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  بازسازي- قطعنامه –آتش بس 
در چنـدماه اول     . جنگ بر همه چيـز سـايه انداختـه بـود           ،هاي گذشته   امسال هم مثل سال   

سابقه و تا عمق خاك  باران با وسعتي بي  از طرف عراق موشك    . ها بسيار داغ بود      جبهه ،سال
هـا بـراي عقـب رانـدن      ح شـيميايي،  تهـاجم وسـيع در جبهـه          محابا از سال    كشور، استفاده بي  

نيروهاي ما از مواضع تصرفي در داخل عراق، شركت آمريكا در خليج فارس در جنـگ بـه    
سود عـراق و تبليغـات سـهمگين بـراي روحيـه دادن بـه نيروهـاي بعثـي و تـضعيف روحيـه                        

 .بودرزمندگان 
شكي، زمينـي و دريـايي و تـالش موفـق           در نبرد مو  هم ادامه مقابله به مثل       ايراناز سوي   

تبليغات چـشمگير بـراي نـشان دادن        انجام  براي توليد سالح و مهمات، مخصوصاً موشك و         
حلبچه با كـشتار بيرحمانـه      شهر  ها در     جنايات جنگي عراق، مخصوصاً جنايت هولناك بعثي      

اك در جـواب نفـوذ رزمنـدگان مـا در عمـق خـ             » زمين سـوخته   سياست«مردم كُرد و انجام     
 . مشهود بودعراق

*** 
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بـا پيـشنهاد   ارتبـاط  هـاي دوطـرف در سـازمان ملـل در         تشديد فعاليـت   ،در جبهه سياسي  
هاي ستادي و نيـز در سـطوح بـاال بـين              بس كه از سال گذشته آغاز شده بود و مذاكره           آتش
و اقدامات اصالحي در سـاختار مـديريت    )ره(و دولت و مجلس و در خدمت امام      قوا  سران  
 با اعالن جانشيني فرماندهي كل قواي من و تأسيس ستاد كل با تركيبـي از                ،يباني دفاع و پشت 

اعضاي دولت و نظاميان  و مجلس براي بسيج امكانات كشور و بسيج نيروهاي بيـشتر بـراي                  
 .شد  ديده ميرزم

هـا و     اقدامات رسيدن به آتش بس و خاموش شدن آتش و غرش تانك           اين  برآيند تمام   
به اصالح قطعنامه پيشنهادي شوراي امنيـت       در نهايت   ها شد و      پيماها و موشك  ها و هوا   توپ

به نفع ايران و پذيرش آن از سوي ايران و عراق و فعـال شـدن دبيركـل سـازمان ملـل بـراي                        
 . انجاميدپايدار كردن آن و سپس مذاكره براي اجراي قطعنامه و آغاز بازسازي

 فهرستي  ،خوانيد و در متن كتاب      وق را  مي   هاي ف    از مجموعه بخش   نماييدر اين مقدمه    
بنـدي شـده رويـدادها و اقـدامات اصـالح سـاختار               صورت زمان ه  جامع از حوادث روزانه ب    

 بـراي   )ره(آغـاز حركتـي جديـد از سـوي امـام          خاطرات،  آخر  بخش  سياسي و نظامي و در      
 .شود  ترسيم ميمركزيت اداره كشور و برنامه سازندگي

*** 
 ران شهرهاباران و بمبا موشك

هاي رزمندگان در داخل خاك عراق و تصرف منطقه حلبچـه و اشـراف        پس از پيروزي  
، بعــث عــراق بــر شــدت 10بــر درياچــه ســد دربنــديخان و ادامــه مراحــل عمليــات والفجــر 

با ذخيره قابل توجهي كه در اختيار داشت و         . ها افزود   پراني و جنگ شهرها و كشتي       موشك
 قـم را    و  اصـفهان ، شـهرهاي تهـران  ،كاد و باالبردن برد آنها   هاي اس   با دستكاري در موشك   

. كـرد   هاي دوربـرد اسـتفاده مـي        مورد حمله موشكي قرار داد و بدون محدوديت از موشك         
شد، ولي بخشي از آنها هـم         هاي دستكاري شده در فضا منفجر مي        گرچه بسياري از موشك   

شد    از كالهك شيميايي هم مطرح مي      كرد و همزمان تهديد به استفاده        اصابت مي  شهرها  به  
 .  باعث نگراني شديد بود،توجه به آمار وحشتناك آن در حلبچه كه با
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هـاي سـاخت خودمـان بـه توليـد انبـوه            ولي نوع موشـك    ،كرديم  ما هم مقابله به مثل مي     
، ايـن   هـاي دوربـرد     نرسيده بود و ناچار بـا تعـداد محـدودي موشـك و اسـتفاده از توپخانـه                 

 . گذاشتيم جواب نمي بي حمالت را 
 ايـن مرحلـه در      .بود مرحله چهارم موشك پراني رژيم بعث        ،  1366  سال   بهار و تابستان  

ويـژه در طـول     ه   شـروع شـد و بـ       8و همزمان با عمليات كـربالي        1366 فروردين   18تاريخ  
در ايـن مرحلـه جنـگ       . ادامـه يافـت     4 تـا    1 و نـصر     7 الـي    5 و فتح    10،  9عمليات كربالي   

 به داخل خاك كردستان عراق نيز كشيده شد و نظاميان عـراق، مـردم در حـال قيـام                    شهرها
همچنـين  . را با حمالت هوايي به خاك و خـون كـشيدند          ... شهرهاي موصل، سيد صادق و      
ايــن مرحلــه از . هــا و جنــگ شــيميايي بــه اوج خــود رســيد در ايــن مرحلــه جنــگ نفــتكش

 .  ادامه يافت1366  سال اوائل شهريورصورت مقطعي و غير يكنواخت تاه شهرها ب جنگ
 و در   1366 شـهريور    18 در تـاريخ     ، از جنـگ شـهرها      1366  سـال  پائيزدر  مرحله پنجم   

 و در واقـع     -سازمان ملل متحد به تهران      وقت  دكوئيار دبيركل   آقاي خاوير پرز    آستانه سفر   
 شـروع  -متحـد   ملـل  شوراي امنيت سـازمان  598براي وادار كردن ايران به پذيرش قطعنامه   

شـايد بتـوان پايـان ايـن        . حدت بيشتري نسبت به مراحل سـابق ادامـه يافـت           شد و با شدت و    
 آبـان  27مرحله از جنگ شهرها را حمالت هواپيماهاي عراقي به نيروگاه بوشـهر در تـاريخ            

، جنـگ شـهرها از شـدت چنـداني          1366از اين زمان تا اوائل اسفند ماه        .  دانست 1366سال  
 . بودبرخوردار ن

و با بمباران شديد شهر تهران و  1366 اسفند سال 8 مرحله ششم جنگ شهرها در تاريخ 
ايــران بــا پرتــاب موشــك بــه بغــداد بــه ، 1366 اســفند 10در تــاريخ . حومــه آن شــروع شــد

 عـراق   ،1366 اسفند   11هاي شديد عراق پاسخ داد و يك روز بعد از آن، يعني روز               بمباران
شـدت جنـگ   ، 1366 اسفند 18در تاريخ   . را به تهران شروع كرد    نيز حمالت موشكي خود     

شهرها در اين مرحله به حدي بود كه اتحاد شوروي از شوراي امنيت در خواست كـرد كـه                   
 1366 اسـفند    22اين مرحلـه از جنـگ شـهرها در روز           . براي جلوگيري از جنگ اقدام كند     

 . متوقف شد
با شـدت   بود كه   مرحله هفتم جنگ شهرها       1367دين  رو اوايل فرو   1366اواخر اسفند    

 .  ادامه يافت1367تا يازدهم فروردين  آغاز شد و 1366 اسفند 23بيشتري در تاريخ 
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 موشـك عليـه شـهرهاي ايـران شـليك      106 عراق اعالم كـرد كـه       1367 فروردين   2در  
هـاي    نيـز ايـران مطـرح سـاخت كـه عـراق از موشـك               1367در هفتم فـرودين     ،  كرده است 

هـاي   ستفاده كرده است و اين امر موجب تقويت اين خبر شد كه عراق از موشك              جديدي ا 
 نيـز دبيـر كـل سـازمان ملـل           1367 فـروردين    15در تـاريخ    . كند  استفاده مي » 12  - اي اس «

. متحد از ايران و عراق خواست كه از ادامه و از سـرگيري جنـگ شـهرها خـودداري كننـد                    
خـاطر ديـدار نخـست وزيـر تركيـه از آن      ه بحله در اين مرقطع جنگ شهرها از سوي عراق    

 . كشور صورت گرفت
 از سـوي عـراق شـروع        1367 فرودين مـاه      21آخرين مرحله از جنگ شهرها در تاريخ        

 آوريـل   21 (1367عراق در اول ارديبهـشت      . ادامه يافت   1367 فروردين   31شد و تا تاريخ     
اعـالم  ] منـافقين [مجاهـدين خلـق     ن  سازما به اصرار    اي را ظاهراً   آتش بس يك جانبه   ) 1988

 تـا  190تا اين زمان عراق بين     . كرد و بدينسان جنگ شهرها به مفهوم خاص آن، پايان يافت          
 فروند موشك   50ايران نيز نزديك به     از سوي    فروند موشك به سوي شهرهاي ايران و         200

ي بـه   موشـك عراقـ    100 و در اين ميان نزديـك بـه          شده بود به سوي شهرهاي عراق شليك      
 .شهر تهران شليك شد

 بـار  413 ، تعداد  1359 در سال    در شش ماه آغازين جنگ    در يك نگاه كلي بايد گفت       
 در   بـار  571: اين ترتيب بـود   اين حمالت در سال هاي بعدي به        . به شهرهاي ايران حمله شد    

 790،  1363  در سـال      بـار  246،  1362  در سال   بار 260،   1361 در سال     بار 476،  1360 سال
 و پنج ماه پايـاني جنـگ        1366  در سال   بار 745،  1365  در سال     بار 962،  1364  در سال    بار

 بـار توسـط رژيـم بعـث      769هـزار و     4شهرهاي ايران در كل     .  بار 306 تعداد   1367در سال   
 .عراق مورد بمباران، موشك باران يا گلوله باران قرار گرفت

 مورد   - به عالوه جزاير جنوبي كشور     -ر   شه 127 بالغ بر    ،از آغاز تا پايان جنگ شهرها     
 آبادان با بيش از يك هزار و هفده بار، بيش از همـه              ،در بين اين شهرها   . تهاجم قرار گرفتند  

 درصد از كل مجموع حمـالت بـه         3/21مورد تهاجم واقع شد كه در واقع اين تعداد معادل           
صـد از كـل حمـالت بـه          در 6/6 بـار حملـه و       316شهر اهواز با    . كليه شهرهاي كشور است   

 درصـد از كـل      1/5 تهـاجم يـا      241  بـا    شهرها در درجـه دوم قـرار گرفتـه و سـپس دزفـول             
برخي ديگر از شهرهاي ايران به ترتيب زير هـدف حمـالت            . حمالت را تحمل نموده است    
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اسـالم آبـاد     بـار،    32زنجـان    بار،   77 بار، اروميه    57اراك   بار،   76تبريز   :هوايي قرار گرفتند  
 42 بـار، بوشـهر      51 بـار، بروجـرد      76 بار، بانه    52 بار، انديمشك    19 بار، اصفهان    112غرب  

 بار، جزاير   128 بار، خرمشهر    140 بار، خرم آباد     92 بار، تهران    78 بار، پيرانشهر    35بار، پاوه   
 67 بـار، قـم      61 بار، سنندج    99 بار، سردشت    67 بار، سرپل ذهاب     195فارس   مختلف خليج 

 بـار،   10بار، مياندوآب   177 بار، ايالم    109 بار، همدان    117 بار، مريوان    83 بار، گيالن غرب  
 .... بار و44نهاوند 

 :تعداد شهدا و مجروحين برخي از شهرها بـر اثـر حمـالت هـوايي بـه شـرح زيـر اسـت                      
 نفـر، اصـفهان     1203 نفر، اسـالم آبـاد غـرب         1827 نفر، اروميه    895 نفر، اراك    5073آبادان
 نفـر، بهبهـان     1922 نفر، بروجرد  1270 نفر، بانه  8253 نفر، اهواز    2484ك   نفر، انديمش  1650
 نفـر، خـرم آبـاد       2597 نفـر، تهـران      905 نفر، تبريز    1026 نفر، پيرانشهر    696 نفر، پاوه    1535
 نفـر، قـم     858 نفـر، شـيراز      1446 نفر، سـنندج     1444 نفر، سردشت    5326 نفر، دزفول    2354
 نفـر، مـسجدسليمان     1269 نفـر، مريـوان      725ن غـرب     نفر، گـيال   6080 نفر، كرمانشاه    1841
 نفـر در اثـر حمـالت        873 هزار و    76 نفر؛ در مجموع     3334 نفر و ايالم   768 نفر، ميانه    1803

