیات به دلیل هوشیاري دشمن ناموفق مانده بود، در دستور کار قر
دلیـل عمـده ایـن مـسأله،     .  در رسانه هاي خارجی بازتاب قابل تـوجهی نداشـت  10 تا قبل از بمباران شیمیایی شهر حلبچه، عملیات والفجر     - 1

 و همانطور که گفته شد، احتماالً متأثر از این بود که مناطق شمال عراق در مقایسه با مناطق جنوبی از ارزش و اهمیت کمتـري برخـوردار بـود         
  : رادیـو لنـدن گفـت   . به همین میزان کوشش می شد این اقدام نظامی ایران، در روند تحوالت سیاسی و نظامی جنگ کـم تـأثیر تلقـی شـود    

در عـین حـال   »  . تحلیل گران نظامی، پیشروي هاي اخیر ایران را در این منطقه براي عـراق، حـداقل فعـالً شکـست مهمـی تلقـی نمـی کننـد              «
تایمز چاپ انگلیس بر این باور بـود کـه وجـود تأسیـسات نفتـی کرکـوك و خطـوط لولـه نفتـی عـراق بـه ترکیـه و احتمـاالً                 روزنامه فاینشال   

توجه به شهر حلبچه و وسعت آن نیز در برخـی  .  گسترش اغتشاشات و نا آرامی در این منطقه، مثل خنجر زدن به شاهرگ دفاعی عراق است       
هژیر تیموریان در گزارش خود، شهر حلبچه را بزرگترین شهري دانست که تـاکنون از آغـاز   . فتاز گزارش هاي خبري مورد توجه قرار گر    

 امیـد   هـا  گزارشگر اضافه نمـود کـه تـصرف شـهر بـه ایرانـی      .  هزار نفر ذکر کرد70وي جمعیت این شهر را     . جنگ به تصرف درآمده است    
 . دهد تا به جنگ  ادامه دهند بیشتري می
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 روال همـان  بـه  گفـتم . انـد   گرفته تري  سخت موضع ،جاري مذاکرات درباره وزیر نخست و
 اعـالم  قـبال . نکننـد  عـوض  را شـرایط  جدیـد،  هـاي  پیـروزي  تـاثیر  تحت و کنند عمل سابق
 و ترکیه سفر گزارش. پذیریم  می را بس آتش ،متجاوز نوانع به عراق معرفی با که ایم  کرده

 عملیـات  اگـر  اسـت  گفتـه  اوزال. داد را] نخست وزیر ترکیـه   [ اوزال] تورگوت[ هاي  حرف
  . کند ساقط است ممکن را صدام ،باشد وسیع جاري
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 به کدامین گناه کشته شدند؟
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. بـودیم  خبر بی او از که است مدتی. داد را اش  سالمتی برخ و کرد تلفن مریوان از یاسر
 آقـاي  گفـت  ایشان و بزند سر جبهه به که کردم توصیه وزیر نخست به. شد خوشحال عفت

 کـرده  حلبچـه  منطقه اهل عراقی مهاجران سرپرستی گروه مسئول را سابق استاندار ،رحمانی
 کمـک جنـگ    فرمانـدهی  اعتبـار  از] مشاور نخست وزیر  [ آبادي فیروز] حسن[ آقاي . است

  . کردم حواله الحساب علی طور به تومان میلیون بیست. خواست
 گفـتم  خارجـه  وزارتو   جنـگ  تبلیغـات  سـتاد  بـه  .یافـت  ادامه شهرها جنگ هم امروز

 سـتاد  و صداوسـیما  بـا . 1بیندازنـد  راه صـدا  و سر حلبچه مردم به عراق شیمیائی حمله درباره
 و تـشویق  بر مبنی رزمندگان براي پیامی. زدم حرف تبلیغاتی ستسیا درباره ،جنگ تبلیغات

  . 2بخوانند دادم کردم و تهیه عراقی نظامیان غیر با خوب رفتار و عملیات تداوم
  

                                                
فر از مردم کرد حلبچه، توسط رژیم عراق با استفاده از گاز سیانور، پدیده جدید و مهمی بـود کـه ابتـدا در رسـانه هـاي        هزار ن  5 قتل عام    - 1

بـا پیـدایش وضـعیت    .  چنانکه در رسانه هاي ارتباطی یوگـسالوي، از آن تنهـا چنـد جملـه خبـري کوتـاه منتـشر شـد        . خارجی بازتابی نداشت  
پخـش تـصاویر   .  له براي مـداواي قربانیـان حمـالت شـیمیایی، خواسـتار یـک کمـک بـین المللـی شـد          جدید، جمهوري اسالمی ایران بالفاص 

جنایات هولناك در حلبچه، تدریجاً واکنش هایی را برانگیخت و حامیان جهانی عراق به ویژه شـوروي و آمریکـا نتوانـستند بـر آن سـرپوش             
یپلماتهاي آمریکایی در بغداد، نظریات امریکا در این زمینـه بـه اطـالع دولـت     سخنگوي کاخ سفید به ناچار اعالم کرد که از طریق د     . گذارند

دیوید هرست خبرنگار روزنامه گاردین از لندن گزارشـی از ایـن جنایـات را همـراه بـا عکـس در صـفحه اول ایـن             .  عراق رسانده شده است   
 جراحتـی، خـونی و اثـري از انفجـار روي اجـساد دیـده       هـیچ « : در گـزارش فرسـتاده روزنامـه گـاردین آمـده اسـت       . روزنامه به چاپ رساند   

ها مرد و زن، کودك، دام و حیوانات  دست آموز منازل و خیابان هاي خـاکی ایـن بخـش دور افتـاده و مـورد بـی مهـري         اجساد ده . شود نمی
ر رنگ داده چشم هایـشان بـاز و خیـره،    پوست این اجساد به طرز عجیبی تغیی. قرار گرفته در کردستان عراق تحت اشغال ایران را پوشانده اند         

این طرف، مادري بچـه اش را بـراي   ... هایشان بیرون زده و انگشتانشان هنوز به طرز عجیبی کج و کوله است چرك خاکستري رنگی از دهان    
 روزنامه نیویـورك  همچنین» .دانستند چیست، کرده است آخرین بار در آغوش فشرده و آن طرف پیرمردي خود را سپر نوزادي از آنچه نمی       

وسیله مرگ همه آنها تنها با یک هواپیماي جنگی کـه  بـا اطمینـان مـی تـوان گفـت عراقـی بـوده         « :  تایمز چاپ آمریکا طی گزارشی نوشت     
هواپیمایی که بمب هاي آن ابري به رنگ زرد روشن در سراسر حلبچه ایجاد کرد، ایـن عمـل از هـر    . است، به این شهر کردنشین عراق رسید  

 » .یث و به هر مفهوم یک جنایت جنگی استح

 . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه ها، به انضمام پیام هاي  سال « کتاب ← رجوع کنید - 2

 بمباران وحشیانه شیمیایی صدام در حلبچه
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  1988 مارس  1408   17 رجب 29    |  اسفند 28 جمعه



 عملیـات  از مطـالبی  اي  خامنـه  اهللا   یـت آ به. دادم انجام را مانده عقب کارهاي. بودم منزل در
  . دادم جمعه هاي نماز خطبه] استفاده در[ براي 10 والفجر

 در کوملـه  ضـدانقالب  و عراقـی  نظامیـان  از مجموعـه  دو کـه  داد خبـر  رضاییمحسن   آقاي
 توسـط  حلبچـه  شـیمیائی  بمبـاران  شـهداي  و مـصدومان . انـد   شـده  قمع و قلع و کشف منطقه
  . اند آمده ایران به و کرده ترك را شهر ،ترس از دممر و است زیاد ها عراقی

 درست حلبچه منطقه از عراقی جدید مهاجران اداره براي کمیسیونی گفت وزیر نخست
 فکري شد قرار و کردم حواله تومان میلیون بیست. بدهم را آن پول من که خواست و کرده
  . شود اثاث و اموال حفظ براي

 حلبچه مردم از بخشی که خواست اجازه و داد را ضعو گزارش تلفنی آقامحمديآقاي  
 آثـار  چـاپ  در مـشورت  بـراي  عراقـی  امیر آقاي .ببریم خراسان و کرمان هاي  اردوگاه به را

  . آمد خیریه بنیاد براي استمداد و پدرش
 پشتوانه طالي قیمت رفتن باال خواستار و آمد مرکزي بانک رئیس قاسمی] مجید[ آقاي
 چـون  ،انـد   کـرده  محـول  قـوا  سـران  بـه  را موضـوع  ایـن  بـه  راجـع  صمیمت امام. شد اسکناس

 قـرار  دشـمنان  تبلیغاتی استفاده سوء مورد که شود مطرح مجلس تریبون در نیست حتلمص
 25 از اسـکناس  طالي و ارزي پشتوانه آوردن پائین بر مبنی ایشان خواست دوم مورد. گیرد

  . شود مطرحقوا  سران جلسه در شد قرار که است  درصد17 به درصد
 محـور  دربـاره  خـرازي  آقـاي  بـا . آمـد  انتخابـات  لیـست  تکمیـل  بـراي  نوري ناطق آقاي
 بـه  بیـشتر  شـب . دادم تـذکراتی  شـده  اسـیر  هاي  ضدانقالب و نوسود شده آزاد شهر تبلیغاتی
  . داشت شده آزاد حلبچه از خوبی فیلم. نشستم تلویزیون تماشاي

 ختم با همزمان امروز  .اند  کرده شروع را   ما روزيپی به اعتراف  ،غرب خبري هاي  رسانه
 هـم  مـا . بـود  موثر آنها از یکی فقط که زد تهران به موشک چهار یا شش عراق ،جمعه نماز

  . کردیم قصاص
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  1988 مارس    18  1408 رجب 30    |  اسفند 29 شنبه


 موشـک  محـل  از و رفـتم  شـوش  بـان خیا بـه . آمـدم  بیرون منزل ازساعت هشت و نیم صبح     
  . کردم بازدید ،بود خورده دیروز که عراقی

 شهیدنفر  هشتکه   شده خراب ساز قدیمی منزل پنج و عمومی حمام یکدر این حمله    
 ،گذارنـد   نمـی  مـاموران  که داشتند گله. بود خوب مردم روحیه. شده اند  مجروح تعدادي و

. باشـد  مـاموران  دسـت  بایـد  کنتـرل  گفتند  می هم آنها. کنند اقدام کردن پیدا براي خودشان
  . آمدم مجلس به  ودادم انجام کوتاهی مصاحبه

 در خبـري  امپریالیـسم . خوانـدم  را هـا   گزارش. دادم انجام را مانده عقب کارهاي شب تا
  . شود عراق نظامی شکست وسیع نشر مانع است صدد

 150 موشـک  آزمـایش  دربـاره  سـازندگی  جهاد از. آمد جنگ امور براي سنجقی آقاي
 منفجـر  النچـر  روي دیگـري  و شـده  منحـرف  پـرواز  از پس یکی گفتند. پرسیدم کیلومتري

] سـازمان صـنایع دفـاع     [=  ساصـد  از. کـرد  خواهنـد  رفـع و   انـد   فهمیـده  را اشکال ولی ،شده
  . شد خواهد انجام کیلومتري 150  بردآزمایش فروردین 12 گفتند ،پرسیدم

 رسـاندن  بـراي  و کننـد  تعجیـل  یعملیـات  منطقـه  هاي  راه سفالتآ براي گفتم راه وزیر به
 عـراق  دادنـد  خبـر . کنیم  می کمک جنگ از دادم وعده و بکنند فکري کردستان به آهن راه

 سـاقط  عراقـی  هواپیماي یک و دیده آسیب مان کشتی دو ،داشته خارك روي زیادي فشار
  . استشده

. تومان هزار یکی هر. دادم دفترمان و فظانمحا به عیدي. دادم انجام را باقیمانده کارهاي
  . 1داشتم اخیر پیروزي و جنگ درباره تلویزیون با اي مصاحبه
 توضیحات. ند اخوشحال خیلی ها پیروزي از مجلس در. بودند من مهمان قوا سران شب

 فـضا  در یکـی کـه    رسـید  تهـران  بـه  عراقی موشک دو. گفتم را آینده برنامه و دادم يبیشتر
   . و تلفاتی نداشت افتادباز زمین در دیگري  وشد منفجر

  
  

  1988 مارس  19                        1408 شعبان 1    |  اسفند 30 یکشنبه
                                                

  . 1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمی رفسنجانی، مصاحبه هاي سال « کتاب ← رجوع کنید - 1
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 جبهـه  وضـع  گزارش. آمد شیرازي صیاد آقاي. گذشت مطالعه بهوقت   بیشتر. بودم منزل در
 کـرد  پیـشنهاد  و خوانـد  مهـم  عملیـات  در را هوانیروز و پدافند و هوایی نیروي نقش. داد را

  . شود می سرخورده ارتش اینکه براي ،نباشد سپاه نفع به طرفه یک زیاد تبلیغات
 ها  خانم. کرد مشورت تهران انتخابات نامزدهاي لیست درباره مشهد از نوري ناطق آقاي

 بعـضی  وجـود  خـاطر  به کتیرائی] مرتضی[ آقاي و دستغیب] گوهرالشریعه[ و دباغ] ضیه مر[
 را افرادي. شود حذفاز لیست  آنها نام که اند خواسته مبارز روحانیتجامعه  لیست رد افراد

 کـه  کـردم  درخواست جمهور رئیس آقاي از. نکردم مخالفتکه   کرد پیشنهاد آنها جايه  ب
  . است بهتر نروند مشهد به اگر ،شهرها جنگ شرایط در

 هـا  بعـضی . اسـت  مختلف راقع شیمیائی بمباران در حلبچه هاي  کشته تعداد درباره اخبار
 تحقیـق  گفـتم  سـنجقی  آقاي به. اند  گفته نفر هزار چهار حدود وبعضی نفر هزار یک حدود

  . 1کنند
 اهللا  آیت و امام پیام به .بودم سفره سر سارا و سعید و فاطی و عفت با ،سال تحویل هنگام

. سـکه  ربـع  هـا   بچـه  بـه  و سکه نیم ها بزرگ به. دادم عیدي ها  بچه به. دادیم گوش اي  خامنه
.  اسـت  رفتـه  رفـسنجان بـه    هـم  محسن. هستند جبهه در آنها. است خالی یاسر و مهدي جاي
   .بود رفته خودش منزلهم  فائزه

. اسـت  حلبچـه  در هم یاسر و است مقدم خط عازم گفتو   کرد تلفن باختران از مهدي
  .بفرستم مردم لاموا حفظ و حلبچه آوارگان وضع به رسیدگی براي را هیأتی داشت تاکید

 خـواب  از عراقـی  موشـک  انفجـار  صـداي   بـا   یازده و نـیم      .خوابیدم شب یازده ساعت
 بیـست  دادم دستور امشب . اصابت کرده است   ما نزدیک ،فرمانیه منطقه به شد معلوم. پریدم

 آقـاي  و احمـدآقا  چـون  ؛کننـد  متوقـف  طرفـه  یـک  را عراق شهرهاي زدن ،ساعت چهار و
 خوب. باشد شهرها جنگ ختم به مایل است ممکن عراق ،دهند  می لاحتما اردبیلیموسوي  

  .2کنیم باز آنها براي را راه ما است
                                                

  .  در ضمایم همین کتاب درج گردیده است10یات پیروزمندانه والفجر  گزارش کامل عمل- 1
 به رغم تمهیدات آمریکا و سازمان ملل براي پایان بخشیدن به آن، نـاظر بـر ایـن معنـا بـود کـه نظـام        66 وضعیت حاکم بر جنگ در سال       - 2

بـه  . خود نیـز برخـوردار نمـی باشـد    » تحمیل اراده سیاسی«راي الملل نه تنها در جستجوي راه حل عادالنه جنگ نیست، بلکه از ابزار الزم ب          بین
هاي ایران را تأمین نمایـد، امـا     نظامی جنگ و موقعیت برتر ایران ایجاب می کرد که نظام بین المللی خواسته   –عبارت دیگر، وضعیت سیاسی     

از سـوي  .  حاکم بر سازمان ملل ارزیـابی مـی کردنـد   ابرقدرت ها نتایج حاصل از به رسمیت شناختن حقوق ایران را به زیان منافع قدرت هاي         
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زیرا توانایی نظامی ایـران در برابـر رژیـم عـراق،     . دیگر، ابرقدرت ها به تنهایی فاقد توانایی الزم براي تحمیل خواسته هاي خود به ایران بودند     

   .این کشور را از موقعیت مناسبی براي پیگیري اهداف و خواسته هایش برخوردار کرده بود
جمهوري اسالمی در موقعیت جدید در برابر وضعیت دوگانه و دشواري قرار داشت، از یک سو به دلیل برخورداري از موقعیت برتـر نظـامی          
و دیدگاه هاي اعتقادي و اسالمی، مایل به عقب نشینی از مواضع اصولی و برحق خود نبـود و از سـوي دیگـر بـراي پیگیـري خواسـته هـایش            

پیـروزي  «  اقتصادي رو به افزایش را فرا روي خود داشت که فـائق آمـدن بـر آنهـا یـک      – بین المللی و فشارهاي سیاسی     اوضاع بسیار دشوار  
 را می طلبید که تحقق آن به سهولت امکان پذیر نبود و لزوماً می بایست زیر ساخت ها و مقدمات آن از سـال هـا قبـل         » نظامی تعیین کننده  

  بـه همـین دلیـل، هرگونـه غفلـت و      . یت دشوار و پیچیده، موقعیت ایران را کامالً آسـیب پـذیر کـرده بـود    پیدایش این وضع  . فراهم می شد
  .توانست موقعیت برتر ایران را که حاصل پنج سال تهاجم مستمر همراه با کسب پیروزي نظامی بود، دچار تغییر و تحول کند تسامح می

 در شـوراي امنیـت، اســکورت   598 نظـامی ماننـد تـصویب قطعنامـه     – سیاسـی   بـه رغـم تمـامی تحـوالت    66بنـابراین گرچـه جنـگ در سـال     
هاي کویت از سوي آمریکا، درگیري ایران و آمریکا در خلیج فارس، سلسله اقدامات نظامی ایران در منطقـه غـرب کـشور، افـزایش           نفتکش

نطقه و بسیاري از مـسائل دیگـر بـه سـرانجام مشخـصی      فوق العاده توان نظامی عراق، برخورداري روس ها  از موقعیت سیاسی قابل توجه در م    
 .  و خاتمه یافتن جنگ منعقد گردید67 نظامی سال –منتهی نشد، لیکن نطفه تحوالت سیاسی 

 

 بازدید از مناطق عملیاتی کردستان عراق
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  موشک ایرانی              
  
  

اي در  هـاي تحقیقـاتی گـسترده    هاي  دفاع مقدس، با توجـه بـه نیـاز جنـگ، فعالیـت             در سال 
سازمان صنایع سپاه و همچنین سازمان صنایع دفـاع بـراي تحقیـق و سـاخت  انـواع موشـک          

اي قابـل طـرح و تقـدیر      به تدریج  به نتیجه66هاي علمی در سال    تاین فعالی . آغاز شده بود  
  . شود هاي تولید انبوه آنها نیز آغاز  رسید و الزم بود فعالیت

ها از جملـه فرانـسه و شـوروي     اي که توسط ابر قدرت    استفاده عراق ازتجهیزات پیشرفته   
بـرد بـدون هـدایت و    هـاي ضـد تانـک، کوتـاه         در اختیار گذاشته شده بود،  نیاز به موشک        

ها در بازار جهانی نیـز    گونه موشک قیمت این.  کرد  دوربرد هدایت شونده را دو چندان می      
المللی ایران، از فروش این گونه تجهیـزات بـه     با توجه به شرایط سیاسی و بین. بسیار باال بود  

چنـین  خوشبختانه کارشناسـان و مهندسـین کـشور توانـایی سـاخت      . شد  ایران خودداري می  
 مطـرح شـده در دولـت نهـم نیـز       هـاي  هاي نـوآوري  تجهیزاتی را بدست آورده بودند و پایه      

  . بودهاي گذشته  همین فعالیت
هاي مختلـف بـوده کـه از     سازمان صنایع سپاه، داراي بخش تحقیقاتی و تولیدي موشک    

،  شـهید   )موشـک ضـد تانـک شـبیه تـاو  آمریکـایی       ("یـا مهـدي  "توان از طـرح     جمله می 
مجمتـع صـنعتی شـهید بـاقري         ،  )موشک ضد تانک شبیه بـه مالیوتکـاي روسـی         (آبادي   اهش
 مجتمع صـنعتی شـهید   ، )اتیوشا  و فراگ   ک یمینمانند   هدایت   بدونهاي کوتاه برد      موشک(
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شـبیه  ،  2 شـهاب   و 1 سـوخت مـایع و سـوخت جامـد شـهاب         برد  هاي دور   موشک(همت  
  .)مجتمع،  سجیل نازعات، قیقاتی تحهاي  نمونهانبوه بی و تولید  -اسکاد 

نازعات  موشک کاتیوشا و موشک سوخت جامد دوربرد به نام     ،در سازمان صنایع دفاع   
 موشـک  ،یقـاتی سـجیل  ق  طرح تح   ،زمینینیروي   در معاونت مهندسی جنگ      .شد   می هساخت

در مرکـز تحقیقـات مهندسـی     .شـد  فایبرگالس یا کمپوزیتی دنبال می    با بدنه   سوخت جامد     
 با بدنه تولید شده بـا روش کـشش   جامد جهاد سازندگی نیز موشک دوربرد سوخت   جنگ

  .گرفت سرد مورد تحقیق قرار می
آمیـز خـود رسـیده بودنـد و      هاي موفق تست تقریباً به 66 در سال ،همه موارد مطرح شده   

  .شدند  میارد مرحله تولید انبوهوکم کم 
 ههـاي نمونـه سـازي شـد     د موشک مسئولیت تولی،  در مجمتع شهید همت2طرح شهاب  

 لـومتري  ی ک130 راکـت  هـا  بـه     ایـن موشـک   . را به عهده داشـت      سجیل و مجتمع    نازعات،  
 بـه نتیجـه  نیـز   مربوطـه    ساخت کارخانه تولید سوخت و موشـک    .ندمعروف شده بود  بغداد  

  .از امکانات مناسبی برخوردار استاینک رسید و 
دس بر عهده کارشناسـان دلـسوزي چـون    پروژه هاي ساخت موشک در دوران دفاع مق    

، )شهید همت(، علی قیامتیون و فریدون قاسم زاده        ) یا مهدي (جناب آقایان منوچهر منطقی     
 عسکري ، ) سجیل(و اصغر اسالمی،  بهادرانی و  رضوي    ) نازعات و شهید باکري   (جعفري  

 بـوده .... و ) مرکـز تحقیقـات ساصـد    (یو اخالقـ ) جهـاد سـازندگی  ( شریفیان )شهید باقري (
   .است

اینک  نهالی که در روزهاي سـخت دفـاع مقـدس، بـا تـالش  و کوشـش شـبانه روزي                     
هـاي شـیرین آن    فرزندان سلحشور این آب و خاك، غرس شده بود، به ثمـر نشـسته و میـوه     

  . نوید بخش توان و اقتدار روزافزون میهن اسالمی گردیده است
  
  

  
  
  

                                                
 -  موشک جواب تجاوزات موشکی عراق« مخفف :  مجتمع«.  
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 آزمایش موشک نازعات
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 علی قیامتیون، فریدون قاسم زاده، محسن هاشمی :  تعدادي از مسئوالن صنایع موشکی سپاه 
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 محسن هاشمی در کنار رزمندگان سلحشور اسالم در جبهه هاي نبرد
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  اي به فرزند رزمنده نامه
  
  

  فرزند بسیار عزیزم یاسر
  

خواهم کـه تـو و سـایر همرزمـان و همفکرانـت را محفـوظ و موفـق و پیـروز          از خداوند می 
از مراغـه  گـر چـه مهـدي    . این بار ما را بی خبر گذاشتی . نمی دانم اکنون کجا هستی    . بدارد

تلفن کرد و خبر سالمتی تو را هم داد، ولی بهتر است خودت هـم هـر جـا بـه تلفـن دسـت                
اگـر از قلـب و دل مـادر خبـر داشـتی،         . یافتی زنگی به خانه بزنی و با مادرت صحبت کنـی          

  .مسلماً تا به حال زنگی زده بودي
ز آنهـا  دانـی خیلـی ا   کنـی کـه مـی     حدس می زنم مالحظه حـال بقیـه رزمنـدگان را مـی            

اگر این باشد مالحظه خوبی اسـت و از جوانـان   . توانند مثل تو تماس تلفنی داشته باشند       نمی
مسلمان مجاهدمان همین انتظار را داریم و اگر چنـین نبودیـد، سـنگرهاي جهـاد، ارتفاعـات        

  .داید پوشیده از برف کردستان را بر محیط راحت منزل و مدرسه ترجیح نمی
اي کـه    ما آن قـدر منطقـی هـستند کـه تمـاس تلفنـی هـر رزمنـده           ولی تحقیقاً رزمندگان  

آن هـم از  . دسترسی به تلفن پیدا کند با مادرش را خالف صـفا و اخـالق جهـادگران ندانـد     
میدانی کـه مـادر از جهـات    . افرادي که نظام پذیرفته و الزم دانسته که تحت حفاظت باشند          

  .دیگر هم نگران است و دفعه قبل زودتر تلفن کردي
بحمداهللا خداوند آرامش و سکینه را بر قلب پر مهـر و حـساس مـادرت، هماننـد صـدها           

توانـست   هزار مادر رزمندگان دیگر نازل کرده و او که یـک سـاعت تـأخیر شـماها را نمـی             
ها جدایی دو فرزندش را آن هم در سفر جنگ و جهاد به آسـانی تحمـل             تحمل کنند، هفته  

  ها در  هاو خطر پذیریی دانسته هر لحظه از این جدایی میکند، شاید دلیلش این است که  می
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 دستخط نامه به فرزند رزمنده  
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گیرد و در نامه عمـل فرزنـد و مـادر و دیگـران      دستگاه الهی جاي مناسب خودش را می  
 بلکـه  ،دهنـد  شـود و نـه تنهـا چیـزي از دسـت نمـی          که به نحـوي در آن شـریکند ثبـت مـی           

  . آید ها و توفیقات الهی به حساب می ترین و ارجمندترین موهبت عالی
توانستیم هفت سـال و پـنج مـاه جنـگ و      ها نبود، چگونه می ها و عقیده    اگر این برداشت  

سال انقالب را این گونه پرشکوه پشت سـر داشـته باشـیم و چگونـه ممکـن بـود حـضور                 ده
وانه ایمـان و  ها و پشت جبهه با این سطح و این کیفیت بدون پشت     انگیز ملت را در جبهه      بهت

  عرفان داشته باشیم؟
براي من خاطرات همین چند هفته که تو در جریان مقدمات و آموزش و سفر بـه جبهـه        

دانم که این روحیـه در بخـش عظیمـی از     بودي به اندازه عمري سازنده و شیرین است و می 
رفتن بـه  انتظاري که براي  رسیدن به سن مجاز . هاي این ملت حاکم است    جوانان و خانواده  

  .جبهه کشیدي
حرکات ظریفی که روزهاي قبل از سفر براي جلب رضایت والدین و اطرافیان داشـتی،            
رنجی که به خاطر رد شدن از اعزام به خاطر چند ماه کمی سن و کوچک بودن جثه بـردي    

تـر اینکـه    و دست به دامن من و عفت شدي که براي پذیرفته شدنت شفاعت کنیم و عجـب     
گرچه مـن واقعـاً   !! ت نزد مسئوالن پذیرش تحت فشار گذاشتعا براي شفامادرت هم من ر  

سـال بـه جبهـه برونـد و     ) 17(به عنوان مسئول جنگ موافقم نیستم که جوانان کمتر از هفده     
تاکنون یک مورد دیگر هم پیش نیامده که با اعزام کمتر از این سن موافقت کنم ولـی ایـن        

 دلیلش این بود که دوست و همـراه و همکـالس و هـم      استثناء را در مورد تو پذیرفتم، یک      
  .ها که با هم رفته بودید، پذیرفته شده بودند عهدت مهدي خوئینی

دانستم که همراه جمعی دیگر از رزمنـدگان      آن روز که خودم به جبهه آمده بودم و می         
کـه  به آقاي عظیمی کارمند دفترم     .  سیدالشهدا در ارتفاعات قامیش در خط هستی       10لشکر  

توانـد   کنـد، گفـتم اگـر مـی     ایشان هم در جبهه است و در بخش مهندسی رزمی خدمت می       
  .شما را به فرودگاه بیاورد که ببینمت

آخر شب که از فرودگاه شهید داودآبادي در خاك عراق در منطقه ماؤوت به فرودگاه    
اي؛  دهایـد و تـو خوابیـ    شهید بروجردي آمدم، خبر دادند که تـو و مهـدي و رحمـانی آمـده              

گفتند خسته هستی، ولی گفتم بیدارت کنند بیشتر به خاطر اینکه تلفنی بـا مـادرت صـحبت                 
  .کنی
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بـردم وقتـی کـه قـضایا و حـوادث میـدان نبـرد را تعریـف          داند چقدر لـذت مـی   خدا می 
ي و مخصوصاً از داستان جالب انتقال شش اسیر عراقـی و یـک مجـروح خـودي از            کرد می

ا دو نفر جوان نورس، یاسر و مهدي و از اینکه احساس کردم، خط مقدم به عقب توسط شم 
قلب رئوفت از رنج اسرا آزرده شده، بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتم و توجه بـه نقـاط ضـعف        

ها و مهمات و وسایل انفرادي رزمندگان که آنهـا را   کار که از بی انضباطی در حفظ اسلحه       
اي، بـرایم جالـب بـود، گرچـه ممکـن       کنده دیدهها و در دامنه قامیش پرا در کناره کوره راه   

  . است طبیعت میدان جنگ همین باشد
 گفتی که در غارکن کنار رودخانه قراچوالن که به عنـوان پناهگـاه و محـل تجمـع مـج            

گرفتـه،  نظـم    روحان و اجساد مطهر شهدا و استراحتگاه رزمندگان مـورد اسـتفاده قـرار مـی       
تـر نگاهـداري    تـر و مـنظم    فرمانـدهان آنجـا را مرتـب     درستی حاکم نبوده و توقع داشتی که      

  .شده شاید حق با تو باشد و شاید هم در آن شرایط بهتر از آن نمی. کنند
آقـاي رحمـانی از تـأثیر حـضور شـماها در میـدان جنـگ، در روحیـه و ایمـان دیگـران           

گفـت در مـوردي   . موردي را گفت که باعث رضایت بیشترم براي حضور در جهادت شـد         
هاي دشمن از ارتفاع دوبشک نیـاز بـه نیـروي بیـشتر            خط جنوبی قامیش در مقابل پاتک     که  

هـاي زیـاد خـسته و کوفتـه      روي داشت و افراد به خطار چند روز نبرد در سرما و برق و پیاده  
فرمانده بـه آنهـا اطـالع دادکـه فرزنـد نوجـوان فرمانـده            . شد  بودند و کمتر داوطلب پیدا می     

حـق  . اند ، ناگهان داوطلبان زیادي بپا خواستند  کل کشور جلو افتادهجنگ و فرزند دادستان 
هم همین است وقتی که بسیجیان گمنـام ببینننـد فرزنـدان مـسئوالن سـطح بـاالي کـشور در          

هـا   شوند و یکی از رموز پیـروزي  جنگند در راه خود استوارتر می کنارشان و پیشاپیششان می  
  .همین است

 با من در فرودگاه بودي، با اینکه من به کارهـاي دیگـر   از مدت دو شب و یک روز که    
مشغول بودم و اوقات کمی توانستم با تو حرف بزنم، مطالب زیادي به خاطرم مانده کـه در             

  . تاریخ ثبت خواهم کرد
 که عازم مراجعت به تهران بودیم، معلوم شد که لشکر شـما هـم   66صبح روز بهمن ماه     

رسول اهللا بدهد و نیروهایش که بیش از دیگـران جنگیـده     27بنا است خط را تحویل لشکر       
بودند به مرخصی بفرستند، مایل بودم همراه من به تهـران بیاییـد کـه سـوغات خـوبی بـراي                
عفت داشته باشم ولی تـو و امیـر مهـدي و رحمـانی تـرجیح دادیـد کـه بـه منطقـه عملیـات                  
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برگردیـد و نخواسـتی کـه بـا     هـا     برگردید و همراه سایر رزمندگان با وسـایل ترابـري همـان           
گرچـه بـا ایـن    . تر، صفاي هماهنگی با همسنگرانت را از دست بدهی         انتخاب وسایل راحت  

،  کـردي  زدي و به گونه دیگري عدم همراهی بـا پـدرت را توجیـه مـی              صراحت حرف نمی  
خداحافظی کردیم شماها . کردم فهمیدم و از صمیم دل تحسینت می    ولی من همه چیز را می     

و ما آمدیم به این طرف و از خداوند خواستم این روحیـات ارزنـده را تـا آخـر عمـر                 رفتید  
  .برایتان نگه دارد

هـاي   هاي جالب خاطراتم حـال عـادي و طبیعـی شـماها بـود هنگـامی از صـحنه                   از نقطه 
کردیـد، کانّـه از    زدند مـثالً منظـره شـهادت دوسـتانتان را مجـسم مـی        انگیز حرف می    هیجان

بر قـدرت سـازندگی انقـالب آفـرین         . کنید  بقه اسب سواري تعریف می    کالس درس یا مسا   
  .نمودم؛ این معجزه اسالم است گفتم و اعجاز انقالب در پرورش نسلش را تحسین می می

هـا و بـی خبـر از      انتظار جامعه شناسان این است که نسل وارث انقالب مخمور پیـروزي           
شار مرفّه و خوشـگذران پـیش گیـرد و    مشکالت و مشقات نیروهاي انقالبگر،  راه و رسم اق     

  مخصوصاً فرزندان رؤسا و مسئوالن 
اي  اما انقالب اسـالمی بـر  ایـن محاسـبات مـا دي گرایانـه قلـم بطـالن کـشید و دریچـه                  

شـود در   هاي آنها مذهب را نمی  جدیدي در مقابلشان گشود و نشان داد که برخالف تحلیل         
ن که کودکان زمان پیـروزي انقالبنـد، ایمـان و           جوانان امروز ایرا  . این حصارها گرفتار کرد   

هاي فتح شده نسل انقالب را فتح کرده و رونـد تکـاملی     ایثار و جهادشان قله بلندتري از قله      
  . انقالب را سرعت بخشیده

ایـن وضـع   . نوشتم اگر این ویژگی منحصر به دو سه نفر شماها بود، این طور محکم نمی    
همین لحظـه کـه   . ت و قانونمندي و پشتوانه علمی دارد      عمومیت پیدا کرده و حکایت از سن      

نـوه حـضرت امـام    . انـد  دانم که فرزندان بسیاري از سران کشور در جبهـه   نویسم می   دارم می 
تـو و   . عالی قضایی، فرزنـد دادسـتان کـل کـشور          فرزند رئیس جمهور، فرزند رئیس شوراي     

هـاي سیاسـی و    سـا و شخـصیت  برادرت مهدي و تعداد زیادي از فرزندان وزرا و وکال و رؤ   
آینـد و کـسی جـز بـستگان آنهـا       رونـد و مـی   و همه گمنام و بی سر و صدا می... روحانی و  

  .فهمد نمی
هاي تبلیغاتی آن را بزرگ کرده و به  بوق. در جوامع دیگر اگر چنین مواردي پیدا شود

انقالب دائماً از تر اینکه در همین روزها رادیوهاي بیگانه و ضد دهند و جالب خورد همه می
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ها  بیند که با ذکر نمونه گویند و انقالب ضرورتی نمی جبهه نرفتن فرزندان  رؤساي ایران می
زیرا صمیمیت و همرنگی واقعی که بین مردم و مسئوالن است نیازي . به آنها جواب بدهد

ار در این واقعیت را براي نهمین ب)  بهمن22(پیمایی دیروز  راه. آورد به تبلیغ پیش نمی
  . برگزاري مراسم سالگرد انقالب آفتابی کرد

از خاطرات بسیار شیرین و الهام بخشم، مشاجره تو و برادر بزرگت مهدي اسـت کـه بـر     
گفت یاسر به جبهه رفته و در عملیات  مهدي می. گویم عصر را می. سر رفتن به جبهه داشتید

کرد که او امتحـان تـرم     دالل می عالوه بر این است   . خواهد باز هم برود     شرك کرده، چرا می   
اول دانشگاهش را داده و فرصت محدودي دارد که به جبهه برود و براي ترم بعدي خودش 

اش را در جبهه کامل کـرده و تـو    گفتی مهدي سال گذشته دوره سه ماهه  را برساند و تو می    
من گفـتم قـرار   . یدو باالخره هیچ کدام نتوانستید دیگري را قانع کن... اي و   هنوز تمام نکرده  

خواهد با من بیایـد، مادرتـان در منـزل تنهـا         است خود من هم به منطقه بروم، محسن هم می         
این هم شما را قانع نکرد و تنها راه این شد که هر دو بروید و جالب این اسـت کـه       . ماند  می

  .دیدهر دو عازم ش. مادرتان هم همین را پذیرفت و همراه چند قطره اشک اعالن قبول کرد
دور قرآن گشتید و من دعاي سـفر     . در دفتر من هنگام وداع با مادرتان منظره جالبی بود         

هـاي   هـاي مـادر و قیافـه      هـاي فـاطی و اشـک        تبـسم . هاي گرم و طوالنی مادر      خواندم، بوسه 
اسـالم و  . هاي ماندنی خـاطرات مـن اسـت      تفاوت شما دو نفر از منظره       مصمم و مردانه و بی    

هـاي   جنگ تحمیلی در مقابل خـسارت . اي دارد العاده رت سازندگی فوق جهاد و انقالب قد   
فراوانش آثار قابل توجهی در ساخت جامعه و حفظ و تکامل روحیه ایثار و استقامت مـردم      

هاي بزرگ الهی به حساب  و مخصوصاً نسل جوان بر جاي گذاشته و از این جهت از نعمت        
و تحقیقاً  یکـی از علـل تـشریح جهـاد در         . "معسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لک       ". آید  می

  . ادیان آسمانی همین است
  

    اکبر هاشمی رفسنجانی -پدرت  
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  1، آزاد سازي حلبچه 10عملیات والفجر 
  

 بـه ویـژه هوشـیاري    2معضالت و نارسایی هاي موجود براي تداوم عملیـات بیـت المقـدس       
رش بر اثر طغیان  ، تخریب جاده و پل گرده) سلیمانیه –ماؤوت  (دشمن نسبت به سمت تک      

رودخانه و مسدود شـدن عقبـه عملیـات، بـارش بـرف سـنگین و مـداوم و همچنـین تـالش                    
گسترده دشمن در مناطق آزاد شده با حمله بـه مواضـع کردهـاي معـارض عراقـی، تـدریجاً             

  .نظرها را به منطقه عمومی حلبچه و سد دربندیخان معطوف کرد
هاي فراوانی که انجام گرفـت ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه تـا               بررسیپس از بحث ها و      

 در ٢هاي شناسایی در منطقـه جنـوب بـه نتیجـه نرسـیده اسـت             ها و فعالیت   زمانی که بررسی  
ــد   ــو و دولبــشک ادامــه یاب ــات روي ارتفاعــات االغل ــت دوم، . اولویــت اول، عملی در اولوی

                                                
 بـه قلـم   1367، فـروردین  2 معاونـت سیاسـی سـپاه پاسـداران، شـماره      "بررسـی " اولین بار در بولتن 10 خالصه گزارش عملیات  والفجر  - 1

  .که با اصالحات مختصري در اینجا می آیدمحمد درودیان درج شد 
منتها به دلیل قفل شدن راه کارهـاي عملیـات در جنـوب، هماننـد سـال هـاي قبـل بـراي کـسب          .  اولویت اصلی نبرد در منطقه جنوب بود       - 2

بیـت المقـدس و   همزمان بـا اجـراي سلـسله عملیـات هـاي      . فرصت و زمان براي تک در منطقه جنوب، جنگ در منطقه شمال ادامه می یافت         
در جنوب براي یافتن راه کار مناسـب جهـت اجـراي    ... نصر، تیمی به فرماندهی برادر شمخانی و متشکل از برادران غالمپور، قاسم سلیمانی و  

در ، این تیم اعالن کردند که هیچ راهی بـراي ادامـه جنـگ    10عملیات تالش می کردند که قبل از تصمیم گیري براي انجام عملیات والفجر       
جنوب نیافتند، ولی در عین حال آخرین گزارش ها در منطقه جنوب به طور پیوسته بررسی می شد تـا در صـورت احتمـال موفقیـت، اجـراي               

 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، یادداشت سـردار سرلـشکر محـسن    313365سند شماره . (عملیات در جنوب در اولویت نخست قرار گیرد      
 )76رضایی، فروردین سال 
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یات در منطقه حلبچه طرح ریـزي   عملیات در منطقه جنوب پیگیري و در اولویت سوم، عمل         
در نظر گرفتن سه منطقه براي ضد عملیات و اولویت بندي آن، چنان که پیش از ایـن          . شود

بـدین معنـا کـه در    . اشاره شد، عمدتاً نتیجه حاصل از تجارب نبـرد در سـال هـاي قبـل بـود               
م صورتی که عملیات در یک منطقه با مشکالت اساسی یا بن بـست مواجـه مـی شـد، تـداو         

  . تهاجم به دشمن با تعویض منطقه عملیاتی و جا به جایی یگان ها ادامه می یافت
 و معـضالتی کـه بـراي اجـراي     2بدین ترتیب با محـدود شـدن عملیـات بیـت المقـدس           

وجود داشت، منطقه عمومی حلبچـه و سـد دربنـدیخان بـه عنـوان              ) فاو(عملیات در جنوب    
  .منطقه اصلی انتخاب شد

  
  موقعیت منطقه

طقه عمومی حلبچه به جز در غرب و شمال که دریاچه دربنـدیخان در آن واقـع شـده        من
است، در محاصره ارتفاعات صعب العبور و مرتفعی قـرار گرفتـه و هـر کـدام داراي نقـشی             

باالمبو و شاخ بـاالمبو کـه بـر دریاچـه دربنـدیخان و بـر دشـت و          : حساس می باشد از جمله    
اخ تمور ژنان که بـر شـاخ شـمیران، سـد دربنـدیخان،          ارتفاعات تمور ژنان مسلط است و ش      

عـالوه بـر اینهـا، ارتفاعـات پروینـه،      .  بغداد تـسلط  و دیـد و تیـر دارد     –تونل جاده سلیمانیه    
نوازان، تپه هـاي قـول، تپـه سـزام و شـاخ      رتوانیر، پنج قله، شیندروي؛ تپه چناره، سه تپه، خو   

  .باشندهاي منطقه می  دارزین قسمت دیگري از ناهمواري
همچنین شیارهایی در منطقه وجود دارد که هر کدام نقش مـؤثري در اختفـاء نیروهـاي            

از جملـه ایـن   . انـد  خودي داشته و بعضاً به عنوان معـابر وصـولی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه        
شیارها می توان از، دره گالن، شیارزلم، شیار سورمر، شـیار سـازان، دره خورنـوازان، شـیار        

  . خوي و شیار و شکنام، نام بردباالي روستاي
  

  تأسیسات نظامی، اقتصادي و شهرها
از عمده ترین تأسیسات اقتصادي منطقه، سد دربنـدیخان اسـت کـه عـالوه بـر پـرورش               

تأسیسات نظامی . ماهی و کشاورزي، در تأمین برق قسمت وسیعی از عراق نقش مهمی دارد
. داراي پـد آسـفالته هلـی کـوپتر اسـت     پادگان حلبچـه کـه      : دشمن در این منطقه عبارتند از     
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 ارتش عراق در کانی مانگا، مقر فرماندهی دفاع الوطنی سپاه یکم واقـع در  27پادگان لشکر  
  .7 و سام 2منطقه رود اژه و پایگاه هاي موشکی سام 

  :راه هاي ارتباطی دشمن به منطقه عبارتند از
   حلبچه– خرمال –جاده سید صادق 

  وسود ن– طویله –جاده حلبچه 
   خرمال– دربندیخان –جاده اریت 

پل زلم، پل مالویسی، پل : جود در منطقه عبارتند ازموپل ها نیز به تناسب رودخانه هاي  
  .سرآورا، پل اما جنامن، پل حاجی ورفه و پل خاکی خون

حلبچـه،  : عمده ترین شهرهاي عراق در منطقـه بـه ترتیـب وسـعت و اهمیـت عبارتنـد از       
  خرمال، دوجیله

 هزار نفر در استان سـلیمانیه و در جنـوب شـرقی    70ر حلبچه با جمعیتی در حدود      شه ○
شهر از شـمال بـه ارتفاعـات سـورن، از جنـوب بـه ارتفاعـات        . دریاچه دربندیخان قرار دارد  

باالمبو، از شرق به ارتفاعات شیندروي، پروینه، توانیر، پنج قله و از غـرب بـه ارتفـاع تمـور                
  .ن محدود می شودژنان و دریاچه دربندیخا

شهر خرمال در شمال شرقی حلبچه قرار دارد و به دو قسمت جدید و قدیم تقسیم شـده             
در قـسمت  . به دنبال قیام مردم خرمال، رژیم عراق قسمت قدیمی شهر را ویـران کـرد    . است

این شـهر از نظـر آب و هـوا و اوضـاع جـوي از جملـه              .  هزار نفر سکونت داشتند    15جدید  
  .عراق می باشدبهترین مناطق 

در غـرب  .  شهر دوجیله در فاصله پنج کیلومتري شمال غربی شـهر حلبچـه قـرار دارد          ○
منطقه دوجیله بیش از آنکه مسکونی باشـد نظـامی         . این شهر، دریاچه دربندیخان واقع است     

  .بوده و قسمت عمده اي از قرارگاه هاي دشمن در این منطقه و حوالی آن قرار دارد
طقه، به دنبال سیاست رژیم بعثـی در منـاطق آزاد شـده، بـراي محـدود           روستاهاي این من  

پیـاره،  : کردن مبارزه اکراد ویران شده است و تنها تعداد اندکی از آنها سالم هستند از جمله 
  .هاوارلی، یاموك، انب، ابابیده و جلیله

  سابقه عملیاتی منطقه
گرفتـه بـود، لـیکن مـسائل     منطقه مزبور، بارهـا مـورد توجـه طراحـان نظـامی سـپاه قـرار          

  . ي مانع از انجام دادن تالش جدي در این منطقه بودا  عدیده
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 کار احداث تونـل روي ارتفاعـات سـورن آغـاز شـد و بـدین             4پس از عملیات والفجر     
. ترتیب جاده اصلی تا روي سورن و در محور دیگر از دزلی روي مله خور احـداث گردیـد   

 نیز صعب العبور بودن ارتفاعات مانع از سرعت عمـل  اطالع دشمن نسبت به احداث تونل و    
در نتیجه، به رغـم تأکیـد فرمانـدهی سـپاه و     . در احداث جاده و دیگر اقدامات مهندسی بود  

بررسی مکرر جوانب طراحی و انجام عملیات در این منطقه، عمالً مقـدمات و شـرایط الزم             
  .براي تحقق عملیات فراهم نشد
ك جدي در این منطقه مـؤثر بـوده انـد، کـه مهمتـرین آنهـا       عوامل بسیاري در عدم تحر 

وضعیت و ویژگی هاي زمین آن است که از ترکیب ارتفاعـات سـرکوب در شـرق، شـمال       
شرقی و جنوب آن و نیز دریاچه دربندیخان در غرب و شـمال غربـی آن، بـه وجـود آمـده                

  .است
اي را  مـانور گـسترده  عملیات در منطقه مزبور، به لحاظ ویژگـی هـاي یـاد شـده، اساسـاً             

 امکان انجام عملیات گسترده در جنوب  66اقتضا می کرد و این مهم به جهت اینکه تا سال            
در وضعیت جاري، بر اساس تدبیر جدید و نیـز بـه        . فراهم بود، مورد توجه قرار نمی گرفت      

لحاظ مشکالت موجود در جنوب، منطقه عمومی حلبچه براي عملیات گـسترده مـورد نظـر       
، کـه از  66ضمن اینکه ضرورت انجام دادن عملیاتی پیروز، قبل از پایـان سـال           . گرفتقرار  

  .ابعاد سیاسی تبلیغاتی مناسبی برخوردار باشد در انتخاب فوق بی تأثیر نبوده است
 در منطقه حلبچه نیز تک محدودي طراحـی شـد کـه    2همزمان با عملیات بیت المقدس      

، منطقـه  2توجـه بـه سـرانجام عملیـات بیـت المقـدس       لیکن با . بنا به دالیلی صورت نگرفت  
  .عمومی حلبچه مجدداً مورد توجه فرماندهی سپاه واقع شد

پیش فرض هاي موجود در مورد کسب موفقیت در منطقـه حلبچـه، بـه لحـاظ موقعیـت          
زمین و نیز عدم حضور دشمن در این محور و فقدان مشکالت اساسـی، موجـب گردیـد تـا       

  . انتخاب شود2با منطقه عملیاتی بیت المقدس این منطقه در مقایسه 
  

  آماده سازي منطقه
عقبه سازي و احداث جاده مناسب روي بلندي هاي صعب العبور و اتصال آن به منطقـه       

زیـرا در  . عملیاتی از اهم مسائل عملیات بود کـه بـه طـور جـدي مـورد توجـه قـرار گرفـت               
جاده هاي مورد نظـر در  . یق می افتادصورت آماده نشدن جاده، مجدداً زمان عملیات به تعو      
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 سنندج و باختران وصل می شـد عبـارت بودنـد    –منطقه که عمدتاً به دو عقبه اصلی مریوان     
  :از

  . احداث جاده مله خور براي اتصال دره دزلی به دشت خرمال– 1
 احداث جاده گوزیل و نصب پل روي رودخانه آب سیروان براي اتـصال عقبـه بـه               – 2

  .ا عقبه پاوهدشت حلبچه ی
  . احداث جاده از غرب باالمبو به غرب حلبچه– 3

در این خصوص، مسئولیت و بار اصـلی احـداث جـاده هـا برعهـده جهـاد سـازندگی و                 
 با وجود سرما و صعب العبور بودن ارتفاعات، جهادگران تالش جدي و 1.مهندسی سپاه بود  

 2به علت بارانی بودن هوا هر در برخی مواضع طوري بود که  . قابل توجهی به عمل آوردند    
در ایـن  . هـاي خـود را تعـویض کنـد     ساعت یک بار راننده لودر یا بلدوزر می بایستی لبـاس  

منطقه توپخانه سپاه تدریجاً از پاي درآمد و قـرار بـود برخـی از نیازمنـدي هـاي توپخانـه را                
گـروه  . نبـوده نیروي زمینی ارتش تأمین کند که این امر به دور از مشکالت و اتالف وقـت               

دار بخـشی از پـشتیبانی عملیـات بـود، شـش روز قبـل از عملیـات                  هوانیروز ارتش که عهده   
این نیرو توانست در روز اول عملیات تعدادي شهید و مجـروح تخلیـه کنـد کـه            . توجیه شد 

  .این امر حاکی از آمادگی قابل توجه هوانیروز در این عملیات بود
 ماه صـورت گرفـت و ایـن    2جراي عملیات در عرض     اقدامات الزم براي آماده سازي ا     

در مقایسه با مدتی که در سال هاي گذشته براي انجـام یـک عملیـات گـسترده صـرف مـی        
در این میان، بدون تردید نقش و حضور برادر رضایی فرمانـده  . شد، زمان بسیار مطلوبی بود   

عالیت هاي آماده سازي کل سپاه، که بدون وقفه تالش می کرد و با تردد مکرر در منطقه، ف     
  .را هدایت، کنترل و سامان می بخشید، تعیین کننده و مؤثر بود

  
  اهداف عملیات

  :عالوه بر  اهداف سیاسی، سه هدف عمده نظامی مورد نظر بود
  . آزاد سازي شهرهاي حلبچه، خرمال، دوجیله، بیاره و طویله– 1
  . فراهم سازي مقدمات تصرف سد دربندیخان– 2

                                                
 گردان در محور جنوبی منطقه عملیات و سپاه با یـک لـشکر مهندسـی در محـور     5 گردان مهندسی در محور سورن و   4 جهاد با استعداد     - 1

  .جنوبی و یک تیپ مهندسی در محور شمالی منطقه عملیاتی فعالیت داشتند
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  . کردن عقبه اصلی استان سلیمانیه مسدود– 3
  

  سازمان رزم
در % 50 تیپ با استعداد 13 لشکر و 10عملیات با سه قرارگاه سازماندهی شد و مجموعاً      

 7لـشکر  : قرارگـاه قـدس شـامل   :  گردان به کار گرفته شدند کـه عبـارت بودنـد از          70قالب  
 10 کـربال بـا   25شکر  گـردان، لـ  6بـا  ) عـج ( المهـدي  33 گـردان، لـشکر      6با  ) عج(ولیعصر  

 41 گـردان، لـشکر   6بـا   ) ع(ابیطالـب    ابـن   علـی  17 گردان، لشکر    6 فجر با    19گردان، لشکر   
  . گردان4 با 35 گردان و تیپ 7ثاراهللا با 

 5بـا  ) ع( امـام حـسین  14 گـردان، لـشکر      5 نجف  اشرف با      8لشکر  : قرارگاه  فتح شامل   
 قمـر  44 گردان، تیـپ  3 بقیۀ اهللا با 91پ  گردان، تی3با ) عج( صاحب االمر    82گردان، تیپ   

 3 گـردان و تیـپ انـصارالرسول بـا     4با ) ع( امیرالمؤمنین 11 گردان، تیپ   3با  ) ع(بنی هاشم   
  .گردان

 انـصارالمهدي بـا   26 گردان، تیپ 8 بدر با 9لشکر : شامل) ثامن االئمه(قرارگاه کاظمین  
 گردان، تیـپ ویـژه شـهداء    6با ) ص( نبی اکرم 29 گردان، تیپ 2 ظفر با 75 گردان، تیپ  4
  . گردان6 گردان، سپاه چهارم با 6با 

  
  طرح مانور

موقعیت زمین منطقه نقـش اصـلی و تعیـین کننـده اي در نحـوه طراحـی مـانور عملیـات           
بــه علــت وجــود ارتفاعــات ســرکوب ســورن در شــرق منطقــه عملیــاتی و دریاچــه . داشــت

ال شـرقی دریاچـه تـا ارتفاعـات سـورن        دربندیخان در غرب آن، در حدفاصـل انتهـاي شـم          
 کیلومتر به وجود آمده است که از نظر نظامی به آن تنگه گفته می 10محدوده اي به عرض 

در مباحث طرح مانور، تضمین موفقیت عملیات را در گرو انسداد تنگه با الحاق از دو  . شود
 خرمال و از محـور  در محور شمال از مله خور به طرف    : محور می دانستند، بدین ترتیب که     

جنوبی از غرب باالمبو در امتداد ثمورژنـان بـا تـصرف سـرپل احتمـالی در کمـر دریاچـه و             
  .سرانجام الحاق دو بازو درتنگه و محاصره دشمن

به منظور تحقیق طرح مانور یاد شده سه قرارگـاه بـراي عملیـات در سـه محـور در نظـر                    
یت بستن تنگـه و تـصرف پـل گردکـو       قرارگاه قدس در محور شمالی که مأمور      . گرفته شد 
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در محور جنوبی قرارگـاه فـتح در نظـر    . را به عهده داشت) عقبه اصلی دشمن به کل منطقه   (
گرفته شد تا ضمن تصرف باالمبو و تمورژنان با تأمین سرپل در کمر دریاچه، براي مقابله با            

ر محـور میـانی   د. حرکت احتمالی دشمن، با احداث پل، از آمادگی الزمه برخـوردار باشـد     
طـرف حلبچـه   بـه   دشـت سـازان   –مأمور شد تا در محـور گوزیـل        ) ع(قرارگاه ثامن االئمه    

  . نوسود را تصرف و آزاد نماید– طویله –پیشروي کند و در مرحله دوم جاده بیاره 
قرارگاه رمضان عالوه بر مأموریـت شناسـایی، قـرار شـد تحرکـاتی را در عمـق و عقبـه               

ین تــصرف شــهر و انهــدام توپخانــه دشــمن قــسمت دیگــري از  همچنــ. دشــمن انجــام دهــد
 ظفـر و اکـراد معـارض    75مأموریت نیروهاي نامنظم بود که می بایـست بـا مـشارکت تیـپ        

  .انجام شود
مرحله بندي عملیات یکی از مسائل عمده اي بود که قـسمتی از مباحـث طـرح مـانور را      

 مرحلـه مطـرح مـی    3 تا  1 بین   در پیش فرض هاي موجود بعضاً     . به خود اختصاص داده بود    
وجه مطلوب عملیات براي ممانعت از هوشیاري دشـمن در مـورد سـمت اصـلی تـک،          . شد

اجراي عملیات در یک مرحله بود، لیکن مشکالت موجود براي اتصال جاده از مله خـور و       
لـذا پـس از آنکـه قـرار شـد عملیـات در دو       . شیار زلم به خرمال مانع از تحقق این امـر بـود         

حله انجام گیرد، کاهش فاصله زمانی بین دو مرحله اول و دوم به عنـوان راه حـل معـضل      مر
  .فوق مورد نظر قرار گرفت

  
  شرح عملیات

 بـراي  23/12/66 بامـداد  2پس از بحث ها و بررسی هایی که صـورت گرفـت، سـاعت         
فاصـله  بایـستی   آغاز عملیات تعیین شد، لیکن به علت اینکه در برخی از محورها نیروها مـی        

 4 تـا  2زیادي را تا رسیدن به هدف طی می کردند، در نتیجه عملیات در حد فاصل سـاعت      
  . و با درگیري در محورهاي مختلف آغاز شد")ص( یا رسول اهللا "بامداد با رمز 

از اهداف تعیین شـده، مـسئله شـگفتی     % 90سرعت عمل نیروها و دست یابی به بیش از          
به غیر از عکس العمل دشمن در شاخ سورمر و شـاخ    . ختبود که اعجاب همگان را برانگی     

در محور چناره به علت یخ بنـدان  . شمیران تحرك دیگري از نیروهاي عراقی انجام نگرفت     
 ساعت تأخیر، اهداف مورد نظر تأمین شـد و تعـداد زیـادي از نیروهـاي دشـمن کـه در           4با  

 قدس پس از تصرف مله خور در محور قرارگاه . خواب به سر می بردند کشته و اسیر شدند        
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و ارتفاعات چناره، خرنوازان، هانی قول و تپه حمید به علـت عـدم اتـصال جـاده، عملیـات                   
در محور قرارگاه فتح به رغم اینکه رزمندگان باالمبو و تنگه را تصرف کردند، . متوقف شد 

ي لیکن به لحاظ توقف قرارگاه قدس و نیز عکس العمل دشمن در جناح چپ عملیات، رو          
 ،)ع(در محـور میـانی، قرارگـاه ثـامن االئمـه      . شاخ سـورمر و شـاخ شـمیران متوقـف شـدند        

ارتفاعات مگرو و نیمی از شیندروي را تصرف کردند و به رغم روشنایی هوا، بـراي الحـاق     
روي یال ارتباطی، شامل دشت سازان و سپس نیمی دیگر از ارتفاعات شـیندروي، پیـشروي    

  .را ادامه دادند
ضـمن  . به موفقیت هاي کسب شده، نیروهـا از روحیـه خـوبی برخـوردار بودنـد     با توجه   

عالوه بر ایـن، بـه لحـاظ از هـم گـسیختگی قـواي       . اینکه تلفات خودي نیز بسیار اندك بود      
دشمن و عدم حضور جدي آنها در منطقه، بر سرعت بخشیدن در آغاز مرحله دوم عملیات          

مرحله دوم، عدم اتصال جاده هانی قول بـود  مشکل اساسی در سر راه شروع     . تأکید می شد  
 خبر اتـصال جـاده بـه قرارگـاه رسـید و در پـی آن بـا        24/12/66 روز 14تا اینکه در ساعت    

  .تصمیم قرارگاه مرکزي، اجراي مرحله دوم عملیات در شب سوم، حتمی شد
  ساعته بین دو مرحله عملیـات، تحرکـاتی از نیروهـاي عراقـی      48در این میان، طی وقفه      

مشاهده شد که دال بر غفلت کامل دشمن نسبت به اهداف مورد نظر و سـمت اصـلی تـک             
در این فاصله، تمرکز فعالیت ها و تحرکات دشمن در درجه اول روي شـاخ سـورمر و          . بود

. شاخ شمیران و در درجه دوم در برابر مالویسی می شد، با احداث خـاکریز اسـتقرار یافتنـد      
غم تجمع انبـوه دشـمن، پیـشروي نیروهـاي خـودي همـراه بـا         در محور جنوب پل زلم، به ر      

 صبح به دروازه شهر دوجیله رسـیدند و الحـاق   5جنگ شدید ادامه یافت و سرانجام ساعت    
با بسته شدن تنگه، به رغم اینکه قسمتی از نیروهاي  . دو قرارگاه قدس و فتح صورت گرفت      

ابقی نیروهاي موجـود در منطقـه   دشمن موفق به فرار از طرف سد دربندیخان شدند، لیکن م        
  .کشته یا به اسارت درآمدند

در وضعیت جدید، تثبیت خط پدافندي مناسب در تنگـه و نیـز تـصرف شـاخ سـورمر و        
شاخ شمیران که در طی عملیات به دلیل هوشیاري دشمن ناموفق مانده بود، در دستور کـار             

  .قرار گرفت
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  مرحله چهارم و پنجم عملیات
دافندي در تنگه، مرحلـه چهـارم عملیـات در هفتمـین شـب از آغـاز       براي تحکیم خط پ  

بدین ترتیب که نیروهاي خودي یال و تپه ریشن را تصرف کردنـد     . عملیات به اجرا در آمد    
  .و در محور جاده سه تپان نیز مختصري پیشروي داشتند

مرحله پنجم عملیات هم با تصرف شـاخ سـورمر و شـاخ شـمیران انجـام گرفـت کـه بـا            
 موسـوم  4طی مرحلـه پـنجم کـه بعـدها بـه نـام عملیـات بیـت المقـدس           . قیت همراه بود  موف

گردید، منطقه وسیعی از خاك دشمن آزاد شد که شامل دو ارتفاع مذکور و تعداد زیـادي         
  .روستا بود

  
  نحوه تبلیغات و اعالم عملیات

 در  تـا عملیـات بـدر   60پس از شکل گیري عملیات مشترك سپاه و ارتش از نیمه سـال       
، بـا اینکـه   63 که به دنبال هر عملیات اطالعیه مشترك صادر می شد، پـس از سـال       63سال  

، سلـسله عملیـات گـسترده و نیمـه     )فـتح فـاو   ( 8نیروي زمینی سپاه مستقالً عملیـات والفجـر     
را انجام داد، ولی باز هـم اطالعیـه هـا مـشترك      ...  و   10 و   8و  5و  4و  3و  1گسترده کربالي   
 با پیشنهاد سپاه به آقاي هاشمی فرماندهی عالی 10 آنکه در عملیات والفجر صادر می شد تا   

جنگ، تبلیغات عملیات عمالً با نام سپاه و از سوي ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسـالمی      
  .انجام گرفت

  
  اقدامات و واکنش دشمن

ی واکنش ضعیف نیروهاي عراقی در برابر تحرکات نیروهاي خودي، فرض هاي متفـاوت   
مجموعاً . را در خصوص غافلگیري و یا هوشیاري دشمن و میزان آن به ذهن متبادر می کند       

می توان چنین نتیجه گرفت که دشـمن بـه رغـم مـشکالتی کـه  داشـت، در عملیـات بیـت                 
 توان زیادي بـراي متوقـف کـردن عملیـات و در صـورت امکـان بـازپس گیـري         2المقدس  

باالي سرمایه گذاري ارتش عراق چنـین اسـتنباط   از میزان   . مناطق تصرف شده، صرف کرد    
 در صـورت  –می شد که دشمن از سمت اصلی تک نیروهاي خود ي و تبعات گسترده آن   

 واقف بوده –اتصال خاك ایران به منطقه آزاد شده نیروهاي اتحادیه میهنی کردستان عراق       
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عه آن در فـصل  و  تالش می کرد از هرگونه تصرف و تثبیت زمین در فصل زمستان و توسـ            
  .بهار جلوگیري به عمل آورد

ــدس   ــت المق ــل بی ــر 2در حدفاص ــه   10 و والفج ــودي در منطق ــاي خ ــات نیروه  تحرک
 بـه بعـد اقـدام    66 اسفند 5 و 4لذا از تاریخ .  مجدداً بر حساسیت دشمن افزود 2المقدس   بیت

  :به دو تالش اساسی نمود
یـه میهنـی کردسـتان و اقـدام بـه       تهاجم سنگین به منطقه آزاد شـده از سـوي  اتحاد            – 1

  .بازپس گیري آن
 نظـامی روي ارتفاعـات آسـوس و تهدیـد جنـاح شـمالی منطقـه            – تالش مهندسـی     – 2

  .2عملیات بیت المقدس 
 تیـپ و  5 الـی  4به غیر از انتقـال  ) منطقه عملیاتی حلبچه  ( 1در منطقه عمومی دشت زور 

نظـامی،  تـالش دیگـري از دشـمن     در برخی از مناطق تعویض نیروهاي جـاش بـا نیروهـاي         
نظر به اینکه ستون پنجم افزایش تردد نیروهاي خودي را مشاهده مـی کـرد و              . گزارش نشد 

نیروها با اتوبوس به دزلی منتقل می شدند و نیز با وجود اینکه دشـمن در برخـی از محورهـا     
 داد، لـذا  از احداث جاده با خبر بود و روي عقبه دید داشت، اما واکنش جـدي انجـام نمـی        

  .عدم تحرك دشمن مشکوك به نظر می رسید
. به هنگام آغاز عملیات، اولین عکس العمل دشمن در شاخ سورمر و شاخ شـمیران بـود     

حرکـت بعـدي دشـمن    .  روز قبل در انتظار بودیم10اسراء دشمن اظهار می داشتند که ما از  
توجـه شـیندروي و بـاالمبو      تیـپ بـود کـه عمـدتاً م    5 تا  4بعد از آغاز عملیات، وارد کردن       

به دنبال انسداد تنگه در مرحلـه  . بودند و حساسیت زیادي نسبت به ارتفاعات سورن نداشتند      
سوم عملیات، نیروهاي دشمن نخـست سـعی کردنـد از محاصـره خـارج شـوند ولـی موفـق           

پس از آنکه دشمن درك صحیح نسبت به عملیات پیـدا  کـرد، از آن جـایی کـه از        . نشدند
از دسـت داده  ... ن عقب بود و یک جبهه را به طور کامل بـا توپخانـه، فرمانـدهی و      نظر زما 

لـذا مبـادرت بـه جلـوگیري از      . بود، نتوانست اقدام جدي بـراي بـازپس گیـري انجـام دهـد             
  .پیشروي نیروهاي خودي به سمت سید صادق نمود

تش ضـمن   ارتش عراق بـه اسـارت درآمـد، در اظهـارا    43بعدها وقتی که فرمانده لشکر   
وي . تمجید و ابراز شگفتی از سرعت عمل رزمندگان، غافلگیري کامل عراق را تأیید کـرد           

                                                
  . ز و پرگل، اسم با مسمایی است به معناي دشت گل هاست که براي این منطقه سرسب"دشت زهور" نام اصلی منطقه - 1
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همچنین گفت که ما از یک ماه پیش به منطقه حساس شده و جاده را می دیدیم ولی جدي       
تماس گرفتم و گفتم ) یکم عراق(نمی گرفتیم، تا آنکه من روز دوم عملیات با فرمانده سپاه 

. صلی ایران است، او ابتدا نپذیرفت ولی روز سوم بر ایـن نظـر صـحه گذاشـت     این عملیات ا  
 بـا توجـه بـه اظهـارات اسـراي عراقـی و نیـز مجمـوع اقـدامات و                  10پس، عملیات والفجـر     

لعمل هاي دشمن در حین و بعد از عملیات، تماماً حاکی از غافلگیر شدن دشـمن در     ا  عکس
  .برابر ابعاد گسترده عملیات بود

ر برابر اقدامات جمهوري اسـالمی از منطقـه فـاو تـا پـاوه بـه دلیـل عـدم درك                 دشمن د 
لذا چنین پیش بینـی مـی   . صحیح از تدابیر جدید ایران، نتوانست به جمع بندي صحیح برسد         

کرد که عملیات گسترده ما در جنوب انجام خواهد گرفت و جنـوب در اولویـت اول قـرار        
 پیش بینی می کرد و محور 2 منطقه بیت المقدس دارد در غرب هم منطقه اصلی عملیات را      

پـیش فـرض فـوق عنـصر اصـلی در      . حلبچه را به عنوان فریب آن منطقه محسوب می کـرد         
عقب ماندگی دشمن و عدم درك صحیح آن نسبت بـه ابعـاد و گـستردگی عملیـات و نیـز            

  .شدسمت اصلی تک بود که در نهایت منجر به از دست دادن منطقه وسیعی از دشت زور 
  

  تلفات دشمن و غنایم
 دسـتگاه تانـک   100عالوه بر اسارت بیش ا ز شش هزار نفر از نیروهاي دشمن، بیش از   

و نفربر و همچنین چنـد قبـضه تـوپ و کاتیوشـا و تعـدادي خودروهـاي مختلـف از دشـمن          
با توجه به غافلگیري دشمن، غنـائم بـه دسـت آمـده در مقایـسه بـا آنچـه کـه از              . منهدم شد 
 3 دسـتگاه تانـک،    40 الـی    30چنانکـه   . هدم شد از شـمار بیـشتري برخـوردار بـود          دشمن من 

 دستگاه 3 خودرو مخابرات، 2 دستگاه انواع مختلف توپ، 60 الی 50، 113دستگاه نفربر ام 
 دستگاه کمپرسی و اقالم دیگري به تـصرف رزمنـدگان اسـالم        2 شماره اي،    10مرکز تلفن   

  .درآمد
  

  10بازتاب عملیات والفجر 
 نظامی نسبت به –واکنش رسانه هاي خبري و کارشناسان و تحلیل گران محافل سیاسی     

ابعاد و .  در فضاي ناشی از حمالت موشکی عراق به تهران انجام گرفت       10عملیات والفجر   
تبعات موشک باران تهران که براي نخستین بار انجام می گرفت، بـیش از عملیـات والفجـر        
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 که در غرب کـشور انجـام   10در ثانی، عملیات والفجر     . داشت در کانون توجهات قرار      10
 تا کرکـوك نـسبتاً زیـاد بـود، در     10شده بود، بدان جهت که فاصله منطقه عملیات والفجر         

مقایسه با منطقه جنوب از اهمیت کمتري برخوردار بود، لـذا انعکـاس و تـأثیر آن در رونـد                
.  دیگر عملیـات هـاي بـزرگ بـود     نظامی جنگ کم رنگ تر از انعکاس     –تحوالت سیاسی   

ثالثــاً بمبــاران شــیمیایی حلبچــه و ابعــاد آن بــه عنــوان یــک فاجعــه هولنــاك انــسانی، کلیــه  
  .  را براي مدت کوتاهی تحت تأثیر قرار داد10رخدادهاي جنگ و عملیات والفجر 

  
  
  
  

  2عملیات بیت المقدس 
  

خانه قلعـه چـوالن و ورود    ، امکان عبور از رود    8تصرف ارتفاع گرده رش در عملیات نصر        
ضـمن اینکـه بـا    . به غرب آن و گسترش به سمت شمال غربی و جنوب منطقه را فراهم کرد   

 و تصرف شهر ماؤوت نیز امکان اجراي عملیات در جناح چپ منطقه، شامل 4عملیات نصر 
نتـایج مجموعـه موفقیـت هـاي حاصـله در سلـسله       . شرق رودخانه قلعـه چـوالن فـراهم شـد        

ین در منطقه شمال غرب سـبب گردیـد تـا شـرایط الزم بـراي اجـراي عملیـاتی             عملیات پیش 
  .بزرگ در شمال سلیمانیه فراهم شود

 در 2ضرورت تداوم عملیات در محور ماؤوت، سـبب گردیـد عملیـات بیـت المقـدس                
تـصرف جاپـا   « ترین وضعیت جوي و در میان برف و سرما، بـا هـدف       سخت در   25/10/66

  .ریزي و اجرا شود طرح» یمانیه و سد دوکان و قلعه دیزه عراقبراي نزدیکی به شهر سل
در چنین موقعیتی، یگان ها عـالوه بـر مـشکالتی کـه بـراي اسـتقرار داشـتند، بـه هنگـام              

چنانکـه نیروهـا   . پیشروي و رسیدن به مواضع دشمن نیز با دشواري هاي بسیار مواجـه بودنـد   
 سـاعت طـی مـی    8 تـا  6ستان بـه مـدت   بعضاً مسیرهاي طوالنی را در میان بـرف و در کوهـ       

تراکم برف در برخی محورها سبب گردیده بود کـه نیروهـا تـا زانـو در بـرف فـرو                 . کردند
  .شد روند و همین امر منجر به کاهش توان آنها می
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بخشی از مشکالت ناشی از اوضاع جوي و زمین موجب تأخیر در جـا بـه جـایی سـریع              
 ساعت نیروها مـی بایـست بـه دلیـل خـستگی،      48طوري که پس از گذشت . نیروها می شد  

فرمانـده یکـی از یگـان هـاي     . خیسی و گل آلود بودن لباس ها و بیماري تعویض می شدند         
در خط سنگر نداریم، زمین خیلی گـل و شـل اسـت، امکـان کـار      « : سپاه در این باره گفت   

جـا دیگـر    نیروهـا در این ،پر کردن گونی هم به خاطر وضـع زمـین ممکـن نیـست             . نمی دهد 
  ».توانی ندارند

فرمانده یکی دیگر از یگان هاي سپاه نیز در مورد یک گردان از نیروهایی که پاي کـار            
پتـو روي خـود   ) نیروهـا . (چادر نمی شد زد، چون نزدیک خـط بـود       « :  داشت ظهارآمدند ا 
 نفر حالشان بـسیار بـد شـد و    3.  سانتی متر برف روي آنها نشسته بود 20-30حدود  . کشیدند

  ».یک نفر هم بر اثر سرماي شدید شهید شد. بیهوش شدند
اجراي عملیات در چنین وضعیت سخت و دشواري، عالوه بـر مالحظـات مختلفـی کـه         
وجود داشت، اساساً به این امید و انتظار انجام می گرفت که مقدمات غـافلگیري دشـمن را           

  .فراهم سازد
  

  موقعیت منطقه
این منطقه . ال استان سلیمانیه عراق واقع شده است در شم  2منطقه عملیاتی بیت المقدس     

عملیاتی از شمال به ارتفاعات گرده رش و ویوالن، از جنوب به ارتفاعات االغلو، دولبشک   
و یاش قلعه و از شرق بـه ارتفاعـات آمـدین و گـالن و از غـرب بـه ارتفـاع گوجـار منتهـی           

شرقی و غربی تقسیم کرده اسـت  رودخانه قلعه چوالن زمین منطقه را به دو قسمت    . شود می
عقبه نزدیک منطقه، شهر بانه می باشـد کـه   . و از شمال تا جنوب منطقه عملیاتی امتداد دارد      

  . بانه به شهر بانه متصل می کند–منطقه عملیاتی را با جاده کاگر 
  

  طرح مانور
ن، بدین ترتیب که در مرحله اول ارتفاعات ویوال. عملیات در دو مرحله طرح ریزي شد   

دشت هرمدان، یالهاي ابتداي ارتفاع گوجار و یـال هـاي مقابـل ایـن ارتفـاع کـه بـر ارتفـاع               
االغلو و تنگه االغلو تسلط داشت و نیز ارتفاعات االغلو، قمیش و دولبشک به همـراه تنگـه         
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 االغلو، تـصرف شـود و در مرحلـه دوم پـس از تـأمین اهـداف مرحلـه اول، بـا                   –دولبشک  
  . و قیوان پیشروي به سمت عمق منطقه، انجام گیردتصرف ارتفاعات موکبه

تداوم عملیات درعمق منطقه پس از مرحله اول، از جملـه تـدابیري بـود کـه تحقـق آن،         
عالوه برکسب موفقیت در مرحله اول، به عوامل دیگري همچون تـوان نیروهـاي خـودي و             

  .وضعیت دشمن در منطقه بستگی داشت
ه دو قسمت شرقی و غربی، به جهـت تـأثیر رودخانـه       موقعیت زمین منطقه و تقسیم آن ب      

.  تا اجراي عملیات با دو قرارگاه نجف و قـدس پـیش بینـی شـود          یدقلعه چوالن، سبب گرد   
 تیـپ شـامل   4 لشکر و 4با ) دشت هرمدان( بدین ترتیب که قرارگاه نجف در محور قمیش    

، )ع(  امام حسن35هاي  شهداء و تیپ 155، )ع( امام رضا 21 پاسداران، 6 نصر،  5لشکرهاي  
 لشکر و یک تیـپ  6 گردان و قرارگاه قدس با    57 فتح، مجموعاً با     48 قائم و    12 الغدیر،   18

ــشکرهاي   ــامل ل ــشهداء10ش ــورا، 31، )ع( سیدال ــسین 32 عاش ــضرت 27، )ع( انصارالح  ح
 47 رمضان، مجموعاً با 20و تیپ زرهی ) ع( حضرت ابوالفضل    57 قدس و    52،  )ص( رسول

  .أموریت اجراي عملیات را برعهده گرفتندگردان، م
  

  وضعیت دشمن
تحرك نیروهاي خودي در منطقه فاو و اجراي عملیات بزرگ ساالنه در منطقه جنوب،         
سبب گردید تا دشمن توجه ذهنی و تمرکـز نیروهـاي خـود را بـه منطقـه جنـوب معطـوف                     

 با توجه به سـوابق  وضعیت فصلی در منطقه شمال غرب نیز به گونه اي بود که دشمن  . نماید
عملیات هاي پیشین رزمندگان اسـالم در ایـن منطقـه، امکـان عملیـات جـدي و گـسترده را            

حتـی پـس از   . در مجموع ایـن عوامـل منجـر بـه غـافلگیري دشـمن شـد           . کرد بینی نمی  پیش
اجراي مرحله  اول عملیات، دشمن همچنان از انتقال نیروي متناسب با این عملیات به منطقه         

تنها پس از آغاز مرحله دوم عملیات و با پیـشروي بـه سـمت ارتفاعـات مهـم و             . کردامتناع  
استراتژیک االغلو و دولبشک، عراق با درکی که نسبت به سمت اصلی تـالش هـاي ایـران             
در این منطقه پیدا کرد، تدریجاً به انتقال یگان هاي جدید و یگان هاي احتیاط سـپاه یکـم و      

نیروهـاي  .  نیروي مخصوص از لشکر گارد، اقدام کرد68  و 66سپاه دوم و همچنین دوتیپ   
  . گردان بودند4 تیپ و 8دشمن که از ابتدا تا انتهاي عملیات به منطقه وارد شدند مجموعاً 
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  اجراي عملیات
 بسیاري که براي اجراي عملیات در فصل سـرما و یخبنـدان و در میـان    مشکالتبه رغم  

سـازي مقـدمات    تالش هاي وسیعی بـه منظـور فـراهم    ارتفاعات صعب العبور وجود داشت،      
ــر اقــدامات شناســایی و طــرح . عملیــات انجــام گرفــت ــات،  همچنــین عــالوه ب ریــزي عملی

. اي براي باز نگاه داشتن جاده ها در مقابـل ریـزش بـرف انجـام گرفـت         هاي گسترده   فعالیت
 رودخانـه قلعـه    در محور قمـیش، روي 31 و  10عالوه بر این براي تردد نیروهاي لشکرهاي        

  .چوالن پلی نصب شد
 بامـداد روز  1:15 در سـاعت  2سرانجام پس از جابجایی نیروها، عملیات بیـت المقـدس     

ابتـدا یگـان هـاي    .  آغـاز شـد  " یـا زهـرا سـالم اهللا علیهـا     " با رمز مبارك   25/10/66جمعه  
ان قرارگاه نجف و سپس نیروهاي قرارگاه قدس در سه محور ویوالن، دشت عمومی هرمـد       

  :نتایج عملیات در شب اول به شرح زیر بود. و ارتفاع قمیش وارد عمل شدند
هـاي    انصار در محور ماؤوت تحـت امـر قرارگـاه قـدس بـراي تـصرف یـال               32 لشکر   -

اهمیت تصرف و پاکسازي و تأمین ایـن منطقـه بـه دلیـل فـراهم      . انتهایی قشن وارد عمل شد 
پیچیـدگی و اسـتحکامات   . فـاع آمـدین بـود   سازي امکان عبور یگانهاي بعدي به سـمت ارت      

  .موجود در منطقه سبب گردید تا ادامه عملیات در این محور به شب بعد موکول شود
 10 عاشورا روي ارتفاع قمیش وارد عمل شد و با استفاده از راه کـار لـشکر           31 لشکر   -

ن پیشروي کرد طوري که قبـل از روشـن شـدن هـوا، مواضـع دشـمن درایـ         ) ع(سیدالشهداء  
  . محور سقوط کرد

علـت اصـلی عـدم تـصرف     .  پاسداران نیمی از ارتفاع ویوالن را تصرف کـرد     6 لشکر   -
  .کامل این ارتفاع، وجود برف زیاد و مشکل تردد نیروها بود

 الغدیر دشـت عمـومی هرمـدان را تـا     18و تیپ   ) ع( امام حسن    35 نصر، تیپ    5 لشکر   -
  . صبح پاکسازي کردند9ساعت 

 قلـه  31 به طور کامل تصرف شد و در سمت لـشکر      10 در محور لشکر      ارتفاع قمیش  -
مجموعاً در شب اول به رغم مشکالتی   . اصلی آن تصرف نشد و الحاق کامل ایجاد نگردید        

که در تردد نیروها در میان برف و کوهستان و در مسیرهاي طوالنی وجـود داشـت، بخـش                 
  .عمده اهداف مورد نظر تأمین شد
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نیروهـاي دشـمن کـه در محاصـره قـرار      . عملیات همچنان ادامه یافتبا روشن شدن هوا  
گرفته بودند بعضاً براي فرار به میان برفها می رفتند که جز مرگ یا اسارت سرانجام دیگري      

در مجموع، عکس العمل جدي و قابل توجهی از دشمن مشاهده نشد و همـین امـر     . نداشتند
  . نشانه غافلگیري دشمن نیز بود

ــشت    متقــابالً  ــه تنگــه قمــیش و پ ــراي ورود ب ــدهی قرارگــاه نجــف ب ــدبیر فرمان ــر ت براب
سرگذاشتن مواضع دشمن، نیروهاي تحت امر این قرارگاه با یک خیز نسبتاً بلنـد وارد تنگـه          
. شدند و بدین ترتیب مواضع دشمن در پشت ارتفاع قمیش از سـمت دهکـده، متزلـزل شـد               

 ورود نیروهاي قرارگاه نجف به داخـل تنگـه،        ضمن اینکه نیروهاي لشکر عاشورا نیز قبل از       
قله اصلی ارتفاع قمیش را تصرف کردند و در نتیجه نیروهاي خودي به طور کامـل بـر ایـن            

  .منطقه مسلط شدند
و تـأثیرات ناشـی از ایـن    ) تنگـه قمـیش   (موقعیت جد ید نیروهاي خودي در این منطقـه          

ایش فـشار قـواي عراقـی بـراي     وضعیت، منجر به افزایش حـساسیت دشـمن و در نتیجـه افـز       
  .بازپس گیري منطقه گردید

پس از این مرحله موفقیت آمیز، الزمه تـداوم عملیـات تـصرف ارتفاعـات دولبـشک و                   
بـا  . االغلو بود تا بدین وسیله امکان پیشروي به سمت ارتفاعات موکبه و قیـوان فـراهم شـود         

ي بعد، در اوضاع جـوي  ها و روزها   گذشت زمان و تداوم عملیات نیروهاي خودي در شب        
بسیار نامـساعد و افـزایش تـدریجی حـضور نیروهـاي دشـمن و فـشار آنهـا، ادامـه عملیـات                 

هـا   ضرورتاً نیاز به توان بیشتري داشت و این امر تنها بـا کـسب زمـان بـراي بازسـازي یگـان                   
بنابراین، نیروها در محورهاي مختلف به تثبیت منطقـه تـصرف شـده اقـدام               . امکان پذیر بود  

  .ردندک
در این عملیات ضمن تصرف ارتفاعات آمدین، ویوالن، گوجار، قمیش، تپه سـوزنی و             
گرده شیالن، امکان تردد نیروهاي قرارگـاه رمـضان بـه منـاطق آزاد شـده در داخـل خـاك         

  .از اهداف ارضی عملیات تأمین شد% 70در این میان، مجموعاً بیش از . عراق فراهم شد
 تـا  50هزار نفـر از نیروهـاي دشـمن کـشته و زخمـی و بـین       در این عملیات بیش از پنج      

غنائم به دست آمده در این عملیـات نیـز     . هاي درگیر آن در منطقه منهدم شدند       یگان% 100
  .قابل توجه بود
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  3عملیات بیت المقدس 
  

تجارب حاصـله از سلـسله عملیـات هـاي پیـشین در منطقـه شـمال غـرب بـه ویـژه عملیـات              
بـدین معنـا کـه از یـک سـو بـه دلیـل وجـود            . وجود نوعی تناقض بود   ، مبین   2المقدس   بیت

دورنماي روشن نسبت به آینده، در صورت پیشروي در عمق خاك عراق و غـافلگیر شـدن    
 در " سـرعت عمـل  "دشمن نسبت به نیات و اهداف اساسی ایران در این منطقـه، هرگونـه           

 پیروزي را با بـه دسـت      شناسایی، طرح ریزي و اجراي عملیات می توانست مقدمات کسب         
 از سوي دیگر، مشکالت اجراي عملیات با توجه 1.آوردن موقعیت هاي مناسب فراهم سازد  

ضــعیت جـوي و زمـین و معـضالت اساســی در احـداث جـاده و تــأمین      وبـه فـصل سـرما و    
هاي موجود براي جا به جایی سریع نیروهـا و همچنـین باسـازي       هاي مناسب و دشواري    عقبه
 کننده، هرگونه کسب پیـروزي نیـاز بـه زمـان و اقـدامات مهندسـی مناسـب               هاي عمل  یگان

  .داشت
بنابراین، تعجیل در اجراي عملیات عمالً سـبب مـی شـد کـه ضـمن تحلیـل رفـتن تـوان               
نیروهاي خودي، دشمن نیز تدریجاً با توجیه نسبت به سمت اصلی تهاجم رزمنـدگان اسـالم     

نیرو و تجهیز زمین، پیشروي نیروهاي خودي را بـا  و اهدافی که مورد نظر بود با جا به جایی  
وضــعیت ناشــی از ایــن تنــاقض و در عــین حــال . مــشکالت و موانــع اساســی مواجــه ســازد

 شد و در پی آن بحـث و  2المقدس  ها و موانع موجود، منجر به توقف عملیات بیت    دشواري
گیـري   ه تـصمیم بررسی اساسی براي ادامه عملیات در این منطقه صورت گرفت که منتهی ب          

  . شد3المقدس  براي اجراي عملیات بیت
که پـس از توقـف عملیـات       ( 3هایی که در طرح ریزي عملیات بیت المقدس          در بحث 

صورت گرفت، فرماندهان سپاه در این مورد اتفـاق نظـر داشـتند کـه شـرط      ) 2المقدس   بیت
. 2ی باشـد اساسی اجراي عملیـات و کـسب پیـروزي، امکانـات و تـوان مهندسـی مناسـب مـ         

  . تعیین شد20/11/66برهمین اساس، پیش بینی الزم صورت گرفت و زمان اجراي عملیات 
                                                

در ایـن  .  تصرف ارتفاعات االغلو و دولبشک می توانست امکان حضور نیروهاي خودي را روي ارتفاعات موکبه و قیـوان فـراهم نماینـد        - 1
 بخـشی از  صورت موقعیت دشمن در این منطقه متزلزل می شد و یا اتصال منطقه آزاد شده تحـت کنتـرل معارضـین عراقـی بـه داخـل ایـران،             

  . شد مناطق مهم دشمن از کنترلش خارج می
ریزي عملیات سبب شده بود تا بخشی از تـوان سـپاه تجزیـه شـده و در       استقرار نیروهاي سپاه در منطقه جنوب واقع در فاو به منظور طرح       - 2

 .برداري نباشد منطقه شمال غرب عمالً قابل بهره
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  ها و اقدامات دشمن تالش
 بویژه درمرحله اول عملیات، دشمن نیروهاي قابل توجهی را 2در عملیات بیت المقدس   

ه  دشـمن  به منطقه منتقل نکرد و همین مسئله منجر به پیدایش این باور و درك شد که توج             
مجـدداً بـه هنگـام    . معطوف و متمرکز به منطقه جنوب شده و عمالً نیز غافلگیر شـده اسـت             

 و تعیــین زمــان بــراي اجــراي عملیــات  2بحــث و بررســی توقــف عملیــات بیــت المقــدس  
، برپایه  درکی که نسبت به رفتار و عملکرد دشمن در عملیات بیت المقدس           3المقدس   بیت

شد که دشمن نیروي قابـل تـوجهی را بـه منطقـه اعـزام         ینی می  وجود داشت، چنین پیش ب     2
  .نخواهد کرد

شکل گیري این ذهنیت در مورد دشمن و پیش بینی رفتار و عملکرد احتمالی آن، نقش     
  . و تعیین اهداف این عملیات داشت3تعیین کننده اي در طرح ریزي عملیات بیت المقدس 
مهمی را در منطقه شـمال غـرب انجـام    در عین حال، چندي بعد دشمن سلسله تحرکات  

دشمن با جا به جایی و انتقـال نیـرو، مواضـع خـالی بـر روي ارتفاعـات موکبـه، قیـوان،             . داد
این اقدام دشمن با توجه به امیدواري . هاي گوجار و نیز محور حساس آسوس را پر کرد   یال

 و االغلو در نیروهاي خودي به تصرف این ارتفاعات پس از اجراي عملیات روي دولبشک        
هاي تداوم نبرد در این محور براي تحقـق اسـتراتژي    ، نشانه دشواري2عملیات بیت المقدس    

.  مـورد نظـر قـرار گرفـت    66عملیات در حد فاصل سد دوکان تا کـاریزه بـود کـه در سـال         
همچنین دشمن با حمله گسترده و وسیع به اکـراد معـارض، بـا اسـتفاده از سـالح شـیمیایی،            

ه معارضین کرد عراقی آزاد کرده بودند، تصرف کرد و همـین موجـب تخلیـه            مناطقی را ک  
  .این مناطق از ساکنان آن شد

پیدایش وضعیت جدید سبب گردید تا نیروهاي کرد معارض براي رهـایی از فـشارهاي          
لیکن به علت مشکالتی که براي اجـراي عملیـات   . دشمن، براي اجراي عملیات تالش کنند 

  .تعجیل به منزله ناکامی در دستیابی به اهداف عملیات تلقی می شدوجود داشت، هرگونه 
  

  تالش براي اجراي عملیات
، شرط ادامه عملیات، عالوه بر ایجاد عقبه مناسب 2پس از توقف عملیات بیت المقدس   

با احداث جاده از پاسگاه پلیس و از طریق ارتفاع ژاژیله و نصب پل روي رودخانه تا دشت      
ایـن امیـدواري وجـود    . ردن قرارگاه رمضان از داخل مناطق آزاد شـده بـود  هرمدان، فعال ک 
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داشت که با احداث جاده، موقعیت مناسب بـراي نقـل و انتقـال و پـشتیبانی عملیـات فـراهم          
همچنین اجراي مانور از داخل منطقه آزاد شده نیز با حمله به عقبه هاي دشمن، امکـان       . آید

  .یل کنددستیبابی به اهداف عملیات را تسه
بر این مبنا، تالش هاي فـشرده اي جهـت فـراهم سـازي دو شـرط اساسـی و الزم بـراي                 

گرفـت،   هـایی کـه انجـام مـی     با گذشـت زمـان و بـه رغـم تـالش         . اجراي عملیات آغاز شد   
مشکالت ناشی از اوضاع جوي و وضعیت زمین بـراي احـداث جـاده روز بـه روز افـزایش                   

هاي مهندسی سـپاه بـراي احـداث     دسی از جهاد و یگان یگان مهن8یافت و به رغم اینکه    می
جاده تالش می کردند، لیکن چشم انداز روشنی براي آماده شدن جاده مطابق زمان از پیش     

انتقال امکانات به داخـل خـاك عـراق نیـز بـه همـین میـزان بـا            . تعیین شده مشاهده نمی شد    
  .دشواري رو به رو بود

تقـال امکانـات بـه منـاطق آزاد شـده، از میـزان           به موازات مـشکالت احـداث جـاده و ان         
آمادگی براي عملیات کاسته می شد و در نتیجه، امکان اجـراي عملیـات طبـق زمـان تعیـین       

در چنین موقعیتی تأخیر در اجراي عملیات نیز مشکالت زیادي را بـه  . شده از میان می رفت  
ط، امکان آسـیب پـذیري   بدین معنا که در صورت استقرار نیرو در نزدیکی خ       . دنبال داشت 

آنها وجود داشت و تخلیه آنها از منطقه نیز منجر به تـضعیف روحـی نیروهـا کـه بـا انگیـزه                
در عـین حـال، امکـان هوشـیاري دشـمن نیـز وجـود        . عملیات به منطقه آمده بودند، می شد     

  . چنان که تحرکات گسترده دشمن نیز در همین موقعیت انجام گرفت. داشت
 برادر شمخانی، براي حل مشکالت عقبه، نیرو و اسـتفاده از شـبهاي              فرماندهی عملیات، 

گیري براي اجراي عملیـات   مهتابی، در وضعیت کامالً نامساعدي قرار گرفته بود که تصمیم         
  .را با دشواري رو به رو می ساخت

  
  تغییر در طرح مانور عملیات

 داشــت  کــه در نظــر–فرمانــدهی عملیــات براســاس بررســی و تحلیــل حرکــت دشــمن 
به این صورت کـه چـون بـه    .  طرح مانور را تغییر داد   –کارهاي عملیات را مسدود نماید       راه

علت تحرکات دشمن اجراي عملیات در محورهاي کاریز و حرکت از پشت روي گوجـار      
واالغلو دچار مشکل یا غیرممکن شده بود و همچنین به خاطر مشکالتی که قرارگاه نجـف          

دن عملیات در سر راه خود داشت، در مجموع سبب گردید پیشنهاد براي تسریع در انجام دا    
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اي عنوان شود، به رغم اخـتالف نظـري کـه در ایـن زمینـه       اجراي عملیات به صورت مرحله 
وجود داشت، نهایتاً با تأکید فرماندهی کل سپاه، محدود شدن طـرح مـانور عملیـات مـورد                

  .تأیید قرار گرفت
 بـراي  66طرح مانور با استراتژي تعیین شده در سـال       در تدبیر جدید، گرچه محدودیت      

فنـد و از سـوي دیگـر    آمنطقه غرب کشور مغایرت داشت، ولی از یک سو ضرورت اصـل          
ضرورت آماده کردن زمینه عملیات در حلبچه، سبب گردیـد بـه منظـور فریـب دشـمن، بـر        

  . 1اجراي عملیات در این منطقه تأکید شود
 در محـور مـاؤوت بـه تـصرف ارتفـاع گوجـار           3قـدس   به این ترتیب عملیـات بیـت الم       

محدود شد و تالش اصلی به منطقه حلبچه معطوف گردید و بخشی از نیروها به ایـن منطقـه    
اصوالً، عملیات روي گوجار عالوه بـر فریـب دشـمن، منجـر بـه تکمیـل خـط          . منتقل شدند 

ه قرارگاه نجف  مسئوولیت عملیات نیز ب   . پدافندي نیروهاي خودي در محور ماؤوت می شد       
  .واگذار شد

  
  طرح مانور عملیات

اجراي عملیات روي ارتفاع گوجار بستگی تام به تصرف االغلو داشت و تصرف االغلو   
به دلیل محدود شدن عملیات بـه تـصرف گوجـار،       . بوددولبشک  نیز وابسته به تأمین ارتفاع      

ی مجـدد در ایـن   به همـین دلیـل بحـث و بررسـ    . ریزي عملیات بروز کرد مشکالتی در طرح 
ها و پیشنهادهاي متفاوتی شد، لیکن با توحـه بـه محـدودیت نیـرو و      زمینه منجر به ارائه طرح 

امکانات و مهمتر از همه ضرورت تسریع در انجام دادن عملیات، فرمانده کـل سـپاه مجـدداً        
 مـورد تأکیـد   3تصرف گوجار را به عنوان هدف قرارگاه نجف در عملیات بیـت المقـدس              

  .ادقرار د
 گوجار را از گرده هلکان تا پـایین  1 نصر مأموریت داشت تا یال     5بنابراین تدبیر، لشکر    

 نـصر   5اي بـا لـشکر       عاشـورا نیـز در زیـر صـخره         31لشکر  . اي تصرف و تأمین نماید     صخره
 امــام 35همچنــین تیــپ . الحــاق کنــد و ســپس روي تنگــه آمــده و خــاکریز احــداث نمایــد

                                                
، عملیات در این محور به دلیل مـشکالت تـا ا نـدازه اي فرعـی شـد و اجـراي عملیـات در        2  در واقع پس از توقف عملیات بیت المقدس   - 1

توانست منجـر بـه غـافلگیري دشـمن در      در چنین وضعیتی ادامه تالش در محور ماؤوت می. منطقه حلبچه به عنوان تالش اصلی دنبال می شد       
  .منطقه حلبچه شود
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 3 را تـا حـداقل   2 بریدگی یـال گوجـار روي یـال اصـلی و یـال      می بایست قبل از ) ع( حسن
) عـج ( قـائم  12تصرف  و تأمین کنـد و تیـپ   ) محل جدا شدن یال گاراده  ( کیلومتر جلوتر   

  .نیز قله گوجار و قسمتی از یال اصلی را تصرف و تأمین نمایند
نی هوانیروز براي پشتیبانی هلی کوپتري منطقه، طرح خاصی پیش بینی نشده بود و پشتیبا   

 مـاه در منطقـه فعالیـت کـرده و فـشار زیـادي را       5تنها به گروه هوانیروز کرمان که به مدت  
استعداد این گروه هوانیروز در منطقه شامل یک هلـی   . متحمل شده بود، محدود می گردید     

 206کوپتر کبري و همچنین یک هلـی کـوپتر     ، یک هلی214، چهار هلی کوپتر  206کوپتر  
  .وداز سپاه ب

  
  جراي عملیاتا

نیروها از حـوالی غـروب   .  تعیین شده بود 23/12/66 بامداد   1زمان آغاز عملیات ساعت     
در ایـن حـال   . تدریجاً از مقر خود در دشت هرمدان به سوي نقـاط رهـایی حرکـت کردنـد        

مـه غلـیظ منطقـه را    . وضعیت جوي نیز رو به تغییـر نهـاد و تـدریجاً بـارش بـرف آغـاز شـد             
جب محدودیت دید رزمندگان شده بود که همراه با سـرماي شـدید و وجـود              پوشانده و مو  

کرد، طـوري کـه نیروهـاي تیـپ      برف روي قله گوجار سختی شدیدي را به آنها تحمیل می 
  .مسیر را گم کردند) عج( قائم 12

سرانجام به رغم دشواري هاي موجود، نیروها در کلیه محورهـا آمـادگی خـود را بـراي       
 یـا موسـی بـن    " بامداد عملیات با رمز مبـارك       1الم کردند و در ساعت      اجراي عملیات اع  

 با دشمن درگیـر  31 و سپس نیروهاي لشکر   12نخست نیروهاي تیپ    .  آغاز شد  ")ع(جعفر  
 همچنان دچار مشکل بوده و به رغم گذشت نیم سـاعت        35 و تیپ    5نیروهاي لشکر   . شدند

  .داز آغاز عملیات، هنوز با دشمن درگیر نشده بودن
 اعالم کردنـد کـه مأموریـت خـود را بـه طـور       31 بامداد نیروهاي لشکر 3:10در ساعت  

 پس از درگیري بـا دشـمن اعـالم کـرد کـه      5در نزدیکی صبح، لشکر  . کامل انجام داده اند   
  .اي ادامه دارد هدف خود را با تصرف هلکان تأمین کرده است و درگیري روي صخره

 شـدن هـوا قلـه گوجـار را     شـن کرده بود، پـس از رو    قائم که مسیر خود را گم        12تیپ  
نیروهاي دشمن در سنگرهاي روي گوجار همگی یخ زده بودند و لذا . تصرف و تأمین کرد  

نظر به اینکه تصرف گرده هلکـان     . تصرف و پاکسازي آن سنگرها به سهولت انجام گرفت        
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. صر اسـتفاده شـد   ن5براي کمک به لشکر    ) عج( قائم   12دچار مشکل شده بود، از نیروهاي       
در زمانی که اهداف هنوز به طور کامل تصرف و تأمین نـشده بـود، اخبـار واصـله از شـنود          
دشمن به قرارگاه نجف حاکی از انتقال نیروهاي کماندویی سپاه پنجم به منطقـه و آمـادگی     

  .آنها براي پاتک بود
خواست هلی در) 12 و تیپ 35تیپ  (  هاي مستقر روي گوجار      با روشن شدن هوا یگان    

ولـی  . کوپتر کردند تا مجروحین تخلیه شوند و تدارکات و مهمات براي آنهـا ارسـال شـود              
کوپتر و فقدان تور براي اسلینک مهمات و تدارکات مانع از تأمین  محدودیت در تعداد هلی   

  .هاي مذکور شد درخواست یگان
متوقـف  اي  با گذشت زمان همچنان تالش براي تصرف مجـدد گـرده هلکـان و صـخره         

 فـشار خـود را در ایـن    31 و لـشکر  35شده و دشمن نیز با توجه به خالء موجـود بـین تیـپ           
 2 گوجـار بـه سـمت یـال     1 از یـال  12در چنـین مـوقعیتی، تیـپ      . محور متمرکز کـرده بـود     

  .پیشروي کرد
 و بخشی 5مجموعاً در شب و روز اول عملیات، اهداف عملیات به غیر از اهداف لشکر    

گیـري منـاطق بـسیار ضـعیف       آن، تأمین شد و تالش دشمن نیز براي باز پساز جناح راست  
تخلیه مجروحین و اسـلینک مهمـات و تـدارکات بـا اسـتفاده از هلـی کـوپتر مهمتـرین             . بود

  .مشکل یگانها در روز اول بود که کماکان الینحل باقی ماند
 چـپ تـا    بـا سـرازیر شـدن بـه طـرف        35در شب دوم عملیات، قرار شد نیروهـاي تیـپ           
 نیز بـا اسـتفاده از موقعیـت تیـپ     5لشکر . نزدیک گرده هلکان را تصرف و پاکسازي نمایند   

، عملیات خود را از آخرین حد تصرف شده به سمت چپ ادامـه دهـد و بـا گذشـتن از              35
  . الحاق نماید31گرده هلکان به سمت صخره اي، در پایین صخره اي با لشکر 

 دوم آغاز شد، ولی موفقیتی بـه دسـت نیامـد و       عملیات شب  23/12/66 شب   21ساعت  
 نصر یکی از تپه هاي کوهان شتري نرسیده به گرده هلکان را به تـصرف خـود             5تنها لشکر   

همزمان با آغاز عملیات در شب دوم، دشمن به گلوله باران شیمیایی در شـیارهاي            . درآورد
عـداد مجـروحین ومـشکالت    این مسئله بـر ت . ها بود، اقدام کرد   دشت هرمدان که عقبه یگان    

  .انتقال آنها افزود
اي،  در شب سوم با کسب اطالعات جدید از موقعیت دشمن در گرده هلکـان و صـخره      

همچنـین  . مجدداً طرح ریزي و اجراي مانور به منظور تأمین دو منطقـه یـاد شـده آغـاز شـد                  
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اعـالم  ) 3 یال شـماره (قرارگاه رمضان براي اجراي عملیات از سمت غرب روي یال گاراده     
  .آمادگی کرد

 عاشـورا اهـداف    31لـشکر   .  آغـاز شـد    25/12عملیات شب سوم در ساعت یک بامداد        
 نصر گرده هلکان را تصرف و تأمین کرد و تنهـا  5لشکر . اي را تصرف کرد   خود در صخره  

کار زیر گرده هلکان همچنان مسئله داشت و با الحـاق نیروهـا در ایـن منطقـه در حـدود                راه
  . بامداد، معضل موجود برطرف شد3:30ساعت 

بدین ترتیب، اهداف مورد نظر پـس از اجـراي عملیـات در سـه شـب متـوالی، بـه رغـم            
کـوپتري و سـایر    مشکالت ناشی از اوضـاع جـوي، وضـعیت زمـین و فقـدان پـشتیبانی هلـی          

  .معضالت موجود، تصرف و تأمین گردید
  
  
  
  

  10عملیات کربالي 
  

راق و حضور نسبتاً گـسترده اکـراد معـارض عراقـی در ایـن      مناطق آزاد شده در کردستان ع    
مناطق، سبب گردید تا در مرحله اول گشایش جبهه جدید در غرب کشور عمدتاً معطـوف             

  . شود" عقبه مناطق آزاد شده به ایران و باز شدن عقبه نیروهاي معارضلاتصا"به 
 خـاك ایـران،    را از سـمت داخـل  5 و فـتح   10آنچه که همزمانی دو عملیـات کـربالي         

توسط سپاه پاسداران و در داخل خاك عراق، توسط اکراد معارض، توجیه می کند همـین             
طبعاً تحقق این اهداف براي هـر یـک از   . می باشد) اتصال مناطق آزاد شده به ایران     ( هدف  

بـا ایـن اقـدام، اکـراد     . طرفین که به اجراي عملیات مبادرت کردند، منافعی را در پی داشت       
ز پشتیبانی ایـران برخـوردار مـی شـدند و متقـابالً، ایـران بـا اهـرم اکـراد معـارض،                معارض ا 

بدین ترتیب که اکراد معارض با اتکـاء  . پیشروي در شمال عراق را تسریع و تسهیل می کرد     
به توانمندي نظامی ایران و باز شدن عقبه این نیروها به سمت ایران، براي رهایی از فشارهاي  

 را فراروي خود مـشاهده مـی کردنـد و ایـران نیـز متقـابالً از قـدرت           عراق موقعیت جدیدي  
 نظامی مناسبی براي فشار به عراق برخوردار می شد و مجموع ایـن عوامـل،            –مانور سیاسی   
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بـر همـین پایـه، تـصرف ارتفاعـات        . امکان تحقق اهداف ایران را تسهیل و فراهم مـی کـرد           
هاي شمال   هوش، ژاژیله، قشن و تأمین سرزمین     گالن، گلو،اسپیدار، سرگلو، بالوکاوه، برده      

  .شرقی استان سلیمانیه عراق در دستور کار قرار گرفت
  

  موقعیت منطقه
 سردشت، از شمال به رودخانه مرزي – در محور بانه 10منطقه عمومی عملیات کربالي 

گالس، از جنوب به رودخانه آوسیویل، از شرق به سورکوه و از غرب به ارتفاعـات گـرده         
  .رش و سپس ارتفاعات عمومی آسوس منتهی می شد

العبـور بـود کـه بـه      منطقه عملیاتی داراي عوارض حساس و ارتفاعات نسبتاً بلند و صعب   
 "بلندترین کوه منطقـه  . خاطر فقدان جاده، تردد در این مناطق بسیاردشوار به نظر می رسید         

همچنین، عـالوه  .  اشراف دارد نام دارد که به کلیه عارضه ها و مناطق اطراف دید و             "گارو
هاي متعددي که در سطح منطقه وجود دارد، رودخانـه هـاي چومـان،          بر روستاها و شهرك   

به دلیل وجود درختـان  . گالس، زاب صغیر، قلعه چوالن و آوسیویل در منطقه جریان دارند       
یی مرتفع در پایین ارتفاعات، وضعیت براي اختفاء نیروهاي پیاده و حتـی تحـرك و جابجـا                

  .آنها در روز کامالً مناسب بود
  

  استعداد و آرایش دشمن
 کـه در بهمـن سـال    9استعداد و گسترش دشمن در این منطقه تا قبل از عملیات والفجـر    

لیکن پس از آن، به ویژه بعـد  .  توسط نیروي زمینی سپاه صورت گرفت، قابل توجه نبود       64
 که قرارگاه رمضان بـا سـازماندهی   )حمله به تأسیسات کرکوك    ( 2 و   1از دو عملیات فتح     

هـاي نـسبتاً وسـیعی را     کردهاي معارض عراقی انجام داد، دشمن مجدداً حساس شد و تالش 
به منظور تصرف مناطق تحت تسلط کردها و مسدود کردن معابر وصـولی بـه عمـق خـاك              

تیپ هاي کماندویی سپاه هفتم و سپاه سوم ارتش عراق و دو        چنان که تیپ  . عراق انجام داد  
کماندویی از سپاه یکم و دو تیپ گارد و چند گردان مستقل کماندویی بـا نظـارت شـخص      

در واقـع، دشـمن بـه    .  روز بسیاري از ارتفاعات را به تصرف خود درآوردند   100صدام طی   
، محل استقرار نیروهاي اتحادیه میهنـی کردسـتان بـه رهبـري     " یاغمسر "جز تصرف منطقه    
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 بـر  1تحرکات دشمن پس از عملیات فـتح    . 1 خود را تأمین کرد    جالل طالبانی، کلیه اهداف   
پایه این تحلیل انجام می گرفت که در صورت عـدم مقابلـه جـدي، قـواي نظـامی ایـران بـا                  

بـه همـین دلیـل،      .  پیشروي خواهند کـرد    "سلیمانیه" و سپس    "ازمر"تقویت نیرو به سمت     
 34 پیاده از لشکر 105رد و تیپ  ک39هاي خود اقدام به تشکیل لشکر   دشمن در ادامه تالش   

هاي مستقر در منطقه و یک گردان کماندویی،  را تحت امر آن قرار داد تا با همکاري جاش       
.  را کـه بـاز بـود، پوشـش داده و تـأمین نماینـد      27 و لـشکر  34حدفاصل منطقـه بـین لـشکر       

ي  موجب محدود شدن ارتباط نیروهـا " گرده رش"پیدایش این وضعیت، به ویژه تصرف       
  .کرد معارض در مناطق آزاد شده با قرارگاه رمضان شد

هـاي زیـر در منطقـه     گسترش دشمن در این منطقه بدین شکل بود که سپاه یکم با یگـان   
  :عمومی عملیات پدافند کرده بود

  .از شاخ مندا تا ده هرزینه:  پیاده24لشکر 
  .از ده هرزینه تا انتهاي گرده رش و تنگه آوسیویل:  پیاده39لشکر 
  .ازتنگه آوسیویل تا بارانه:  پیاده34لشکر 
  .از یارانه تا هانی قول:  پیاده27لشکر 
  .از تمورژنان تا سترمک:  پیاده36لشکر 

نیروهـاي دشـمن کـه در برابـر نیروهـاي خـودي آرایـش گرفتـه بودنـد مجموعـاً شـامل            
  . پیاده بودند39 پیاده و 34لشکرهاي 

  
  طرح مانور عملیات

را رسیدن زمان ترخیص نیروهـا، تعجیـل قرارگـاه رمـضان در اجـراي          ابهامات موجود، ف  
عملیات، ناهماهنگی موجود در قرارگاه، احتمـال لـو رفـتن عملیـات و هوشـیاري دشـمن و               

                                                
جتناب ناپذیر بود و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفـت، لـیکن در عـین حـال بـه سـه        گرچه اجراي عملیات در غرب کشور ضرورتی ا - 1

  :مسئله اساسی توجهی نشد و بسیاري از مشکالت نیز متأثر از همین مسئله بود
  .برپایه اطالعات و تحلیل موجود عکس العمل دشمن به این گستردگی و سرعت پیش بینی نمی شد) الف

  . فشارهاي ارتش عراق بیش از اندازه ناتوان بودند، حال آنکه چنین تصوري وجود نداشتاکراد معارض در برابر) ب
مشکالت در جنگ در غرب کشور، به ویژه در فصل سرما، براي یک عملیات گـسترده بـیش از انـدازه زیـاد بـود و لـذا پـیش بینـی الزم               ) ج

  .انجام نشده بود
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گیـري در اجـراي عملیـات و      برخی از نارسایی ها و مشکالت دیگر، سبب شده بود تصمیم          
ملیات و محورهاي اصلی حملـه،  برخورداري از سرعت عمل الزم براي تعیین طرح مانور ع        

در عین حال در مباحث اولیه، بـا تأکیـد بـر ضـرورت حـضور          . با موانع متعددي مواجه شود    
، چنین پیشنهاد مـی شـد   8یگان هاي قوي سپاه در جنوب براي انجام دادن عملیات کربالي        

لی از هاي مستقر در منطقه به منظور تصرف ارتفاعات خـا  که در مرحله اول، مأموریت یگان 
  :دشمن به شکل زیر انجام شود

و تیـپ  ) ص(االنبیاء  خاتم110 با تیپ 1قرارگاه حمزه سیدالشهداء    : محور شمالی  – 1
  .و گردانهاي جنداهللا) ع(امام حسن 

و ) ع( حـضرت ابوالفـضل  57 با لـشکر    2 قرارگاه حمزه سیدالشهداء     : محور میانی  – 2
  . بدر9تیپ 
  . هاي جنداهللا  ویژه شهدا و گردان155 لشکر  سپاه کردستان با: محور جنوبی– 3

رش، گالن  در این مقطع، هدف عملیات از محور سردشت روي ارتفاعات ژاژیله، گرده
 عمـل  2 و 1و ماؤوت در نظر گرفته شده بود تا بـا محـور جنـوبی کـه روي ارتفاعـات رت               

  .کردند، الحاق انجام شود می
وریـت انهـدام عقبـه دو قرارگـاه دشـمن در      همچنین مقرر گر دید قرارگاه رمضان با مأم     

محورعمومی ماؤوت و چوارتا  روي ارتفاعـات سـورقالت، شـاخ کانـل، کـاریزه، االغلـو،              
 66تیپ : استعداد قرارگاه رمضان عبارت بود از. قمیش، کالله و شاخ گوجار نیز عمل نماید

اتحادیـه میهنـی    ظفر، گـردان شـهادت و نیروهـاي     75 ویژه پاسداران، تیپ     55هوابرد، تیپ   
  .کردستان

 تنهـا یـک هفتـه قبـل از      –حضور فرماندهی کل سپاه، برادر محسن رضـایی، در منطقـه            
 در جنـوب، موجـب   8 و تالش براي اجراي عملیات، همزمان با عملیات کربالي  –عملیات  

شد اقدامات مقدماتی با شتاب قابل تـوجهی انجـام شـود و در طـرح مـانور تغییراتـی ایجـاد                 
  .گردد

 سـبب گردیـد   8 با عملیات کـربالي  10ان که تالش براي همزمانی عملیات کربالي        چن
بدین شکل که اگـر عملیـات غـرب و جنـوب هـر دو      . که عملیات به دو مرحله تقسیم شود      

موفق بود، در هر دو منطقه، تا تثبیت منطقه عملیات ادامه یابد و در صورتی که جنوب موفق 
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.  غرب منتقل شوند و مرحله دوم عملیات صـورت گیـرد         هاي جنوب به   نشد، بالفاصله یگان  
  .براین اساس، طرح عملیات مشخص شد

   طرح مانور مرحله اول عملیات-
 امـام  35، تیپ قـائم کردسـتان و تیـپ      )ع( حضرت ابوالفضل    57قرارگاه نجف با لشکر     

  :به ترتیب زیر عمل نماید) ع(حسن 
اسپیدره و پاسگاه پلیس، تیپ قائم درارتفاعات گالن و ) ع( حضرت ابوالفضل 57لشکر 

  .کردستان در ارتفاعات شاشو و گامو
 در مرحله اول و سـپس بـا اسـتفاده از موقعیـت      57احتیاط لشکر   ) ع( امام حسن    35تیپ  

  .براي تصرف قشن، پیشروي نماید
در ارتفاعات کانی بـدار، چنگـاوي و تپـه     ) ص( خاتم االنبیاء    110قرارگاه حمزه با تیپ     

  .ر جناح راست منطقه عمل نمایدمنافقین د
قرارگاه بدر کردستان، با تیپ بیت المقدس، لشکر بـدر و لـشکر شـهدا در جنـاح چـپ              

  :منطقه عملیات به ترتیب زیر عمل نماید
  .تیپ بیت المقدس روي ارتفاع سمت راست یال ارتباطی

  .لشکر بدر روي ارتفاع کوخ نم نم 
  .لشکر شهداء روي ارتفاع کله گاوي

  مانور مرحله دوم عملیات طرح -
  . فتح روي ارتفاع قمیش عمل نماید48تیپ 

  .روي ارتفاع شاخ آمدین عمل نماید) ع( امام حسین 14لشکر 
  . روي ارتفاعات قمیش و االغلو عمل کند، نصر براي تکمیل عملیات5لشکر 
  . کربال روي ارتفاع وراز وارد عمل شود25لشکر 

   طرح مانور مرحله سوم عملیات-
هـاي نجـف و رمـضان پـس از اجـراي عملیـات، در        ین پیش بینی می شد که قرارگاه  چن

در عین حال، نظر به اینکه اجـراي مراحـل دوم و سـوم مـشروط بـه      . مرحله دوم الحاق کنند   
هاي اجرا کننده عملیات نیز می بایست پس از   وضعیت عملیات درمنطقه جنوب بود و یگان      

 عملیات شوند، لذا تصمیم نهایی، پس از مشخص شدن نقل و انتقال از جنوب به غرب وارد    



  
  

   
               

              
  

                                                                                                                                       ضمایم            
               

 

579 

نتیجه مرحله اول عملیات در منطقه غرب و همچنین نتیجه عملیات در منطقه جنـوب اتخـاذ                
  .می شد
  

  در آستانه عملیات
اقدامات مهندسی و آماده سازي عقبـه هـا، گرچـه بـه دلیـل ابهـام نـسبت بـه عملیـات و               

عملیات با تأخیر آغـاز شـد، لـیکن پـس از حـضور        نگرانی از هوشیاري دشمن و افشا شدن        
در عین حال برخـی  . فرماندهی کل سپاه در منطقه، روند آماده سازي عملیات شتاب گرفت    

 ساعت قبل از آغاز عملیات پل زلی 24چنان که تنها . کاستی ها همچنان به چشم می خورد    
منتقل گردید و با وجـود  آماده بهره برداري شد و سه دستگاه لودر به شرق رودخانه چومان    

  .صعب العبور بودن ساحل، اقدامات مهندسی به رغم تمامی مشکالت انجام گرفت
در آغـاز  . میزان هوشیاري دشمن از جمله مسائلی بود که از ابتدا مورد توجه قرار داشت    

هـاي سـبک    تصور می شد که به دلیل درگیر بودن دشمن در منطقه جنوب و حـضور یگـان   
و عدم پیش بینی دشمن مبنی بر عبور نیروهـاي خـودي از رودخانـه گـالس،       سپاه در منطقه    

اما با تشدید اقدامات مهندسی به ویژه تالش براي احـداث جـاده   . دشمن غافلگیر شده است   
هـاي پـل، دشــمن اقـداماتی انجــام داد کـه نــشانه      از گـالن بـه کنــار زلـی و نیــز نـصب لولــه    

  :اش بود از جمله هوشیاري
  .ه هاي منور پرتاب گلول– 1
  . تقویت منطقه توسط یک الی دو گردان– 2
  . انتقال چند قبضه توپ به منطقه– 3
  . انتقال تانک روي ارتفاع گرده رش و تقویت این منطقه– 4
 همچنین اجراي آتش روي پل زلی و اطراف روستاي زلی به منظور مسدود کـردن             – 5

ت به جهت اصلی عملیات و برخـی از  جاده از جمله مسائلی بود که نشان می داد دشمن نسب 
  .محورها هوشیار شده است

  
  اجراي عملیات
تحـت فرمانـدهی قرارگـاه    ) ع( حضرت ابوالفضل   57 لشکر   23/1/66سرانجام در تاریخ    

نجف نیروهاي خود را وارد منطقه کـرد و پـس از یـک شـب اسـتقراردر جنـوب رودخانـه              
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به رغم آنکه زمان آغـاز  . ت کرد به سمت اهداف خود حرک24/1/66چومان در عصر روز     
 اولین خبـر از  25/1/66 بامداد 1:45 بامداد تعیین شده بود، لیکن از ساعت   2عملیات ساعت   

موجـب  ) عـج ( و تیـپ قـائم       57موفقیت اولیه نیروهاي لـشکر      . درگیري ها به قرارگاه رسید    
ی کردنـد و  امیدواري شد، به ویژه اینکه نیروهاي دشمن از محور پاسگاه پلـیس عقـب نـشین    

امـا تـالش بـراي آغـاز مرحلـه دوم      . قواي زرهی دشمن نیـز تحرکـی از خـود نـشان ندادنـد         
  . آغاز شد به نتیجه نرسید35عملیات در محور ماؤوت که با وارد عمل کردن تیپ 

در محور قرارگاه کردستان نیز به دلیل عدم استقرار قواي دشمن روي ارتفاعات، نیروها        
 ثهاي مهندسی بـراي ایجـاد عقبـه و احـدا      تأمین کردند و تالش    به سهولت اهداف خود را    

  .جاده آغاز شد
 صبح روز اول، پاتک دشمن در محور ماؤوت آغاز شد و سرانجام پس  5:30در ساعت   

، دشمن در غـروب روز اول آن را مجـدداً تـصرف    2از چند بار دست به دست شدن گالن        
  .کرد

 آمـاده نـشدند و   2یـري ارتفـاع گـالن      بـراي بـازپس گ     35در شب دوم نیروهـاي تیـپ        
همچنـین در محـور قرارگـاه کردسـتان بـه دلیـل عـدم        . عملیات به شب سوم موکول گردید  

  .آمادگی نیروها، ادامه عملیات به شب بعد موکول شد
 خـاتم بـر روي تپـه منـافقین،     110قرارگاه حمزه در محور گناو، عملیات خود را با تیپ      

 بامداد کلیـه  5:30 بامداد آغاز کرد و تا ساعت 1بدار در ساعت پاسگاه گناو و ارتفاع کانی   
  .ا هداف خود را تصرف و تأمین کرد

همچنین دشمن در شب دوم با ترکیبی از نیروهاي جاش و نظامی، مجدداً بـه ارتفاعـات          
هایی که انجام گرفت، این ارتفاعات   حمله کرد و نهایتاً به رغم مقاومت1اسپی دره و گالن 

  .دشمن افتادبه دست 
 1 دشمن در محور مـاؤوت و گنـاو و سـقوط ارتفـاع گـالن      فشاردر روز دوم با افزایش  

در چنین وضعیتی، پشتیبانی از عملیات و تخلیه   . کار عقبه سازي و احداث جاده متوقف شد       
شهدا و مجروحین بسیار ضروري و حیاتی بود؛ لیکن بـه دلیـل موقعیـت منطقـه و فـشارهاي               

این ضـعف  .  کاستی هاي موجود، عمالً اقدام مناسبی انجام نمی گرفتدشمن و مشکالت و  
در عین حـال نیروهـاي خـودي در محورگنـاو      . در استفاده از هلی کوپتر نسبتاً آشکارتر بود       

  .شدیداً مقاومت کردند
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شـد کـه بـا     بینـی مـی    براي عملیات روي ژاژیله آماده شد و پـیش 35در شب سوم، تیپ    
همچنین .  اوضاع تا اندازه اي بهبود یابد2ملیات از پائین روي گالن تصرف ژاژیله و ادامه ع   

  . تصرف نمایدداًتیپ قائم کردستان نیز مأموریت داشت ارتفاع گامو را مجد
 ارتفاع ژاژیله را تصرف کرد و غنـائم  35تیپ  .  بامداد آغاز شد   1:30عملیات در ساعت    

 ساعت درگیري 5 تیپ قائم پس از قابل توجهی از جمله تعدادي تانک به دست آورد، ولی
  . با دشمن به مواضع خود عقب نشینی کرد

در محور بستن قرارگاه کردستان، لشکر ویژه شهداء از سه محور با دشـمن درگیـر شـد              
المقـدس بـه    همچنین تیپ بیت. که دو محور آن در کله گاوي و یک محور دریال بسن بود     

هاي اولیه، به دلیـل عـدم انتقـال نیـروي      موفقیتاما به رغم    . طرف یال ارتباطی پیشروي کرد    
احتیاط و مشکالتی که در پشتیبانی عملیات وجود داشت و همچنین افـزایش فـشار دشـمن،     
سرانجام در پایان روز سوم تنها یال ارتباطی به عنوان نتیجه عملیات در شب سوم، در اختیار      

 دشـمن در محـور گنـاو تنهـا      همچنـین در روز سـوم براثـر فـشار         . نیروهاي خودي باقی ماند   
هاي چنکـاوي و    در اختیار نیروهاي خودي قرار داشت و تپه1ارتفاع کانی بدار و تپه منافقین   

 به دلیل بروز 35در محور ماؤوت نیز تیپ . پاسگاه گناو مجدداً در اختیار دشمن قرار گرفت
  .مشکالتی در امر پشتیبانی، نهایتاً از ارتفاع ژاژیله عقب نشینی کرد

بنابراین، پس از سه شبانه روز جنگ و درگیري، گرچه در کلیـه محورهـاي مـورد نظـر         
مرحله اول عملیات انجام شد، لیکن مشکالت و کاسـتی هـاي موجـود و نـاتوانی برخـی از                   

ها، همراه با فشارهاي دشمن از اهداف عملیات به ویژه باز شدن عقبه قرارگاه رمـضان             یگان
  .ا متوجه این منطقه سازدسبب شده بود تا فشار خاصی ر

که از جنوب به غرب منتقل ) ع( امام حسین 14در شب چهارم، سرانجام نیروهاي لشکر    
 فـتح نیـز مأموریـت    48تیـپ  .  آمـاده شـدند  2 و 1شده بودند، براي تصرف دو ارتفاع گالن    

 بامـداد بـا   3:30 کـه در سـاعت   14نیروهـاي لـشکر   . داشت ارتفاع ژاژیلـه را تـصرف نمایـد        
، بقیه اهداف خود را 2هاي دشمن درگیر شدند، تا روشن شدن هوا  به جز ارتفاع گالن نیرو

  .تصرف کردند

                                                
 گناو و در غرب دانی گوز و کوه لک لک قرار دارد که به دلیـل حـضور منـافقین در ایـن      این تپه در محدوده بین جنوب دوپازا و شمال      - 1

  منطقه به تپه منافقین مشهور شد 
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در روز .  مجـدداً پاسـگاه گنـاو را تـصرف کردنـد     110در محور گناو نیز نیروهاي تیـپ    
چهارم تنها پل لوله اي روي رودخانه چومان فرو ریخت و ایـن امـر بـه مـشکالت پـشتیبانی               

  .س تالش براي احداث پل بیلی افزایش یافتاز این پ. افزود
 48و عـدم دسـتیابی تیـپ    ) 2به جز گالن (  در اغلب محورها 14متعاقب موفقیت لشکر    

فتح به ارتفاع ژاژیله، چنین پیش بینی می شد که ادامـه عملیـات متوقـف شـود تـا بـا تـأمین                  
امـا پـس از     . شـود هـا، مجـدداً عملیـات بـا آمـادگی بیـشتري آغـاز                ها و بازسازي یگان    عقبه

  .هایی که صورت گرفت، نهایتاً مقرر گردید که عملیات ادامه یابد بحث
 براي تکمیل مأموریت خود وارد عمل شـدند،  48 و تیپ 14در شب پنجم مجدداً لشکر  
همچنین در محور گناو، پاتک دشـمن روي ارتفـاع کـانی      . لیکن موفقیتی به دست نیاوردند    
طی همین شب، تا سـاعت  .  اقدام به عقب نشینی نمایند  110بدار سبب گردید نیروهاي تیپ      

 بامــداد دشــمن ســه راهــی ژاژیلــه را تــصرف کــرد و در پــی آن آتــش خــود را روي  6:30
 به طور کامل از این محور 48همین امر موجب شد که نیروهاي تیپ   . ارتفاعات افزایش داد  

  .عقب نشینی کنند
فشار . رد نحوه ادامه عملیات شروع شدبا پیدایش وضعیت جدید، بحث و بررسی در مو        

 و تغذیـه نیروهـاي   كقرارگاه رمضان بر عملیات روي گرده رش و قمیش بـه منظـور تـدار            
 که داخل خاك عراق بودند، سبب گردیـد اجـراي عملیـات در محـور قـشن و یـال           يخود

نیـز از   نـصر  5 کربال و لشکر 25ضمن اینکه لشکر . سیراوه تا قله وراز مورد توجه قرار گیرد  
ها نیز براي رسیدن به منطقه عملیات در  جبهه جنوب به جبهه غرب منتقل شدند و سایر یگان

  .راه بودند
 نصر در شب هفتم 5 کربال و  25بر اساس طرح مانور عملیات در این مرحله، لشکرهاي          

.  را تـصرف نمایـد  2 و 1 مأموریـت داشـت کـه ارتفاعـات گـالن            5لشکر  . وارد عمل شدند  
 الحـاق  5 بـا لـشکر    2نیز مأموریت داشت عالوه بر تأمین محور قـشن روي گـالن              25لشکر  

  .کند
 مـابقی اهـداف   2عملیات تا صبح ادامه یافت و به جز مقـر فرمانـدهی دشـمن در گـالن            

با روشـن شـدن هـوا    .  نیز انجام نگرفت2 روي گالن  25 و لشکر    5تأمین شد و الحاق لشکر      
قاومت نیروهاي خودي و آتـش پـشتیبانی کـه پـس از     پاتک دشمن آغاز شد، لیکن بر اثر م      
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موفقیت حاصله .  الحاق تکمیل گردید11:30چند روز تقویت شده بود، سرانجام در ساعت       
  .در این مرحله موجب امیدواري براي ادامه عملیات شد

  
  طرح ریزي و اجراي عملیات در مرحله جدید

 بـه نحـو زیـر    10ملیات کربالي   ادامه ع  1/2/66طی بحث ها و بررسی هایی ، در تاریخ          
  :طرح ریزي گردید

) ص( اکرم  شهدا در کله گاوي، تیپ نبی155 لشکر   : در محور قرارگاه کردستان    -
  .در یال بسن و تیپ بیت المقدس در ادامه یال ارتباطی به اجراي عملیات اقدام نمایند

 نـصر  5 کربال براي تکمیل یـال قـشن و لـشکر       25 لشکر   : در محور قرارگاه نجف    -
روي ارتفـاع ژاژیلـه عملیـات    ) ع( امـام حـسین   14روي یال گالن به سمت ژاژیلـه و لـشکر        

در .  نصر در مرحله دوم روي همـین محـور عملیـات را ادامـه دهـد               5همچنین لشکر   . نمایند
روي خط مقابل ارتفاع هزارکانیان و تیپ    ) ع( امیرالمؤمنین   11همین محور، مقرر شد لشکر      

 کربال مأموریـت داشـت   25راوه به طرف ارتفاع آمدین عمل کنند و لشکر   فتح از یال می    48
 ثاراهللا مأموریـت  41و  ) عج( المهدي   33همچنین لشکرهاي   . روي ارتفاع آمدین عمل نماید    

  .داشتند تنگه وراز را مسدود نمایند
 نیـز قـرار شـد ارتفاعـات ویـسی، قمـیش و دولبـشک           در محور قرارگاه رمـضان     -

 در ارتفاعـات  5 و 14 در دولبـشک و لـشکرهاي   41 و 33لـشکرهاي   تصرف شود و سـپس      
همچنین قرار شد جهاد سازندگی براي احـداث جـاده روي قـشن، یـال          . قمیش مستقر شوند  

  .میراوه، بالوکاوه، از سرگلو به گامو و همچنین از سرگلو به شاشو، اقدام نماید
 را در یال میرآوه مستقر  ، در شب دهم نیروهایش    48هایی که انجام شد، تیپ       طی تالش 

 11لـشکر  . کرد، ولی با افزایش فشار دشمن عقب نشینی کـرد و در یـال شاشـو مـستقر شـد                
این امر سبب گردیـد ضـعف      . در شب نهم در زیرگامو تا شاشو مستقر شد        ) ع(امیرالمؤمنین  

  بـه پـایین عمـل   2در شب هشتم لشکر نصر از گالن  . در جبهه گامو تا اندازه اي مرتفع شود       
 طـی عملیـات متـوالی،    25از شب نهم، لـشکر   . کرد، ولی تنها تلفاتی بر دشمن وارد ساخت       

در شب دهم دشمن از گالن . تنها یک پایگاه از سه پایگاه دشمن روي قشن را تصرف کرد
 بـراي تکمیـل   41  و 33لـشکرهاي  .  موفق به نفوذ شد و ارتفاع گالن را تصرف کـرد           2 و   1
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ي گالن وارد عمل شدند و سـرانجام بـا تـصرف و پاکـسازي            اهداف عملیات و بازپس گیر    
  .منطقه از نیروهاي دشمن، به تشکیل خط پدافندي مبادرت کردند

به این ترتیب، بنا به دالیلی از جمله هوشیاري دشمن نـسبت بـه سـمت تـک، سـرعت و        
شتاب اولیه و عدم آمادگی الزم، گستردگی طرح و عدم تناسب آن با توان و برخی عوامل        

همچنین عدم هماهنگی بین عملیات منظم و عملیات نامنظم نیـز    . دیگر، عملیات متوقف شد   
  .در این میان بی تأثیر نبود

  
  
  

  8تجزیه و تحلیل عملیات کربالي 
  

در تجزیه و تحلیل نهایی فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، هدف از اجراي عملیات   
هدف از تـداوم عملیـات در شـرق    « :  شده است و دالیل شکست آن چنین اعالم  8کربالي  

بصره پیشروي تدریجی به سوي کانال زوجی توأم با انهدام قواي دشمن بـود، لـیکن دالیـل         
  :مختلفی مانع از رسیدن به نتیجه مطلوب شد، از جمله

 تجارب گذشته جنگ حاکی از آن است که در صورت : هوشیاري و تمرکز دشمن- 1
استحکامات و برخورد تمرکزي، پیشروي مـشکل و احتمـاالً در         هوشیاري دشمن و افزایش     

صورتی که انجام پذیرد، بدون ضایعات چشمگیري نخواهد بود، به عبارت دیگر، موفقیـت            
هاي به دست آمده، عمدتاً برخاسته از اصل غافلگیري بوده است و حتی در چنـین مـواقعی             

کـرده اسـت، امکـان پیـشروي از     پس از آن که دشمن هوشیار شده و اقدام بـه تمرکـز قـوا              
 و 8 ، خیبر، والفجـر 4 و 3 و 2نیروي خودي سلب شده است چنان که عملیات هاي والفجر         

  . به چنین سرانجامی دچار شد5نیز کربالي 
 بـا  8 کمبود نیـرو موجـب شـد عملیـات کـربالي      : ـ کمبود نیرو و کاهش کیفیت آنها 2

ر گردان کمتر از آنچـه بایـست باشـد، بـوده     یعنی نیروهاي ه[ گردان منها 31نیرویی در حد   
این امر با توجه به پیچیدگی زمین و ضرورت رسیدن به خـط مطمـئن و             . انجام بگیرد ] است

عـالوه بـر ایـن، تلفـات     . مقابله با فشارهاي دشمن براي تثبیت، نیروي در خور تـوجهی نبـود    
نیروهـا از طریـق   وارده بر کادر یگان ها و ضرورت سـرعت عمـل مـانع از افـزایش کیفیـت       
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این امور تأثیرات نامطلوب خـود را در عمـل نمایـان     . بوده است » سازماندهی  « و  » آموزش«
  .کرد

   ـ قوت دشمن در پاتک3
 ـ عدم توان الزم و نتیجتاً عدم امکان طراحی مانور به تناسب پیچیدگی هاي زمـین   4 

سمت محـدودي از   وضعیت یاد شده موجب شد در مانور عملیـات تنهـا قـ   :و آرایش دشمن  
زمــین انتخــاب  شــود و ایــن خــالی از عــوارض نــامطلوب در نگهــداري منطقــه و مقابلــه بــا  

  .هاي دشمن نبود پاتک
 مواضع و خاکریزهاي دشمن به نحـوي بـود کـه بـراي     : ـ شکل خاص مواضع متصرفی 5

شـد، در حـالی  کـه اکثـر اوقـات       استفاده از آن می بایست در آنها کار مهندسی انجـام مـی           
  .داد، در نتیجه نگهداري مواضع به هنگام پاتک ، بسیار مشکل بود شمن این امکان را  نمید

 کمبود توان، پیچیدگی زمین، هوشـیاري   : ـ تردید و ابهام در خصوص کسب موفقیت  6
دشمن  و حضور گسترده آنها در منطقه و سایر عوامل مانع از خوش بینی در مورد موفقیـت     

  .عملیات بود
هرچند سماجت دشـمن   : جود تحلیل صحیح درباره اقدامات احتمالی دشمن ـ عدم و 7

 براي بازپس گیري یک کیلومتر مربع، کـم نظیـر و غیـر قابـل انتظـار               8در عملیات کربالي    
بود، لیکن  این را نباید نادیده گرفت که مقتضاي  تداوم عملیات در شرق بصره ایجاب می           

عـدم پـیش   . هاي دشمن برخـوردار باشـند   مقابل پاتکنماید که نیروها از هوشیاري الزم در   
،  )21/1/1366(بینی پاتک دشمن و تحلیل غلط از عدم موفقیت نیروهاي عراق در روز قبل      

موجب شد در مقابل تک پشتیبانی دشمن، هرچند که در نیمه شب صـورت گرفـت، پـیش              
دم اطـالع کـافی    از سوي دیگر، ع   . بینی الزم براي اجراي آتش تهیه متمرکز صورت نگیرد        

به اهداف خـود دسـت   تر  از خط و فقدان نیروي احتیاط در منطقه، موجب شد دشمن سریع         
  .یابد

) نزدیک به یک مـاه  (8و تعویق نسبتاً طوالنی عملیات کربالي   ـ از دست دادن زمان 8
منجر به توقف روند عملیات شد و این فرصت مناسبی براي دشـمن جهـت بازسـازي نیـرو،             

  .، در منطقه فراهم آورد...، ایجاد آمادگی مقابله و کار مهندسی
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  جنگ کشتی ها در خلیج فارس
  

طرفـی،   براي ارزیابی میزان سازگاري اقدامات آمریکا در جنگ ایران و عراق بـا قواعـد بـی     
شود، آنگاه به اجمال اقدامات برجـسته آمریکـا         فارس ارائه می    تصویري کلی از وقایع خلیج    

با شـروع حملـه عـراق بـه ایـران، آمریکـا در ظـاهر موضـع             . اهد گرفت مورد توجه قرار خو   
بـه  میالدي  1967 اما در عمل رابطه خود را با عراق که از سال       ،طرفی خود را اعالم کرد      بی

اسـفند   (1982در مـارس  . خاطر جنـگ بـا اسـرائیل قطـع شـده بـود، برقـرار و گـسترش داد                
. رهاي حـامی تروریـسم حـذف کـرد    دولت ریگـان نـام عـراق را از فهرسـت کـشو         ،)1360
طور مستقیم و غیرمـستقیم از طریـق متحـدان خـود در خاورمیانـه و        هاي کاخ سفید به    تالش

با کمـک بـه عـراق بـراي از بـین بـردن دسـتاوردها و        ) ناتو(سازمان پیمان آتالنتیک شمالی     
  .هاي نظامی ایران ادامه یافت برتري

هـاي ایـران بـا منـافع ایـاالت متحـده مغـایر         يپیـروز « اعالم کرد؛  1984 آمریکا در سال    
، مسوول شرق نزدیک در شوراي »جفري کمپ«) 1362دي ماه  (1984و در دسامبر    » .است

اهللا خمینـی   آیت«، مدعی شد؛    »رابرت مک فارلین  «امنیت ملی آمریکا با تهیه گزارشی براي        
ت مخفی را که حتـی  و به وي توصیه کرد عملیا » رود  تهدیدي براي منافع غرب به شمار می      

  .  مدنظر قرار دهد،ممکن است به سقوط دولت ایران منتهی شود
فارلین و دیگر اعضاي شوراي   مک،در همین دوران بنا به گزارش تهیه شده توسط تاور      

. امنیت ملی آمریکا از دورنماي سقوط ایران به دامان شوروي سابق بـه هـراس افتـاده بودنـد        
 فـروردین  28، مـشاور پیـشین امنیـت ملـی کـاخ سـفید در       »کیبرژینس«این در حالی بود که      

چنان براي غـرب اهمیـت دارد کـه آمریکـا        موقعیت استراتژیک ایران آن   «:  گفته بود  1362
در ژانویـه  » .بایستی به هر ترتیب شده، حتی با اقدام نظامی، مـانع از دسـت دادن ایـران شـود     

ایران حامی «ت آمریکا، اعالم کرد؛   جورج شولتز، وزیرخارجه وق   ) 1362ماه     دي 30 (1985
پیمانـان خـود فـشار خواهـد      لهذا از این پس دولت آمریکا به هـم       . المللی است   تروریسم بین 

کارخانـه  ) 1363بهمـن   (1985در فوریـه  » آورد که ارسال اسلحه به ایـران را متوقـف کننـد         
وزارت . ردکوپتر بزرگ بـه عـراق موافقـت کـ          فروند هلی  45کوپترسازي بل با فروش      هلی

  . دفاع عراق در مذاکرات مربوط به آن نیز حضور داشت
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، مامور امنیت ملی آمریکا در امور خاور نزدیـک   »گراهام فولر  «1364 اردیبهشت   27در  
کـه  » به سـوي سیاسـتی در مـورد ایـران    «طی تحلیلی با عنوان » هوارد تیچر«و جنوب آسیا و   

 تـشریح موقعیـت بـد آمریکـا در قبـال       ضـمن ،، رئـیس وقـت سـیا شـد      »ویلیام کیسی «تسلیم  
اي را براي برخورد با ایران و مسائل مرتبط با آن کـرده          حوادث ایران، پیشنهاد تدوین برنامه    

در این تحلیل تحت فشار قرار دادن ایران و متحدان آن، و کمـک بـه عـراق از یـک         . بودند
ج کردن ناوگان پیمان آمریکا در خصوص کمک به ایران، خار       سو و تشویق کشورهاي هم    

نیت آمریکا در قبـال ایـران،    هایی در مورد اعالم حسن   آمریکا از خلیج فارس و صدور بیانیه      
  . از سوي دیگر ارائه شده بود

در جریان همکاري جمهوري اسالمی ایران براي رهایی مسافران یک فرونـد هواپیمـاي            
 و کمـک   برده شده بـود  ربوده شده و به بیروت 1364 خردادماه   20مسافربري که در تاریخ     

، ایران موفق شد، برخی از اقالم نظامی مورد نیاز    به آزادي چند گروگان آمریکایی در لبنان      
 را از ایـاالت  ....قطعـات حـساس رادارهـا و    و  » هاوك«،  »تاو«هاي    خویش از جمله موشک   

  . متحده تحویل بگیرد
ــاد تحقیقــاتی هــریتیج «1364در دهــم شــهریورماه  ــران، طــی گزارشــی» بنی  در مــورد ای

، »جیمـی کـارتر  «کـه   در حـالی . خواستار حملـه نظـامی و عملیـات انتقـامی علیـه ایـران شـد             
جمهور سابق آمریکا در اول مردادماه همان سال ضمن دیـدار از آنکـارا و در جریـان             رئیس

مذاکرات خود با مقامات عالیرتبه ترکیه، خواستار میانجیگري آنکارا میان تهران و واشنگتن    
  . ده بودش

هـاي بـزرگ بـه      مداخله و مشارکت آمریکـا در تخاصـم، بـا دعـوت کویـت از قـدرت                
تـري بـه خـود گرفـت و ابعـاد       هـا، شـکل علنـی    خصوص آمریکا براي محافظت از نفـتکش      

آمریکا به بهانه حفظ جریـان آزاد نفـت و تـامین نیازهـاي رشـد صـنعتی         . تري یافت  گسترده
رگترین ناوگان جنگی خـود را وارد خلـیج فـارس      غرب که در معرض خطر قرار گرفته، بز       

طلبی و تجاوز مکـرر    ولی عملکرد آمریکا در قبال جنگ ایران و عراق، روحیه مبارزه          ،کرد
 در مقایـسه بـا منطـق و    ،هاي سرزمینی و حریم هوایی ایران و رفتار دوستانه بـا عـراق             به آب 

ر خلیج فارس و تنگه هرمـز،  طرف د عملکرد ایران و عراق در حمله به خطوط کشتیرانی بی    
هدف آمریکا را در بازدارندگی و حمایت از جریان نفت زیر سوال برد و آمار و ارقام نشان  
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هـا در خلـیج فـارس       دهند که با ورود ناوگان دریایی آمریکا، تعداد حمـالت بـه کـشتی              می
  . شدت افزایش یافت، و تشنج بیشتر شد  به

، 1366 تیـر  30و آغاز عملیات اسکورت آنها در هاي کویتی  پس از تغییر پرچم نفتکش  
 کـشتی  12 کـشتی جنگـی و بـیش از    35ایاالت متحده ناوگان دریـایی خـود را بـه ظرفیـت       

 بـه بزرگتـرین ناوگـان     هزار نیروي نظامی در منطقه گرد آورد که بعدا20ًکمکی با مجموع  
 فرونـد  50ه حـدود  بـ  در نهایت نیـز  . دریایی این کشور پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد         

کشورهاي اروپایی از جمله فرانسه، انگلستان، هلند، بلژیک و ایتالیـا بـا      . کشتی جنگی رسید  
هاي جنگی و تجهیـزات مـین روب خـود را بـه خلـیج فـارس         تشویق ایاالت متحده، ناوگان   

  . اعزام کردند
ارس، آمریکا در طول جنگ تحمیلی و پس از ورود ناوگان نظامی این کشور به خلیج ف  

با انجام عملیات نظامی علیه جمهوري اسـالمی ایـران و مـشارکت مـستقیم و غیرمـستقیم در          
اهم . طرف را نادیده گرفت و تعهدات آن را نقض کرد      جنگ به نفع عراق وظایف دول بی      

  : این اقدامات به شرح زیر است
کوهاي  س، شونده  هاي هدایت    چهار ناو آمریکایی مجهز به موشک      1366 مهرماه   27در  

.  کیلومتري شمال شرقی قطر گلوله باران کردنـد       150را واقع در    »  رشادت«و  »  رسالت«نفتی  
در جریان این گلوله باران، تاسیسات سکوها منهدم و تولیـد نفـت از منـاطق دریـایی مزبـور            

ایاالت متحده این اقدام خود را دفاع مشروع و پاسـخی بـه انهـدام      . طور کامل متوقف شد     به
  . کویتی با پرچم آمریکا عنوان کردکشتییک 

کـوپتر    هـدف حملـه دو فرونـد هلـی    1366شهریور  31 اجر نیز در تاریخ  -کشتی ایران   
 دقیقـه انجـام   30/22در جریان این حمله که در سـاعت  . آمریکایی قرار گرفت و منهدم شد  

نیـز کـه   بقیـه سرنـشینان   .  و دو نفر مفقود شدندشهیدگرفت، سه نفر از خدمه کشتی مذکور     
پـس  .  به اسارت گرفته شدند، زخمی بودند   نفر بودند، در حالی که چهار نفرشان شدیداً        26

 کیلـومتري جزیـره فارسـی    25وپتر آمریکایی در فاصله ک   دو فروند هلی  از هفده روز مجدداً   
هاي گـشت آمریکـا    قایق. به سوي سه قایق تندرو ایرانی آتش گشوده و آنها را غرق کردند  

له، شش ملوان ایرانی را از آب گرفتند که دو نفر از آنها بر اثـر جراحـات وارده           در این حم  
آمریکا ادعا کرد که نیروهاي ایرانی ابتدا بـه  . طی درگیري جان خود را از دست داده بودند   

  .کوپترهاي آنها آتش گشوده بودند سوي هلی
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 بـه حـریم   کـرراً  م،هواپیماهاي آمریکا پس از حضور ناوگان این کشور در خلیج فارس       
هوایی ایران تجاوز کرده و اقدام به شناسایی و عکسبرداري از مراکـز و تاسیـسات مختلـف               

 16 -اف ، پنج فرونـد هواپیمـاي   1366 مهرماه 14 دقیقه روز 30/11در ساعت   . ایران کردند 
به یـک مـانور     مبادرت ،بهار آمریکا حریم هوایی ایران را نقض کرده و بر فراز شهرستان چا    

دو فروند از هواپیماهاي متجاوز در ارتفاع بسیار پـایین و سـه       . هوایی در ارتفاع پایین کردند    
 20حدود . بهار به پرواز درآمدند فروند دیگر در ارتفاع باالتر بر فراز بندر شهید بهشتی و چا  

بهار روز قبل نیز دو فروند فانتوم آمریکایی در دو روز متوالی بر فراز بندر شهید بهشتی و چا      
گونـه اقـدامی از سـوي واحـدهاي      به پرواز درآمده و دیوار صـوتی را شکـستند، ولـی هـیچ           

  . نظامی مستقر در منطقه صورت نگرفت
بـه   هاي متعدد به سازمان ملل نـسبت    جمهوري اسالمی با ارسال نامه،ماتادر پی این اقد 

نیروهـاي  . دالمللـی از سـوي دولـت آمریکـا اعتـراض کـر       نقض حاکمیت ملی و قواعد بـین      
ایاالت متحده عالوه بـر تجـاوز بـه حـریم هـوایی جمهـوري اسـالمی، بـا رهگیـري و دادن                     

ــشتی    ــب ک ــسافربري و تعقی ــاي م ــه هواپیماه ــرر ب ــایق  اخطارهــاي مک ــا و ق ــی،   ه ــاي ایران ه
هاي زیادي را به ایران تحمیل کرد؛ و با ایجاد یک منطقه پنج مایلی متحـرك در    محدودیت

هـاي    حتی از پرواز هواپیماهـاي ایرانـی در فـضاي آب    ،پیماهاي خود ها و هوا    اطراف کشتی 
ایران اقـدامات ناوگـان   . کردند ساحلی ایران به خاطر فاصله کمتر از پنج مایل جلوگیري می     

خواسـت کـه ایـن اقـدامات مغـایر بـا حاکمیـت               آمریکا را غیرقانونی دانـسته و مـصرانه مـی         
 - کشتی ایـران  1366براي نمونه در دوم مهرماه      .  متوقف شود     فوراً ،جمهوري اسالمی ایران  

 توسـط یـک   ،تختی که در حال حمل کاالي تجاري از یکی از بنادر ژاپـن بـه چابهـار بـود               
ــه و هلــی    ــرار گرفت ــد کــشتی جنگــی آمریکــا تحــت تعقیــب و مراقبــت ق ــا و  فرون کوپتره

  .کردندهواپیماهاي جنگی آمریکا بر فراز آن به پرواز درآمده و از آن فیلمبرداري 
  

  
  1366جنگ شهرها در سال 

  
 فـشارهاي  اعمـال  هـدف  بـا  و سیاسـی  - نظـامی  استراتژي یک به عنوان  شهرها جنگ آغاز

 پـذیرش  و مذاکره میز پاي به نشستن براي تسلیم به ایران کردن وادار جهت در شدید روانی 
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 همـین  هبـ  شـهرها  جنگ. شد آغاز 1363 عراق، از سال   و ایران جنگ به دادن پایان و صلح
 ادامـه  بـس  آتـش  برقـراري  و عراق و ایران جنگ پایان تا تقریبی خیزهاي و افت با و شکل
 و زمـانی  شـرایط  و مقتـضیات  به توجه با را چند مراحلی،   مقطع این در شهرها جنگ. یافت

 اسـت  عبـارت  مراحـل  این. گذاشت سر پشت - عراق به ویژه  – جنگ طرفین برخوردهاي
  : از

 فـروردین ه  هفـد  تـا  و شـد  آغـاز  1363 اسـفند  سـوم  از مرحلـه  این :1363-4 اول مرحله
 روسـتاي  چنـدین  و شـهر  29 مـدت  ایـن  در. یافـت  ادامه نیم و ماه یک به مدت  یعنی 1364
 227/1 آن حاصـل  و گرفـت  قرار عراقی هاي موشک و بمب ها  اصابت مورد بار 118 ایران

  . بود فراوان خسارات و مجروح نفر 682/4 و شهید نفر
 آن طـی  و یافـت  ادامـه  1364 خرداد 24 تا خرداد 5 از مرحله این :1364 دوم حلهمر

 نفـر  570 شـامل  آن تلفات که  گرفت، قرار اصابت مورد بار 105 روستا، چندین و شهر 27
  . بود مالی فراوان خسارات و مجروح نفر 332/1 و شهید

 بـه طـور    یعنـی  5 و 4 کـربالي  هـاي  عملیـات  مقـارن  مرحلـه  ایـن   :1365 سوم مرحله
 مـدت  بـه  1365 بهمـن  ام سی پنجشنبه روز 12 ساعت تا و شد آغاز 19/10/1365 از تقریبی