 .هوايي عراق به شهرهاي مختلف به شهادت رسيده و يا مجروح شدند
 درصـد   9/31  و  درصـد توسـط موشـك      9/4 درصد حمالت هوايي توسط هواپيمـا،        63

بر اساس حقوق بين الملل، اقدامات غيرانساني رژيـم بعثـي عـراق             . پخانه انجام شد  توسط تو 
 توسـط شـوراي امنيـت سـازمان ملـل           1359بايـستي بـي درنـگ در سـال           مي،  ها در آن سال  

پيگيري و صدام به عنوان نقض كننده صلح بين الملل تنبيه مي شد، اما حتي پـس از صـدور             
وئيار، دبيركل وقت سازمان ملل مبني بـر متجـاوز بـودن            پرز دك   و اعالم خاوير   598قطعنامه  

دولت عراق، پرونده اين تجاوز عمًال تا سقوط صدام و دسـتگيري و محاكمـه و اعـدام وي                   
 .مسكوت ماند

در در يك مورد . روز شاهد اصابت موشك به تهران بوديمهر تقريباً  67در ابتداي سال   
 در طول مـصاحبه شـش       ،داشتممصاحبه  رجي   فروردين كه با خبرنگاران داخلي و خا       4روز  

موشك عراق در فضا يا زمين تهران منفجر شد و يك موشك در فرمانيه كه فاصله كمي بـا    
 برونـد و از ايـشان       )ره(خـدمت امـام   ه  بقوا  جماران دارد، به زمين خورد كه باعث شد سران          
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امـا  . ستفاده كنند خواهش كنند كه از پناهگاه كوچكي كه در كنار دفترشان ساخته بوديم، ا            
 .ايشان نپذيرفتند

 
 جنگ در زمين

هـا را كـم     حضور نيروهاي داوطلب در جبهه،67 هاي اول سال    شرايط پيش آمده در ماه    
كردنـد و   كرده بود و در مذاكرات ستادي معموالً فرماندهان از كمي نيرو ابراز ناراحتي مـي              

كمـي نيـرو اقـدام بـه عمليـات          خـاطر   ه  در مواردي، با اعالن آماده بـودن طـرح عمليـات، بـ            
نـشيني نيروهـا از فـاو و سـپس منطقـه عمليـات                كردند و در همين شـرايط شـاهد عقـب           نمي

هـاي مكـرر ارتـش از     نـشيني  نـشيني از جزايـر مجنـون و عقـب        و پس از آن عقب     5كربالي  
نشيني از مهران بوديم كه همه اينها در اثر هجوم سنگين دشـمن     مناطق مركزي جبهه و عقب    

بيني   ها با پيش    نشيني  افتاد و در مواردي هم عقب       ستفاده وسيع از سالح  شيميايي اتفاق مي       و ا 
 .حمله دشمن بود كه عمدتاً در داخل منطقه كردستان عراق قرار داشت

 
 دريا

هـا پـيش در       فـارس كـه از سـال        ها و مراكز نفتـي سـاحلي و درون خلـيج            حمله به كشتي  
ها   ن ايران از درآمد نفت قرار داشت، در اين ماه         سياست جنگي دشمن با هدف محروم كرد      

ايـران  فارس شدت گرفتـه بـود و          با همكاري علني آمريكا و بعضي كشورهاي جنوب خليج        
فارس كشتي نفتي و غيرنفتـي        گرچه عراق در خليج   . داد  سياست مقابله به مثل را ادامه مي      نيز  

 .شمن بودنداشت، ولي اهدافي وجود داشت كه عمالً متعلق به جبهه د
هاي نفتي جبهه مقابـل       جايي رسيد كه آمريكا علناً و رسماً مسئوليت حفظ كشتي         ه  كار ب 

هاي كشورهاي ديگـر و اسـكورت     عهده گرفت و با نصب پرچم آمريكا روي نفتكش        ه  را ب 
هـاي    كـار گـرفتن مـين روب      ه  آنها با ناوهاي جنگي خود و دادن سپر و پوشش هـوايي و بـ              

 . كرد تر مي  را مشكلامي ايراننيروهاي نظدريايي كار 
 هيچ موردي بدون مقابله به مثـل        ،ولي به لطف خداوند  و رشادت نيروهاي جان بركف         

جايي ه  ماند و در اين مسير ناوهاي آمريكا هم مصون از آسيب و تلفات نماندند و كار ب                  نمي
بـراي نيـرو    رسيد كه آمريكا به بهانه اينكه ممكن است نيروهـاي ايرانـي از سـكوهاي نفتـي                  
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كرد و خـسارات      وپترها حمله مي  ك  يسرانه به سكوهاي نفتي و ناوها و هل         استفاده كنند، خيره  
كـه  را ايربـاس ايرانـي   هواپيماي   و سرنگوني آورد و نهايتاً با حمله موشكي زيادي به بار مي 

تـان   و حتـي بـه كاپي      نمود تمامي سرنشينان آن را شهيد       ، مسافر غير نظامي بود    نفر 290حامل  
 .پرتاب كننده موشك كه مستحق محاكمه به عنوان جنايتكار جنگي بود، مدال و جايزه داد

  فـارس    وارد خلـيج    1366 تير   30 در    بود    كويت كه متعلق به     ها  از نفتكش    كاروان  اولين
 در  جويانـه    تالفـي    اقـدام    را بـراي    ها، ايـران    از نفتكش   مريكايي آ   جنگي   ناوهاي  حمايت. شد
   مـستقيم    دخالـت    منزله   به   اقدام  اين. رو كرد    روبه   جدي  هاي  با دشواري    عراق  هاي  بر حمله برا
   اعـضاي    موافقـت    جلـب   مريكـا بـراي   آ  ، دولـت     اقدامات  در كنار اين  .  بود  مريكا در جنگ  آ

آغـاز   را    اي  وقفـه    بـي    تـالش    ايران   به   سالح   فروش   تحريم   قطعنامه   در تصويب    امنيت  شوراي
   امنيت   خود درآورد، اما شوراي      نيروهاي   محاصره   را به    ايران   بندرهاي  كرد و در نظر داشت    

  ، درصـورت     از آن    شـود و پـس       داده   مهلـت    ايـران   به 1366 شهريور   13 تا     كه  اصرار داشت 
 و   روي و شـو     بـا چـين      پيگيـر ايـران     هـاي   با مذاكره .  آغاز شود   ، تحريم    قطعنامه   پذيرش  عدم

 . ماند  مريكا ناكام آ ، تالش  امنيت  دو كشور در شوراي  اين مخالفت

   دريـايي    نيـروي  ،  1366 شهريور     و در اوايل     يافت   افزايش   در منطقه    تشنج   حال  در همين 
 آنهـا نيـز       كردنـد كـه      نيـز اعـالم      و انگليس    مستقر كرد و فرانسه      در منطقه    كشتي 46مريكا  آ

   از حمايـت    ، بـا برخـورداري    هم  عراق.  خواهند كرد    اعزام   منطقه   به   بيشتري  ايي دري  نيروهاي
 30 در     آن   دنبـال   بـه .  را آغـاز كـرد       ايـران    دريايي   نفتي   تأسيسات   به  ، حمله    ديپلماتيك  وسيع

   نـام    بـه    ايرانـي    كوچـك    كشتي   به  مريكاييآ  جنگيكوپتر    هلي   يك  ، با حمله  1366شهريور  
 . شد  با ايران مريكا رسماً وارد جنگآ،   بحرين شرقي  شمال در هشتاد كيلومتري»  اجر يرانا«

   سـكوهاي  و بـه  1366 مهر 27 در    و رسالت    رشادت   سكوهاي  مريكا به آ   از حمالت   پس
   وسـيع   ميزان  به  در آن  كه  عراق  فاو از طرف  و تصرف   1367   فروردين 29 و نصر در      سلمان

 25در  . د دا   را ادامـه     شـيميايي   هـاي   با سالح    حمله   كرد، عراق    استفاده   شيميايي  هاي الحاز س 
 را،    آن   اطـراف    و روستاهاي    حلبچه   شهر كردنشين    عراق   بعثي   و رهبران   ، صدام 1366اسفند  

   پـنج   اجعـه  ف  در ايـن  .  كردنـد    شيميايي  ، بمباران    ايران   كرد با قواي     نيروهاي   همكاري   دليل  به
 .  شدند  قرباني هزار غيرنظامي



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
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 امـا   ؛ را انكـار كـرد       مواد شيميايي   كار بردن    و انكارناپذير، به     با وجود شواهد مسلّم     عراق
،    ملل   سازمان   از سوي    اعزامي   كارشناسان   و بررسي    ايران   از سوي    موثق   مدارك   ارائه  در پي 
   آرا تـصويب    اتفـاق    را بـه   612  نامـه عقط 1367  ارديبهشت 9 بار در      اولين   براي   امنيت  شوراي
، هـر دو       شـيميايي   هـاي   سـالح    كـار بـردن      شديد بـه     كردن   محكوم  ، ضمن    قطعنامه  اين. كرد
   از ايـن   در اسـتفاده     در كنـار عـراق       ايـران   ذكر نام .  كرد  ها منع   سالح   اين   را از استفاده    طرف
 بـر آنهـا     فـشار افكـار عمـومي     شـدن   كم مريكا و سبب آ و    راق با ع    همسويي  ها، نوعي  سالح
 .شد  مي

 مـستقر    مريكـايي آ نـاو      موشكي  ، حمله   مريكا برضد ايران  آ   خصمانه  هاي  تالش   اوج  نقطه
 بـود؛   1367 تيـر    12 در     ايران   ايرباس   مسافربري   هواپيماي  ، به    وينسنس   نام  ، به   فارس  در خليج 

   شـوراي    رئـيس    بـه   اي   در نامـه    ايـران .  شـدند    هواپيما كـشته     سرنشين 290  ، همه    حمله  در اين 
  1367 تيـر    29 شـد و در        موضوع   اين   به   رسيدگي   براي   فوري   جلسه  ، خواستار تشكيل    امنيت
   قطعنامه  مريكا، طرح آ   جمهور   رئيس   و معاون    ايران   وزير امور خارجه     سخنان   از استماع   پس
 . رسيد ويب تص  به616
 

 سفرهاي جبهه و مذاكرات
هـاي جنـوب و غـرب و شـمال            هماهنگ با اين حوادث مهم، سفرهاي متعددي به جبهه        

بيني آينده از طريق فرماندهان ميدان جنـگ و نيروهـاي             غرب براي بررسي پيشامدها و پيش     
ا و پس از تـصرف مـ  را اوضاع آنجا  تا  سفري به منطقه حلبچه كردم    . داشتم مطلع در مجلس  

بمباران شيميايي و جنايات هولناك بعث عراق در كشتار دسـته جمعـي مـردم مظلـوم كُـرد                   
هاي تكان دهنده از  خصوص با ديدن فيلمه  ب ؛كه حقيقتاً آتش به جان و دلم زد       مشاهده كنم   

هاي فجيع و مذاكره با مردم باقيمانده و سپس مذاكره با آوارگان آنها در ايـران و                   مناظر قتل 
هـا و ارزيـابي و         مـذاكره بـا فرمانـدهان قرارگـاه        بعـد هـا و      شيميايي در بيمارسـتان   مصدومان  

 .بندي شرايط جمع
زاي نيروهايمـان از فـاو، بـه جنـوب رفـتم و بـا        نـشيني حيـرت   پس از سقوط فاو و عقـب      

ه  را بـ نـشيني  عقـب  مذاكرات جـامعي داشـتم كـه بيـشتر     ،فرماندهان و ناظران و افراد رزمنده    
 پـس از  .كردنـد  هـاي شـيميايي توجيـه مـي     و و استفاده وسيع دشمن از بمبخاطر كمبود نير 
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 و جزيـره مجنـون هـم سـفرها تكـرار شـد و نتـايج                 5نشيني نيروهـا از منطقـه كـربالي           عقب
هــا و جلــسات  بنــدي در قرارگــاه شــنيدم و در جمــعرا هــا و طــرح نيازهــاي يكــسان  بررســي

 و در ايـن ميـان اظهـارات و نظرهـاي            شـد   هـا آشـكارتر مـي        واقعيات وضع جبهه   ،فرماندهان
 .داد دست ميه زيادي باطالعات رك گوتر و تر  صريح بعضي از فرماندهان شجاع

نشيني غيرقابل قبول از مهران به غرب سفر كردم و در آنجا بيشتر سر و كار                  پس از عقب  
 ،اوطلـب در آنجا هم عذرها كمبود نيرو و امكانات و نداشتن نيروي د. با نيروهاي ارتش بود  

 .شد ها معرفي مي دليل ضعف
هاي آنهـا    نهايي با مذاكرات صريح با فرماندهان طرفدار ادامه نبرد خواسته          بندي  در جمع 

. هاي وسيع و سريع مـشخص گرديـد         و مقدورات زمان آنها و زمان احتمالي آمادگي تهاجم        
  .مكاظمي شنيداحمد ترين نظرها را از جناب آقاي شمخاني و شهيد  صريح