 و موشـکی  حملـه  مـورد  روستا تعدادي و بخش شهر، 66 مرحله این در. یافت ادامه روز 42
 28 عراقـی  شـده  شـلیک  موشک هـاي   تعداد و بار 236 ها بمباران تعداد. گرفت قرار هوایی
  . باشد می دوره این در نفر 163/11 مجروحین آمار و نفر 3050 شهدا ارآم. بود فروند

 ایـن  در بـه عـالوه   .  شـد  شـلیک  بغداد شهر به ایران سوي از نیز موشک 8 مدت این در
 بعد. گردید متوقف شهرها جنگ 1365 بهمن 28 و 27 روزهاي یعنی روز 2 به مدت  مرحله

 تـاریخ  در. شـد  اعـالم  حـسین  صـدام  سـوي  از شهرها جنگ اي هفته دو قطع مرحله، این از
  . گردید صادر شهرها جنگ توقف مورد در متحد ملل سازمان کل دبیر بیانیه ،10/12/1365

 ها دولت و مجامع از برخی و ایران اسالمی جمهوري مکرر هاي درخواست علیرغم البته
 از مرحلـه  ایـن  زا بعـد  شهرها جنگ متحد، ملل سازمان کل دبیر بیانیه نیز و جهان سراسر در

  . گردید آغاز منقطع  مجدداً به صورت1366بهار 
 همزمـان  و 18/1/1366 تاریخ در مرحله این): 1366 تابستان و بهار (چهارم مرحله

 الی 5 فتح و 10 ،9 کربالي عملیات هاي  طول در به ویژه  و شد شروع 8 کربالي عملیات با
 نیـز  عـراق  کردستان خاك داخل به شهرها جنگ مرحله این در. یافت ادامه 4 تا 1 نصر و 7
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 بـا  را ... و صـادق  سـید  موصـل،  شـهرهاي  قیـام  حـال  در مـردم  عـراق،  نظامیان و شد کشیده
  .کشیدند خون و خاك به هوایی حمالت

 مرحله این. رسید خود اوج به شیمیایی جنگ و ها نفتکش جنگ مرحله این در همچنین
  . یافت ادامه 1366 شهریور اوائل تا ختیکنوا غیر و مقطعی به صورت شهرها جنگ از

 در و 18/6/1366 تـاریخ  در شـهرها  جنگ از مرحله این): 1366 پائیز (پنجم مرحله
 بـه  ایـران  کـردن  وادار بـراي  واقـع  در و - تهـران  بـه  متحد ملل سازمان کل دبیر سفر آستانه

 بیـشتري  و حـدت   شـدت  بـا  و شد شروع - ملل سازمان امنیت شوراي 598 قطعنامه پذیرش
 حمـالت  را شـهرها  جنـگ  از مرحله این پایان بتوان شاید. یافت ادامه سابق مراحل به نسبت

 اوائـل  تـا  زمـان  ایـن  از. دانـست  27/8/1366 تـاریخ  در بوشهر نیروگاه به عراقی هواپیماهاي
  . نبود برخوردار چندانی شدت از شهرها جنگ ،1366 ماه اسفند

 بـا  و 8/12/1366 تـاریخ  در شـهرها  جنگ شمش مرحله): 1366 اسفند (ششم مرحله
 پرتـاب  بـا  ایـران  10/12/1366 تـاریخ  در. شـد  شـروع  آن حومه و تهران شهر شدید بمباران
 روز یعنـی  آن، از بعـد  روز یـک  و داد پاسـخ  عـراق  شـدید  هاي بمباران به بغداد به موشک

ــراق 11/12/1366 ــز ع ــالت نی ــکی حم ــود موش ــه را خ ــران ب ــروع ته ــرد ش ــاری در. ک  خت
 از جماهیر شـوروي   اتحاد که بود حدي به مرحله این در شهرها جنگ شدت 18/12/1366

 جنگ از مرحله این. کند اقدام جنگ از جلوگیري براي که کرد خواسترد امنیت شوراي
  . شد متوقف 22/12/1366 روز در شهرها

 جنـگ  هفـتم  مرحلـه  ):1367 فـرودین  اوایل و 66 اسفند اواخر (هفتم مرحله
 ادامـه  1367 فـروردین  یازدهم و تا  شد آغاز 23/12/1366 تاریخ در بیشتري شدت با شهرها
  . یافت

 شـلیک  ایـران  شـهرهاي  علیـه  موشـک  106 کـه  کـرد  اعالم عراق 1367 فروردین 2 در
 هـاي  موشـک  از عـراق  کـه  سـاخت  مطـرح  ایـران  نیـز  1367 فـرودین  هفـتم  در. است کرده

 هـاي  موشک از عراق که شد خبر این تقویت موجب امر این و است کرده استفاده جدیدي
 ایـران  از متحـد  ملل سازمان کل دبیر نیز 15/2/1367 تاریخ در. کند  می استفاده» 12 اس اي«
 مرحله این در شهرها جنگ قطع. کنند خودداري شهرها جنگ ادامه از که خواست عراق و
  . گرفت صورت کشور آن از ترکیه وزیر نخست دیدار به خاطر و عراق سوي از
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 یکـم  و بیست تاریخ در شهرها جنگ از مرحله آخرین: شهرها جنگ پایانی مرحله
 در عـراق . یافـت  ادامـه  31/1/1367 تـاریخ  تـا  و شد شروع عراق سوي از 1367 ماه فرودین

] منـافقین [ خلـق  مجاهدین اصرار به ظاهراً را اي جانبه یک بس آتش  1367 اردیبهشت اول
 بـین  عراق،  زمان این تا. یافت پایان آن، خاص مفهوم به شهرها جنگ بدینسان و کرد اعالم
 موشـک  فرونـد  50 به نزدیک نیز ایران و ایران شهرهاي سوي به موشک فروند 200 تا 190

 شهر در عراقی موشک 100 به نزدیک میان این در و کردند شلیک عراق شهرهاي سوي به
  .آمد فرود تهران

 شــیراز، هــوایی حــریم بــه 14/2/1367 روز 11:20 ســاعت مقــارن عــراق حملــه آخـرین 
 جنـگ  پایـان  قطعـی  اعـالم  بـه  توجه با ولی گرفت صورت شهر این پتروشیمی و پاالیشگاه

  .نشد محسوب شهرها جنگ در جدید اي مرحله مورد این ،1/2/1367 تاریخ در شهرها
  
  

  جنگ سفارتخانه ها
  

غـاز شـد و منـابع  خبــري آن را     آ1365ایجـاد تـنش در روابـط ایـران و فرانـسه  از تیـر مـاه        
وقایع مهم این درگیـري آن گونـه کـه خبرگـزاري فرانـسه      .  نامیدند"جنگ سفارتخانه ها  "

  :مدون کرده، بدین شرح است
در این روز  پلیس فرانسه  . شروع شد )  1365 تیر   9( جنگ سفارت خانه ها از ماه ژوئن        

ایـران را شـدیداً  تحـت     دیپلمـات ایرانـی، اطـراف سـفارت          "وحید گرجی "در جستجوي   
  .کنترل درآورد و تهران نیز به تالفی، سفارت فرانسه را محاصره کرد

 کـاردار ایـران در     "غالمرضـا حـدادي   " وحید گرجی در مصاحبه مطبوعـاتی        ) تیر 11
 وزیر امـور خارجـه   "ژان برنارد ریمون" تیر 14. فرانسه، به عنوان مترجم در انظار ظاهر شد  

  . سازي پاریس و تهران را به حالت تعلیق درآوردفرانسه، مذاکرات عادي
هاي سفارت ایران   ایران، فرانسه را به خاطر خشونت علیه امین زاده از دیپلمات         ) تیر 20

  .در پاریس طی یک درگیري با مأموران گمرك فرانسه در فرودگاه ژنو، سرزنش کرد
فـارس   ع در خلـیج  توسـط دو قـایق سـری   "ویل دانو" کشتی کانتینربر فرانسوي     ) تیر 21

  .مورد حمله قرار گرفت و خسارات زیادي به آن وارد شد
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« : رئیس جمهـور فرانـسه طـی یـک برنامـه تلویزیـونی گفـت            "فرانسو میتران " ) تیر 23
  ».فرانسه دشمن ایران نیست، ولی تسلیم هوچی گري نمی شود

ادسـتان   دبیر اول سفارت فرانسه، متهم به جاسوسـی شـد و د       "ژان پل توري  "در تهران   
ایـن اتهـام را وزارت امـور خارجـه فرانـسه قاطعانـه        . انقالب اسـالمی،  وي را احـضار کـرد         

  .تکذیب کرد
ایــران تهدیــد کــرد، اگــر تــدابیر پلــیس اطــراف ســفارت ایــران برداشــته نــشود، روابــط  

ــا فرانــسه قطــع خواهــد کــرد   تیرمــاه پــاریس رســماً قطــع روابــط  26. دیپلماتیــک خــود را ب
  .ا با ایران اعالم کرددیپلماتیک خود ر

 گفت که مسئله حـضور گرجـی در مقابـل بـازپرس،       "ژان برنارد ریمون  " ) تیرماه 28
  .قابل مذاکره نیست

 فرانسه و ایران توافق کردند که حفاظت از منافع خود را به ایتالیـا و پاکـستان      ) مرداد 7
  .واگذار کنند

  .جی  را تشریح کرد  وزارت امور خارجه فرانسه وضعیت گر) مرداد23 و 7 و 6
 تغییرات تدابیر پلیس اطراف سـفارت ایـران در پـاریس و اسـتقرار موانـع             ) شهریور 16

  . متري  انجام شد و کنترل رفت و آمد کارمندان ایرانی ادامه یافت5/2بلند 
 وزارت امور خارجه فرانسه اعالم کرد که گرجی در میان ایرانیانی که احتماالً ) مهر 20

  .ی گردند، نخواهد بودبه ایران باز م
 وزیر خارجه فرانسه گفت سیاست عادي سازي روابط فرانسه و ایران به نقطه   ) آبان 28

  .مرگ رسیده است
 وحید گرجی، سفارت ایران را براي حضور در دادگستري فرانسه ترك کرد و      ) آذر 8

  . یافتها پایان هاي فرانسوي، وي آزاد شد و جنگ سفارتخانه سرانجام با آزادي گروگان
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   1366جنگ در سال 
  

  از نگاه دیگران
  

   عبدالحلیم ابوغزاله □
  وزیر دفاع مصر در دوران جنگ تحمیلی

  
  

  ادامه جنگ فرسایشی و دخالت غرب در جنگ
   )1366 ـ دي 1366فروردین  (

به همان میزان که نبرد در اطراف بصره از نظر تغییر شکل آینده جنـگ زمینـی، اهمیـت        
. ، تحوالت در خلـیج فـارس نیـز بـه ظهـور مرحلـه جدیـدي در ایـن جنـگ انجامیـد                     داشت

عـراق  . حمالت ایران و عراق به کـشتی هـا در مـاه ژانویـه از هـر مـاه دیگـر فزونـی گرفـت          
ها و تأسیسات نفتی ایران در جزیره سیري و سایر اماکن را مورد هدف قـرار        همچنین اسکله 

در کاهش صادرات نفتی ایران نداشت، ولی ایـران را     داد، گرچه این حمالت تأثیر چندانی       
روانـه خـارج    )  نفـتکش  15( هـاي جدیـد    هایی را براي خرید نفـتکش      ناچار ساخت تا هیأت   

هاي نفتی ایـران ادامـه داد، امـا صـدور نفـت            ها و چاه   عراق به ضربات خود بر نفتکش     . کند
  .ایران همچنان با حجم نسبتاً باال ادامه یافت
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هـا آغـاز کـرد و ایـن بـار در جنـگ         دیدي را براي مهار جنگ نفتکش    ایران کوشش ج  
 در  کـشتیرانی بـه مقـصد بنـدرهاي عربـستان       "اخـالل "ها تغییراتی داد کـه از حـد          نفتکش

  .سعودي و کویت فراتر بود
، چرا کـه قـادر بـه اسـتفاده از     1ایران در اجراي این حمالت با مشکل مهمی روبه رو شد    

 فرونـد جنگنـده عملیـاتی در    90 تـا  63ایـران بـین    . یماهاي خود نبـود   باقی مانده معدود هواپ   
   .14 فروند اف ـ 12 تا 7 و 5 فروند اف ـ 45 تا 30 ، 4 فروند اف ـ 35 تا 20: اختیار داشت

بیشتر این هواپیماها جز به اجراي حمالت محـدود نمـی پرداختنـد و اکثـر آنهـا وسـایل                
 سطح آمادگی عملیـاتی بـاالتر را   4ه هواپیماهاي اف ـ  البت. الکترونیکی مفید و سالم نداشتند

به سبب دریافت قطعـات و لـوازم یـدکی از منـابع ناشـناخته، بـه دسـت آورده بودنـد، ولـی            
 "فـونیکس "هـاي    به دالیل متعدد هیچ کدام قادر به شـلیک موشـک  14هواپیماهاي اف ـ  

 از چین و 21 و میگ ـ  19 همچنین  گزارش هایی رسیده بود که ایران تعداد میگ ـ . نبودند
کره شمالی تحویل گرفته است،  با این حال، تا این زمان نشانه هایی مبنی بـر بـه کـارگیري                 

  .آنها در عملیات مشاهده نشده است
بـسیاري از افـراد   : ایران مشکالت متعددي در زمینه نیـروي دریـایی در پـیش رو داشـت        

ي انقـالب از کـار برکنـار شـدند؛ دو     خبره و بـا مهـارت در نیـروي دریـایی، پـس از پیـروز          
هاي هنگفتـی دیدنـد؛ دو قـایق مـین      ناوشکن ایرانی، دو فریگیت و یک زیردریایی خسارت  

  . روب نیز نابود شدند و چیزي جز دو لنج نقل و انتقال براي نیروي دریایی باقی نمانده بود
 جبـران کنـد،    هاي جنگی جدیدي بخرد تا خسارات خود را ایران نه تنها نتوانست کشتی   

هـاي ضـد    موشـک .  بلکه حتی از تعمیر و نگهداري آن چه در اختیار داشت نیز عـاجز بـود          
هـاي راداري آن خـراب بودنـد، عمـر        کشتی و ضدهوایی در اختیار نداشت و اکثر دسـتگاه         

ها در زمان شاه وارد کشور شده بود و بـه      این موشک . ها سپري شده بود     مفید بیشتر موشک  
با این همه، ایـران همچنـان مـی    . یار، ایران قادر به عملیاتی نگه داشتن آن نبود        دالیل فنی بس  

ضـمن آنکـه    (  اسـتفاده کنـد،      "کـالس سـارام   "هـاي هجـومی انگلیـسی        توانست از کشتی  
 در  " Asj12" و   "2سی  کیلـو   "مجهز به موشک هاي     " AB-2K "کوپتر تعدادي هلی 

                                                
هـا را   کرد و هـیچ گـاه علنـاً مـسئولیت حملـه بـه نفـتکش        ها اعالم می ـ  ایران در طول جنگ  همیشه مخالفت خود را با آغاز جنگ نفتکش     1

بـا ایـن حـال برخـی کـشورها حمـالت عـراق بـه         . گرفـت  ها برعهده می اق مسئولیت حمالتی را علیه نفتکش  برعهده نگرفت، در حالی که عر     
 مشهور شـده بـود،   " تیرغیب"گرفتند و به سبب سایر حمالت که به دلیل نپذیرفتن مسئولیت آن از سوي دو کشور، به    ها را نادیده می    نفتکش

 . کردند ایران را نکوهش می
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 کـه  رادارهـاي مناسـب    "PF-3"ي اوریون اختیار نیروي دریایی بود، به اضافه دو هواپیما      
این وضع، بدون تشریح مفصل آن، موضع نیروي دریایی ایران را به نهایت سـخت               . نداشتند

 .کرده بود

ها  با همه این تفاصیل، ایران هرچه واحد دریایی در اختیار داشت، براي حمله به نفتکش        
 حمالت شبانه صـورت مـی    هاي باربري در خلیج فارس به کار گرفت و اغلب این           و کشتی 

 اسـتفاده   "سـی کیلـر   "هـاي ایتالیـایی      در بیشتر اوقـات، نیـروي دریـایی از موشـک          . گرفت
  .کرد می

 وارد خدمت گردید، هر چنـد کـه از زمـان    1984ها براي اولین بار در سال      این موشک 
،  کیلـوگرم وزن دارد 300این موشک نسبتاً سبک است،   . شاه در نیروي دریایی موجود بود     

بیـشترین   . رسـد و قـدرت محـدودي در شـکافتن زره دارد           کیلوگرم می  70سرجنگی آن به    
 4 ـ  3ایـن موشـک در ارتفـاع    .  کیلـومتر اسـت  6ترین برد آن   کیلومتر و نزدیک25برد آن، 

، )گذاري شده است و به همین دلیل به نام یک حشره دریایی نام     (متري به پرواز در می آید       
  به سمت هدف حرکت می کند و امکان هدایت بی Beam – Riderبه وسیله رادار نوع 

، وجود ]از مقصد شلیک[در صورت عدم بازگشت پیام راداري ] از مبداء شلیک[سیمی آن 
  .دارد

هـاي عبـور کننـده در خلـیج فـارس، تعـداد            در جریان حمالت ایران و عراق بـه کـشتی         
  .جدي رسیدهاي  ها غرق شد و به برخی آسیب معدودي از این کشتی

اما از اول ژانویه تا اوایل فوریه تعداد کشتی هایی که مورد اصابت قرار گرفتند بـه طـور        
هـاي غربـی و شـوروي دسـت بـه برخـی اقـدامات         ناگهانی باال رفت، به همین دلیل ناوگـان   

در نیمه ژانویه اتحاد شوروي ناوچه موشک اندازي را همراه کشتی هاي خـود          . متقابل زدند 
ایـن دومـین کـشتی    . کردنـد   عازم کویت بودند و بـراي عـراق اسـلحه حمـل مـی       فرستاد که 

  . فارس می شد تا آن زمان وارد خلیج) 1361 ( 1982جنگی شوروي بود که از سال 
این اقدام، پیام واضحی به هر دو کشور ایران و عراق داد که حاکی از حمایت شـوروي    

ز نیروهـاي خـود را در اقیـانوس اطلـس        ایـاالت متحـده آمریکـا نیـ       . هاي خود بود   از  کشتی  
و )  تنـی 000/85(افزایش داد و یک مجموعه کامل دریایی شامل ناو هواپیما بر کیتی هولـد      

انگلـیس و فرانـسه نیـز بـه تعـداد کـشتی هـاي        . یازده شناور همراه و محافظ آن، تشکیل داد    
هـاي سـی    بـر موشـک  این اقدامات، واکنشی نبود که در برا. عملیاتی خود در منطقه افزودند   
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کیلر ایران صورت گیرد، بلکه آنـان اقـدام ایـران را در جهـت نـصب موشـک هـاي بـسیار                    
  . در تنگه هرمز کشف کرده بودند) ساخت چین(پرقدرت کرم ابریشم 

هـاي کـرم ابریـشم را     موشک.  به دست ایران رسید   1986ها در تابستان سال      این موشک 
ب و شلیک کرد، این امر سبب آن شده بود تـا  توان روي سکوهاي ثابت یا متحرك نص       می

وزن ایـن  .  عـدد بودنـد،  بـه شـدت کـاهش یابـد      4 تـا  2امکان حمله به این سکوها که بـین     
.  کیلـوگرم مـی باشـد    1000 تـا    500 کیلـوگرم و سـرجنگی آن بـین          3000 تا   2500موشک  

جست وجـو و   و رادار IY-2 کیلومتر است، همراه با سیستم هدف یابی 95باالترین برد آن  
 براي غلبـه بـر اقـدامات ضـد الکترونیـک بهـره             Infrared که از اشعه     HY-2Aبا سیستم   

 40ایـن موشـک در فاصـله       .  که هـدف یـاب حرارتـی اسـت         HY-2Gگیرد، و سیستم     می
کیلومتري به باالترین حد قابلیت می رسد، لیکن برد مؤثر آن نسبت به حجم کشتی هـدف،      

د، همچنین رادار تشخیص اهداف نیز دارد و چـین تعـدادي از        کیلومتر می باش   80 تا   70بین  
موشـک در  . این رادارها را به ایران فروخت تا بر کشتی ها و هواپیماهاي خـود نـصب کنـد       

 متـري  145پـیش از اصـابت، تـا ارتفـاع      . عرض حدود شش دقیقه به هدف اصابت می کند        
که این موشـک بـه مثابـه یـک     بدون نیاز به ذکر توضیحات بیشتر باید گفت     . اوج می گیرد  

  .تهدید جدي علیه کشتیرانی در خلیج فارس بود
این تهدید مشکالت جدیدتري براي غرب ایجاد کرد؛ مشکالتی اضافه بر تهدیداتی که      

هاي دیگر در آب هاي ایران آفریده بود، یا حمله به  ها و کشتی قبالً ایران با حمله به نفتکش    
المللی که به سـوي بنـدرهاي نزدیـک بـه منطقـه           اي بین هاي سایر دولت ها در آب ه       کشتی

  .جنگ حرکت می کردند
ها خالصـه نمـی شـد، خطـر مهمتـر،            ها به افزایش دامنه جنگ نفتکش      مشکل آمریکایی 

تأثیر این جنگ بر جریان صدور نفت از ایـن منطقـه بـه سـایر منـاطق جهـان بـود، چـرا کـه                  
رصد از کـل صـادرات نفتـی جهـان،         د25درصد ذخایر نفتی غرب در این منطقه هست و        63
درصـد از واردات نفتـی  ژاپـن از ایـن منطقـه      60درصد از واردات نفتی اروپاي غربـی و       30

درصد 17حتی در صورت گسترش  خطر لوله نفتی عربستان ـ ترکیه  باز هم  . تأمین می شود
دیـد  تهدید نفت کویت به راسـتی ته . کل واردات نفتی اروپا از تنگه  هرمز خواهد گذشت        

ذخایر نفتی اثبات شده کویت به تنهایی برابر با مجموع ذخایر نفتی موجـود   . براي غرب بود  
  .باشد ایران و عراق می
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درصـد کـل ذخـایر جهـان     13کویت همچنین یکصد میلیارد بشکه ذخیـره نفتـی معـادل      
. شـد  درصـد بـالغ مـی   9/3داشت، در حالی که ذخایر نفتی ایـاالت متحـده آمریکـا  تنهـا بـه       

  .ت، یکصد میلیارد دالر سپرده نزد دولت هاي غربی داشتکوی
کویــت رســماً از ایــاالت متحــده آمریکــا ) 1365 دي 23 ( 1987 ژانویــه 13بنــابراین در 

هـاي   هاي کـویتی بـه حمایـت از نفـتکش     تقاضا کرد تا با اهتزاز پرچم آمریکا بر فراز کشتی     
روزانه حداقل . اً از اتحاد شوروي کردکویت همین تقاضا را نیز عین  . تابع این کشور  بپردازد    

گذشت و این میزان در هر ماه مجموعاً به حـدود   یک فروند کشتی کویتی از تنگه هرمز می    
  .رسید  فروند کشتی می80 تا 70

به کشتی هـا صـورت گرفـت و در    ) 1365زمستان ( 1987 حمله تا اوایل سال 289تعداد  
 17 تا 1985ین در حالی بود که از ابتداي سال   فروند کشتی کویتی آسیب دید، ا      7این میان   
 کشتی  را هدف قرار داده بود که هیچ یـک از          34ایران  ) 1365 شهریور   26 ( 1986سپتامبر  

  .آنها کویتی نبوده است
کویت تحت فشار شدید سیاسی ایرانیان قرار داشت، چرا که این کشور به عراق اجـازه               

 تخلیـه اسـلحه و تجهیـزات و مهمـات وارداتـی خـود        بـراي  "الـشعیبیه "داده بود تا از بندر     
کویت همچنین  به هواپیماهاي عراقی اجازه داده بود تا با عبور از فـضاي ایـن           . استفاده کند 

هاي ایرانی را هدف قرار دهند  کشور، خود  را به جنوب خلیج فارس نزدیک کنند و کشتی     
ر حمله دریایی ایران علیـه کویـت   این امر خط. که هیچ گونه  اعالم خطر قبلی در بر نداشت 

هـاي   کویت به نیروي دریایی عراق اجازه داده بود تا ناوچه هـا و کـشتی       . را افزایش می داد   
کوچک خود را از آبراه بین کویت و بوبیان عبور دهد و هلی کوپترهاي خود را با اسـتفاده     

  1.از فضاي کویت وارد عملیات کند
ومـت آمریکـا بـا درخواسـت کویـت در  مـورد           چهار عامل یا دلیل موجب شد تـا حک        

  :برافراشتن پرچم آمریکا برکشتی هاي کویتی، موافقت کند
هـاي آن   اتحاد شوروي با درخواست کویت مبنی بـر برافراشـتن پـرچم بـر کـشتی             :  اول

. کویت پیشنهاد داشت تا شوروي و آمریکا در این امر شریک گردنـد          . کشور موافقت کرد  
  . خود را بر شش نفتکش و شوروي بر روي نفتکش برافراشتنددر نتیجه آمریکا پرچم

                                                
 در مـورد کویـت   1986 سـپتامبر  17 به معناي ورودبه جنگ  نیست، پس نشانه چیـست؟ بـه اعتـراف نویـسنده، ایـران  تـا         ـ اگر این اقدامات    1

 . خویشتن داري کرده بود
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پس از سقوط شاه، آمریکا نیاز داشـت تـا بـراي بازگـشت خـود بـه منطقـه، اقـدام                  : دوم
محکمی انجام دهد و برافراشتن پرچم سبب تأکیـد بـر حـضور دوبـاره آمریکـا در منطقـه و        

ایـران  " بـردن آثـار رسـوایی    ادامه کمک تسلیحاتی  به دوستان آمریکا در منطقـه و از بـین            
  . می شد"گیت

فارس مستقر ساخته بـود و شـاخه    هاي کرم ابریشم را در منطقه خلیج       ایران موشک : سوم
  1.جدیدي از سپاه پاسداران را براي اجراي عملیات در دریا، تشکیل داده بود

در طول جنگ، سابقه اي از حمله ایران بـه کـشتی هـاي متعلـق بـه کـشورهاي                  :  چهارم
زرگ و ابر قدرت ها مشاهده نشده بود و چنین  مفروض بود که این سیاست در آینده نیـز             ب

  .ادامه خواهد یافت، چرا که ایران قادر به  رودررویی با نیروي دریایی آمریکا نبود
هاي   در چنین وضعیتی که در خصوص عواقب برافراشته شدن پرچم آمریکا بر نفتکش           

هـاي   شت، پنتاگون طرحی اضطراري براي حمله به پایگـاه کویتی ترس و بیم هایی وجود دا   
اي براي گسترش و آرایش نیروها ریختـه      اما برنامه . هاي کرم ابریشم ایران تهیه کرد      موشک

ها، مقابله الزم  نشد تا با هرگونه تهدید احتمالی در صورت شروع عملیات حمایت از کشتی        
  .صورت گیرد

ریکـا آمـادگی  خـود را بـراي حمایـت از یـازده       ، آم)1365 اسـفند  16(  در هفتم مارس  
. پـذیرفت )  اسـفند 19(نفتکش کویتی اعالم کرد و کویـت ایـن پیـشنهاد را در دهـم مـارس              

بــین ایــن دو کــشور منعقــد )  1366 فــروردین 13 (1987 آوریــل 2قــرارداد ایــن توافــق در 
ایر موضوعات و کویت  اصرار داشت تا هیچ  قرار داد دیگري با آمریکا در زمینه س . گردید

هایی را از شـوروي   تبلیغات آن منعقد نکند، شایعه اي را نیز گسترش داد که کویت نفتکش 
شـد کـه ایـن اقـدام یـک اقـدام        به این ترتیب به جهانیان  چنین  القاء مـی    . اجاره کرده است  

المللی است، بدین وسیله کویـت بـا مـشکالتی کـه در منطقـه بـه واسـطه قبـول پیـشنهاد                  بین
کویت نیـز ماننـد آمریکـا از خطرهـاي  احتمـالی      . شد کا به وجود می آمد، روبه رو می  آمری

هاي آمریکـا   موضوع نگران بود، قطعاً این کشور احساس می کرد که ایران در برابر تضمین          
  .و شوروي  به کویت، هرگز دست به اقدام خطرناك نخواهد زد

                                                
ـ منظور نویسنده، تشکیل  و تجهیز نیروي  دریایی سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی اسـت کـه وي آن را جـزء دالیـل اصـلی احـساس خطـر              1

 . جنگ بر می شماردآمریکا از روند 
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قراري ارتباط نزدیک با شـوروي  اما کویت خطرهاي مربوط به تالش هاي ایران براي بر   
را درك نکرده بود و همچنین  نمی دانست که ایران ممکن است با روشی مشابه بـا بحـران             

  . یا دخالت در لبنان، به مقابله با آمریکا بپردازد1گروگان گیري
بهمـن ـ   (ایران در طول روزهاي باقی مانده از ماه فوریـه و بیـشتر روزهـاي مـاه مـارس،       

همچنین  رهبران ایرانی از  انجـام دادن حملـه نهـایی     . له باران بصره را ادامه داد     ، گلو )اسفند
سخن می گفتند،  اما نیروهاي ایرانی جز حمالت محدود در شمال و ادامه جنگ فرسایـشی     

در برابر، عراق نبرد پدافندي  ثابت را در زمـین ادامـه   . در جنوب، کار دیگري انجام  ندادند 
حملـه بـه نیـروي زمینـی     :  هوایی خود را در دو محـور متمرکـز سـاخت   داد و فعالیت نیروي  

عـراق سـیزده شـهر    ) بهمـن ( در طول مـاه فوریـه  . ایران و زدن اهداف نفتی و شهرهاي ایران     
هواپیماهـاي عراقـی زدن   .  اصلی ایران را در سمت غرب کشور مورد تهاجم مستمر قرارداد       

  . بی سابقه بود1985اي آغاز جنگ شهرها در سال تهران را نیز ادامه دادند و این امر از ابتد
مقابله نیروي هوایی ایران چندان مؤثر نبود، تا جایی که برخی منابع ابراز داشتند که تنها           

 ایران  قادر به پرواز  می باشند و کمتـر از یـک سـوم از هـزار     4یک سوم هواپیماهاي اف ـ  
توانست به پرتاب موشک هـاي   ن فقط می  ایرا.  هلی کوپتر جنگی  ایران قابل استفاده  است        

همچنین وسایل پدافند هـوایی ایـران   . اسکاد به بغداد بپردازد، هر چند این ضربات مؤثر نبود  
 که آمریکا به ایران رسـاند، تـا حـدي از    "هاگ"هاي   محدود شده بود، اما وصول موشک     

تی دیگـر  حمالت هوایی عراق بـه اسـکله هـا، جزیـره سـیري، اراك و برخـی اهـداف حیـا           
  .کاست

 بهمـن  29( 1987 فوریـه  18با این حال، می تـوان  گفـت کـه جنـگ شـهرها از حـدود               
علت این امر دقیقاً روشن نیست، بـا اینکـه عـراق مـدعی             . تا آوریل متوقف شده بود    ) 1365

 او به صدام حسین گفته   2. صورت پذیرفته است   "رجوي"شد که این توقف به درخواست       
                                                

 .ـ منظور نویسنده ماجراي تصرف النه جاسوسی آمریکا در تهران است 1

 رهبر گروه مخالفی است  که به دلیل انتخاب مشی مسلحانه علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسـالمی مجبـور شـد       "مسعود رجوي "ـ   2
زي انقالب اسالمی خاك ایران را تـرك و در کـشوري کـه در حـال جنـگ و      دار خود، در سال هاي اولیه  پیرو تا به همرا عمده  قواي طرف  

شـناخته مـی   ) که معنایی شبیه به ستون  پـنجم دارد  ( "منافقین"گروه او در بین مردم ایران با واژه پرمعناي . تجاوز به کشور او بود، پناه  گیرد 
 بـا ترورهـاي کـور مـردم و بعـضاً مـسئوالن کـشور و برخـی ائمـه          1362 و 1361این  گروه، عمده فعالیت هاي مسلحانه خود را در سال     . شود

گذاري در میدان ها و مناطق شلوغ شهري ماننـد راه آهـن ، توپخانـه و سـایر نقـاط شـهري مـوجی از نفـرت و انزجـار           بمب. جمعه  آغاز کرد  
در مـوج  . ذاري هـاي  کـور، شـهید و زخمـی شـدند     بسیاري از مردم بی گناه در جریان این بمب گ. عمومی علیه این گروه  را به همراه آورد       

 شهدا و مجروحان، افراد عادي، کسبه، رهگذران و مردمی بودند که ظاهري مـذهبی داشـتند و بـه طـور حدسـی بـه         %  90ترور نیز بیش از     
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ران ایران را تحت فشار قرار می دهد بلکه مردم مخالف حکومت،      بود که این حمالت، رهب    
خمینـی موافقـت   ] امـام [اما علت حقیقی ظاهراً آن است کـه  . از این جنگ متضرر می شوند   

  1.کرده بود تا در طول توقف جنگ شهرها، از زدن بصره خودداري کند
رداشـت، بلکـه از   نه تنها عـراق از حملـه بـه شـهرها دسـت ب     )  بهمن29(  فوریه18بعد از  

 عـراق اعتـراف کـرد کـه     2.تعداد حمالت هوایی او به نیـروي زمینـی ایـران نیـز کاسـته شـد       
این خسارات منجر به کاهش تعداد خلبانان با   . درصد نیروي هوایی  را از دست داده است        5

هاي وارده را به سـرعت   با آنکه شوروي اعالم آمادگی  کرد تا خسارت. کفایت عراقی شد  
ند،  اما مشکل  کمبود خلبان با کفایت در نیـروي هـوایی عـراق تبـدیل بـه مـشکل            جبران ک 

بارزي شده بود، تا جایی که ایران اعالم کرد میزان خسارات عراق بـسیار بیـشتر اسـت و بـه        
درصد از تعداد هواپیماهایی کـه در  25 تا 15البته ایران نیز فقط به اندازه    . درصد می رسد  15

ظاهراً  عراق دریافته بـود کـه نمـی توانـد فقـدان      . خلبان با کفایت بوداختیار  داشت، داراي   
 میلیون دالر ارزش داشت به همراه خـسارت  25 تا  15یک هواپیماي گران قیمت را که بین        

.  را تحمـل کنـد  "پـشتیبانی نزدیـک از عملیـات زمینـی    "از دست دادن خلبانان مخـصوص      
گرفت به مراتب کمتر از ارزش هواپیما و  ارزش اقتصادي اهدافی که مورد اصابت قرار می         

خلبان آن بود، تأثیر  تاکتیکی و استراتژیکی اهداف تخریب شده نیـز محـدود بـود، معنـاي               
این ارزیابی آن است که عراق  می بایست از این به بعد حمالت هوایی خود را منحصراً بـه            

حداقل ارزش استراتژیک اهدافی انجام می داد که خطر سقوط هواپیما در آن کمتر باشد یا   
  .و سیاسی مهمی داشته باشد

فـشار خـود را بـر کویـت     : هاي  جدیدي براي ایراد ضـربه بـه عـراق یافتـه بـود            ایران راه 
فـشار بـر عـراق نیـز     . افزایش داد تا او را مجبور به کاهش میزان حمایت خود از عـراق کنـد   

ن طرفـدار ایـران در کویـت       شیعیا.براي کاهش حمالت به تأسیسات نفتی  فزونی گرفته بود         
                                                                                                              

       سـرپوش  گذاشـتن بـر     بـه منظـور  "رجـوي "ادعاي  عراق، در مورد درخواست .  شدند وسیله تیم هاي ترور، به عنوان  قربانی انتخاب می 
 براي مـردم ایـران بـه یـک     "رجوي"شکست این کشور در جنگ شهرها  و بی نتیجه بودن این اقدامات بوده است، زیرا ژست مردم دوستی  

نویسنده بدون اشاره به ماهیت پلید، سفاك و خائنانه رجـوي و نفـرت عمـومی مـردم ایـران ـ اعـم از        . طنز شباهت داشت تا یک ادعاي جدي
قان و مخالفان ـ از وي و گروه بد نام او، صرفاً  به بیان یک بهانـه تبلیغـاتی بـراي ارتـش بعـث کـه در جریـان شکـست عـراق را در برابـر            مواف

 . ایران  در جنگ  شهرها، علت توقف این حمالت می داند"مقابله به مثل"استراتژي 

دانست و روشن است که بدون هرگونه اعالم موافقتی، در صـورت   به مثل میـ ایران همیشه زدن شهرهاي عراق را  اقدامی به عنوان  مقابله     1
 .ورزید قطع حمالت عراق به شهرها ـ به هر دلیل ـ ایران نیز از زدن شهرهاي عراق خودداري می

 . ـ  این امر نشان دهنده وجود نوعی فشار به نیروي هوایی عراق با تأثیرات اقدامات مقابله به مثل ایران است 2
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کویـت بـا خطـر خرابکـاري واضـحی      . دست به اعتراضات و اعتصاباتی در ماه آوریل زدند     
گروهی تالش کردند تا یک تلمبـه  ) 1366اول خرداد (  ماه مه 22در روز   . روبه رو شده بود   

 و "پروپـان " بـشکه  000/45در صـورت موفقیـت،   . خانه نفتی کویـت را بـه آتـش بکـشند       
  .شد  و کل پاالیشگاه نابود می"بوتان" انبارهاي

 مهمتر از اینها، احداث چهار سکوي پرتاب موشـک کـرم ابریـشم بـه وسـیله ایـران در                    
 سـکوي  12ایـران  داراي   ) 1366اواخر فـروردین     ( 1987در نیمه  آوریل     . نزدیکی مرز بود  

موشـک در   فرونـد  28 فروند موشک آمـاده و  20پرتاب  موشک کرم ابریشم بود به اضافه        
. ها، نقص یکـی از اجـراي مهـم آن بـود        تنها مشکل در عدم به کارگیري این موشک       . انبار  

موضـع دوم در  . ها در جزیره قشم در دهانـه  تنگـه کـشف گردیـد          اولین موضع این موشک   
 کیلـومتر از عـرض    64ها به سختی تـا بـرد      شرقی بود، در حالی که این موشک    1کویستاك

می توانـست  )   کیلوگرمی1000سرجنگی ( قت قابل قبول و با وزن عادي تنگه را با میزان  د     
 تـر   کیلومتر را با میزان دقت کمتر و سـرجنگی  سـبک       75بپیماید،یا حداکثر  می توانست تا       

با ایـن حـال، ایـران بـه سـاخت پایگـاه جدیـدي در دماغـه                  . هدف بگیرد )  کیلوگرمی 500(
هاي کرم  یب ایران امکان آن را یافت تا موشک به این ترت  . جنوبی  شبه جزیره  فاو پرداخت      

هاي آن را در فـشار   ابریشم را روانه شهر کویت و بندر آن کند، در نتیجه  کویت و نفتکش        
  .بگذارد

هاي کربال، ایران حمله دیگري را در جبهـه شـمالی در        با وجود شکست سلسله عملیات    
شـت، کمـی پـیش از ایـن عملیـات،       گذا10نیمه ماه آوریل انجام داد که نام آن را کربالي       

 29(  آوریـل 18در . ایران از چند حمله کردهاي طرفدار خود در عراق پـشتیبانی کـرده بـود     
 سرباز عراقـی را کـشته و بـر    1500ایران اعالم کرد که به همراه کردهاي عراقی،     ) فروردین

ا نیز به تصرف  بخشداري در استان سلیمانیه  ر10 روستاي این  منطقه تسلط یافته است و        20
  .درآورده است

 با اجراي سه حمله در مناطق کوهستانی جنوب شرق بانـه و شـمال       10 عملیات کربالي   
شرق سلیمانیه به پایان  رسید و هدف آن، تسلط بر راه ها و ارتفاعات بین ماؤوت و چوارتـا       

یکـی  بر خالف ماؤوت که قریه کوچکی در یکی از نقاط پدافندي اصلی عراق در نزد          . بود
هاي مین محاصره کرده بـود، شـهر چوارتـا، مرکـز      مرز بود و اطراف آن را سنگرها و میدان  

                                                
 .  ـ  در متن اصلی به همین شکل آمده است 1
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 اردیبهـشت  3 ( 1987 آوریـل   23حملـه در پـنج شـنبه        . قابل سکونتی در جاده سلیمانیه بـود      
ها کمترین میزان هشیاري و آمادگی را داشته اند، انجام     در ساعتی از شب که عراقی     ) 1366

  .گرفت
 کیلومتر مربـع  310 روستا و 11ایران اعالم کرد که    )  اردیبهشت 10( ن ماه آوریل  در پایا 

 تن از جمله یک سـرتیپ  350 سرباز عراقی را کشته و      000/4را به تصرف خود در آورده،       
عراق هم در برابر، مدعی شد که موفق به سـد حملـه نیروهـاي مکـانیزه       . را اسیر کرده است   

  . خودرو را منهدم ساخته است66نی را کشته  و  سرباز ایرا1500ایران شده و 
روشن شد  که ایران نه ماؤوت و نه چوارتا و نه هیچ موضـع   )  خرداد 10(در آخر ماه مه     

استراتژیک دیگر را به تصرف در نیاورده اسـت، هـر چنـد کـه ارتفاعـات مـشرف بـر کـوه             
روهـاي ایـران در فاصـله    سلیمانیه  را به اشغال خود درآورده بودند و این به معناي حضور نی          

  . کیلومتري سلیمانیه و حدود یکصد کیلومتري کرکوك بود48
 در واقـع  1ایران به منطقه اي حمله کرده بود که هـیچ گونـه اهمیـت اسـتراتژي نداشـت،       

بود که مردم می گفتند نیروهاي ایـران صـرفاً بـراي انجـام     ] و بی ارزش [زمین تا حدي لخت   
رفسنجانی در جریـان  ] آقاي. [اند لیات در این منطقه زده    دادن یک حمله موفق، دست به عم      

 از مهمتـرین تحـوالت   2.کـرد  برداري  می درگیري خود با آقاي منتظري، از این فرصت بهره     
ها نسبت به عراق  آن بود که ایران کوشید تا در جنگ  نفتکش) 1366 (1987در اواخر بهار 

ر کشتی هاي کویتی، جنـگ دریـایی در   بر افراشته شدن پرچم آمریکا ب    . تفوقی حاصل کند  
ایـن امـر در ابتـدا بـه یـک رویـارویی بـین ایـران و شـوروي           . المللی کرد  خلیج فارس را بین   

فـروردین  (1987در آوریل .انجامید و لیکن  به سرعت به رودررویی با آمریکا تبدیل گردید 
ه در اجـاره  ایران در برابر موافقت شوروي با حمایت از سـه نفـتکش ایـن کـشور کـ           ) 1366

کویت بود، واکنش نشان داد و تهدید کرد که این اقدام منجـر بـه ایجـاد وضـع خطرنـاکی                   

                                                
پیشروي و تـسلط بـر ایـن منطقـه، خطرهـاي فراوانـی       ! هاي ارتش عراق پیداست که این منطقه اهمیت  استراتژیک نداشته است  ـ از واکنش   1

ي کردهـا در منطقـه و اعمـال    تـسلط و خودمختـار  : توان به این موارد اشاره کرد از جمله این  خطرها می. براي حکومت عراق به دنبال داشت     
فشار بر حکومت عراق؛ تهدید بغداد از سمت شمال این شهر و تزلزل مرکـز حکومـت؛ در خطـر قـرار گـرفتن مراکـز اقتـصادي  و خـدماتی                

دي عراق؛ از جمله تأسیسات نفتی  و منابع آبی موجود در  منطقه و خطوط لوله نفتـی عـراق بـه ترکیـه؛ ایجـاد رخنـه عمیـق در خطـوط پدافنـ            
 . ارتش عراق و در خطر سقوط قرار گرفتن  شمال این کشور

ـ ربط دادن این عملیات به درگیري  بین آقاي هاشمی و آقاي منتظـري، محـصول تخـیالت نویـسنده اسـت و معلـوم نیـست آقـاي هاشـمی             2
 ! برداري کند؟ ي بهرهعلیه آقاي منتظر) به تعبیر نویسنده(اي بی ارزش  توانسته است از عملیات  در منطقه چگونه  می
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] آقــاي.[خواهـد شـد و خلــیج فـارس ممکــن اسـت تبــدیل بـه یــک افغانـستان  دیگــر شـود       
  . رفسنجانی خطاب به آمریکا نیز تهدید مشابهی  را اعالم کرد

ران کوشـید تـا در جریـان جنـگ       ظاهراً ایـن تهدیـدات از آنجـا ناشـی مـی شـد کـه ایـ                 
هاي متعلق به کشورهاي  ها به رقابت با عراق بپردازد، لیکن در عمل، حمله به کشتی          نفتکش

جهان سوم را پیشه کرد و هیچ کشتی عراقی را هدف  قرار نداد، چرا که  اصالً هیچ کـشتی        
اي حاشـیه  عراقی در خلیج فارس نبود، بنابراین طبیعی بود که در چنـین اوضـاعی دولـت هـ         

  . جنوبی خلیج فارس و ناوگان هاي غربی،  واکنش مخالف نشان دهند
با آنکه ایران تعدادي از ناوهاي جنگی اصلی خود را از دست داده بود، لـیکن همچنـان     

ناوشـکن انگلیـسی   . قادر به هماوردي با نیروي دریایی کشورهاي جنوب خلـیج فـارس بـود      
هاي آمریکایی که مجهز به وسـایل پدافنـد  هـوایی            و ناوشکن ) پدافند هوایی  ( "آرتیمایز"

ایران داراي چهار فر گیت انلگیسی مجهـز بـه        . جدید بودند، در خلیج فارس حضور داشتند      
 میلـی  76هاي سطح به سطح  سی کیلر و هشت لنج نقل و انتقال مجهز به توپ هاي      موشک
  هاي هارپون بود   میلی متري و موشک40متري و 

هـاي   ایران تعـداد  بیـشتري کـشتی   .  موشک هاي هارپون بسیار معدود بود      که البته تعداد  
 تنی در دریاچه خزر؛ چهـار  320یک مین روب : کوچک از انواع مختلف در اختیار داشت   

کشتی مخصوص پیاده کردن تانک که هر کدام حامل یک هلـی کـوپتر اگوسـتا مجهـز بـه        
دن نفرات و تجهیـزات   بود، یک کشتی کوچک مخصوص پیاده کر    AS-12موشک هاي   

مخصوص مین پاشی؛  به تازگی سه کشتی براي پیاده کردن نفرات و چهـار کـشتی هلنـدي      
 "بوشـهر " و "بندر عبـاس "نیز به ناوگان  نیروي دریایی ایران پیوسته بود؛ ایران دو کشتی    

 میلـی متـري   40 تنـی بـا تـوپ هـاي     500هـاي   را نیز بهینه سازي کرده بـود کـه ایـن کـشتی          
حـدود شـش   (انی، براي حمل هلی کـوپتر مجهـز شـده بـود؛ تعـدادي هاورگرافـت        مجارست
 ناو ترابري دارد که البته در جریان جنگ 15همچنان آماده به خدمت دارد؛ حدود  ) دستگاه

با همه این احوال، این نیروي دریـایی قـادر بـه انجـام     . تعدادي از آنها را از دست داده است    
أثیري در خارج از حدود ساحلی نداشت و نیز قادر به مقابلـه     دادن عملیات گسترده نبود و ت     

  .هاي موجود در جنوب خلیج فارس نبود با ناوگان
ها  در این وضعیت اگر ایران می خواست همچنان  مایل به ایفاي نقش در جنگ نفتکش  

اولین راهکار .  جست باشد، باید راهکارهاي دیگري براي استفاده از نیروي دریایی خود می    
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. این کار روشی براي جنگ  غیر مستقیم دریایی است. ز نظر  ایران، پخش مین در دریا بود ا
. ایران ذخایري از مین هاي دریایی مختلف داشته که از کشورهاي شرقی وارد کـرده اسـت         

هاي غیر مغناطیسی و شناور کنترل از راه دور را آغاز کرده است          ایران همچنین ساخت مین   
هـاي   شتی مین روب در دریاي خزر داشت، براي پخش مـین از کـشتی   و از آنجا که یک ک     

  .هاي بادبانی استفاده می کرد کوچک حمل و نقل و قایق
ایـن  .  راهکار دوم  ایجاد شاخه جدیدي از سپاه پاسداران بود که در دریا فعالیـت کننـد         

 ایـن یگـان   )1365پـاییز   (1986در اواخر سال . راهکار عمالً از دو سال قبل آغاز شده است      
.  تن نیرو داشت که  بیشتر از افـراد نیـروي دریـایی ارتـش ایـران بـوده اسـت           000/20جدید  

عناصر این نیرو مجهز به تعداد فراوانـی کـشتی کوچـک بودنـد، از جملـه کـشتی تهـاجمی                 
هـا   طبیعی بود که کشف این قـایق . هاي فایبرگالس زودیا ساخت سوئد و شمار بسیاري قایق  

هـا، مجهـز بـه موشـک، تیربـار          ایـن قـایق   .  به وسیله رادار مشکل بـود      هاي کوچک  و کشتی 
کـشتی تهـاجمی   .  بوده اند  1 میلی متري بدون عقب نشینی     107هاي   هاي سبک و توپ    سالح

 و 2 رطـل سـالح  100 فوت طول داشت و قادر به حمل شش سرنشین و حـدود          42سوئدي،  
 گره دریـایی بـود و   46ت آن سرع.  مایل دریایی بوده است    500مهمات و حرکت تا فاصله      

هـاي بادبـانی    نیـروي دریـایی سـپاه بـه کـشتی         .  گره دریایی می توانست سرعت بگیرد      69تا  
نیـروي  .  تـن مـین بودنـد   350این کشتی ها قادر به حمـل     .  نیز تجهیز شد   "اوناش"مجهز به   

 9 تـا 6(اي   و زیـر دریـایی کوچـک کـره    "لنـدي کرافـت  "دریایی سپاه همچنین  به تعـداد        
عناصر این نیرو در تعـدادي از جزایـر و سـکوهاي نفتـی در خلـیج فـارس       . مجهز بود ) ريمت

مستقر شده بودند و بیشترین حجم تمرکز آنان در جزایر فارسـی، سـیري، هـالی، ابوموسـی،       
  .تنب بزرگ و تنب کوچک و الرك بود

 هـا   نیروهاي سپاه جهـت بـه کـارگیري قـایق هـاي منفجـر شـونده کـه بـه سـمت کـشتی             
هـاي سـریعی    گفته شـد کـه آنـان کـشتی       . گیري می شد، آموزش الزم را دیده بودند        هدف

نیـروي  . حامل سیمان در اختیار دارند که براي غرق کردن در بندرعباس آموزش مـی دهـد          
ایـن هواپیمـاي   .  تهیـه کـرد  "7سـی ـ   . بیالنوس پی" هواپیماي 46 تا 35دریایی سپاه حدود 

به کار مـی رود، از سـوئیس خریـده شـد و آمـوزش      آموزشی که براي حمالت نزدیک نیز    

                                                
 .منظور، مینی کاتیوشا است ـ 1 

 .  گرم است2564ـ  رطل واحد اندازه گیري وزن در مصر است، که معادل  2
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همچنین  گفته شد که آنـان  . پرواز آن را تعدادي از کارشناسان کره شمالی به عهده گرفتند 
ــده ــی   جنگن ــاي چین ــا   "7اف ـ   " و "6اف ـ   "ه ــند ت ــی کوش ــد و م ــت آورده ان ــه دس  ب
 آنها بـراي اجـراي   برخی  خلبانان . تري از بلوك شرق تهیه کنند      هاي برتر و پیشرفته    جنگنده

عملیات انتحاري با هواپیماهاي سبک آموزش دیده اند و سرانجام اینکه نیروي دریایی سپاه     
  .به موشک هاي کرم ابریشم مجهز شده است

از زمانی که آمریکا حمایت از کشتی هاي کویتی را اعالم کرد، نیروهـاي سـپاه شـروع          
ن یـک دژ بتـونی و پناهگـاه    همچنـی . به ساخت هشت سکوي موشک کـرم ابریـشم کردنـد        

و بـه  . مجهز به رادارهاي هدف یابی در جزیره قـشم و سـایر اراضـی ایـران احـداث کردنـد             
تقویت نیروهاي موجود در جزیره فارسی و ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک پرداختنـد و             
تعداد نیروهاي حاضر در جزایر به یک هزار تن می رسـید کـه در مواضـعی مـستحکم قـرار        

  .و هلی کوپتر نیز در اختیارشان بودداشتند 
این امر موجب افزایش قدرت نیروهاي  ایرانی در ایراد ضربات حمله و گریز و اسـتفاده    

هاي منفجـر شـونده    هاي کرم ابریشم و قایق    هاي تندرو و موشک    از مین و به کارگیري قایق     
ین کـشور بزرگتـرین   به این ترتیب با وجود  خساراتی که متوجه ایران شد، باز هم ا        . گردید

قدرت نظامی در خلیج فارس بود، ولی دریافته بود که هرگز قادر به ورود در یک درگیري  
  1.باشد و جنگ با ناوگان آمریکا یا شوروي نمی

شد  واضح بود که تمام توانایی ایران در انجام دادن حمالت چریکی دریایی خالصه می          
اي بزرگ براي ایراد خسارت به آنها بهره ه تا از هر فرصتی و هر نقطه ضعف سیاسی قدرت    

 در 2ایران امکانات گسترده اي براي بخش مین هـاي دریـایی و اقـدامات خرابکارانـه               . گیرد
  .دریا داشت

در مـاه آوریـل   .  کامالً روشن بود که حکومت ایران قصد انجام دادن چه عملی را دارد    
خلـیج فـارس و کنتـرل بـراین     ایران اعالم کرد که حاکمیت کامل شـمال         ) 1366فروردین  (

                                                
ـ اگر چه ایران هیچ گاه در شروع درگیري و جنگ پیشقدم نمـی شـد، امـا ایـن بـدان معنـی نیـست کـه قـادر بـه وارد آوردن خـسارت بـه                1

فارس به خوبی مشخص بود و به هنگام درگیري بـا آنهـا  بـه     اط ضعف قدرت هاي بزرگ در منطقه اي مانند خلیج    نق. آمریکا یا شوروي نبود   
اصابت برخی نفتکش هاي مورد حمایت آمریکـا و سـالم مانـدن قـایق هـاي حملـه کننـده بـه         . خوبی می شد از این نقاط ضعف استفاده  کرد    

 . شته استآنها، نشان از برتري تاکتیکی بر این نیروها دا

ـ  در اوج حضور یگان هاي رزمی آمریکا، شوروي  و متحدان آنها در منطقه خلیج فارس و حمالت آنها به ناوگان هاي ایـران و پـشتیبانی           2
 !  به خود می گیرد"اقدامات خرابکارانه"، چگونه است که عملیات تدافعی ایران نام ...آنها از تهاجمات هوایی عراق به نفتکش هاي ایران 
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منطقه از آن اوست و منطقه اي را به نام منطقه دریایی سپاه پاسداران نام گذاشت که شـامل        
ایران اعـالم کـرد   . هاي شمالی خلیج فارس می شد      جزیره خارك و بخش عمده اي از آب       

احل  مایـل دریـایی امتـداد دارد و در منطقـه اي بـین سـ       12هاي اقلیمی این کشور تا       که آب 
پهنـاي ایـن منطقـه موجـب تنـگ شـدن محـل عبـور         .  مایل گسترش دارد40شمالی تا عمق   

ایران بر فعالیت هاي دریایی خـود  ) اردیبهشت( در ماه مه . شد کشتی ها به سمت کویت می   
 نفـتکش شـد و نیروهـاي خـود را بـراي انجـام دادن       14افزود، تا آنکه در این مـاه متعـرض         

سـپاه بـه یـک نفـتکش هنـدي حملـه کـرد و            . ها کرد  از کشتی عملیات بازرسی وارد برخی     
و یک کشتی ژاپنی در پنجم این     )  اردیبهشت 14(کشتی پتروبالک ریجنت در چهارم ماه مه      

هاي دریـایی    کیلومتري سواحل عربستان مورد حمله یگان45در فاصله   )  اردیبهشت 15ا( ماه
یگاه به بحرین و عربستان به نام جزیـره  بیشتر حمالت سپاه از نزدیکترین پا. سپاه قرار گرفتند  

. این جزیره در فاصله میانی سواحل ایـران و عربـستان قـرار دارد       . فارسی صورت می گرفت   
همچنین نیروهاي سپاه از سکوي نفتی نزدیک جزیره هالول و از جزیـره سـیري و ابوموسـی      

هـا   از کـشتی گرفـت و   معموالً این حمالت در تاریکی شب صورت مـی . استفاده می کردند  
ایـن حمـالت بـا تیربـار و گـاهی بـا       . شد تا هویت و مقصد خود را اعـالن کننـد        خواسته می 

  .شد موشک و راکت به مخازن سوخت انجام می
یکی آنکه به سازمان ملل رجوع کند کـه       :  آمریکا در برابر این وضع دو راهکار داشت       

ه صـلحی برقـرار شـود کـه     آتش بس کامل را در جنگ  اعمـال نمایـد، تـا شـاید از ایـن را                  
 الجزایـر و بازگـشت بـه مرزهـاي دو کـشور در قبـل از جنـگ،             1975متضمن قبول قرارداد    

راه دیگر اینکه بـراي فرونـشاندن جنـگ در خلـیج فـارس و کـاهش حـضور و نفـوذ                    . باشد
  .شوروي و اجبار ایران براي قبول آتش بس، دست به اقدام نظامی بزند

هـاي روسـی بـه وسـیله کویـت، منجـر بـه اعمـال          کـشتی واکنش آمریکا و اجاره کردن   
 مـه، کویـت را از پنـاه آوردن    6نخست وزیر ایران در . فشارهاي سیاسی ایران بر کویت شد    

یـک قـایق کوچـک ایرانـی     ) 1366 اردیبهـشت  18(1987 مـه  8در . به ابرقدرت ها منع کرد 
به یـک کـشتی بـاربري    انداز  هاي موشک بدون هیچ گونه پرچم و عالمتی با تیربار و راکت        

یک سکوي نفتی ایران  )  مایلی 30(این کشتی در حال عبور از نزدیکی        . شوروي حمله کرد  
  .بود
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روشن بود که این حمله عامدانه و به قصد بـاال بـردن سـطح بحـران و ترسـاندن کویـت            
در خالل ماه بعد روشن شد که نیـروي دریـایی سـپاه پاسـداران ایـران            . صورت گرفته است  

نیـروي دریـایی ارتـش      . کنـد  هاي حکومت مرکزي عمل مـی      راساس اوامر و سیاست   صرفاً ب 
ها در  هاي ترابري، بر تردد کشتی هاي کوچک و کشتی ایران با استفاده از هلی کوپتر و قایق   

کرد و به این صـورت بـا نیـروي دریـایی سـپاه پاسـداران همکـاري                خلیج فارس نظارت می   
ر جزیــره فارســی و ابوموســی تمامــاً در اختیــار داشــت و روشــن شــد کــه پایگــاه موجــود د

  .کند حکومت  مرکزي ایران است و به دستور هاي صریح حکومت عمل می
  مـاه 23در . هـاي ایرانـی را افـزایش داد    عراق به عنوان واکنش، حمالت خود به کـشتی        

م یک حمله متمرکز به پاالیشگاه هاي نفتی ایران در اصـفهان و تبریـز انجـا         )  اردیبهشت 13(
داد و اقدام به اجاره هواپیماهاي ترابري آمریکا به انگلـیس کـرد تـا قـایق هـاي کوچـک و              
موتورهاي دریایی خریداري شـده را بـه بغـداد وارد کنـد و از آن در رودهـا و کانـال هـا و           

در حالی که روند جنگ زمینی نسبتاً آرام بـود، عـراق کوشـید تـا     . خلیج فارس استفاده کند 
کوب کند، لذا حمالتی را به سمت شهرها و اردوگاه هاي آنها سازمان شورش کردها را سر

ظاهراً از گازهاي سمی نیز در حمله به شهرها و اردوگاه هاي نزدیـک بـه مـرز کردهـا                  . داد
  .بهره گرفته است

گذاري  در مسیر  گام بعدي ایران مین. ایران هم در مقابل به افزایش میزان فشار پرداخت   
مارشـال  "نفـتکش  . روي بـود کـه بـه اجـاره کویـت در آمـده بـود        یکی از سـه کـشتی شـو       

بـا  .  در  حین حضور در آب هاي خلیج فارس مـورد اصـابت مـین قـرار گرفـت          "چوخوف
اینکه حادثه غیر عمدي بود و اصابت با مین هاي آزاد و شـناور صـورت گرفـت، امـا زمـان         

ایـران بـه سـرعت    . داشـت بندي وقوع آن به گونه اي بود که تأثیر بسیاري در موضـع ایـران     
درهمـین روز،  . اعالم کرد که قادر است، این گونه اقدامات را با دقـت فـراوان انجـام دهـد            

هـاي کـویتی    رادیو بغداد از قول یکی از مسئوالن اعالم کرد که اگـر ایـران در زدن کـشتی             
  . هاي بیگانه تردید ندارد تردید داشته باشد، در زدن کشتی

 مــاه 17در غــروب روز . وي را رودرروي یکــدیگر قــرار دادایــن مــاجرا، ایــران و شــور
را در فاصـله  ) اسـتارك (  عراقی، ناو فري گیت آمریکـایی  1میراژ اف ـ  )  اردیبهشت27(مه
 مـایلی منطقـه خطـر ایـران، هـدف دو موشـک اگزوسـه        60 مایلی شمال شرق بحـرین و   85

عـراق  . اي آن کشته شدنده قرارداد که خسارات فراوان بر جاي گذاشت و تعدادي از ناوي         
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این واقعـه منجـر بـه    . اعالم کرد که حادثه غیر عمدي بوده و کامالً  تصادفی رخ داده است             
فارس و نیروي پدافندي آمریکـا و رابطـه         بروز مباحثات تندي درباره نقش آمریکا در خلیج       

  .این کشور با عربستان گردید
ه بحران خلـیج فـارس فـرو رود و     ماجراي ناو استارك سبب شد تا پاي آمریکا در قضی        

حضور سیاسی ـ نظامی آرام او تبدیل به یک بحران اصلی سیاسی گـردد، سـپس تحقیقـات     
کنگره آمریکا درباره مشروعیت حضور آمریکا در خلیج فارس و ارزیابی فواید حـضور یـا         

  .عدم حضور او در این منطقه، آغاز شد
اي دولـت هـاي حاشـیه جنـوبی خلـیج           حمله به ناو آمریکایی استارك، عالمتی بـود بـر         

فارس که نشان می داد آمریکا دوبـاره درگیـر مـاجرایی ماننـد لبنـان شـده و بـه زودي همـه          
این حادثه ایران را نیز شجاعت بیشتر . نیروهاي خود را از خلیج فارس خارج خواهد ساخت    

وري کـه از  بخشید تا مواضع شدیدتري اتخاذ کند و منجر به تبلیغ این نکته شد که هـر کـش             
  . آمریکا کمک دریافت کند، هدف اقدامات ستیزه جویانه ایران قرار خواهد گرفت

با این همه نمی شد پیش بینی کرد که آیا ایـران دسـت بـه یـک عملیـات نظـامی بـراي                     
آزمایش واکنش آمریکا، خواهد زد یا خیر، همه کارشناسـان معتقـد بودنـد کـه اگـر ایـران             

ظامی به کشتی هاي آمریکا منجر به افزایش فـشارهاي کنگـره   تصور کند که حمله مستقیم ن  
هاي کـویتی بـا خـروج از خلـیج      و افکار عمومی آمریکا براي لغو قرارداد حمایت از کشتی        

  . فارس خواهد شد، دچار اشتباه بزرگی شده است
به طور کلی تالش هاي ایران متوجه ایجاد یک دگرگونی تدریجی در اوضاع بود که با   

 از هرگونه تنش در روابط آمریکـا و عـراق، و کوشـش در تحقیـر طـرح آمریکـا و              استفاده
هـدف ایــن دگرگـونی تــدریجی، و راه   . ادامـه جنـگ اعــصاب آرام، صـورت مــی گرفـت    

هاي آمریکا براي حمایت  انداختن جنگ اعصاب در کنگره آمریکا بود تا بدین وسیله طرح   
نجـر بـه عقـب نـشینی نیـروي دریـایی       از نفتکش هاي کویتی لغو گردد و یا آن کـه حتـی م         

  .آمریکا از خلیج فارس شود
هـاي ایرانـی سـپاه پاسـداران یـک نفـتکش        ایران این برنامه  را به آرامی آغاز کرد، قایق 

سـپس  . نروژي را هدف آتش خود قرار دادند و آتش مخازن اصلی نفـتکش را فـرا گرفـت    
در ایـن  . ي نزدیک فاو دست زدندنیروهاي سپاه پاسداران به تالشی جهت تسلط بر اسکله ا       
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 ـ و  1 میلـی متـري ـ بـدون عقـب نـشینی       106هـاي   عملیات، چهل قایق سبک مسلح به توپ
  .تیربار و موشک انداز بودند

هاي دریایی قرار گرفت، درست در همـان      مورد اصابت مین   "برایمروز"کشتی باربري   
قایق تندرویی،  . رده بود  شوروي به مین برخورد ک     "مارشال چوخوف "اي که کشتی     منطقه

 را در مسیر خود به سمت رأس  تنوره بدون هیچ گونه اخطـاري هـدف دو   "نیهامر"کشتی  
  .موشک قرار داد که به کشتی اصابت نکرد و قایق گریخت

ایران به اقـدماتی پرداخـت کـه تـأثیر     ) اردیبهشت و نیمه خرداد( در ماه مه و اوایل ژوئن  
 متعلق به آمریکا را که در    "پاتریوت" ایران کشتی تجارتی     .بسیاري بر منافع آمریکا داشت    

مسیر خود به سمت بحرین می رفت، متوقف کرد و از آن خواست تا هویت خود را اعـالم            
ناوشکن ایرانی با مشاهده ناوشکن آمریکایی کوینگهام که به کمـک کـشتی آمریکـا              . کند

در ایـن  . آرام گرفـت )  خـرداد 28( ژوئـن  18شناخته بود، از محل دور شد و اوضاع تـا روز    
  .روز هواپیماي ناشناسی یک کشتی نفتکش یونانی را در نزدیکی کویت هدف گرفت

در جنـگ  ( عراق اولین حمله هـوایی مهـم خـود را    )  خردا30 و 29(  ژوئن 20 و  19در  
 انجام داد که یک نفتکش ایرانی مورد اصـابت       "استارك"پس از ماجراي ناو     ) نفتکش ها 

. عراق همچنین به دیواره غربی  جزیره خـارك حملـه کـرد            . ست قرار گرفت  موشک اگزو 
. شـد، یـک مـاه ادامـه داشـت      این حمالت که به اهداف متعددي در خلیج فارس انجام مـی           

ظاهراً عراق ضمن آنکه نگران بود مبادا حمایـت غـرب را در جریـان آتـش بـس از دسـت               
 میلیـون بـشکه در روز نفـت صـادر      3 تـا    2بدهد،مجبور به واکنش هم بود، چـرا کـه ایـران            

  .کرد و قیمت بیمه نفتکش ها در خلیج فارس نیز کاهش یافته بود می
هنوز معلوم و مشخص نبود که واکنش ایران در برابر این حمالت عراق چه خواهد بـود   

 کویت مـشاهده شـد و آمریکـا    "بندر االحمدي"که ناگهان تعدادي مین شناور در اطراف    
 فرونـد کـشتی   4بستان با عملیات مین روبی در بندرهاي کویت بـه وسـیله      اعالم کرد که عر   

همچنین آمریکا اعالم کرد که عربستان به زودي به نیـروي     . مین روب، موافقت کرده است    
هوایی آمریکا اجازه پرواز هواپیماهاي آواکس را مـی دهـد تـا دامنـه عملیـات شناسـایی و                    

  .ترش یابدفارس گس اعالم خطر هوایی به باالي خلیج

                                                
 . میلی متري است107ـ منظور مینی کاتیوشا  1
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عـراق یـک نفـتکش ترکیـه را در نزدیـک جزیـره  خـارك        ) 1366 تیر 4(  ژوئن25 در  
 مـایلی  120ایـران بـه دو نفـتکش در حـوالی     )  تیـر 6( ژوئـن 27هدف موشک قرار داد و در    

 تیـر  9(  ژوئـن  30 مایلی شرق عربـستان حملـه کـرد و در    60جنوب بند االحمدي کویت و      
  .تکش کویتی را هدف توپ قرار دادنیز یک کشتی ایران، نف) 1366

ایـن آتـش بـس شـامل جنـگ      . ایران پیشنهادي مبنی بر آتش بس جزئـی در جنـگ داد    
هاي  زمینی نمی شد، بلکه شامل خودداري از حمله به نفتکش ها و جلوگیري از تردد کشتی

ی آمریکا در پایان ماه ژوئن پیشنهاد ایـران را رد کـرد و حتـ         . عراقی در خلیج فارس می شد     
 1986 شـوراي امنیـت سـازمان ملـل ـ کـه در سـال        582فشار خود را براي پذیرش قطعنامـه  

ایـران  . صادر شده بود و در آن اجراي آتش بس از دو طرف خواسته شده بود ـ افزایش داد 
در پاسخ به این اقدامات آمریکا، دست به مانورهاي دریایی زد  و اخطاري براي این کـشور   

فارس، درسی تلـخ و فرامـوش     در صورت رودررویی با ایران در خلیج  فرستاد که ) آمریکا( 
  .ناشدنی خواهد گرفت

) هـا  حمایـت از نفـتکش  ( به این ترتیب روشن شد که ایران در برابر تالش هاي آمریکا              
هـاي   هرگز عقب نشینی نخواهد کرد و همچنین آمریکـا بـا خطرهـاي مهمـی از جملـه مـین             

  .هاي سبک و تندرو مواجه است  انتحاري و حمله قایقدریایی، اعمال تروریستی، حمالت
ایران که جنگ روانی را انجام مـی داد، حمـالت زمینـی را             ) 1366(1987در طول پاییز    

 ماه مه آتش سنگینی به وسیله توپخانه روي بـصره اجـرا شـد و برخـی           14در  . نیز قطع نکرد  
د شمال عراق نیز پشتیبانی و عملیات نظامی کوچک در طول مرز ادامه یافت و انقالبیون کر         

درست در همین زمان عراق به تقویت نیروي زمینی و مواضع پدافنـدي و       . تقویت می شدند  
  . گسترش عمق این مواضع خصوصاً در جبهه جنوبی پرداخت

پس از مدتی که بسیاري از مناطق پدافندي عراق تنها یک خط دفـاعی داشـت، در ایـن       
ایـران کوشـش خـود را     . فاعی پشت سرهم ایجاد گردید    مناطق خطوط متوالی و رده هاي د      

براي خشک کردن دریاچه  ماهی و سایر موانـع آبـی موجـود در برابـر بـصره، آغـاز کـرد،            
ظـاهراً ایـن اقـدامات بـراي آمـادگی        . همچنین یک خاکریز در شرق دریاچه احـداث کـرد         

 و 27 (1987  ژوئـن 18 و 17ایران دو حملـه کوچـک دیگـر در     . حمله دیگري به بصره بود    
حمله اول با کمک کردهاي شمال در نزدیـک اربیـل صـورت          . انجام داد ) 1366 خرداد   28
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 حملـه اي  1در جنوب هم در جبهـه میـان  . گرفت که از یک درگیري محلی ساده بیشتر نبود  
ایران حمله دیگري )  خرداد30( ژوئن 20در . شد که به شکست انجامید و نتیجه اي نداشت     

 مایل مربع از سـرزمین  24 کیلومتري مرز انجام داد که در آن،   8در عمق   در اطراف ماؤوت    
مـدعی شـد کـه    ) 1366 تیـر  6( ژوئـن   27اما عـراق در     .  روستا را در اختیار گرفت     5خود و   

  . حمله را دفع کرده و تمام زمین هاي متصرفه را باز پس گرفته است
  

  صلحتأثیر تالش هاي هیأت اعزامی از سازمان ملل براي تحقق 
 را صـادر  598، شوراي امنیت سازمان ملل، قطعنامه   )1366 تیر   29 ( 1987 ژوالي   20در  

کرد و در آن، نگرانی کشورهاي جهان را از هزینه و خسارات و خطرهـاي جنـگ ایـران و            
  .عراق اعالم و حمله به شهروندان غیرنظامی و استفاده از سالح شیمیایی را محکوم کرد

 عراق خواست تا آتـش بـس فـوري برقـرار و هرگونـه عملیـات       از هر دو کشور ایران و   
نظامی را در زمین و دریا و هوا متوقف سـازند و بـی درنـگ نیروهـاي خـود را بـه مرزهـاي         

  . شناخته شده بین المللی عقب نشانند
از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا گروهی را براي نظارت بـر اجـراي آتـش بـس          

ملیات نظامی، بدون درنگ اسیران دو کـشور مبادلـه شـوند و از         پس از توقف ع   . اعزام کند 
  .سایر کشورها خواست تا  از گسترش دامنه درگیري خودداري کنند

از دبیرکل سـازمان ملـل متحـد خواسـت تـا مـذاکراتی بـا ایـران و عـراق انجـام دهـد و                  
اسرع وقت اي را براي تحقیق و شناسایی آغازگر جنگ و ارائه گزارش به دبیرکل در  کمیته

  .ممکن تعیین کند
توانـد بـه    دبیرکل با کمک طرف هاي ذي نفع به بررسی راه حل هایی بپـردازد کـه مـی             

  .تسریع روند برقراري ثبات و امنیت در منطقه بینجامد
راه ها و اقدامات الزم و ضروري براي به اجرا درآمدن قطعنامه بار دیگر مـورد بررسـی              

  .قرار گیرد
راحت از عقب نـشینی فـوري نیروهـاي ایـران از اراضـی عراقـی و          به ص  598در قطعنامه   

این قطعنامه از ایران می خواست تا در بسیاري از مواضع خـود نـرمش       . تبادل اسیران یاد شد   
خواست تا به مرزهاي  طلبید، و از این کشور می    نشان دهد، اما از عراق نرمش کمتري را می        

                                                
  .  می باشد"غرب فکه" جبهه میان، نام عربی آن منطقه عملیاتی است، نام فارسی آن - 1
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ده شود کند و این بـه معنـاي اعتـراف بـه حقـوق      شناخته شده بین المللی اعتراف مطابقت دا    
  .  الجزایر بود1975بر اساس قرارداد ) اروند رود(ایران در شط العرب 

باید گفت که عجیب نیست اگر بگوییم این قطعنامه جدید هم هیچ تغییـري در مواضـع                
 متهم به ایران ایجاد نکرد و او را به پذیرش هیچ چیزي وادار نساخت، بلکه ایران قطعنامه را           

بس، مسئول آغاز جنگ   ایران خواستار آن شد تا قبل از اجراي آتش        . حمایت از عراق کرد   
  1.معرفی شود

را دوبـاره مطـرح کـرد و    ]  در برخی صـحنه هـاي جنـگ   ]    ایران طرح آتش بس جزئی      
همچنین روابط خود را با شـوروي    . خود را به ایاالت متحده امریکا افزود      ] سیاسی[حمالت  
شید و آن را مـستحکم سـاخت تـا جـایی کـه شـوروي ضـمانت کـرد هـیچ گونـه                      بهبود بخ 
ایـران فـوراً   . اي در شوراي امنیت به منظور تحـریم تـسلیحاتی ایـران تـصویب نـشود            قطعنامه

گفت و گوهایی با چین به منظور تضمین استمرار واردات اسـلحه و مهمـات و مخالفـت بـا               
  .نیت، آغاز کردقطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در شوراي ام

هاي کـویتی بـه اهتـزاز     پرچم امریکا بر فراز نفتکش] 1366 تیر 30 [ 1987 ژوالي 21در  
.  فـارس آغـاز کـرد    درآمد و نیروي دریایی امریکا حراست از کاروان هاي نفتی را در خلیج     

آمریکـا، مـدت چهـار مـاه در حـال          .  بـود  " عملیـات ارنـست ویـل      "نام رمز ایـن عملیـات       
زمینه اجراي این عملیات به سر می برد، با این حال ایـن مأموریـت داراي نقـاط          سازي   آماده

مهمترین نقطه قوت آمریکا این بود که همراه اولین کاروان نفـتکش هـا    . ضعف و قوت بود   
 فـري  4 که شامل 2که فقط دو نفتکش بود، حجم عظیمی از واحدهاي دریایی را روانه کرد      