 
 مذاكرات در مركز

بندي مـذاكرات      جمع ،در مراجعت به تهران در جلسات سران قوا و بعضي از نمايندگان           
هاي نبرد و نيروها و شـرايط منطقـه و جهـان مـورد مـذاكره قـرار گرفـت و                       و واقعيت ميدان  

تشخيص اين شد كه يا بايد تمامي امكانـات كـشور بـراي جنـگ بـسيج شـود و عـوارض و          
جانبه جامعه خواهد بـود، بـا مـردم در ميـان گذاشـته                ضت شديد و همه   مشكالت آن كه ريا   

، مذاكرات پذيرش قطعنامه و رفتن به سـوي آتـش بـس و گـرفتن حقـوق                    شود و يا با برنامه    
هـا كـه نقـش اساسـي در           ايران از طريق سازمان ملل تعقيب شود، به شرط فعال بـودن جبهـه             

 .ردهايمان در سازمان ملل دا خواستهپيشرفت قبول 
 

 )ره(مذاكره با امام
 در ايـن   كـه نتيجه ايـن شـد  .  داشتيم)ره(همراه حاج احمدآقا جلساتي با امامبه سران قوا   

هـا، هـم از لحـاظ نيـرو و هـم از لحـاظ        اني بيـشتر جبهـه  بمرحله به هر حال الزم است با پشتي       
كـشورهاي  ل و   كـ   داشته باشيم و همزمان مذاكرات با دبيـر          دست باال را در جبهه     ،لجستيك

 .تر كنيم  موثر در سازمان ملل را پيگيرتر و جدي



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
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وزيـر و جمعـي از وزرا و          براي قسمت اول، سـتاد كـل قـواي مـسلح بـا حـضور نخـست                
بـا  نيـز  و صـدا و سـيما    شكل گرفـت نمايندگان مجلس و فرماندهان با هدف بسيج امكانات         

 وزارت امورخارجـه    .دار بـسيج نيروهـاي داوطلـب شـد           عهـده  )ره(هـاي امـام     سرمايه توصيه 
عهـده داشـت و شـوراي عـالي         ه   را بـ   598مسئوليت فعال كردن مذاكرات بر محور قطعنامه        

دفاع با واگذاري حق موقت قانونگـذاري و سياسـتگذاري بـراي همـوار كـردن مـسير تهيـه                    
 واگـذار كـرده     )ره(نيازها، فعال شد كه با سرعت تصميمات الزم را بـا اختيـاراتي كـه امـام                

 .گرفت بودند، مي
هاي سپاه و دفاع هم در جهت تأمين نيازهاي جبهـه بـا اعتبـاري كـه بـا فرمـان                     وزارتخانه

كردنـد و تعـدادي از        ، در حـد مقـدور تـأمين مـي         نـد  از بانـك مركـزي گرفتـه بود        )ره(امام
ها  هاي صنعتي از خطوط توليد خود براي نياز مصارف جنگي جبهه و قطعات سالح   كارخانه

 .كردند استفاده مي
بخشي از كشورهاي اردوگاه شـرق و بـازار سـياه غـرب           جارت با چين و كره شمالي و      ت

جهاد سازندگي و مهندسي جنـگ هـم در جهـت انجـام خـدمات مهندسـي                 . فعاليت داشت 
 .جبهه كارساز بودند

كه به راكت بغداد معروف موشك در توليد انبوه محسن براي تسريع فرزندم  خود من و    
 وقـت زيـادي     ،هـاي موشـكي و شـهرزني ارتـش عـراق            با شـرارت  با هدف مقابله    شده بود،   
 كيلومتر آزمـايش شـد و در خـط          160هايي با برد      كرديم و اواخر جنگ موشك      صرف مي 

بـديلي داشـت، روي        تاو كه در جنگ زرهي نقـش بـي          ي شبيه به  توليد قرار گرفت و موشك    
 .خط توليد رفت

 ثابت جبهه و در خطـوط مقـدم         هاي كوتاه نظامي پاي     مهدي و ياسر هم پس از آموزش      
دادند و حتي پـس       بودند و اطالعات دست اول نيازها و مشكالت و وضع جبهه را به من مي              

 پـس از معالجـات ابتـدايي بـه جبهـه            ،از مجروح شدن ياسر و مصدوم شيميايي شدن مهدي        
 .گشتندباز
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 فعال شدن كار با سازمان ملل
اي بـراي مـذاكره دربـاره         ته بـود كـه نماينـده      در اين اثنا دبيركل سازمان ملل از ما خواس        

 پذيرفتيم  )ره( به نيويورك اعزام كنيم و پس از مذاكره سران و طرح آن با امام              598قطعنامه  
 .و فاز سياسي بيش از پيش فعال شد

براي جلـب حمايـت     صدام  بخش تبليغات جنگ هم با استفاده از جنايات جنگي ارتش           
مـردم  حمله شيميايي بـه     هاي بسيار گوياي       با فيلم  .ه انداخت جهاني، كارزار قابل قبولي به را     

هاي شهري به كشورهاي      حلبچه و سردشت و اعزام مصدومان شيميايي و مجروحان بمباران         
خارج و آوردن خبرنگاران خارجي به ايران جهت بازديد از مناطق آسيب ديده از شـيميايي     

هـاي خـارجي    ن بـا وسـعت از رسـانه   و انهدام شده شهري و مصاحبه با مجروحان و مصدوما    
هاي كشورها در سازمان ملـل را آگـاه           كرد و اعضاي شوراي امنيت و نمايندگي        استفاده مي 

كـارگيري  ه   همراه اسنادي از جنايات بـ      ،هايي براي رؤساي مجالس دنيا      هنيز نام من  . كرد  مي
 .خوبي داشتسالح شيميايي توسط صدام و بمباران اهداف غيرنظامي فرستادم كه بازتاب 

نتيجه مهم اقدامات سياسي اين شد كه آقاي خاوير پرز دكوئيار دبير كـل سـازمان ملـل                  
ي عليـه ايرانيـان و      يالمللـي از سـالح شـيميا        رسماً اعالن كرد كه عراق برخالف مقررات بين       

و نيز شوراي امنيت سازمان ملل جنايت ارتش بعث عـراق را     است  مردم عراق استفاده كرده     
 .ستفاده از سالح شيميايي محكوم نمودخاطر اه ب

و آمـد   تي از ژاپن بـه ايـران بـراي ميـانجيگري ميـان ايـران و آمريكـا                   أاز سوي ديگر هي   
 .پيشنهادهاي مثبتي از دولت آمريكا براي همكاري با ايران آورد

نمايندگان ما مذاكرات مبسوطي با دبيركل و معاونـان وي بـراي اصـالحات در بنـدهاي            
 17هاي خوبي بدست آمد و سـرانجام دبيركـل در تـاريخ              هادي نمودند و توافق   قطعنامه پيشن 
 .را تاريخ اجراي آتش بس تعيين كرد  67 مرداد 29مرداد، روز 

 
 پذيرش قطعنامه

مـشخص شـدن نيازهـاي ادامـه         وبـا فرمانـدهان سـپاه و ارتـش           پس از مذاكرات فراوان   
جبهـه و شـروط موفقيـت و زمـان و           اي كليـه نيازهـاي        ، آقاي محسن رضايي در نامـه       جنگ

 ايـن تقاضـاها شـفاهي مطـرح         قـبالً .  را نوشت و امضا كرد     ها  تاريخ احتمالي فعال شدن جبهه    
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پس از بررسي و محاسبات، بـه اتفـاق         . نامه ايشان را در جلسه سران قوا مطرح كردم        . شد  مي
 .آراء نظر براين شد كه كشور امكان تأمين اين نيازها را ندارد

ه بـ  1367 تيـر    23در تـاريخ    .  در ميان بگـذاريم    )ره(فته شدكه مسئله را با امام     تصميم گر 
 آقاي رضـايي از ايـشان نظـر خواسـتيم و پـس از                 رسيديم و با خواندن نامه     )ره(خدمت امام 

 هم معتقد شدند كه امكان تهيه اين نيازهـا را           )ره(هاي زياد و بررسي جوانب كار، امام        بحث
 گفته بودند كه حتي )ره( و وزير دارايي در گزارشي به خدمت امام      وزير  قبالً نخست . نداريم

 كشور قدرت تامين هزينه جنـگ را نـدارد و از خـط قرمـز                ،هاي موجود هم    در سطح هزينه  
 را قـانع كـرد، توضـيح فاجعـه          )ره(ولي آنچه بيشتر از همـه امـام       . ايم  اقتصادي هم فراتر رفته   

شد در آينده شـاهد اسـتفاده از          بيني مي   كه پيش هاي شيميايي حلبچه و سردشت بود         بمباران
هـا و حتـي تكـرار آن در         جمعي توسط صداميان بـا چـراغ سـبز ابرقـدرت           هاي كشتار   سالح

شهرهايي مثل تبريز و اصفهان و قم و تهران با پرتاب موشك شيميايي باشيم كه معلـوم بـود              
 . بنماييمتوانيم مقابله به مثل عليه مردم عراق ما در چنان جناياتي نمي

 برايشان آسان نبود كـه قطعنامـه        ،خاطر شعارهاي ادامه جنگ تا پيروزي     ه   ب )ره(طبعاً امام 
 به عنوان جانشين فرمانـدهي كـل        پيشنهاد دادم كه شخصاً   ) ره(به امام . بس را بپذيرند   و آتش 

گيـرم و     عهـده مـي   ه  نمايم و ب     اعالن پذيرش قطعنامه و آتش بس را مي        ،قوا و فرمانده جنگ   
ولي اصل پـذيرش قطعنامـه و       . هم نپذيرفتند  اين را . ر نتيجه خوب نبود، مرا محاكمه كنيد      اگ

ختم جنگ را پذيرفتند و فرمودند بزرگـان كـشور و جمعـي از علمـا و نماينـدگان را جمـع                 
 .كنيم و شرايط كشور و جنگ را توضيح دهيم و آنها را قانع كنيم كه همراهي كنند

فهرسـتي از اسـامي بزرگـان بـراي دعـوت بـه جلـسه               . دسته جمعي به منـزل مـن آمـديم        
 .ييد كردندأتايشان   فرستاديم و)ره( تهيه شد و همان شب به خدمت امامهيتوجي

 خودشـان  ، پس از بررسي جوانب كار  )ره(دو روز بعد حاج احمد آقا اطالع داد كه امام         
تـا  ن اعالن فرمايند    جاي اعالن پذيرش قطعنامه از سوي ما، خودشا       ه  اند كه ب    متني تهيه كرده  

 .از بروز اختالفات جلوگيري شود
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 وجيهيتجلسات 
 در جلسه جمعي از نمايندگان كه دلواپـسي از وضـع جنـگ داشـتند،                1367 تير   25روز  

ها و مشكالت بودجه و نيروها و راهكارهاي احتمالي دادم كه             توضيحاتي درباره وضع جبهه   
در جلـسه  را  آمـاده شـود و همـان مـضامين     ذهن آنها براي  مواجه شدن با پـذيرش قطعنامـه        
 .ضيافت خبرگان در دفتر رئيس جمهور گفتم

. اي تـشكيل شـد      اهللا خامنـه    هاي مـدعو در دفتـر آيـت         جلسه شخصيت  1367 تير   26روز  
سپس احمدآقا متن نامـه     . اي صحبت كوتاهي درباره علت تشكيل جلسه نمودند         آقاي خامنه 

 نداشتن بودجه، درخواست نيازهاي فراوان از سـوي          را با مضامين مشكالت جنگ،     )ره(امام
و سـرانجام  بـراي حـضار قرائـت كـرد     ... آيـد و   نيروها كه تأمين آن از عهده دولـت برنمـي      

 اكثريت حاضران ابراز    . گذاشت   تأثير زيادي در جلسه    )ره(مطالب پيام امام  . نامهعپذيرش قط 
 .گريه كردندتعدادي هم رضايت كردند و 

. سوطي درباره وضع جبهه و عواملي كه كار را به اينجا رسانده، دادمسپس توضيحات مب
شد، نيازي به توجيه بيشتر نبود،        ها براي عموم پخش مي       از رسانه  )ره(اگر همان متن پيام امام    

 . منتشر شود)ره(خاطر بعضي از مالحظات، مصلحت ديده نشد كه متن پيام امامه ولي ب
هـا بـراي خوانـدن پيـام       اعزام افرادي بـه جبهـه     -1:  شد جاي آن، دو اقدام ديگر انجام     ه  ب

كه بنـا بـود بـه زودي         - در پيام حج     )ره( گنجاندن بخشي از مطالب امام     -2براي رزمندگان   
اي در قانع كردن افكار عمومي        العاده  خوبي انجام شد و تأثير فوق     ه  كه هر دو ب    -منتشر شود   

 .داشت
و مجلـس خبرگـان   شوراي اسالمي ن مجلس با حضور نمايندگا   1367 تير   27عصر روز   

 اجـالس بزرگـي بـراي توضـيح       ... ت دولت و شوراي نگهبـان و فرمانـدهان نظـامي و             أو هي 
 را قرائت  )ره(سپس احمدآقا پيام امام   . اي گزارش كوتاهي دادند     اهللا خامنه   ابتدا آيت . داشتيم

 ، نيازهـا ، تـداركات ، كامل و صـريح از واقعيـات جبهـه   يكردند و بعد از آن من با توضيحات   
به نظر رسيد كه حضار رضايت كامل دارند و هيچ          . هاي بيگانه دادم    بودجه و دخالت قدرت   

 .ال و اعتراضي نداشتؤكس س
 پـنج هـزار    ،وزير اطالع داد به محض انتشار خبر پذيرش قطعنامـه           بعد از اجالس، نخست   

. ه اســتســته شــد كاتومــان از ارزش ســكه بهــار آزادي و چهــل تومــان از ارزش دالر آزاد
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 جواب سواالت خبرنگاران را دادم و نقاط مبهم كـار           ،مطبوعاتيكنفرانس  در يك   همچنين  
 .را شفاف نمودم

 
 عكس العمل صدام و كشورها در سازمان ملل

سرپرسـت نماينـدگي    [محالتـي   ] محمـد جعفـر   [ آقـاي    ،در نيويورك  1367 تير   27روز  
نامـه  عل سازمان درخصوص پذيرش قط    كبه دبير نامه رئيس جمهور را     ] ايران در سازمان ملل   

اعـالن  . تحويل داد و همان روز در ايران رسماً پذيرش قطعنامـه از سـوي ايـران اعـالن شـد                   
هـاي زيـادي از آن اسـتقبال           موج عظيمي در جهان به وجود آورد و دولت         ،پذيرش قطعنامه 

 .كردند و انصافاً دبيركل سازمان ملل براي اجراي آن سنگ تمام گذاشت
 به خيال اينكه ايران از موضع ضـعف قطعنامـه           ،خواهي  رغم ادعاهاي صلح    اما صدام علي  

 ،توجـه نداشـت كـه دليـل عمـده پـذيرش ايـران             . جويي را آغاز كرد     ، بهانه ه است را پذيرفت 
جـاي رزم در    ه  جـايي رسـيده بـود كـه بـ         ه  زيـرا وضـع بـ     . مراعات مردم در دو كشور اسـت      

كــارگيري ســالح ه ابــايي از بــه ويــژه داد و بــ ها مــيهــا، اولويــت را بــه جنــگ شــهر جبهــه
 . مثل آنچه كه در حلبچه و سردشت روي داد؛كشتارجمعي نداشت

بـه   غلـب هاي ميان برد رسيده بود كـه ا  ايران از نظر موشك به مرحله توليد انبوه موشك   
رسيد و قدرت ساخت سالح شيميايي را هـم داشـت، ولـي بـه هـيچ                   شهرهاي مهم عراق مي   

ه ضر نبود كه با زدن مردم بيگناه عراق كه در نهايت همراه ملت ما بودند، پيروزي بـ                 وجه حا 
 .دست بياورد

اصـالحاتي بـه وجـود آورد         598نويس قطعنامه     از طرفي مي ديد ايران توانسته در پيش       
 براي ايران بود و خسارات مادي و معنوي مهمي بـر عـراق              يكه نتيجه آن دست آورد بزرگ     

شـد و محكـوم بـه پرداخـت غرامـت             ه مـسئول آغـاز جنـگ شـناخته مـي          كرد ك   تحميل مي 
عالوه بر اينها جوابي بـراي      . شد  خاطر جنايات جنگي هم محكوم شناخته مي      ه  گرديد و ب   مي

 جـاني و مـالي نداشـت و          مردم عراق در مورد تحمل هشت سال جنگ و آن همه خـسارت            
 .يش داشتهاي چند صد ميليارد دالري خارجي را هم در پ مشكل بدهي
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 جنگمجدد تشديد 
ه حمالت هوايي و بمباران شهرها و مراكـز صـنعتي و بـ            عراق  جاي برقراري آرامش،    ه  ب

روز اول مـرداد  . البته نيروهاي ما هم جواب مناسب را دادند. خصوص نفتي را شدت بخشيد 
ذ هايي كه در روزهاي شروع جنگ به داخل ايران نفو          خبر رسيد كه ارتش عراق از اكثر راه       

 . كرده بود، بار ديگر تهاجم را آغاز كرد
. فوراً جلسه ستاد كل را تشكيل داديم و تصميم گرفتيم كه فضاي كشور را جنگي كنيم               

 اعـالن شـد و      هـا     بـسيج نيروهـا و فراخـوان ذخيـره        . نواخـت   صدا و سيما مارش جنـگ مـي       
اي   اهللا خامنه   تآي. سوي جبهه به جنبش درآمدند    ه  رزمندگان سابقه دار در جنگ بار ديگر ب       

 . به سوي  خوزستان حركت كردم،به جبهه جنوب رفتند و من پس از تنظيم امور پشتيباني
 حماســه جديــدي در روحيــه رزمنــدگان و مــردم و  ،)ره(انتــشار پيــام روح بخــش امــام

مسئوالن و فرماندهان خلق كـرد و مقاومـت رزمنـدگان در مقابـل مهاجمـان عراقـي شـدت                    
 .ها را به پشت مرزها عقب راندندگرفت و ظرف دو روز آن

بعث عراق با مشاهده قدرت مقاومت و هجوم نيروهاي اسالم و اطـالع از سـرازير شـدن      
نـشيني    ها، متوجه خطاي تشخيص و اقدامشان شد و فرمان عقـب            سوي جبهه ه  سيل جمعيت ب  

 .به داخل عراق را صادر نمود نيروها
بـه  ما اعالن كرد كـه اگـر عـراق هـم            ل سازمان ملل هم با خواست       كدبيرديگر  از سوي   

هـم باعـث     تداوم جنگ بپردازد، ايران ممكن است پـذيرش قطعنامـه را پـس بگيـرد و ايـن                 
هاي غربي و عربي شد كه از آتـش بـس اسـتقبال كـرده بودنـد و تحركـي از        نگراني قدرت 

 .سوي آنها براي سرزنش بعث عراق آغاز شد
اي كـه بـا لبـاس رزم در           اهللا خامنـه     با آيت  ،صبح روز سوم مرداد در قرارگاه گلف اهواز       

جبهه بودند و ائمه جمعه سراسر كشور را هم براي تقويت روحيه رزمندگان به جبهه دعوت           
كرده بودند، پس از مـذاكرات طـوالني قـرار گذاشـتيم ايـشان در جنـوب بماننـد و مـن بـه                        

 .برومهاي غرب و شمال غرب  جبهه
سـيم اخبـار    ل حركت كرديم و در بين راه از طريـق بـي       با اتومبي  ،با هدف رفتن به قالجه    
 .نشيني بود همه جا دشمن در حال فرار و عقب. كرديم سراسر جبهه را دريافت مي
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سوي كرنـد   ه  اطاق در منطقه پل ذهاب گذشته و ب       پناگهان خبر دادند كه دشمن از تنگه        
 .مانشاه رسانديمناچار مسير را عوض كرديم و با سرعت خودمان را به كر. رود پيش مي

 
 مرصاد و منافقين

رسيد و همگي خبر از حركت سريع نيروهـاي زرهـي دشـمن بـا                 پشت سر هم خبرها مي    
 و بعـداً معلـوم شـد        داد سوي اسـالم آبـاد غـرب مـي        ه  پشتيباني هوايي بدون برخورد با مانع ب      

سـتون  . عـراق  البته با حمايت آتش توپخانه و پشتيباني هوايي ارتش           ؛اند  مهاجمان از منافقين  
تا آنجا كه فرماندهان    . پنجم آنها هم در اسالم آباد و كرمانشاه براي ارعاب مردم فعال است            

البتـه نپـذيرفتم و دسـتور محكـم         . به من پيشنهاد تغيير محـل اقامـت در كرمانـشاه را داشـتند             
 .مقاومت دادم

انـد و در مـسير        باالخره خبر رسيد كه منافقين با تانك و نفربر از اسالم آباد هـم گذشـته               
دستور محاصره آنها را از سه طـرف دادم و بـه            . اند  آباد عبور كرده    كرمانشاه از گردنه حسن   

هوانيروز كرمانشاه و پايگاه هوايي همـدان و تبريـز دسـتور داده شـد كـه از هـوا، نيروهـا را                       
 .پشتيباني كنند

 بـا مالحظـه انـساني       اند كـه كـار بمبـاران را         گفتند منافقان در جاده با مردم مخلوط شده       
در خـط مقـدم      رغم مخالفت فرماندهان بـه گردنـه چـارزبر          كرد و خودم هم علي      مشكل مي 

صورت پراكنده ه رفتم و وضع نيروهاي منافق محاصره شده را با دوربين مشاهده كردم كه ب            
 .در حال فرار بودند

مـد كـه نـشان    دسـت آ ه هـايي بـ   ها و كالك شان نقشه از سنگرهاي آنها و افراد اسير شده 
: انـد  داد مغرورانه نقشه رسيدن به تهران را در چهارمرحله در دستور عمليات خـود داشـته     مي

 تهران - 4 تاكستان -3 همدان -2 كرمانشاه -1
شان به غنيمت گرفتـه       باالخره انهدام عظيمي از آنها صورت گرفت و عمده ابزار جنگي          

آخرين اميد صـدام و منافقـان از عمليـات      جاي گذاشتند و اين چنين      ه  شد و اسيران زيادي ب    
 .گور رفته  ب»غروب جاويدان«صورت ه  ب»فروغ جاويدان«موسوم به 

اي   هـاي خوشـه     در پايگاه نـوژه كـه لحظـاتي قبـل بـا بمـب             . سوي همدان پرواز كردم   ه  ب
 از آنهــا تـشكر كــردم و  ،بمبـاران شـده بــود، فـرود آمـدم و در جمــع خلبانـان و فرمانـدهان      
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فرمـان  ه  جوابـشان ايـن بـود مـا سـربازيم و گـوش بـ              . بس پرسـيدم    درباره آتش  نظراتشان را 
 . و ملي خود عمل كنيمي و آمادگي داريم به وظيفه اسالم)ره(امام

به تهران پرواز كرديم تا در نمـاز جمعـه بـه مـردم صـميمي و فـداكار گـزارش آخـرين                   
 . والحمداهللا رب العالمين.فتوحات رزمندگان را بدهيم كه دادم

هاي جبهه و مأيوس شدن صداميان و پي بردن  به        شرحي از پيروزي   ،)ره(ر زيارت امام  د
اشتباه خودشان در ارزيابي قدرت رزمي ايران و ضربه سنگين به منـافقين و تغييـر جهـت در                   

هاي جهـاني از سياسـت حمايـت از صـدام را دادم و                المللي و قدرت    هاي مجامع بين    سياست
 از پذيرش قطعنامه و آثار مثبت آن و راحت شدن از شنيدن اخبـار             با اظهار رضايت   )ره(امام

تـصميم بـه   : هـا فرمودنـد   هـاي آواره  ت رزمنـدگان و رنـج  يـ شهادت و مصدوميت و مجروح  
 .پذيرش قطعنامه از الطاف و هدايت الهي بود

 
  برگشتن بحث صدام–العمل ها  عكس

زني و امتيـازگيري آغـاز    ههاي صدام كه با هدف دستاوردي جديد براي چان   بهانه جويي 
هـاي مـذاكره       با بهانه  ؛ در اين مرحله نتيجه عكس داد، ولي بازهم دست بردار نبود           ،شده بود 

 .قرارداد الجزيره و چيزهاي ديگري از اين قبيلبه مستقيم يا عدم بازگشت 
 فضاي سازمان ملل را مثبت توصيف كـرد و دربـاره            ، الريجاني از نيويورك   آقاي جواد 

گفتم دكتـر واليتـي طبـق دسـتور         . هاي جديد پرسيد    دامه مذاكره با توجه به جنگ     سياست ا 
هاي جهاني بـا      هاي تغيير جهت قدرت     نشانه .كار ادامه دهند  ه   با همان آهنگ مقرر ب     )ره(امام

مشاهده حماسه جديد غيرمنتظره نبرد رزمندگان و ضـعف صـداميان و منـافقين روز بـه روز          
 .شد آشكارتر مي
آمد و گفت آمريكا پيـام      ] معاون وزير اطالعات  [آقاي موسوي زادگان    تير،   29در روز   

اموال مـسدود شـده     . داده كه حاضر است تجديد رابطه كند و نيازهاي تسليحاتي را بپردازد           
 اول امـوال مـا را آزاد كننـد و سـپس             ، براي نشان دادن صداقت    ه شد گفت. ايران را آزاد كند   

روسيه هم پيام آمادگي براي كمك به اجراي   . نشينيم   مي درباره موضوعات ديگر به مذاكره    
 .قطعنامه داد
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هاي صدام براي اقدامات اجرايي قطعنامه و ظهور ضعف نظامي او باعث شـد                گيري  بهانه
هاي غربي جنايت نسل كشي ارتش         رسانه ،كه حاميانش به او پشت كنند و برخالف گذشته        