  .ه خلیج فارس و تنگه هرمز می شد ناو و یک ناوشکن در منطق3گیت، 
این نیرو قبل از انجام دادن عملیات اصلی خود، به اجراي سه مانور آزمایشی پرداخـت،             

نـاو  . مریکا همچنین یک نـاو هواپیمـابر و مجموعـه همـراه آن را در اقیـانوس هنـد داشـت          آ
کـایی در منطقـه   میسوري و ناو هلی کوپتربر نیز در راه پیوستن به بقیه نیروهاي دریـایی امری              

  .خلیج فارس بود
                                                

.  را رد نکرد و این به خالف سایر قطعنامه هایی بود که به صراحت در حمایت از عراق متجـاوز صـادر مـی شـد    598 ایران هرگز قطعنامه     - 1
تغییر برخی بندها و اولویت بخـشیدن بـه بنـدي    ) الف:  در دو محورعمده خالصه می شد598یاسی ایران در برابر صدور قطعنامه   تالش هاي س  

هاي اعـراب و اسـرائیل    اخذ تضمین هاي الزم براي اجراي این قطعنامه به نحوي که به سرنوشت قطعنامه) ب. که به تعیین متجاوز پرداخته بود    
 . دچار نگردد

 خص نیست این ضعف چشم گیر، چرا به عنوان بزرگ ترین نقطه قوت معرفی شده است؟  مش- 2
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ها   واحد دریایی به همراه کاروان نفتکش4 تا 3در طرح عملیاتی پیش بینی شده بود که      
 و  18 – و اف 6-1؛ هواپیماهـاي  )  نفـتکش مـی شـد   2هـر کـاروان شـامل      . ( حرکت کننـد  

هـاي   پشتیبانی هوایی نیروي همـراه کـاروان را تـأمین کننـد؛ هواپیما          14 –جنگنده هاي اف    
  .آواکس نیز نقش اعالم خطر و هدایت را به عهده بگیرند

برنامه آمریکا این بود که در هر دو هفته یـک بـار در مـاه هـاي جـوالي و اگوسـت بـه                
دلیل انتخاب این فاصله زمانی نیز بـراي  . برآورد و برنامه ریزي مراقبت از کاروان ها بپردازد      

هـایی در خـصوص    آمریکـا نگرانـی  . ان بودآزمایش نتیجه عمل و شناسایی واکنش هاي ایر     
فشارهاي ناشی از تداوم حالت آمـاده بـاش دائـم در برابـر حمـالت انتحـاري یـا اسـتفاده از             

 نـاو  " و  "فـوکس "وسایل غیرکالسیک دیگر در جنگ داشت، به همین جهت ناوشـکن            
  میلیمتري آن ها قـدرت آتـش مـؤثري در برابـر    76 انتخاب شدند، چرا که توپ هاي  "کید

شــبیخون هــاي ناگهــانی ایرانیــان فــراهم مــی ســاخت و همچنــین اهــداف روي خــشکی را  
همه واحدهاي دریـایی امریکـا مجهـز بـه رادارهـاي دوربـرد و          . توانست هدف قرار دهد    می

با این حـال نقـاط ضـعفی    .  بودند"فاالنکس"هاي ضد موشک  هاي اطالعاتی و توپ    شبکه
 نداشتن هرگونه پایگـاه دریـایی یـا هـوایی محلـی      در این نیرو دیده می شد که مهمترین آن       

برداري بـود، همچنـین امکـان تـأمین دفـاع متقـاطع از کـشتی هـایی کـه خـارج از                قابل بهره 
کاروان حرکت می کردند براي کاهش امکان موفقیت یک حمله فشرده و سنگین، فـراهم               

  .نبود
ایران به سـرعت از  نقص دیگر این نیرو، کمبود وسایل پدافندي ضد جنگ مین بود که            

  .آن بهره برداري اساسی می کرد
در ایـن  . نداشتن پدافند ضد جنگ مین یکی از نقاط ضعف طرح عملیـاتی آمریکـا بـود        

بـا آنکـه   . بینـی نـشده بـود    طرح هیچ گونه اقداماتی براي حفاظت در برابر این وسـایل پـیش         
، بـا ایـن حـال نیـروي     اطالعات نیروي دریایی امریکا قبالً ایـن خطـر را گوشـزد کـرده بـود            

دریایی این کشور براي قبول مسئولیت مقاومت در جنگ مین، مجهز نبود و در این زمینه به           
 مـین  21در نیـروي دریـایی آمریکـا بـیش از          . نیروهاي هم پیمان اروپایی خود امیـد داشـت        

گذشت، وجود نداشت و همه این مین روب هـا       سال می  30روب قدیمی که از عمر آن ها        
 مـین روب عملیـاتی نیـز عهـده دار     3 فروند، در احتیـاط نیـروي دریـایی بـود، ایـن        3ز  غیر ا 
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خنثـی سـازي و   (مأموریت کشف و جستجو شدند و آمـاده اجـراي مأموریـت جنـگ مـین                 
  .نبودند) انهدام

آمریکا که با دامنه گسترده اي از تهدیدات رو به رو بود، فقط با بخش اندکی از نیروي         
ایــران داراي امکانــات گــسترده اي در پــشتیبانی عملیــات  . بــا آن بــودخــود، آمــاده مقابلــه 

هاي زمانی و انواع دیگر  ، مین)غوطه ور(مین هاي سطحی، مین هاي شناور   . گذاري بود  مین
و مــین هــاي ) مغناطیــسی، صــوتی، فــشاري، حرارتــی، کنتــرل از راه دور و غیــره ( هــا  مــین

وجـود داشـت و    ) صـوتی (ملیـات سـونار     مکانیکی بزرگ که امکان کشف آن به وسـیله ع         
  .هاي مغناطیسی هاي کوچک که کشف آن مشکل بود و مین مین

مشکل دیگر، مسافتی بود که کاروان از ابتداي ورود به تنگه تا رسیدن بـه بنـدر کویـت          
کـاروان مـی بایـست    . باید می پیمود و در طول این مـسافت  در معـرض خطـر قـرار داشـت       

تـا تنگـه   ) احتماالً دیگو گارسـیا ( مایلی از د نیا 100مل یک سفر  مسیري را می پیمود که شا     
 سـاعت  8 گره دریایی در ساعت کاروان، این مـسافت      16با احتساب سرعت    . هرمز می شد  

 مـایلی  20 مایل باقی مانده، کاروان باید از تنگه هرمـز در فاصـله    50در  . به طول می انجامید   
پس . طقه موشک هاي کرم ابریشم وجود داشت  منطقه ممنوعه ایران می گذشت، در این من       

 به سمت سواحل دوبی حرکت "ابو نویر "اي در نزدیکی      مایل به سوي نقطه    90از آن باید    
 60سـپس  . کند و این به معناي گذشتن از کنار ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچـک بـود        

 قطـر، راه در  "لهـالو " مایل دیگر تا جزیـره  60می پیمود و   ) الزقوم(مایل به سمت امارات     
 راه بود که با آب هـاي ایرانـی یـک مایـل     "شاه الوم " مایل تا    90پس از آن،    . پیش داشت 

در . مانـد   مایل بـاقی مـی  285 " راس تنوره "از این نقطه تا جایی در نزدیکی        . فاصله داشت 
از طرفـی  . تمام این مسیر، ایران می توانـست بهتـرین نقطـه مناسـب بـراي حملـه را برگزینـد          

زمـان  (اندهی امریکا به دلیل دخالت رسانه هاي جمعی نتوانست برنامه حرکـت کـاروان      فرم
  .را محرمانه نگه دارد...)  مسیر و –بندي ها 

 4به همراه ) 1366 تیر 31 ( 1987 ژوالي 22اولین کاروان مطابق برنامه تنظیمی، در روز       
 هـدایت شـونده بـود،    هـاي  واحد نظامی امریکا که در بین آن ها یک ناو مسلح بـه موشـک          

 و نفت کـش  " بریجتون"این کاروان شامل نفتکش غول پیکر      . حرکت خود را آغاز کرد    
هـاي خـود را بـر ضـد تهدیـد       از بدشانـسی، امریکـا بیـشترین موشـک        .  بود " جاس برسن  "

هاي کمتري را به سایر نقـاط خطرنـاك       احتمالی در تنگه هرمز متمرکز کرده بود و موشک        
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 21( ژوالي 24 صـبح روز   6:30این خطا به وضوح در سـاعت        . اده بود احتمالی اختصاص د  
  .روشن شد) 1366مرداد 

 شـمالی و نـصف   2558در این ساعت نفتکش غول پیکر بریجتون در عرض جغرافیـایی    
 شرقی با یک مین دریایی اصـابت کـرد؛ انفجـار مـین شـکاف بزرگـی در بدنـه          4950النهار  

کاروان مجبـور شـد کـه از    .  مخزن آن آب وارد شد31 مخزن از 4نفتکش ایجاد کرد و در  
و واحدهاي نظـامی دریـایی بـه ناچـار در عقـب      )  گره5 گره به    16از  ( سرعت خود بکاهد    

کــاروان چــاره اي جــز اســتفاده از دســتگاه هــاي ســونار . کـاروان بــه حرکــت ادامــه دادنــد 
ر صورت رؤیـت  نداشت و مردان مسلح بر سطح آب پراکنده شدند تا د         ) رادارهاي صوتی (

  . مین هاي شناور در سطح آب، آنها را هدف گلوله قرار دهند
پس ایران موفق شد تا از تنها نقطه ضعف موجود در کاروان آمریکا استفاده کند، بدون       

هـا بـا ایـران     آنکه رد پایی مشخص و اثبات کننده بر جا گذارد که نشان دهنده ارتبـاط مـین       
) مـین 60حـاوي حـداقل   ( که ایران سه میدان مین مختلف با آنکه پس از آن ثابت شد . باشد

  .ایجاد کرده است، لیکن امکان اثبات رابطه بین این عمل و ایران وجود نداشت
تأثیر اقدام ایران از آن جهت بیش از حد معمول بود که درست پس از اظهـارات یکـی           

« :  بـود وي گفتـه . از فرماندهان آمریکایی در خصوص عملیات اسکورت، صـورت گرفـت    
جنـگ درازمـدت، ایـران را    . همه چیز بر طبق برنامه و بدون دخالت ایران پیش رفتـه اسـت             

ضعیف کرده و نیروي هوایی آن ناتوان و نیروي دریایی آن ضعیف است و به صالح ایـران        
  »!نیست که وارد یک رویارویی مستقیم با آمریکا بشود
تفاده هـاي تبلیغـاتی از آن بپـردازد تـا     حادثه بریجتون منجر به آن شد که ایران را بـه اسـ    

مریکـا  آاي برضد سیاسـت   جایی که نخست وزیر این کشور ابراز داشت که این واقعه ضربه  
او هنگـام بیـان ایـن نکتـه،     . و موقعیت نظامی او وارد ساخته که آثار آن از بین رفتنی نیـست  

  . داشته انددر این ماجرا نقش) تیر غیب(بسیار تأکید داشت که دست هاي پنهان 
رفسنجانی بار دیگر تهدیدات خـود را علیـه کویـت آغـاز کـرد و      ] آقاي هاشمی [سپس  

اگر تأسیسات نفتی و مراکز ما هدف حمله قـرار بگیـرد، مـا نیـز تأسیـسات نفتـی و                  « : گفت
  ».مراکز دوستان عراق را هدف قرار خواهیم داد

مقابله اتخاذ کـرده اسـت و     خمینی هم اعالم کرد که ایران سیاست جدیدي براي          ] امام[
کویت تنها دولتی است که در منطقه به طور علنی از عراق در این جنگ حمایت می کند و 
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توانـد بـه هـر یـک از اهـداف       کویت را تهدید کرد که موشک هاي زمین به زمین ایران می 
در پــی آن ایــران مـین هــاي بیــشتري در جنــوب منطقــه اصــابت  . موجـود در کویــت برســد 

هفـت مـین دریـایی سـاخت     ) 1366 مـرداد  5(  ژوالي  27در روز   . پراکنده ساخت بریجتون  
نظر تحلیلگران این بود که آمریکا طـرح پیـشرفته و آمـاده اي بـراي     . کره شمالی کشف شد 

خمینی اعالم کـرد تـا   ] امام) [1366 مرداد 6(  ژوالي   28در  . مواجهه با چنین وضعیتی ندارد    
  . جنگ ادامه خواهد یافتزمانی که صدام بر سر قدرت است،

انتقـال مـین   . آمریکا براي یافتن راه حل و خـروج از ایـن معـضل، بـه زمـان نیـاز داشـت         
 روز به طـول مـی انجامیـد؛ بکـارگیري هلـی      15 تا 10هاي آمریکایی به منطقه حداقل      روب

کوپتر هم بدون وجود شناورهاي پشتیبانی مناسب امکـان نداشـت، در نتیجـه آمریکـا فقـط                   
 شـناور آزاد دریـایی بـراي    4به اعزام هوایی هشت فروند هلـی کـوپتر و آمـاده کـردن           قادر  

  .عملیات در خلیج فارس بود
آمریکــا در بکــارگیري هلــی کــوپتر و ایجــاد تــسهیالت الزم بــراي آن و اعــزام نیــروي 

بـا آنکـه   . مخصوص و استفاده از هر توانی در خلیج فارس، با مـشکالت مهمـی روبـرو شـد      
ی یک واحد کوچک دریایی را بـراي مـین روبـی پـذیرفت و بـه هواپیماهـاي               کویت میزبان 

 عملیات از خاك کویت را داد، ولی بـه دالیـل سیاسـی    17نظامی آمریکا اجازه انجام دادن   
  . در اعطاي یک پایگاه رسمی به واحدهاي نظامی آمریکایی، تردید نشان می داد

مک ممکن بـه آمریکـا بودنـد ولـی     بحرین و عربستان آماده تقدیم هرگونه حمایت و ک  
این دو کشور مایل به حفظ . این دو نیز با واگذاري رسمی پایگاه به آمریکا موافقت نکردند     

فشارهایی در داخل آمریکا نیز وجود داشت که از مـسئوالن          . یک موضع آرام نظامی بودند    
  .این کشور می خواست تا همه چیز علنی و غیرسري صورت گیرد

ت با را ه حل میانه اي موافقت کرد و آن پـشتیبانی از دو شـناور بـزرگ           در نهایت، کوی  
بحـرین و عربـستان نیـز تهیـه     . بود که درآب هاي بین المللی خلیج فارس لنگر می ا نداختند   

مسئله پایگاه نظامی به این صـورت حـل شـده و         . ملزومات این دو شناور را به عهده گرفتند       
عملیات تهاجمی یا شناسـایی یـا قـراردادن ابـزار جنـگ             انتخاب محلی براي کنترل هرگونه      

پدافند از این دو شناور را بـا  . نیز به پایان رسید... الکترونیک و اعزام تکاوران و کمین ها و         
و با چیدن کیـسه شـن بـراي    ) ضدموشک ( "فاالنکس" و سیستم "استینگر"موشک هاي   

  . کاهش تأثیر حمالت موشکی هوایی یا فردي، تأمین کردند
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آمریکا یکی از این دو شناور را به همراه یک سکوي نفتی که براي این گونـه اقـدامات     
 "هرکل" ایران مستقر کرد و نام رمز  "فارسی" مایلی جزیره    20مجهز شده بود، در فاصله      

اینجا نقطه مناسبی براي زیر نظر قراردادن مستمر فعالیت هاي ایـران           . به آن داد  ) هراکلیوس(
این اقدام موفقیت آمیز بود و فرمانـدهی نیروهـاي آمریکـایی را قـادر     . سی بود در جزیره فار  

اي دیگر در نزدیکی پایگاه قایق هاي تنـدرو ایـران در جزیـره       ساخت تا براي استقرار وسیله    
  .ابوموسی، طرحی دیگر آماده کند

ــرد و      ــود موافقــت ک ــین روب خ ــار کــشتی م ــت چه ــه فعالی ــزایش دامن ــا اف ــستان ب عرب
ی در یافتن چند مین به خرج داد، اما این کشور نیروي دریایی کوچک خـود را            های کوشش

در عملیات حمایت از کشتیرانی کویـت وارد نکـرد، چـرا کـه در ایـن صـورت در معـرض          
با این حال، عربستان با پشتیبانی دریایی از امریکـا در زمینـه       . تهدیدات ایران قرار می گرفت    

بحـرین نیـز بـا اجـاره دادن      . ن اضـطراري موافقـت کـرد      ارسال سوخت و اجازه لنگر انداخت     
برخی اسکله هاي خود موافقت کرد و اجازه داد تا از سـکوهاي نفتـی خـود نیـز بـه عنـوان                

.   مقابله و واکنش ایران، در هنگام حج صـورت گرفـت    1. پایگاه هاي کوچک استفاده شود    
مه سازمان داد، اما حکومت  هزار حاجی ایرانی در مکه مکر 70ایران تظاهراتی را با شرکت      

  . سعودي موفق به مقابله و خنثی سازي آن شد
 ماه جوالي با افزایش رودررویی ایران و همسایگان خلـیج فـارس و فرانـسه و بریتانیـا و       

با وجود مبارزه طلبی هاي ایران در مقابـل آمریکـا، ایـن کـشور هـیچ      . آمریکا به پایان رسید   
روز نداد و ایران همچنـان در معـرض واکـنش هـاي تنـد       گونه عقب نشینی از مواضع خود ب      

گرچه ایران در انجام دادن جنگ با شدت کـم، داراي آزادي عمـل بـود، لـیکن                . باقی ماند 
. این کشور در معرض خطر حمالت امریکا یا محاصره دریایی یا قطع مؤثر نفت قرار داشت       

نبـود، شـاید بـه ایـن دلیـل کـه       ظاهراً امریکا مایل به استفاده از فرصت و نقاط ضعف ایـران            
مسئوالن آمریکا از عدم موافقت احتمالی کنگره بـا هرگونـه اقـدام نظـامی شـدید نیروهـاي               

  .نظامی آمریکا، بیم داشتند

                                                
اگر چنین بـسیجی علیـه هـر کـشوري از جملـه      .  ظاهراً کشور دیگري باقی نمانده بود که به صف دشمنان جمهوري اسالمی ایران بپیوندد    - 1

سـود  ) اسـرائیل (هاي خود علیه دشمن دیرینـه شـان    ز تواناییمی بایست اعراب ا.  ساعت سقوط می کرد 24گرفت، ظرف    اسرائیل صورت می  
 . می جستند
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در ژوئن و جوالي حمایت خود را از مواضـع      . شوروي از این وضع بهره فراوان می برد       
گیري ایران را در  فرستاد و موضعحتی علنی به  عراق اسلحه می    . اعراب و عراق اعالم کرد    

در همین زمان، آمریکا را نیز محکوم و متهم ساخت کـه      . ادامه دادن به جنگ محکوم کرد     
سبب  افزایش تشنج و درگیـري در خلـیج فـارس شـده اسـت و اعـالم کـرد کـه هرگـز بـه               
حمایت از نفتکش ها نخواهد پرداخت و با طرح هاي امریکا مخالفت ورزید و اعـالم کـرد        

  .که آماده است در صورت تبعیت امریکا، نیروهاي خود را از خلیج فارس خارج کند
جنگ ادامه یافت و شـدت درگیـري بـین       ) 1366 شهریور   –مرداد   ( 1987در آگوست   

هیچ هفته اي نمی گذشت مگر آنکه ایـران بـه طریـق غیرمـستقیم            . ایران و غرب باال گرفت    
داد و هیچ فرصتی را براي ادامه  یایی آمریکا انجام میاقداماتی را در ایراد ضربه به نیروي در      

ها با تمام وسایل ممکن و اخراج آمریکا از خلیج فارس و یا مجبور سـاختن   حمله به نفتکش 
ایران در این زمان به افزایش فشار سیاسی و   . او به عقب نشینی نیروهایش، از دست نمی داد        

این اقدامات، امریکا امکانات نظـامی خـود را   در برابر . نظامی بر کویت و عربستان پرداخت    
در منطقه تقویت کرد، این امر نشان می داد که امریکا قصد مقابله  و رو دررویی با ایـران را   

  .دارد
ایـران در  . ظاهر شـد )  مرداد13( آگوست 4اولین گام در شدت گرفتن اوضاع، در روز       

زمان بندي . را در خلیج فارس دارداولین روز اعالم کرد که قصد اجراي یک مانور دریایی   
این مانور به نحوي تنظیم شده بود که بـا عملیـات اسـکورت یکـی از کـاروان هـا تعـارض                     

  . داشت
 که از ناو هواپیمابر برخاسته بود، بـا     14 –یک هواپیماي اف    )  مرداد 17( آگوست   8در  

 پـرواز خـود را بـه    یک فانتوم ایرانی رو برو شد و هواپیماي فانتوم بـدون توجـه بـه اخطـار،             
 که مشغول گشت شناسایی بـود،    p-3cسمت یک هواپیماي نیروي دریایی آمریکا از نوع           

 – رسید، یکی از جنگنده هاي اف p-3cهنگامی که هواپیماي ایرانی به نزدیکی       . ادامه داد 
 آمریکا یک موشک به سمت او شلیک کرد، لیکن هواپیماي ایرانی به سرعت موفق بـه          14

  .و هواپیماهاي آمریکایی آن را تعقیب نکردفرار شد 
شناور آمریکایی گوادل کانال به نیروي دریایی این کشور  در خلیج فـارس پیوسـت تـا            

 و موشـک  3هلی کوپتر هاي هجومی مسلح به موشک تاو  . توان جنگ مین را افزایش دهد     
یی امریکـا در  استینگر نیز آمدند تا به وسایل پدافند هـوایی و وسـایل هجـومی نیـروي دریـا                
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 نـاو ترابـري و تـیم نیـروي      4ناو میسوري هم به همراه یک نـاو و       . خلیج فارس افزوده شوند   
عراق بـار  . مخصوص دریایی و واحدهاي مهم دیگر، در حال حرکت به سمت منطقه بودند      

یک نفتکش پانامایی نیـز  . دیگر حمله هوایی و بمباران تأسیسات نفتی ایران را از سر گرفت      
ب تنگه هرمز به مین اصابت کرد که این حادثه، ششمین حادثـه اصـابت بـه مـین در      در جنو 

  .سه ماه بود، لیکن اولین حادثه در خارج از خلیج فارس، به شمار می رفت
در روز بعد، پنج مین جدید درنزدیکی فجیره کشف شد کـه همگـی سـاخت شـوروي                  

ناطق آلوده به مین گرفتـه اسـت و   بودند و این دلیل بر آن بود که ایران تصمیم به گسترش م   
ها در آنجا منتظر می مانند تـا از تنگـه بگذرنـد     حتی قبل از ورود به خلیج فارس که نفتکش     

رفسنجانی کوشـید تـا افکـار عمـومی جهـان را بـه ایـن سـمت                ] آقاي. [نیز آلوده شده است   
 اتهـام را بـه   او همـین . ها را پخش کرده انـد    هدایت کند که آمریکا و هم پیمانانش این مین        

عراق نیز وارد ساخت و افزود که به نیـروي دریـایی ایـران دسـتور داده تـا منطقـه را از ایـن           
  .ها پاك کنند مین

ایران در مورد انجـام دادن جنـگ مـین هـر محاسـبه اي کـه کـرده بـود، واکـنش آتـی                        
مـع  انگلیس اعالم کرد که یک دستگاه مین ج  . هاي اروپایی را درك نکرد یا نفهمید       دولت

فرانسه هم سه . کن به خلیج فارس اعزام می کند تا به ناوشکن انگلیسی در این نقطه بپیوندد         
 و دو ناوشکن فرانسوي "کلیمانسو"مین روب به همین منظور اعزام کرد تا به ناو هواپیمابر       

معنی این امر آن بود که بسیاري از وسایل مین پـاك کـن در حـال          . در خلیج فارس بپیوندد   
  . منطقه بودند تا با جنگ مین ایران مقابله کنندتجمع در

او وارد درگیـري بـا ایـران    . آمریکا در برابر تعهدي با سختی هاي روزافزون قرار داشت       
هـاي نظـامی آمریکـا در     شده بود و  این امر اساساً بر پایه این فرضیه بود که ایران از توانایی             

  . بروز یک جنگ واقعی، می هراسدایراد خسارات فراوان بر توان نظامی اش در صورت
با این حال براساس طرح و برنامه و نقشه تنظیمی، ایران همچنان قادر به ادامـه اسـتراتژي      
خود و زدن نفتکش هاي مربوط به سایر کشورها بود و به همین دلیل، امریکـا و کـشورهاي    

نها را زده بودند، نیز به حمایت از نفتکش هایی که پرچم آ) فرانسه و انگلیس( اروپاي غربی
  .بسنده می کردند
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اما هر یک از طرف هاي درگیـر در ایـن مـاجرا  ممکـن بـود، وارد محـدوده اختیـارات         
دیگري شوند، چنان که شوروي قطعاً قصد استفاده از فرصت به وجود آمده از این تشنج را      

  .به هر شکل و صورتی داشت
هنگامی که نیروي . ج عمان بودگام بعدي در اوج گیري دامنه جنگ نفتکش ها در خلی       

هـا در نزدیکـی    دریایی ایران در حـال انجـام دادن مأموریـت پاکـسازي و جمـع آوري مـین          
بود، دو ناو ترابري ایران به یـک شـناور لیبریـایی    ) با شش شناور و شش هلی کوپتر ( فجیره  

رهاي سـپاه  این اولین بار بـود کـه شـناو    . حامل مواد شیمیایی در خارج از تنگه حمله کردند        
این اوج گیري در زمـانی روي  . پاسداران در خارج از خلیج فارس حمله مستقیم می کردند         

داد که شوراي امنیت خواستار اعمال فشار بر ایران به منظور پذیرش قطعنامه آتش بس شده   
روشـن  . بود و دبیرکل سازمان ملل دیدارهایی را از دو کشور ایران و عراق ترتیـب مـی داد            

این حمله، صدام حسین را  در مورد بی حاصـلی و عـدم موفقیـت هرگونـه تـالش      است که   
براي عقد پیمان آتش بس متقاعد ساخت، لذا بار دیگر حمالت خـود را بـر ضـد شـهرهاي           

از سر گرفت و تبریز و گچساران را  بمباران کـرد،      ) 1366 مرداد   19( آگوست   10ایران در   
ف از جمله چاه هاي نفت، کارخانجات پتروشیمی، همچنین هواپیماهاي عراقی به سایر اهدا  

  .سیمان، قند، نیروگاه ها  و کارخانه آلومینیوم حمله کردند
عراق تهدید کرد که ضربات هوایی خـود را از اهـداف زمینـی متوجـه اهـداف دریـایی        

اول : خواهد کرد و به وضوح اعالم کرد که استراتژي او بر پایه دوعامل استوار شـده اسـت           
قدامات هیئت اعزامی از سازمان ملل و هرگونه تـالش دیگـر کـشورهاي خـارجی را            آنکه ا 

دوم آنکه از بازار نفت و . شمرد براي دست یابی به قرارداد همه جانبه آتش بس، غنیمت می
پـس از آنکـه ایـن    . ایراد ضربه به اهداف نفتی ایران براي تحمیل صلح استفاده خواهد کـرد    

بـه اجـراي ایـن    ) 1366 شـهریور  8(  اگوسـت  30د، عـراق در  تهدیدهاي لفظی کارگر نیفتـا    
 روزه، درسـت در همـان روزي کـه چهـارمین      45تهدیدات پرداخت و پس از یک توقـف         

کاروان آمریکایی به سمت کویت از تنگه می گذشت، جزیره خارك و مجتمع نفتی ایران            
  .در سیري و الوان را بمباران کرد

هـا،   ، شدیداً در معرض حمـالت هـوایی بـه نیروگـاه       در این زمان ایران به صورت نظري      
) 1366تابـستان   ( 1987در نیمـه سـال   . پاالیشگاه ها و تمام تأسیسات مهم نفتی قـرار داشـت    

 درصـد نفـت ایـران از    80.  درصد درآمد ارزي ایـران را تـشکل مـی داد        30صادرات نفت،   
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ك بـسیار ویرانگـر   روي کاغذ، ضربات وارده به جزیـره خـار    . جزیره خارك صادر می شد    
 6این جزیـره بـراي صـدور     . اما در عمل جزیره خارك باز هم به صدور نفت ادامه داد           . بود

 هـزار بـشکه   250ایران همچنین توان صـدور حـدود    . میلیون بشکه در روز طراحی شده بود      
از زمانی که سـهمیه  . نفت در روز از جزیره الوان و سیري در جنوب خلیج فارس را داشت          

 میلیـون بـشکه در روز تعیـین گردیـد، ایـران      3 میلیون بشکه در روز و سهم ایران         24اوپک  
 میلیـون بـشکه در روز را بـه    8/1توانست صادرات خود را از جزیره خـارك انجـام دهـد و           

  .ها صادر کند وسیله نفتکش
بــسیاري از تأسیــسات خــارك مــستحکم بودنــد؛ ابــزار کنتــرل آنهــا نیــز در ســازه هــاي  

اســکله هــاي آن در شــرق و در غــرب، از تأسیــسات بتــونی بــسیار . اشــتندمــستحکم قــرار د
این بدان معنا بود کـه عـراق بـراي ایـراد     . مستحکم، درست شده و به سهولت ترمیم می شد     

بایست تعـداد بـسیاري      خسارات مؤثر و تخریب جدي در این تأسیسات بتونی مستحکم، می          
گرچه پدافند هـوایی موشـکی قـوي    . کار گیردهواپیما را به طور مستمر براي بمباران آن به         

در خارك نبود، اما توان پدافند هوایی که در این جزیره مستقر بود این کفایت را داشت تـا       
خسارات مؤثري به نیروي هوایی عراق وارد آورد، خصوصاً اگر حمالت هـوایی عـراق بـه              

  .این جزیره ادامه دار باشد
یران در برابر خسارات موقتی که به جزیره خـارك  ا) 1366تابستان  ( 1987در نیمه سال    

توان صدور نفت و حتی تولید پاالیـشگاه هـا و      . وارد می شد، در امنیت نسبی به سر می برد         
 بـشکه در روز مـصرف داخلـی    000/250ایران فقط ! فعالیت تلمبه خانه ها نیز در امان بودند   

 6( نـی نفـت ذخیـره کـرده بـود      داشت و ناوگان نفتکشی آن در الرك، مقـدار بـسیار فراوا      
 نفتکش که ذخـایر سـوخت را بـه    11 میلیون بشکه نفت خام و 19نفتکش غول پیکر حدود  

 روز ایـران کـافی بـود تـا در صـورت بـروز       7این میزان سوخت ذخیره براي   ). همراه داشت 
  .حالت اضطراري یا خسارات موقت در خارك، مصرف کند

گزوسـت را ادامـه داد، امـا هواپیماهـاي ایـن           عراق همچنان به کارگیري موشک هـاي ا       
قـدرت  . کردنـد  کشور پیش از آنکه به حوزه دید عملیاتی موشک برسند، آن را شلیک می          

هاي فعـال در   اکثر نفتکش. این موشک ها نیز به حدي نبود که بتوانند نفتکش را نابود کنند         
کمتر از ناوهاي جنگی  فوت یا بیشتر طول داشتند و به همین دلیل         1000خلیج فارس حدود    

 میلـی  26 -22بدنه آنها از زره هاي خشک بـه ضـخامت      . در معرض خطر غرق شدن بودند     
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متر درست شده بود که قادر به تحمل شکاف بسیاري از گلوله هاي سنگین یا موشک ها و            
این موشک ها گرچه می توانستند زره را سوراخ کنند، اما انفجار سرجنگی     . راکت ها باشد  

معمـوالً بـا نفـت خـام خـاموش         ) مثل ماوریک، اگزوست، هـارپون و سـی کیلـر         (نها  اکثر آ 
هاي  نفتکش هاي خالی نیز مخزن. به ندرت نفت در نتیجه این انفجار مشتعل می شد        . شد می

خود را با گاز حاصل از موتورها پاك می کنند و اکسیژن و بخار نفت باقی مانده در مخزن       
 مخـزن  17ضمناً یک نفـتکش  . عملیات عادي همیشگی استرا بیرون می فرستند، این یک  

  .جداگانه دارد و در صورت شکاف برداشتن بدنه آن، فقط یک مخزن را آب پر می کند
هاي حامل گاز مایع داراي بدنه دو جداره اند که جـداره هـاي آن، دو فـوت بـا           نفتکش

موتـور  . کاهـد  یکدیگر فاصله دارند، این فاصله از شدت تـأثیر موشـک هـاي کوچـک مـی        
می توان گفت که نفـتکش هـاي حامـل    . بسیاري از نفتکش ها به راحتی قابل اصابت نیست        

بنزین تنها نفتکش هایی هستند که بیش تر در معرض خطر قرار دارند و این گونه کشتی هـا     
  .نیز در خلیج فارس کم بودند

حتـی ایـراد خـسارات    با توجه به این مسائل، عراق موفق به انهدام هیچ نفتکش ایرانی یا           
 نفـتکش  10در حالی که ایـران فقـط بـه    . مهم یا از کار انداختن آن براي مدت طوالنی نشد    

 نفتکش غول 6 نفتکش بود که 17براي تأمین ذخیره مطلوب خود احتیاج داشت، اما داراي     
پیکر در میان آنها قرار داشت و لذا از لحاظ تأمین نیازمندي هاي سـوختی در امنیـت کامـل          

  .ه سر می بردب
ضربات عراق در صورتی می توانست تأثیر بیشتري داشته باشد که این کشور مخلـوطی               
از انواع بمب هاي معمولی، بمب ناپالم، خوشه اي  و مـین هـاي زره شـکاف و بمـب هـاي                
لیزري را استفاده می کرد، یـا آنکـه از بمـب هـاي حـاوي مـواد ضـد زره و آتـش زا  بهـره             

هـاي خـارجی را مـی کـشت و در نتیجـه            گین نیـز خدمـه نفـتکش      بمب هاي سـن   . گرفت می
  .فارس خودداري می کردند هاي خارجی از اعزام نفتکش به خلیج شرکت

یا اینکه . بنابراین، عراق تجربه و فهم کافی براي درك عوامل مؤثر در هجوم را نداشت          
 بـود کـه هرگـاه    شـاید بـه همـین دلیـل     . قادر به دستیابی به این وسایل و ابـزار مناسـب نبـود            

خواست به ایران فشار وارد کند، تـالش خـود را روي زدن پاالیـشگاه هـا و نیروگـاه هـا         می
) خلـیج فـارس   (زدن این اهداف، در غرب و کشورهاي شوراي همکاري          . متمرکز می کرد  

هر حمله اي به ایـن تأسیـسات در آن   . چندان تحریک آمیز نبود، حمله به آنها نیز آسان بود    



 
 

 
 

  ارنامه و خاطراتک   
                                                                       1366نی هاشمی رفسنجا                      

 

624 

تأثیر بر توان صادرات نفت ایران، تأثیر بر اقتصاد ایـران و    : دف را دنبال می کرد    واحد سه ه  
بـا ایـن حـال بـراي     . تأثیر بر مردمی که در سرماي زمستان دچار کمبود سـوخت مـی شـدند         

کسب موفقیت و نتیجه الزم، عراق می بایست حمالت خـود را بـه طـور مـستمر و بـا دقـت            
یزي بود کـه هواپیماهـاي سـاخت شـوروي عـراق فاقـد آن           این همان چ  . داد بسیار، ادامه می  

قطعاً یک نیروي هوایی پیـشرفته تـر و مجـرب تـر مـی توانـست تـأثیر مطلـوبی روي                       . بودند
اهداف مورد نظر بگذارد، بدون آنکه محتـاج بـه ایـراد خـسارات متعـدد باشـد، امـا نیـروي                 

پایین بودن سطح پـشتیبانی فنـی و   . هوایی عراق فاقد خلبانان باکفایت به تعداد مورد نیاز بود    
گیـري دقیـق نیـز از       همچنین کمبود وسایل شناسایی خـوب بـراي کـشف اهـداف و هـدف              

  .نواقص دیگر عراق بود
بـه بـاالترین حـد خطـر     ) شـهریور (جنگ نفتکش ها در پایان اگوست و اوایـل سـپتامبر           

ایـن اضـافه بـر    رسید و عراق تعداد حمالت خود بر ضد اهـداف دریـایی را افـزایش داد، و          
.  آگوست بر ضد  اهداف اقتصادي و مناطق مـسکونی انجـام مـی داد    10حمالتی بود که از     

ایران کامالً مراقب بود تا کشتی هایی که مورد حمله قرار مـی دهـد، داراي پـرچم آمریکـا                
ایـران  . ایران و عراق زنجیره اي از تهدیدهاي لفظی را با یکدیگر مبادلـه مـی کردنـد    . نباشند

م کرد که از این پس هر ضربه اي را با ضربه دیگري پاسخ می دهد و عراق را به حمله           اعال
  . به غیر نظامیان متهم کرد

. ایران سپس دو نفتکش را هدف گرفت که در حال حمل نفت کشورهاي عربی بودنـد         
این اقدامات کالً به افزایش تعداد حمالت علیه کشتی ها انجامیـد، چنـان کـه تنهـا در یـک          

 کشتی، دو 11 هفت کشتی مورد حمله قرار گرفت و عراق اعالم کرد که در پنج روز،        روز
  .نیروگاه و مرکز مخابراتی را هدف حمله قرار داده است

زمـستان   (1988ادامه یافت و در  اوایل سـال    ) 1366پاییز     (1987این وضع تا پایان سال      
کـرد کـه احتمـال آتـش      س میعراق هرگاه احسا. نیز اوضاع به همین منوال گذشت     ) 1366

گرفت، یا آن گاه که افزایش تشنج را  بس کاهش یافته، یا هرگاه تحت فشار نظامی قرار می  
دید، دست به افزایش دامنـه تـشنج مـی زد امـا ایـران       موجب افزایش فشار غرب بر ایران می   

  .مطابق تشخیص منافع خود، سطح درگیري را باال می برد
بـه دنبـال تـصمیم انگلـیس و     .  فارس رو به افزایش گذاشتکم کم نقش اروپا در خلیج 

، )1366 مـرداد  20 ( 1987 آگوست 11فرانسه براي اعزام ناوهاي جنگی به خلیج فارس در          
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انگلستان فشار سیاسی دیگري را به کشورهاي بلژیک، ایتالیا و هلنـد وارد سـاخت تـا نقـش       
فشارها موجب تـشکیل جلـسه مـشترکی    در نتیجه، این . بیشتري در این ماجرا به عهده گیرند  

اما این اجتماع بدون هیچ گونه نتیجه مثبتی پایان یافـت و         . بین دولت هاي اروپاي غربی شد     
  . صرفاً به صدور یک بیانیه در مورد آزادي کشتیرانی اکتفا شد

آلمان با هرگونه اقدام عملی مخالفت ورزید؛ ایتالیا اصرار داشـت کـه اقـدامات بایـد از                  
هلنـد در  . ازمان ملل صورت گیرد؛ اما انگلیس و فرانسه وارد اقدامات عملی شـدند            طریق س 

متحد ساختن نظر دولت هاي اروپاي غربی کوشید، ولی هنگامی که این اجتماع با شکست            
روبرو شد، تنها مانده و به انگلستان پیوست تـا از پـشتیبانی هـوایی و لجـستیکی ایـن کـشور              

 به خلیج فارس اعزام می کند، بهره مند شود؛ انگلستان هـم   براي یک دستگاه مین روبی که     
هلنـد اعـالم کـرد کـه  دو     ) 1366 شـهریور  16 ( 1987 سپتامبر 7در . با این امر موافقت کرد   

. بلژیک نیز تصمیم بـه اعـزام دو مـین روب گرفـت    . فارس اعزام می کند   مین روب به خلیج   
رسیدند و پس از حمله ایـران  ) اوایل مهر  (هاي هلندي و بلژیکی در اواخر ماه سپتامبر        کشتی

 مـین روب، یـک   3 شـناور نظـامی شـامل    8به یک نفت کش ایتالیایی، ایتالیا اعالم کرد که     
. فارس اعزام مـی کنـد   فري گیت از کالس لویو و دو فري گیت از کالس میسترال به خلیج         

  . ج فارس شدندوارد خلی) 1366 شهریور 14 ( 1987 سپتامبر 5این کشتی ها در تاریخ 
در طول ماه سپتامبر، عراق به زدن اهداف پراکنده در خلیج فارس ادامـه داد ولـی ایـران      

 سـپتامبر یـک قـایق تنـدرو ایرانـی بـه یـک کـشتی نفـتکش             20مسابقه اي را آغاز کرد، در       
 سپتامبر، ایران نفتکش انگلیسی را هدف قرار داد که منجـر بـه      21در  . سعودي حمله ور شد   

ایـن اقـدام، واکـنش انگلـستان را برانگیخـت؛          .  و کـشته شـدن خدمـه آن شـد          آتش سوزي 
ایـن دفتـر وظیفـه خریـد     . انگلیس همه افراد عضو دفتر خرید ایران در لنـدن را اخـراج کـرد    

  .سالح و مهمات را به عهده داشت
پس از حادثه نفتکش بریجتون، آمریکا چندین بار بـه ایـران هـشدار داد کـه اقـداماتش                

گـذاري یـا    منجر به آن شود که آمریکا هر شـناور ایرانـی را کـه در حـال مـین             ممکن است   
کوشش براي مین گذاري در آب هاي بین المللی ببیند، بدون هیچ گونه اخطار هدف قـرار        

امریکا یک واحد از نیروهاي مخصوص خود را در ماه سپتامبر به خلیج فارس فرسـتاد       . دهد
 کشتی ایرانی که قصد مین ریزي داشـته باشـد، تهیـه    و طرحی را براي تعقیب و شناسایی هر   

کرد و در این امر از ماهواره ها، هواپیماهاي شناسایی و همچنین همـه وسـایل اطالعـاتی بـه       
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ویژه هلی کوپتر هاي مجهز به دستگاه هاي مخصوص، استفاده کرد تا فعالیت هاي دریـایی            
. لی بـه پخـش آن، تحـت نظـر بگیـرد     ایران را  در مین گذاري از لحظه بارگیري تا اقدام عم  

ایـن  . را گرفـت ) بـه نـام ایـران اجـر    ( آمریکا در عمل جلو فعالیت یکی از شناورهاي ایرانی  
 کـه در آن  – مایلی شمال بحرین و قطـر  50شناور از لحظه ترك بندر تا نقطه اي در حوالی   

عملیـات خـود را    ظاهراً کامالً احساس امنیت می کرد، چرا که    – عدد مین رها کرد      6نقطه  
 متري این شناور نزدیـک شـدند   500دو فروند هلی کوپتر تا  . در تاریکی شب انجام می داد     

که آن را در حال عملیات مین گذاري مشاهده کردند و اجازه حملـه بـه آن را درخواسـت            
کردند و پس از اخذ اجازه، اقدام به حمله کردند که با اجراي آتـش روي شـناور، مهمـات        

سپس گـروه مخـصوصی از نیروهـاي    . 1شد و پنج تن از سرنشینان آن کشته شدندآن منفجر   
  .  تن از سرنشینان را دستگیر کردند26دریایی وارد شناور شدند و 

بـه ایـن صـورت    . پس از آن،  عملیات انهدام کشتی و غرق کـردن آن صـورت گرفـت     
یس جمهـور ایـران در     این حمله در زمان حـضور  رئـ  2اقدامات ایران براي جهانیان افشا شد 

  . سازمان ملل صورت پذیرفت
اي که محل پخش   عدد مین ساخت شوروي با نقشه     8نیروهاي آمریکایی در این کشتی      

آن را نشان می داد، یافتند و فیلمی از سرنـشینان و مـین هـا تهیـه کردنـد کـه در آن، خدمـه            
یکا با پشتیبانی وسیع این اقدام آمر. کشتی از مأموریت پخش مین به تفصیل سخن می گفتند    

بین المللی مواجه شد و این امر سبب شد مسئوالن امریکایی بتوانند حـضور نظـامی خـود را            
. ایران در این ماجرا از حمایـت کامـل شـوروي برخـوردار نـشد     . در خلیج فارس ادامه دهند   

سخنگوي رسمی اتحاد شوروي هنگامی که از حق ایران در مـین گـذاري در خلـیج فـارس       
ی گفت، کامالً بـا احتیـاط صـحبت مـی کـرد، چـون شـوروي بـه هـیچ وجـه قـصد            سخن م 

  .خشمگین سازي غرب را نداشت
در همین زمان، جنبش هاي استقالل طلبانه کردهـا مـشکالت فراوانـی را بـراي عـراق و            
ترکیه ایجاد کرده بودند، در عوض هرگاه ایران عملیات نظامی خود را در جنـوب متوقـف           

                                                
حمله به یک ناو ترابري فـضاحتی بـود کـه    .  به صرف ادعاي یک طرف درگیر در جنگ علیه طرف مقابل، چیزي اثبات یا افشا نمی شود  - 1

 .!  ریزي بوده است او ترابري مشغول میناعتراف به آن براي آمریکا شرم آور بود، به همین جهت به ناچار مدعی شد که این ن

 همه کشورهاي غربی به سرکردگی امریکا وارد جنگ با ایران شدند و در زمانی که عراق حمـالت خـود را بـه اهـداف دریـایی وسـعت         - 2
 بـه خـود   "جنـگ  "م در چنین اوضاعی کوچکترین اقدام تدافعی ایران نا. در تالش براي کنترل و محدودیت ساختن ایران بودند . می بخشید 

 !   صلح نامیده می شد"می گرفت و حمایت هاي نظامی آمریکا و متحدانش از اقدامات تجاوزکارانه عراق
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واکنش عراق در . بخشید و کمک به کردهاي مخالف عراق را شدت می      می کرد، پشتیبانی    
 روستاي کردنـشین را  200عراق سکنه بیش از . برابر هر حمله جدیدکردها، شدیدتر می شد 

. اخــراج کــرد و آنــان را در منــاطق دیگــر اســکان داد) 1366پــاییز  ( 1987در اواخــر ســال 
  . شیدحکومت عراق فشار بر بقیه کردها را نیز شدت بخ

] منافقین[= جنبش مجاهدین . حکومت ایران خود با مشکالت داخلی خاصی مواجه بود   
این . خمینی به وجود آورده بود ] امام[به رهبري مسعود رجوي نگرانی هایی براي حکومت         

جنبش به وسیله منابع خارجی حمایت مالی می شد و موفق شده بود که میلیشیاي مخصوص 
نیروهـاي ایـن   . اد کند و نام آن را ارتش آزادي بخش خلـق بگـذارد  به خود را در ایران ایج  

این امر سبب شد تا سـپاه  . ارتش اقدام به برخی حمالت کوچک و انفجار چند بمب کردند    
به طـور کلـی   . پاسداران واحد خاصی را در غرب ایران براي مقابله با این جنبش ایجاد کند         

 حتی در مناطقی که تمرکز قوا داشت –ران  این جنبش خطر عمده اي براي امنیت داخلی ای        
  . به وجود نیاورد–

جنگ مشخـصات و خـصوصیات ویـژه اي بـه خـود           ) 1366مهر   ( 1987در اوایل اکتبر    
  :گرفته بود که به سه جهت گیري موازي تقسیم می شد

  .افزایش رو در رویی بین ایران و امریکا و اروپاي غربی ) 1
ملل بـراي قبـول صـلح و ازدیـاد فـشار آمریکـا بـراي             ادامه جنگ سیاسی در سازمان      ) 2

و تالش شوروي براي استحکام بخشیدن و تقویت روابط خود  ) قطعنامه(تحمیل بندهاي آن    
  .با اعراب

  .ادامه درگیري هاي محدود مرزي بین ایران و عراق) 3
ه ، ایران چندین حمله دریایی بـه وسـیل  )شهریور و مهر(در خالل دو ماه اگوست و اکتبر  

شناورهاي توپ دار خود بر ضد چند نفتکش انجام داد و عراق نیـز بـه همـین شـکل مقابلـه           
با این حال این اقدامات اثر قابل ذکري در حجم تولیدات نفتی هیچ یک از دو طـرف         . کرد

  .نگذاشت
ایران بعد جدیدي به ابعاد جنگ خلیج فارس افـزود و بـا شـلیک        )  مهر 23( اکتبر   15در  

م از شبه جزیره فاو به کویت، یک نفتکش لیبریایی را در حالی که لنگـر  موشک کرم ابریش  
اصابت این موشک به نفتکش خـسارات بـسیار فراوانـی بـه آن     . انداخته بود، هدف قرار داد   

 16در . امریکا و کویت هیچ گونه واکنشی در برابـر ایـن حملـه انجـام ندادنـد       . وارد ساخت 
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 مـایلی  7کشتی کویتی برخورد کرد که در فاصـله  اکتبر دومین موشک کرم ابریشم به یک       
آمریکا اعالم کـرد  .  قرار داشت و با پرچم آمریکا حرکت می کرد  "االحمدي"شرق بندر   

بـه  . که چون این کشتی داراي پرچم آمریکا بوده است، ایـن اقـدام را تالفـی خواهـد کـرد               
 فارس گلولـه بـاران   تالفی این عمل، ناوهاي آمریکا یک چاه نفت ایران را در جنوب خلیج 

نیروي مخصوص نیروي دریایی امریکا نیز یک چـاه نفـت   . کردند و آن را به آتش کشیدند   
این عملیات به منظور بازدارندگی ایران از تکـرار ایـن گونـه اعمـال     . دیگر را منهدم ساخت  

    1. صورت گرفت
از مواضـع  دولت هاي غربی از اقدام امریکا حمایت کردند، اما اتحـاد شـوروي بـاز هـم      

به یک فـري  ) در خلیج فارس( شوروي حضور نظامی خود را . سیاسی امریکا فاصله گرفت  
 مین روب و یک شناور کمکی کاهش داد و درخواست کـرد کـه ایـران و عـراق               6گیت،  

جنگ نفت کـش هـا را متوقـف کننـد؛ ناوگـان هـاي بیگانـه از منطقـه، بیـرون رونـد و راه                      
مین زمان اتحاد شوروي روابط خود را با ایران افزایش داد در ه. هاي سیاسی اتخاذ شود حل

  .و صادرات سالح به هر دو کشور ایران و عراق را ادامه داد
اولین واکنشی که در برابر عملیات امریکا صورت گرفت، پخش برخـی تهدیـدها علیـه          

هنگـامی کـه دوازدهمـین کـاروان بـدون هـیچ          . این کشور و گلوله باران شمال کویت بـود        
ادثه اي خلیج فارس را ترك می گفت، ایران، امریکا را متهم سـاخت کـه موجـب ایـراد            ح

 بـشکه در روز گردیـده    25000 میلیون دالر خسارت و کـاهش تولیـد نفـت بـه مقـدار                500
شوروي اقدام امریکا را محکـوم کـرد و    . ایران مشورت هایی را با شوروي آغاز کرد       . است

با همه این اوصاف، ایـران عملیـات نظـامی خـود را ادامـه      . آن را یک اقدام تروریستی نامید    
  . داد

  اکتبر موشک کرم ابریشم دیگري به کویت شلیک شد که به یک سکوي نفتـی  22در  
آمریکا واکنشی در برابر این حمله نشان نداد و اعـالم    . در مقابل بندر االحمدي اصابت کرد     

سترش نیرو و تأمین جزیره بوبیـان  ولی کویت را در گ. "کویت دفاع نمی کند  "کرد که از    
و ممانعت از هرگونه هجوم آب خاکی سریع ایران بر ایـن هـدف اسـتراتژیک مهـم، یـاري          

آمریکا و  کویت شناور بزرگی را  در مقابل اراضی کویت در آب انداختنـد تـا بـه              . بخشید

                                                
 تهاجم مستقیم آمریکا به تأسیسات نفتی ایران نشان آغاز اوضاع جدیدي در جنگ بود و در حالی صورت می گرفت که کمتـرین اقـدام         - 1

 .   حمالت، نام گسترش جنگ به خود می گرفتتدافعی ایران در مقابل این گونه
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این عمـل  . یردعنوان پایگاه اعزام و نقطه رهایی نیروهاي نظامی آمریکا مورد استفاده قرار گ     
رفت در صورت استفاده از پایگاه ها یا تسهیالت  براي گریز از مشکالتی بود که احتمال می     

  .زمینی کویت به وجود آید
کاروان سیزدهم نیـز  . ایران پس از این کامالً مراقب بود تا دست آویزي به امریکا ندهد           

یی خود را در خلیج فـارس  ظاهراً ایران اکثر فعالیت هاي دریا  . بدون هیچ حادثه اي گذشت    
  .متوقف ساخت تا ببیند امریکا در برابر آرامش ایران چه خواهد کرد

 و بـا اسـتفاده از نیـروي هـوایی،      1عراق جنگ نفـتکش هـا و جنـگ نفـت را ادامـه داد                
مخالفت خود را با هر شکل آتش بس جزئی و محدود اعالم کرد همچنین در همـین زمـان         

آغاز کرده بود، تغییر داد و توان خـود  ) مرداد(ر اواخر اگوست استراتژي قبلی خود را که د  
هاي ایران کرد تا مشکالتی را در تـأمین    را صرف حمله به سیستم هاي تلمبه خانه و نیروگاه         

ویژگی این اسـتراتژي آن بـود کـه ضـربات اقتـصادي        . سوخت کافی در زمستان ایجاد کند     
ران وارد می ساخت، همچنین سبب می شـد    مؤثرتر و سریع تري از قطع صادرات نفت به ای         

تا عراق از تعداد حمالت خود در خلیج فارس بکاهد و از فشارهاي وارده در زمینـه توقـف         
  . ها رهایی یابد جنگ نفتکش

ایران، عراق را متهم ساخت که اهداف شهري و غیرنظامی را هـدف قـرار داده اسـت و         
 ایرانـی برحـذر داشـت و از شـهروندان عراقـی      رادیو ایران حکام بغداد را از انتقام نیروهـاي    

ساکن در نزدیکی اهداف اقتصادي و نظامی خواسـت تـا منـازل خـود را تـرك کننـد و بـه                
ایران با این هشدار قصد داشت تا در بـین مـردم    . شهرهاي مقدس کربال و نجف پناه بیاورند      

 اکتبـر  20 تـا  4خ عراق از موشک هاي اسکاد ایرانی ترس بیندازد؛ موشک هایی که از تاری             
  . چهار فروند از آنها در بغداد فرود آمد)  مهر28 تا 12(

عراق عملیات پدافندي موفقی را در نزدیکی بـصره علیـه اکثـر حمـالت ایـران کـه نـام                  
کربال بر آن نهاده بود، اجرا کرد، لیکن ایران از آرزوي خود براي انجام دادن حملـه نهـایی     

همچنـان در حـال جـذب نیـروي داوطلـب بـراي چنـین        و پیروزي آفرین دست برنداشت و    
ابتکار عمل در دست ایران باقی مانـده و  ) 1365-66 ( 1987در نبردهاي سال    . حمله اي بود  

                                                
فارس به منظور تأمین امنیت کـشتی رانـی نبـوده، بلکـه       سکوت آمریکا در برابر اقدامات عراق، ثابت می کند که حضور آمریکا در خلیج  - 1

 عـراق بـه نفـتکش هـا نیـز      عمالً وارد حمایت نظامی از عراق گردیده است، زیرا در غیر این صورت آمریکـا مـی بایـست در مقابـل حمـالت              
 . واکنش نشان می داد
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با این وجود اوضـاع، ظـاهري فریـب    . ها، اقدامی صورت نداد عراق جز اجراي برخی پاتک    
مـل در پیـدایش مرحلـه    سـه عا . انگیز داشت چرا که مسیر جنگ در حال تغییر ریشه اي بود      

  :جدید از جنگ، دخالت داشت
  .  مجموعه اي از تغییرات در نیروهاي مسلح عراق و روش هاي نبرد– 1
 تغییر سیاسی در ایران به دنبال استمرار جنگ به سبب خسارات اقتصادي و نظامی و    – 2

   1. نامناسب بودن روش هاي نبرد
  .سیاسی ایران حضور غرب در خلیج فارس و افزایش انزواي -3

بر :  به نمایش گذاشتند" تجربه" و " توان"نیروهاي عراقی تحوالت مثبتی را در زمینه   
زد، غلبـه کردنـد؛    خطاها و کوتاهی هایی که در هفت سال طوالنی جنگ از آنـان سـر مـی           

تاکتیک هاي هوایی و دریایی جدید بهتري را به کـار گرفتنـد  و از توصـیه هـا و راهنمـایی         
همچنین آنهـا از منـابع    . ز منابع خارجی دریافت می کردند، به خوبی بهره گرفتند         هایی که ا  

متعدد به اسلحه و تکنولوژي جدید دست یافتند و دخالت غرب در خلیج فارس نیز به آنهـا            
بسیار کمک کرد، خصوصاً آنکه در کنار فشارهاي فزاینده بلوك غرب بر ایـران، اقـدامات    

  .شده بود) ایران(اي جهانی این کشور ایران هم تقریباً موجب انزو
  

  خطاهاي سیاسی و استراتژیک ایران
ایران خـسارات بـسیاري متحمـل شـد و حمـالت مکـرري          ) 1366 (1987در خالل سال    

انجام داد که موجب کاهش نیروي انسانی و از دست رفتن حمایت مردمی از جنـگ شـد و    
. ین شـور انقالبـی و عقیـدتی کنـد    نتوانست اسلحه مدرن و موقعیت نظامی مناسب را جایگز       

 یعنی اعتماد بر –همچنین ایران در همه نبردهاي خود اصرار بر ادامه روشی شکست خورده   
فرماندهی ایران در نتیجه خـسارات بـشري سـنگین و بـه     .  داشت–امواج انسانی در حمالت    

را از جهت وعده هاي فراوان پیروزي که تحقق نیافتـه بـود، حمایـت مردمـی و نفـوذ خـود               
  2. دست داد که این خطاي سیاسی سنگینی بود

                                                
 مروري بر تحوالت ایران نشان می دهد که هیچ گونه تغییر سیاسی خاصی در ایران رخ نداده بـود؛ چـه در میـان مـسئوالن، چـه در میـان             - 1

ود داشـت و در ایـن سـال بـه     عمـالً وجـ  ) 1362( مردم؛ شاید  انتصاب آقاي هاشمی رفسنجانی به سمت فرماندهی جنگ که از سال هاي قبـل    
 . این انتصاب تغییر خاصی در هیچ یک از شرایط پیش نیاورد. صورت علنی مطرح گشت، مورد توجه نویسنده قرار گرفته است

 چون نویسنده از اوضاع داخلی جمهوري اسالمی ایران بسیار کم اطالع بوده است، نتوانسته به درستی عوامل موفقیت جمهـوري اسـالمی     - 2
) تـب انقالبـی و عقیـدتی   ( در مورد اخیر . شناسایی کند و در بسیاري از موارد، نقاط قوت رزمندگان اسالم را نقطه ضعف تلقی کرده است را  
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ایران همچنین اشتباهات استراتژیکی فراوانی مرتکب شد، مانند ادامه رویـارویی دریـاي          
 و ادامه رد آتش بس کامل و اصـرار بـر   1نظامی و مستمر با امریکا و سایر دولت هاي غربی       

موجـب  ) کامـل (تـش بـس    ایـن رد آ 2. آتش بس جزئی در دریا کـه تحقـق آن محـال بـود       
این امر در تـوان ادامـه جنـگ ایـران اثـر      . افزایش انزواي سیاسی و استراتژیک ایران گردید      

ایران نکته مهمی را که دائمـاً بـه اثبـات رسـیده، فرامـوش کـرد و آن اینکـه             . منفی گذاشت 
ل، به پایان نمی رسـند، در مقابـ  ) دشمن(گاهی برخی از جنگ ها حتی با انهدام توان نظامی    

. مجموعه اي از عوامل سیاسی و نظامی مـی تواننـد تـوان ادامـه جنـگ را از دشـمن بگیرنـد         

                                                                                                              
هیچ گاه مسئوالن سیاسی و نظامی مدعی نبودند که این ویژگی جاي سالح و موقعیت نظامی را پر می کند، بلکه شور عقیـدتی و انقالبـی کـه     

هـاي   اي در کلیـه موفقیـت   هاي ایران داشته و ایـن عامـل، تـأثیر شـناخته شـده       یاد می شد، نقش محوري در پیروزي   "روحیه"ن  از آن به عنوا   
رزمی داشت؛ شاهد این ادعا، پیروزي رزمندگان اسالم با اتکاء به این اصل و سایر اصول بود که نه تنها در ابتداي جنـگ بلکـه در اواخـر آن        

   کـه منجـر بـه تـصرف منـاطق شـلمچه و       1364 در زمـستان سـال   8یـروزي رزمنـدگان اسـالم در عملیـات والفجـر      پ. نیز بارها مشاهده شد   
   هاي پیچیده در طرح ریزي، غافلگیري، انتخاب هـدف، و ابتکـار    حلبچه گردید، عالوه بر بهره گیري از دانش ها و فنون نظامی و تا کتیک

 . اعتماد به کارایی رزمندگان آموزش دیده وکارآمد حاصل شدبا استفاده از پشتوانه اعتقادي و ... عمل و 

در آن زمان هیچ یک از دولـت هـاي غربـی تمـایلی بـه حفـظ امنیـت        .  جنگ در دریا با حمالت عراق به کشتی ها و نفتکش ها آغاز شد   - 1
سیمه نیروي دریایی خـود را بـه بهانـه حفـظ     با حمله به چند نفتکش حامل نفت عراق، آمریکا و متحدانش سرا  . کشتیرانی از خود نشان ندادند    

در واقع، این ایران نبود که مایل به درگیري با امریکا و متحدانش بـود، بلکـه آنچـه در سـال     . امنیت امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس کردند   
د و ایـن نبردهـا همچـون جنـگ      موجب بروز درگیري شد، خواست و تمایل این قدرت ها براي رویارویی مستقیم با ایـران بـو        1367 و   1366

 حـداقل  –در حقیقت قدرت هاي بزرگ با علم به اینکه ارتـش عـراق در انجـام دادن مأموریـت هـاي خـود       . تحمیلی بر ایران تحمیل می شد    
اي سرکوب و مهار انقالب اسالمی در مرزهاي خود، موفق نشده است، خود وارد عرصه شدند و براي تحمیل یک صـلح ناعادالنـه از ابزارهـ         

جمهوري اسالمی به ناچار مجبور به دادن پاسخ هاي نظامی حداقل به این تهاجمات بود، چگونـه مـی تـوان هـم زمـانی      . نظامی استفاده کردند  
را تصادفی قلمداد کـرد؟ بـا حملـه امریکـا بـه سـکوهاي نفتـی        ) عراق در فاو و امریکا در خلیج فارس ( 28/1/1367تهاجم امریکا و عراق در     

خلیج فارس را یک اشتباه دانست؟ و شلیک دو موشـک بـه هواپیمـاي مـسافربري ایـران را نادیـده گرفـت؟ از ایـن گذشـته حـضور            ایران در   
نظامی امریکا و متحدانش در خلیج فارس فرصت مناسبی را در اختیار عراق قرار داد تا بدون هیچ محدودیتی حمالت خـود را در ایـن آبـراه             

اما همین حضور به منظور ایجاد محدودیت هـاي فزاینـده   . ایی نیز حمله کند و امریکا نیز از آن چشم بپوشد  گسترش دهد و حتی به ناو امریک      
 ! آیا مقابله با این محدودیت ها اشتباه استراتژیک است؟ یا تسلیم در برابر آنها؟. براي ایران بود

 چگونه ممکن است از کـشوري کـه دشـمن، بخـش عمـده اي از      . عراق به عنوان یک پدیده انتزاعی می نگرد– نویسنده به جنگ ایران  -  2
 مصوب شـوراي امنیـت سـازمان ملـل قبـل از      هاي نگاهی به قطعنامه! انتظار قبول آتش بس داشته باشیم؟. خاك آن را به اشغال درآورده است 

هـاي بـه حـق     بی اعتنـایی بـه حـداقل خواسـته    ، نشان می دهد که چگونه این شورا با در نظر گرفتن خواسته ها و تمایالت عراق و   598قطعنامه  
، بـی  598اصرار ایران بر حداقل شرایط خود در کلیه زمینه ها تـا قبـل از قطعنامـه    . ایران، زمینه هاي برتري عراق را در جنگ فراهم می آورد         

ه ویـژه در عملیـات تـصرف فـاو و     توجهی نظام بین الملل را به دنبال داشت، اما به محض آنکه دنیا متوجـه برتـري نظـامی ایـران در جنـگ بـ            
 پرداخـت  " و "شناسـایی متجـاوز  "خواسـته هـا توجـه کـرد و بنـدهایی نظیـر           شد، بـه ایـن  ) 5 و کربالي 8عملیات والفجر ( شلمچه 
 مـسئوالن  بـا ایـن همـه،   . توانست حداقل پاداش ایران در سرکوب تجاوزات عـراق باشـد   اما این نیز نمی .  گنجانید 598 را در قطعنامه     "غرامت

 .جمهوري اسالمی ایران این قطعنامه را رد نکردند و تنها خواستار جا به جایی در برخی بندها و مواد آن شدند
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ایران در به کارگیري امکانات و توان هاي خود نیز به خوبی عمل نکرد و نکوشید تا مطابق          
  . روند جنگ، به دگرگونی و تحول و پیشرفت این امکانات بپردازد

اعتقـاد و ایمـان نداشـت و    ) بـین نیرویـی  ( مشترك فرماندهی نظامی ایران به تئوري نبرد   
 می تواند جاي خون مصرف شـود، بـه همـین        "آموزش کافی و خوب   "باور نمی کرد که     

دلیل جوانان خود را پس از دیدن آموزش هـاي دو هفتـه اي، روانـه نبـرد مـی کـرد، بـدین               
  . گمان که شور انقالبی می تواند جاي تجربه نظامی را بگیرد

  
  1988 سال سیر جنگ در

ایــران حملــه دیگــري را آغــاز کــرد کــه نــام       ) 1366 دي 25 ( 1988 ژانویــه 15در 
ایـن عملیـات در منطقـه مـرزي مـاؤوت در جبهـه شـمالی         .  بـر آن گذاشـت     2المقـدس    بیت

  .  در آن حضور عملیاتی داشت1987سلیمانیه صورت گرفت؛ منطقه اي که ایران از بهار 
 قلـه کوهـستانی   29 تپـه و  11 کیلومتر مربع شامل 42 که ایران در پی این نبرد اعالم کرد 

 تن نیز اسیر شـده  750 تن از عراقی ها کشته یا زخمی و     3500را به تصرف درآورده است؛      
ایـن منطقـه بـراي ایـران اهمیـت اسـتراتژیک       . اند، اما عراق ادعاهاي ایران را تکـذیب کـرد     

 در جبهـه شـمالی اوضـاع بهتـري     داشت و به او کمک می کرد تا براي عملیات آینده خود           
  .داشته باشد و همچنین توان کمک رسانی ایران به انقالبیون کرد را نیز افزایش می داد

ها  در جنگ هوایی، عراق حمله به کشتی ها و سایر اهداف مثل سدها، پل ها، پاالیشگاه    
 جـز حملـه بـه    ایـران . ادامـه داد ) بهمن و اسفند(را در طول ماه هاي دسامبر، ژانویه و مارس        

 و موشـک اقـدام دیگـري    4 –برخی کشتی ها در ماه ژانویه بـا اسـتفاده از هواپیماهـاي اف         
به نظر می رسید که فرماندهی ایران پس از اصابت نکردن موشک ها به اهداف،  . انجام نداد 

به این نتیجه رسیده بود که این موشک ها قدیمی شـده انـد و عمـر عملیـاتی آنهـا بـه پایـان             
  . است و الزم است تا قبل از به کارگیري مجدد، اصالحاتی روي آنها انجام شودرسیده

عــراق بــه جزیــره خــارك حملــه کــرد و پیوســته  ) 1366 بهمــن 18 ( 1988 فوریــه 7در 
هواپیماهاي خود را به پرواز درمی آورد تـا پدافنـد هـوایی ایـران را شناسـایی کنـد و آن را            

 خـود  14 –ایـران از هواپیماهـاي اف   ) بهمـن (اه فوریـه  این امر موجب شد تا در مـ    . بیازماید
 14 –هواپیماهاي اف . براي کمین هاي هوایی در مسیر پرواز هواپیماهاي عراقی، بهره گیرد    

 1 – بودند و موفق شدند یک فروند میراژ اف     AIM-9مسلح به موشک هاي هوا به هواي        
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 خود را از دست داده بود امـا بـا ایـن    با اینکه ایران اکثر توان هوایی   . عراق را سرنگون کنند   
 . در اختیار داشت14 – فروند اف 9 تا 7 و 5 – فروند اف 20، 4 – فروند اف 20حال هنوز 

شروع شد؛ عـراق  ) 1366بهمن  (1988تغییر مهمی که در جنگ به وجود آمد، از فوریه   
ات فراوانـی وارد  ، این حمله خـسار  ) فوریه 27روز  ( به تلمبه خانه نفت در تهران حمله کرد         

ایران نیز جنـگ شـهرها را مجـدداً آغـاز      . ساخت و  ایران مجبور به جیره بندي سوخت شد         
این بزرگترین حمله موشـکی  .  روانه بغداد ساخت" بی – اسکاد   "کرد و تعدادي موشک     

اما تـأثیر  .  موشک بر بغداد فرود آورد21ایران بیش از   . ایران از آغاز جنگ تا آن زمان بود       
  . می این حمله موشکی بسیار کم و ضعیف بودنظا

ــه، در    ــن حمل ــه ای ــه 29عــراق در پاســخ ب ــرد  ) دهــم اســفند(  فوری ــنج موشــک دورب پ
 را به سمت برخی شهرها در عمق خاك ایران شلیک کرد و این ضـربه را چنـد       "الحسین"

عـاتی  هـاي اطال  این موشک هاي دوربرد، هم براي ایران و هم براي دستگاه.  بار تکرار کرد 
در حقیقت این موشک ها با کاهش وزن سرجنگی موشک هـاي       . غرب غافلگیر کننده بود   

به گونه اي که تهران و برخی از شهرهاي .  و افزایش برد آنها ساخته شده بود"بی-اسکاد"
رسید که عراق می  به نظر می. در عمق ایران در تیررسی این موشک هاي جدید قرار گرفت 

جنگ را به مردم ایران نـشان دهـد و سـازمان ملـل را      ) ادامه(رهاي  خواست تا اهمیت و خط    
براي برقراري روابط ایران و شوروي را نیز داشت و تا حدي نیز موفق شـد، چـرا کـه ایـران           

  .اعالم کرد اجزاي به دست آمده از موشک ها نشان می دهد که ساخت شوروي هستند
أثیر حمالت سابقش بود و نگرانی تأثیر حمالت موشکی جدید عراق به مراتب بیش از ت

هاي فرماندهی و مردم ایران را به ویژه بر اثر احتمال به کارگیري سرجنگی هـاي شـیمیایی،      
 میلیـون تـن از تهـران در نیمـه     1افزایش داد چندان که برخی گزارش ها حکایت از خروج       

 1. میلیون تن در آوریل، می کرد3 و 1988مارس 

                                                
 واقعیت این است که رهبري نظامی جمهوري اسالمی ایران همواره در مورد جان و مال مردم حساس بود و تحمل وارد آمـدن خـسارات       - 1

جمهوري اسالمی در برابر حمالت بی رحمانه صـدام بـه مـردم بـی گنـاه،  مـی       . شامل مردم عراق نیز می شداین حساسیت  . به آنان را نداشت   
بایست مقابله به مثل می کرد اما در این حرکت نیز همواره تأکید بر این بود که حتی االمکان به مـردم بـی گنـاه و بـی دفـاع عـراق صـدمه اي         

ی رحمانه رهبران عراق بود کـه حتـی بـه مـردم خـود نیـز رحـم نکـرد و آنهـا را هـدف حمـالت            نقطه مقابل این حساسیت رفتار ب   . وارد نشود 
البته ضمن قبول تأثیر حمالت موشکی عـراق بـر کـاهش جمعیـت     ). بمباران شیمیایی مردم حلبچه به دستور حکومت عراق( شیمیایی قرار داد  

مـصادف بـا تعطـیالت نـوروزي اسـت کـه همـه سـاله جمعیـت تهـران در ایـن            تهران، باید این نکته را نیز یادآور شد که نیمه مارس و آوریل     
 . یابد و در آن زمان شاید بر اثر موشک باران عراق، میزان مسافرت ها افزایش یافته بود تعطیالت بسیار کاهش می
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  مارسنبردهاي زمینی جدید در 
بار دیگر ایران نیروهاي جدید خود را در شمال گسترش داده و برخی عملیات هجـومی   
را در نزدیک منطقه مرزي و اطراف شهرهاي حلبچه، خورمال، خرمار، دوجیله  و دربنـدي            

انجـام داد و  ایـن شـهرها را      )  کیلومتري شمال بغداد   250( خان عراق واقع در غرب نوسود       
 کیلومتر مربع از استان سلیمانیه را نیز   25ان کرده شش روستاي مرزي و       با توپخانه گلوله بار   

  . به تصرف خود درآورد
 متوقف ساخته – که با دو لشکر صورت گرفته بود –عراق اعالم کرد که حمله ایران را 
 موشک زمین به زمین روانـه  7در همین زمان عراق . و یک هزار سرباز ایرانی را کشته است  

هدف ایران دستیابی و تسلط بر بیشترین .  شهر ایران را بمباران هوایی کرد    6 تهران ساخت و  
مساحت ممکن در شمال عراق بود تا بتواند پیشروي به سمت سلیمانیه و تـسلط بـر دریاچـه                 
سد دربندي خان را ممکن سازد، ایـن دریاچـه واقـع در پـشت سـد مخزنـی دربنـدي خـان،            

 و شـمال عـراق و بغـداد از بـرق تولیـدي آن بهـره          بزرگترین دریاچه عراق به شمار می آید      
  .گیرند می

ایران در منطقه اي کوهستانی با استفاده از تعداد اندکی جاده ارتبـاطی دسـت بـه حملـه             
اي  توانـست وارد منطقـه   کـرد و مـی   می زد، اما این حمله راه ایران را به داخل عراق بـاز مـی     

. هـا، بـر قـدرت آتـش عـراق فـائق آیـد       شود که با استفاده از طبیعـت زمـین و حـضور کرد            
هاي تاکتیکی شدند، به همین جهت این      نیروهاي ایران در این حمالت موفق به غافل گیري        

اما عراق بهترین نیروهاي خود را در جنوب نگه . حمالت با موفقیت هاي اولیه رو به رو شد     
دید ایران در آن مناطق داشت تا آماده اجراي حمله متقابل علیه ایران شود و البته از حمله ج  

 لشکر داشت که نبـرد کوهـستانی بـراي    2عراق در مناطق جلو فقط     . نیز بیم داشت  ) جنوبی(
  .آنها دشوار بود

یکی از اشتباهات تاکتیکی عراق دراین مقطع، عقب نشینی از بسیاري ارتفاعـات مـسلط         
، ایـران توانـست   پس از ایـن عقـب نـشینی   . بر منطقه به منظور پدافند از شهرهاي مرزي، بود       

اقدام به دور زدن نیروهاي عراق و اجراي عملیات احاطـه اي علیـه آن هـا کنـد، امـري کـه             
منجر به سقوط تعدادي از شهرهاي عراق و در نتیجه تسلط ایـران بـر ارتفاعـات مـشرف بـر                 
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این امر همچنـین موجـب پراکنـدگی نیروهـاي عـراق در پدافنـد از شـهرها و مـرز          . آنها شد 
 همین سبب نتوانستند تمرکز قواي الزم را براي سازماندهی یک پدافند قوي بـه           گردید و به  

از سوي دیگر، وجود کردهاي معارض و نفوذ آنها در داخل خـاك عـراق و       . وجود آورند 
نتیجه نهایی آن بود که دو لـشکر عراقـی   . هاي مواصالتی عراق، بر مشکل می افزود  قطع راه 
از دسـت دادنـد و تعـداد بـسیاري تانـک و زره پـوش و           هزار نیـروي خـود را        3 تا   2حدود  

با این وجود، ایرانی ها نتوانستند به آن میزان . واحدهاي توپخانه و مهمات نیز از دست رفت      
وارد عمل شوند که پشتیبانی عراق از نیروهاي در خط را قطع کنند و از این اقـدام خـود بـه        

 و عربستان آماده تقدیم هرگونـه حمایـت   بحرین. برتري تاکتیکی یا استراتژیکی دست یابند 
و کمک ممکن به آمریکا بودند ولـی ایـن دو نیـز بـا واگـذاري رسـمی پایگـاه بـه آمریکـا                     

فـشارهایی در  . این دو کشور مایل به حفظ یک موضع آرام نظـامی بودنـد           . موافقت نکردند 
 علنـی و  داخل آمریکا نیز وجود داشت که از مسئوالن این کشور می خواست تا همـه چیـز           