منـاظر  . شـد   هـاي عـراق منتـشر مـي         اك بدهي آمار هولن . كردند  بعث را بزرگ و برجسته مي     
كنگـره آمريكـا هـم در جهـت       . شـد   ها پخش مي    بار مصدومان شيميايي از تلويزيون      وحشت

هايي   اي از رئيس جمهور خواست محدويت       تغيير سياست آمريكا وارد عمل شد و با مصوبه        
 .براي همكاري با دولت صدام ايجاد نمايد

رنگون كـردن هواپيمـاي مـسافربري ايربـاس ايـران         بيانيه شوراي امنيت در محكوميت س     
ناصري اطالع داد كه ده نفر از كارشناسان سـازمان ملـل بـراي              ] سيروس[منتشر شد و آقاي     

هـاي جنـگ و شـرايط منطقـه و بهانـه تـاخيري صـدام در مـورد محـل                       بررسي وضع ميـدان   
،  ملل قطع شد   مذاكرات كه با واگذار شدن تصميم انتخاب محل مذاكره به دبيركل سازمان           

 .ندوش فردا عازم منطقه مي
 ضـمن اينكـه از اجـراي قطعنامـه          ؛رسيد  در اين ميان موضع شوروي مشكوك به نظر مي        

شد كه دنبال امتيـازي اسـت كـه قبـل از خـتم جنـگ عـراق و                      احساس مي  ،كرد  حمايت مي 
 )ره( امـام البته شوروي هم با دريافت نامـه .  مشكالتشان در افغانستان حل شود كه نشد      ،ايران

 تغيير جهت داد و وزير خارجه شوروي براي تقديم جـواب نامـه گوربـاچف        ،به گورباچف 
 دربـاره محتـواي نامـه    )ره(گرچـه چنـد جملـه امـام    .  او را پذيرفتنـد )ره(به ايران آمد و امـام   

  . بـه آسـاني از آن گذشـت        ،)ره(گورباچف او را ناراحت كرد اما تحت تاثير مالقات با امام          
ي كه با من داشـت بـراي تـسليم دعـوت آقـاي گوربـاچف از مـن بـراي سـفر بـه                         در مالقات 

هاي مورد نياز ايـران و سـاير      شوروي، در جلسه خصوصي گفت شوروي آماده تأمين سالح        
 .نيازها است

 
 دو استخاره جالب

پيـشنهاد كـرد كـه       1367اول مـرداد    آن روزي كه قرارگاه فرمانـده سـپاه در تـاريخ             -1
 با اينكه باتوجه بـه نظـر فرمانـدهان  منطقـاً مخـالفتي               ،نشيني كنند  عقبه  از حلبچ نيروهايمان  

وجاوزنَا بِبني إِسرَائيلَ الْبحرَ : آيه شريفه. خاطر بعضي ترديدها استخاره كردمه  ولي ب،نداشتم
قُ قَالَ آمنت أَنَّه ال إِله إِالَّ الَّذي آمنَت       فَأَتْبعهم فرْعونُ وجنُوده بغْيا وعدوا حتَّى إِذَا أَدركَه الْغَرَ        
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تـر از حمـالت تهـاجمي            كه مضمون آن مصداقي واضح       1بِه بنُو إِسرَائيلَ وأَنَاْ منَ الْمسلمينَ     
 .آخر ارتش عراق و شكست آنها و بروز قدرت نظامي ايران ندارد

 ايـشان هـم     ،ت اهللا منتظري نقـل كـردم       كه اين استخاره را براي آي       جالب اينكه بعداً   -2
نـشيني و بحـث پـذيرش قطعنامـه      فرمودند در آن زمان بـراي وضـع نابـسامان جبهـه و عقـب          

 . يا آيه ديگر به همين مضمون،اند و همين آيه آمد استخاره كرده

 
 مذاكرات براي اجراي قطعنامه

 ملـل و تعيـين      ل سـازمان  كتوسط دبير  1367 مرداد   17با اعالن روز آتش بس در تاريخ        
از مـردم خواسـتم كـه       . اي منتـشر كـردم       بيانيـه  ،بـس  براي عملي شدن آتش    1367 مرداد   29

 ،حضور در جبهه را حفظ كنند و از رزمندگان خواستم پيشقدم شكستن  آتش بـس نـشوند                 
 .ولي جواب تخلفات دشمن را بدهند

زم براي مـذاكره  هاي ال   آقايان دكتر واليتي و محمدجواد الريجاني مامور تشكيل كميته        
مذاكرات ايران و عراق براي اجـراي قطعنامـه آغـاز           . شدند و روز دوم شهريور به ژنو رفتند       

گاهي صحبت  . شد و خيلي زود روشن شد كه بعث عراق براي اجراي قطعنامه جدي نيست             
سـطح  بـه   كرد و گاهي مطالبه كل ارونـد رود را داشـت و گـاهي                 از لغو قرارداد الجزاير مي    

 . شد  معترض مي محل مذاكرهبهان دو كشور براي مذاكره و گاهي دگننماي
دهند و  ها حوصله به خرج  جوئي ايران به نمايندگان خود گفته بود كه در مقابل اين بهانه 

 رفته رفته هـم سـازمان ملـل و هـم كـشورهاي سـابق                .در اصول و مباني مذاكره كوتاه نيايند      
رود و ايران جدي است و يا شـايد اقـدام موفـق              ميهمسو با عراق قانع شدند كه عراق طفره         

از داخل ايران پس از تجاوز وسـيع بعـد از   عراق نيروهاي مسلح ايران در عقب راندن ارتش    
دانستند كه جدي بودن ايران در اجراي قطعنامه ناشي از ضعف نيست               مي ،بس پذيرش آتش 

 شـد و رفتـه رفتـه مواضـع         ها يكي از عوامل پشت كردن حاميان گذشته صـدام از او             و همين 
 . اما فراز و فرودها تا آخر ادامه داشت،تر شد عراق معقول

*** 
 

 90سوره يونس، آيه  - ١
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 سفرهاي به جبهه بعد از آتش بس
 نيازهـا و مـذاكره بـا        ،هـا    مـشاهده خرابـي    ،  هـاي جنـگ زده      براي مشاهده اوضاع اسـتان    

ــاره وضــع جبهــه   ــشگري و كــشوري درب ــا مــسئوالن ل ــا،ه ــردم ، مرزه ــا و شــروع ، م  نيروه
 .، سفرهايي به غرب و جنوب داشتمهاي ابتدايي براي مراجعت آوارگان جنگ زسازيبا

ــرخالف ســفرهاي زمــان جنــگ  ــسبي و فرصــت بازديــد از  ،ب  در ايــن ســفرها امنيــت ن
 كمبودهاي مـردم    ،  اوضاع زندگي مهاجران    ،هاي استقرار نيروها     وضع محل  ،هاي نبرد   ميدان

و واحدهاي صنعتي منهدم شـده و ادارات و  خصوص وضع مزارع   ه  هاي بازسازي و ب     و نقشه 
ها و گمرك و وضع مراكز نفت وگاز و خطوط لولـه و انبارهـا و شـرايط            بندرها و ساختمان  

 .، برقرار بوددادند مناطقي كه نيروها اجازه مراجعه مردم را نمي
هـاي غـرق شـده در ارونـد      گذاري شده و وضع آب و برق و سوخت كـشتي   مناطق مين 
 .گرفت اري مسائل ديگر مورد بررسي قرار ميوكارون و بسي

خـصوص مهـاجران و ايثـارگران عمـق         ه  در اين سفرها مذاكره با مردم و رزمندگان و بـ          
مشكالت مردم صبور مناطق جنـگ زده و خانوارهـاي عـزادار و آسـيب ديـده بـراي مـن و                  

 .شد تر مي همراهان روشن
 

 ناظران آتش بس
 جمعي را براي نظارت بر آتش بـس بـه ايـران    ،بسسازمان ملل بعد از تعيين زمان آتش      

به اين نتيجـه رسـيديم      هاي انجام شده      بررسيبعد از   . ابتدا آنها در هتل اقامت كردند     . فرستاد
نظر گرفته شـد و مقـرر شـد كـه مالقـات مـاموران                جاي ديگري در  . ناسب نيست هتل م ه  ك

ن در نقطـه مـرزي دو كـشور    المللي موجود در ايران و عراق براي هماهنگي كار خودشا         بين
 .باشد

 
 مسايل فراوان بعد از جنگ

اما مـسايل فراوانـي پـيش     .رفت با خاموش شدن آتش جنگ فراغتي پيش آيد     انتظار مي 
در بقي بـه مـا  آورم و   چند نمونه آن را در مقدمه مي؛گير و پردردسر بود آمد كه خيلي وقت  
 .شده است  اشاره در سراسر كتاب



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

27 

                                                

 لحساختار نيروهاي مس
در جريان جنگ با تجربه ميداني روشن شد كه ساختار نيروهاي مـسلح نيـاز بـه اصـالح                 

 مسئوليت اصـالح    ، در مورد جانشيني فرماندهي كل قواي اينجانب       )ره(دارد و در حكم امام    
 .ها از همان زمان آغاز شده بود ها و مشورت ساختار هم مورد تاكيد قرار گرفته بود و بحث

كه در طول جنگ معمـوالً اشـكاالت سـاختاري نيروهـاي مـسلح را               آقاي عبداله نوري    
 درگيـر ايـن مـسايل       روحاني كه عمـالً   ] حسن[داد و دكتر      هكار ارائه مي    كرد و را    مطرح مي 

ــود ــا ،ب ــن موضــوع ب ــه كــار مــي   در اي ــز   عالق ــادي در قرارگــاه و ني ــسات زي ــد  و جل كردن
به موارد  . نمودند   را گزارش مي   دادند و نتايج    هاي مجلس براي مشورت ترتيب مي       كميسيون

 .نماييد زياد و نظرات متفاوتي در اين خصوص در كتاب برخورد مي
 

 هاي جنگ بازسازي خرابي
هاي جنگ بود كه پـنج اسـتان مـرزي و شـهرهاي                بازسازي ويراني  ،مسئله مهم ديگرمان  

هـاي    ره و الشه  هاي زيربنايي و روبناها و پاكسازي از مين و مواد منفج            بمباران شده و خرابي   
ها و اشياء و خودروهاي منهدم شده و آماده سازي شهرها و روسـتاها بـراي بازگـشت        سالح

 .مهاجران جنگ در اولويت قرار داشت
 

 شوراي عالي بازسازي و سازندگي
ريــزي كــار بازســازي و  گــذاري و برنامــه  بــراي متمركــز كــردن كــار سياســت)ره(امــام

اي عالي به همين نام فرمودند و اختيارات فراقانوني به          سازندگي كشور اقدام به تشكيل شور     
 .1آن محول كردند

گيـري و ابـالغ     با سـرعت در آن شـورا تـصميم     ،از آن پس مسائل بازسازي و سازندگي      
 ،شان اين گونه امور بـود       گرچه بعضي از نهادها هم كه در وظايف و اختيارات ذاتي          . شد  مي

هـايي پـيش      گذاري  ها و گله     ولي بازهم دلگيري   ،به عضويت يا مشاورت انتخاب شده بودند      
 .آمد مي

 
 .  در بخش ضمايم همين كتاب آمده است) ره( متن كامل حكم حضرت امام - ١
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 انتخابات مجلس
هـاي افـراد و       هـا و تبليغـات و يـارگيري          بحـث  67 و اول سـال      66هاي آخر سـال       در ماه 

من كه به شدت گرفتار امور جنگ و وضـع          . ها در نامزدي انتخابات مجلس را داشتيم       گروه
خاطر رياست مجلس و توقعات نماينـدگان       ه  م ب  در گرداب انتخابات ه    ،ها بودم   بحران جبهه 

 .داشـتم تنـشي   هاي پركـار و پـر         روزها و شب   ،گرفتار شده بودم و عمالً بين مجلس و جبهه        
خـاطر مهـاجرت مـردم    ه جز در چنـد حـوزه كـه بـ    ه  ب - باالخره انتخابات به موقع انجام شد   

ت و كـار خـود را       و مجلـس در زمـان قـانوني شـكل گرفـ            -امكان اجـراي انتخابـات نبـود        
 معلوم شد كه در مجلس سـوم        .آغازكرد و من هم بار ديگر به رياست مجلس انتخاب شدم          

هـا در ايـن       ها و شـكايت     اكثريت را دارند و ناگفته پيداست كه مراجعات و گله         تندروها  هم  
هـاي اول معلـوم شـد كـه ايـن             از همان مـاه    .يند است اگير و ناخوش    روزها تا چه اندازه وقت    

خصوص كه مقرر بود برنامـه پـنج سـاله اول كـه در              ه   ب ،چه مشكالتي در پيش دارد    مجلس  
 ،ها امكان تـصويب نداشـت       ها و برنامه     بودجه ،ها  خاطر جنگ و روزمرگي   ه  هاي قبلي ب    دوره

جـاي  ه اي بـ  سـابقه   هم كه ركـورد بـي  1368 كسري بودجه سال    .در اين دوره تصويب شود    
نويسي را دشوارتر كرده بود و توقعات  امه و بودجه كار برن، گذشت درصد50گذاشت و از  

هـاي درگيـر در جنـگ كـه بـه شـدت عقـب         خصوص استانه بجاي مردم سراسر كشور و ب  
تـاب  جـاي ك   محتـرم در جـاي       گانخوانند.  فشار مضاعفي بر نمايندگان داشت     ،افتاده بودند 

 .كنند نكات مهمي از اين نظر مشاهده مي
 

 وزير استعفاي عجيب نخست
روز   آخـر وقـت آن     ،كه رأي اعتمـاد بـه كابينـه را در دسـتور مجلـس داشـتيم                حاليدر  
موسـوي از سـمت     ] ميرحـسين [ آقـاي مهنـدس      ،اهللا موسوي اردبيلي تلفني اطالع دادند       آيت

 آن شـب بـا      ؛تر پيش آمـد      مشكل عجيبي از اين اقدام عجيب      .اند  وزيري استعفاء داده    نخست
 .هندس موسوي مقدور نشدهر جا كه تماس گرفتيم دسترسي به م

ع كابينـه در  ودر چنين حالي فردا جلـسه مجلـس شـوراي اسـالمي تـشكيل شـد و موضـ            
خواستيم   نمي.  به دستمان نرسيد   ،وزير كه پنهان شده بود      هم خبري از نخست     باز .دستور بود 

 اما معلوم شد كه روزنامه جمهوري اسالمي خبر استعفا را با خطـوط             ،خبر استعفا پخش شود   
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هـاي پـيش از      مجلس در وقت مقرر تشكيل شد و پس از سـخنراني          . استت تيتر كرده    درش
 . جلسه را تعطيل كردند،خاطر نداشتن دستور ديگري غير از بحث كابينهه  ب،دستور

بعد از مذاكرات    .رفتيمايشان  خدمت   در اين معضل     )ره(امام، براي كسب نظر      قوا سران
معــاون اجرايــي [يــرزاده م] حميــد[ عــصر آقــاي . قــرار شــد اســتعفا پذيرفتــه نــشود،طــوالني
 ولـي حاضـر     ،گويد در استعفا جـدي اسـت        اطالع داد كه مهندس موسوي مي     ]  وزير  نخست

است تا تشكيل دولت جديد كابينه را اداره نمايد و البته ايشان در اوايـل خـرداد مـاه هـم از                      
 . فت كرده بودند مخال)ره( ولي امام، اجازه خواسته بود كه استعفا بدهد)ره(امام

 پـس   ، اختيارات تعزيرات حكومتي را كـه تـا ايـن زمـان در دسـت دولـت بـود                   )ره(امام
هـا فـرداي آن روز خبـر پـس            رسـانه . گرفتند و به مجمع تشخيص مصلحت واگذار نمودنـد        

 بحـث   ، شهريور 21 و   20وزير را منتشر كردند، و مجلس در دو روز            گرفتن استعفاي نخست  
و عليـرغم اينكـه اكثريـت       بـود   هـا بـسيار داغ و شـنيدني           داشت و بحـث   كابينه را در دستور     

خاطر حوادث بعد از استعفا سه وزير رأي نياوردند  ه   ب ،نمايندگان از جناح خود دولت بودند     
ه به خير گذشت و دولـت بـ       ماجرا    و اكثر وزراء هم با رأي ضعيفي انتخاب شدند و باالخره            

 .كار خود ادامه داد
 

 ه اولسال برنامه پنج
 ،ساله اول بعد از پيروزي انقالب بود       در اين گير و دار مجلس مشغول بررسي برنامه پنج         

 در   -بـس    حد و حصر بعد از جنگ و وضع مبهم آتش           با آن همه كمبود مالي و نيازهاي بي       
روزي كــه خبــر اســتعفاي   و جالــب اينكــه همــان–نــه جنــگ و نــه صــلح حالــت حقيقــت 
بـراي  را نـويس برنامـه اول      پـيش  ،كميسيون برنامـه و بودجـه      اعضاي   ،وزير علني شد    نخست

 مطالب زيادي دربـاره  68در اين كتاب و خاطرات سال     . به جلسه سران قوا آوردند    مشورت  
ها در ايـن مـورد خوشـبختانه در           هاي مجلس و كميسيون      البته گزارش  ؛خوانيد  برنامه اول مي  

 . استدسترس محققان و خواندني
 اجازه استفاده از منابع ارزي و تسهيالت خارجي بـود كـه هـم               ،برنامهمسئله مهم در اين     

ها و هم آثار مهم اجازه در بازسازي و سازندگي در آن اوضاع قحطـي ارز و اعتبـار و                      بحث
خوانيـد و     هـاي بعـد مـي       هم بعضي از عوارض سياسي منفي آن است كه در اين سال و سال             
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 هم بود و كميسيون برنامـه و بودجـه          1368ل  صورت داغ درباره بودجه سا    ه  ها ب   همين بحث 
 پيروز شود و اجازه استفاده از منابع خـارجي  تندرو توانست بر مخالفان ،هاي قوي با استدالل 

 . كه بعد از جنگ بسيار ضروري بودهاي عمراني و بازسازي از مجلس بگيرد را براي طرح
جلـسات خـارج از     هاي مجلس و حتي      بحث 1367 اسفند   26 و   25در جلسات روزهاي    

 . داغ و خواندني است،جلسه
 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 باعث معوق ماندن بـسياري از       ،اختالفات حل نشده بين نظرات مجلس و شوراي نگهبان        

 .  بودمصوبات مجلس و مايه دلسردي نمايندگان و كارشناسان
 بـا تأسـيس      اين معـضل را    ،نگري مخصوص خودشان     با تيزبيني و آينده    )ره(باالخره امام 

 حل كردنـد و     ،مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حقيقتاً جاي آن در ساختار نظام خالي بود            
حكم تأسيس آن و اعضا و اختيارات آن را صادر كردند و از آن به بعد در بعد قانونگذاري                   

دچـار مـشكلي نـشد و طبعـاً در يـك نظـام              ديگـر    ،بـست رسـيده بـود       كه در مواردي به بـن     
شـود قـوانين مناسـب         نمـي  ،گاه بدون چنين نهاد داوري      هيچ ،ظام اسالمي ايدئولوژيك مثل ن  

هـاي مهـم    ايـن اقـدام از نمونـه     . هاي متغير و نيازهاي نو را وضع و اجرا كـرد            ها و مكان    زمان
هاي امام راحل است كه فقـط از يـك مرجـع تقليـد و پيـشواي                   افتخارآميز تدابير و نوآوري   
 .واند چنين حكيمانه تدبير كندت كه مي بسيار محبوب و منتفذ است
 در )ره(نامـه مجمـع توسـط امـام      مذاكره درباره تصويب آئـين    67از همان روز اول سال      

ــود ــان ب ــارات مجمــع براســاس نظــرات فقهــي و  )ره(نظــر شــخص امــام. مي  در حــوزه اختي
تواند در هر مرحله از سـير قـوانين           شان خيلي وسيع بود و اصرار داشتند كه مجمع مي           سياسي

 .ن را بخواهد و نظر بدهدآ
 نگـران    و ديدنـد   گذاري مي   ولي با اصرار سران قوا كه آن را عامل دلسردي مراكز قانون           

 روز دوم فـروردين     . كوتاه آمدنـد   )ره( نهادها بودند، امام    لوب االختيار بودن آن   ساحساس م 
 .نامه رسيديم هم در همين بحث درگير بوديم تا به آن آئين
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 ور براي فعاليت بخش خصوصيباز كردن فضاي كش
هاي رايـج جهـاني در    خاطر افكار انقالبي و تحت تأثير بحثه  ب،هاي اول انقالب از سال 

ها و نظام طاغوتي و نقـش كارشناسـان و نقـادان سوسياليـسم و ماركسيـسم در                    مورد تبعيض 
و اقـدامات   ها     بخشنامه ،ها  نامه   آئين ، قوانين ،دولتي كردن امور اقتصادي و سياسي و فرهنگي       

فراواني در دولتي كردن امور و محدود كردن بخش غيردولتي در جريان بـود و رفتـه رفتـه                   
خـصوص كـه عالئـم     ه  شـد و بـ      ها براي متفكران جامعـه روشـن مـي          ضررهاي اين استراتژي  

 .شد فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و اردوگاه شرق هم در افق ديده مي
فـضاي اقتـصادي و فرهنگـي و آموزشـي بـراي             شاهد اوج تفكر بـاز كـردن         67در سال   

 . در اين ميدان پيشتاز بودند)ره(بخش خصوصي بوديم و امام
ها و پيشنهادهاي زيادي در مورد باز كـردن            بحث ،عالي بازسازي و سازندگي    در شوراي 

بنـدي      فضاي كسب و كار به منظـور ايجـاد رفـاه مـردم و نجـات از نظـام كـوپني  و سـهميه                        
هـاي زيـادي در        بحث .مخالفان هم كم و بيكار نبودند     البته  جامعه داشتيم و    نيازهاي مصرفي   

 .كرد ها خودنمائي مي شورا و در مجلس و در جامعه و رسانه
 و برنامه اول و 1368باالخره در مصوبات شوراي عالي بازسازي و سپس در بودجه سال          

ر مثبت آن مشاهده شـد       آثا ،هاي فراوان   ها و در رفع محدوديت      صادرات و واردات و قيمت    
 .وكم كم رونق بازار تندروهاي چپ كم شد

 
 سلمان رشدي و كتاب آيات شيطاني

 و  1367 بهمن   25پخش خبر انتشار كتاب آيات شيطاني توسط سلمان رشدي در تاريخ            
 در اعالن حكم ارتداد سلمان رشدي و مهدورالدم بودن          )ره(العمل سريع و قاطع امام      عكس

اي جهـان در اوج قـرار گرفـت و            جار بزرگ سياسي در فـضاي رسـانه       صورت يك انف  ه  او ب 
هاي مخـالف و موافـق در         ها درخصوص ابراز مخالفت و بحث        به ما و رسانه    )ره(دستور امام 

 .  مسئله مهم روز شد،سطح جهاني
هـا از      خرداد براي قاتل سـلمان رشـدي و اعـالن آمـادگي            15اعالن جايزه از سوي بنياد      

هـاي تنـد از       العمـل    بـروز عكـس    .ها را تندتر كـرد      العمل   عكس ،افراد وسوي بعضي احزاب    
 و قطـع روابـط و       نرايهاي غربي و غيره و كشيده شدن آن به سطح فراخوان سف            سوي دولت 
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الـشعاع قـرار       خيلي از امور عادي را تحت      ،فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه انقالب اسالمي      
 .داد

 نمايندگان مجلس طرحي بـراي  ،قرار گرفتچون سلمان رشدي تحت حمايت انگليس  
كليات طرح تصويب شد ولي پيشنهاد مشروط كردن قطع         .ارائه كردند قطع رابطه با انگليس     

انگلـستان  .  بحث جديدي پيش آورد    ،رابطه به عدم محكوميت كار رشدي از سوي انگليس        
وم كـردن   از كاردار ما خواسته بود كه قطع رابطه تصويب نشود و در مورد چگونگي محكـ               

 نـيم بنـد عملـي    ولـي چـون   جواب داده شد كه به مضمون مصوبه عمل كنند        ؛پرسيده بودند 
 . اعالن قطع رابطه شد1367 اسفند 16كردند طرح تصويب شد و در تاريخ 

زه وزير خارجه شوروي براي تسليم جواب نامه        دشواردنا] ادوارد[اتفاقاً آن روزها آقاي     
قات با من توصيه كرد بـيش از ايـن روابـط بـا غـرب را تيـره                    در ايران بود و در مال      )ره(امام

 .نكنيم
 

  به آقاي گورباچف)ره(نامه تاريخي امام
تحت تأثير شكست شوروي در افغانستان و مشكالت ناشي از دولتي بودن همه امـور در                

هــاي شــوروي و كــشورهاي  هــا در جمهــوري شــروع مخالفــت كــشورهاي سوسياليــستي و
 )ره( امام .خورد  چشم مي ه   فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در افق ب       ،كمونيستي بلوك شرق  

صـدر  [اي بـه گوربـاچف        گفتند كه بنـا دارنـد نامـه        1367 آذر   11در جلسه سران در تاريخ      
 را  )ره(نويس نامه امام    بنويسند و بعداً احمدآقا متن پيش     ] هيأت رئيسه اتحاد جماهير شوروي    

هيـأتي از سـوي      1367 دي   11 رد و در تـاريخ    براي مشورت در جلسه سـران قـوا مطـرح كـ           
ايـن  .  بـه مـسكو رفتنـد       )ره(آملي  براي تحويل نامه امـام        اهللا جوادي    به رياست آيت   )ره(امام

خبر و مضمون نامه مثل بمب در دنيا منفجر شـد و گـرفتن دسـت خـانم دبـاغ از زيـر چـادر            
 و وقتـي  ؛ر شده بـود  چاشني خب،توسط آقاي گورباچف كه برخالف رويه معمول ايران بود   