  .غیرسري صورت گیرد
در نهایت، کویت با را ه حل میانه اي موافقت کرد و آن پـشتیبانی از دو شـناور بـزرگ            

larg parge     بحـرین و  .   بود که درآب هاي بین المللی خلـیج فـارس لنگـر مـی ا نداختنـد
ه ایـن  مـسئله پایگـاه نظـامی بـ      . عربستان نیز تهیه ملزومات این دو شناور را به عهـده گرفتنـد            

صورت حل شده و انتخاب محلی براي کنتـرل هرگونـه عملیـات تهـاجمی یـا شناسـایی یـا                   
پدافنـد  . نیز به پایان رسید... قراردادن ابزار جنگ الکترونیک و اعزام تکاوران و کمین ها و    

و بـا  ) ضدموشـک  ( "فـاالنکس " و سیـستم  "اسـتینگر "هاي   از این دو شناور را با موشک      
  1.  کاهش تأثیر حمالت موشکی هوایی یا فردي، تأمین کردندچیدن کیسه شن براي

آمریکا یکی از این دو شناور را به همراه یک سکوي نفتی که براي این گونـه اقـدامات     
 "هرقـل " ایران مستقر کرد و نام رمز   "فارسی" مایلی جزیره    20مجهز شده بود، در فاصله      

زیـر نظـر قـراردادن مـستمر فعالیـت هـاي         این جا نقطه مناسبی براي      . به آن داد  ) هراکلیوس(
این اقدام موفقیت آمیز بود و فرمانـدهی نیروهـاي آمریکـایی را    . ایران در جزیره فارسی بود    

هـاي تنـدرو ایـران در     قادر ساخت تا براي استقرار وسیله اي دیگر در نزدیکـی پایگـاه قـایق     
  .جزیره ابوموسی، طرحی دیگر آماده کند

                                                
کـشور بـه منظـور رویـارویی مـستقیم و       با توجه به عبور مکرر قایق هاي ایرانی از حلقه هاي حفاظتی رادارهاي امریکا، نیروي دریایی ایـن          1

 !! نزدیک با قایق هاي ایرانی مجبور به چیدن کیسه شن روي ناوهاي پیشرفته مستقر در خلیج فارس شد
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ــ  ــزایش دامن ــا اف ــستان ب ــرد و    عرب ــود موافقــت ک ــین روب خ ــار کــشتی م ــت چه ه فعالی
اما این کشور نیروي دریایی کوچـک خـود را   . هایی در یافتن چند مین به خرج داد   کوشش

در عملیات حمایت از کشتی رانی کویت وارد نکرد، چرا کـه در ایـن صـورت در معـرض           
ایی از آمریکا در زمینـه  با این حال، عربستان با پشتیبانی دری     . تهدیدات ایران قرار می گرفت    

بحـرین نیـز بـا اجـاره دادن      . ارسال سوخت و اجازه لنگر انداختن اضـطراري موافقـت کـرد           
برخی اسکله هاي خود موافقت کرد و اجازه داد تا از سـکوهاي نفتـی خـود نیـز بـه عنـوان                

.   مقابله و واکنش ایران، در هنگام حج صـورت گرفـت    1. پایگاه هاي کوچک استفاده شود    
 هزار حاجی ایرانی در مکه مکرمه سازمان داد، اما حکومت  70ان تظاهراتی را با شرکت      ایر

  2. سعودي موفق به مقابله و خنثی سازي آن شد
 ماه ژوالي با افزایش رودررویی ایران و همسایگان خلیجی و فرانسه و بریتانیا و آمریکا            

آمریکا، این کشور هیچ گونه عقب با وجود مبارزه طلبی هاي ایران در مقابل . به پایان رسید  
. هـاي تنـد بـاقی مانـد     نشینی از مواضع خود بروز نداد و ایـران همچنـان در معـرض واکـنش       

گرچه ایران در انجام دادن جنگ با شدت کم، داراي آزادي عمل بود، لیکن این کشور در   
 امریکـا  ظاهراً. معرض خطر حمالت امریکا یا محاصره دریایی یا قطع مؤثر نفت قرار داشت       

مایل به استفاده از فرصت و نقاط ضعف ایران نبود، شاید به این دلیل کـه مـسئوالن آمریکـا        
از عدم موافقت احتمالی کنگره با هرگونه اقدام نظامی شدید نیروهـاي نظـامی امریکـا، بـیم            

  .داشتند
در ژوئن و ژوالي حمایت خـود را از مواضـع     . شوروي از این وضع بهره فراوان می برد       

گیري ایران را در  حتی علنی به  عراق اسلحه می فرستاد و موضع   . عراب و عراق اعالم کرد    ا
در همین زمان، آمریکا را نیز محکوم و متهم ساخت کـه      . ادامه دادن به جنگ محکوم کرد     

                                                
اگر چنین بـسیجی علیـه هـر کـشوري از جملـه      .  ظاهراً کشور دیگري باقی نمانده بود که به صف دشمنان جمهوري اسالمی ایران بپیوندد    - 1

سـود  ) اسـرائیل (هاي خود علیه دشـمن دیرینـه شـان      ساعت سقوط می کرد می بایست اعراب از توانایی24گرفت، ظرف    میاسرائیل صورت   
 . کردند می جستند و با یاري ایران این غده چرکین را از بالد اسالمی بیرون  می انداختند و سرزمین هاي اسالمی را پاك می

این تظـاهرات فریـاد   . دانسته، خطاي بزرگی مرتکب شده است ه را واکنش ایران در جنگ میاگر عربستان تظاهرات برائت در مک     )  الف - 2
چگونـه وزیـر دفـاع مـصر بـه      ) ب . عزت خواهی همه مسلمانان در مقابل امریکا و اسرائیل بود، نه واکنش یک کشور در برابر کشوري دیگر   

قتل عام حجـاج بـی گنـاهی کـه بـدون سـالح، فریـاد اهللا اکبـر، الالـه االهللا، و          ! خود اجازه داده تا قتل عام در حرم امن الهی را موفقیت بنامد؟     
آیا مقابله جنون آمیز و وحشیانه با یک تظاهرات آرام و کـشتار زنـان   ! مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده بودند، چه افتخاري دارد؟      

امري که شاید مرتکبین آن، امروز بـه دنبـال راهـی بـراي     ! ان موفقیت نامید؟و پیرمردان را در حرم امن الهی می تو    ) معلول جنگ (و جانبازان   
 . ابراز پشیمانی خود باشند
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سبب  افزایش تشنج و درگیـري در خلـیج فـارس شـده اسـت و اعـالم کـرد کـه هرگـز بـه               
هاي آمریکا مخالفت ورزید و اعـالم کـرد    داخت و با طرححمایت از نفتکش ها نخواهد پر     

  .که آماده است در صورت تبعیت آمریکا، نیروهاي خود را از خلیج فارس خارج کند
جنگ ادامه یافت و شـدت درگیـري بـین       ) 1366 شهریور   –مرداد   ( 1987در آگوست   

ریـق غیرمـستقیم   هیچ هفته اي نمی گذشت مگر آن که ایران به ط      . ایران و غرب باال گرفت    
داد و هیچ فرصتی را براي ادامـه   اقداماتی را در ایراد ضربه به نیروي دریایی امریکا انجام می     

حمله به نفتکش ها با تمام وسایل ممکن و اخراج آمریکا از خلیج فارس و یا مجبور ساختن   
ر سیاسی و ایران در این زمان به افزایش فشا  . او به عقب نشینی نیروهایش، از دست نمی داد        

در برابر این اقدامات، امریکا امکانات نظـامی خـود را   . نظامی بر کویت و عربستان پرداخت    
در منطقه تقویت کرد، این امر نشان می داد که امریکا قصد مقابله  و رو دررویی با ایـران را   

  .دارد
ر ایـران د . ظاهر شـد )  مرداد13( آگوست 4اولین گام در شدت گرفتن اوضاع، در روز       

زمان بندي . اولین روز اعالم کرد که قصد اجراي یک مانور دریایی را در خلیج فارس دارد  
هـا تعـارض    این مانور به نحوي تنظیم شده بود کـه بـا عملیـات اسـکورت یکـی از کـاروان                 

 کـــه از نـــاو هواپیمـــابر 14 –یـــک هواپیمـــاي اف )  مـــرداد17( آگوســـت 8در . داشـــت
یک فـانتوم ایرانـی رو بـرو شـد و هواپیمـاي فـانتوم بـدون          برخاسته بود، با     "کونستاللیشن"

 p-3c 1توجه به اخطار، پرواز خود را به سمت یک هواپیماي نیروي دریایی آمریکا از نوع    
 p-3cهنگامی که هواپیمـاي ایرانـی بـه نزدیکـی     . که مشغول گشت شناسایی بود، ادامه داد   

 بـه سـمت او   AIM-7F 2 آمریکـا یـک موشـک       14 –رسید، یکـی از جنگنـده هـاي اف          
شلیک کرد، لیکن هواپیماي ایرانی به سرعت موفق به فرار شد و هواپیماهاي آمریکایی آن           

  .را تعقیب نکرد

                                                
. می تواند عملیات جنگ ضدسـطحی روي آب انجـام دهـد   .    استc-130ساخت کارخانه الکهید و شبیه       ) اوریون (p-3c هواپیماي     - 1

 .    نام داردp-3fنوع ایرانی آن    

  .   می باشدF   - اسپارو  همان موشک- 2
  .  این تجهیزات به هلی کوپتر اضافه شده بود– 3
 این بسیج نظامی نشان می داد که آمریکا در حال ورود رسمی به جنگ ایران و عـراق بـود، آن چنـان کـه بعـدها فـاش شـد کـه چگونـه              – 4

رتـش عـراق بـه خطـوط پدافنـدي ایـران در فـاو، در منطقـه         کمک هاي اطالعاتی امریکا در اختیار عراق قرار می گرفت و امریکا در حملـه ا   
 .   مسافر بی گناه متالشی ساخت270خلیج فارس وارد عمل شد و چندماه بعد به هواپیماي مسافربري ایران حمله کرد و آن را همراه با 
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مریکایی گوادل کانال به نیروي دریایی این کشور  در خلیج فـارس پیوسـت تـا           آشناور  
و موشـک   3هلی کوپتر هاي هجومی مسلح به موشک تاو  . توان جنگ مین را افزایش دهد     

استینگر نیز آمدند تا به وسایل پدافند هـوایی و وسـایل هجـومی نیـروي دریـایی امریکـا در                  
 نـاو ترابـري و تـیم نیـروي      4ناو میسوري هم به همراه یک نـاو و       . خلیج فارس افزوده شوند   

و واحدهاي مهـم دیگـر، در حـال حرکـت بـه سـمت منطقـه                 ) SEAL(مخصوص دریایی   
  4. بودند

. در اگوست حمله هوایی و بمباران تأسیسات نفتی ایران را از سر گرفت      عراق بار دیگر    
یک نفتکش پانامایی نیز در جنوب تنگه هرمز به مین اصابت کرد که ایـن حادثـه، شـشمین             
حادثه اصابت به مین در سه ماه بود، لیکن اولین حادثه در خارج از خلیج فـارس، بـه شـمار           

  .می رفت
رنزدیکی فجیره کشف شد کـه همگـی سـاخت شـوروي           در روز بعد، پنج مین جدید د      

بودند و این دلیل بر آن بود که ایران تصمیم به گسترش مناطق آلوده به مین گرفتـه اسـت و      
حتی قبل از ورود به خلیج فارس که نفتکش ها در آنجا منتظر می مانند تا از تنگـه بگذرنـد         

ن را به این سمت هـدایت کنـد   رفسنجانی کوشید تا افکار عمومی جها . نیز آلوده شده است   
او همین تهمت را به عراق نیز وارد . که امریکا و هم پیمانانش این مین ها را پخش کرده اند   

  .ساخت و افزود که به نیروي دریایی ایران دستور داده تا منطقه را از این مین ها پاك کنند
کـنش آتــی  ایـران در مـورد انجـام دادن جنـگ مـین هــر محاسـبه اي کـه کـرده بـود وا         

انگلیس اعالم کرد که یک دستگاه مین جمـع    . هاي اروپایی را درك نکرد یا نفهمید       دولت
فرانسه هم سه . کن به خلیج فارس اعزام می کند تا به ناوشکن انگلیسی در این نقطه بپیوندد         

 و دو ناوشکن فرانسوي "کلیمانسو"مین روب به همین منظور اعزام کرد تا به ناو هواپیمابر       
معنی این امر آن بود که بسیاري از وسایل مین پـاك کـن در حـال          . خلیج فارس بپیوندد  در  

  .تجمع در منطقه بودند تا با جنگ مین ایران مقابله کنند
او وارد درگیـري بـا ایـران    . امریکا در برابر تعهدي با سختی هاي روزافزون قرار داشـت       

 که ایران از توانایی هاي نظامی امریکـا در  بود) فرضیه(شده بود و  این امر اساساً بر پایه این       
  .ایراد خسارات فراوان بر توان نظامی اش در صورت بروز یک جنگ واقعی، می هراسد

با این حال براساس طرح و برنامه و نقشه تنظیمی، ایران همچنان قادر به ادامـه اسـتراتژي      
، امریکـا و کـشورهاي   خود و زدن نفتکش هاي مربوط به سایر کشورها بود و به همین دلیل 
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نیز به حمایـت از نفـتکش هـایی کـه پـرچم آن هـا را زده           ) فرانسه و انگلیس  ( اروپاي غربی 
  .بودند، بسنده می کردند

اما هر یک از طـرف هـاي درگیـر در ایـن مـاجرا ممکـن بـود وارد محـدوده اختیـارات            
ز این تشنج را دیگري شوند، چنان که شوروي قطعاً قصد استفاده از فرصت به وجود آمده ا     

  .به هر شکل و صورتی داشت
در هنگـامی کـه   . گام بعدي در اوج گیري دامنه جنگ نفتکش ها در خلـیج عمـان بـود     

نیروي دریـایی ایـران در حـال انجـام دادن مأموریـت پاکـسازي و جمـع آوري مـین هـا در                  
 شـناور  بود، دو ناو ترابري ایران به یـک    ) با شش شناور و شش هلی کوپتر      ( نزدیکی فجیره   

این اولین بار بود که شناورهاي . لیبریایی حامل مواد شیمیایی در خارج از تنگه حمله کردند   
این اوج گیـري در زمـانی   . سپاه پاسداران در خارج از خلیج فارس حمله مستقیم می کردند       

روي داد که شوراي امنیت خواستار اعمال فشار بر ایران بـه منظـور پـذیرش قطعنامـه آتـش          
. بود و دبیرکل سازمان ملل دیدارهایی را از دو کشور ایران و عراق ترتیب می داد    بس شده   

روشن است که این حمله، صدام حسین را  در مورد بی حاصـلی و عـدم موفقیـت هرگونـه            
تالش براي عقد پیمان آتش بس متقاعد سـاخت، لـذا بـار دیگـر حمـالت خـود را بـر ضـد          

 رااز سـر گرفــت و تبریـز و گچــساران   ) 1366 مــرداد 19( آگوسـت  10شـهرهاي ایــران در  
همچنــین هواپیماهــاي عراقــی بــه ســایر اهــداف از جملــه چــاه هــاي نفــت،   . بمبــاران کــرد

  .کارخانجات پتروشیمی، سیمان، قند، نیروگاه ها  و کارخانه آلومینیوم حمله کردند
عراق تهدید کرد که ضربات هوایی خـود را از اهـداف زمینـی متوجـه اهـداف دریـایی        

اول : خواهد کرد و به وضوح اعالم کرد که استراتژي او بر پایه دوعامل استوار شـده اسـت           
آن که اقدامات هیئت اعزامی از سازمان ملل و هرگونه تالش دیگر کـشورهاي خـارجی را          

دوم آن کـه از بـازار   . براي دست یابی به قرارداد همه جانبه آتش بـس، غنیمـت مـی شـمرد     
پـس از آن  . اف نفتی ایران براي تحمیل صلح استفاده خواهد کـرد    نفت و ایراد ضربه به اهد     

بـه اجـراي   ) 1366 شهریور 8(  اگوست 30که این تهدیدهاي لفظی کارگر نیفتاد، عراق در        
 روزه، درست در همان روزي که چهارمین 45این تهدیدات پرداخت و پس از یک توقف       

ره خارك و مجتمع نفتی ایـران   کاروان امریکایی به سمت کویت از تنگه می گذشت، جزی         
  .در سیبري و الوان را بمباران کرد
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در این زمان ایران به صورت نظري، شدیداً در معرض حمالت هـوایی بـه نیروگـاه هـا،               
) 1366تابـستان   ( 1987در نیمـه سـال   . پاالیشگاه ها و تمام تأسیسات مهم نفتی قـرار داشـت    

نفت ایران از جزیره خارك    % 80.  می داد  تشکیلدرآمد ارزي ایران را     % 30صادرات نفت،   
اما در عمـل جزیـره   . ضربات وارده به جزیره خارك بسیار ویران گر بود     .  استخراج می شد  

 میلیـون بـشکه در   6این جزیره بـراي تولیـد   . خارك باز هم به تولید و صدور نفت ادامه داد         
ه نفـت در روز از   هـزار بـشک  250ایران همچنین توان صـدور حـدود      . روز طراحی شده بود   

 24از زمـانی کـه سـهمیه اوپـک     . جزیره الوان و سیري در جنـوب خلـیج فـارس را داشـت          
 میلیـون بـشکه در روز تعیـین گردیـد، ایـران توانـست       3میلیون بشکه در روز و سـهم ایـران       

 میلیـون بـشکه در روز را بـه وسـیله     8/1صادرات خـود را از جزیـره خـارك انجـام دهـد و         
  .ندنفتکش ها صادر ک

بسیاري از تأسیسات خـارك مـستحکم بودنـد؛ ابـزار کنتـرل آن هـا نیـز در سـازه هـاي                     
اســکله هــاي آن در شــرق و در غــرب، از تأسیــسات بتــونی بــسیار . مــستحکم قــرار داشــتند

این بدان معنا بود کـه عـراق بـراي ایـراد     . مستحکم، درست شده و به سهولت ترمیم می شد     
 تأسیسات بتونی مستحکم، می بایست تعـداد بـسیاري   خسارات مؤثر و تخریب جدي در این 

گرچه پدافند هـوایی موشـکی قـوي    . هواپیما را به طور مستمر براي بمباران آن به کار گیرد        
در خارك نبود، اما توان پدافند هوایی که در این جزیره مستقر بود این کفایت را داشت تـا       

صاً اگر حمالت هـوایی عـراق بـه      خسارات مؤثري به نیروي هوایی عراق وارد آورد، خصو        
  .این جزیره ادامه دار باشد

ایران در برابر خسارات موقتی که به جزیره خـارك  ) 1366تابستان  ( 1987در نیمه سال    
توان صدور نفت و حتی تولید پاالیـشگاه هـا و      . وارد می شد، در امنیت نسبی به سر می برد         

 بـشکه در روز مـصرف داخلـی    000/250ان فقط ایر! فعالیت تلمبه خانه ها نیز در امان بودند   
 6( داشت و ناوگان نفتکشی آن در الرك، مقـدار بـسیار فراوانـی نفـت ذخیـره کـرده بـود            

 نفتکش که ذخـایر سـوخت را بـه    11 میلیون بشکه نفت خام و 19نفتکش غول پیکر حدود  
رت بـروز   روز ایـران کـافی بـود تـا در صـو     7این میزان سوخت ذخیره براي   ). همراه داشت 

  .حالت اضطراري یا خسارات موقت در خارك، مصرف کند
عراق همچنان به کارگیري موشک هـاي اگزوسـت را ادامـه داد، امـا هواپیماهـاي ایـن                  

قـدرت  . کشور پیش از آنکه به حوزه دید عملیاتی موشک برسند، آن را شلیک می کردند           
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اکثر نفتکش هاي فعال در . کننداین موشک ها نیز به حدي نبود که بتوانند نفتکش را نابود           
 فوت یا بیشتر طـول داشـتند و بـه همـین دلیـل کـم تـر از ناوهـاي                 1000خلیج فارس حدود    

 -22بدنه آن ها از زره هاي خـشک بـه ضـخامت    . جنگی در معرض خطر غرق شدن بودند    
 میلی متر درست شده بود که قادر به تحمل شـکاف بـسیاري از گلولـه هـاي سـنگین یـا               26

این موشک ها گرچه مـی توانـستند زره را سـوراخ کننـد، امـا       . ا و راکت ها باشد    موشک ه 
معموالً با نفت ) مثل ماوریک، اگزوست، هارپون و سی کیلر    ( انفجار سرجنگی اکثر آن ها      

نفـتکش هـاي   . به ندرت نفت در نتیجه ایـن انفجـار مـشتعل مـی شـود     . خام خاموش می شد  
اصل از موتورها پاك می کنند و اکسیژن و بخار نفت خالی نیز مخزن هاي خود را با گاز ح 

ضـمناً  . باقی مانده در مخزن را بیرون می فرستند، این یک عملیـات عـادي همیـشگی اسـت            
 مخزن جداگانه دارد و در صـورت شـکاف برداشـتن بدنـه آن، فقـط یـک       17یک نفتکش   

  .مخزن را آب پر می کند
ه اند که جداره هـاي آن، دو فـوت بـا    نفتکش هاي حامل گاز مایع داراي بدنه دو جدار      

موتـور  . یکدیگر فاصله دارند، این فاصله از شدت تأثیر موشـک هـاي کوچـک مـی کاهـد         
می توان گفت که نفـتکش هـاي حامـل    . بسیاري از نفتکش ها به راحتی قابل اصابت نیست        

 هـا  بنزین تنها نفتکش هایی هستند که بیش تر در معرض خطر قرار دارند و این گونه کشتی   
  .نیز در خلیج فارس کم بودند

با توجه به این مسائل، عراق موفق به انهدام هیچ نفتکش ایرانی یا حتـی ایـراد خـسارات              
 نفـتکش  10در حالی که ایـران فقـط بـه    . مهم یا از کار انداختن آن براي مدت طوالنی نشد    

 نفتکش غول 6 نفتکش بود که 17براي تأمین ذخیره مطلوب خود احتیاج داشت، اما داراي     
پیکر در میان آن ها قرار داشت و لذا از لحاظ تأمین نیازمندي هاي سوختی در امنیت کامـل   

  .به سر می برد
ضربات عراق در صورتی می توانست تأثیر بیشتري داشته باشد که این کشور مخلـوطی               

 و مین هاي زره شکاف و بمـب هـاي   1 1از انواع بمب هاي معمولی، بمب ناپالم، خوشه اي          
 بهـره  2لیزري را استفاده می کرد، یا آن که از بمب هاي حـاوي مـواد ضـد زره و آتـش زا         

                                                
  ! لم و خوشه اي با صدام تفاوتی ندارد بسیار جاي تعجب است که موضع نویسنده محترم در انتخاب و توصیه سالح هاي ممنوعه مثل ناپا- 1
2 – Cluster Bombs  
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بمب هاي سنگین نیز خدمت نفـتکش هـاي خـارجی را مـی کـشت و در نتیجـه                  . گرفت می
  .هاي خارجی از اعزام نفتکش به خلیج فارس خودداري می کردند شرکت

یـا ایـن   . مؤثر در هجوم را نداشـت بنابراین، عراق تجربه و فهم کافی براي درك عوامل    
 شاید به همین دلیل بود که هرگاه 1. که قادر به دست یابی به این وسایل و ابزار مناسب نبود     

می خواست به ایران فشار وارد کند، تالش خـود را روي زدن پاالیـشگاه هـا و نیروگـاه هـا        
) خلـیج فـارس   (زدن این اهداف، در غرب و کشورهاي شوراي همکاري          . متمرکز می کرد  

هر حمله اي به این تأسیسات در آن . چندان تحریک آمیز نبود، حمله به آن ها نیز آسان بود
تأثیر بر توان صادرات نفت ایران، تأثیر بر اقتصاد ایـران و    : واحد سه هدف را دنبال می کرد      

بـا ایـن حـال بـراي     . تأثیر بر مردمی که در سرماي زمستان دچار کمبود سـوخت مـی شـدند         
ب موفقیت و نتیجه الزم، عراق می بایست حمالت خـود را بـه طـور مـستمر و بـا دقـت            کس

این همان چیزي بود که هواپیماهـاي سـاخت شـوروي عـراق فاقـد آن            . بسیار، ادامه می داد   
 قطعاً یک نیروي هوایی پیشرفته تر و مجـرب تـر مـی توانـست تـأثیر مطلـوبی روي                   2. بودند

آن که محتاج به ایـراد خـسارات متعـدد باشـد، امـا نیـروي         اهداف مورد نظر بگذارد، بدون      
پایین بودن سطح پـشتیبانی فنـی و   . هوایی عراق فاقد خلبانان باکفایت به تعداد مورد نیاز بود    

همچنین کم بود وسایل شناسایی خوب براي کـشف اهـداف و هـدف گیـري دقیـق نیـز از                  
  .نواقص دیگر عراق بود

بـه بـاالترین حـد خطـر     ) شـهریور ( اوایـل سـپتامبر     جنگ نفتکش ها در پایان اگوست و      
رسید و عراق تعداد حمالت خود بر ضد اهـداف دریـایی را افـزایش داد، و ایـن اضـافه بـر             

.  آگوست بر ضد  اهداف اقصادي و منـاطق مـسکونی انجـام مـی داد    10حمالتی بود که از     
 داراي پـرچم آمریکـا   ایران کامالً مراقب بود تا کشتی هایی که مورد حمله قرار مـی دهـد،             

ایـران  . ایران و عراق زنجیره اي از تهدیدهاي لفظی را با یکدیگر مبادلـه مـی کردنـد    . نباشند

                                                
 چه دلیلی وجود دارد که عراق را از دست یابی به هر ابزار و وسیله اي براي مقابله بـا ایـران نـاتوان بـدانیم؟ در حـالی کـه پـول از جیـب                  - 1

 أمین می شده است؟ غرب ت(!!) اعراب و تکنولوژي و دانش  فروش ابزار و تسلیحات از دولت هاي متمدن 

اي کـاش نویـسنده شـأن نظـامی     .  بر طبق تحلیل هاي مادي گرایانه و ارزیابی هاي کمی، هیچ دلیلی براي ناتوانی عـراق نمـی تـوان یافـت          - 2
بـی  خود را با ارائه چنین تحلیل هایی، فداي توجیه شکست هاي عراق نمی کرد شاید چنان که در جاي جاي این کتاب، تبلیغ سـالح هـاي غر      

امـا بایـد یـادآور شـد کـه عـراق       . در این جا نیز نویسنده فرصتی براي ابزار برتري سالح ها  و تجهیزات غربی یافته است . صورت گرفته است  
حتی با داشتن میراژ فرانسوي و سوپر اتانداردها و موشک هاي اگزوست و بهره مندي از ماهواره هاي جاسوسـی امریکـا نیـز قـادر بـه کـسب            

 ! راتژیک نبوده استموفقیت است
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اعالم کرد که از این پس هر ضربه اي را با ضربه دیگري پاسخ می دهد و عراق را به حمله           
فـت  که در حـال حمـل ن  . ایران سپس دو نفتکش را هدف گرفت     . به غیر نظامیان متهم کرد    

این اقدامات کالً به افزایش تعداد حمالت علیه کـشتی هـا انجامیـد            . کشورهاي عربی بودند  
چندان که تنها در یک روز هفت کشتی مورد حمله قرار گرفت و عراق اعالم کرد کـه در               

  . نیروگاه و مرکز مخابراتی را هدف حمله قرار داده است2 کشتی، 11 روز، 5
زمـستان   (1988ادامه یافت و در  اوایل سـال    ) 1366اییز    پ (1987این وضع تا پایان سال      

عراق هرگاه احساس می کرد کـه احتمـال آتـش     . نیز اوضاع به همین منوال گذشت     ) 1366
بس کاهش یافته، یا هرگاه تحت فشار نظامی قرار می گرفت، یا آن گاه که افـزایش تـشنج          

 امـا  ،یش دامنـه تـشنج مـی زد   را موجب افزایش فشار غرب بر ایران می دید، دسـت بـه افـزا    
  .ایران مطابق تشخیص منافع خود، سطح درگیري را باال می برد
 و یسبـه دنبـال تـصمیم انگلـ    . کم کم نقش اروپا در خلیج فارس رو به افزایش گذاشت 

، )1366 مـرداد  20 ( 1987 آگوست 11فرانسه براي اعزام ناوهاي جنگی به خلیج فارس در          
ي را به کشورهاي بلژیک، ایتالیا و هلنـد وارد سـاخت تـا نقـش     انگلستان فشار سیاسی دیگر  

در نتیجه، این فشارها موجب تـشکیل جلـسه مـشترکی    . بیشتري در این ماجرا به عهده گیرند  
اما این اجتماع بدون هیچ گونه نتیجه مثبتی پایان یافـت و         . بین دولت هاي اروپاي غربی شد     

آلمان با هرگونه اقدام عملـی  . شتیرانی اکتفا شدصرفاً به صدور یک بیانیه در مورد آزادي ک  
مخالفت ورزید؛ ایتالیا اصرار داشت که اقدامات باید از طریق سازمان ملـل صـورت گیـرد؛              

هلنـد در متحـد سـاختن نظـر دولـت هـاي       . اما انگلیس و فرانسه وارد اقدامات عملـی شـدند   
و شـد، تنهـا مانـده و بـه     اروپاي غربی کوشید، ولی هنگامی که این اجتماع با شکست روبـر       

انگلستان پیوست تا از پشتیبانی هوایی و لجستیکی این کشور براي یک دستگاه مـین روبـی                
 7در . که به خلیج فارس اعزام می کند، بهره مند شود؛ انگلستان هم با این امر موافقت کـرد  

رس اعـزام  هلند اعالم کرد که  دو مین روب به خلیج فـا ) 1366 شهریور   16 ( 1987سپتامبر  
کشتی هاي هلنـدي و بلژیکـی در      . بلژیک نیز تصمیم به اعزام دو مین روب گرفت        . کند می

رسیدند و پس از حمله ایران به یک نفـتکش ایتالیـایی، ایتالیـا    ) اوایل مهر(اواخر ماه سپتامبر    
 مـین روب، یـک فـري گیـت از کـالس لویـو و دو            3 شناور نظامی شـامل      8اعالم کرد که    

 5ایـن کـشتی هـا در تـاریخ     . کالس میسترال بـه خلـیج فـارس اعـزام مـی کنـد      گیت از    فري
جـدول ذیـل، آمـار نیروهـاي     . وارد خلـیج فـارس شـدند   ) 1366 شهریور 14 ( 1987سپتامبر  
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) 1366 شـهریور  29 ( 1987 سـپتامبر  20حاضر در خلیج فارس یا آماده ورود به منطقه را تـا       
  . نمایش می دهد

رگی از توان دریایی کشورهاي غربی بـود کـه بـه آن هـا تـوان        این میزان نیرو، بخش بز    
  .دخالت مؤثر را در صورت احساس لزوم، می داد

در طول ماه سپتامبر عراق به زدن اهداف پراکنده در خلیج فـارس ادامـه داد ولـی ایـران         
 سپتامبر یـک قـایق تنـدرو ا یرانـی بـه یـک کـشتی نفـتکش             20مسابقه اي را آغاز کرد، در       

 سپتامبر ایران نفتکش انگلیسی را هدف قرار داد کـه منجـر بـه         21در  . مله ور شد  سعودي ح 
ایـن اقـدام، واکـنش انگلـستان را برانگیخـت؛          . آتش سوزي و کـشته شـدن خدمـه آن شـد           

ایـن دفتـر وظیفـه خریـد     . انگلیس همه افراد عضو دفتر خرید ایران را در لنـدن اخـراج کـرد    
  .سالح و مهمات را به عهده داشت

  
  ثه هواپیماي ایرانیحاد

پس از حادثه نفتکش بریجتون، آمریکا چندین بار بـه ایـران هـشدار داد کـه اقـداماتش                
ممکن است منجر به آن شود که امریکـا هـر شـناورایرانی را کـه در حـال مـین گـذاري یـا                  
کوشش براي مین گذاري در آب هاي بین المللی ببیند، بدون هیچ گونه اخطار هدف قـرار        

ا یک واحد از نیروهاي مخصوص خود را در ماه سپتامبر به خلیج فارس فرسـتاد       امریک. دهد
و طرحی را براي تعقیب و شناسایی هر کشتی ایرانی که قصد مین ریزي داشـته باشـد، تهیـه       

 و همچنـین همـه وسـایل    sR-71  1کرد و در این امر از ماهواره ها، هواپیماهـاي شناسـایی   
ي مجهـز بـه دسـتگاه هـاي مخـصوص، اسـتفاده کـرد تـا               اطالعاتی به ویژه هلـی کـوپتر هـا        

هاي دریایی ایران را  در مین گذاري از لحظه بارگیري تا اقدام عملی بـه پخـش آن،          فعالیت
 2) به نام ایـران ایـر  ( امریکا در عمل جلو فعالیت یکی از شناورهاي ایرانی      . تحت نظر بگیرد  

 مایلی شمال بحرین و قطر 50 در حوالی این شناور از لحظه ترك بندر تا نقطه اي . را گرفت 
 ظـاهراً کـامالً احـساس امنیـت مـی کـرد چـرا کـه         – عدد مین رها کرد 6 که در آن نقطه    –

 متـري ایـن   500دو فرونـد هلـی کـوپتر تـا     . عملیات خود را در تاریکی شب انجـام مـی داد      

                                                
منحصر به آمریکا است که هواپیماي شناسایی در ارتفاع بسیار بـاال و داراي سـرعت بـسیار اسـت     ) پرنده سیاه ( Black Brid هواپیماي - 1

  .  ساخته شدu2و پس از هواپیماهاي 
 . آمده است) ایران ایر.... سفینه (  در متن اصلی - 2
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زه حملـه  شناور نزدیک شدند که آن را در حال عملیات مین گذاري مشاهده کردند و اجـا              
به آن را درخواست کردند و پس از اخذ اجازه، اقدام به حمله کردند که بـا اجـراي آتـش                 

 سـپس گـروه   1. روي شناور، مهمات آن منفجر شد و پنج تن از سرنـشینان آن کـشته شـدند      
  .  تن از سرنشینان را دستگیر کردند26مخصوصی از نیروهاي دریایی وارد شناور شدند و 

بـه ایـن صـورت    . ت انهدام سفینه و غـرق کـردن آن صـورت گرفـت    پس از آن،  عملیا 
 این حمله در زمان حضور  امـام خمینـی در سـازمان        2. اقدامات ایران براي جهانیان افشا شد     

 او فقط مدعی شد که ایـن کـشتی، تجـاري بـوده و پخـش مـین بـه                  3. ملل صورت پذیرفت  
  .وسیله آن، یک مشت دروغ است

 عدد مین ساخت شوروي با نقشه اي که محل پخش      8کشتی  نیروهاي امریکایی در این     
آن را نشان می داد، یافتند و فیلمی از سرنـشینان و مـین هـا تهیـه کردنـد کـه در آن، خدمـه            

این اقدام آمریکا با پشتیبانی وسیع . کشتی از مأموریت پخش مین به تفصیل سخن می گفتند    
مریکایی بتوانند حـضور نظـامی خـود را    بین المللی مواجه شد و این امر سبب شد مسئوالن ا        

.  ایران در این ماجرا از حمایت کامل شـوروي برخـوردار نـشد   4. در خلیج فارس ادامه دهند  
سخنگوي رسمی اتحاد شوروي هنگامی که از حق ایران در مـین گـذاري در خلـیج فـارس       
سخن می گفت، کامالً بـا احتیـاط صـحبت مـی کـرد، چـون شـوروي بـه هـیچ وجـه قـصد             

  .گین سازي غرب را نداشتخشم
در همین زمان، جنبش هاي استقالل طلبانه کردهـا مـشکالت فراوانـی را بـراي عـراق و            
ترکیه ایجاد کرده بودند، در عوض هرگاه ایران عملیات نظامی خود را در جنـوب متوقـف           

                                                
 امریکا وارد جنگ با ایران شدند و در زمانی که عراق حمـالت خـود را بـه اهـداف دریـایی وسـعت        همه کشورهاي غربی به سرکردگی  - 1

 بـه خـود   "جنگ "در چنین اوضاعی کوچکترین اقدام تدافعی ایران نام . می بخشید، در تالش براي کنترل و محدودیت ساختن ایران بودند         
 !  صلح نامیده می شد" تجاوزکارانه عراقمی گرفت و حمایت هاي نظامی آمریکا و متحدانش از اقدامات

حمله به یک ناو ترابري فـضاحتی بـود کـه    .  به صرف ادعاي یک طرف درگیر در جنگ علیه طرف مقابل، چیزي اثبات یا افشا نمی شود  - 2
 .! وده استاعتراف به آن براي امریکا شرم آور بود، به همین جهت به ناچار مدعی شد که این ناو ترابري مشغول مین ریزي ب

نـام شخـصیت ایرانـی    . ، هیچ گاه کـشور را تـرك نکـرد   1357 بهمن 12پس از ورود تاریخی خود به ایران در ) س( حضرت امام خمینی    - 3
 . می باشد) رئیس جمهور وقت(حاضر در سازمان ملل آیت اهللا خامنه اي 

ده است و آن، نیاز به کسب حمایت هـایی بـراي ادامـه حـضور      جالب است که دلیل اصلی این بازي را خود نویسنده به صراحت بیان کر       - 4
این هدف آیا بـدان حـد ارزش منـد نبـود کـه بـراي وصـول بـه آن،         . نظامی در خلیج فارس و توجیه افکار عمومی مردم امریکا و کنگره بود       

یز در شب انتخاب گردد تـا مـشکلی در تـدوین    چنین نقشه اي به اجرا گذاشته و اسباب و لوازم تهمت نیز از قبل مهیا شود و ا جراي عملیات ن 
 فیلم تبلیغاتی به وجود نیاید؟ 
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واکنش عراق در . کرد، پشتیبانی و کمک به کردهاي مخالف عراق را شدت می بخشید          می
 روستاي کردنـشین را  200عراق سکنه بیش از . ر حمله جدیدکردها، شدیدتر می شدبرابر ه 

. اخــراج کــرد و آنــان را در منــاطق دیگــر اســکان داد) 1366پــاییز  ( 1987در اواخــر ســال 
 حکومت ایران خـود بـا مـشکالت    1. حکومت عراق فشار بر بقیه کردها را نیز شدت بخشید 

ین به رهبـري مـسعود رجـوي نگرانـی هـایی بـراي       مجاهد جنبش. داخلی خاصی مواجه بود   
این جنبش به وسیله منابع خارجی حمایت مالی . خمینی به وجود آورده بود   ) امام(حکومت  

                                                
اي در منـاطق کردنـشین شـرق و شـمال سـلیمانیه       عراق به حمله شـیمیایی گـسترده  ) 1366اواخر اسفند ( در ماه مارس 1988 در اوایل سال   - 1

 در آن مدت، نیازهاي اولیه کردها از قبیـل آرد، سـوخت،   این اقدام پس از یک محاصره چند ماهه اقتصادي صورت می گرفت که  . پرداخت
حملـه  . شـد   تـأمین مـی  – آن هم به مقداري که قطعاً کفـاف نیـاز آن هـا را نمـی داد     –دارو، قند، شکر و برخی اقالم خوراکی از طریق ایران     

چنـدان کـه   . حاصـره شـده ایجـاد کـرد    شیمیایی عراق به چند روستاي کردنشین موجی از وحشت و اضطراب در سـاکنان سـایر روسـتاهاي م         
سرماي نیمه مارس در کوهستان هاي پر از برف و یخ حتـی بـراي بـسیاري از سـربازان مجهـز بـه لبـاس هـاي         . همگی به خاك ایران گریختند  

 پیـاده راهـی ایـران    گرم نظامی و وسایل گرم کننده نیز تحمل ناپذیر بود، اما در این سرماي کشنده، ناگهان انبوه جمعیت و حشت زده، با پـاي  
به سختی می توان توصیف کرد که پس از سی و چند ساعت کوه پیمایی با کفش هاي پاره در میان برف و یخ و جنـگ بـا گرسـنگی         . شدند

و مرگ و دیدن مصیبت هاي بی شمار مرگ اطرافیان و تحمل خستگی بسیار شدید، چگونه پیرزنان و پیرمـردان بـراي سـوار شـدن بـه عقـب        
بیهوده می کوشیدند و براثر هجوم افرادي کـه تـوان بیـشتري داشـتند،     )  متر از سطح زمین باالتر بود  5/1که حداقل   (  نفربر نظامی    خودروهاي

ستون بی انتهایی از زنان، پیرزنان، مردان، پیرمردان وکودکان به همراه گوسـفندان و سـک هـا و االغ هـا و قاطرهـا      . زیر دست و پا می افتادند 
 و ارتفاعات بسیار بلند آن منطقه به راه افتاده بـود و فرمانـدهی نیروهـاي ایـران را در آن نقطـه      "شیخ محمد" هاي سپید قله بلند  در میان برف  

هلی کوپترها بـه سـرعت از بانـه،    . دچار شگفتی کرد، بالفاصله اقدامات انسان دوستانه جمهوري اسالمی براي حمایت از پناه جویان انجام شد   
 محل می آوردند و کلیه سنگرها، چادرها و اورژانس ها به دستور فرمانـده قرارگـاه عملیـاتی نجـف در خـدمت پنـاه جویـان        نان و سوخت به  

سـیل خـشمگین نیـز    .  که چندین روز ادامه یافت، بـر مـشکالت مـی افـزود    –در این اوضاع دشوار، بارش شدید و الینقطع باران  . قرار گرفت 
غربـت زنـان پابرهنـه، پیرمـردان سـرمازده، کودکـانی کـه        . ان کرد و چند جزیره جدا از هم به وجـود آمـد  همه پل هاي ارتباطی منطقه را ویر  

در طول مسیر راه پیمـایی ایـن گـروه عظـیم، جنـازه هـاي       . صحنه هاي دل خراشی ر ا پدید آورده بود... سرپرستان خود را گم کرده بودند و  
براساس گزارش هاي شفاهی، چندین زن باردار در این مـسیر پـس   . گرسنگی جان باخته بودندبسیاري بر زمین افتاده بود که از شدت سرما یا    

بسیجیان ایرانی که سنگرها وچادرهاي محل اقامت و حتـی لبـاس هـاي گـرم خـود را در اختیـار ایـن        . از وضع حمل یا قبل از آن جان باختند         
شدت فاجعه به حـدي بـود کـه وصـف آن امکـان پـذیر       . اه کرد کمک کردندافراد گذاشته بودند، حداقل در چند عمل زایمان به زنان بی پن       

 ساله ناتوان قصد عبور از یک پل چوبی اضطراري به طول یک صـد متـر را داشـت و بـا هـر قـدم امکـان        80صحنه اي که یک پیرزن      . نیست
نده قرارگاه نجف سپاه و همراهان او چکمه هـاي  لحظاتی که فرما. سقوط او از این پل لرزنده می رفت، از ذهن هیچ بیننده اي محو نمی شود         

آنجـا  . خود را از پا درآوردند و به زنان پابرهنه پناه جو بخشیدند، اما زودتر از آن مردان چکمه ها را قاپیدنـد و پوشـیدند، از خـاطر نمـی رود       
، ایثـار، از خـود گذشـتگی و فرشـته     فقط تجلی اوج قساوت و سنگ دلی و بی رحمی و وحشتی گري صدام از یک سو و اوج انسان دوستی    

آن روز در همه انبارهاي غذا و پوشاك و ذخایر به دستور فرمانده قرارگاه نجف گشوده شـد و هـر   . خویی بسیجیان ایرانی از سوي دیگر بود     
او امـروز بـدون   .  بـودیم در آن روز وزیر دفاع مصر در آن سوي خط بود و ما در این سو. آنچه بود بی حساب به انسان هاي پناه جو داده شد    

جنایات عظیم و وحشی گري هاي غیرانسانی را محکوم کند، صرفاً آن را ایراد فشار بر کردها می نامـد تـا وجـدان هـاي بیـدار از            آنکه چنین 
 .حقیقت ماجرا بی خبر بمانند
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می شد و موفق شده بود که میلیشیاي مخصوص به خود را در ایران ایجاد کنـد و نـام آن را       
  .ارتش آزادي بخش خلق بگذارد

 ایـن  1.  برخی حمالت کوچک و انفجار چنـد بمـب کردنـد   نیروهاي این ارتش اقدام به   
امر سبب شد تا سپاه پاسداران واحد خاصی را در غـرب ایـران بـراي مقابلـه بـا ایـن جنـبش           

 حتـی در  – به طور کلی این جنبش خطر عمده اي بـراي امنیـت داخلـی ایـران        2. ایجاد کند 
  . به وجود نیاورد–مناطقی که تمرکز قوا داشت 

جنگ مشخـصات و خـصوصیات ویـژه اي بـه خـود           ) 1366مهر   ( 1987تبر  در اوایل اک  
  :گرفته بود که به سه جهت گیري موازي تقسیم می شد

  .افزایش رو در رویی بین ایران و امریکا و اروپاي غربی ) 1
ادامه جنگ سیاسی در سازمان ملـل بـراي قبـول صـلح و ازدیـاد فـشار امریکـا بـراي                  ) 2

و تالش شوروي بـراي اسـتحکام بخـشیدن و تقویـت روابـط             ) مهقطع نا (تحمیل بندهاي آن    
  .خود با اعراب

  .ادامه درگیري هاي محدود مرزي بین ایران و عراق) 3
، ایران چندین حمله دریایی بـه وسـیله   )شهریور و مهر(در خالل دو ماه اگوست و اکتبر  

ن شـکل مقابلـه   شناورهاي توپ دار خود بر ضد چند نفتکش انجام داد و عراق نیـز بـه همـی        
   3. کرد

با این حال این اقدامات اثر قابل ذکري در حجم تولیدات نفتی هـیچ یـک از دو طـرف               
  .نگذاشت

  
  حمله موشکی ایران به کویت

ایران بعد جدیدي به ابعاد جنگ خلیج فارس افـزود و بـا شـلیک        )  مهر 23( اکتبر   15در  
لیبریایی را در حالی که لنگـر  موشک کرم ابریشم از شبه جزیره فاو به کویت، یک نفتکش   

اصابت این موشک به نفتکش خسارات بـسیار فراوانـی بـه آن    . ا نداخته بود، هدف قرار داد    
                                                

است، ولـی اگـر بـه وسـیله کـسانی کـه بـه         " انفجار بمب " انفجار بمب اگر به وسیله مخالفان اسالم و جمهوري اسالمی صورت گیرد،  - 1
 !   نامیده می شود"ارعاب" و " ترور". دفاع مشروع از سرزمین شان مشغولند صورت گیرد

 .  هیچ گاه واحد خاصی به این منظور تشکیل نگردید- 2

ت معرفی نشد، امـا در ایـن جـا یعنـی در      تا این جاي بحث که نیاز به بیان دقیق وقایع بود، هیچ گاه ایران به عنوان آغازگر این گونه حمال    - 3
 )امام( معرفی می شود "مقابله کننده "لحظه جمع بندي که نظر خواننده جهت می گیرد، بی دلیل عراق در مقام 
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 16در . امریکا و کویت هیچ گونه واکنشی در برابـر ایـن حملـه انجـام ندادنـد       . وارد ساخت 
مـایلی   7اکتبر دومین موشک کرم ابریشم به یک کشتی کویتی برخورد کرد که در فاصـله        

امریکـا اعـالم کـرد    .  قرار داشت و با پرچم امریکا حرکت می کرد"االحمدي"شرق بندر   
بـه  . که چون این کشتی داراي پرچم امریکا بوده اسـت، ایـن اقـدام را تالفـی خواهـد کـرد               

تالفی این عمل، ناوهاي امریکا یک چاه نفت ایران را در جنوب خلیج فارس گلولـه بـاران                
نیروي مخصوص نیروي دریایی امریکا نیز یک چـاه نفـت   . تش کشیدندکردند و آن را به آ   

این عملیات به منظور بازدارندگی ایران از تکـرار ایـن گونـه اعمـال     . دیگر را منهدم ساخت  
    1. صورت گرفت

دولت هاي غربی از اقدام امریکا حمایت کردند، اما اتحـاد شـوروي بـاز هـم از مواضـع       
به یک فـري  ) در خلیج فارس( روي حضور نظامی خود را شو. سیاسی امریکا فاصله گرفت  

 مین روب و یک شناور کمکی کاهش داد و درخواست کـرد کـه ایـران و عـراق               6گیت،  
 ناوگان هاي بیگانه از منطقه، بیرون روند و راه حل هاي   ،جنگ نفتکش ها را متوقف کننده     

 ایـران افـزایش داد و   در همین زمـان اتحـاد شـوروي روابـط خـود را بـا             . سیاسی اتخاذ شود  
  .صادرات سالح به هر دو کشور ایران و عراق را ادامه داد

اولین واکنشی که در برابر عملیات امریکا صورت گرفت، پخش برخـی تهدیـدها علیـه          
در هنگامی که دوازدهمین کـاروان بـدون هـیچ    . این کشور و گلوله باران شمال کویت بود       

ایران، امریکا را متهم سـاخت کـه موجـب ایـراد     حادثه اي خلیج فارس را ترك می گفت،        
 بـشکه در روز گردیـده    25000 میلیون دالر خسارت و کـاهش تولیـد نفـت بـه مقـدار                500

شوروي اقدام امریکا را محکـوم کـرد و    . ایران مشورت هایی را با شوروي آغاز کرد       . است
امی خـود را ادامـه   با همه این اوصاف، ایـران عملیـات نظـ   . آن را یک اقدام تروریستی نامید    

  اکتبر موشک کرم ابریشم دیگري به کویت شلیک شد که به یک سکوي نفتی  22در  . داد
امریکا واکنشی در برابر این حمله نشان نـداد و اعـالم    . در مقابل بندر االحمدي اصابت کرد     

ولی کویت را در گسترش نیرو و تأمین جزیره بوبیـان  . "کویت دفاع نمی کند  "کرد که از    
مانعت از هرگونه هجوم آب خاکی سریع ایران بر ایـن هـدف اسـتراتژیک مهـم، یـاري         و م 

در مقابـل  ) Large Bargeسـطحه بـزرگ   ( امریکـا و  کویـت شـناور بزرگـی را     . بخشید

                                                
 تهاجم مستقیم امریکا به تأسیسات نفتی ایران نشان آغاز اوضاع جدیدي در جنگ بود و در حالی صورت می گرفت که کم تـرین اقـدام     - 1
 . افعی ایران در مقابل این گونه حمالت، نام گسترش جنگ به خود می گرفتتد
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اراضی کویت در آب انداختند تا بـه عنـوان پایگـاه اعـزام و نقطـه رهـایی نیروهـاي نظـامی              
مل براي گریز از مشکالتی بود که احتمال می رفـت        این ع . مریکا مورد استفاده قرار گیرد    آ

  .در صورت استفاده از پایگاه ها یا تسهیالت زمینی کویت به وجود آید
کاروان سیزدهم نیـز  . ایران پس از این کامالً مراقب بود تا دست آویزي به امریکا ندهد           

در خلیج فـارس  ظاهراً ایران اکثر فعالیت هاي دریایی خود را   . بدون هیچ حادثه اي گذشت    
  .متوقف ساخت تا ببیند امریکا در برابر آرامش ایران چه خواهد کرد

 و بـا اسـتفاده از نیـروي هـوایی،      1عراق جنگ نفـتکش هـا و جنـگ نفـت را ادامـه داد                
همچنین در همین زمـان  . مخالفت خود را با هر شکل آتش بس جزئی و محدود اعالم کرد        

آغاز کرده بود، تغییر داد و توان خـود  ) مرداد(گوست واخر اااستراتژي قبلی خود را که در   
را صرف حمله به سیستم هاي تلمبه خانه و نیروگاه هاي ایران کرد تا مشکالتی را در تأمین            

ویژگی این اسـتراتژي آن بـود کـه ضـربات اقتـصادي        . سوخت کافی در زمستان ایجاد کند     
می ساخت، همچنین سبب می شـد  مؤثرتر و سریع تري از قطع صادرات نفت به ایران وارد            

تا عراق از تعداد حمالت خود در خلیج فارس بکاهد و از فشارهاي وارده در زمینـه توقـف         
ایران، عراق را متهم ساخت که اهداف شهري و غیرنظامی را     . جنگ نفتکش ها رهایی یابد    

حذر داشـت و  هدف قرار داده است و رادیو ایران حکام بغداد را از انتقام نیروهاي ایرانی بر     
از شهروندان عراقی ساکن در نزدیکی اهداف اقتصادي و نظامی خواست تا منـازل خـود را        

ایران با این هشدار قصد داشـت  . ترك کنند و به شهرهاي مقدس کربال و نجف پناه بیاورند  
تا در بین مردم عراق از موشک هاي اسکاد ایرانی ترس بیندازد؛ موشک هایی که از تـاریخ   

که در پـی  ( جدولی . چهار فروند از آن ها در بغداد فرود آمد)  مهر 28 تا   12(اکتبر   20 تا   4
نشان دهنده وضع حمالت ایران و عراق در جنگ نفـتکش هـا در بـین سـال هـاي            ) می آید 

  .  است1987 تا 1984
  1989 تا مارس 1987هجوم عراق و دخالت غرب براي تحمیل آتش بس سپتامبر 

  )1367د  تا اسفن1366شهریور ( 

                                                
 سکوت امریکا در برابر اقدامات عراق، ثابت می کند که حضور امریکا در خلیج فارس بـه منظـور تـأمین امنیـت کـشتیرانی نبـوده، بلکـه             - 1

کـا مـی بایـست در مقابـل حمـالت عـراق بـه نفـتکش هـا نیـز           عمالً وارد حمایت نظامی از عراق گردیده است، زیرا در غیر این صـورت امری        
 . واکنش نشان می داد
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عراق عملیات پدافندي موفقی را در نزدیکی بـصره علیـه اکثـر حمـالت ایـران کـه نـام                  
کربال بر آن نهاده بود، اجرا کرد، لیکن ایران از آرزوي خود براي انجام دادن حملـه نهـایی     
و پیروزي آفرین دست برنداشت و همچنـان در حـال جـذب نیـروي داوطلـب بـراي چنـین           

ابتکار عمل در دست ایران باقی مانـده و  ) 1365-66 ( 1987اي سال   در نبرده . حمله اي بود  
با این وجـود اوضـاع ظـاهري فریـب      . عراق جز اجراي برخی پاتک ها اقدامی صورت نداد        

) 1367 (1988در بهـار سـال   . انگیز داشت چرا که مسیر جنگ در حال تغییـر ریـشه اي بـود      
 براي قبول برخی شروط آتـش بـس شـد        تعدادي از پیروزي هاي عراق منجر به اجبار ایران        

 سـه عامـل در پیـدایش ایـن مرحلـه جدیـد از جنـگ،        1.  پیشنهاد شده بود   1982که در سال    
  :دخالت داشت

  .  مجموعه اي از تغییرات در نیروهاي مسلح عراق و روش هاي نبرد– 1
 و  تغییر سیاسی در ایران به دنبال استمرار جنگ به سبب خسارات اقتصادي و نظامی   – 2

   2. نامناسب بودن روش هاي نبرد
  . حضور غرب در خلیج فارس و افزایش انزواي سیاسی ایران-3

بر :  به نمایش گذاشتند" تجربه" و " توان"نیروهاي عراقی تحوالت مثبتی را در زمینه   
خطاها و کوتاهی هایی که در هفت سال طوالنی جنگ از آنان سـر مـی زد، غلبـه کردنـد؛              

ــوای  ــاي ه ــک ه ــا و     تاکتی ــیه ه ــد  و از توص ــار گرفتن ــه ک ــري را ب ــد بهت ــایی جدی ی و دری
همچنین آنهـا  . هایی که از منابع خارجی دریافت می کردند، به خوبی بهره گرفتند         راهنمایی

از منابع متعدد به اسلحه و تکنولوژي جدید دست یافتند و دخالت غرب در خلیج فارس نیز           
ر کنـار فـشارهاي فزاینـده بلـوك غـرب بـر       به آن ها بسیار کمک کرد، خـصوصاً آن کـه د    

  .شده بود) ایران(ایران، اقدامات ایران هم تقریباً موجب انزواي جهانی این کشور 
  خطاهاي سیاسی و استراتژیک ایران

ایـران خـسارت بـسیاري متحمـل شـد و حمـالت مکـرري        ) 1366 (1987در خالل سال    
ن حمایت مردمی از جنـگ شـد و   انجام داد که موجب کاهش نیروي انسانی و از دست رفت 

                                                
 1982به تصویب شوراي امنیت سازمان ملل رسید و مفاد آن با شروط آتش بـس پیـشنهادي در سـال     ) 1987 (1366 در سال    598 قطعنامه   - 1

 . تفاوت هاي بسیار داشت

نه تغییر سیاسی خاصی در ایران رخ نداده بود؛  چه در میـان مـسئوالن و چـه در میـان      مروري بر تحوالت ایران نشان می دهد که هیچ گو   - 2
عمـالً وجـود داشـت و در ایـن     ) 1363(یا ) 1362( شاید انتصاب آقاي هاشمی رفسنجانی به سمت فرماندهی جنگ که از سال هاي قبل    . مردم

 .این انتصاب تغییر خاصی در هیچ یک از شرایط پیش نیاورد. سال به صورت علنی مطرح گشت، مورد توجه نویسنده قرار گرفته است
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. نتوانست اسلحه مدرن و موقعیت نظامی مناسب را جایگزین شـور انقالبـی و عقیـدتی کنـد           
 یعنی اعتماد بر –همچنین ایران در همه نبردهاي خود اصرار بر ادامه روشی شکست خورده   

 بـه  فرماندهی ایران در نتیجه خـسارات بـشري سـنگین و   .  داشت–امواج انسانی در حمالت    
جهت وعده هاي فراوان پیروزي که تحقق نیافتـه بـود، حمایـت مردمـی و نفـوذ خـود را از               

  1. دست داد که این خطاي سیاسی سنگینی بود
ایران همچنین اشتباهات استراتژیکی فراوانی مرتکب شد، مانند ادامه رویـارویی دریـاي          

کامـل و اصـرار    آتـش بـس   و ادامـه رد  2نظامی و مستمر با امریکا و سایر دولت هاي غربی           
موجـب  ) کامـل ( ایـن رد آتـش بـس     3. برآتش بس جزئی در دریا که تحقق آن محال بـود          

                                                
 چون نویسنده از اوضاع داخلی جمهوري اسالمی ایران بسیار کم اطالع بوده است، نتوانسته به درستی عوامل موفقیت جمهـوري اسـالمی     - 1

) تـب انقالبـی و عقیـدتی   ( در مورد اخیر .  استرا شناسایی کند و در بسیاري از موارد، نقاط قوت رزمندگان اسالم را نقطه ضعف تلقی کرده  
هیچ گاه مسئوالن سیاسی و نظامی مدعی نبودند که این ویژگی جاي سالح و موقعیت نظامی را پر می کند بلکه شـور عقیـدتی و انقالبـی کـه       

اي در کلیـه موفقیـت هـاي     ه شـده  یاد می شد، نقش محوري در پیروزي هاي ایران داشته و این عامـل، تـأثیر شـناخت   "روحیه"از آن به عنوان  
رزمی داشت؛ شاهد این ادعا، پیروزي رزمندگان اسالم با اتکاء به این اصل و سایر اصول بود که نه تنها در ابتداي جنـگ بلکـه در اواخـر آن        

 شـلمچه و حلبچـه    کـه منجـر بـه تـصرف منـاطق     1364 در زمـستان سـال   8رزمندگان اسالم در عملیات والفجر    پیروزي. نیز بارها مشاهده شد   
گردید، عالوه بر بهره گیري از دانش ها و فنون نظامی و تا کتیک هاي پیچیده در طرح ریزي، غافل گیري، انتخاب هدف، و ابتکـار عمـل و         

 با استفاده از پشتوانه اعتقادي و اعتماد به کارایی رزمندگان آموزش دیده وکارآمد حال شد ... 

در آن زمان هیچ یک از دولـت هـاي غربـی تمـایلی بـه حفـظ امنیـت        . به کشتی ها و نفتکش ها آغاز شد جنگ در دریا با حمالت عراق    - 2
با حمله به چند نفتکش حامل نفت عراق، امریکا و متحدانش سراسیمه نیروي دریـایی خـود را بـه بهانـه حفـظ       . کشتیرانی از خود نشان ندادند    

 و 1366ین ایران نبود که مایل به درگیري با امریکا و متحدانش بود، بلکه آنچه در سـال   در واقع، ا  . امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس کردند     
 موجب بروز درگیري شد، خواست و تمایل این قدرت ها براي رویارویی مستقیم با ایران بود و این نبردها همچون جنـگ تحمیلـی بـر          1367

 حـداقل سـرکوب و   –که ارتش عراق در انجام دادن مأموریت هـاي خـود   در حقیقت قدرت هاي بزرگ با علم به این   . ایران تحمیل می شد   
مهار انقالب اسالمی در مرزهاي خود، موفق نشده است، خود وارد عرصـه شـدند و بـراي تحمیـل یـک صـلح ناعادالنـه از ابزارهـاي نظـامی                 

هاجمات بود، چگونه می تـوان هـم زمـانی تهـاجم     جمهوري اسالمی به ناچار مجبور به دادن پاسخ هاي نظامی حداقل به این ت     . استفاده کردند 
را تصادفی قلمداد کرد؟ یا حمله امریکا به سـکوهاي نفتـی ایـران در    ) مریکا در خلیج فارسآعراق در فاو و  ( 28/1/1367مریکا و عراق در  آ

مریکـا  آ این گذشته حـضور نظـامی   خلیج فارس را یک اشتباه دانست؟ و شلیک دو موشک به هواپیماي مسافربري ایران را نادیده گرفت؟ از    
و متحدانش در خلیج فارس فرصت مناسبی را در اختیار عراق قرار داد تا بدون هیچ محدودیتی حمالت خود را در این آبـراه گـسترش دهـد        

اینـده بـراي ایـران    اما همین حضور به منظور ایجاد محـدودیت هـاي فز  . مریکا نیز از آن چشم بپوشدآمریکایی نیز حمله کند و آو حتی به ناو  
 ! آیا مقابله با این محدودیت ها اشتباه استراتژیک است؟ یا تسلیم در برابر آنها؟. بود

چگونـه ممکـن اسـت از کـشوري کـه دشـمن، بخـش        .  عراق به عنوان یـک پدیـده انتزاعـی مـی نگـرد     – نویسنده کتاب به جنگ ایران   -  3
نگاهی به قطعنامه مصوب شـوراي امنیـت سـازمان ملـل     ! ار قبول آتش بس داشته باشیم؟اي از خاك آن را به اشغال درآورده است، انتظ    عمده

، نشان می دهد که چگونه این شورا با در نظر گرفتن خواسته ها و تمایالت عراق و بی اعتنایی به حداقل خواسـته هـاي بـه     598قبل از قطعنامه    
، 598 اصرار ایران بر حداقل شرایط خود در کلیه زمینه ها تـا قبـل از قطعنامـه    .حق ایران، زمینه هاي برتري عراق را در جنگ فراهم می آورد     

      بی توجهی نظام بین الملل را به دنبال داشت، اما به محض آن که دنیا متوجه برتري نظامی ایران در جنگ به ویژه در عملیات تـصرف فـاو         
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این امر در تـوان ادامـه جنـگ ایـران اثـر      . افزایش انزواي سیاسی و استراتژیک ایران گردید      
ایران نکته مهمی را که دائماً به اثبات رسـیده، فرامـوش کـرد و آن ایـن کـه        . منفی گذاشت 

به پایان نمی رسـند، در مقابـل،   ) دشمن( برخی از جنگ ها حتی با انهدام توان نظامی    گاهی
. مجموعه اي از عوامل سیاسی و نظامی مـی تواننـد تـوان ادامـه جنـگ را از دشـمن بگیرنـد         

ایران در به کارگیري امکانات و توان هاي خود نیز به خوبی عمل نکرد و نکوشید تا مطابق          
فرماندهی نظـامی ایـران   .  و تحول و پیشرفت این امکانات بپردازد    روند جنگ، به دگرگونی   

آمـوزش  "اعتقاد و ایمان نداشت و باور نمی کرد کـه  ) بین نیرویی( به تئوري نبرد مشترك    
 می تواند جاي خون مصرف شود، به همین دلیـل جوانـان خـود را پـس از             "کافی و خوب  

 بدین گمان که شور انقالبی مـی توانـد   دیدن آموزش هاي دو هفته اي، روانه نبرد می کرد،  
  1. جاي تجربه نظامی را بگیرد

  
  1988سیر جنگ در سال 

ایــران حملــه دیگــري را آغــاز کــرد کــه نــام       ) 1366 دي 25 ( 1988 ژانویــه 15در 
  . بر آن گذاشت2المقدس  بیت

این عملیات در منطقه مرزي ماؤوت در جبهه شمالی سلیمانیه صورت گرفت؛ منطقه اي      
ایران در پی این نبرد اعـالم کـرد کـه    .  در آن حضور عملیاتی داشت  1987یران از بهار    که ا 

 تن از 3500 قله کوهستانی را به تصرف درآورده است؛ 29 تپه و 11 کیلومتر مربع شامل    42
                                                                                                              

   پرداخـت غرامـت  " و "شناسـایی متجـاوز  " ها توجه کرد و بندهایی نظیر به این خواسته. شد) 5 و کربالي 8عملیات والفجر   (و شلمچه " 
بـا ایـن همـه، مـسئوالن جمهـوري      . اما این نیز نمی توانست حداقل پاداش ایران در سرکوب تجاوزات عراق باشد.  گنجانید598را در قطعنامه   

 . ی بندها و مواد آن شدنداسالمی ایران این قطعنامه را رد نکردند و تنها خواستار جا به جایی در برخ

 در ابتداي جنگ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهاي مردمی بسیج براساس ضرورت  انقالبی وارد عرصـه جنـگ شـدند، از همـان            - 1
زمان، آموزش یکی از  شروط اصلی ورود نیروهاي مردمی به جنگ محسوب می شد که به دلیل وخامـت اوضـاع، مـدت ایـن آمـوزش هـا                

اما با گذشت زمان و کسب تجارب ارزشمند در مـسائل نظـامی، همـه نیروهـاي شـرکت کننـده در جنـگ مـی بایـست دوره هـاي            . ه بود کوتا
آموزش هاي عمومی و تخصصی را در کلیه رسـته هـاي نظـامی مـی گذراندنـد و از ایـن طریـق مجـوز حـضور در میـدان نبـرد را بـه دسـت                     

می براي ورود به جنگ حداقل یک ماه و مدت زمان آموزش هاي تخصصی حداقل سـه مـاه   مدت آموزش عمومی نیروهاي مرد  . آوردند می
نیروهاي مردمی پس از گذراندن آموزش هاي عمـومی و تخصـصی، در   . پیش بینی شده بود که به صورت یک ضابطه و قانون اعمال می شد 

بنـابراین،  . کردنـد تـا آمـاده شـرکت در عملیـات شـوند      عملیـاتی را برگـزار مـی    ) رزمـایش (قالب یگان هاي عمل کننـده حـداقل سـه مـانور              
فرماندهان نیروهاي نظامی هیچ گاه مایل به استفاده از خون به جاي آمـوزش نبودنـد و ایـن تـوهمی اسـت کـه بـسیاري از نـاظران خـارجی از             

 زمینـه را بتـوان عامـل بـروز چنـین      جمله نویسنده این کتاب به صورت ناخودآگاه گرفتار آن شده اند و شـاید تبلیغـات سـوء و منفـی در ایـن            
 . برداشت هاي غیرواقعی دانست
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امـا عـراق ادعاهـاي ایـران را تکـذیب      .  تن نیز اسیر شده اند750عراقی ها کشته یا زخمی و   
اي ایران اهمیـت اسـتراتژیک داشـت و بـه او کمـک مـی کـرد تـا بـراي                   این منطقه بر  . کرد

عملیات آینده خود در جبهه شـمالی اوضـاع بهتـري داشـته باشـد و همچنـین تـوان کمـک                    
  .رسانی ایران به انقالبیون کرد را نیز افزایش می داد

ا ه در جنگ هوایی، عراق حمله به کشتی ها و سایر اهداف مثل سدها، پل ها، پاالیشگاه    
   1 )بهمن و اسفند(را در طول ماه هاي دسامبر، ژانویه و مارس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، عبدالحلیم ابوغزاله، ترجمه نادر نوروزشاد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز مطالعات و تحقیقات »جنگ عراق و ایران«:  منبع- 1

 . 1380جنگ، 
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  متن کامل گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد
  
  

 25متن کامل گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد سفر خود به ایران و عراق که در            
  :فت، به این شرح است براي مشورت در اختیار شوراي امنیت قرار گر1366مرداد 
،  اعــضاي شــوراي امنیــت  ]1366 شــهریور 13[ مــیالدي 1987 ـ در چهــارم ســپتامبر   1

موافقت نمودند که من دعوت جمهوري اسالمی ایران را جهت دیدار از این کشور پذیرفته         
و شرایط انجام این دیدار را  مشخص کنم،  اعضاي شورا سپس در جریان قصد من به سـفر        

  .ار گرفتند و به آن توجه نمودندبه بغداد قر
 سـپتامبر  15 و 14در تهران و در تاریخ ]  شهریور22 و 21[ سپتامبر13 و 12 ـ در تاریخ   2

در تهران  به ترتیب با آقـاي علـی اکبـر        . در بغداد، مذاکراتی انجام دادم    ]  شهریور 24 و   23[
 آقـاي میـر حـسین     الریجـانی، بـا  ]محمـدجواد [والیتی وزیر خارجه و معـاون ایـشان آقـاي        

اي و حجـت االسـالم هاشـمی     سـید علـی خامنـه     ] آیت اهللا [موسوي نخست وزیر، پرزیدنت     
رفسنجانی رئیس مجلس مالقات  صـورت گرفـت و در بغـداد بـا آقـاي طـارق عزیـز وزیـر            
خارجه و دیگر  مشاوران  بلند پایه  و پرزیدنت صدام حسین، مالقات هایی داشتم و از آنان      

ل توافق نسبت به اجراي هر یک از مواد قطعنامه، آن را به صورت همه خواستم جهت حصو
  .جانبه مورد توجه قرار دهند

  : ـ  رئوس طرح اجرایی شامل مواد زیر خواهد بود3
الف ـ از تاریخ مشخصی که در مـورد آن توافـق خواهـد شـد و در مـذاکرات از آن بـه        

  .واهد شد یاد خواهد شد، آتش بس اجرا خ"روز مورد نظر"عنوان 
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 ـ که بایـستی در مـورد آن  توافـق بـه      "روز مورد نظر"ب ـ  در تاریخ مشخص پس از  
عمل آید ـ عقب نشینی  کلیه نیروها به مرزهاي به رسمیت شـناخته شـده بـین المللـی آغـاز       

شود و در چارچوب مدت زمانی که در مورد آن توافـق بـه عمـل  خواهـد آمـد، عقـب               می
  .نشینی تکمیل خواهد گردید

 هیأتی از صاحب نظران سازمان ملل جهت تایید و نظارت بـر  "روز مورد نظر"ج ـ  در  
  .آتش بس و متعاقباً عقب نشینی  کلیه نیروها، اعزام خواهند گردید

 و  یا پس از آن در تاریخی  که در مورد آن توافق خواهد شد، "روز مورد نظر"د ـ در 
 و اسـرا بـه موجـب کنوانـسیون سـوم ژنـو       کار آزاد نمودن اسراي جنگی آغاز خواهـد شـد         

  . به کشور مقابل باز گردانده می شوند1949مصوب سال 
 مذاکرات من با ایران و عراق آغاز می شود تا بتوان در مـورد   "روز مورد نظر"هـ ـ در  

کلیه مسائل عمده مورد قبول دو طرف، به یک راه حل شرافتمندانه، عادالنه و جامع دسـت             
  .یافت

 و یا روز دیگري که مورد توافق قرار می گیرد، یک هیأت بی "روز مورد نظر"و ـ در  
  .طرف تحقیقات خود را در رابطه با مسئولیت درگیري ها کار خود را آغاز خواهد کرد

] دبیرکـل [  که  در مورد آن توافق خواهد شد، من "روز مورد نظر "زـ  در روز پس از       
  .مطالعه موضوع بازسازي اعزام خواهم کردهیأتی از کارشناسان  را جهت بررسی  و 

 و یا تاریخی که در مـورد آن توافـق بـه عمـل خواهـد آمـد،       "روز مورد نظر"ك ـ در  
جهت تأمین امنیت و ثبات منطقه و اتخاذ تـدابیري در ایـن رابطـه، مـن مـشورت بـا ایـران و             

  .عراق و دیگر کشورها را آغاز خواهم کرد
و عراق پیشنهاد کردم که پس از حصول توافـق نـسبت    ـ من سپس به دو دولت  ایران  4

 توافـق  "روز مورد نظـر "به رئوس طرح اجراي قطعنامه، ضروري است که در مورد تعیین          
به عمل آید و الزم است که در پی آن،  جهت تهیه مقدمات مربوط به اجـراي هـر یـک از           

روز مـورد  "اکرات تـا  تدابیر مورد نظر،  مذاکراتی انجام گیرد و ضروري است که ایـن مـذ   
  . خاتمه یافته باشد"نظر

من پیشنهاد کردم چنانچه در مورد برخی از مقدمـه چینـی هـاي الزم، تـوافقی بـه عمـل                
  .نیاید، طرفین تصمیمات دبیرکل را در آن چارچوب محترم بشمرند
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 ـ در آغاز مذاکرات در تهران، مقام هاي ایرانی تایید کردند نقطه آغـاز مـذاکرات بـه     5
ت یک اصل کلی  که آتـش بـس را بـه عنـوان  گـام نخـست در بـر  مـی گیـرد،  در                       صور

الزم بـه تـذکر اسـت کـه در جریـان ایـن          . نیویورك مورد موافقت آنان قـرار گرفتـه اسـت         
ایـن  . مذاکرات، مقامات ایرانی هیچ گونه اشاره اي به رد هیچ یک  از مواد قطعنامه نداشتند         

ي قطعنامه در طرح پیشنهادي شماره یک را در بـر مـی   مذاکرات کلیه مسائل مربوط به اجرا   
  .گرفت

 ـ  در طول مذاکرات، ایرانی هایی که طرف مذاکره با من بودند، بر این نکته پافشاري  6
می کردند که هدف می بایست برقراري صلح بر اساس عدالت باشد تا تداوم آن را تضمین       

ستی  اذعـان کنـد کـه تحقیـق پیرامـون      آنان تأکید داشـتند کـه جامعـه بـین المللـی بایـ          . کند
مسئولیت درگیري ها، در هرگونه تالش جهت دستیابی به راه حلـی مـسالمت آمیـز بایـد از              

آنان تأکید داشـتند کـه بـه ایـن ترتیـب کلیـد دسـتیابی بـه            . باالترین اولویت برخوردار باشد   
در مـذاکرات  بـا   . بس و تحقیقات بیطرفانه است  صلح، برقرار نمودن ارتباط بین مسئله آتش      

  .مقامات ایرانی، ساعاتی طوالنی صرف این مسئله گردید
هاي ایرانی   ـ درك من از موضع  جمهوري اسالمی ایران پس از مذاکره با کلیه طرف 7

  :در تهران را می توان به شرح زیر خالصه کرد
بس  را بر اساس برخوردي کامل و همه جانبه که آتش 598الف ـ ایران اجراي قطعنامه  

  .را به عنوان  اولین گام در برمی گیرد، قبول کرده است
ب ـ با این حال، ایران تأکید دارد که بین مـسئله آتـش بـس و مـشخص نمـودن مـسئول        

فرآیند تعیین طرف مسئول آغاز درگیـري هـا، بایـد    . آغاز  درگیري ها، ارتباط برقرار گردد   
  .قبل از برقراري آتش بس رسمی انجام پذیرد

براین، ایران حاضر به قبول یک طرح اجرایی است که بر اساس آن، اعالم طرف ج ـ  بنا
  .مسئول آغاز درگیري ها و شروع آتش بس رسمی هم زمان انجام پذیرد

 ـ  من ضمناً چنین استنباط کردم که اگر چنین برخوردي با قضیه از سوي هر دو طرف  8
در جریـان   )   بـس غیـر رسـمی   آتـش ( مورد قبول قرار گیرد، قطع اعالم نشده خـصومت هـا   

فرآیند تعیین  مسئول آغاز درگیري ها، به مورد اجرا در خواهد آمـد و حـین تعیـین مـسئول       
  .آغاز درگیري ها، آتش بس رسمی جایگزین آتش بس غیر رسمی  خواهد شد
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 ـ فکر می کنم که اضافه نمودن این نکته ضروري باشد که در جریان کلیـه مـذاکراتم    9
مسئله تعیین مسئولیت آغاز درگیري ها، کلیه طرف هـاي ایرانـی مـورد مـذاکره            در رابطه با    