 برخالف رويه معمولشان به ايشان مالقـات  )ره(زه جواب نامه را آورد و امام  دنا آقاي شوارد 
 .تر شد هم خبر داغ  باز،دادند
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 بعضي از مسائل مهم خارجي
الـه و امـل از       هاي خونين بين حزب     خصوص درگيري ه  مسائل اختالفات داخلي لبنان و ب     

گرفتـه  تـر شـدن تفرقـه شـيعيان لبنـان              عميق يد تا جلو  شيادي   تالش ز  .مسائل مشكل ما بود   
مايه نگراني بود و    در اين كشور    هاي وسيع و كشتارها       مسائل داخلي الجزاير و شورش    . شود

 مسئله ديگر سـقوط هواپيمـاي آمريكـائي در          .صورت گرفت هايي   براي حل آنها هم تالش    
بـر    هـاي سياسـي مبنـي       ر حـدس  خش خبـ  پآن كه در ابتداي     سرنشين   273اسكاتلند و مرگ    

هاي اتهام به سوي خيلي از جاها ازجملـه ايـران، ليبـي،          تروريستي بودن حادثه بود و انگشت     
 اعـالن شـد فرسـوده بـودن هواپيمـا           ،گرچه پس از بررسـي     .شد  بلند مي .... فلسطين و لبنان و   

مختلـف بـه   دار در مقـاطع   صورت سـريال دنبالـه  ه  اما مسئله تمام نشد و ب  ،عامل سقوط است  
 .شد هاي گوناگون مطرح مي مناسبت
 از  »المقـراوي «هاي بعد باالخره ليبي مسئول حادثه شـناخته شـد، و شخـصي بـه نـام                   سال

هاي زيـادي از ليبـي گرفتـه شـد و بـه تـازگي بـار                اهالي ليبي محكوم به حبس ابد شد و باج        
خـاطر  ه  بـ ،سئله انساني چون دولت اسكاتلند به عنوان يك م؛ز شده  سا  ديگر آن حادثه مسئله   

اينكــه معلــوم شــد المقــراوي مبــتال بــه مــرض خطرنــاكي اســت و روزهــاي آخــر عمــر را   
بـا پـيش آمـدن انفجـار         1389در سـال     .شـود داده   اجازه داد او به ليبي تحويـل         ،گذراند  مي

هـاي   سكوي نفتي در خليج مكزيك آمريكا و فوران روزانه شصت هزار بشكه نفت بـه آب             
پتروليوم مسئول شناخته   بريتيش   شركت   ،زيستي ررهاي فراوان مادي و محيط    دريا و بروز ض   

انـد كـه بـراي گـرفتن           شركت بي پـي را عامـل آزادي مقـراوي اعـالم كـرده              ، مخالفان .شد
 .  البي كرده است،امتيازات فراوان نفتي از ليبي

بـين  . داشـت  مـي مسئله مهم ديگر اوضاع افغانستان بود كه بـه نحـوي مـا را هـم مـشغول                
 در ايـران  . گانه احزاب شيعي اختالفاتي بـود هشتتالف ئگانه احزاب سني و ا   هفتائتالف  

ــراي تقويــت      ــسي ب ــا كنفران ــستان و تقويــت همكــاري آنه ــاد افغان ــشكل جه ــراي حــل م ب
] اهللا صـبغت [ آقـاي    ،مشتها دا   در مالقاتي كه با سران گروه      .دشها در ايران برگزار       هماهنگي

گانه اهل سنت مقيم پاكـستان و آقـاي خليلـي بـه             هفت  وي ائتالف   مجددي به عنوان سخنگ   
گانه شيعه مقيم  ايران و آقاي قاضي امين گزارش دادند و از               هشتعنوان سخنگوي ائتالف    

هاي جمهوري اسالمي تشكر كردند و بر اسالمي بودن ماهيت جهاد بـا اشـغالگران و                  كمك
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من هم درباره ضرورت وحدت و پرهيـز از     هاي داخلي افغانستان تأكيد نمودند و         كمونيست
 .اختالفات مذهبي و خودداري از اقدامات افراطي تأكيد نمودم

 
 مقامي رهبري اهللا منتظري از قائم ح قانون اساسي و عزل آيتاصال

 بحـث اصـالح قـانون اساسـي در حيـات            ،بس در محافل سـطح بـاال        بعد از اجراي آتش   
راديو آمريكـا خبـري از منـابع داخلـي در           ماه   خرداد   بعد از آنكه در   . شد   مطرح مي  )ره(امام

 بـا اينكـه خـود مـا در ايـن بـاره اطالعـي             ، به سرطان پخش كـرده بـود       )ره(مورد ابتالي امام  
سـر ايـن    ي در محافل خودي بـر   يها   اما نگراني  ،دانستيم  نداشتيم و آن را كذب و شيطنت مي       

جمله مسئله اصـالح    از؛شد طرح ميي احتياطي هم مياحتمال به وجود آمده بود و پيشنهادها      
، اما روز آخر اسفند     بود )ره(هاي كور در زمان حيات امام       قانون اساسي و حل بعضي از گره      

 را درباره مشورت عزل آقاي منتظري و اصالح قانون اساسـي در        )ره( احمد آقا پيام امام    ،ماه
 .آوردقوا جلسه سران 
از جانـشيني  را اهللا منتظـري   دند كه بنا دارند آيـت   به سران قوا اطالع داده بو      )ره(قبالً امام 

 مـشورت كـرده بودنـد و خودشـان       ،رهبري خلع كنند و دربـاره اينكـه چگونـه انجـام شـود             
  احضار اعضاي خبرگان و اعالن عدم صـالحيت          -2 حكم مستقيم خودشان     -1راهكارهاي

 ضمن ابراز ، زياد جلسه سران پس از بحث.هاد عزل ايشان به خبرگان را مطرح كردندنو پيش
 اوالً بايـد    ،)ره( نظر داد كه در صـورت تـصميم امـام          ،نگراني از موضوع عزل آقاي منتظري     

بفرماينـد و راه را بـراي       اعـالم   اي مستدل به ايشان و ديگران تـصميم را             در نامه  )ره(قبالً امام 
ابتـدا   ،رفع اشكاالت باز بگذارند و در صورت عدم حصول نتيجه و رسيدن به تصميم قطعي              
 . قانون اساسي اصالح گردد و سپس اقدام به عزل براساس قانون اساسي جديد بشود

 
 اكبر هاشمي رفسنجاني 

15/5/1389 
 
 
 



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آيت اهللا هاشمي رفسنجاني  1367 -



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
 36  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 
 
 ناشر يادداشت 
 
 
 
 
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

ه وند كريم را شاكريم كه بـه مـا توفيـق عطـا فرمـود تـا كتـاب ديگـري از مجموعـ                       خدا
اهللا هاشمي رفسنجاني را به پژوهشگران، مورخـان و عالقمنـدان بـه               كارنامه و خاطرات آيت   

آنها كـه بـا روال كـار انتـشار ايـن مجموعـه              . تاريخ انقالب شكوهمند اسالمي تقديم نمائيم     
هـاي پرافتخـار بعـد از        هاي روزانه يكي از سال      دانند كه هر سال يادداشت      آشنايي دارند، مي  

 . شود مي  تنظيم و چاپ ،ب اسالميپيروزي انقال
 آغـاز شـده و بـه لطـف خداونـد            1360هاي شخصي از اول فروردين سال         اين يادداشت 

 حاوي كارنامه و خاطرات     »عبور از بحران  «كتاب  .  تا به امروز ادامه دارد     ، نگارش آن    متعال
. ه اسـت  چهارده سال پيش منتشر شد و تاكنون بيش از ده بار تجديد چـاپ شـد      ،1360سال  

تـر    ها، مـا را بـه ادامـه راه مـصمم            استقبال گرم و صميمي فرهيختگان جامعه از اين يادداشت        
 بي وفقه هر سال حداقل يك كتاب به زيور طبع آراسته شـده              ، و بحمداهللا از آن سال     هساخت
 .است

المللي   سال گذشته در نمايشگاه بين    ،»دفاع و سياست  «آخرين كتاب منتشر شده با عنوان       
عـالوه بـر    .  بار به چاپ مجـدد رسـيد       شش ،ب تهران رونمايي شد و در اين مدت كوتاه        كتا

هـاي جمعـي و تارنماهـاي اينترنتـي،           نقدها، مقـاالت و مطالـب منـدرج در نـشريات، رسـانه            
اي از تهــران و شــهرهاي مختلــف كــشور و همچنــين از طــرف   هــاي دلگــرم كننــده تمــاس
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 در غرفه دفتر نشر معـارف انقـالب  . كنيم ت ميهموطنان ارجمند مقيم خارج از كشور درياف     
نيز نظرات بازديد كنندگان در دفتـري ثبـت شـده و بـه              المللي كتاب تهران      در نمايشگاه بين  

 . رسد اهللا هاشمي رفسنجاني مي نظر آيت
ان عزيـز  نـ  به درخواست هم ميه،هاي خاطرات   بخش بزرگي از بازخورد مخاطبان كتاب     

گـاهي نظـرات ارزشـمندي دربـاره        . دراظهار لطـف اختـصاص دا     به ادامه انتشار خاطرات و      
ها و يا اسـناد انتـشار يافتـه در كتـاب و همچنـين پيـشنهادهاي سـازنده در                       محتواي يادداشت 

شود كه بسيار قابل اسـتفاده        تر كردن كتاب و رفع كمبودها و نقايص ارائه مي           خصوص غني 
رسد كه از نظر تاريخي بسيار مهم   ميگاهي عكس، نامه و يا سندي به دستمان. و مفيد است

كوتـاه سـخن   . شـود  هاي بعدي مورد استفاده واقع مي چنين مواردي در چاپ   . و جالب است  
 ،هاي دفتـر نـشر معـارف انقـالب          اينكه از اين همه لطف و مرحمت مخاطبان ارجمند كتاب         

 . تدام باشد همچنان پابرجا و مس،صميمانه سپاسگزاريم و اميدواريم اين ارتباط دو سويه
بالـد كـه توفيـق آن را يافتـه اسـت كـه سـهمي ولـو                   دفتر نشر معارف انقالب به خود مي      

داشته باشد و صفحاتي بر تاريخ زرين انقالب اسـالمي و يادمـان       ماندگار  اندك در اين كار     
تشويق و ترغيـب فرهيختگـان و ملـت شـريف و فهـيم ايـران                . روزهاي دفاع مقدس بيفزايد   

 ساخته است تا تالش خود را    تر ما را در ادامه مسير، مصمم     ) ره(گان راه امام  اسالمي و دلباخت  
 . تر كنيم هاي تاريخ انقالب اسالمي افزون براي انتشار كتاب

كه سـال بـسيار بـا اهميتـي در فـراز پايـاني دفـاع مقـدس و آغـاز مرحلـه                        1367 سال در
 فرمانـدهي  و قـوا  كـل  فرمانده جانشيني رفسنجاني هاشمي اهللا  آيتباشد،    بازسازي كشور مي  

 امام حضرت نمايندگي و اسالمي شوراي مجلس رياست همچنين. بودند دار  عهده را جنگ
 برعهـده  را  و عضويت در شوراي عالي بازسـازي كـشور           دفاع عالي شوراي در) ره(خميني
 كـالن  هـاي   سياسـت  بـه  مربوط هاي  گيري  تصميم در عمالً ،امام به نزديكي دليل به و داشتند
 . كردند مي ايفا اي برجسته نقش كشور،

 در تحريـر  رشـته  به نوشت روز صورت به روزها آن در ايشان قلم به كه مطالبي بنابراين
 عمـل  و روحيـه  تفكـر،  از بخـشي  دهنده نشان سندي، و روايي اهميت بر عالوه است، آمده

 تـاريخ  هـاي   عيـت واق تـدوين  در خاطرات اين قطعاً و باشد  مي ها  سال آن در كشور مسئوالن
 .بود خواهد مورخان و پژوهشگران براي ارزشمندي و مفيد دستمايه اسالمي، انقالب
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 جملـه  از فرهنگـي  نهادهـاي  بيـشتر  حمايـت  بـا  اسـت  اميـدوار  انقـالب  معارف نشر دفتر
 هـاي   مـساعدت  و همكـاري  اكنـون  كـه  ــ  اسـالمي  جمهـوري  ملي كتابخانه و اسناد سازمان
 شما به را مجلدات سريع عرضه توفيق اسالمي، ارشاد و فرهنگ رتوزا و ـ دارند اي  شايسته

 .آورد دست به محترم خوانندگان
 و پاكيزه صحيح، متوني تا گيرد  مي كار به را خود تالش نهايت انقالب معارف نشر دفتر
 مـسير  ايـن  در. دهـد  انتـشار  تاريخي مستندات و ها  نقشه ها،  عكس و اول دست اسناد با روان

 هـاي   نامـه  و سـند  عكـس،  ارسـال  بـا  كـه  هـستيم  بزرگوار و فرهيخته هموطنان اريي نيازمند
 .باشند سهيم فرهنگي بزرگ كار اين در تاريخي