ابراز اطمینان می کردند که فرآیند مذکور، ادعاي آنان را در ایـن زمینـه بـه اثبـات خواهـد                   
طرف هاي ایرانـی در مـذاکرات خـود، لـزوم تعیـین مـسئولیت آغـاز درگیـري هـا،            . رسانید

  . مورد تأکید قرار می دادندداوري، مجازات و پرداخت خسارات را
 ـ مقامات عراقی در بغداد با دریافت  و بررسـی رئـوس طـرح اجـراي قطعنامـه، ایـن        10

  شوراي 598نظریه را یاد آور شدند که رئوس طرح پیشنهادي هماهنگ و مطابق با قطعنامه        
را به  598مقامات عراقی تصریح کردند که این کشور آماده است قطعنامه       . امنیت  می باشد   

صورت همه جانبه به اجرا درآورده و همچنین آماده است با من و با شوراي امینـت در ایـن        
 معـاون  1987 ژوئیـه  23مقامـات عراقـی در ایـن رابطـه بـه نامـه مورخـه        . راه همکاري نماید  

نخست وزیر این کشور به عنوان  من، که در آن به تشریح موضع عراق پرداخته بود، اشـاره         
  .کردند
 مقامات عراقی کراراً  تأکید کردند که این کشور معتقد است مفاد گوناگون  ایـن   ـ  11

عراق بـر  . قطعنامه، بایستی با  توجه به تسلسل این مفاد در قطعنامه به مورد اجرا گذارده شود  
این عقیده است که  اگر موضع ایران مبتنی بر اجراي پاراگراف شش قطعنامه قبـل از اعـالم      

  .ه مثابه رد آشکار قطعنامه تلقی  می گرددآتش بس باشد، ب
یـک نکتـه   .  مقامات عراقی با جزئیات، دالیل این نظریه خود را براي من تشریح کردند        

مهم که عراق به ویژه بر آن تأکید می ورزد، این است که عراق بـدون هـیچ گونـه شـرطی               
نشینی کلیه نیروها آنها همچنین  تأکید کردند که عقب    . یک صلح اعالم نشده را می پذیرد      

  . بایستی بدون درنگ،  پس از اعالم آتش بس انجام گیرد
 ـ مقامات عراقی تأکید کردند، این کشور با تـشکیل یـک هیـأت بـی طـرف جهـت         12

آنها در همین رابطه یادآور شـدند  . بررسی پیرامون تعیین مسئول آغاز جنگ  مخالف نیست     
ه انجام تحقیقات پیرامـون تـشخیص آغـازگر      تمایل خود را  نسبت ب      1981که عراق از سال     

جنگ نشان داده است که این تمایل نخـستین بـار طـی موافقـت بـا پیـشنهاد ایـران مبنـی بـر                 
تشکیل یک کمیسیون تحقیق و انجام گفت وگو با عـراق از طریـق  رئـیس هیـأت سـازمان              

د انجـام  کنفرانس  کشورهاي اسالمی و سپس با ارائه  و تصریح پیـشنهادهاي خـود در مـور            
  .چنین  روشی، نشان داده شد
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، مقامات عراقی چنـین اظهـار نظـر    598 ـ  در رابطه با اجراي پاراگراف شش قطعنامه  13
هـاي حقـوقی و    می کردند که هیأت بی طـرف، بایـد ماهیتـاً قـضایی باشـد، تـا بتوانـد جنبـه              

 کـه تعیـین   عـالوه بـر ایـن، عـراق معتقـد اسـت      .  ها را تعیین کند مشخصاً مسئولیت درگیري  
مسئولیت از جنبه هاي قضایی، بهترین تضمین کننده حقوق و منافع طرفین متخاصم خواهـد          

  .بود
 ـ تالش نموده ام که اعضاي شوراي امنیت را از واقعیت هاي مربوط به مواضع اعالم  14

شده از سـوي دو دولـت ایـران و عـراق در چـارچوب مـأموریتی کـه توسـط شـورا قبـل از              
احتیاجی به گفتن ایـن نکتـه نیـست    .  من واگذار  گردیده بود،  آگاه نمایمعزیمت  به عهده  

اي بروز کرده است، من تـرجیح داده ام     که هرگاه  در رابطه با تفسیر و تعبیر قطعنامه، مسئله          
  .که شوراي امنیت در  مورد مسئله مذکور تصمیم گیري کند

ي کـنم، ایـن اسـت کـه هـر دو       ـ  در پایان تنها نکته اي که ضروري می دانم یادآور 15
دولت از مأموریت اینجانب استقبال کردند و کلیه مـذاکرات در محیطـی دوسـتانه و جـوي              

هاي اینجانب ابراز اعتماد نمودند و هـر   جدي صورت گرفت و هر دو دولت نسبت به تالش   
ی براي دو دولت  از جنبه  دیدگاه هاي متفاوت خود، بر این اعتقاد بودند که بیشترین  توانای   

  .خاتمه  بخشیدن به جنگ  را سازمان ملل در اختیار دارد
  

  خاویر پرز دکوئیار
  دبیر کل سازمان ملل متحد
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  متن کامل 
  

    شوراي امنیت سازمان ملل598قطعنامه 
  

   خود؛582) 1986(با تایید مجدد قطعنامه 
 آتـش بـس، منازعـه بـین     رغم درخواست هایش براي با ابراز نگرانی عمیق از اینکه علی   

  .ایران و عراق به شدت سابق با تلفات شدید انسانی و تخریب مادي ادامه دارد
با ابراز تأسف از آغاز و ادامه منازعه، همچنین بـا ابـراز تأسـف از بمبـاران مراکـز صـرفاً        
مسکونی غیر نظامی، حمالت به کشتیرانی بی طرف یا هواپیماهاي کـشوري، نقـض قـوانین              

لــی انـسان دوســتانه و دیگــر قـوانین نــاظر بـر درگیــري مــسلحانه، بـه ویــژه کــاربرد     بـین المل 
   ژنو؛ 1925هاي شیمیایی بر خالف الزامات پروتکل  سالح

با ابراز نگرانی عمیق نسبت به احتمال تشدید و گسترش بیشتر منازغه، مصمم گردید بـه               
  .تمامی اقدامات نظامی بین ایران و عراق خاتمه بخشد

ردید که باید یک راه حل جـامع، عادالنـه، شـرافتمندانه و پایـدار بـین ایـران و            معتقد گ 
عراق به دست آید؛ با یادآوري  مفاد منشور ملل متحد، به ویژه تعهد همه دول عضو به حل        
اختالفات بین المللی خود از راه هاي مسالمت آمیز به نحوي که صلح و امنیت  بـین المللـی     

  د؛ و عدالت به مخاطره نیفت
  با حکم به اینکه در منازعه بین ایران و عراق نقض صلح حادث شده است؛

   منشور ملل متحد،40 و 39با اقدام بر اساس مواد 
از راه مـذاکره،  ) مناقشه( خواستار آن است که به عنوان قدم اولیه جهت حل و فصل    - 1

در زمـین، دریـا   ایران و عراق یک آتش بس فوري را رعایت کرده، به تمام عملیات نظامی    
و هوا خاتمه داده و تمام نیروهاي خود را بدون درنگ به مرزهاي شناخته شـده بـین المللـی     

  .بازگردانند
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 ـ  از دبیرکل درخواست می کند که یک تیم ناظر ملـل متحـد بـراي بررسـی، تاییـد و       2
می نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها اعزام نماید و همچنین  از دبیرکل درخواست          

نماید با مشورت طرفین درگیر، تدابیر الزم را اتخاذ نموده،  گزارش آن را به شوراي امنیت          
  .ارائه نماید

 ـ مصرانه  می خواهد اسراي جنگی آزاد شده و پس از قطع مخاصمات فعـال کنـونی،    3
 ، بدون تـأخیر بـه کـشور خـود بازگردانـده      1949 اوت 12بر اساس کنوانسیون سوم ژنو در      

  .شوند
 ـ از ایران و عراق می خواهد با دبیرکل در اجراي قطعنامـه و در تـالش هـاي میـانجی      4

گرایانه براي حصول یک راه حل جـامع، عادالنـه و شـرافتمندانه مـورد قبـول دو طـرف در              
خصوص  تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول مندرج در منشور ملـل متحـد، همکـاري       

  .نمایند
گر می خواهد که حداکثر خویشتن داري را مبذول دارند و از  ـ  از تمام کشورهاي دی 5

هرگونه اقدامی که می تواند منجر به تشدید و  گسترش بیشتر منازعه گردد، احتراز کننـد و             
  .بدین ترتیب اجراي قعطنامه  را تسهیل نمایند

  ـ از دبیرکل درخواست می نماید که با مشورت با ایران و عراق،مسئله تفویض اختیـار  6
به هیئتی بی طرف براي تحقیق راجع به مسئولیت منازعه را بررسی نموده،  در اسرع وقت به   

  .شوراي امنیت گزارش دهد
هـاي    ـ ایجاد خسارات وارده در خالل منازعه و نیاز به تالش هاي بازسازي بـا کمـک   7

ل مناسب بین ا لمللی پس از خاتمه  درگیري تصدیق می گردد و در این خصوص از دبیرک             
درخواست می کند که یک هیأت کارشناسان را براي مطالعه  موضوع بازسازي و گـزارش       

  .به شوراي امنیت، تعیین نماید
 ـ همچنین از دبیرکل درخواست می کنـد کـه بـا مـشورت بـا ایـران و عـراق و دیگـر          8

  .کشورهاي منطقه، راه هاي افزایش امینت و ثبات منطقه را مورد مداقه قرار دهد
دبیرکل درخواست می کند که شـوراي امنیـت را در مـورد اجـراي ایـن قطعنامـه        ـ از  9

  .مطلع نماید
 ـ مصمم است براي بررسی اقدامات بیشتر جهت رعایت و اجـراي ایـن قطعنامـه، در     10

  .صورت ضرورت جلسات دیگري مجدداً تشکیل دهد
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  شوراي امنیت سازمان ملل متحد598تصویر قطعنامه     
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  اي اهللا خامنه سخنرانی آیترئوس مهم 
  

  سازمان مللمجمع عمومی در 
  

  الرّحیم الرّحمن اللَّه بسم
  

  
  

زنـدگى و مـرگ و نیـاز و    . طلـبم  کنم و از تو هدایت و کمک مـى    خداوندا بنام تو آغاز مى    
هـایم بـبخش، و    نیایش من متعلق به توست؛ تو خود روشنى و گیرایى سخن حق را به گفتـه       

ار ده که هم اکنـون ملتهبانـه آن را   آن را پیک حقیقت بسوى صدها میلیون گوش و دلى قر         
  .طلبند، و بسوى صدها برابر که در آینده چنین خواهند بود مى

درودى سپاسگزارانه از سوى من و ملتم به روان پیامبران بـزرگ بـه ویـژه ابـراهیم و              ! بارالها
اى علیهم بفرست؛ که پیام رهایى و آگاهى انسان را به به اللَّه موسى و عیسى و محمد صلوات

آمیـز بـه دلهـاى     و سـالمى تکـریم  . ى توان در جهان پراکندند و ابدى سـاختند   جان و با همه   
آقاى رئیس، . پاك و روشن که آن پیام را نیوشیدند، به ویژه آنان که بر سر آن جان باختند         

آقاى دبیر کل، حضار محترم، من رئیس جمهور کشورى هستم که در یکـى از بلنـدترین و             
اى تاریخ مهد تمدن و کانون فرهنگ بـشریت بـوده اسـت، و اکنـون نیـز              حساسترین دورانه 

 -نظیر آن  ى فرهنگى بى ى استوار بنا شده، و به پشتوانه قلمرو نظامى است که بر همان پیشینه
  . تکیه کرده است-که اکنون به برکت بیدارى اسالمى غناى بیشترى یافته 

تـرین انقالبهـاى دوران    حـال ناشـناخته   و درعینترین  آیم، که زادگاه پرآوازه  من از ایران مى   
ى دین خدا و در امتـداد راه پیـامبران و مـصلحان بـزرگ الهـى؛       انقالبى بر پایه. معاصر است 
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ى زیربنــائى ایــن انقــالب  ى اســتوار و اندیــشه ریــشه. ى تــاریخ بــشر راهــى بــه درازاى همــه
حلیل حوادث حال و گذشته و     تفسیر انسان، تفسیر تاریخ، ت    . بینى توحیدى اسالم است     جهان

 جهـان،  -ى عالئقى که انسان را با دنیاى بیرون از وجـود او   آینده، تفسیر طبیعت، تبیین همه   
ى  کند، و نیز فهم و درك آدمـى از وجـود خـود و خالصـه همـه         مرتبط مى  -انسانها، اشیاء   

کنـد،    قادر مىى مطلوب خود سازد، و آن را بر اداره       چیزهایى که نظام ارزشى جامعه را مى      
ى الهى  در اندیشه. شود گیرد و منشعب مى بینى الهى ریشه و مایه مى    همه و همه از این جهان     

گاه علم و قدرت او و پوینده بسوى اوست، و  ى خداست و جلوه ى هستى آفریده اسالم همه
  .انسان برترین آفریده و جانشین اوست

نامند و این  معنا مى  بى- بر ما تحمیل شده  که-هاى بزرگ ریاکارانه این جنگ را        رتقد... 
در حالى است که خود همواره از آغازگر متجاوز آن حمایت نظـامى، سیاسـى و اقتـصادى          

معناست، ولى آنان تا وقتـى   شک نیست که به راه انداختن چنین جنگى همواره بى  . اند  کرده
ــ  هنــوز متجــاوز از دســت یــافتن بــه هــدف  ین تعبیــرى هــاى شــومش مــأیوس نــشده بــود چن

کوشـش  . اما امروز این جنـگ بـراى ملـت مـا داراى معنـایى بـسیار مهـم اسـت               . کردند  نمى
کـه یـک ملـت قـادر      ى تجـاوز و اثبـات ایـن    آمیز و فداکارانه براى سوزاندن ریشه     مجاهدت

. هاى بزرگ از انقالب و ثبات و شرف خـود دفـاع کنـد         رغم خواست قدرت    است که على  
اى است کـه همیـشه مـشوق     ار خود در حال شکستن و ابطال معادلهملت ما با فداکارى و ایث     

تجاوز و جنگ بوده است، و آن معادله این اسـت کـه تکیـه بـر سـالح پیـشرفته و تکیـه بـر               
ملت ایران در مدت این هفـت سـال پاسـخ بـه         .  موفقیت است   حمایت قدرتها تضمین کننده   

  .سؤال بزرگى را جستجو کرده است
هایى کـه بـه    سؤال این است، که چرا دولت. بون آن سؤال را مطرح کنممن مایلم از این تری   

اند که رژیم عراق برافروزنده آتش جنگ و اقدام کننده به تجـاوز         روشنى و قاطعیت دانسته   
 چرا در مقابل این جـرم بـزرگ و   -دانند    و کم نیستند کسانى که این حقیقت را مى         -است  

هاى گروهى عالم مـسؤولیت عظـیم خـود در     را رسانه اند؟ و چ    المللى سکوت کرده    گناه بین 
اند؟ ممکـن اسـت    برابر وجدان بشریت و استیضاح تاریخ را در این مورد به فراموشى سپرده           

هـاى   ى قـدرت   سیاسى در دنیاى امـروز و هندسـه معیـوبى کـه سـلطه             آشنایى به وضع رابطه   
 و ایـن از نظـر ملـت مـا     بزرگ در روابط جهانى به وجود آورده کلید حل این معمـا باشـد،            

  .پوشیده نیست
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توان یافت ایـن اسـت کـه چـرا شـوراى       اى براى آن نمى اما سؤالى که هیچ پاسخ قانع کننده   
المللى به وجود  امنیت سازمان ملل، ارگانى که اساساً براى مقابله با تجاوز و تأمین امنیت بین      

 و حتى ضد آن عمل کرد؟ خوب آمده، در قبال این تجاوز به کلى وظیفه خود را از یاد برد      
اى بـه عـرض هـزار      که در جبهه- عراق    است همه بدانند که شوراى امنیت در شروع حمله        

ارتـش عـراق ظـرف یـک هفتـه مرزهـاى         . العملى نشان نداد     هیچ عکس  -کیلومتر واقع شد    
فـت،  المللى را درنوردید، و در برخى از نقاط تا عمق هفتاد،هشتاد و نود کیلومتر پـیش ر     بین

و در آن مستقر شد، و چنانکه برخى از سـران عـراق گفتنـد، بـا ایـن نیـت کـه هرگـز از آن          
 28 - .  شـوراى امنیـت صـادر شـد      تنها پس از این بود که اولین قطعنامه       . خارج نخواهد شد  

این قطعنامه نه به تجاوز اشاره کرد، نه به اشغال و نه بازگشت بـه مرزهـاى              - 1980سپتامبر،  
 را الزم شمرد؛ بلکه به جاى این همه با کمال تعجب طرفین را به عدم توسل بیشتر المللى  بین

 عـراق   این عبارت در حقیقت از آنچـه تـا آن روز توسـط قـواى قهریـه       . به زور دعوت کرد   
خواست بیش از آن پیشروى نکنـد، و   کرد، و فقط از او مى   پوشى مى   تصرف شده بود چشم   

  .نگ براى عقب راندن متجاوز خوددارى کندخواست که از ج از ایران نیز مى
 یعنى نگاهبانى از صـلح  -ف اصلى شورا یاین اولین اقدام شوراى امنیت بود، که در آن وظا      

. شـد   خود آن شـورا پایمـال مـى     بوسیله-انگیزى  المللى به شکل زشت و تأسف و امنیت بین  
 عملیاتى کـه  - خرمشهر پس از آن شوراى امنیت را سکوتى مرگبار فرا گرفت، و تا آزادى      

بارى اسیر  در آن ستون فقرات نیروهاى اشغالگر شکست، و هزاران نفر از آنان به وضع ذلت   
.  جنگ خونین و مستمرى را که خبرهاى آن در صدر اخبار جهان بود فراموش کرد-شدند 

گیرى نیروهـاى رزمنـده مـا، سـر بـر آوردن یـک        هاى ملت ما و شکل  در این مدت قهرمانى   
هـاى جهـانى را از    داد، و قـدرت    وهاى جوان، انقالبى و تعیین کننده را در منطقه خبر مى          نیر

کردنـد بـه کلـى     ى عراق به ایران جـستجو مـى   هاى شومى که در حمله دست یافتن به هدف   
چنـد  . این بود که بار دیگر شوراى امنیت به یاد جنگ ایـران و عـراق افتـاد          . مأیوس ساخت 

ایـن قطعنامـه   . 1982 ژوئیـه،  12دومین قطعنامه شـورا صـادر شـد؛    هفته پس از فتح خرمشهر    
یعنى چیـزى کـه بخـش اعظـم آن بـا      . کرد  المللى را درخواست مى     بازگشت به مرزهاى بین   

در ایـن قطعنامـه   . نظیر رزمندگان ما خود حاصل شده بـود  فداکارى ملت ما و با شجاعت بى   
اى براى جبـران آن   ها و چاره دى از خسارت  نیز نه سخنى از تجاوز، نه نامى از متجاوز، نه یا          

. و نه باألخره تضمینى براى امنیت و ثبات حقیقى و تنبیهى براى عامل ناامنى وجـود نداشـت    
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تـا امـروز شـوراى امنیـت     . بار دیگر ما خود را در تالش براى احقاق حـق خـود تنهـا یـافتیم         
  . گرفته استهمواره در مورد جنگى که بر ما تحمیل شده با همین روش موضع 

هـاى   گشا شود، و سازمان ملل را در وصول به هدف رفت تا راه   ابتکارات مستقل دبیرکل مى   
دانـم   جـا الزم مـى   مـن در ایـن  . اى گرفتـه نـشد     خود کمک کنـد، ولـى از ایـن امکـان بهـره            

وزیر فقیـد سـوئد    هاى ایشان ابراز دارم؛ و همچنین از نخست   خوشنودى خودمان را از تالش    
 به نیکى -اى کرد  هاى دلسوزانه   که در سمت نمایندگى دبیرکل تالش      -ف پالمه   آقاى اوال 

 انجام شـد  598ى    سفر دبیرکل به تهران و مذاکرات سودمندى که پیرامون قطعنامه         . یاد کنم 
ما آن مذاکرات را چنانکه گویا گزارش دبیرکل به شـوراى     . نیز گام دیگرى در این راه بود      

بـا کمـال تأسـف    . کنـیم  گـشا ارزیـابى مـى    بینانـه و راه  کند واقـع  ىامنیت نیز از آن حکایت م    
شود که برخى از اعـضاى مـؤثر شـوراى امنیـت مایلنـد ایـن حقیقـت را مکتـوم                   احساس مى 

آنها همان کسانى هستند که از آغاز تالش خـود بـراى تـصویب ایـن قطعنامـه را بـه           . بدارند
  .ى فشار بر جمهورى اسالمى جهت دادند انگیزه

ایـم، و انتظـار داریـم     قطه نظرهاى صریح خود را در ایـن بـاب بـه دبیرکـل منتقـل کـرده            ما ن 
آیا . ى خود از امکانى که به وى ارائه شده به درستى استفاده کند       شوراى امنیت بنا به وظیفه    

ى اول   یعنى مقابله با تجاوز کـه در مـاده     -ى خود   شوراى امنیت براى تخلف از اولین وظیفه      
 اسـتداللى دارد؟ آیـا بـراى مقابلـه بـا      -هاى دیگر ارجح شمرده شده        ى هدف  منشور از همه  

تهدید صلح و نقض صلح و توسل به زور مفاد مواد فصل هفتم چقدر عراق را تحـت فـشار             
 کـه خـود قربـانى    -طرفى کمترین چیـزى اسـت کـه جمهـورى اسـالمى               گذارده است؟ بى  

. ند از شوراى امنیت انتظار داشته باشـد   توا   مى -بار قرار گرفته      تجاوزگرى خونین و خسارت   
طرفى میان این  زیرا وظیفه آن شورا مقابله با تجاوز و حمایت از قربانى تجاوز است، و نه بى        

طـرف بـوده اسـت؟     تواند ادعا کند که در این رابطـه حتـى بـى       دو؛ اما آیا شوراى امنیت مى     
ه برخـى از قـدرتهاى   احساس ما این است کـه شـوراى امنیـت تحـت تـأثیر خواسـت و اراد                

.  در موضعى چنین ناشایسته و محکوم شونده قرار گرفته اسـت      - مخصوصاً امریکا    -بزرگ  
در این صورت باید گفت بناى امنیتى که به پشتیبانى چنین شوراى امنیتى نهاده شده، کاخى       

ند هاى جهان سوم و به ویژه آنان که مایل  مخصوصاً ملت-ها  ملت. پرزرق و برق از مقواست
توانند تضمین امنیـت خـود را از ایـن          هرگز نمى  -ها زندگى کنند     کامالً مستقل از ابرقدرت   

خوددارى از محکوم کردن عراق بـه عنـوان متجـاوز آتـش جنـگ            . شوراى امنیت بخواهند  
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خاطر حضور ه فارس ب اکنون خلیج. تحمیلى را مشتعل نگاه داشته و حتى گسترش داده است
شورهایى که به دنبال شیطان بزرگ و بنا بـه اصـرار و فـشار او وارد           نظامى امریکا و دیگر ک    

  .اند تبدیل به انبار باروتى خطرناك شده است منطقه شده
دانم مجمع عمومى سازمان ملل و نیز افکار عمومى ملت امریکا را به خطر بسیار   من الزم مى  

فارس همه دنیا را  ر خلیجبزرگ و بسیار نزدیکى که اکنون رژیم امریکا با اقدام اخیر خود د         
دیـروز ناوهـاى امریکـائى یـک     . کند، معطوف سازم  با آن تهدید مى - و نه فقط منطقه را       -

پنج نفر کشته، چهار مجروح به . اجر را مورد حمله قرار داد     کشتى تجارى ایرانى به نام ایران     
وز دیــر. جـاى نهـاد؛ کــشتى را تـصرف و تعــدادى را دسـتگیر کــرد و بـه گروگــان گرفـت      

ریـزى پخـش کـرد، و طبـق      زیون امریکا این را به عنـوان زدن یـک قـایق در حـال مـین         یتلو
کـنم کـه ایـن یـک کـشتى       اما من اینک اعالم مى. معمول به افکار عمومى دنیا دروغ گفت     

ایـن آغـازى اسـت    . اجر بوده است، و نه یک قـایق تنـدرو جنگـى     تجارى و موسوم به ایران    
فارس منحصر نخواهد ماند، و مـسؤولیت       تلخ آن به خلیج    شک عواقب   براى حوادثى که بى   

مریکـا   آتابانه آیا ادعاهاى بى. مریکاستآهمه پیشامدهاى بعدى به عهده شروع کننده یعنى      
افـروزى عملـى و آشـکار را؟ مـن      فارس را باید باور کرد؟ یا این آتـش       براى صلح در خلیج   

  .شت را دریافت خواهد کردمریکا پاسخ این اقدام زآکنم که  صریحاً اعالم مى
ى ناتوانى شوراى امنیت در مقابلـه بـا    هاى شوم جنگ تحمیلى و نتیجه این تنها یکى از دنباله    

اگر شوراى امنیت عراق را به خاطر شروع جنگ تحمیلى و سپس شروع . تجاوز عراق است
 توانـست  کـرد، امـروز امریکـا نمـى     ها محکوم مى جنگ شهرها و آنگاه شروع جنگ کشتی      

مریکا دسـت بـه چنـین تهدیـد آشـکارى      آرغم فشار افکار عمومى جهان و حتى داخل    على
 کـه خـود عامـل    598رغـم قطعنامـه    علیه صلح و امنیت جهانى بزند؛ آن هم بالفاصله و على     

 فقط براى فشار بر جمهورى اسالمى تهیه 598آیا قطعنامه . اصلى براى تهیه و صدور آن بود      
مریکا اعالم کنم، که حضور آه جهان و مخصوصاً به ملت بزرگ شده است؟ من باید به هم  

هاى آشکار رژیـم ایـاالت    فارس تنها یکى از خصومت مریکا در خلیج آ نظامى تهدید کننده  
  .متحده با ملت ماست

  
  

  



  
  

   
               

              
  

                                                                                                                                       ضمایم            
               

 

667 

  
  
  
  
  

  1 فارلین مک ماجراي از گزارشی
   

  
  

 هـاي   جریـان  و اسـت  شـده  نقـد  و بررسـی  گوناگون ابعاد از تاکنون فارلین  مک ماجراي
 و هـا  بررسـی  کلـی،  طـور  بـه . کننـد  تحلیـل  را آن خـود  دیـد  از انـد   کوشیده سیاسی مختلف

 تقـسیم  ذیـل،  شـرح  بـه  تـوان   مـی  ایـران  در ویژه به را ماجرا این درباره گوناگون هاي  تحلیل
  :کرد

 ســفر و ســالح فــروش از را آمریکــا دولــت نهــایی هــدف گــران تحلیــل برخــی. الــف
 در اسـالمی  انقـالب  ضدامپریالیـستی  یـا  ضـدآمریکایی  وجهـه  تضعیف ایران، به فارلین  مک

 ضدامپریالیستی جاذبه با است کوشیده همواره آمریکا که کنند  می استدالل و دانند  می جهان
 آنهـا  اولیـه،  کردن محدود ضمن و کند مبارزه متحده ایاالت مخالف کشورهاي و ها  جنبش

 قبیـل  از هـایی   نمونـه  بـه  گـران   تحلیـل  ایـن . نـد ک منحرف تدریج به شان  انقالبی اهداف از را
 ناصـر  زمـان  در مصر با رابطه برقراري یا پنهان دیپلماسی با مائو زمان در چین با رابطه شروع
 در آمریکـا  مخفـی  دیپلماسی اگر که نیست شکی دارند  می اظهار گروه این. کنند  می استناد

 ایـن  زیـرا . آمد  می حساب به آمریکا یدیپلماس براي توفیقی امر این شد،  می موفق ماجرا این
 جهـت  انقالبـی  نظـام  یـک  بـا  پنهـان  رابطـه  برقراري براي فرایندي را یادشده عملیات گروه

 شوند  می یادآور هویج، و چماق سیاست به اشاره با دسته این. دانند  می آن تدریجی استحاله
 انقـالب  علیـه  آمریکـا  نظـامی  ــ  سیاسی تهاجم اینکه به توجه با آمریکایی هاي   استراتژیست

                                                
 حمیـدي  اهللا حبیـب  و هاشـمی  محـسن  نوشـته  "هـا  گروگـان  اديآز ـ سالح فروش فارلین، مک ماجراي" کتاب پیشگفتار مطلب، این  ـ 1

  .است شده منتشر 1388 سال در انقالب دفترنشرمعارف توسط که باشد می
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 روي پنهـان  دیپلماسـی  بـه  بـود،  کـرده  بـین   واقـع  را مـسئوالن  و مردم کافی اندازه به اسالمی
 واشـنگتن  و تهـران  بـین  پلـی  برقراري به که مخفی دیپلماسی یک به نسبت بنابراین. آوردند

 اسـالمی  بانقـال  سود به را ایران با اسلحه معامله موقع به افشاي و نبودند خوشبین بیانجامد،
  .اند دانسته
 کـاخ  عملیـات  اصـلی  هـدف  را لبنان در آمریکایی هاي  گروگان آزادي دوم، گروه. ب

 و هـا   دیپلمـات  شـدن  گرفتـه  گروگـان  از هـا   آمریکـایی  کـه  دارنـد   مـی  عنوان و دانسته سفید
 روانـی  و روحـی  صـدمه  بیـروت،  در ویـژه  به خاورمیانه در خود اطالعاتی برجسته نیروهاي
ــد هخــورد ســختی ــین. بودن ــراي هــا گروگــان آزادي همچن ــاتی تبلیغــات ب  حیثیــت و انتخاب
 فـروش  سـري  عملیات انجام به رو این از. داشت ویژه اهمیت آمریکا اطالعاتی هاي  دستگاه

 ایران نیاز دلیل به گران  استدالل از گروه این. شدند حاضر ها  گروگان آزادي برابر در سالح
 عـراق  بـا  تحمیلـی  جنـگ  در نیروها موازنه تغییر ایجاد براي آمریکایی پیشرفته هاي  سالح به

  .دانند نمی ایران سود به زمان از برهه آن در را عملیات این افشاي
 در ها  آمریکایی و اسلحه دالالن که کنند  می تحلیل چنین را موضوع این سوم، گروه. ج
 آزادي کوشـیدند  ج،خـار  رده از و کهنـه  هـاي   سـالح  ارسـال  بـا  فریبکارانـه  اي  شیوه با آغاز

 نظـامی  متخصصان هوشیاري با اما سازند؛ محقق ارزش کم کاالهایی برابر در را ها  گروگان
 یـا  و هـا   سـالح  از بخـشی  کـردن  اسـتفاده  قابل و تعمیر با و موضوع فهم در ایران مسئوالن و

 تغییـر  ایـران  نفـع  بـه  نیـز  عملیـات  از بخش این نو، سالح دریافت و دیگر بخشی برگرداندن
  .یافت مسیر

 بـا  هـا   آمریکـایی  کننـد   می استدالل چنین خود نظر اثبات براي گران تحلیل از گروه این
 ایـران  بـه  بـاالتري  هاي  قیمت با را ثالث کشور در انباري هاي  موشک اسلحه، دالالن کمک
 هـا   ساندنیـست  مخالفان به نقدینگی رساندن که دیگري، هدف براي آن درآمد از و فروخته

. نبودنـد  صادق نیز ایران با خود معامله در و کردند استفاده بود، کنتراها یعنی گوئهنیکارا در
 غیـر  هـاي   ژسـت  و الفـاظ  از اسـتفاده  بـه  مجبـور  خـود  پـروژه  نمودن موفق براي که چند هر

  .بودند نیز صادقانه
 بـه  را آمریکـا  عالقـه  احتمـال  تـوان   نمـی  هم قطعی طور به چند هر فوق هاي  نظریه وراي

 آنچـه  نهایـت  در کـرد،  رد اش  استعماري منافع زاویه از ایران با مقابله در خود سیاست تغییر
 خیلی نیازهاي از بخشی دریافت با که بود ایران موفقیت و آمریکا سیاست شکست داد، رخ
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 نائـل  نیـز  هـا   گروگـان  از تعدادي آزادي مورد در اش  انسانی هدف به خود، دفاعی ضروري
 ایـن  از آمریکـا  دولـت  بـراي  مناسـب  گیـري   بهـره  امکان ماجرا، فشايا به توجه با زیرا. آمد

 ایران به فارلین  مک سفر ضمن در شد، آن ریزان  برنامه زیان به کامالً نتیجه و نشد مهیا ماجرا
 عنوان به وي سفر افشاي بلکه نینجامید، ایران با رابطه برقراري و ها گروگان آزادي به تنها نه

 کـشور،  بـاالي  رده مـسئوالن  سـوي  از او پذیرش عدم و آمریکا ورجمه رئیس ویژه نماینده
  .شد ایران صهیونیستی ضد و ضدامپریالیستی جاذبه تقویت و آمریکا رسوایی موجب

 کـه  ایـران،  بـه  نیـاز  مـورد  هـاي   موشـک  تحویـل  بـا  توانـست  سـرانجام  چـه  اگـر  آمریکا
 کننـد،  تهیـه  را آنها قاچاق ارباز در حتی و دنیا جاي هیچ در توانستند  نمی ایرانی هاي  واسطه

 برآزادي تأثیر مقابل در سالح فروش سیاست افشاي اما کند، آزاد را ها   گروگان از تعدادي
 افکـار  نـزد  آمریکـایی  ارشـد  سیاسـتمداران  سرشکـستگی  باعـث  ایـران  سوي از ها  گروگان
  .شد جهان در پیمانانشان هم و کشورشان عمومی
 نظامی بعد در هم را آمریکا سفید، کاخ رسوایی در تتوانس که بود ایران این نهایت در

 زمینـه  ایـن  در که هایی  تحلیل و ها  گزارش دلیل همین به. دهد شکست سیاسی بعد در هم و
 شکـست  این کتمان براي بیشتر تاور، گزارش جمله از است، شده منتشر ها  آمریکایی توسط
 است شده کوشش سیاسی، ریبتخ هدف با نیز داخلی هاي  تحلیل برخی در متأسفانه. است

 از اسـتفاده  بـا  داخـل،  در هـم  و خـارج  در هـم  لذا. شود داده جلوه دیگري گونه به واقعیت
 بـا  نمونه، براي شود؛ ایجاد ماجرا این پیرامون پرابهام فضایی شده سعی ژورنالیستی، تبلیغات
 از سـالح  ارسـال  رکنـا  در اسـرائیل  با مبارزه بحث واسطه چندین با هایی  قول نقل از استفاده
 تـأثیري  خواننـده  بـر  گردیـده  سـعی  طریـق  ایـن  از و گرفتـه  قرار هم کنار  1ایران به اسرائیل
  .شود گذاشته خاص

 خواهـان  جمهـوري  ویـژه  بـه  و آمریکـا  بـراي  قضیه که سازد  می روشن کامالً مستند این
 در هـم  آن ایـران،  بـه  اسـلحه  پنهـانی  فـروش  جهت از نخست،. است بوده دردسرساز بسیار

 دلیـل  بـه  دوم،. بود ایران کردن منزوي و تضعیف بر مبتنی آمریکا رسمی سیاست که زمانی
 هر کنگره که هنگامی در) کنتراها (نیکاراگوئه شورشیان به معامله این منافع از بخشی انتقال
  .بود کرده ممنوع گروه این به را آمریکا مستقیم غیر یا مستقیم کمک گونه

                                                
 بـود،  شـده  بارگیري اسرائیل از ایران، اطالع بدون ایران، به ها آمریکایی سوي از ارسالی هاي سالح از برخی که شد مشخص ها بعد-  1

  .گردید دریافت نظر مورد هاي سالح آن جاي به و شد داده برگشت و نشد پذیرفته ها سالح این ایرانی مسئوالن باهوشیاري که
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 نینجامید، ریگان، رونالد آمریکا، جمهور رئیس گیري  کناره به چه اگر رسوایی این البته
 نیـز  خبـر  افـشاي  از پـس . کرد ناتوان یکسره را او که اي  گونه به زد؛ وي به سختی ضربه اما

 بـا  امـا  ،»بـسوزانند  را زخـم  این« ـ خودشان اصطالح به ـ کوشیدند بارها اطرافیانش و ریگان
  .نشدند وفقم ایران هوشمندانه هاي سیاست

 بارهـا  کـه  بود دردسرساز آمریکا براي قدري به مقطع این در ایران تبلیغاتی هاي  سیاست
 رئـیس  اشـتباه  هـاي   سیاسـت  بحـث  مکـرراً  و کـشاند  استیـضاح  به را اش  کاري تیم و ریگان

 دادند ارائه نقیضی و ضد هاي  گزارش اطرافیانش و ریگان. شد مطرح متحده ایاالت جمهور
 آشـکار  هـا   گـزارش  اما. اند  نبوده سالح مقابل در ها  گروگان آزادي صدد در ندکن وانمود تا

 از یکـی  سالح، محموله چند ارسال از پس که زیرا است، افتاده اتفاق عمل این که کرد   می
  .شد می آزاد ها گروگان

 بـراي  دادسـتانی  و سـنا  کنگـره،  دولـت،  سـوي  از کمیته 5 جریان این از پس آمریکا در
 گـزارش  خـود  وظـایف  بـه  توجـه  بـا  نیـز  هـا   کمیته از یک هر و شد تشکیل عموضو بررسی
 و تـاور  گـزارش  (هـا   گـزارش  ایـن  از مـورد  دو و کردنـد  تهیـه  مـاوقع  از مکتـوبی  و مشروح
  .نشد منتشر جریان این از مکتوبی گزارش ایران در اما. شد هم منتشر) والش گزارش

 ایـن  از آمریکا خسارت و ایران گیري  بهره اساسی عامل که مهمی نکته اینکه سرانجام و
 جریـان  در آخـر  تـا  ابتدا از راحل امام شخص و قوا سران ایران در که است این بود، جریان

 هـدف  دو اینکـه  ضـمن  ندادنـد؛  انجـام  کـشور  مقـررات  برخالف اقدامی هیچ و بودند امور
 امـا . کردنـد   مـی  لدنبا را شده ربوده هاي  انسان گرفتاري رفع و دفاعی نیازهاي تأمین اساسی
 پنهـان  بـا  کـرد،  تخلـف  خـود  رسـمی  هاي  سیاست از اینکه بر عالوه ریان ج  این در آمریکا
 در که کرد ثبت خود کارنامه در فاحشی ضعف نقاط نیز معامالت در کاري فریب و کاري
 کـه  گردیـد  فـاش  آمریکـا  وقت دولت سیاسی رقباي تالش با تخلفات این از بخشی نهایت
  .شد کشور این در واقعی یبحران به منجر
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  تاریخچه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  

رضـوان اهللا تعـالی   « تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، که حضرت امام خمینی     
آن را بزرگتــرین ثمــره جمهــوري اســالمی دانــستند و  بــه دنبــال آن تــشکیل مجلــس » علیـه 

هاي منطقی عینیـت بخـشیدن بـه آرزوهـاي         گیري شوراي نگهبان ، راه       قانونگذاري و شکل  
دیرین پیشگامان  نهضت اسالمی و مردم انقالبی ایـران  عزیـز بـود، پـیش و بعـد از انقـالب           
شکوهمند اسالمی، یکی از مهمترین دغدغه هاي  نیروهاي انقالبی، اثبات حقانیت اسـالم و      

 نمانـده و حـل   قوانین آن در صحنه عمل بود، به نحوي که هیچ معضل و مشکلی بـی پاسـخ       
  .آن از طریق احکام نورانی اسالم و توسط اندیشمندان مسلمان، جامه عمل بپوشد

امـا رویــدادهاي پـر شــتاب بعــد از پیـروزي انقــالب و تنــوع و تکثـر معــضالت پیچیــده     
اجتماعی و وجود نظرات تخصصی و کارشناسی گوناگون، پیرامون چگونگی شیوه اجرایی 

ارد احکام حکومتی، منجـر بـه بـروز اخـتالف نظـر فیمـابین       اعمال حق حاکم اسالمی در مو   
مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان در برخی از طرح ها و لوایح مصوب مجلـس شـد          

  .که در نتیجه آن موارد متعددي از مسائل مهم جامعه دچار بالتکلیفی گردید
ست و یک  بـار  در این ارتباط چند بار و در چند مورد  با دخالت امام  بن بست ها  شک          

گیري  به اکثریت دوسوم نمایندگان  مجلـس بـا  قیـد ضـرورت و      آن هم، دادن حق تصمیم    
موقت بودن قوانین بود، که این موارد هم خود مشکالتی آفریـد و ضـرورت ایجـاد نهـادي                

  .براي این گونه مشکالت، روشن تر شد
 هـا و معـضالت دیگـري    ازآنجا که ادامه این امر، جامعه نوپاي اسالمی  را دچار بحـران   

  - نمود، بنیانگذار دور اندیش انقالب اسالمی، در صدد تعیین مرجعی برآمدند که در می
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 بـا  اساسـی  قانون یا مقدس شرع نظر از نگهبان شوراي و مجلس اختالف نشدن حل صورت
 درخواسـت  بـر  بنـا  نهایتاً که نماید، بیان را حکومتی حکم جامعه، و نظام مصلحت تشخیص

 سـال  اواخـر  در »نظـام  مـصلحت  تـشخیص  مجمـع « تـشکیل  فرمـان  نظام، مسئولین از جمعی
  .گردید صادر »ره«امام حضرت سوي از وشش، یکهزاروسیصدوشصت

 مطلقـه  والیت مقام اختیارات مبناي بر صرفاً اساسی، قانون در بازنگري از پیش تا مجمع
 و وهـشت   یکهزاروسیصدوشصت سال در اساسی قانون اصالحیه اب ولی ،بود شده ایجاد فقیه

 مصلحت تشخیص« به موظف قانون، این دوازدهم و یکصد و دهم و یکصد اصول استناد به
 یـا  و شـرع  مـوازین  خالف نگهبان شوراي را اسالمی شوراي مجلس مصوبه که مواردي در

 تـأمین  را نگهبـان  شـوراي  رنظ ،نظام مصلحت گرفتن نظر در با مجلس و بداند اساسی قانون
 کلـی  هاي  سیاست تعیین« نیز و »دهد  می ارجاع آن به رهبري که اموري در مشاوره« و »نکند
 بـه  توجـه  بـا  که طوري به است، شده ،»نظام معضالت حل« و »ایران اسالمی جمهوري نظام

 جمهـوري  نظـام  در »رهبـري  عـالی  مستـشار  هیـأت « عنوان به اساسی قانون در مقرر وظایف
  .کند می وظیفه انجام اسالمی،

 تـصویب  و رهبـري  موقـت  شـوراي  در نگهبـان  شـوراي  فقهاي از یکی انتخاب همچنین
 ) ه (،)د (هـاي   قسمت و ده و پنج سه، یک، بندهاي وظایف خصوص در شورا این اقدامات

 عـضویت  نیز و اعضاء چهارم سه رأي با ،اساسی قانون دهم یکصدو اصل از شش بند) و (و
 یکـصدو  اصـل  از سـه  بنـد  اسـتناد  به ،اساسی قانون بازنگري شوراي در مجمع ثابت اعضاي

  .باشد می نظام مصلحت تشخیص مجمع وظایف دیگر از هفت، و هفتاد
 وظـایف  بـا  ارتبـاط  در کنونتـا  1366 مـاه  اسـفند  از خـود  عملـی  فعالیـت  آغاز از جمعم

 و نگهبـان  شـوراي  و مجلـس  فیمـابین  اخـتالف  رفـع  نظـام،  معضالت حل خصوصاً مذکور،
 احتـساب  بـا  مـصوبات  ایـن  کـه  اسـت  داشته بسیاري مصوبات نظام، کلی هاي  سیاست تعیین
نقـش مـؤثري در      مـصوبه،  فسخ و الحاق اصالح، تفسیر، تصویب، نظیر مطروحه موارد کلیه

 بـه  مربوطبخشی از این مصوبات . پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمی داشته است     
 تـدوین «بخـش دیگـر      ،»نگهبـان  شوراي و مجلس اختالف حل« به ربوطمبخشی   ،»معضل«

ــین ــه آئ ــی نام ــواردي  »مجمــع داخل ــوطو م ــه مرب ــسیر ب ــصوبات تف ــین  و م ــدوین«همچن  ت
  . است بوده »نظام کلی هاي سیاست
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  پاسخ امام به نامه نخست وزیر
  

  در خصوص قیمت گذاري کاالها
  

  1407 رمضان 22 / 1366 اردیبهشت 31: زمان
  تهران، جماران : مکان

  قیمت گذاري کاال توسط دولت : موضوع
  آقاي میرحسین موسوي، نخست وزیر: مخاطب 

...]  
 آیا دولت می تواند به منظور جلوگیري از گرانفروشی کاالها و خـدمات ضـروري            – 1

عامه مردم، صورت کاالها و خدمات ضروري مذکور را تعیین و براي آنها قیمـت گـذاري              
  نماید؟
 آیا دولت می تواند جهت اجراي مقررات خود، در زمینه قیمـت گـذاري کنتـرل و            – 2

  نظارت الزم را به عمل آورد؟
  ] نخست وزیر –میرحسین موسوي 

  
  بسمه تعالی

  
   ایده اهللا تعالی –جناب آقاي نخست وزیر 

جنابعالی مجازید در هر دو مورد که مرقوم شده است عمل نمایید، و در مصادیق با نظـر    
  . انشاءاهللا موفق باشید.     مشورت اکثریت رؤساي قواي سه گانه الزم است عمل شودو

  
  66 اردیبهشت 31

  روح اهللا الموسوي الخمینی 



  
  

   
               

              
  

                                                                                                                                       ضمایم            
               

 

675 

  
  
  
  
  

  پاسخ به نامه موسسین حزب جمهوري اسالمی
  

  در خصوص انحالل حزب
  

  1407 شوال 1366/4 خرداد 11: زمان
  تهران، جماران: مکان

  ل حزب جمهوري اسالمیپاسخ نامه انحال: موضوع
    آیت اهللا هاشمی رفسنجانی–آیت اهللا خامنه اي : مخاطب

محضر مبارك مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقـالب، حـضرت   . بسم اهللا ا لرحمن الرحیم   [  
   مدظله العالی–امام خمینی 

از طـرف  » حزب جمهوري اسـالمی «همان طور که آن رهبر عزیز اطالع دارند، تأسیس        
 با مشورت آن مقام معظم و در شرایطی انجام شد که نیاز بـه یـک تـشکل در       هیأت مؤسس 

برابر انبوه مسائل در آغاز انقالب و لزوم انسجام و انتظام نیروهاي آگاه و مـؤمن و گـسترش      
آگاهی هاي انقالبی و تربیت کادرهاي فعال و کارآمـد بـراي اداره کـشور و خنثـی کـردن                

. رجی و ضدانقالب داخلی بشدت احـساس مـی شـد       توطئه گروهک ها و عوامل دشمن خا      
این حزب در طول سالهاي گذشته در حد توان خود به منظور تثبیت نظام جمهوري اسالمی      
و انجام تکالیف بزرگی که بر دوش خود حس می کرد، از هیچ کوششی فروگذار نکرد؛ و 

 آنـان  در کوران توطئه هـاي چـپ و راسـت بـا فـداکاري و تقـدیم شـهدایی کـه بعـضی از                   
هاي برجسته و فراموش نشدنی انقالبند، از جمله شهداي هفتم تیر، نقاب از روي نفـاق    چهره

  . برانداخت و مظلومیت و حقانیت خط امام را به نمایش گذارد
در طول جنگ تحمیلی، حزب جمهوري اسالمی در سراسـر کـشور بـه وظیفـه اسـالمی         

ر عمـل کـرد، و جمعـی از کادرهـا و     خود براي بسیج مردم و شرکت فعال در جبهه هاي نو      
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تعبد افراد این حزب به اسالم . اعضاي آن در این جهاد مقدس به افتخار شهادت نایل آمدند  
و اعتقاد راسخ آنان به والیت فقیه، که خود عامل مهمـی در کینـه تـوزي ضـدانقالب بـود،            

ز آن مقـام  ایجاب می کرد که در مراحل و مقاطع مختلف انقالب، با کـسب رهنمودهـایی ا       
  .معظم، حرکت حزب را تنظیم و سیاست هاي آن را پی ریزي نمایند

اکنون به فضل الهی نهادهاي جمهوري اسـالمی تثبیـت شـده و سـطح آگـاهی و درك               
سیاسی آحاد ملت انقالب را از جهات عدیده آسیب ناپذیر ساخته و روشن بینی و توکل و              

گی مردم حزب اهللا توطئـه هـاي ضـدانقالب    قوت اراده آن رهبر عالیقدر و فداکاري و آماد    
لذا احساس می شود کـه وجـود   . داخلی و استکبار جهانی را بی اثر و کم خطر نموده است           

حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشـته، و بـه عکـس، ممکـن اسـت تحـزب در         
 و شرایط کنونی بهانه اي براي ایجاد اخـتالف و دو دسـتگی و موجـب خدشـه در وحـدت             

. انسجام ملت گردد، و حتی نیروها را صرف مقابله با یکدیگر و خنثی سازي یکـدیگر کنـد         
لذا، همان طور که قبالً نیز کراراً عرض شد، شوراي مرکزي پس از بحث و بررسی مبـسوط   

« و مستوفا با اکثریت قاطع به این نتیجه رسید که مصلحت کنونی انقـالب در آن اسـت کـه       
  .تعطیل و فعالیت هاي آن به کلی متوقف گردد» حزب جمهوري اسالمی 

واالمـر الـیکم، و ادام     . مراتب براي استحضار و کسب رهنمود عالی معروض می گـردد          
  ] اکبر هاشمی رفسنجانی–سید علی خامنه اي . اهللا بقائکم الشریف

  
  بسمه تعالی

  
    دام توفیقهما-اي و آقاي هاشمی  االسالم آقاي خامنه جنابان حجتی

الزم است تذکر دهم کـه حـضرت آقایـان مؤسـسین محتـرم حـزب،                . قت می شود  مواف
امیدوارم همگی در این موقـع حـساس بـا اتفـاق و اتحـاد در      . مورد عالقه اینجانب می باشند  

ضمناً تذکر می دهم که اهانـت   . پیشبرد مقاصد عالیه اسالم و جمهوري اسالمی کوشا باشید        
ه برخالف اسـالم و تفرقـه انـدازي در ایـن موقـع از      به هر مسلمانی چه عضو حزب باشد یا ن    

  و السالم علیکم و رحمۀاهللا. بزرگترین گناهان است
  روح اهللا الموسوي الخمینی - 66 خرداد 11
  



  
  

   
               

              
  

                                                                                                                                       ضمایم            
               

 

677 

  
  
  
  
  
  
  

  اي به حاج سید احمد آقا خمینی نامه
  

  1407 شوال 1366/6 خرداد 13: زمان
  تهران، جماران: مکان

 تأییـد امانـت داري آقـاي سـید     –ر حوزه هاي علمیه     لزوم پرهیز از تشریفات د    : موضوع
  احمد خمینی 

  حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی: مخاطب
پدر و مراد بزرگوار، پس از سالم، زمانی که شوراي مدیریت    . بسم اهللا الرحمن الرحیم   [ 

وط به حوزه علمیه قم خدمت حضرتعالی رسیده بودند تقاضاي کمک براي پیشبرد امور مرب     
. مسئله را به احمد بگویید تـا او دنبـال کنـد     : حوزه را کرده بودند، حضرتعالی فرموده بودید      

قرار بر این شد که شورا در نامه اي به حضرتعالی مقدار احتیاجـشان پـول از طـرف شـخص       
. نامـه مـذکور خـدمت تـان تقـدیم شـد         . جنابعالی از بنیاد مستضعفان به آنهـا کمـک گـردد          

چنین کاري را انجام نمی دهید و از طرف شماها به بنیاد چیزي گفته        « : یدحضرتعالی فرمود 
و چنـد بـار دیگـر    » .نشود هر چه پول و ساختمان زیاد گردد، درس و معنویت کم می شـود     

من خیال می کردم آقایان پنجاه هـزار  « : هم تقاضاي برادرانمان را عنوان نمودم باز فرمودید       
بـراي  ... پرداختند اگر چنین بود خودشان می    : ان عرض کردم  خدمت ت . »تومان احتیاج دارند  

نخواسـته اي نظـر   ) احمـد (تو«: آقایان شورا مسئله حل نشده است و عقیده شان این است که 
مبارك حضرت امام را که با این مسئله موافق بوده است به مسئولین حوزه ابـالغ کنـی و یـا        

...  قضیه پول مورد احتیاج شـورا را بپردازنـد  شما یاد امام نیاورده اي که حضرت امام در این    
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به حضرت امام عرض کن که اگر مسئله اي را به شما محول می کنـد، بعـد موافقـت کننـد               
  ] احمد خمینی– 12/3/66... ».ها نشود که موجب اینگونه حرف

  
  بسمه تعالی

  
اي حـوزه  من با ایـن تـشریفات مخـالفم، و بـر    : نظر من همان است که قبالً کراراً گفته ام  

. ها منـافی اسـت   اساس اسالم و تحصیل است که با این نحو زیاده روي. علمیه مضر می دانم  
مـن بایـد عـرض کـنم بـه      . و من از بعض آقایان تعجب می کنم که تو را زیر سـئوال بردنـد            

آقایان که تا این تاریخ هیچ موردي، حتی این مورد، نبوده است که احمد برخالف گفته یـا    
هاي اینجانب احمد  بلی، بعضی اوقات در سخنرانی. دون اطالع من تصرفی بکندنوشته من، ب

از . و دیگران، حتی اشخاصی از رادیو و تلویزیون، نظراتی می دهند که مورد قبول می شود        
  .خداوند تعالی توفیق همگان را خواستارم

 از و به احمد نصیحت می کنم که جدیت در جلب رضاي خداوند حاضر ناظر نماید، و        
  .طعن و لعن دیگران نهراسد

  
  66 خرداد 13

  روح اهللا الموسوي الخمینی
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  یانات امام خمینی خطاب به ب
  

  نمایندگان مجلس شوراي اسالمی
  

  1407 سوال 1366/6 خرداد 13صبح : زمان
  تهران، حسینیه جماران: مکان

  تالش براي حفظ مجلس و حل مشکالت: موضوع
  جلس شوراي اسالمیهفته م: مناسبت

 –آقاي هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نمایندگان مجلـس شـوراي اسـالمی               : حضار
 آقاي محمـد علـی نظـام زاده، و اعـضاي سـتاد      – آقاي حسن صانعی –آقاي مهدي کروبی  

  . خرداد15چهارمین کنگره بزرگداشت 
                              

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

مـن همیـشه دعـاگوي    .  که امروز صحبت کنم، لکن دعا منافات ندارد با بنـا من بنا ندارم  
مـن امیـدوارم کـه    . همه اقشار ملت بوده ام، خصوصاً آن جمعی که ارزشـمندند بـراي نظـام         
کنیـد بـراي اسـالم و     خداي تبارك و تعالی به شما آقایانی که عمرتان را دارید صـرف مـی             

و امیدوارم که در این مجلس و در مجلس هاي آتیـه    پیشبرد اسالم، توفیق بیشتر عنایت کند       
  .مسائل، مسائل اسالمی باشد و روش، روش اخالقی و اسالمی



 
 

 
 

  ارنامه و خاطراتک   
                                                                       1366نی هاشمی رفسنجا                      

 

680 

دانیـد، لکـن در    شما بحمداهللا خودتان همه چیز را می. البته من نباید نصیحت کنم شما را  
کوشش کنید . این زمان باید فکر کنید که مجلس ا گر یک خدشه پیدا کند چه خواهد شد      

کوشش کنید که همان طوري که اسالم این مسائل را پیش . دشه اي پیدا نشود در مجلس     خ
آورده و ما در سایه اسالم توانستیم این مسائل را حل کنیم، این مسئله محفوظ بمانـد و همـه     

البته مـن مـشکالت مجلـس را، مـشکالت دولـت را مـی              . چیز در سایه اسالم محفوظ بماند     
دارم که همه امور همین طوري حل بشود، لکن در عین حال چون دانم، از این جهت توقع ن   

اتکاي شما آقایان به خداي تبارك و تعالی است، امیدوارم که خداوند هدایت کند شـما را       
و امیـدوارم کـه   . و راه حقیقی اي که اسالم می خواهد، شما در آن راه باشید و خواهید بود          

یر بار ظلم بوده است، از ایـن بـه بعـد ایـن ملـت      همیشه کوشا باشید در اینکه این ملتی که ز        
اند، سـرفراز باشـند و قویـدل      سرفراز باشد و نمایندگان اینها که خالصه ملت و عصاره ملت          

  .مشغول خدمت باشند
این هیاهو که در عالم هست، اینها همیشه بوده است و همیشه هم خواهد بـود، لکـن آن     

 ایـن اعتمـاد را حفـظ کنیـد و مـشکالت را بـا       که باقی است خداست و اعتماد به خدا، شما        
و امیدوارم که خداوند همه را تأیید کنـد، وقتـی بـراي خـدا          . تدبیرهایی که دارید حل کنید    

وقتی کار براي خدا باشد، ما چه پیروز بشویم چه نشویم، کارمان بـراي          . باشد تأیید می کند   
بشود، دنبال این نیستیم که یـک  ما می خواهیم تکلیفمان ادا . خداست، ما تکلیف ادا کردیم   

  . منصبی به دست بیاوریم، شماها نیستید
کنم؛  من خودم را عرض می. و ما می دانیم که از عهده شکر خدا نمی توانیم به دربیاییم      

ام، هـر چـه بـوده     من شهادت می دهم که خودم تاکنون دو رکعت نماز براي خـدا نخوانـده   
 چنانچه جنت و ناري نباشد، آیا ما باز همـان طـور         دلیلش هم این است که    . براي نفس بوده  

مشغول می شویم به دعا یا خیر؟ دعاي ما آنی که هست براي این است که خداي تبارك و        
آنـی کـه غایـت    . تعالی به ما عنایت کند و به ما روزي کند بهشت را و محترز کند از جهنم          

که اگر کلید بهشت و جهنم آمال ماست همین است واال براي خدا آن وقت معلوم می شود 
را به شما بدهند و بگویند که شما مختارید و هیچ کس از شما به جهنم نمی رود، هیچ کس 
از شما هم از بهشت محروم نیست، آن وقت آیا ما باز قیام می کردیم به دفع شهوات؟ قیـام            

  . می کردیم به خواندن نماز؟ اینها پیش خود ماست
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امیـدوارم کـه خداونـد بـه شـما      . ین جور؛ نیستم این طـور     من خودم می دانم که نیست ا      
اتکال به خدایتان زیاد بشود و هرچی داریـد از خداسـت و از خـدا بخواهیـد و        . توفیق بدهد 

کـنم و امیـدوارم    در مواقعی کـه وقـت دعاسـت، بـه شـما دعـا مـی        . من دعاگوي شما هستم   
  .خداوند مستجاب کند

  والسالم علیکم و رحمه اهللا
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  پاسخ امام در خصوص 
  

  دخالت ائمه جمعه در انتخابات
  

   1407 شوال 1366/24 خرداد 31: زمان
  تهران، جماران: مکان

موافقت با مفاد اطالعیه دبیرخانه مرکزي ائمه جمعه در مورد انتخابات مجلـس          : موضوع
  شوراي اسالمی و عدم دخالت ائمه جمعه

از آنجا که نماز جمعه پایگاه بزرگ سعادت و سیاست اسـالم         . یمبسم اهللا الرحمن الرح   [
و میعادگاه مردم حزب اهللا است، دبیرخانه مرکزي ائمه جمعه سراسر کشور با کسب اجـازه           

 برادرانه به حـضرت آیـات و حجـج اسـالم ائمـه محتـرم       – مدظله –از محضر حضرت امام    
  :را ارائه می نمایدجمعه و ستادهاي نماز جمعه سراسر کشور تذکرات ذیل 

 بر اساس تجربیات حاصـله از انتخابـات دور اول و دوم مجلـس شـوراي اسـالمی و          – 1
بروز اختالفات در پاره اي شهرها بدین وسیله به آقایان محترم ابالغ می شود از معرفی افراد      

ز به عنوان کاندیدا و موضع گیري لـه یـا علیـه اشـخاص و اسـتفاده انتخابـاتی از تریبـون نمـا         
  .جمعه خودداري نمایند
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 در صورتی که برخی از عزیزان ائمه محترم جمعه تصمیم دارند در انتخابات آینـده        – 2
از سمت امامت جمعه اسـتعفا نماینـد تـا         (     ) 1خود را کاندیدا نمایند الزم است از تاریخ         

زم را دبیرخانه جهت جایگزینی افراد واجد شرایط تـصمیمات مقتـضی اتخـاذ و اقـدامات ال         
  .معمول دارد

حـق ندارنـد از کـسانی    (              )  ستادهاي نماز جمعه در سراسر کشور از تاریخ        – 3
که می خواهند خـود را کاندیـداي نماینـدگی مجلـس شـوراي اسـالمی بنماینـد بـه عنـوان                     

بدیهی است ستادها از فردي که دعوت مـی نماینـد       . سخنران قبل از خطبه ها استفاده نمایند      
  .ید سئوال کنندبا

 دبیرخانه دوستانه و خاضعانه از آن دست از ائمه جمعه اي که مایـل بـه شـرکت در       – 4
انتخابات مجلس شوراي اسالمی می باشند می خواهد تا سنگر امامت جمعه را رها ننمـوده،          

هاي صادقانه خویش ادامه داده و  در حوزه مسئولیت خود کمافی السابق به خدمات و تالش       
که ثمرات وجودي آقایان در سنگر امامت جمعه از سـنگر مجلـس شـوراي اسـالمی            بدانند  

  .کمتر نبوده و موجبات خرسندي خداوند متعال و امت حزب اهللا را فراهم می سازد
بدیهی است در صورت تخلف از موارد فوق، امام جمعه از امامت جمعـه عـزل و سـتاد             

  .نماز جمعه نیز منحل خواهد شد
 تنها امام جمعه و ائمه جمعه موقت تهران از این حکم – مدظله –مام به دستور حضرت ا

  .]مستثنی می باشند
  

  بسمه تعالی
با تشکر از زحمات ارزنده دبیرخانه ائمه جمعه و ائمه جمعه محترم بالد و درخواست از          
محضر مقدس خداوند متعال براي توفیق هرچه بیشتر به همه نهادها و ملت شریف، موافقـت      

  .می شود
  66 خرداد 31 

  روح اهللا الموسوي الخمینی

                                                
 دستنویس اعالمیه دبیرخانه مرکزي ائمه جمعه، که جهت تأیید، خدمت امام خمینی ارسال گردیده است، براي انتشار در آستانه -  1

وده و محل هاي خالی در قسمت مربوط به تاریخ، متعاقباً و پس  از تعیین تاریخ برگزاري انتخابات سومین دوره مجلس شوراي اسالمی ب
  .بایست تکمیل می شد دقیق از سوي شوراي نگهبان و وزارت کشور، می
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  آزادي مردم در انتخابات
  

  1407 ذي القعده  1366/4 تیر 10: زمان
  تهران، جماران: مکان

در امــر ) ع( مجــاز نبــودن اســتفاده از ســهم امــام –آزادي مــردم در انتخابــات : موضــوع
  انتخابات

مهدي کروبـی، عبـداهللا   :  آقایانچهار تن از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی،  : مخاطب
  نوري، حسین هاشمیان، محمد علی هادي

  
محضر مقدس رهبر عظیم الـشأن انقـالب اسـالمی و بنیانگـذار جمهـوري               . بسمه تعالی [ 

   دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین–اسالمی ایران، حضرت امام خمینی 
تعالی نـسبت بـه معرفـی    با سالم خدمت آن امام بزرگوار، در انتخابات دوره قبـل حـضر            

 مـذهبی اعـالم   –کاندیدا براي حوزه هاي مختلف از سوي احزاب و جمعیت هـاي سیاسـی    
با توجه به نزدیکی زمان انتخابات دوره سوم مجلـس شـوراي اسـالمی از       . مخالفت فرمودید 

مقام مقدس رهبر گرانقدرمان تقاضامندیم به سئواالت ذیل پاسخ فرموده و همگان را نسبت           
  :ایف شرعی آگاه فرماییدبه وظ
تواننـد از    مذهبی می–ها و جمعیت هاي مختلف سیاسی         آیا در این دوره گروهک     – 1

تهران و یا قم براي شهرهاي مختلف ایران و یا از هر نقطه براي مناطق دیگر کاندیدا معرفـی    
  .نمایند
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المـال و یـا از    ت آیا می توان در رابطه با تبلیغ از کاندیداها از وجوهات شرعیه و بیـ            – 2
  .اموال دولتی و عمومی که در اختیار نهادهاي گوناگون است استفاده نمود

مهدي کروبی نایب رئیس مجلس شوراي اسالمی، عبداهللا نوري رئیس کمیسیون برنامـه      
  .و بودجه، حسین هاشمیان رئیس کمیسیون نفت، محمد علی هادي عضو کمیسیون دفاع

  
  

  بسمه تعالی
ها و جواب ها اکنون زود است، معـذلک بایـد مـردم را بـراي      ونه سئوالبا این که این گ 

بحمـداهللا مـردم   . انتخابات آزاد بگذاریم، و نباید کاري بکنیم که فردي بر مردم تحمیل شود  
ما داراي رشد دینی و سیاسی مطلـوب مـی باشـند، و خـود افـراد متـدین و درد مستـضعفان                     

و در .  همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد   سیاسی و  –چشیده و آگاه به مسائل دینی       
چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی تواند 
در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید، و براي غیر حوزه خود فرد یا افـرادي را کاندیـدا              

نب به هیچ وجه و به هـیچ کـس اجـازه     در شرایط کنونی، اینجا   . نموده و از آنان تبلیغ نماید     
 و یـا از امـوال دولـت و امـوال دفـاتر و        – علیـه الـسالم      –دهم تا از سـهم مبـارك امـام           نمی 

بایـد مـردم را بـراي شـرکت در      . ها و مجامع و اموال عمـومی خـرج انتخابـات کنـد             سازمان
روحـانیون  .  کـرد ان شاءاهللا نظرم را دراین مـورد بعـداً اعـالم خـواهم            . انتخابات تشویق کرد  

افراد و گروه هاي مسلمان کـه در  ] با[محترم حوزه هاي انتخاباتی سعی کنند در حوزه خود       
انتخابات کاندیدا شده و یا از کاندیداهاي مورد عالقه خود طرفداري می کنند، چون پدري   

  .از خداوند توفیق شما را خواستارم. مهربان باشند و آنان را با دیده محبت بنگرند
  

  وح اهللا الموسوي الخمینیر
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  هاي بالتکلیف رسیدگی سریع به پرونده
  

  1407 ذي القعده 1366/4 تیر 10: زمان
  تهران، جماران: مکان

  رسیدگی سریع به پرونده هاي بالتکلیف، خارج از تشریفات قانونی: موضوع
  عالی کشور آیت اهللا موسوي اردبیلی، رئیس دیوان: مخاطب

  
 –رك حضرت آیت اهللا العظمی رهبر کبیـر انقـالب اسـالمی، امـام خمینـی         محضر مبا [ 

  اطال اهللا بقائه
بعد از عرض سـالم، پرونـده هـاي زیـادي در دادگـاه هـا و دادسـراهاي انقـالب از اول                 

هـایی هـست کـه     انقالب تا به امروز به عنوان بالتکلیف با توفیقی موجود است و نیز پرونده       
 حکم داده شده است، ولی دقت کافی نـشده و صـاحبان امـوال         62 یا   61 تا   58هاي   در سال 

  .تقاضاي تجدید نظر دارند
و همچنین پرونده هاي پیچیده اي در محاکم و دادسراهاي دادگستري مطرح اسـت کـه     

و همچنین . از نظر رسیدگی به بن بست رسیده است، به جهت نبودن قاضی یا به علت دیگر      
ر بعضی از ارگانها و نهادها هست و تـاکنون تعیـین تکلیـف     اموال بالتکلیف و توقیفی که د     

  .نشده است
رسیدگی به همه آنها از طریق معمول با مراعات تشریفات قانونی شاید چنـدین ده سـال           

  .طول می کشد و حقوق و اموال اشخاص یا بیت المال تضییع می شود
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 معمول قانون بـه  مستدعی است اجازه بفرمایید طبق موازین شرع بدون رعایت تشریفات      
  .اطال اهللا عمرکم الشریف. سرعت این پرونده ها رسیدگی شود و برنامه ها مختومه گردد

7/4/66  
  ]عبدالکریم موسوي 

  
                                                

  بسمه تعالی
براي حفظ بیت المال و حقوق و اموال مسلمانان و جلوگیري از تضییع و اتالف به شـما             
اجازه داده می شود موارد ذکر شده را با مباشرت خودتان یا با تعیین اشخاص قاطع و مـورد     
اطمینان و اعتماد هر چه سریعتر با حفظ مـوازین شـرعی و بـدون تـشریفات دسـت و پـاگیر            

هـاي مـردم ان شـاءاهللا تعـالی         قانونی رسیدگی نمایید تا پرونده ها مختومه گردد، و دشواري         
  .حل گردد

  .ند متعال توفیق شما را در حل مشکالت مردم خواستارماز خداو
  

  1366به تاریخ دهم تیرماه 
  روح اهللا الموسوي الخمینی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  ارنامه و خاطراتک   
                                                                       1366نی هاشمی رفسنجا                      

 

688 

  
  
  
  
  
  

   وزارت اطالعاتهبه نام) ره(اسخ امام پ
  

  1407 ذي القعده 1366/10 تیر 16: زمان
  تهران، جماران: مکان

  عفو سید هادي هاشمی: موضوع
  )وزیر اطالعات(ري، محمد محمدي ري شه: مخاطب

  
  رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوري  اسالمی ایران، امام خمینی. بسمه تعالی[ 

در پاسخ به نظرخواهی حضرتعالی در ارتباط بـا آزادي آقـاي سـید هـادي       . سالم علیکم 
 و بازگشت وي به قم به استحضار حضرتعالی می رساند که با عنایـت بـه اتهامـات    1هاشمی  
 به عرض رسید، و بـا در نظـر   15/10/1365شان، که به شرح نامه پیوست در تاریخ         عدیده ای 

گرفتن تمایل و درخواست آیـت اهللا منتظـري مبنـی بـر آزادي و بازگـشت نـامبرده بـه قـم،                    
  :وزارت اطالعات با شرایط ذیل پیشنهاد عفو مشروط نامبرده را از مقام معظم رهبري دارد

  . اشتباهات گذشته اظهار ندامت نماید آقاي هادي هاشمی کتبا ًاز– 1
 نامبرده متعهد گردد که از این تاریخ به بعد با وابستگان بـه گـروه منحـرف منهـدي            – 2

  .هاشمی به کلی قطع رابطه نماید
  . از دخالت در امور جاري و سیاسی دفتر آیت اهللا منتظري خودداري کند– 3

ي بـه قـم بـه مـصلحت جمهـوري         به نظر این وزارتخانه، بدون شرایط فـوق بازگـشت و          
  .اسالمی نیست

  ] محمدي ري شهري– 14/4/1366 
                                                

  .  برادر مهدي هاشمی معدوم و داماد آقاي منتظري-  1
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 –با تشکر از زحمات اعضاي محترم وزارت اطالعات، این سـربازان گمنـام امـام زمـان          
 که در جنـگ بـا ایـادي اسـتکبار در داخـل کـشور صـدمات بـسیار             –عجل اهللا تعالی فرجه     

 میهنـی  – لعن ضد انقالب و اغفال شـده هـا نرنجیـده و وظیفـه اسـالمی      اند و از طعن و   دیده
خود را انجـام مـی دهنـد، بـا شـرایط وزیـر محتـرم اطالعـات، آقـاي ري شـهري، موافقـت                   

  .ان شاءاهللا خداوند به همه شما توفیق بیشتر عنایت فرماید. نمایم می
  

16/4/66  
    روح اهللا الموسوي الخمینی
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  به نامه یک اسیر) ره(اسخ امامپ
  

  ق.  ه 1407/ ش .  ه 1366: زمان
  تهران، جماران: مکان

  پاسخ نامه اسیر ایرانی در عراق: موضوع
  حمزه اي، محمد: مخاطب

ایـن نامـه   . مـادرم سـالم  . اللهـم ایـاك نعبـد و ایـاك نـستعین         . بسم اهللا الرحمن الـرحیم    [ 
ادي ام و مایه دانایی ام و داراي روح خـدایی  پدر عزیز و ه. مخصوص پدر بزرگوارم هست   

گرچه مشکل است معرفت قدر تو، اما این جمالتی اسـت تقـدیم بـه قلـب     . ام، سالم علیکم  
از دریـا، گفـت از مـن    . از کـوه، گفـت از مـن اسـتوارتر    . وصفت را از چند چیز پرسیدم   . تو

به حال تحقیر بـر دامنـت   گاهی که سر انقیاد . از خورشید، گفت از من تابان تر    . خروشان تر 
دانی چـرا  . اگر الیق باشم، دست و بازویتان را می بوسم     : گذاشتیم، به ما فرزندانت فرمودي    

دیده اي پروانه را گرد شمع مجنون وار فقط سر سوداي وصال نور . چنین شاعرانه می گویم  
بینم کـه اگـر   من االن چنینم و یاد وصال در خاطرم هست که از او دورم، اما عیان می   . دارد

. موالیت بخواهد، بزودي شاید تو را ببینم، وگر نبیـنم وعـده مـا بـر سـر حـوض بـا مـادرت                     
  ]22/4/66 –) پدر، ما را حالل کن(  التماس دعا –خدا حافظ . انشاءاهللا

  به نام خدا
فرزند عزیزم، نامه شما که از سالمت مزاجتان بحمداهللا خبـر داد، واصـل شـد و موجـب           

عزیزم ما سالمت هستیم و بـه شـما   . هت، و افسردگی از جهات دیگر شدخرسندي از این ج 
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ها براي دوستان خدا   این نحو گرفتاري  . شما نگران نباش  . و سایر دوستان دربند دعا می کنم      
امیدوارم به زودي همگی با سالمت . همیشه بوده و موجب بلندي مقام و رحمت خدا هست     

خداوند به شماها صبر و اجر عنایت . الم مرا برسانید  به دوستانتان س  . به وطن خود باز گردید    
                                                                .کند

  1  .... عبد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
را که در صورت لو رفتن، مخاطب نامه در اسارتگاه زیر  براي رعایت مسائل حفاظتی، امام خمینی به صورت مستعار امضا کرده اند، چ-  1

  .شکنجه هاي مأمورین صدام قرار می گر فت
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  انتصاب نماینده در کمیته انقالب اسالمی
  

  1407 ذي الحجه 1366/17 مرداد 22: زمان
  تهران، جماران: مکان

  انتصاب نماینده در کمیته انقالب اسالمی: موضوع
  فرماندهان و پرسنل کمیته انقالب اسالمی: مخاطب

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

فرزندان عزیـزم، فرمانـدهان و مـسئولین و اعـضاي دالور کمیتـه هـاي انقـالب اسـالمی                 
   ایدهم اهللا تعالی–سراسر کشور 

گزیـده از مـتن مـردم مـسلمان، کـه در      کمیته هاي انقالب اسالمی، این نهاد انقالبی و بر     
روزهاي قبل از پیروزي انقالب اسالمی شکل گرفت و بعد از پیروزي بالفاصله هـسته هـاي      
مقاومت را در سراسر کشور تشکیل داد و حافظ اسالم و انقالب گردید، مسلمانان را شاد و       

ید پاسـداران  اینجانـب از زحمـات اعـضاي دلیـر و رشـ     . دشمنان اسالم و کشور را ذلیل کرد  
  .کمیته ها تشکر می کنم

از آنجا که خواسته اید نماینده اي در آن نهاد تعیین نمایم، جناب حجت  االسالم آقاي            
 فرمانده کل کمیته انقالب اسـالمی، کـه از افـراد بـا     – ایده اهللا تعالی –سراج الدین موسوي   

ندگی از جانـب خـود در آن   سابقه و سختی کشیده قبل و بعد از انقالب می باشد، را به نمای   
توفیق ایشان و تمامی پاسداران شجاع کمیته هاي انقالب اسالمی را     . نهاد منصوب می نمایم   

  .از خداوند متعال خواستارم
  1366 مرداد 22 به تاریخ 

  روح اهللا الموسوي الخمینی
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  )ره(جلسه تحویل وصیتنامه حضرت امام 
  

   1408 ربیع الثانی 1366/18 آذر 19: زمان
  تهران، جماران: مکان

   الهی به آستان قدس رضوي و مجلس خبرگان–سپردن وصیتنامه سیاسی : موضوع
نگهداري وصیتنامه جدیـد حـضرت امـام در آسـتان قـدس رضـوي و مجلـس                  : مناسبت

  خبرگان
خامنــه اي، : اعــضاي هیـأت رئیــسه مجلـس خبرگــان رهبـري، حــضرت آقایـان    : حـضار 

  گانی، هاشمی رفسنجانی، سید احمد خمینیمنتظري، مشکینی، صافی گلپای
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اینکه من زحمت دادم کـه آقایـان تـشریف بیاورنـد، جهـت مهمـش ایـن بـود کـه ایـن                    

.  الهی من، یکیش باید به مجلس بـرود و یکـیش بـه خراسـان بـه آسـتان             –وصیتنامه سیاسی   
 به مجلس و اشخاصی را کـه ببرنـد   آقایان کسی را تعیین کنند، اشخاصی را که این را ببرند          

شـما تعیـین کنیـد دو سـه نفـر را کـه       . به مشهد، با یکی از این آقایان خودمان ببرند به مشهد    
  .همراه این بروند، این وصیتنامه را بگذارند آنجا، و آن را که قبل دادیم بیاورند

یرنـد  خود آقاي هاشمی آن را که در صندوق مجلس است بگ : آقاي سید احمد خمینی   [
  و این وصیتنامه را ببرند؟

  .مجلس را بله، ولی خراسان را تعیین کنید: آقاي هاشمی رفسنجانی
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یکی هم از آقایان خودمـان آقـاي   . یعنی باید دو نفر تعیین شود: آقاي سید احمد خمینی  
    ]2 و آقاي توسلی1صانعی 

  .پلمپ که نشده است. باید پلمپ کرد: آقاي هاشمی رفسنجانی[ 
  .مهر و موم کرده ایم و در آن را بسته ایم: د احمد خمینیآقاي سی

پلمپی که آنجا شده است به گونه اي است که نمـی شـود بـاز           : آقاي هاشمی رفسنجانی  
  .]یعنی ما دقت کردیم اگر کسی باز بکند و ببندد حتماً معلوم می شود. کرد

  .خوب همین کار را بکنید
پلمپ کنیم؛ یعنی از وزارتخانـه آمدنـد پلمـپ         باید این گونه    : آقاي هاشمی رفسنجانی  [ 

کردند در حضور جمع، االن در حضور جمع با همان تشریفات پلمپ شود یا اینکه خودمان   
  ]پلمپ کنیم؟

مقصود من ایـن  . دو سه نفر از آقایان را تعیین می کنند، آقایان می روند پلمپ می کنند           
شخاصی باشند، یکی از این آقایان هـم     یکی از آقایان، ا   . است که از آقایان اشخاصی باشند     

  .همراهشان باشند
  .آقاي مشکینی، آقاي هاشمی، آقاي صافی: آقاي منتظري[ 

اگر آقا موافقت بفرمایند و آقایان هم فرصتشان باشد این جمـع  : آقاي هاشمی رفسنجانی  
 – هـر جـا آقایـان صـالح مـی داننـد       –متفرق نشویم، بعد هم برویم مجلس یا جاي دیگري      

  .]جا بگوییم پلمپچی بیاید آنجا، در حضور همین جمع پلمپ کند، بعد ببریمآن
  .بسیار خوب، این خیلی بهتر است البته

  ]این جمع اگر نتواند بمانند؟: آقاي منتظري[ 
اي  مـا عـده  . اگر نمـی توانیـد خـوب مـانعی نـدارد       . خوب حال مثل شما که معلوم است      

ر حضور آقاي صافی و دیگران و آقـاي مـشکینی   ایشان که عذر دارند، دیگران می روند، د  
پلمپ به این یکـی  . شود در حضور آن ها این کار درست می شود و بعد هم سپرده می    ... و  

دو سه نفر هم تعیین کنید که ما می فرستیمشان مشهد، . هم زده می شود که باید مشهد برود       
.  ایـن را بگذارنـد، آن را بیاورنـد   .آنکه آنجا هست باید بیاورند. به آستانه باید تحویل بدهید 

وظیفـه مـا همـه ایـن اسـت کـه بـه              . خداوند سـابقه مبـارك را مـستدام بـدارد         : آقاي صافی [
                                                

  . آقاي حسن صانعی، از اعضاي دفتر امام خمینی-  1

  . محمد رضا توسلی، از اعضاي دفتر امام خمینیآقاي -2 
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 پایـدار  – عجـل اهللا فرجـه الـشریف    –حضرتعالی دعا کنیم که با عنایت حضرت ولی عصر     
 منویـات  البته همان طور که فرمودید با اعتماد به الطاف حضرت ولی عصر و با همین    . باشید

حسنه حضرتعالی و مقاصدي که الحمدهللا تعالی تحقق پیدا کرده و بیشتر از اینها هم در زیـر        
  .]سایه خود حضرتعالی ان شاءاهللا همه به احسن وجه محقق بود

  .انشاءاهللا
  .]ان شاءاهللا این انقالب به انقالب جهانی حضرت ولی عصر متصل بشود: آقاي منتظري[

  .ان شاءاهللا، امیدواریم
پس از این دیدار، حاضران جهت مهر و موم وصیتنامه امام به مجلس شـوراي اسـالمی      [ 
  :آقاي مشکینی در آنجا سخنانی بدین شرح ایراد نمود. رفتند

                                  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .الحمدهللا والصلوة والسالم علی رسوله و آله واللعن علی اعدائهم اجمعین
ایـشان بـه ایـن    .  اسـت – دام ظلـه  –امروز سالگرد وصیتنامه سیاسی حـضرت امـام امـت      

تناسب عده اي را که االن در حضور شریفشان هستند دعوت فرمودند به بیـت شریفـشان، و        
و طبیعـی  . تجدید نظري در وصیتنامه اي که قبل از پنج سـال انجـام داده بودنـد فرمـوده انـد          

سال از عمرش بگذرد با اختالف زمـان، بـا تغییـرات جـو، بـا      است که وصیتنامه سیاسی پنج  
تغییرات سیاست زمان، یک چنین وصـیتنامه اي در آن تجدیـد نظـر طبیعـی اسـت کـه بایـد           
بشود و اینکه ایشان پس از پنج سال تجدید نظر مـی فرماینـد، ایـن عالمـت عظمـت روح و               

 پیـدا کـرده انـد یـک تجدیـد      بینش عظیم سیاسی ایشان است که بعد از پنج سال ایشان نیاز           
حاال ما نمی دانیم که چه قدر تجدیـد نظـر فرمـوده انـد؛ ولـی کـسان دیگـري                 . نظري بکنند 

بهرحـال ایـشان   . باشند در هر هفته و ماه نیـاز پیـدا مـی کننـد کـه وصـیتنامه را تغییـر بدهنـد                   
اده وصیتنامه اي را که پنج سال پیش به دست مجلـس خبرگـان داده بودنـد بـه وسـیله آقـاز               

محترم شان امروز آن وصیتنامه را مطالبه فرمودند، و بنا شـد کـه وصـیت نامـه تقـدیم ایـشان        
و »  الهـی اینجانـب   –وصیتنامه سیاسی «: بشود و وصیتنامه تجدیدي که روي آن نوشته است  

امضا فرموده اند آن را دو نسخه قرار داده اند که یک نسخه باز به مجلـس خبرگـان برسـد،             
.  بماند، و یک نسخه دیگر هم به مشهد مقدس اعزام شود و در آنجا باقی بمانددر آنجا باقی

آقایان محترم و شخصیت هاي عظیم کشوري که االن در حضورشان هستیم، البته با حضور           
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و ایـشان ایـن وصـیتنامه    . جناب آیت اهللا منتظري که تشریف داشتند این مراسم انجام گرفت   
و ما امیدواریم ان شاءاهللا چندین پنج سال دیگـر نیـز   . شاءاهللارا دادند که در مجلس بماند ان      

بیاید و ایشان باز تجدید نظرهایشان را در یک وصیتنامه هاي دیگري مرقوم بفرمایند، تـا آن         
پروردگارا به حـق محمـد   .  ظهور بفرمایند–اهللا االعظم ارواحناله الفداء    گاه که حضرت بقیه   

 وجود پرفیض ایشان را، وجود پربرکت ایشان را، که از و اهل بیتش وجود مقدس ایشان را، 
سخنانشان، از وجودشان، از افکارشان، از قیام و قعودشان، جهان اسالم و جهان مستـضعفان        

بـه حـق محمـد و اهـل      ! پرورگارا. گیرند، پروردگارا بر همه ماها مستدام بدار       دارند بهره می  
یـشان کـه فـوق آن چیـزي اسـت کـه مـا        بیتش آرمان هاي اصیل و عظیم و بزرگ اسالمی ا 

رزمندگان مان را هم خدایا، پیروز . تصور می کنیم توفیق بده که در جهان اسالم پیاده بشود   
سـران کـشور و   ! خـدایا . مفقودین ما، اسراي ما سالم به وطنـشان برگـردان    ! پروردگارا. بفرما

متگزاران ایـن کـشور   برادران و دوستان و بزرگان که االن در محضرشان هستند و سایر خـد     
را، همه را در زیر سایه حضرت بقیۀاهللا االعظم و زیر نظر شریف امـام، طـول عمـر و توفیـق           

  .انجام وظیفه و توفیق تشخیص وظیفه عنایت فرما
اللهم صل علی محمد و آله واجعله ممـن اطلـت عمـره وحـسنت عملـه و اتممـت علیـه                  

م السر و اسبق الکرامۀ و اتـم العـیش انـک      نعمتک و رضیت عنه و احییته حیاتاً طیبۀ فی آدو         
  .اهللا  والسالم علیکم و رحمه1تفعل ما تشاء والیفعل ما یشاء غیرك 

  .انشاءاهللا. امیدوارم که هیچ  وقت این وصیتنامه باز نشود: آقاي سید احمد خمینی
این هم . جناب آقاي مهدوي، شما لطفاً ان شاءاهللا مشرف بشوید به مشهد       : آقاي مشکینی 

. ه همان طوري که میل امام امت است، آنجا تحویل داده بـشود، بـه آسـتان قـدس رضـوي          ب
  .]ایدکم اهللا انشاءاهللا

  
  
  

  
                                                

سانی قرار داده که عمرشان طوالنی و عملشان نیک و نعمت بـر  را از ک) امام خمینی(و او . خداوندا درود فرست بر محمد و خاندان وي 1 - 
او تمام گشته است و از او راضی هستی و او را به زندگی پاکیزه زنده گردانیده در با دوام ترین سر و پیشی گرفته تـرین بزرگـواري، و عـیش     

  . د انجام نمی دهدرا بر وي تمام نما، بدرستی که تو هر چه بخواهی می کنی و غیر  تو آنچه را بخواه
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  پاسخ به درخواست نخست وزیر
  

  1408 محرم 1366/27 شهریور 30: زمان
  تهران، جماران: مکان

اد موافقت با پیشنهاد انتقال شرکت شیالت از وزارت کشاورزي به وزارت جه            : موضوع
  سازندگی

  )نخست وزیر(موسوي، میرحسین : مخاطب
محـضر مبــارك رهبـر کبیـر انقــالب و بنیانگـذار جمهــوري     . بـسم اهللا الـرحمن الــرحیم  [

   مد ظله العالی–اسالمی، حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی 
بعد از سالم و درود، خاطر عالی را مستحضر می دارد، وزیـر و شـوراي مرکـزي جهـاد              

 نامه اي تقاضا کرده اند با عنایت به ضرورت باال بردن صید مـاهی و آبزیـان،      سازندگی طی 
.  ملحـق گـردد  1شرکت شیالت از وزارت کشاورزي منفک و به وزارت جهـاد سـازندگی             

 مطرح و به اتفاق با این 25/6/66این درخواست در جلسه رؤساي سه قوه در روز چهارشنبه     
  . صالح دید مقام معظم والیت فقیه دانسته اندامر نظر موافق داشته و آن را منوط به

استدعا دارد چنانچه نظر مبارك بر این امر قرار دارد اعالم فرمایید تا اقدام الزم صورت          
  ] میر حسین موسوي، نخست وزیر– 29/6/66                                                          .گیرد

  
  بسمه تعالی

  .ت می شوددر فرض مذکور موافق
  روح اهللا الموسوي الخمینی  -  30/6/66                                                                      

  
                                                

سازمان جهاد سازندگی بـا پیـام   .  وزارت جهاد سازندگی از جمله وزارتخانه هایی است که پس از پیروزي انقالب اسالمی به وجود آمد-  1
  .امام خمینی، براي رسیدگی به مناطق محروم و بازسازي کشور تأسیس شد
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  در خصوص اعدام شخص مفسداستفتاء 
  

  1408 صفر 1366/7 مهر 9: زمان
  تهران، جماران: مکان

  حکم اعدام شخص مفسد: موضوع
  یلی، رئیس دیوانعالی کشورآیت اهللا موسوي اردب: مخاطب

  
   دام عزه–حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی . بسمه تعالی[ 

اعدام شخص مفسد که در نظر مبارك مورد احتیـاط اسـت، بـه نظـر آیـت اهللا منتظـري                 
فرماییـد در   اگـر اجـازه مـی   . جایز است و این مسئله در محاکم قضایی مـورد احتیـاج اسـت           

  .ادام اهللا عمرکم الشریف. عمل شودمراجع قضایی طبق نظر ایشان 
  ] عبدالکریم موسوي– 9/7/66
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1. مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید

  
  روح اهللا الموسوي الخمینی   - 9/7/66 

  
                                                

 بـه دادگـاه هـا صـادر     20/8/1364 ش مورخ – ب 64/11ور، بخشنامه اي به شماره  براساس نظر امام خمینی، از سوي رئیس دیوانعالی کش1 -
 نیز ریاست دیوانعالی کشور در مورد مرتکبین جرایم مواد مخـدر، موضـوع را طـی بخـشنامه اي بـه دادگـاه هـا و          9/7/66و در تاریخ    . گردید

  . دادسراهاي انقالب اسالمی سراسر کشور ابالغ نمود
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  اولویت توجه به دفاع مقدس
  

  1408 ربیع االول 1366/19 آبان 21: زمان
  تهران، جماران: مکان

ــدگان،    : موضــوع ــاع مقــدس و تقــدیر از رزمن ــه مــسائل دف ــر اولویــت توجــه ب ــد ب تأکی
  هاي شهدا و ملت ایران خانواده

  عالی پشتیبانی جنگ شوراي: مخاطب
  
 –رهبر معظم انقالب و فرمانده کل قوا، حضرت امـام خمینـی     . بسم اهللا الرحمن الرحیم   [

  مدظله العالی
اي ارتجاع در دفـاع از رژیـم بعثـی عـراق و            نظامی استکبار و مهره ه     -تحرکات سیاسی 

تالش وسیع براي نجات آن، عقیده آسیب پذیري و ضعف مفـرط دشـمن را بـیش از پـیش          
از طرفی، بی . سازد تقویت می کند، و لزوم وارد آوردن ضربات مؤثر و متوالی را حتمی می    

رغم اتالف وقت هاي چند ماه اخیر برخی مجامع بین المللی که تاکنون، علی           توفیقی تالش 
که ممکن است موجب سوء استفاده دشمن شود، نتوانسته قضایاي جاري را بـه سـمت حـل      

عـالی   شـوراي . ها را کامالً ضعیف سـاخته اسـت     عادالنه سوق دهد و خوشبینی به این تالش       
پشتیبانی با غور و بررسی کامل طی جلسات متعدد، پس از تشکیل سمیناري مرکب از جمع       

 اعالم و ائمه محترم جمعه و مسئولین دولتی و نهادهاي انقالبی، و بـا توجـه   کثیري از علماي 
به آمادگی مشتاقانه مردم براي شرکت در دفاع مقدس، به این نتیجه رسیده است کـه بـراي                

هاي الزم جهت یک سلسله عملیات متوالی و مؤثر در سراسر خطوط تماس  تهیه عده و عده
 مقطع حساس، الزم است از امکانات کشور بـیش از       و تدارك تجهیزات ضروري براي این     
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عـالی   شـوراي . مستدعی است اوامر و ارشادات عالی را ابـالغ فرماییـد          . گذشته استفاده شود  
  ]21/8/66 – ربیع االول یک هزار و چهار صدو هشت 19 –پشتیبانی جنگ 

                          
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   اعزهم اهللا تعالی–جنگ عالی پشتیبانی  شوراي

واضح است و کراراً گفته شده است که این جنگ تحمیلی در رأس امور واقع است؛ و           
الزم است به همت همه اقشارکشور هر چه سریع تر با عنایات حق تعالی پیروزي بـه دسـت             

عالی پـشتیبانی جنـگ و متخصـصان امـور جنگـی ضـرورت               بنابراین، آنچه که شوراي   . آید
در ایـن فرصـت از تمـام اقـشار ملـت،       .  اند، باید عمل شود و کوتاهی نگـردد        تشخیص داده 

خصوصاً علماي اعالم و ائمه جمعه و جماعات و خطباي محترم، الزم است تشکر کنم، که        
با صرف جان و عزیزان و مال خود در راه مقاصد اسالم به طور شایسته عمل به وظیفه الهـی      

یمایی هاي اخیر پشت جنایتکاران پلید خصوصاً امریکا را نمودند؛ و از ملت عظیم که با راهپ  
  .لرزاند، با تمام وجود قدردانی نمایم

از خداوند تعالی قدرت هر چه بیشتر رزمندگان و پیـروزي آنـان، و رحمـت و سـعادت              
شهدا و جانبازان، و آزادي اسرا و صبر داغدیدگان، و سالمت و پشتکار دسـت انـدرکاران،     

  .را طلب می کنم
  ]روح اهللا الموسوي الخمینی [
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  با ترفیع درجه) ره(موافقت امام
  

  1408 ربیع االول 1366/23 آبان 25: زمان
  تهران، جماران: مکان

  موافقت با ترفیع درجه فرمانده ژاندارمري و شهربانی: موضوع
  )وزیر کشور(محتشمی، سید علی اکبر : مخاطب

ب اسالمی و فرماندهی معظم کل قـوا، حـضرت   محضر مبارك رهبر عظیم الشأن انقال     [ 
   مد ظله العالی–آیت اهللا العظمی امام خمینی 

با سالم و دعا، خاطر شریف را مستحضر می دارد، درجه فرمانده ژانـدارمري و ریاسـت          
 هـوایی  –زمینی ( شهربانی در گذشته و همواره با درجه فرماندهان نیروهاي سه گانه نظامی         

ده است که اخیراً با موافقت حضرتعالی فرماندهان نیروهـاي نظـامی بـه    یکسان بو )  دریایی –
لـذا نظـر بـه رعایـت مالحظـاتی کـه در کـارآیی و تـشویق         . درجه امیري مفتخر گردیده اند 

نیروهاي انتظامی دخیل بوده و نیز رضـایتی کـه از عملکـرد فرمانـدهان ایـن نیروهـا حاصـل              
 سـرهنگ محمـد سـهرابی، فرمانـده ژانـدارمري      است، تقاضا دارد موافقت فرمایند تا سرکار  

جمهوري اسالمی و سـرکار سـرهنگ سـید رضـا نیـک نـژاد، ریاسـت شـهربانی جمهـوري               
توضیح اینکه قبالً در مـشورت ایـن   . مفتخر گردند) سرتیپی(اسالمی نیز به اخذ درجه امیري     

 اغتنـام از  در خاتمـه بـا  . امر با ریاست محترم جمهوري نظر موافق ایشان دریافت شده اسـت          
فرصت از درگاه خداوند متعال طول عمر آن وجـود شـریف و پیـروزي عاجـل رزمنـدگان                

  ] وزیر کشور–سید علی اکبر محتشمی                                        .اسالم را مسئلت می دارد
  

  بسمه تعالی
  . ان شاءاهللا موفق به خدمت مردم باشند1. موافقت می شود

  ح اهللا الموسوي الخمینی رو  - 25/8/66 
  

                                                
  .  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران110وظایف و اختیارات رهبري، به عنوان فرمانده کل قوا، مندرج در اصل  به استناد به -  1
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  ء در مورد اختیارات دولتپاسخ استفتا
  

  1408 ربیع الثانی 1366/15 آذر 16: زمان
  تهران، جماران: مکان

  حق دولت در تعیین شروط الزامی براي واحدهاي بهره مند از خدمات دولتی: موضوع
  آقاي سرحدي زاده، وزیر کار و امور اجتماعی: سئوال کننده

  
محضر مبارك رهبر کبیر انقالب اسالمی، حـضرت آیـت اهللا          . اهللا الرحمن الرحیم  بسم  [ 

   مد ظله العالی–العظمی امام خمینی 
با آرزوي سالمتی و طول عمر براي آن وجود شریف و امیـد پیـروزي هـر چـه سـریعتر                 
رزمندگان عزیز اسالم علیه کفر جهانی، استدعا دارد بـا توجـه بـه کیفیـت و نـوع کـار ایـن               

ارتخانه در ارتباط با واحدهاي تولیدي و خدماتی بخش خصوصی در مورد سـئوال زیـر،          وز
  :این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید

آب، : آیا می توان براي واحدهایی که از امکانـات و خـدمات دولتـی وعمـومی ماننـد      « 
تم بـانکی و  برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جـاده، اسـکله، سیـستم اداري، سیـس               

غیره به نحوي از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و اسـتمرار     
» داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازاي این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمـود؟            

زیـر کـار و    و–ابوالقاسـم سـرحدي زاده   . ملـتمس دعـا  . اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمه  
  ]امور اجتماعی

  بسمه تعالی
  

  .در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید
  روح اهللا الموسوي الخمینی
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  پاسخ حضرت امام به نامه شوراي نگهبان
  

  1408 ربیع الثانی 25/ 1366 آذر 26: زمان
  تهران، جماران : مکان

ــوع ــا : موض ــدود اختی ــانی و    ح ــصادي، بازرگ ــاعی، اقت ــشهاي اجتم ــت در بخ رات دول
  کشاورزي 

  آیت اهللا صافی گلپایگانی، دبیر شوراي نگهبان: مخاطب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 –محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقالب اسالمی، آیت اهللا العظمی امـام خمینـی         

  دامت برکاته 
ت وجـود مبـارك در ظـل عنایـات     با عرض سالم و تحیت و مسئلت طول عمر و سـالم          

  : تصدیع می دهد– ارواح العالمین له الفداء –خاصه حضرت بقیه اهللا 
از فتواي صادره از ناحیه حضرتعالی که، دولت می تواند در ازاي استفاده از خـدمات و            
امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعـض اشـخاص اسـتظهار         

دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادي، کار، عائله، بازرگانی، امـور           اند که    نموده
شهري، کشاورزي و غیره را با اسـتفاده از ایـن اختیـار جـایگزین نظامـات اصـلیه و مـستقیم                  
اسالم قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده اسـت و مـردم در اسـتفاده از        

باشند وسیله اعمال سیاست هاي عام و کلـی بنمایـد و افعـال و     آنها مضطر یا شبه مضطر می       
بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت    . تروك مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید       

نیست و دولت مانند یک طرف عادي عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عـام در     
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 از خـود آن خـدمت اسـت، جـواز ایـن شـرط       مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده  
مشروع و غیر قابل تردید است، اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده اسـت        
به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمـام مـوارد و اقـشار و           

 –ارعـه  اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانی شـده اسـت کـه نظامـات اسـالم از مز                  
 تجارت عائله و سایر روابط به تدریج عمـالً منـع و در خطـر تعـویض و تغییـر قـرار         –اجاره  

خواهنـد در برقـرار کـردن هرگونـه نظـام       بگیرد و خالصـه اسـتظهار ایـن اشـخاص کـه مـی             
اجتماعی و اقتصادي، این فتوا را مستمسک قرار دهند، به نظر آنها بـاب عرضـه هـر نظـام را          

 بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارك راهگـشاي عمـوم     .مفتوح نموده است  
  . بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد

   لطف اهللا صافی–دبیر شوراي نگهبان 
  

  
  بسمه تعالی

  
کنند بـا   دولت می تواند در تمام مواردي که مردم استفاده از امکانات وزارت دولتی می          

و این جاري است . ط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد     شروط  اسالمی و حتی بدون شر      
در جمیع مواردي که تحت سلطه حکومت  است و اختصاص به مواردي که در نامـه وزیـر         
کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسالمی  امرش بـا حکومـت        

ا کند و حضرات آقایـان محتـرم   است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجر   
به شایعاتی که از طرف استفاده  جویان بی بند و بار با مخالفـان بـا نظـام جمهـوري اسـالمی         

  .پخش می شود، اعتنایی نکنند که شایعات هر امري ممکن است
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  پاسخ استفتاء
  

  هاي تلویزیونی درباره برنامه
  

  1408 ربیع الثانی 1366/29 آذر 30: زمان
  تهران، جماران: مکان

  برنامه هاي نمایشی و فیلم هاي تلویزیون: موضوع
آقاي هاشمی، رئیس صدا و سیماي جمهوري اسـالمی و آقـاي اسـماعیل              : سئوال کننده 

  پور، عضو شوراي اعضاي سرپرستی صدا و سیماي جمهوري اسالمی فردوسی
ي نمایـشی سـیماي     همچنان کـه استحـضار داریـد در برخـی از برنامـه هـا              . بسمه تعالی [ 

جمهوري اسالمی ایران نظیر فیلم هاي سینمایی یا سایر برنامه هاي نمایشی اعـم از داخلـی و     
خارجی، زنان نمایشگر حضور دارند کـه حـسب موضـوع بعـضاً از ضـوابط کامـل پوشـش               
اسالمی در حـد چهـره و گـردن و مـوي سـر بـر خـوردار نیـستند و همچنـین در پـاره اي از              

قـسمتی از بـدن ورزشـکاران مـرد پوشـیده       » فوتبـال « و  » کـشتی «از قبیل   هاي مرسوم    ورزش
نیست، استدعا دارد جهت روشن شدن موضوع نظر مبارك را در خصوص موارد زیر اعالم   

  :فرمایید
 پخـش برنامـه هـاي تلویزیـونی کـه در آنهــا برحـسب موضـوع زنـانی ایفـاي نقــش          – 1

ره و گـردن و مـوي سـر را رعایـت     نمایند که ضوابط کامل پوشش اسالمی در حـد چهـ          می
  .ننموده اند

 پخش برنامه هاي ورزشی نظیر کـشتی و فوتبـال کـه در آن قـسمتی از بـدن مـردان             – 2
  .ورزشکار پوشیده نیست
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  .  نگاه کردن به برنامه هاي فوق الذکر که از تلویزیون پخش می شود– 3
  محمد هاشمی  - اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمه

  لیبسمه تعا
محترماً معروض می دارد، در رابطه با پخش برخی فیلم هاي خارجی یا تولیـد داخلـی و     

هـاي   و غیـره و همچنـین پخـش آهنـگ    » نفوذ« ، »آیینه « و » پاییز صحرا« سریال هایی مانند   
موسیقی از صدا و سیما، از سوي امت شهیدپرور شکایاتی بـه شـوراي سرپرسـتی مـی رسـد        

ها خالف شرع مقدس اسالم و مخالف  ها و آهنگ  فیلم ها و سریال   مبنی بر اینکه پخش این      
اهداف عالی انقالب است و با نظام جمهوري اسالمی تناسب ندارد و هزینـه کـردن بودجـه        
براي ساختن آن اسراف محسوب می شود، گو اینکه احیاناً جنبه هاي آموزنـده، تفریحـی و       

  .سرگرم کننده نیز دارد
د بـا فتـاواي موجـود در رسـاله هـاي عملیـه و تحریرالوسـیله آن           در انطباق اینگونه مـوار    

حضرت و احراز و تفکیک مجاز از غیرمجاز اختالف نظر وجود دارد و نمـی تـوان جـواب      
اختالف سلیقه نیز الی ما انشاءاهللا موجـود اسـت     . صریح و صحیحی به مستشکالن ارائه نمود      

ساس جنگـی کـه از اهـم امـور اسـت      و انسان نمی داند چه باید بکنـد و در ایـن شـرایط حـ              
  تکلیف چیست؟

نکته دیگر اینکه وقتی شکایات که معموالً از امت مورد توجه امام بزرگوار می باشد بـه    
 تمـام ایـن   - مدظلـه العـالی  –مدیران و مسئوالن اجرایی ارجاع مـی شـود مـی گوینـد، امـام            

. داشته باشد تذکر می دهندها را می بینند و آهنگ ها را گوش می کنند، اگر اشکالی  برنامه
از آنجا که رسیدگی به شکایات و پاسخ به آنها و اقدام فوري بـراي رفـع نـواقص، یکـی از         
وظایف قانونی شوراي سرپرستی می باشد، مستدعی است، نظر مبارك را نـسبت بـه مـوارد             

خـود را  یاد شده مرقوم فرمایید تا بتوانیم از آغاز دوره جدید، وظیفه خطیر شرعی و قـانونی       
  .به خوبی انجام دهیم و در پیشگاه آن امام عظیم الشأن و امت  الهی ایران مسئول نباشیم

  ]اسماعیل فردوسی پور
  
  

  بسمه تعالی
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نظر نمودن به این قبیل فیلم ها و نمایشنامه ها هیچ یک  اشکال شـرعی نـدارد و بـسیاري     
هـاي ورزشـی و     طـور فـیلم  و همـین . از آنها آموزنده است و پخش آنها نیز اشـکالی نـدارد          

گاهی خالف به طور نادر دیده مـی شـود، کـه بایـد بیـشتر            . ها اکثراً بی اشکال است     آهنگ
اول آنکه کسانی کـه گـریم مـی کننـد بایـد          : لکن دو نکته باید مراعات شود     . مواظبت کرد 

دوم آنکـه بیننـدگان از روي   . محرم باشند و اجنبی حرام است چنـین کـاري را انجـام دهـد              
  .وت نظر نکنندشه

  
  روح اهللا  الموسوي الخمینی 
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  رئیس جمهور پاسخ استفتاء
  

  1408 جمادي االول 1366/2 دي 3: زمان
  تهران، جماران: مکان

  حکم تماشاي فیلم هاي تلویزیونی شهوت انگیز: موضوع
  آیت اهللا خامنه اي، رئیس جمهور: سئوال کننده

  
 –محضر مبـارك رهبـر کبیـر انقـالب حـضرت ا مـام خمینـی          . یمبسم اهللا الرحمن الرح   [

  مدظله العالی
فتواي حضرت عالی در پاسخ به نظر خواهی مسئوالن صدا و سـیما در مـورد فـیلم هـا و        

ها بود و خیال مردم و مسئولین را از جهت فتواي حضرتعالی       آهنگ ها پاسخ قاطعی به ابهام     
هـا را موقـوف    حـضرتعالی جـواز تماشـاي فـیلم    بـاقی مـی مانـد ایـن نکتـه کـه        . آسوده کرد 

واقعیـت ایـن اسـت کــه تماشـاي پیکـر عریــان      . ایـد بـه اینکــه شـهوت انگیـز نباشــد     فرمـوده 
ورزشکاران براي بسیاري از زنان و تماشاي چهره و حرکـات بـسیاري از زنـان در فـیلم هـا                   

و سیما وظیفـه  سئوال این است که آیا مسئوالن صدا  . براي اغلب جوانان شهوت انگیز است     
دارند که آنچه که براي بسیاري از مردم شهوت انگیز است پخش نکنند؟ و آیا ما به عنـوان      
مسئولین کشور وظیفه داریم آنها را از تهیه و تولید و پخش آن منـع کنـیم؟ یـا اینکـه چنـین        

چار ها د وظیفه اي بر عهده ما نیست و کافی است به مردم بگوییم هر که با تماشاي این فیلم        
مستدعی است حقیر را در ایـن مـورد راهنمـایی          شهوت می شود به تلویزیون ما نگاه نکند؟       

  ] سید علی خامنه اي– 2/10/66                                        .ادام اهللا عزکم و ظلکم. فرمایند
  سمه تعالیب

 بـا شـهوت   ها دچار شهوت شود باید اجتناب کند و هرکس هر کس با تماشاي این فیلم     
  .به این فیلم ها نگاه کند، مرتکب گناه شده است

     روح اهللا ا لموسوي  الخمینی-  3/10/66
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  پاسخ به نامه وزیر اطالعات
  

  1408 جمادي الثانی 15/ 1366 بهمن 15: زمان
  تهران، جماران: مکان

  اجتناب وزارت اطالعات از جستجو در برخی پرونده ها: موضوع
  محمدي ري شهري، وزیر اطالعاتآقاي : مخاطب

  
 به بیان آثار زیانبار در  13/11/66آقاي ري شهري وزیر اطالعات طی نامه اي به تاریخ      [ 

اختیار نهادن پرونده هاي در حال پیگیري آن وزارتخانه بـه نماینـدگان مجلـس، و اینکـه از             
هنـوز بـه اثبـات     که از نظر سـیر قـضایی و شـرعی    –اطالعات موجود در اینگونه پرونده ها       

.  چه بسا بهره برداري سیاسی شود؛ خواستار کسب نظر امام خمینی شده اسـت      –نرسیده اند   
  :]امام در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند

  
  بسمه تعالی

  
فحص از پرونده متهمین با خصوصیات ذکر شده خالف شرع و قـانون اساسـی اسـت و       

  .رونده ها نمی باشدوزارت اطالعات مجاز به اجازه فحص از اینگونه پ
  

 15/11/66  
  روح اهللا الموسوي الخمینی
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  تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
  

  1408 جمادي الثانی 1366/17 بهمن 17: زمان
  تهران، جماران: مکان

  تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: موضوع
ــب ــیس     : مخاط ــی، رئ ــوي اردبیل ــت اهللا موس ــور، آی ــیس جمه ــه اي، رئ ــت اهللا خامن آی

عالی کشور، حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی، نماینـده امـام خمینـی      اندیو
در جلسه هماهنگی سـران سـه قـوه، آیـت اهللا هاشـمی رفـسنجانی، رئـیس مجلـس شـوراي                 

  اسالمی، مهندس میرحسین موسوي، نخست وزیر
  
  

  بسمه تعالی[ 
 دامـت  –مینـی     محضر مقدس رهبر عظـیم الـشأن، حـضرت آیـت اهللا العظمـی امـام خ          

  برکات وجوده الشریف
ــه در راه      ــري مــشکالتی ک ــارك، از لحــاظ نظ ــر آن وجــود مب ــارات اخی در ســایه اظه
قانونگذاري و اداره جامعه اسالمی به چشم می خورد برطرف شده؛ و همان گونه که انتظار          

نـده  اي که بـاقی ما   مسئله. می رفت این راهنمایی ها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت          
در حـال حاضـر   . شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسالمی در مـوارد احکـام حکـومتی اسـت        

لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه هـاي مربـوط، و سـپس در کمیـسیون مربـوط در دولـت، و                 
و پس از تصویب در مجلس، معموالً . سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد

 دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظـرات  هاي تخصصی دو شور در کمیسیون   
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و . هـا مـی رسـد، انجـام مـی شـود       متخصصان، که معموالً پس از اعالم و انتشار به کمیسیون 
و دو . معموالً یک الیحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار مـی گیـرد         

ا معاونان وزارتخانـه هـاي مربـوط    شور هم در جلسه علنی دارد، که همه نمایندگان و وزرا ی  
ها اظهار نظـر مـی کننـد و پیـشنهاد اصـالحی       در آن شرکت می کنند، و به تناسب تخصص        

و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچـه ابتـدا کارشناسـی دولـت را همـراه         . دهند می
د ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظـرات خـو   ندارد، ولی در کمیسیون   

پس ازتصویب نهایی، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام . را مطرح می کنند
و . شرعی یا قانون اساسی اعالم می دارد که در مواردي مجلس نظر آنها را تأمین می نمایـد        

در مواردي از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صـورت مجلـس و شـوراي نگهبـان      
و همین جاست که نیاز به دخالت والیت فقیـه و تـشخیص موضـوع      . دنمی توانند توافق کنن   

گرچه موارد فراوانـی از ایـن نمونـه هـا در حقیقـت اخـتالف           . حکم حکومتی پیش می آید    
ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسالم یا کلیات قوانین اساسـی را خلـق    

ن مرجعـی هـستید کـه در صـورت حـل      اطالع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیـی      . می کند 
نشدن اختالف مجلس و شوراي نگهبان، از نظر شرع مقدس یـا قـانون اساسـی یـا تـشخیص         

در صـورتی کـه در ایـن خـصوص بـه       . مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید        
تصمیم رسیده باشید، با توجه بـه اینکـه هـم اکنـون مـوارد متعـددي از مـسائل مهـم جامعـه                     

  .یف مانده، سرعت عمل مطلوب استبالتکل
 اکبـر  – میرحـسین موسـوي   - احمد خمینـی – سید علی خامنه اي  –عبدالکریم موسوي   

  ]هاشمی رفسنجانی
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تـشخیص ایـن      

، لکن براي غایت احتیاط، در صورتی که بین امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست 
مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعـی مرکـب                

خامنـه اي، هاشـمی، اردبیلـی،    : از فقهاي محترم شـوراي نگهبـان و حـضرات حجـج اسـالم           
اي توسـلی، موسـوي خـوئینی هـا، و جنـاب آقـاي میرحـسین موسـوي، و وزیـر مربـوط، بـر           
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تشخیص مصلحت نظام اسالمی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگري هم   
دعوت به عمل آید و پس از مشورت هاي الزم، رأي اکثریـت اعـضاي حاضـر ایـن مجمـع        

احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانـب     . مورد عمل قرار گیرد   
  .تر برسد سریع

داشته باشند که مـصلحت نظـام از امـور مهمـی اسـت کـه گـاهی        حضرات آقایان توجه  
امروز جهان اسـالم جمهـوري اسـالمی    . غفلت از آن موجب شکست اسالم عزیز می گردد       

مـصلحت نظـام و مـردم از امـور       . ایران را تابلوي تمام نماي حل معضالت خویش می دانند         
ان زمـین را در زمانهـاي   مهمه اي است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگ       

دور و نزدیــک زیــر ســئوال بــرد، و اســالم آمریکــایی مــستکبرین و متکبــرین را بــا پــشتوانه  
از خداي متعال می خواهم تا . میلیاردها دالر توسط ایادي داخل و خارج آنان پیروز گرداند     

  .در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید
  

  1366 بهمن 17به تاریخ 
  موسوي الخمینیروح اهللا ال
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  در خصوص ) ره(نامه امام
  

  شوراي عالی پشتیبانی جنگ
  

  1408 جمادي الثانی 1366/19 بهمن 19: زمان
  تهران، جماران: مکان

  عالی پشتیبانی جنگ مصوبات شوراي: موضوع
  آیت اهللا خامنه اي رئیس جمهور: مخاطب

  
اسالمی، حضرت آیت اهللا العظمی امام     بسمه تعالی، محضر مبارك رهبر کبیر  انقالب         [ 

   مدظله العالی–خمینی 
با اهداي سالم و تحیت و تقدیم احترام، همان گونه کـه خـاطر عـالی مستحـضر اسـت،                 

عالی پشتیبانی جنگ براي به کارگیري هر چـه بهتـر امکانـات در خـدمت جنـگ و                    شوراي
ده و حـضرتعالی اجـازه   اقدامات مؤثر در بسیج نیروهـا و امکانـات بـه جبهـه تـشکیل گردیـ                

فرمودید که مصوباتی به نفع جنگ وضع کند حتی در مواردي که با قـانون منطبـق نباشـد و      
  .این مصوبات تا پایان جنگ براي دستگاه هاي مختلف الزم االجرا است

عالی اذن شفاهی قبلی مجـدداً مـورد      گرچه در پاسخ مبارك آن حضرت به نامه شوراي        
 لحاظ حفظ مبناي قانونی مـصوبات خواهـشمند اسـت در صـورت     تأیید قرار گرفت لکن به    

  .مصلحت نظر مبارك را در این زمینه مرقوم فرمایید
  ]عالی پشتیبانی جنگ  رئیس شوراي–                                 سید علی خامنه اي 

  
  بسمه تعالی

  .باشدعالی پشتیبانی جنگ تا پایان جنگ الزم االجرا می       مصوبات شوراي
    روح اهللا الموسوي الخمینی - 66 /19/11       
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  اختیارات جانشین نماینده رهبري در سپاه
  

  1408 جمادي الثانی 1366/19 بهمن 19: زمان
  تهران، جماران: مکان

  حدود اختیارات جانشین نماینده رهبري در سپاه پاسداران: موضوع
ی جانشین نماینده امام خمینی در سپاه      حجت االسالم والمسلمین محمدي عراق    : مخاطب

  پاسداران
  
 –محضر مبارك رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا، حضرت امـام خمینـی             [ 

  روحی فداه
با اهداي سالم و تحیات، دومین سالگرد شـهادت نماینـده حـضرت مـستطاب عـالی در                   

 رضـوان  - 1 محالتـی  سپاه پاسداران حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ فضل اهللا         
با فرا رسیدن ایام انتخابات مجلس شوراي اسالمی و امر      . اهللا علیه را تسلیت عرض می نمایم      

مؤکد حضرتعالی در مورد عدم ورود نیروهاي مسلح در مناقـشات سیاسـی اسـتدعا دارم بـه            
دلیل ابهاماتی که براي بعضی برادران پیش آمده است، در صورت امکـان پاسـخ دو سـئوال     

 مسئولیت رسیدگی به مسئله عدم ورود نیروهاي سپاه و بـسیج در      – 1: یل را مرقوم فرمایید   ذ
عالی سـپاه   مناقشات سیاسی بر اساس حکم حضرتعالی بر عهده نماینده حضرتعالی و شوراي  

آیا اینجانـب بـه عنـوان جانـشین نماینـدگی حـضرتعالی در مـورد رسـیدگی بـه                    . بوده است 
که مصداق روشن عدم ورود در مناقشات سیاسی اسـت مـسئولیتی   تخلفات در امر انتخابات    

                                                
 نماینده امام خمینی در سپاه پاسداران در جریـان حملـه رژیـم بعـث عـراق بـه هواپیمـاي مـسافربري در خوزسـتان بـه همـراه عـده اي از             -  1

  .به شهادت رسیدشخصیت هاي مذهبی، سیاسی و نظامی کشور 
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است یـا شـامل نیروهـاي    ) سپاه قدیم( آیا این حکم، خاص سپاه کشوري     – 2؟  .دارد یا خیر  
باشـد؟ بـا دعـاي طـول عمـر       سه گانه سپاه که به امر حضرتعالی تشکیل شـده اسـت نیـز مـی       

  .حضرت امام و پیروزي کامل سپاه اسالم
  ] محمود محمدي–ی حضرت امام در سپاه پاسداران جانشین نمایندگ

  بسمه تعالی
  

 –و در مورد دوم، حکم شامل همه سـپاه  . در مورد مسئله اول جنابعالی مسئول می باشید  
  . می باشد-سپاه قدیم و نیروهاي سه گانه سپاه 

  
19/11/66  

  روح اهللا الموسوي الخمینی
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  هاي جنگ تأمین هزینه

  
  1408 رجب 10/ 1366 اسفند 9: زمان
  تهران، جماران: مکان

  تأمین هزینه هاي جنگ: موضوع
  عالی پشتیبانی جنگ اي،  رئیس جمهور و ریاست شوراي آیت اهللا خامنه: مخاطب

  
عالی پشتیبانی جنگ، طـی نامـه اي بـه محـضر امـام           آیت اهللا خامنه اي، ریاست شوراي     [

أمین کـسري اعتبـار الزم بـراي هزینـه هـاي ضـروري       انـد اجـازه تـ     خمینی درخواست نموده  
. هاي جنگ از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران تـأمین و پرداخـت گـردد              جبهه

  :]امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند
  

  بسمه تعالی
انـشاءاهللا  . عالی پشتیبانی جنگ ضرورت را تصدیق کنند، مجازید      در صورتی که شوراي   

  . باشیدتعالی موفق
  

9/12/66  
  روح اهللا الموسوي الخمینی
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  هاي رزمندگان اسالم تقدیر از دالوري
  

  1408 رجب 1366/28 اسفند 27: زمان
  تهران، جماران: مکان

  هاي رزمندگان اسالم تقدیر از دالوري: موضوع
  آقاي محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران: مخاطب

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  . آقاي محسن رضایی، فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقالب اسالمیجناب 
از عنایـات خداونـد بـزرگ و توجـه رسـول معظـم او بـه ایـن ملـت مقـاوم و ایثـارگر و            

به یقـین  . سپاسگزارم» 10والفجر«رزمندگان سلحشور اسالم در پیروزي بزرگ و برق آساي  
 وعـده ان تنـصرواهللا ینـصرکم و یثبـت     این هدیه الهـی، از خـتم ایـن سـال پرحادثـه، تحقـق             

 در 2 از ثمره مقاومت بی نظیر این ملت بزرگ در برابر حمـالت بزدالنـه عفلقیـان     1اقدامکم  
هاي دالوران اسالم نـه تنهـا دل ملـت مـا، کـه       ها و حماسه اخبار پیروزي. بمباران شهرهاست 

و حامیان و اربابـان او،  قلب همه مستضعفان و محرومان را شادمان نمود؛ و صدام و عفلقیان            
  . خصوصاً آمریکا و اسرائیل را عزادار کرد

سالم خالصانه مرا به همه فرماندهان عزیز و شـجاع و رزمنـدگان ظفرمنـد پیـروز سـپاه و       
بسیج و ارتش و هوانیروز و نیروي هوایی و جهادگران دالور و گمنام و امـدادگران و کلیـه       

                                                
یاري می کند و ثابت قدم می ) همه جا(اي اهل ایمان، اگر خدا را یاري کنید، خدا هم شما را « ): ص( سوره محمد 7 بخشی از آیه -  1

  . »گرداند
  . ارتش رژیم بعث عراق-  2
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الم و تـشکر ملـت ایـران را بـه مـردم شـهرهاي آزاد       و س. نیروهاي مردمی و کرد ابالغ کنید  
شده عراقی، که بدون اینکه حتی یک گلوله هـم بـه طـرف آنـان و شـهرهاي آنـان شـلیک         

از رزمندگان ما اسـتقبال نمودنـد، برسـانید؛ و بـه آنهـا           » اهللا اکبر «شود، با آغوش باز و فریاد       
اي و  تان را بمبـاران خوشـه   بگویید که مـی بینیـد صـدام چگونـه دیوانـه وار شـما و شـهرهای                 

و خواهیم دید که جهانخواران چگونه در تبلیغـات مـسموم خـود از کنـار     . شیمیایی می کند 
  .هاي بزرگ و جنایات صدامیان خواهند گذشت این پیروزي

اینجانب با تشکر مجـدد از ملـت مقـاوم ایـران و رزمنـدگان عزیـز، از جوانـان غیرتمنـد                
 خواهم که به جبهه ها عزیمت کننـد؛ و بـا تـداوم عملیـات       کشور سرافراز اسالمی ایران می    

دسـت  . خود، مجال تجدید سازمان و تنفس عفلقیان شکست خورده و مـستأصل را بگیرنـد             
  .قدرت و نصرت بی انتهاي خداوند یار و ناصرتان باد

  
  

  27/12/66 به تاریخ 
  روح اهللا الموسوي الخمینی
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  نتخاباتترکیب هیأت نظارت بر ا
  

  1408 رجب 1366/30 اسفند 29: زمان
  تهران، جماران: مکان

  ترکیب هیأت نظارت تهران در انتخابات مجلس شوراي اسالمی: موضوع
  آقاي حاج سید احمد خمینی: مخاطب

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم[ 

   مدظله العالی–پدر بزرگوار، حضرت امام 
جرایی انتخابـات تهـران آنچـه موجـب     پس از عرض سالم، در مورد معتمدین و هیأت ا       

دوگانگی برداشت و نظرات هیأت مرکزي نظارت شـوراي نگهبـان در انتخابـات و وزارت             
کشور شده بود بدین نتیجه رسید که از لیست مورد قبول هیأت نظارت تهران چهـار نفـر بـه        

بـه  چهـار نفـر   ) فرمانـداري تهـران  (انتخاب آن هیأت و از لیست مورد قبـول وزارت کـشور          
انتخاب فرماندار تهران، هیأت اجرایی تشکیل گردد و کارهایی که تاکنون انجام شده است        

بدیهی است انتخاب اینگونه اي افراد تنها با . و اعضاي علی البدل به همان صورت قبل باشد        
  .دستور حضرتعالی بالمانع است و مشکل حل می گردد
  ] ارادتمند، احمد خمینی– 29/12/66شنبه 

  
  تعالیبسمه 

  .انشاءاهللا تعالی موفق باشید. به همین گونه که مرقوم شده است، انجام شود
  روح اهللا الموسوي الخمینی - 29/12/66
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 امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی

 اي ریاست جمهوري اسالمی آیت اهللا خامنه
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 آیت اهللا حسینعلی منتظري قائم مقام رهبري
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  آیت اهللا علی مشکینی
 رئیس مجلس خبرگان رهبري

  محمد امامی کاشانیآیت اهللا 
 عضو شوراي نگهبان 

  آیت اهللا احمد جنتی
 عضو شوراي نگهبان 

  یزديمحمد آیت اهللا 
 شوراي اسالمیرئیس مجلس نایب 
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 سخنرانی در کنفرانس اندیشه اسالمی
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ها   سید محمد موسوي خوئینیآیت اهللا 
 دادستان کل کشور

حجت االسالم و المسلمین حاج سید 
 احمد خمینی 

حجت االسالم و المسلمین مهدي کروبی 
 نایب رئیس مجلس شوراي اسالمی 

حجت االسالم و المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور 
 وزیر کشور 

  



 
 

 
 

  ارنامه و خاطراتک   
                                                                       1366نی هاشمی رفسنجا                      

 

726 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  علی شمخانی جانشین فرمانده کل سپاه  علیرضا افشار رئیس ستاد سپاه پاسداران
 و فرمانده نیروي زمینی 

 حسین عالیی فرمانده نیروي دریایی سپاه 
  حسین فیروز آبادي مشاور نظامی

  نخست وزیر
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سرتیپ حسنی سعدي فرمانده نیروي 
 زمینی ارتش

روي دریادار ملک زادگان فرمانده نی
 دریایی ارتش 

سرهنگ مصطفی ترابی پور فرمانده 
 حفاظت و اطالعات ارتش 

 سرهنگ محمد حسین جاللی وزیر دفاع
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عطاهللا مهاجرانی معاون حقوقی و 
 پارلمانی نخست وزیر

 رئیس  عادلی منافی معاون نخست وزیر و
 سازمان  حفاظت محیط زیست

رضا امراللهی معاون نخست وزیر و رئیس 
 سازمان انرژي اتمی 

 میر حسین موسوي نخست وزیر
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 بهزاد نبوي وزیر صنایع سنگین  علی اکبر والیتی وزیر امور خارجه 

 علی شافعی وزیر صنایع 
 عباس زالی وزیر کشاورزي
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 ی بیژن نامدار زنگنه وزیر جهاد سازندگ

 کمال خرازي رئیس ستاد تبلیغات جنگ  علی آقا محمدي از مسئوالن قرارگاه  رمضان 

 ع اکبر ترکان رئیس سازمان صنایع دفا
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 عبداهللا جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

  علی محمد بشارتی 
 قائم مقام وزیر امور خارجه 

  محمد هاشمی
  رئیس سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی 

 علیرضا معیري معاون سیاسی نخست  وزیر 
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  حسین کمالی  حسین معلوجی 

 محمد حسین عادلی  حسین کاظم پور اردبیلی 
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 حسین مهدیان 

 سید صادق طباطبایی  حجت االسالم والمسلمین سید هادي خسرو شاهی 

 سیف الرضا شهابی 
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 حجت االسالم والمسلمین محمدي عراقی 

 آیت اهللا سید محمد باقر حکیم 
 ن آیت اهللا شیخ محمد هاشمیا

 حجت االسالم والمسلمین علی نیازي 
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 آستان قدس رضوي و تولیت آیت اهللا واعظ طبسی نماینده ولی فقیه
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  علیرضا مرندي، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دوست وزیر سپاه پاسدارن  محسن رفیق

محمد سعید کیا، وزیر راه و ترابري، محمد جواد ایروانی، 
 وزیر امور اقتصادي و دارایی 
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 اکبر  ناطق نوري   حجت االسالم والمسلمین علی

 مالقات و  مصاحبه با مسئوالن روزنامه اطالعات 
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 مهور در کنار اعضاي هیأت دولت رئیس ج
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 دیدار با مجروحان جنگ تحمیلی 
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  خاویر پرز دکوئیار دبیر کل سازمان ملل 
حاد میهنی کردستان جالل طالبانی رهبر ات

 عراق 

 صدام حسین رئیس جمهور عراق ملک فهد پادشاه عربستان سعودي 
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 منطقه عملیاتی کردستان عراق 
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  10برف سنگین در منطقه عملیاتی والفجر 
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  2منطقه عملیاتی بیت المقدس
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 در کنار رزمندگان سلحشور جبهه حق علیه باطل
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 جماعت با  رزمندگاناقامه نماز 
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ــرقی  ــان ش  ،  186 ، 66 ، 63 ، 62، آذربایج
447  ، 501  

 ، 186 ، 66 ، 65 ، 63 ، 62 ، 61،آذربایجـــان
447 ، 487 ، 501 ، 529  

  692 ، 40، آذرپاد
   435 ، 62، آذرشهر

  121، آذري قمی ، احمد
   63، آذین

  512 ، 495 ، 438 ، 214 ، 72، آرژانتین
  337 ، 335 ، 282  ، )میدان(آزادي
  354، آساهی
  65، آستارا

  728 ، 725 ، آستان قدس رضوي
  579 ، 572 ، 563 ، 527 ، 507، آسوس

  303، آشتیانی
  185، آصفی
  131، آفریقا

  696 ، 263، فریقاي جنوبیآ
  339 ، 242،آقاجالل

 ، 152 ، 72 ، 45 ، 40، آقــازاده ،غالمرضـــا 
230    ،315   ، 317   ، 355   ، 399   ، 420   ، 444  ، 
494 ، 518 ، 694 ، 727  
 ، 101 ، 88 ، 48 ، 47 ، 36محمدي ، علی، آقا

128   ، 163   ، 177   ، 230   ، 315   ، 343   ، 354  ، 
373 ، 463 ، 494 ، 510 ، 518 ، 535  

  454 ، آقاي برهان
  522 ، آقاي شمسی

 ، 165 ، 118 ، 109 ، 99 ، 98 ، 73 ، 48 آلمان،
178   ، 185   ، 190   ، 210   ، 211   ، 219   ، 231  ، 

238   ، 251   ، 260   ، 273   ، 277   ، 296   ، 315  ، 
350   ، 397   ، 420   ، 429   ، 438   ، 501   ، 639  ، 
657 ، 696  

ــا  ، 42 ، 41 ، 40 ، 38 ، 35 ، 24 ، 22، آمریکـ
47  ،52   ، 60   ، 72   ، 74   ، 82   ، 92   ، 94   ، 95  ، 
98 ،100 ، 104 ، 106 ، 109 ، 110 ، 111 ، 12 ، 

115   ، 121   ، 129   ، 131   ، 136   ، 152   ، 158  ، 
159   ، 160   ، 162   ، 163   ، 165   ، 166   ، 167  ، 
174   ، 175   ، 176   ، 177   ، 180   ، 181   ، 182  ، 
183   ، 186   ، 187   ، 188   ، 189   ، 196   ، 199  ، 
200   ، 202   ، 204   ، 205   ، 207   ، 208   ، 209  ، 
210   ، 212   ، 216   ، 220   ، 221   ، 223   ، 224  ، 
225   ، 227   ، 231   ، 232   ، 233   ، 234   ، 235  ، 
242   ، 246   ، 247   ، 252   ، 255   ، 260   ، 267  ، 
271   ، 278   ، 281   ، 282   ، 285   ، 286   ، 288  ، 
291   ، 292   ، 294   ، 296   ، 297   ، 298   ، 301  ، 
303   ، 304   ، 305   ، 306   ، 307   ، 309   ، 310  ، 
311   ، 312   ، 313   ، 314   ، 315   ، 316   ، 317  ، 
318   ، 320   ، 323   ، 324   ، 327   ، 328   ، 334  ، 
335   ، 338   ، 339   ، 343   ، 347   ، 350   ، 382  ، 
385   ، 388   ، 393   ، 394   ، 395   ، 397   ، 398  ، 
411   ، 412   ، 427   ، 436   ، 439   ، 440   ، 454 ،  
468   ، 473   ، 474   ، 476   ، 484   ، 486   ، 498  ، 
518   ، 526   ، 534   ، 537   ، 538   ، 590   ، 599  ، 
600   ، 601   ، 602  ،627   ، 628   ، 629   ، 630  ، 
631   ، 632   ، 633   ، 634   ، 638   ، 639   ، 640  ، 
641   ، 642   ، 643   ، 645   ، 649   ، 650   ، 651  ، 
656   ، 658   ، 659   ، 663   ، 679   ، 680   ، 681  ، 
682   ،683   ، 684   ، 685   ، 686   ، 687   ، 688  ، 
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689   ، 690   ، 691   ، 693   ، 695   ، 696   ، 697  ، 
698 ، 699 ، 700 ، 701 ، 702 ، 749  

 227 ، 97 ، 86 ، 78 ، 62آموزش و پرورش،   
 ،450 ، 487 ، 495 ، 496 ، 498  

  510 ، 430 ، آوج
   699 ، 73 ، ابرار

 314 ، 190 ، 156 ، ، اصغرابراهیمی 

   108،  ، محمدعلیابطحی
   279، ابوشهاب
  441، ابوطالبی

  667 ، 608 ، ابوغزاله ، عبدالحلیم
   72، اتاق بازرگانی

  518 ، 318 ، 162، اتریش
  190 ، 35،  احسان

  473 ، 65، احسانبخش ، صادق
  486، احمدآباد

  487 ، 339 ، 253 ، 181 ، احمدي
ــدي  ، 641 ، 324 ، 323 ، 320 ، 310،االحمـ

642 ، 662  
  268ختري ، محمدحسن، ا

  450 ، 101، اخوان فرشچی
  614 ، 277 ، 264 ، 254،اراك
  337 ، 146،اربیل

 ،  37 ،   36،  ارتش جمهوري اسالمی ایران   
40   ، 41   ، 42   ، 44   ، 47   ، 48   ، 50   ، 51   ، 52  ، 
58   ، 59   ، 61   ، 62   ، 67   ، 68   ، 69   ، 71   ، 73  ، 
77   ، 78   ، 80   ، 84   ، 85   ، 87   ، 91   ، 93   ، 94 ،  
95   ، 96   ، 97   ، 98   ، 99   ، 101   ، 106   ، 107  ، 

109   ، 110   ، 117   ، 118   ، 119   ، 120   ، 121  ، 

129   ، 132   ، 133   ، 134   ، 135   ، 138   ، 139  ، 
140   ، 141   ، 142   ، 147   ، 148   ، 150   ، 151  ، 
152   ، 155   ، 162   ، 163   ، 164   ، 170   ، 174  ، 
178   ، 180   ، 181   ، 185   ، 195   ، 200   ، 201  ، 
203   ، 204   ، 206   ، 211   ، 212   ، 217   ، 218  ، 
219   ، 221   ، 223   ، 226   ، 228   ، 229   ، 231  ، 
236   ، 237   ، 243   ، 253   ، 254   ، 256   ، 263  ، 
275   ، 280   ، 281   ، 282   ، 288   ، 292   ، 295  ، 
297   ، 303   ، 306   ، 311   ، 312   ، 314   ، 315  ، 
317   ، 324   ، 327   ، 331   ، 332   ، 334   ، 338  ، 
339   ، 343   ، 344   ، 347   ، 359   ، 366   ، 367  ، 
368   ، 370   ، 372   ، 378   ، 384   ، 385   ، 388  ، 
392   ، 404   ، 406   ، 408   ، 411   ، 412   ، 413  ، 
422   ، 423   ، 427   ، 431   ، 432   ، 433   ، 434  ، 
437   ، 439   ، 440   ، 447   ، 449   ، 460   ، 466  ، 
470   ، 475   ، 476   ، 483   ، 484   ، 487   ، 494  ، 
499   ، 501   ،503   ، 504   ، 508   ، 515   ، 521  ، 
527   ، 528   ، 536   ، 556   ، 558   ، 562   ، 563  ، 
579   ، 591   ، 615   ، 617   ، 619   ، 622   ، 641  ، 
645   ، 651   ، 661   ، 665   ، 677   ، 688   ، 696  ، 
749 ، 750  

  65، اردبیل
 ، 245 ، 227 ، 176 ، 103 ، 95 ، 92 ، 46،اردن

342  
  63، ارسباران

  529 ، 145، ارومیه
  358، اروندرود

  580 ، 434 ، 48، ازمر
  280، ازنا

  468 ، 221 ، 72، اسپانیا
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  594 ، اسپیدان
  432استوار ، عبدالرسول، 

 ، 649 ، 633 ، 631 ، 499 ، 306 ، 51،اسـتینگر 
652  

  342 ، 176 ، 102 ، 101 ، 79 ، اسد ، حافظ
  342 ، 310 ، 250 ، 176 ، 102 ، 101 ، 79،اسد

  430 ، 250،اسدآباد
  484 ، 443 ، 400 ، 349، اسداله

  118، اسدي الري
  118 ، 32، اسدي

 ، 468 ، 411 ، 400 ، 301 ، 92 ، 52، اســرائیل
599   ، 627   ، 632   ، 650   ، 682   ، 690   ، 693  ، 
696 ، 697 ، 698 ، 699 ، 701 ، 749  

  481، اسفندیاري
  614 ، 544 ، 314، 10، اسکاد

 ، 410 ، 398 ، 352 ، 92 ، 61، اســالم آبــاد  
454 ،478  

  302 ، اسمال ، دونالد
  446، اشراقی
  278، اشعري
  32، اشکان

  396 ، 352 ، 299، اصغري
 ، 262 ، 252 ، 185 ، 151 ، 104، اصـــــفهان

279  ،307   ، 334   ، 378   ، 405   ، 426   ، 473  ، 
477 ، 481 ، 512 ، 622  

ــفهانی  ،  313 ، 262 ، 185 ، 184 ، 41، اصـــ
341  ،428 ، 473  

  64، زدو اصالن
  278 ، 217 ، 187  ، )روزنامه(اطالعات 

  258 ، 256 ، 252، اعرابی
 ، 464 ،   461 ،   460 ،   459 ،   449 ،   150االغلو،  

525   ، 554   ، 567   ، 568   ، 570   ، 571   ، 572  ، 
574 ، 575 ، 581 ، 582 ، 590  
  646 ، 390 ، 385 ، 4-اف

 ، 303 ،   297 ،   220 ،   افتخارجهرمی ،گودرز 
306   

ــشار ،  ــااف  ، 177 ، 144 ، 141 ، 117، علیرض
248   ، 324   ، 331   ، 336   ، 341   ، 355   ، 359  ، 
402 ، 439  

ــستان  ، 441 ، 432 ، 265 ، 260 ، 108،افغانــ
442 ، 468 ، 474 ، 485 ، 618 ، 685  

  383 ، 352 ، 335 ، 271اقبالی ،
  335پور ، اقبالی

  78، امارات متحده عربی
ــسن  ــام ح  ، 433،  432 ، 323 ، 120 ،)ع(ام

460   ، 525   ، 568   ، 569   ، 575   ، 581   ، 582  ، 
595  

 ،  24 ،   23 ،   22 ،   21 ،   20 ،)ره(امام خمینـی  
25   ، 30   ، 31   ، 32   ، 36   ، 37   ، 39   ، 40   ، 41  ، 
42   ، 43   ، 44   ، 45   ، 49   ، 53   ، 56   ، 61   ، 65  ، 
66   ، 67   ، 68   ، 74   ، 77   ، 79   ، 82   ، 84   ، 87  ، 
88   ، 89   ، 90   ، 91   ، 94   ، 95   ، 96   ، 97   ، 99  ، 

100   ، 101   ، 104   ، 105   ، 107   ، 109   ، 110  ، 
115   ، 118   ، 119   ، 120   ، 123   ، 127   ، 129  ، 
130   ، 131   ، 132   ، 133   ، 136   ، 138   ، 139  ، 
140   ، 141   ، 143   ، 144   ، 146   ، 151   ، 155  ، 
156   ، 157   ، 161   ، 164   ، 166   ، 167   ، 169  ، 
171   ، 172   ، 173   ، 174   ، 176   ، 181   ، 182  ، 
183   ، 185   ، 186   ، 187   ، 190   ، 192   ، 199  ، 
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200   ، 202   ، 203   ، 205   ، 209   ، 210   ، 213  ، 
214   ، 216   ، 217   ، 219   ، 220   ، 224   ، 225  ، 
228   ، 232   ، 234   ، 235   ، 238   ، 241   ، 243  ، 
244   ، 246   ، 248   ، 249   ، 251   ، 253   ، 257  ، 
260   ، 262   ، 264   ، 265   ، 266   ، 271   ، 272  ، 
277   ، 279   ، 281   ، 291   ، 298   ، 301   ، 305  ، 
307   ، 316   ، 320   ، 323   ، 324   ، 333   ، 334  ، 
336   ، 337   ، 340   ، 341   ، 342   ، 343   ، 344  ، 
345   ، 350   ، 352   ، 353   ، 354   ، 355   ، 359  ، 
360   ، 365   ، 367   ، 368   ، 369   ، 370   ، 372  ، 
377   ، 378   ، 382   ، 383   ، 392   ، 393 ،  394  ، 
395   ، 396   ، 397   ، 399   ، 400   ، 402   ، 405  ، 
406   ، 408   ، 413   ، 417   ، 418   ، 422   ، 423  ، 
424   ، 425   ، 428   ، 429   ، 432   ، 433   ، 434  ، 
437   ، 439   ، 442   ، 443   ، 444   ، 445   ، 449  ، 
450   ، 454   ، 460   ، 463   ، 464   ، 465   ، 466  ، 
467   ، 468   ، 469   ، 470   ، 471   ، 472   ، 473  ، 
474   ، 476   ، 477   ، 480   ، 481   ، 482   ، 486  ، 
487   ، 488   ، 491   ، 495   ، 497   ، 499   ، 511  ، 
519   ، 522   ، 525   ، 530   ، 535   ، 537   ، 552  ، 
559   ، 568   ، 569   ، 575   ، 581   ، 582   ، 585  ، 
587   ، 591   ، 592   ، 595   ، 615   ، 630   ، 631  ، 
641   ، 659   ، 661   ، 684   ، 685   ، 700   ، 706  ، 
707   ، 709   ، 710   ، 711   ، 714   ، 715   ، 716  ، 
717   ، 718   ، 720   ، 721   ، 722   ، 723   ، 725  ، 
726   ، 727   ، 728   ، 729   ، 730   ، 731   ، 733  ، 
734   ، 735   ، 738   ، 741   ، 742   ، 745   ، 746  ، 
747 ، 748 ، 751  

 ، 460 ، 368 ، 140 ، 41 ، 25 ،)ع(امـام رضـا  
568 ، 595  

 ،  281 ،   156 ،   155 ،   109  ،    )ع(امام صـادق  
355 ، 480 ، 522  

  225امامزاده داود، 
  279 ، 100 امبو ، احمدمختار،

 352 ، 299 ، 205 ، 129 ، 73امراللهی ، رضا،    
 ،356 ، 446  

  124 ، امیدخدا
  398امیرحسینی ، صادق، 

  375امیرحسینی ، موسی خان، 
   141، امین

  473 ، 175امینیان، 
  63انتظاري،

  300،ها ین دانشگاهانجمن اسالمی مدرس
  80، اندونزي

   ،32انصاري ، حمید، 
  528 ، 410  ، فرمانده هوانیروز،انصاري

  377 ، 270 ، 88انصاري ، مجید، 
   345 ، 257، انصاري ، محمدعلی

   96، انصاري ، همایون
  112انصاري، 

  436، انگجی ، جواد
، 127،  124 ،   121 ،   110،  103 ،   87،  انگلستان

131   ، 145   ، 146   ، 147   ، 150   ، 159   ، 199  ، 
204   ، 213   ، 220   ، 224   ، 231   ، 232   ، 235  ، 
274  ،286   ، 306   ، 316   ، 324   ، 359  ،375  ، 
381   ، 454   ، 467   ، 469   ، 473   ، 474   ، 484  ، 
486   ، 526   ، 531   ، 601   ، 634   ، 638   ، 639  ، 
652 ،657 ، 658  

  400 ، 46 ، اوپک
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 ، 411 ، 312 ، 204 ، 133،  77 ، 41 ، 31 ، اوج
526   ، 604   ، 611   ، 620   ، 634   ، 635   ، 653  ، 
660  

  441 ، اورال
  531 ، 441 ، 247 تورگوت،  ،اوزال 

  63، اهر
 ، 207 ، 106 ، 58 ، 57 ، 56 ، 39 ، 37، اهــواز

211   ، 230   ، 231   ، 269   ، 292   ، 313   ، 318  ، 
333 ، 370 ، 402 ، 408 ، 451 ، 453 ، 498  

  346 ، 342 ،  ، علی محمدایازي
 ، 638 ،   601 ،   441 ،   251 ،   166 ،   162 ،   ایتالیا

639 ، 657  
 ، 291 ، 288 ، 286 ، 285 ،  282 ،   ایران اجـر  

292 ، 294 ، 639  
 ، 699 ، 183 ، 182 ، 98 ، 47 ، ایــران گیــت

702  
  496 ، ایروانی ، محمد جواد

  60 ، 59 ، ایالم
  58 ، باباهادي

  365 ، 211 ، بابل
  کرمانشاه= اختران ب

  484 ، 263 ، 201 ، بادامچیان ، اسداهللا
  443 ، 206 ، 163 ، 97 ، 78 ، بارزانی

  297 ، بازرگان ، مهدي
  32 ، باستانی ، قادر

  59 ، باغ رضوان
  95 ، 87 ، بافت
  295 ، بافق

  32باقی ، عباس، 

 ، 561 ، 560 ، 559 ، 558 ، 556 ، 555 ، باالمبو
563  

ــه  ، 454 ، 434 ، 431 ، 430 ، 427 ، 150 ، بانـ
459   ، 461   ، 464   ، 484   ، 501   ، 503   ، 567  ، 
579 ، 591 ، 616 ، 660  

  352 ، 158 ، بجنورد
 ،  631 ، 316 ، 305 ، 281 ، 110 ، بحـــــرین

632  ،639 ، 649 ، 650 ، 658  
  512 ، 495 ، 303 ، 215 ، 147 ، برزیل
  84 ، برنادو

 ، 455 ، 343 ، 167 ، بروجردي ، عالءالدین
461 ، 484  

  658 ، 639 ، 631 ، 630 ، 629 ، بریجتون
 ، 142 ، 131 ، 95 ، بــشارتی ، علــی محمــد

147 ، 265 ، 269 ، 286 ، 381 ، 481  
 ، 231 ، 95 ، 62 ، 54 ، 53 ، 41 ، 39 ، بـــصره

242   ، 305   ، 340   ، 422   ، 437   ، 440   ، 499  ، 
517   ، 597   ، 598   ، 608   ، 614   ، 615   ، 625  ، 
643 ، 664  

 ،  269 ،   254 ،   62 ،   46 ،   41 ،   39 ،   10 ،   بغداد
270   ، 272   ، 276   ، 294   ، 295   ، 297   ، 298  ، 
300   ، 301   ، 302   ، 305   ، 306   ، 307   ، 309  ، 
332   ، 333   ، 335   ، 340   ، 342   ، 370   ، 418  ، 
420   ، 422   ، 437   ، 499   ، 507   ، 508   ، 511  ، 
514   ، 515   ، 517   ، 519   ، 525   ، 534   ،544  ، 
555   ، 593   ، 604   ، 614   ، 617   ، 622   ، 643  ، 
647 ، 648 ، 663 ، 668 ، 671 ، 692  

  403البکر،
ــک،  ، 447، 302، 231، 169 ، 105 ، 43 بلژیـ

601  
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  426 ، 253 ، 200 ، 151 ، بلغارستان
  594 ، 223 ، 217 ، 216 ، 214 ، بلفت

  442 ، 258 ، بلوچستان
  501 ، 435 ، 62 ، بناب

  408 ، 298 ، 243 ، 238 ، امبندر ام
  65 ، بندر انزلی
  410 ، 353 ، بندر بوشهر
 ، 392 ،   391 ،   390 ،   189 ،   165 ،   بندر عباس 

404 ، 436 ، 618  
  223 ، 221 ، بندر فجیره
  250 ، 52 ، 45 ، بندر گناوه

  38 ، بنگالدش
 ، 356 ، 353 ، 305 ، 282 ، 258 ، 192 ، بوشهر

410 ، 411 ، 604 ، 618  
  251دیرف ، ویل، بول

  118 ، بهاري ، عباسعلی
  410 ، بهبهان
  494 ، پور بهرام

ــد  ــی ، حمی  ، 260 ، 220 ، 106 ، 95 ، بهرام
306 ، 398 ، 491  

  398 ، 260 ، بهرامی ساوجی ، 
  497 ، 131 ، 72 ، بهروزي ، مریم

  137بهشتی ، آیت اهللا شهید محمد، 
  443 ، 78بهشتی ، محمدرضا، 
  136، بهشتی ، همسر شهید

  497 ، 451 ، بهمن شیر
  515 ، 508 ، 432 ، بی بی سی 

  443 ، 400، 349، 124بیات ، اسداهللا،
   ، 97 ، 93 ، بیات ، علی

  560 ، 558 ، 527 ، بیاره
  461 ، 459 ، 62 ، بیجار

  619، 7سی ـ .  پیبیالنوس
ــی  ــحرائی عل ــتان ص ــی  بیمارس ــن اب  ب

  453، )ع(طالب
  117 ، مارستان طوسبی

  38 ، بیمارستان فیروزگر
   134پاپولیاس ،کارلوس، 

  295 ، پارچین
  64 ، پارس آباد

 393 ، 185 ،   184 ،   182 ،   165 ،   142 ،   پاریس
 ،438 ، 693  

  517 ، 107 ، پاسدار اسالم
  607 ، 441 ، 382 ، 347 ، 254 ، پاکستان

  307 ، 104 ، پاالیشگاه اصفهان
  220 ، پاالیشگاه تبریز

  678 ، 103 ، پالمه ، اوالف
  339 ، 221 ، پاناما

  135 ، 133 ، 94 ، 88 ، پانزده خرداد
  564 ، 558 ، 528 ، 300 ، پاوه

 ،  411 ،   385 ،   384 ،   62 ،   58 ،   پایگاه هوایی 
429 ، 435 ، 454  

  429 ، پردیس
  684 ، پرل هارپر

  217 ، پرندك
  206 ، پرواز در شب

  202 ، پل رومی
  561 ، 556 ، پل زلم

  559 ، پل گردکو
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 ، 311 ، 304 ، 207 ، 190 ، 110 ، پنتــــاگون
464 ، 613  

  79 ، پوراستاد ، اکبر
  436 ، پورگل ، محمدمهدي
  374، 211 ، پورمحمدي ، عباس 

  214، 211پورمحمدي ، علی اصغر،
  302 ، تابش ،استاندار کردستان

  199 ، تاچر ، مارگارت
 ، 170 ، 142  ،141 ، 117 ، 91 ، 74 ، 41 ، تاور
184   ، 218   ، 275   ، 278   ، 396   ، 473   ، 599  ، 
682 ، 684 ، 698 ، 699 ، 702  

 ، 226 ، 220 ، 104 ، 63 ، 62 ، 37 ، تبریـــــز
250  ،429 ، 435 ، 487 ، 530 ، 635 ، 653  

  561 ، تپه حمید
  280 ، 255 ، 244 ، 207 ، 202 ، تجریش

  124 ، تحریریان
 ، 118 ، 98 ،   80 ،   55 ،   37 ،   ترابی ، مصطفی  

228   ، 229   ، 231   ، 303   ، 314   ، 324   ، 342  ، 
347   ، 352   ، 382   ، 413   ، 439   ، 466   ، 476  ، 
499  

  600 ، 531، 441 ، 229ترکیه،
  404 ، تفتان

 ، 195 ، 190 ، 189 ، 108 ، 38 ، تنگــه هرمــز
196   ، 211   ، 216   ، 221   ، 232   ، 392   ، 393  ، 
404   ، 420   ، 601   ، 611   ، 612   ، 627   ، 629  ، 
634 ، 652 ، 692  

  606 ، 380 ، 232 ، توري ، ژان پل
  251تولکنوف، 

 250 ،  238 ،   101 ،    25تولیت ، ابوالفـضل،     
،333   ، 356   ، 359   ، 374   ، 375   ، 442  ،460 ،

480   
  244 ، 243 ، 95 ، تونس

  247 ، تهران تایمز
 ، 50 ، 45 ، 41 ، 37 ، 36 ، 35 ، 10 ، 9 ، تهران

55   ، 61   ، 62   ، 65   ، 68   ، 72   ، 73   ، 77   ، 78  ، 
80   ، 84   ، 89   ، 94   ، 97   ، 109   ، 115   ، 118  ، 

120   ، 122   ، 123   ، 124   ، 128   ، 129   ، 134  ، 
135   ، 138   ، 139   ، 142   ، 145   ، 148   ، 156  ، 
157   ، 160   ، 161   ، 169   ، 174   ، 177   ، 181  ، 
183   ، 185   ، 188   ، 190   ، 195   ، 196   ، 199  ، 
201   ، 203   ،209   ، 210   ، 213   ، 214   ، 221  ، 
225   ، 227   ، 236   ، 242   ، 244   ، 247   ، 248  ، 
249   ، 255   ، 257   ، 262   ، 264   ، 266   ، 269  ، 
270   ، 272   ، 273   ، 276   ، 277   ، 280   ، 281  ، 
288   ، 294   ، 295   ، 296   ، 298   ، 299   ، 305  ، 
306   ، 307   ، 314   ، 325   ، 327   ، 329   ، 335  ، 
336   ، 337   ، 338   ، 340   ، 341   ، 347   ، 360  ، 
367   ، 369   ، 373   ، 374   ، 375   ، 376   ، 377  ، 
378   ، 380   ، 392   ، 397   ، 399   ، 400   ، 409  ، 
412   ، 418   ، 423   ، 430   ، 435   ، 436   ، 438  ، 
439   ، 441   ، 446   ، 449   ، 450   ، 451   ، 461  ، 
465   ، 466   ، 467   ، 473   ، 476   ، 481   ، 483  ، 
486   ، 495   ، 497   ، 498   ، 499   ، 500   ، 503  ، 
504   ، 507   ، 508   ، 510   ، 511   ، 512   ، 513  ، 
514   ، 515   ، 517   ، 518   ، 519   ، 520   ، 522  ، 
528   ، 529   ، 535   ، 536   ، 551   ، 564   ، 600  ، 
604   ، 605   ، 606   ، 614   ، 647   ، 648   ، 668  ، 
670   ، 678   ، 681   ، 685   ، 686   ، 687   ، 690  ، 
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691   ، 694   ، 697   ، 700   ،706   ، 707   ، 709  ، 
711   ، 714   ، 715   ، 716   ، 718   ، 720   ، 722  ، 
724   ، 725   ، 729   ، 730   ، 731   ، 733   ، 734  ، 
735   ، 737   ، 740   ، 741   ، 742   ، 745   ، 746  ، 
748 ، 749 ، 751  

  594 ، 569 ،  الغدیر18تیپ 
  260 ،  رمضان2تیپ 
،  582 ، 581 ، 569  ، )ع( امام حسن 35تیپ  

595  
  522 ، 355  ، )ع(ام صادقتیپ ام

  481  ، )ع(تیپ امام محمدباقر
  46 ، 45 ، تیپ بدر

  568 ، 40 ،  رمضان20تیپ زرهی 
  600 ، تیچر هوارد
  62 ، ثابت سلطان
 ، 560 ، 559 ، 530 ،  369 ،   212 ،   ثامن االئمه 

561  
  556 ، جاده اریت

  556 ، جاده سید صادق
  ، 244 ،   201 ،   140 ،   84 ،   جاسبی ، عبـداهللا   

300 ، 309 ، 465  
  300 ، جامعه اسالمی دانشگاهیان

  498 ، 264 ، جامعه روحانیت مبارز تهران
  91 ، 72 ، جامعه زینب

 ، 245 ، 242 ، 215 ، 136 ، 79 ، 52الجزایــر، 
273   ، 274   ، 305   ، 495   ، 512   ، 627   ، 687  ، 
688  

 ،  جزایري ، دکترمعاون وزیـر بهداشـت        
38 ، 118 ، 437 ، 481  

 ،  632 ،   388 ،   185 ،   158 ،   بوموسیجزیره ا 
649  

  662 ، 642 ، جزیره بوبیان
  388 ، جزیره سیري

  392 ، 390 ، جزیره قشم
  654 ، 635 ، 412 ، 249 ، جزیره الوان

  176 ، جزیره مجنون
  391 ، جزیره هرمز

   47جعفري ، عزیز، 
   47جعفري ، فرمانده قرارگاه قدس، 

  383 ، 49جعفري ، یحیی، 
  428 ، 313 ، 41 ، انیجعفري اصفه

   229 ، 66جعفري، 
  499 ، 306 ، 246 ، جاللی ، محمدحسین

  441 ، 137 ، 136 ، جلود ، عبدالسالم
 ، 167 ، 123 ، 121 ، 112 ،  80 ،   42 ،   جماران

277   ، 293   ، 294   ، 342   ، 477   ، 530   ، 706  ، 
707   ، 709   ، 711   ، 714   ، 716   ، 718   ، 720  ، 
722   ، 724   ، 725   ، 729   ، 730   ، 731   ، 733  ، 
734   ، 735   ، 737   ، 740   ، 741   ، 742   ، 745  ، 
746 ، 748 ، 749 ، 751  

 ، 112 ، 101 ، 98 ، 58 ، جمــالی ، ســرهنگ
138   ، 147   ، 200   ، 223   ، 347   ، 410   ، 413  ، 
476 ، 508 ، 521  

 ،  131 ،   78  ،    )روزنامـه (جمهوري اسالمی 
259 ، 264 ، 352  

  476 ، 354 ، 167، غالمحسین ، جمی
ــد  ــی ، احم  ، 335 ، 210 ، 174 ، 120 ، جنت

337 ، 354 ، 378  
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 ، 219 ، 216 ، 195 ، جنـــگ جهـــانی دوم
231 ،248 ، 256 ، 501  

  368 ، )پادگان(جواداالئمه
  209 ، جوادي آملی ، عبداهللا

  215 ، جواهرده
  477 ، 354 ، 217 ، جهاد دانشگاهی

 ، 279 ، 211 ، 206 ، 21 ، جهــاد ســازندگی
292   ، 304   ، 345   ، 382   ، 391   ، 427   ، 528  ، 
536 ، 558 ، 587 ، 729  

  377 ، 336 ، جهانگیري ، اسحاق
  317 ، چاگر ، بالراهام

  180 ، 94 ، 52 ، چالوس
  94 ، چانل ، کارل

  156 ، چمران ، مصطفی
  560 ، 555 ، چناره

  617 ، 616 ، 591 ، 581 ، 150 ، 48 ، چوارتا
 ،  167 ،   162 ،   152  ، 151 ،   147 ،   142 ،   چین

246   ، 265   ، 291   ، 299   ، 331   ، 343   ، 445  ، 
464 ، 474 ، 476 ، 483 ، 627 ، 680 ، 695  

  394 ، 341 ، 244 ، حائري
  370 ، 366 ، 41 ، حاج عمران

  256 ، 100 ، حاجی عبدالوهاب ، حمید
  214 ، حبیب اللهی

 ، 481 ، 130 ، 79 ، حزب جمهوري اسالمی
707 ، 708  

  331 ، 87 ، متکشانحزب زح
  ،369 ، 59حسینی ، 

  78حسینی ، محمدعلی، 
  274، 118حسینی ، نماینده شاهرود، 

  274 ، حسینی شاهرودي ،
، قاضی سازمان قضائی نیروهـاي      حسینی

  475مسلح کردستان، 
  159 ، 53 ، حسینیه ارشاد

 ، 477 ، 342 ،  167 ،   123 ،   حسینیه جمـاران  
711  

،  530 ، 529 ، 528 ، 527 ، 526،  525 ، حلبچه
531    ،  534   ، 535   ، 537   ، 554   ، 555   ، 556  ، 
557   ، 558   ، 560   ، 563   ، 564   ، 565   ، 574  ، 
589 ، 590 ، 645 ، 647 ، 648 ، 665  

   ، 32 حمیدي ، حبیب اهللا،
   212، نیا ، حمزه حمیدي

  443، 264خاتمی ، سیدمحمد، 
  111 خاتمی ، مفقود شده در لبنان،
 ،  27 ،   21 ،   خامنه اي ، آیت اهللا سیدعلی،     

36   ، 38   ، 42   ، 52   ، 79   ، 87   ، 93   ، 95   ، 96  ، 
102   ، 105   ، 106   ، 129   ، 130   ، 131   ، 138  ، 
139   ، 140   ، 144   ، 151   ، 165   ، 167   ، 169  ، 
181   ، 185   ، 186   ، 203   ، 206   ، 209   ، 211  ، 
212   ، 215   ، 220   ، 222   ، 224   ، 228   ، 229  ، 
235   ، 237   ، 242   ، 243   ، 244   ، 250   ، 260  ، 
264   ، 266   ، 267   ، 270   ، 271   ، 274   ، 277  ، 
278   ، 279   ، 285   ، 288   ، 289   ، 291   ، 293  ، 
297   ، 298   ، 303   ، 305   ، 309   ، 314   ، 316  ، 
324   ، 328   ، 329   ، 340   ، 341   ، 342   ، 345  ، 
350   ، 353   ، 370   ، 378   ، 382   ، 395   ، 399  ، 
400   ، 402   ، 413   ، 418   ، 424   ، 427   ، 438  ، 
439   ، 442   ، 443   ، 444   ، 445   ، 450   ، 451  ، 
463   ، 464   ، 470   ، 471  ،475   ، 480   ، 481  ، 
485   ، 497   ، 498   ، 499   ، 500   ، 504   ، 518  ، 
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534   ، 537   ، 659   ، 694  ،707   ، 708   ، 725  ، 
740 ، 742 ، 743 ، 745 ، 748  

  400، 42، 38خامنه اي ، هادي، 
  228 ، خانه گارگر

  588 ، 482 ، خبرگزاري فرانسه
، 180 ، 142 ، 59 ، 58 ، 54 ،   خرازي ، کمال  

210   ، 231   ، 232   ، 265   ، 279   ، 292   ، 298  ، 
304   ، 315   ، 336   ، 356   ، 436   ، 476   ، 495  ، 
513 ، 535  

 ، 195 ، 164 ، 157 ، 140 ، 41 ، خراســـــان
270  ،331   ، 344   ، 367   ، 368   ، 369   ، 406  ، 
500 ، 535  

 ، 529 ، 528 ، 527 ، 526 ، 521 ، خرمــــال
556 ،558 ، 559 ، 560  

 ، 352 ، 214 ، 119 ، 111 ، 73 ،  67 ،   خرمشهر
370 ، 498 ، 677  

  561 ، خرنوازان
  440 ، 173 ، خزاعی

  498 ، 174 ، خسروشاهی ،هادي
  84خسروي ،

  167 ، خلخال
  309 ، 249 ، خلخالی ، صادق

 ، 69 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 22 ، خلیج فـارس  
79 ،92 ، 103 ، 108 ، 110 ، 117 ، 120 ، 121 ، 

128   ، 129   ، 131   ، 133   ، 135   ، 136   ، 138  ، 
141   ، 144   ، 150   ، 152  ،157   ، 158   ، 159  ، 
160   ، 162   ، 163   ، 166   ، 169   ، 170   ، 174  ، 
175   ، 176   ، 180   ، 183   ، 185   ، 186   ، 187  ، 
188   ، 195   ، 196   ،199   ، 200   ، 201   ، 202  ، 

207   ، 208   ، 210   ، 216   ، 219   ، 221   ، 223  ، 
224   ، 225   ، 231   ، 232   ، 235   ، 243   ، 244  ، 
249   ، 252   ، 255   ، 260  ،262   ، 266   ، 271  ، 
273   ، 281   ، 288  ،291   ، 294   ، 296   ، 298  ، 
301   ، 302   ، 303   ، 305   ، 306   ، 309   ، 310  ، 
312   ، 316   ، 323   ، 324   ،325   ، 327   ، 329  ، 
334   ، 335   ، 337   ، 347   ، 411   ، 412   ، 445  ، 
464   ، 468   ، 476   ، 484   ، 486   ، 491   ، 508 ،
518   ، 538   ، 590   ، 599   ، 600   ، 601   ، 602  ، 
627   ، 631   ، 632   ، 633   ، 634   ، 635   ، 636  ، 
637   ، 638   ، 639   ، 640   ، 641   ، 642   ، 643  ، 
644   ، 645   ، 649   ، 650   ، 651   ، 652   ، 653  ، 
654   ، 655   ، 656   ، 657   ، 658   ، 659   ، 661  ، 
662 ، 663 ، 664 ، 665  

  229 ، منشی کمیسیون دفاعخلیلی ، 
  205 ،  فرماندار قمخلیلیان ،

  89 ، خمین
 ، 66 ، 55 ، 42 ، 40 ، 36 ، خمینی ، احمدآقا

67   ، 80   ، 91   ، 96   ، 98   ، 100   ، 104   ، 105  ، 
110   ، 117   ،132   ، 136   ، 151   ، 161   ، 171  ، 
173   ، 178   ، 182   ، 186   ، 192   ، 199   ، 208  ، 
224   ، 253   ، 257   ، 260   ، 265   ، 267   ، 279  ، 
291   ، 293   ، 295   ، 305   ، 307   ، 311   ، 324  ، 
334   ، 342   ، 343   ، 346   ، 347   ، 370   ، 378  ، 
393   ، 394   ، 395   ، 396   ، 413   ، 417   ، 418  ، 
429   ، 442   ، 443   ، 450   ، 464   ، 467   ، 471  ، 
474 ، 482 ، 485 ، 507 ، 519 ، 537  

  32خمینی ، حسن، 
  109 ، خنچوف ، مارشال
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 ،  395 ،   383،  460ها ، امیرمهـدي،     خوئینی
443 ،460 ، 461  

  300 ، خواف
  453 ، 403 ، 266 ، خور عبداهللا

  189 ، خور فکان
 ، 220 ، 205 ، 131 ، 58 ، 56 ، 42 ، خوزستان

231 ،  248   ، 252   ، 269   ، 274   ، 332   ، 352  ، 
402 ، 451 ، 473 ، 484 ، 746  
  84 ،موسی، خّیر

  173 ،نماینده الهیجان  ،خیرخواه
  228 ، دادبین ، سرهنگ

، 297 ، 291 ، 220 ، 106 ، 100 ، دادگاه الهه
303 ، 306 ، 385  

  685 ، داالس
  124دانش راد ، حسین، 

  483، معاون امور جنگ وزیر علوم، دانش
  337دانشکده افسري، 

دانشکده پلی تکنیـک دانـشگاه مـونترال     
  135کانادا، 

  333دانشکده نفت، 
  300دانشکده تغذیه، 

  436، دانشگاه آریزوناي آمریکا
ــالمی ــشگاه آزاد اس  ، 135 ، 134 ، 84 ، دان

139   ، 140   ، 172   ، 201   ، 300   ، 302   ، 309  ، 
374 ، 402 ، 444 ، 465 ، 483  

  300 ، دانشگاه الزهرا
  333، )ع(دانشگاه امام حسین 

  480، 281، 109، )ع( صادقدانشگاه امام
  313 ، 269 ، دانشگاه اهواز

  365، دانشگاه بابل

 ، 115 ، 84 ، 78 ، 68 ، 36 ، دانـشگاه تهـران  
129   ، 134   ، 139   ، 160   ، 183   ، 199   ، 236  ، 
280 ، 281 ، 298 ، 374 ، 423 ، 467 ، 495  

  263 ، دانشگاه شیراز
  473 ، 100 ، دانشگاه گیالن

  103 ، دانمارك
  537 ، 100 ، دباغ ، مرضیه

  52 ، دربال
 ، 527 ، 526 ، 525 ، 521 ،  354 ،   دربندیخان

529   ، 530   ، 554   ، 555   ، 556   ، 557   ، 558  ، 
559 ، 561  

  471 ، 450 ، 184 ، درویش
  529 ، دریاچه ارومیه

  525 ، 522 ، 520 ، 510 ، دریاچه مریوان
  356 ، دریاي خزر

  392 ، 289 ، 223 ، دریاي عمان
 ، 453 ، 352 ، 264 ، 73 ، 58 ، 39 ، دزفـــول

454 ، 514  
  537 ، دستغیب ، گوهرالشریعه،

  268دستمالچیان ، احمد، 
  507 ، دشت شیلر

  59 ، دشت عباس
  80 ، دشتی ، ابراهیم

  32 ، دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 ، 375 ، 370 ، 245 ، 232 ، 199 ، 176 ، دمشق

418  
  41 ، دنا

  629 ، 436 ، 352 ، 180 ، دوبی
  594 ، 593 ، 585 ، 223 ، 214 ، 213 ، دوپازا
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ــه  ، 558 ، 556 ، 530 ، 529 ، 527 ، دوجیلــ
561 ،648  

  99 ، فدوسلدور
ــشک  ، 464 ، 461 ، 460 ، 459 ، 150 ، دولبـ

575  
  438 ، آبادي دولت
  459 ، دولتو

  471 ، 59 ، دهلران
  211 ، دي ولت
  461 ، 455 ، 454 ، 62 ، دیواندره

 ، 254 ، 212 ، 48 ، ذوالقــدر ، محمــدباقر 
280 ،431 ، 515  

  252 ، 151 ، ذوب آهن اصفهان
ــی  ــی ، عل  ، 436 ، 352 ، 215 ، 174 ، رازین

470 ، 473  
  107 ، راشدیه

  215 ، 211 ، رامسر
  438 ، ربانی

، 253 ، 251 ، 136 ، رجائی خراسانی ، سعید
296 ، 395 ، 447  

  661 ، 641، 614 ، 593 ، رجوي ، مسعود
  300 ، رحمتی

  280 ، رحیمی ، سرهنگ
  300رحیمی ، نماینده پاوه، 
  107رحیمیان ، محمدحسن،

  601 ، 315 ، 313 ، 307 ، 133 ، 73 ، رسالت
  473 ، 211 ، 190 ، 120 ، 65 ، رشت

  724 ، 97 ، 69 ، رشید ، غالمعلی
  446 ، 355رشیدیان ، محمد، 

  466 ، 172 ، رضا پهلوي
 ،  51 ،   50 ،   47 ،   42 ،   36 ،   رضایی ، محـسن   

54   ، 55   ، 61   ، 62   ، 63   ، 67   ، 71   ، 78   ، 81  ، 
90   ، 91   ، 93   ، 99   ، 106   ، 146   ، 147   ، 172  ، 

175   ، 180   ، 221   ، 223   ، 234   ، 243   ، 249  ، 
254   ، 256   ، 272   ، 275   ، 292   ، 295   ، 299  ، 
300   ، 301   ، 305   ، 306   ، 307   ، 316   ، 320  ، 
331   ، 341   ، 346   ، 349   ، 358   ، 359   ، 378  ، 
393   ، 403   ، 406   ، 420   ، 422   ، 430   ، 440  ، 
445   ، 449   ، 455   ، 459   ، 480   ، 507   ، 521  ، 
525   ،526   ، 528   ، 531   ، 535   ، 554   ، 558  ، 
581 ، 693 ، 698 ، 749  

 ، 725 ، 497 ، 470 ، 215 رضــوي ، منــصور،
728  

  129 ، 73 ، رفان ، موسی
ــسنجان  ، 144 ، 48 ، 45 ، 44 ، 42 ، 37 ، رفـ

169   ، 211   ، 213   ، 245   ، 311   ، 374   ، 407  ، 
413 ، 429 ، 442 ، 499 ، 537  

 100 ،  91 ،   81 ،   47 ،   رفیق دوست ، محسن   
  ،117   ، 142   ، 144   ، 206   ، 226   ، 228   ، 246  ، 

263   ، 275   ، 278   ، 320   ، 324   ، 337   ، 339  ، 
438 ، 442 ، 471 ، 476 ، 693 ، 694 ، 695  

  436 ، 151 ، رمضانی ، دادستان
  112 ، رواندوز

 ، 58 ، 55 ، 54 ، 52 ، 45، روحــانی ، حــسن
61   ، 63   ، 90   ، 95   ، 97   ، 99   ، 124   ، 133  ، 

138  ،139    ، 140  ،141  ،147    ، 161    ، 171  ، 
173  ،178   ، 185   ، 212  ،213   ، 214    ،  218  ، 
219   ، 228   ، 231   ، 238   ، 255   ، 275   ، 276  ، 
280   ، 282   ، 291   ، 295   ، 298   ، 301   ، 302  ، 
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306   ، 307   ، 327   ، 365   ، 366   ، 370   ، 374  ، 
378   ، 382   ، 385   ، 390   ، 402   ، 406   ، 410  ، 
420   ، 427   ، 429   ، 438   ، 439   ، 440   ، 451  ، 
464   ، 468   ، 471   ، 481   ، 483   ، 484   ، 491  ، 
494   ، 500   ، 504   ، 508   ، 511   ، 513   ، 518  ، 
525 ، 530  

    498 ، 81،  71 ، 51 ، روحانی ، حمید
  65 ، 64 ، 63،  رود ارس

  94 ، رود چالوس
 ،  464 ،   460 ،   459 ،   رودخانه قلعه چـوالن   

566 ، 567 ، 568 ، 569 ، 595  
  69 ، روز ارتش
  142 ، 115 ، 111 ، روز قدس

  469روغنی زنجانی ، مسعود، 
  296 ، 190 ، 94 ، رومانی
  398 ، 307 ، 288 ، 273 ، 87 ، 84 ، ریاضی 

ــد  ، 294 ، 278 ، 208 ، 110 ، ریگــان ، رونال
312   ، 323   ، 338   ، 599   ، 683   ، 687   ، 697  ، 
698 ، 700 ، 702  

 ، 471 ، 463 ،  436 ،   73 ،   زائري ، غالمعباس  
487  

  143 ، زائی ، هاشم
  174 ، 173 ، زابل

  442 ، 236 ، زالی ، عباسعلی
  472 ، 211 ، 176 ، 52 ، زاهدان

  279 ، زاهدي ، علی
  177 ، زرگر ، سیداحمد

  104زرگر ، موسی، 
  221 ، 88 ، زرند

  473زمانیان، 
 ، 461 ، 438 ،  406 ،   378 ،   211 ،   62 ،   زنجان

494 ، 530  
 ، 275 ، 170 ، 141 ، زورق ، محمدحـــسن

396 ، 473  
  روحانی ، حمید= زیارتی 
  334 ، زیمبابوه

  594 ، زین الدین ، شهید
 ، 253 ، 243 ، 231 ، 145 ، 141 ، 73 ، ژاپــن 

267   ، 281   ، 303   ، 328   ، 354   ، 360   ، 377  ، 
378 ، 408 ، 469 ، 602 ، 611 ، 695 ، 698  

 ، 578 ، 573 ، 513 ، 502 ، 466 ، 150 ، ژاژیله
581   ، 584   ، 585   ، 586   ، 587   ، 590   ، 591  ، 
592  

ــدارمري  ، 327 ، 307 ، 303 ، 44 ، 21 ، ژانـ
372 ، 384 ، 388 ، 434 ، 483 ، 504 ، 733  

ــو  ، 669 ، 606 ، 375 ، 374 ، 182 ، 104 ، ژنـ
673 ، 674 ، 693  

  385 ، 145 ، ساداتیان ، جمال
   609  ،کالس،سارام

  101 ، سازمان اقتصاد اسالمی
  107 ، سازمان امل

  411 ، سازمان انرژي اتمی
 ، 103 ، 95 ، 44 ، 21 ، 18 ، ســازمان ملـــل 

104  ،105   ، 111   ، 136   ، 145   ، 164   ، 187  ، 
188   ، 201   ، 213   ، 221   ، 230   ، 233   ، 238  ، 
242   ، 244   ، 246   ، 251   ، 253   ، 254   ، 257  ، 
265   ، 266 ،  267   ، 268   ، 269   ، 270   ، 271  ، 
272   ، 273   ، 274   ، 276   ، 277   ، 280   ، 285  ، 
288   ، 292   ، 293   ، 295   ، 296   ، 314   ، 315  ، 
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317   ، 328   ، 334   ، 335   ، 340   ، 374   ، 377  ، 
378   ، 394   ، 395   ، 399   ، 409   ، 420   ، 422  ، 
427   ، 428   ، 444   ، 447   ، 468   ، 508   ، 537  ، 
602   ، 604   ، 605   ، 621   ، 625   ، 626   ، 635  ، 
639   ، 640   ، 641   ، 645   ، 647   ، 653   ، 657  ، 
659   ، 661   ، 664   ، 665   ، 668   ، 669   ، 672  ، 
673 ، 675 ، 677 ، 678 ، 679 ، 690  

  447 ، 109 ، ساالري ، علیرضا
  35ساالري ، مریم، 

  350 ، 293 ، ساوجبالغ
  190 ، ساوه ، عبدالحسین

  222 ، 195 ، 94 ، ساوه
  77 ، سبزوار

ــداران ــپاه پاس  ، 50 ، 47 ، 45 ، 39 ، 36 ، س
54  ،81   ، 82   ، 120   ، 121   ، 142   ، 155   ، 177  ، 

180   ، 189   ، 200   ، 214   ، 222   ، 232   ، 249  ، 
251   ، 294   ، 306   ، 336   ، 347   ، 373   ، 403  ، 
406   ، 430   ، 431   ، 465   ، 481   ، 554   ، 562  ، 
578   ، 588   ، 589   ، 594   ، 597   ، 613   ، 619  ، 
621   ، 622   ، 623   ، 635   ، 641   ، 653   ، 661  ، 
666 ، 667 ، 698 ، 699 ، 746 ، 747 ، 749  

  212 ، سپاه هشتم ثامن االئمه
 ، 315 ، 232 ، 167 ، ســتاد تبلیغــات جنــگ

382 ، 513 ، 534  
  476 ، 315 ، 307 ، 73 ، 47 ، ستاري ، منصور

  94سد ساوه، 
  94 ، سد طالقان

  94 ، سد الر
  486 ، 315 ، خسسر

  124 ، سرخه

ــت  ، 163 ، 159 ، 150 ، 142 ، 101 ، سردشـ
164   ، 180   ، 213   ، 214   ، 216   ، 219   ، 223  ، 
226   ، 230   ، 231   ، 251   ، 579   ، 581   ، 590  ، 
591 ، 593  

  225 ، سرفرازي ، عضو جامعه روحانیت
  276 ، 201 ، سعدآباد

  376 ، سعید شعبان
عمـومی  سعیدالذاکرین ، مسئول روابـط   

  482 ، 436 ، 229 ، 185مجلس، 
 ،  88سعیدي ، روابـط عمـومی مجلـس،         

140   
 172 ، 81سعیدي ، مسئول حفاظت سپاه،     

 ،222 ، 426  
  420سعیدیان، 

  537 ، 410 ، 48 ، سفره
 ، 501 ، 461 ، 454 ، 435 ، 71 ، 62 ، 59 ،   سقز
528 ، 529  

  94 ، سکورد
  626 ، 572 ، 507 ، سالح شیمیایی

  108 ، ابوسسلطان ق
  63 ، سلطانلی
  61 ، سلطانی
  530 ، سلماس

  554 ، 383 ، سلیمانی ، قاسم
ــلیمانیه  ، 527 ، 526 ، 525 ، 517 ، 106 ، ســ

529   ، 554   ، 555   ، 556   ، 559   ، 566   ، 567  ، 
578   ، 580   ، 588   ، 591   ، 646   ، 648   ، 660  ، 
666  

  312 ، 247 ، 141 ، 124 ، سمنان
  157 ، اسالمیسمینار سازمان تبلیغات 
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  66 ، سمینار مستضعفان
 ، 54 ،   53 ،   52 ،   51 ،   45 ،   سنجقی ، ابراهیم  

55   ، 60   ، 62   ، 65   ، 66   ، 69   ، 74   ، 79   ، 97  ، 
100   ، 109   ، 123   ، 146   ، 156   ، 160   ، 161  ، 
164   ، 165   ، 167   ، 176   ، 206   ، 213   ، 214  ، 
226   ، 247   ، 301   ، 306   ، 310   ، 336   ، 345  ، 
354   ، 394   ، 420   ، 427   ، 429   ، 442   ، 471  ، 
473   ، 478   ، 485   ، 486   ، 494   ، 497   ، 498  ، 
512   ، 513   ، 515   ، 519   ، 521   ، 528   ، 529  ، 
536 ، 537  

  391 ، 121 ، 100 ، سنگاپور
 ، 454 ، 431 ، 378 ، 254 ، 63 ، 62 ، ســنندج

508 ، 510 ، 520 ، 522 ، 525 ، 528 ، 558  
 ، 436 ، 242 ،  235 ،   124 ،   103 ،   102 ،   سوئد

619 ، 678  
  260 ، 210 ، 80 ، سوئیس
  59 ، سوخو

 ، 450 ، 446 ، 256 ، 185 ، 100 ، ســــودان 
463 ،475  

، 560 ، 555 ، 530 ، 527 ، 526 ، 520 ، سورمر
561 ، 562 ، 563  

 ، 104 ، 102 ، 101 ، 72 ، 49 ، 24 ، ســـوریه 
119   ، 142   ، 146   ، 148   ، 165   ، 166   ، 176  ، 
180   ، 199   ، 200   ، 202   ، 209   ، 245   ، 268  ، 
298   ، 310   ، 313   ، 320   ، 328   ، 342   ، 344  ، 
354   ، 372   ، 374   ، 376   ، 418   ، 428   ، 473  ، 
476 ، 484 ، 494 ، 693 ، 695 ، 697 ، 698  

  653 ، 250 ، 201 ، 200 ، 185 ، سومار
  733 ، 243 ، سهرابی ، اسماعیل

  سیبري

  512 ، 270 ، سیرالئون
 192 ، 171 ،  166 ،   158 ،   150 ،   147 ،   شارجه

 ،336 ، 337 ، 390 ، 436  
  340 ، شافعی ، غالمرضا

  242 ، شرکت پارس خودرو
  118 ، شفق

ــلمچه  ، 358 ، 203 ، 67 ، 56 ، 54 ، 41 ، شــ
406 ،431 ، 433 ، 645 ، 665 ، 666  

ــی  ، 59 ، 58 ، 56 ، 55 ، 54 ، شــمخانی ، عل
61  ،67   ، 82   ، 96   ، 106   ، 117   ، 212   ، 234  ، 

370   ، 408   ، 422   ، 451   ، 504   ، 507   ، 554  ، 
574  

ــمیران  ، 527 ، 525 ، 520 ، 512 ، 473 ، شــ
530 ، 555 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563  

 ، 156 ، 145 ، 136 ، 45 ، 44 ، شوراي امنیت
187   ، 196   ، 230   ، 246   ، 251   ، 265   ، 269  ، 
274   ، 276   ، 277   ، 291   ، 294   ، 296   ، 303  ، 
307   ، 317   ، 399   ، 422   ، 439   ، 444   ، 474  ، 
494   ، 495   ، 497   ، 512   ، 514   ، 531   ، 538  ، 
604   ، 605   ، 626   ، 627   ، 635   ، 645   ، 653  ، 
664 ، 665 ، 686 ، 699 ، 702  

  694 ، 31 ، شوراي عالی دفاع
 71 ، 52 ، 40 ، 37 ، 23 ، 22 ، شوراي نگهبان

  ،97   ، 120   ، 122   ، 132   ، 136   ، 146   ، 314  ، 
341   ، 344   ، 398   ، 402   ، 418   ، 422   ، 439  ، 
443   ، 463   ، 471   ، 474   ، 482   ، 497   ، 715  ، 
743 ، 751  

 ، 100 ، 98 ، 87 ، 79 ، 65 ، 63 ، 38 ، شوروي
102   ، 103   ، 104   ، 109   ، 110   ، 112   ، 136  ، 
142   ، 143   ، 152   ، 167   ، 174   ، 195   ، 234  ، 
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251   ، 273   ، 291   ، 307   ، 332   ، 334   ، 393  ، 
399   ، 468   ، 474   ، 476   ، 485   ، 512   ، 514  ، 
515   ، 518   ، 534   ، 604   ، 627   ، 632   ، 634  ، 
637   ، 640   ، 641   ، 642   ، 647   ، 650   ، 652  ، 
653   ، 656   ، 659   ، 661   ، 662   ، 690   ، 691  ، 
695 ، 699 ، 700  

  544 ، 1شهاب 
  544 ،  2شهاب 
  495، اسیف الرض ، شهابی

  707 ، 162 ، 161 ، شهداي هفتم تیر
  733 ، 495 ، 372 ، 327 ، 44 ، 21 ، شهربانی 

  174 ، شیخ عثمان
ــیراز  ، 394 ، 331 ، 325 ، 263 ، 167 ، 78 ، ش

412 ، 428 ، 443 ، 479 ، 605  
  178 ، شیرنو

  563 ، 561 ، 556 ، 555 ، شیندروي
  185 ، صادق المهدي

  59 ، صالح آباد
  726 ، سنصانعی ، ح

 ، 62 ، 50 ، 48 ، 44 ،  36 ،   10 ،   صدام حسین 
72   ، 84   ، 88   ، 89   ، 102   ، 104   ، 107   ، 108  ، 

109   ، 123   ، 137   ، 145   ، 148   ، 176   ، 204  ، 
212   ، 227   ، 241   ، 255   ، 256   ، 259   ، 270  ، 
271   ، 272   ، 285   ، 288   ، 289   ، 295   ، 307  ، 
320   ، 342   ، 404   ، 422   ، 435   ، 437 ،  445  ، 
463   ، 487   ، 525   ، 531   ، 579   ، 593   ، 604  ، 
614   ، 631   ، 635   ، 647   ، 653   ، 655   ، 660  ، 
668 ، 688 ، 690 ، 723 ، 749 ، 750  

  366 ، 118 ، 99 ، صدراعظم

  374 ، 306 ، صفاتی دزفولی ، ایرج
  413 ، 346 ، 267 ، صفریان ، قاسم
 ، 382 ،   216 ،   57 ،   56 ،   54 ،   صفوي ، رحیم  

402 ، 406 ، 451  
  142 ، 107 ، صور

  402 ، صهیونست
 146 ، 121 ، 84 ، 41 ، صیاد شیرازي ، علـی  

  ،188   ، 236   ، 248   ، 304   ، 310   ، 312   ، 324  ، 
327   ، 374   ، 385   ، 392   ، 455   ، 476   ، 536  ، 
693  

  347 ، ضیاءالحق
  579 ، 403 ، 48 ، طالبانی
  363 ، طبري
  687 ، 685 ، 110 ، طبس

  359 ، طالئی
  256 ، طوز خرماتو

  560 ، 558 ، 556 ، 527 ، طویله
  296 ، 97 ، طیب ، مهدي

  122عابدي جعفري ، حسن، 
  66 ، عابدینی ، حسن 

  303 ، 141 ، عادلی ، محمدحسین
  484 ، 468 ، عاصمی پور ، محمدجواد

  73، العالم
  292 ، عبائی ، محمد

  483 ، عبادي
  176 ، 88 ، عباس آباد

  378 ، عباسپور
  91 ، باسیع

  477 ، عبدي
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  435 ، 62 ، عجب شیر
  334 ، عدن
 ، 42 ، 41 ، 39 ، 37 ، 36 ، 22 ،   10 ،   9 ،   عراق

43   ، 44   ، 45   ، 46   ، 47   ، 48   ، 50   ، 52   ، 54  ، 
58   ، 59   ، 60   ، 61   ، 62   ، 66   ، 67   ، 68   ، 69  ، 
72   ، 73   ، 74   ، 78   ، 80   ، 81   ، 84   ، 86   ، 87  ، 
88   ، 90   ، 92   ، 95   ، 97   ، 102   ، 103   ، 104  ، 

105   ، 106   ، 108   ، 109   ، 110   ، 111   ، 112  ، 
115   ، 118   ، 121   ، 123   ، 124   ، 128   ، 133  ، 
134   ، 135   ، 137   ، 141   ، 142   ، 143   ، 145  ، 
146   ، 147   ، 148   ، 150   ، 151   ، 152   ، 155  ، 
156   ، 157   ، 159   ، 160   ، 163   ، 164   ، 165  ، 
166   ، 169   ، 170   ، 174   ، 175   ،176   ، 177  ، 
178   ، 181   ، 185   ، 187   ، 188   ، 192   ، 196  ، 
200   ، 201   ، 202   ، 203   ، 204   ، 205   ، 212  ، 
213   ، 214   ، 216   ، 217   ، 219   ، 220   ، 221  ، 
222   ، 223   ، 226   ، 227   ، 229   ، 230   ، 231  ، 
232   ، 233   ، 235   ، 236   ، 237   ، 238   ، 241  ، 
242   ، 243   ، 244   ، 245   ، 248   ، 249   ، 250  ، 
251   ، 252   ، 254   ، 255   ، 256   ، 257   ، 258  ، 
259   ، 260   ، 262   ، 264   ، 265   ، 270   ، 271  ، 
272   ، 273   ، 274   ، 275   ، 276   ، 277   ، 279  ، 
280   ، 281   ، 288   ، 289   ، 291   ، 292   ، 294  ، 
295   ، 296   ، 297   ، 298   ، 299   ، 300   ، 301  ، 
302   ، 304   ، 305   ، 307   ، 309   ، 310   ، 311  ، 
312   ، 314   ، 316   ، 323   ، 324   ، 327   ، 331  ، 
332   ، 333   ، 334   ، 335   ، 337   ، 340   ، 341  ، 
342   ، 343   ، 344   ، 345   ، 346   ، 347   ، 350  ، 
352   ، 353   ، 354   ، 356   ، 358   ، 359   ، 366  ، 
370   ، 372   ، 373   ، 374   ، 375   ، 376   ، 377  ، 

378   ، 383   ، 384   ، 385   ، 393   ، 394   ، 399  ،
403   ، 404   ، 406   ، 408   ، 409   ، 411   ، 412  ، 
420   ، 422   ، 426   ، 428   ، 429   ، 430   ، 431  ، 
432   ، 434   ، 435   ، 437   ، 440   ، 441   ، 442  ، 
443   ، 447   ، 449   ، 453   ، 455   ، 459   ، 460  ، 
461   ، 463   ، 464   ، 467   ، 468   ، 469   ، 473  ، 
475   ، 476   ، 479   ، 483   ، 491   ، 494   ، 498  ، 
499   ، 500   ، 501   ، 502   ، 503   ، 504   ، 507  ، 
508   ، 510   ، 511   ، 513   ، 514   ، 515   ، 517  ، 
518   ، 519   ، 522   ، 525   ، 526   ، 527   ، 528  ، 
529   ، 530   ، 531   ، 534   ، 535   ، 536   ، 537  ، 
538   ، 543   ، 544   ، 550   ، 555   ، 556   ، 562  ، 
563   ، 564   ، 566   ، 567   ، 568   ، 570   ، 571  ، 
573   ، 578   ، 579   ، 586   ، 588   ، 589   ، 590  ، 
591   ، 593   ، 594   ، 598   ، 599   ، 600   ، 601  ، 
603   ، 604   ، 605   ، 608   ، 609   ، 610   ، 611  ، 
612   ، 614   ، 615   ، 616   ، 617   ، 618   ، 620  ، 
622   ، 623   ، 624   ، 625   ، 626   ، 627   ، 630  ، 
632   ، 633   ، 634   ، 635   ، 636   ، 637   ، 638  ، 
639   ، 640   ،641   ، 642   ، 643   ، 644   ، 645  ، 
646   ، 647   ، 648   ، 649   ، 650   ، 651   ، 652  ، 
653   ، 654   ، 655   ، 656   ، 657   ، 658   ، 659  ، 
660   ، 661   ، 662   ، 663   ، 664   ، 665   ، 667  ، 
668   ، 669   ، 671   ، 672   ، 673   ، 674   ، 676  ، 
677   ، 678   ، 679   ، 681   ، 685   ، 688   ، 689  ، 
690   ، 691   ، 692   ، 694   ، 695   ، 696   ، 722  ، 
731 ، 746 ، 749  

  535 ، 142، عراقی ، امیر
  495 ، عراقی ،خانم
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 ، 227 ،  215 ،   209 ،   166 ،   عربستان سعودي 
251 ، 296  

  310 ، 40 ، عروج
  100 ، عسگراوالدي ، حبیب اهللا

  266 ، 192 ، 187 ، 121 ، 73 ، عالئی ، حسین
  136 ، علم الهدي اهوازي

  139 ، ینده گرگانعلوي ، نما
  352 ، 192 ، علوي تبار

  87 ، علوي الري
  359علی آباد، 

  473 ، 253 ، علیخانی ، قدرت
 ، 399 ، 131 ، علیزاده ، معاون وزیـر سـپاه      

465 ، 471  
  359 ، عمادي ، امام جمعه شیعه گنبد

ــان  ، 224 ، 223 ، 196 ، 189 ، 108 ، 42 ، عم
226   ، 232   ، 279   ، 280   ، 286   ، 289 ،  292  ، 
313   ، 327   ، 334   ، 344   ، 354   ، 391   ، 392  ، 
393 ، 423 ، 429 ، 634 ، 653  

  363 ، عمرانی
 ، 525 ، 513 ، 507 ، عملیات بیت المقـدس   

526   ، 527   ، 554   ، 555   ، 557   ، 562   ، 563  ، 
564   ، 566   ، 567   ، 569   ، 571   ، 572   ، 573  ، 
574   ، 575   ، 582   ، 586   ، 590   ، 554   ، 555  ، 
557   ، 562   ، 563   ، 566   ، 569   ، 571   ، 572  ، 
573 ، 574 ، 575 ، 590  

  177 ، عملیات رمضان
  447 ، 354 ، عملیات ظفر
 ،  579 ،   256 ،   147 ،   146 ،   88 ،   عملیات فتح 

588  

  589 ، 566 ، 139 ، 133 ، 2عملیات نصر 
 ، 165 ، 158 ، 156 ، 155 ،  4عملیــات نــصر 

167 ، 566 ، 589 ، 590 ، 593  
  159 ، 158 ، 5ملیات نصر ع

  594 ، 593 ، 247 ، 213 ،  7عملیات نصر 
 158 ،   156 ،   155 ،   139 ،   133 ،   عملیات نصر 

  ،159   ، 165   ، 167   ، 213   ، 247   ، 356   ، 359  ، 
366 ، 382 ،  590 ، 593 ، 594 ، 595 ، 596  

  206 ، عملیات والفجر مقدماتی
 ،531 ، 530، 527 ، 526 ،  10عملیات والفجر

534 ،537 ، 554 ، 562 ، 564 ، 565 ، 590  
  59 ، عین خوش

  510 صدر، غار علی
  691 ، 161 ، 101 ، غرضی ، محمد
  349 ، 242 ، غفاري ، هادي
  554 ، 434 ، 405 ، 60 ، غالمپور ، احمد

  209 ، غیوري
 ، 115 ، 110 ،   35 ،   فارسی ، جـالل الـدین     

178   ، 202   ، 233   ، 304   ، 305   ، 316   ، 398  ، 
484 ، 508 ، 631 ، 632 ، 649  

 232 ، 180 ، 176 ، 102 ، 101 ، فاروق الشرع
 ،342 ، 354 ، 418  

  426، 295 فاضل هرندي ، محی الدین،
  127  ، )س (فاطمه معصومه

 405 ، 403 ، 383 ، 253 ، 250 ، 203 ، 41 ، فاو
  ،406   ، 407   ، 430   ، 431   ، 434   ، 440   ، 445  ، 

451   ، 453   ، 461   ، 555   ، 562   ، 564   ، 568  ، 
572   ، 589   ، 616   ، 623   ، 641   ، 645   ، 651  ، 
661 ، 665 ، 666 ، 696  
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  64 ، فتحی ، مهندس
  349 ، فدائی

ــسه  ، 93 ، 73 ، 52 ، 46 ، 42 ، 37 ، 24 ، فرانـ
97  ،105    ، 107   ، 121   ، 159   ، 166   ، 171  ، 

174  ،175   ، 178   ، 182   ، 184   ، 187   ، 196  ، 
201   ، 211   ، 213   ، 220   ، 221   ، 224   ، 225  ، 
226   ، 231   ، 232   ، 235   ، 237   ، 242   ، 243  ، 
244   ، 245   ، 246   ، 255   ، 257   ، 260   ، 271  ، 
272   ، 273   ، 274   ، 286   ، 291   ، 292   ، 305  ، 
324   ، 328   ، 332   ، 335   ، 345   ، 347   ، 350  ، 
367   ، 372   ، 375   ، 376   ، 377   ، 380   ، 381  ، 
382   ، 384   ، 385   ، 395   ، 396   ، 398   ، 402  ، 
404   ، 409   ، 423   ، 437   ، 440   ، 464   ، 474  ، 
482   ، 518   ، 543   ، 588   ، 601   ، 606   ، 607  ، 
610   ، 632   ، 634   ، 638   ، 639   ، 650   ، 652  ، 
653 ، 657  

  349،پور فردوسی
  388 ، فرندشیپ

  82 ، فروتن ، مسئول بنیاد تعاون سپاه
 ،  358 ،   317 ،   270 ،   148مهرآباد،  فرودگاه  

369  
  422 ، 225 ، فروزش ، غالمرضا
 ، 225 ،   189 ،   150 ،   67 ،   فروزنده ، محمـد   

257   ، 311   ، 313   ، 318   ، 332   ، 337   ، 343  ، 
408 ، 422 ، 451 ، 484 ، 497 ، 520  

  100 ، فرهادي ، محمد
  486 ، فریمان

  58 ، فصرشیرین
  376 ، فضل اهللا ، محمدحسین

  515 ، 502 ، لی ، علیفض
ــی  ــان ، عل  ، 176 ، 174 ، 157 ، 87 ، فالحی

229 ، 519  
 ، 477 ، 450 ، 422 ،   417 ،   85 ،   79 ،   فلسطین

491 ، 494 ، 690  
  86 ، فهمیده ، حسین

  534، 324فیروزآبادي ، حسن، 
  100 ، فیض ، نماینده ایران در یونسکو

  155 ، فیضیه قم
  365 ، 363 ، 140 ، 81 ، قائم شهر
  256 ، قادرکرم

 ، 190 ، 178 ،  قانع ، مسئول جهـاد گـیالن      
553 ، 677  

ــی ــانون اساس  ، 132 ، 44 ، 40 ، 37 ، 23 ، ق
136 ، 440 ، 733 ، 741 ، 743  

  404 ، 266 ، 73 ، قبرس
  124 ، قدس محالتی
 314 ،  226 ،   137 ،   136 ،   79 ،   قذافی ، معمر  

 ،339 ، 428  
  56  ، )ع(قرارگاه امام علی 

 528 ، 231 ، 120 ، 119 ، 57 ، گاه حمزهقرار
 ،529 ، 581 ، 582 ، 584  

 ، 66 ، 57 ، 48 ، 47 ، 36 ، قرارگـاه رمـضان  
67   ، 68   ، 88  ، 101 ، 201 ، 212 ، 230 ، 254 ، 

256   ، 257   ، 275   ، 280   ، 304   ، 374   ، 404  ، 
430   ، 431   ، 454   ، 455   ، 463   ، 513   ، 515  ، 
560   ، 570   ، 573   ، 577   ، 579   ، 580   ، 581  ، 
585 ، 586 ، 587 ، 588  
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 ، 397 ، 216 ، 214 ، 47 ، قرارگــاه قــدس 
433  ،460   ، 530   ، 559   ، 560   ، 561   ، 568  ، 
569  

 ، 434 ، 405 ، 60 ،  58 ،   54 ،   قرارگاه کـربال  
445  

  586 ، 585 ، 584 ، قرارگاه کردستان
  500قرارگاه مطهري، 

  54 قرارگاه مقدم،
  58 ، قراویز

 ، 229 ، 224 ، 178 ، قربــانی فــر ، منــوچهر
440  
  145 ، باغ قره

  247 ، قریشی
 ، 520 ، 500 ،  461 ،   253 ،   164 ،   86 ،   قزوین

530  
 در  اهللا منتظـري    قزوینی ، نماینده آیـت    

  177 ، آمریکا
 ، 586 ، 582 ، 578 ، 569 ، 152 ، 150 ، قــشن

587 ، 590 ، 591 ، 592  
  50 ، قصر فیروزه

  604 ، 291 ،  شوراي امنیت598قطعنامه 
، 112 ، 101 ، 94 ، 89 ، 88 ، 66 ، 55 ، 37 ، قم

121   ، 124   ، 140   ، 155   ، 161   ، 172   ، 174  ، 
205   ، 213   ، 224   ، 238   ، 247   ، 249   ، 252  ، 
254   ، 262   ، 278   ، 279   ، 292   ، 293   ، 294  ، 
298   ، 312   ، 323   ، 329   ، 350   ، 377   ، 396  ، 
402   ، 440   ، 451   ، 484   ، 508   ، 517   ، 519  ، 
709 ، 716 ، 720  

 ، 582 ، 581 ، 570 ، 569 ، 568 ، 567 ، قمیش
586 ، 587 ، 590  

  81 ، قنبري ، عبدالعلی
  278 ، قوام ، شیخ

  176 ، قورخانه
  529 ، 466 ، قوشچی

  572 ، 571 ، 570 ، 567 ، 507 ، قیوان
  687 ، کاپلند ، مایلز

  600 ، کارتر ، جیمی
  135 ، 103 ، کانادا
  373 ، 350 ، 177 ، 137 ، کرج

 ، 251 ، 156 ، 86 ، 68 ، 48 ، کردستان عراق
256 ، 404  

 ، 251 ، 241 ، 156 ، 86 ، 68 ،  48 ،   کردستان
256 ، 404 ، 407 ، 548  

  258 ، 87 ، کرمان
 ، 182 ، 164، 140 ، 128 ، 61 ،  60 ،   کرمانشاه

254   ، 264  ،280   ، 343   ، 352   ، 427   ، 430  ، 
431 ، 454 ، 474 ، 528 ، 537 ، 558  

  236 ، ، عزیزاهللا) گر ریخته(کریمی
  64 ، کشت و صنعت مغان

  374 ، 280 ، 207 ، کن
 ،  کنفرانس بررسی قداست و امنیت حرم     

373  
  41 ، کنگو
  103 ، کوبا

ــت  ، 136 ، 124 ، 109 ، 108 ، 79 ، 42 ، کوی
146   ، 157   ، 161   ، 162   ، 166   ، 178   ، 181  ، 
195   ، 196   ، 205   ، 209   ، 223   ، 224   ، 235  ، 
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244   ، 253   ، 255   ، 257   ، 264   ، 266   ، 298  ، 
310   ، 311   ، 312   ، 313   ، 315   ، 316   ، 318  ، 
320   ، 323   ، 324   ، 339   ، 344   ، 382   ، 392  ، 
436 ، 486 ، 538  

  475کانی مانگا،
  267 ، گابن
  590 ، 587 ، 584 ، 582 ، 502 ، 150 ، گامو

  484 ، گتوند
  653 ، 635 ، 250 ، 231 ، 221 ، گچساران

 ، 305 ، 185 ، 166 ، 165 ، گرجــی ، وحیــد
380 ، 518  

  65 ، گردنه حیران
  590 ، 581 ، 554 ، رش گرده

 ، 365 ، 360 ، 359 ، 358 ، 139 ، 66 ، گرگان
375 ، 450  

  391 ، 134 ، 65 ، گرمی
ــارلز ــالس ، چ  ، 579 ، 268 ، 232 ، 199 ، گ

583  
  449 ، 48 ، گالله
 ، 555 ، 526 ، 464 ،   459 ،   152 ،   150 ،   گالن

567   ، 578   ، 581   ، 582   ، 583   ، 584   ، 585  ، 
586 ، 587 ، 590 ، 591 ، 592  

  127 ، گلپایگانی ،آیت اهللا محمدرضا
  451 ، 409 ، 402 ، 227 ، 57 ، گلف
  410 ، 250 ، 52 ، 45 ، گناوه
  359گنبد، 

  466 ، گنجی ، منوچهر
  296 ، 273 ، 119 ، هانس دیتریش گنشر ،
  109 ، گوته

 507 ، 464 ، 460 ، 459 ،   455 ،   150 ،   گوجار
  ،522   ، 525   ، 529   ، 567   ، 570   ، 572   ، 574  ، 

575 ، 576 ، 581 ، 590  
  468 ، والدیمیر گودوف ،

ــل ــاچف ، میخائ  ، 394 ، 393 ، 368 ، گورب
485  

  73 ، گونش
  473 ، 460 ، 190 ، 177 ، 100 ، گیالن
  619 ، 420 ، 393 ، 221 ، الرك

 ،  204 ،   120 ،   95 ،   الریجانی ، محمدجواد  
224   ، 230   ، 251   ، 265   ، 267   ، 277   ، 294  ، 
317   ، 377   ، 378   ، 393   ، 439   ، 474   ، 494  ، 
495 ، 497 ، 512 ، 531  

  494 ، 491 ، 87 ، المرد
  654 ، 653 ، 635 ، 412 ، 250 ، 249 ، نالوا

الهــوتی ، حجــت االســالم والمــسلمین  
  691 ، 120 حسن،

   312،499 ،215 ،120 ،35، الهوتی ، حسن
  ،117الهوتی ، حمید، 

، 249 ، 245، 49 ، 35الهـــوتی ، ســـارا ، 
333 ، 475 ، 537   

  537 ، 467 ، 333 ، 35الهوتی ، سعید، 
  35الهوتی ، علی، 

  35 ، موناالهوتی ، 
ــه  ، 297 ، 291 ، 220 ، 106 ، 100 ، 95 ، الهـ

303 ، 306 ، 385  
  173 ، الهیجان

، 52 ، 49 ، 46 ، 42 ، 38 ، 37 ، 35 ، 24 ،   لبنان
69   ، 80   ، 82   ، 99   ، 102   ، 103   ، 104   ، 107  ، 

111   ، 118   ، 133   ، 142   ، 156   ، 160   ، 165  ، 
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166   ، 173   ، 174   ، 175   ، 176   ، 192   ، 199 ،  
232   ، 233   ، 235   ، 259   ، 263   ، 268   ، 273  ، 
274   ، 296   ، 305   ، 333   ، 336   ، 350   ، 354  ، 
372   ، 375   ، 376   ، 381   ، 398   ، 399   ، 420  ، 
446   ، 473   ، 476   ، 484   ، 488   ، 491   ، 494  ، 
496   ، 600   ، 614   ، 623   ، 681   ، 688   ، 690  ، 
691 ، 697 ، 698 ، 699 ، 701  

، 57 ، 56  ،   )ص(اهللا محمدرسول   27لشکر  
60 ، 214 ، 433 ، 551  

ــشکر  ــورا31ل  ، 216 ، 214 ، 60 ، 56 ،  عاش
431  

  592 ، 569 ،  انصار32لشکر 
   592 ، 587 ، 559 ،  المهدي33لشکر 
  434 ، 407 ، 405 ، 163،  ثار اهللا41لشکر 
 ، 576 ، 575 ، 569 ، 431 ، 140 ،    نصر 5لشکر  

577 ، 582 ، 586 ، 587  
 ،  568 ،    )ع( حضرت ابوالفـضل     57لشکر  
581 ، 582 ، 583 ، 592 ، 595  

  163 ، لشکر بدر
  403 ، 57 ، 54 ، فجر19لشکر
  140  ، )ع( امام رضا21لشکر

  594 ، 585 ، لک لک
 ، 127 ، 124 ، 100 ، 92 ، 73 ، 72 ، لنــــدن 

145  ،147   ، 177   ، 202   ، 203   ، 257   ، 306  ، 
310   ، 311   ، 398   ، 404   ، 409   ، 420   ،498  ، 
513 ، 517 ، 531 ، 534 ، 639 ، 658  

  41 ، لواسانی ،حسین
  440 ، 249 ، لویزان
  219 ، لهستان

ــی  ، 226 ، 151 ، 138 ، 137 ، 136 ، 72 ، لیبـ
242   ، 259   ، 260   ، 314   ، 339   ، 344   ، 428  ، 
441 ، 446 ، 474 ، 695  

   684، لینکلن ، آبراهام
  680 ، مائو

ــاؤوت  ، 80 ، 79 ، 74 ، 68 ، 67 ، 66 ، 48 ، م
81 ، 82 ، 150 ، 152 ،155 ، 165 ، 172 ، 356 ، 

430   ، 434   ، 449   ، 461   ، 463   ، 484   ، 488  ، 
501   ، 504   ، 528   ، 550   ، 554   ، 566   ، 569  ، 
574   ، 581   ، 583   ، 584   ، 585   ، 588   ، 589  ، 
590   ، 591   ، 592   ، 596   ، 616   ، 617   ، 626  ، 
646 ، 666  

 355 ، 182 ، 142 ، 139 ،  66 ،   61 ،   مازندران
 ،358 ، 359 ، 365 ، 396 ، 407  

  236 ، مالزي
  104 ، 103ماناگوا، 
  133 ، ماهشهر

  43 ، مبعث
  190 ، 177 ، 176 ، 135 ، مترو

  468 ، 340 ، مجارستان
ــان  ــس خبرگ  ، 165 ، 164 ، 25 ، 24 ، مجل

166 ، 167 ، 169 ، 341 ، 395 ، 725 ، 727  
  296 ، مجلس سنا

 ،  23 ،   22 ،   جمع تشخیص مصلحت نظام   م
28 ، 471 ، 482 ، 742  

 ، 398 ، 234 ، 159 ،   محتشمی ، علـی اکبـر     
733  

  280 ، 275 ، محصولی ، صادق
  746 ، 693 ، 488، 249محالتی ، شهید، 



  
  

   
               

              
  

                                                                                                                                       ضمایم            
               

 

795 

  ،444، 230محالتی ، محمدجعفر، 
، 393 ، 333 ، 214 ، 201 ، محلوجی ، حسین

497  
، 117،  68 محمدي ري شـهري ، محمـد،      

138  ،147  ،173  ،194  ،307  ،334  ،350  ،378 ،
420 ،443 ،485 ، 720 ، 721 ، 741   

 ، 144 ، 115 ، محمـدي عراقـی ، محمـود   
200 ، 480 ، 481 ، 746 ، 747  

  ، 354، 138، 66، محمدي
 ،  سـفیر ایـران در سـیرالئون      محمودي ،   

270 ، 512  
  77، مدرس ، احمد
  381 ، مدرس ، حسن

  81 ، مدرسه شهیدشاه آبادي
  548 ، 501 ، 347 ، 177 ، 63 ، مراغه

  339 ، 263 ، مرجان
  347 ، 100، مرعشی ، احمد
 43 ، 40 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ،  مرعشی ، عفت  

 ،44 ، 48 ، 67 ، 80 ، 89 ، 91 ، 92 ، 101 ، 107 
  ،111   ، 112   ، 115   ، 117   ، 124   ، 160   ، 169  ، 

170   ، 175   ، 184   ، 254   ، 256   ، 258   ، 276  ، 
285   ، 292   ، 323   ، 333   ، 338   ، 339   ، 342  ، 
356   ، 368   ، 372   ، 380   ، 384   ، 392   ، 436  ، 
443   ، 445   ، 446   ، 460   ، 461   ، 467   ، 475  ، 
478   ، 480   ، 481   ، 486   ، 488   ، 495   ، 499  ، 
500 ، 520 ، 530 ، 534 ، 537 ، 550 ، 551  

  256 ، 169 ، مرعشی ، قدسی
  86 ، کز تربیت معلم قزوینمر

  146 ، مرگ سور

  242 ، 63 ، مرند
  158 ، 146 ، 128 ، مرندي ، علیرضا

  396 ، 172 ، 135 ، مروارید ، علی اصغر
 522 ، 520 ، 510 ، 507 ، 504 ، 500 ، مریوان

 ،525 ، 526 ، 528 ، 534 ، 558  
  207 ، مسجد همت
ــسجدي ، ــاه  م ــده قرارگ ــشین فرمان  جان

  503 ، 454 ، 65 ، 47 ، رمضان
  ،238، )همشیره زاده(مسعود ، 

ــدس  ــشهد مق  ، 167 ، 79 ، 77 ، 45 ، 42 ، م
177   ، 187   ، 212   ، 237   ، 242   ، 244   ، 249  ، 
258   ، 367   ، 369   ، 488   ، 510   ، 520   ، 536  ، 
537 ، 725 ، 726 ، 727 ، 728  

  685 ، مصدق ، محمد
 ، 256 ، 251 ، 232 ، 103 ، 95 ، 92 ، 85 ، مصر
344 ، 422 ، 608 ، 619 ، 650 ، 660 ، 680  

  273 ، مصطفوي
  488 مطهري ، محمد،

، 160،  138،  92،  84،  48 مطهري ، مرتـضی،   
481 ،486 ،488 ،495  

  64 ، مظفري ، سروان
 ،  276 ،   176 ،   98 ،   معادیخواه ، عبدالمجید  

342 ، 467  
  263 ، معزي مالیري ، اسماعیل

  184 معصومه،
 ،  129 ،   95 ،   73 ،   39 ،   36 ،   معیري ، علیرضا  

207   ، 253   ، 277   ، 331   ، 347   ، 372   ، 375  ، 
380 ، 382 ، 385 ، 398  

  64 ، مغان
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  جماعـت مـسجد هـامبورگ،       امام مقدم
190  

  88 مقدم،
  599 ، مک فارلین

 ، 221 ، 218 ، 211 ، 208 ، 26 ، مکـه مکرمــه 
229   ، 236   ، 241   ، 252   ، 254   ، 263   ، 373  ، 
409 ، 428  

  56 ، مالوي
  561 ، 556 ، مالویسی

  302 ، مالیر
  560 ، 559 ، 558 ، 557 ، مله خور
 ،  221 ،   176 ،   173 ،   101 ،   42 ،   24 ،   منافقین

229   ، 245   ، 347   ، 378   ، 393   ، 395   ، 468  ، 
582 ، 584 ، 585 ، 593  

  710 ، 495 ، منافی ، هادي
ــر ــسینعلیمنتظ  ، 52 ، 49 ، 25 ، 24 ، ي ، ح

55 ،66 ، 71 ، 72 ، 77 ، 87 ، 108 ، 111 ، 127 ،
136   ، 141   ، 161   ، 173   ، 174   ، 177   ، 182  ، 
185   ، 247   ، 251   ، 260   ، 279   ، 294   ، 295  ، 
297   ، 340   ، 346   ، 350   ، 354   ، 395   ، 396  ، 
397   ، 402   ، 417   ، 420   ، 440   ، 444   ، 473  ، 
480   ، 484   ، 720   ، 725   ، 726   ، 727   ، 728  ، 
730  

   87منتظري ، سعید، 
  25 ، منتظري ، محمد

  227 ، منظریه
 موسسه تحقیقاتی تاریخ معاصر خاورمیانه    

 ،78  
   ،478موسوي ، ازکارکنان دفتر

  376 ، موسوي ، سیدعباس

   ،32 ، موسوي ، علی نقی
  315 ، موسوي ، مترجم مجلس

 ،  247 ،   202 ،   51 ،   46 موسوي ، میرحسین،  
267 ، 438 ، 471 ، 743 ، 744  

   ،143موسوي ، نماینده امام،
، موسوي اردبیلی ، آیت اهللا عبـدالکریم      

82   ، 87   ، 89   ، 96   ، 105   ، 106   ، 117   ، 122  ، 
124   ، 138   ، 148   ، 158   ، 178   ، 182   ، 186  ، 
206   ، 209   ، 211   ، 229   ، 250   ، 260   ، 279  ، 
288   ، 299   ، 303   ، 316   ، 334   ، 341   ، 370  ، 
378   ، 382   ، 395   ، 438   ، 443   ، 464   ، 471  ، 
477   ، 482   ، 484   ، 485   ، 518   ، 537   ، 718  ، 
730 ، 742 ، 743 ، 744  

ها ، دادستان کل کشور،     موسوي خوئینی 
186 ، 443 ،482  

 ،  345 ،   278 ،   222 ،   88 ،   موسویان ، حسین  
418 ، 474 ، 486  

  158  ،عبدالواحد،الري موسوي
  529 ، 443 ، مهاباد

  259 ، 78 ، مهاجري ، عطاءاهللا
 ، 98 ،   80 ،   39 ،   36 ،   مهدي نژاد ، فریدون   

142   ، 165   ، 209   ، 294   ، 331   ، 352   ، 374  ، 
446  

 ، 374 ، 333 ، 237 ، 101 ، مهدیان ، حـسین   
442 ، 480  

  254 ، 231 ، 59 ، مهران
ــدوآب  ، 501 ، 488 ، 438 ، 435 ، 62 ، میانـ

502  
  همیان

  230 ، 229 ، میرزاده ، حمید
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  82 ، میناچی ، ناصر
 ، 336 ، 328 ، 327 ، 221 ، 220 ، 135 ، نـــاتو

393 ، 468 ، 599  
  435 ، 27 ، نادري ، سرهنگ

  436 ، 97 ، نادي ، غالمحسین
 ، 251 ، 230 ، 120 ،  44 ،   ناصري ، سـیروس   

269   ، 270   ، 277   ، 282   ، 294   ، 317   ، 439  ، 
491  

  536 ، 535 ، 96 ، علی اکبرناطق نوري ، 
 ، 123 ، 109 ، 108 ، 96 ،  نامدارزنگنه ، بیژن  

158   ، 160   ، 246   ، 279   ، 291   ، 312   ، 382  ، 
427  

  247 ، 129 ، نبوي ، بهزاد
  192 ، نبوي ، نماینده بوشهر

  281 ، نجفی ، محمد
  501 ، نصراللهی

  324 ، 182 ، نطنز
  683 ، 669 ، 466 ، 338 ، 165 ، نظران

 ، 57 ، 50 ، 49 ، 46 ، 45 ، 42 ، 40 ، 36 ،  تنف
72   ، 108   ، 110   ، 115   ، 119   ، 134   ، 144  ، 

152   ، 157   ، 160   ، 161   ، 162   ، 201   ، 205  ، 
211   ، 221   ، 222   ، 223   ، 224   ، 227   ، 230  ، 
235   ، 236   ، 250   ، 253   ، 254   ، 255   ، 259  ، 
265   ، 268   ، 270   ، 272   ، 274   ، 279   ، 282  ، 
312   ، 315   ، 316   ، 317   ، 318   ، 320   ، 323  ، 
324   ، 325   ، 331   ، 332   ، 333   ، 334   ، 355  ، 
384   ، 388   ، 391   ، 399   ، 400   ، 404   ، 410  ، 
412   ، 420   ، 422   ، 423   ، 426   ، 428   ، 444  ، 
447   ، 450   ، 468   ، 471   ، 478   ، 484   ، 494  ، 

518   ، 600   ، 601   ، 608   ، 611   ، 624   ، 629  ، 
632   ، 635   ، 636   ، 637   ، 638   ، 639   ، 641  ، 
642   ، 643   ، 645   ، 647   ، 650   ، 653   ، 654  ، 
655   ، 656   ، 657   ، 662   ، 663   ، 665   ، 688  ، 
689 ، 690 ، 691 ، 692 ، 695 ، 717  

  46 ، 37، نقاش ، انیس
  65 ، نمین
  375  ،نواب

  405 ، نوبخت
  94 ، نورث ، سرهنگ

  365 ، 359 ، نورمفیدي ، محمدکاظم
  648 ، 560 ، 556 ، 535 ، 529 ، نوسود
  211 ، 52 ، نوشهر

 333 ، 312 ، 213 ، 169 ، 124 ، 78 ، 45 ، نوق
 ،346 ، 413 ، 472  

  162 ، 161 ، کارلوسنونز ، 
  424 ، 375 ، 250 ، نهضت آزادي

  484 ، نیاوران
  38 ، 37 ، نیروگاه رامین

  21 ، نیروي انتظامی
  190 ، نیري ، کمیته امداد

  195 ، 164 ، ابورنیش
  475، 177 حسین، ، نیلی

  685 ، نیویورك تایمز
  22 ، نیویورك
  702 ، 685 ، واتر گیت

  422 ، 203 ، 73 ، 39 ، واشنگتن پست
 ، 164 ، 157 ، واعــظ طبــسی ، عبــدالکریم

331 ، 368 ، 369 ، 500  
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  369 واعظ طبسی ،
  66 ، واعظی

  689 ، 81 ، وافی ، ابوالقاسم
  684 ، 94 ، والش ، الرنس

  312 ، 291 ، واینبرگ ، گاسپار
  495 ، وحیدي ، احمد

   111 ، ودلفان
  352 ، 271 ، 106 ، ورزدار ، پاسدار محافظ

  251 ، ورسف
  251ورسف، 

   143 ، 142ورنتسوف ، یوري، 
 ، 89 ، 82 ، 81 ، 68 ، 25 ، وزارت اطالعــات

93   ، 111   ، 120   ، 139   ، 144   ، 159   ، 173  ، 
174   ، 182   ، 199   ،229   ، 250   ، 251   ، 254  ، 
260   ، 262   ، 270   ، 307   ، 331   ، 334   ، 346  ، 
349   ، 350   ، 377   ، 402   ، 443   ، 485   ، 494  ، 
518 ، 519 ، 522 ، 720 ، 721 ، 741  

  429 ، 219 ، 189 ، 151 ، وزارت بازرگانی
 ، 344 ، 304 ، 297 ، 244 ، 78 ، وزارت دفاع

600 ، 693  
  32 ، سالمیوزارت فرهنگ و ارشاد ا

 ، 384 ،   272 ،   227 ،   224 ،   36 ،   وزارت نفت 
428 ، 484  

  288 ، والدیمروف
  263 ، 173 ، 152 ، ونزوئال

  256 ، وهابیت
  685 ، ویتنام

  590 ، 570 ، 569 ، 567 ، ویوالن
  66 ، هاتفی

 ، 100 ، 87 ، 73 ، 44 ، هـادي ، محمـدعلی  
111    ،165   ، 208   ، 234   ، 282   ، 294   ، 295  ، 
376  ،378 ، 494 ، 497  

ــارپون  ، 690 ، 655 ، 636 ، 618 ، 171 ، هــ
693  

  293 ، 251 ، 222 ، 25 ، هاشمی ، سیدمهدي
، )فرمانده قرارگاه نـصرت   (هاشمی ، علی  

406  
  32هاشمی ، مسعود، 

 ،  45 ،)اخـوي (هاشمی بهرمـانی ، احمـد     
213 ، 346  

  150 ، ) همشیره(هاشمی بهرمانی ، طیبه
، )اخـوي زاده  (هاشمی بهرمـانی ، علـی       

182  
  66 ، 35 ، هاشمی بهرمانی ، عماد

 ، 94 ، 48 ، 35 ، هاشــمی بهرمــانی ، فــائزه
117   ، 120   ، 215   ، 341   ، 356   ، 440   ، 467  ، 
475 ، 537  

 ، 89 ، 36 ، 35 ، هاشمی بهرمـانی ، فاطمـه     
112   ، 115   ، 117   ، 183   ، 245   ، 333   ، 420  ، 
475 ، 537  

  35 ، هاشمی بهرمانی ، فرشته
  35 ، هاشمی بهرمانی ، فواد

   67هاشمی بهرمانی ، قاسم، 
 ،  35 ،   32 ،   24 ،   هاشمی بهرمانی ، محـسن    

36   ، 38   ، 41   ، 43   ، 44   ، 45   ، 48   ، 49   ، 66  ، 
71   ، 73   ، 78   ، 80   ، 82   ، 86   ، 88   ، 89   ، 90  ، 
91   ، 93   ، 99  ، 101 ، 106 ، 107 ، 112 ، 117 ، 

120   ، 121   ، 135   ، 136   ، 138   ، 142   ، 144  ، 
146   ، 147   ، 148   ، 150   ، 155   ، 159   ، 169  ، 
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170   ، 172   ، 174   ، 175   ، 178   ، 182   ، 184  ، 
189   ، 199   ، 205   ، 206   ، 207   ، 221   ، 223  ، 
225   ، 234   ، 236   ، 243   ، 245   ، 246   ، 247  ، 
249   ، 250   ، 251   ، 254   ، 256   ، 260   ، 263  ، 
268   ، 272   ، 275   ، 282   ، 286   ، 292   ،294  ، 
295   ، 298   ، 299   ، 300   ، 301   ، 302   ، 305  ، 
306   ، 309   ، 314   ، 316   ، 320   ، 323   ، 324  ، 
329   ، 331   ، 341   ، 349   ، 358   ، 359   ، 376  ، 
378   ، 385   ، 393   ، 403   ، 404   ، 405   ، 406  ، 
412   ، 420   ، 423   ، 430   ، 436   ، 438   ، 439  ، 
440   ، 443   ، 445   ، 449   ، 455   ، 459   ، 461  ، 
463   ، 467   ، 471   ، 473   ، 479   ، 480   ، 488  ، 
499   ، 500   ، 501   ، 504   ، 521   ، 525   ، 531  ، 
535 ، 537  

 ، 45 ،)اخـوي (هاشمی بهرمـانی ، محمـد    
175   ، 192   ، 231   ، 271   ، 314   ، 315   ، 335  ، 
445  

 ،  180 ،)اخوي(هاشمی بهرمانی ، محمود   
251 ، 263 ، 333 ، 339 ، 398 ، 488 ، 494  

 ،  36 ،   35 ،   25 ،   ی بهرمانی ، مهـدي    هاشم
38   ، 39   ، 40   ، 42   ، 43   ، 55   ، 80   ، 81   ، 89  ، 
92 ، 98 ، 112 ، 127 ، 138 ، 142 ، 156 ، 165 ،

174   ، 182   ، 187   ، 209   ، 213   ، 215   ، 222  ، 
229   ، 230   ، 241   ، 251   ، 254   ، 271   ، 280  ، 
285   ، 293   ، 294   ، 331   ، 352   ، 374   ، 402  ، 
422   ، 443   ، 445   ، 446   ، 460   ، 461   ، 463  ، 
466   ، 470   ، 472   ، 473   ، 475   ، 479   ، 485  ، 
488   ، 498   ، 500   ، 502   ، 514   ، 515   ، 517  ، 
520 ، 521 ، 526 ، 528 ، 537  

 ، 92 ، 89 ، 67 ، 35 ، هاشمی بهرمانی ، یاسر
111   ، 112   ، 159   ، 187   ، 215   ، 252   ، 257  ، 
258   ، 267   ، 275   ، 276 ،  366   ، 380   ، 381  ، 
382   ، 383   ، 396   ، 397   ، 408   ، 412   ، 422  ، 
438   ، 441   ، 443   ، 445   ، 460   ، 461   ، 463  ، 
466   ، 467   ، 470   ، 472   ، 473   ، 475   ، 479  ، 
480   ، 488   ، 498   ، 500   ، 502   ، 514   ، 520  ، 
528 ، 534 ، 537  

 ، 103 ، 99 ، 66 ، 35، هاشمی پـور ، اعظـم     
115   ، 118   ، 148   ، 185   ، 187   ، 300   ، 366  ، 
407 ، 501  

، 38 ، 25 ،   هاشمی قهدریجانی ،سیدهادي  
141   ، 174   ، 178   ، 199  ،182   ، 250   ، 350  ، 
720 ، 687 ، 716 ، 717 ، 720 ، 722  

  717 ، 98 ، 71 ، هاشمیان ، حسین
  413 ، 342 ، 175 ، 169 ، هاشمیان ، محمد

 ، 513 ، 499 ، 63 ، 58  ، )موشــک (هــاگ
515 ،521 ، 614  

  580 ، 561 ، هانی قول
  649 ، 632 ، هراکلیوس

  463 ، 258 ، 143 ، 39 ، هرمزگان
 ، 468 ، 397 ، 367 ، 267 ، 266 ، 231 ، هلنـد 

478 ، 601 ، 638 ، 639 ، 657  
ــا ــالمی   (هم ــوري اس ــایی جمه هواپیم
  51، )ایران

ــدان  ، 430 ، 429 ، 254 ، 250 ، 100 ، همــ
463  ،494 ، 510 ، 520  

  256 ، همفر ، مأمور انگلیسی
ــد  ، 318 ، 317 ، 221 ، 174 ، 173 ، 38 ، هنـ

325 ، 327 ، 328 ، 358 ، 442 ، 445 ، 627  
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  73 ، هورسو
  480، )فیلم(هیوالي درون 

  285 ، یافت آباد
  483 ، 81 ، یزد

  242 ، یزدي ، دانش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،  215 ،   سفیر ایـران در الجزایـر      یعقوبی ، 
273  

  384 ، 90 ، یوگسالوي
  468 ، 195 ، 134 ، یونان

  
  