 عزيــزم دوســت  وبــرادر ارزشــمند مــساعدت و همكــاري از دارم ويــژه تــشكر هچنــين
 و انـصاري  حميـد  آقاي جناب و خميني حسن سيد حاج والمسلمين االسالم  حجت حضرت
 و كردنـد  زحمـت  قبول كه) ره(خميني امام آثار نشر و تنظيم دفتر در تالشگرشان همكاران

 صائب نظرات و كردند مطالعه را كتاب اين جمله از دفتر هاي  كتابهاي گذشته،     مانند سال 
 .باشد داشته استمرار همكاري اين اميدوارم. دادند ارائه را مفيدي و

 بتـوانيم  تا دارد ارزاني ما بر را خود وفيقاتت ،نمائيم  مي مسئلت سبحان خداوند درگاه از
 خـوبي  بـه  تـاريخي  وظايف انجام در را خود سهم و باشيم اسالمي ايران فرهنگ خدمت در
 .كنيم اداء

 آقايـان  جناب انقالب معارف نشر دفتر در همكارانم هاي تالش از دانم  مي الزم پايان در
 مـسعود  اسـدي،  مجيـد  كبود،  خيمه جالل ي،باريكان داريوش موسوي، نقي علي سيدمتين جنتيان،   

 ويراســتار همچنـين  و زاده كاشـاني  خــانم سـركار و عبــاس بـاقي  اشـكان هاشـمي،    هاشـمي، 
 .كنم تشكر و قدرداني باستاني قادر آقاي جناب مجموعه

 
  انقالب معارف دفترنشر

 1389  زمستان - هاشمي محسن 
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  1987 س مار21                        1407 رجب 20    |  فروردين 1 شنبه

             
] موسـوي [اهللا    اي و آيـت     اهللا خامنـه    آيـت . ساعت هشت صبح بـه دفتـر حـضرت امـام رفـتم              

از ايـشان تقاضـا كـرديم  از    . خـدمت امـام رفتـيم   . 1اردبيلي، مطابق قـرار قبلـي آمـده بودنـد       
. ايشان در جوار منزلشان درسـت شـده  ، در مواقـع خطـر اسـتفاده كننـد                  پناهگاهي كه براي    

 بـه   تـا  دانند ،  آمـادگي ندارنـد        ايشان چون اصابت موشك به منزلشان را احتمال ضعيفي مي         
فرمودند موشـكي   . هاي ما بي تأثير نبود ،  ولي قول جدي هم ندادند             استدالل. پناهگاه بروند 

 .طقه فرمانيه خورد  ، صداي مهيبي داشتكه  ساعت يازده و نيم ديشب به من
اين آيـين نامـه     . سپس درباره آئين نامه مجمع تشخيص مصالح حكومتي مذاكره كرديم         

 
 . آيت اهللا خامنه اي، رئيس جمهور و آيت اهللا سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي نيز رياست قوه قضائيه را بر عهده داشتند- ١
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 .ديم

                                                

رفـت و  . گفتند ممكن اسـت مـسير كـار پيچيـده و طـوالني شـود      . اند را  هنوز امضا نفرموده   
ن مـصوبه   باالخره قرار شد در مـت     . برگشت متعددي بين شوراي نگهبان و مجلس الزم است        

اي بتوانـد موضـوع را در         اي بگنجانند كه در صورت تصويب،  مجمع ، در هر مرحلـه              جمله
 .1دستور كار خود قرار دهد

 بـراي امـام     ،ديـده بـودم   » قادريـه «بخشي از اعمال عجيبي كه در سـفر بانـه از دراويـش              
 تردسـتي و     هم احتمال  ؛ اند  ايشان هم گفتند در جواني چنين مناظري را ديده        . تعريف كردم 

 سـپس در دفتـر امـام ، روي مـتن            .2هـاي روحـي     بندي است و هم احتمال بروز قدرت        چشم
مورد نظر امام مشاوره كرديم و متني را پيشنهاد دا

رجب هم آمد و      مشهدي.  جمعي از محافظان براي ديدار عيد آمدند        . به منزل برگشتيم    
.  فرود آمـده اسـت ، توضـيح داد    عيدي گرفت و درباره موشك ديشب كه نزديك منزلش      

س أاصابت موشك ، دو سه خانه را خراب كرده و هفت يا هشت نفـر را كـشته و چنـدين ر          
هـزار تومـان بـه        ؛  معموالً هرسال         ام  عيدي محافظان را قبالً داده    ] . تلف شده است  [ گوسفند  

 .دهم هر يك از آنها مي
عت يك بعدازظهر به ايستگاه راه آهـن       سا ،هايشان   و بچه  3عفت و فاطمه و فائزه و سعيد      

محـسن قـبالً رفتـه اسـت؛ مهـدي و ياسـر هـم در جبهـه         . رفتند كه با قطار به رفسنجان بروند      
فرمانـدهان ارتـش     .عفت سفارش كرد كه حال آنهـا را بپرسـم و بـه او اطـالع دهـم                 . هستند
 . نداريم گفتم ديد و بازديد،خواستند براي مراسم عيد بيايند كه مطابق معمول مي

از صداي آن به نظر . ساعت چهار ونيم بعدازظهر ،  موشك عراقي به فضاي تهران رسيد
رسيد در فضا منفجر شده است ؛ چون همين لحظه مشغول نوشتن خاطرات هستم، هنـوز                  مي

بعد از ساعتي معلوم شد كه در منطقه بلوار ابوذر . ام خبر سرنوشت موشك را دريافت نكرده
 . نفر مجروح داشته است 16 نفر شهيد و 9به منطقه مسكوني خورده و ] ن در شرق تهرا[  

 ،يـزد و نـائين  راه آمد ، از نائين اطالع داد كه در بين        محسن كه از رفسنجان به تهران مي      
 

 .1380عباس بشيري، انتشارات صدف سماء، » نه و كارنامه مجمع تشخيص مصلحت نظام،پيشي« كتاب ← براي آگاهي بيشتر - ١
 .503، صفحه 1388به اهتمام عليرضا هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمي رفسنجاني، دفاع و سياست سال « كتاب ← - ٢

 ياسر فرزندان ايشان و دكتر حميد الهـوتي و دكتـر سـعيد     بانو عفت مرعشي همسر آقاي هاشمي است و فاطمه، محسن، فائزه، مهدي و         - ٣
همچنـين سـارا، مونـا، حـسن و علـي         . هاي آقاي هاشـمي هـستند       الهوتي دامادها و اعظم هاشمي پور، فرشته هاشمي و مريم ساالري عروس           

 . هاي ايشان هستند الهوتي و عماد، عليرضا، احسان، فواد، ياسين و ليلي هاشمي، نوه
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هـاي     ماشـين شـده و ماشـين       هاي  شيشههمه  طوفان شن شديدي وزيده و باعث شكسته شدن         
مانـد كـه ماشـين را درسـت           خاطر شب را در نـائين مـي       به همين   .  اند  آسيب ديده نيز  زيادي  
 .كند

تـشخيص  [  خواسـتند بـه آئـين نامـه مجمـع       درباره متني كه امام مـي  . شب احمدآقا آمد    
ها و لـوايح، بعـد    اضافه كنند ، مشورت كرديم ؛ نظر ما اين شد كه در طرح        ]  مصلحت نظام   

ئل مهم كشور ، با كسب اجـازه   از تصويب مجلس و نظر اول شوراي نگهبان و در مورد مسا           
روساي قواي قضائيه و [اي  با آقايان موسوي اردبيلي و خامنه. در هر مورد از امام عمل كنيم      

 .هم تلفني مشورت شد؛ آنها هم قبول كردند] مجريه
، تلفنـي شـكايت كـرد كـه         ] نامزد نمايندگي مردم تهـران      [ اي    زواره] سيد رضا   [ آقاي  

 . نامزدي ايشان را رد كرده استهيأت اجرائي ، صالحيت
 
 
 1988 مي 22                            1408 شعبان 3   |   فروردين 2شنبه  سه

 
وزير كشور ، درباره صالحيت بعضي  ] سيد علي اكبر محتشمي پور      [ با آقاي   . در منزل بودم  

صـالحيت  هـاي اجرائـي       گفت هيـأت  . از نمايندگان فعلي براي مجلس آينده مذاكره كردم       
اي از خـط      اند؛ اكثـر آنهـا از خـط محافظـه كـار و عـده                سيزده نفر از نمايندگان را رد كرده      

 فهـيم ] مرتـضي [نيـا،   اسـدي ] عبدالرضا[اي،  زواره] سيد رضا[جمله آقايان  مقابل  هستند، من  
قاسـم  [محمدي،  ] يونس[افرازيده،  ] سيد فرج اهللا  [حسيني سيرجاني،   ] سيد احمد [،  ]كرماني[

سـيد محمـد مهـدي      [معمـاري،   ] قاسـم [مزارعـي،   ] جمشيد[صدقياني، فوادكريمي،   ] ادمهرز
هيأت نظـارت شـوراي   . آيد شجوني و كاري از دست او برنمي] جعفر[شيرازي و  ] طباطبايي

 .نگهبان بايد نظر نهايي را بدهد
 پذيرند و نظرشان اين است كه مجمـع         احمدآقا اطالع داد كه امام قيود پيشنهادي را نمي        

اي و مسائل مهم ديگر را بدون كسب اجـازه مـوردي              ها و لوايح را در هر مرحله        بتواند طرح 
شود و عمالً ديگران      گفتم باعث دلسردي نهادهاي نظام مي     . از امام در دستور كار قرار دهد      

 .آورد؛ ايشان هم با نظر من موافق بود تفاوتي پيش مي بينند و بي اختيار مي خودشان را بي
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امروز  عراق چند شهر را بمبـاران كـرده و در سـه        . ك عراقي به تهران خورد      عصر موش 
 سـاعت از    36 .داده شـد  قابله بـه مثـل       م دستور. روستاي مريوان  بمب شيميايي انداخته است      
 .1زدن شهرهاي عراق خودداري كرده بوديم

آمـد و  فيلمـي را   ] رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسـالمي  [ شب اخوي محمد  
انـد؛ خيلـي وحـشتناك و         كه در ارتباط با بمباران شـيميايي  شـهر حلبچـه تهيـه كـرده               آورد  
. شـوند  اگر در داخل ايران پخش شود ،  مردم از حمله شيميايي متوحش مي    . 2بار است   رقت

 .براي تبليغات خارجي خوب است
  نـائين را     -مـشكل گرفتـاري در طوفـان شـن در مـسير يـزد             .  محسن از رفسنجان رسـيد    

 .هاي ماشين شكسته است تعريف كرد؛ خطرناك بوده  و همه شيشه
 
 

 1988 مي 23                        1408 شعبان 4   |    فروردين3چهارشنبه 
 

بـراي ديـدار بـا مجروحـان جنگـي بـه            . تا ساعت هشت و نيم صبح در منـزل مطالعـه كـردم            
  كوتـاهي داد و گفـت بيمارسـتان         رئيس بيمارستان گـزارش   .  بيمارستان لقمان الدوله رفتيم     

 كـه نـصف آن بيمـار دارد و حـدود نـصف ايـن تخـت هـا ،                     اسـت پانصد تختخواب   داراي  
مجروحان جنگي و عمدتاً مصدومان شيميايي  شهر حلبچه و از مردم كـرد عـراق  هـستند و         

 .باشد يمعموالً در ايام عيد  ، بيمارستان خلوت م. اند ها را آماده پذيرش نگه داشته بقيه تخت
 

اي كـه از آغـاز جنـگ شـهرها      در تقريبـاً سـه هفتـه   «: كنـد  ي بي سي در گزارشي حمالت عراق به شهرها را چنين توصيف مـي         راديو ب   - ١
نقاط مختلف .  موشك در خاك ايران فرود آمده است100 موشك به تهران و اطراف آن اصابت كرده و در مجموع 75گذرد، بيش از     مي

پراكندگي نقاط هدف . اند ، سوپرماركت و مجموعه مسكوني در اين مدت مورد حمله قرار گرفتهتهران از جمله بيمارستان، ساختمان دولتي
هـايي كـه بـه     اكثـر موشـك  . دهد، اگر چه واضح است كه تلفات زياد بوده است اي از خرابي در سطح وسيع به دست نمي     قرار گرفته، نشانه  

شود كه اصابت يك يا دو موشك به  نقاط مسكوني، خرابي و تلفات زيادي           ه مي تهران اصابت كرده بيشتر از چند نفر تلفات نداشته اما گفت          
  . 11 ، صفحه 2/1/67هاي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي،  گزارش«نشريه :  منبع ».به دنبال داشته است

در . اي بمبـاران شـيميايي شـد       هاي نيروي هوايي ارتش بعث عراق به طور وحشيانه           توسط جنگنده  1366 اسفند سال    27  شهر حلبچه در      - ٢
هنگام بمباران، حلبچه در تصرف ايران .  هزار نفر از مردم به ويژه زنان، كودكان و سالخوردگان اين شهر قتل عام شدند5اين حادثه بيش از   

 گاز خـردل، سـارين،   گازهاي سمي به كار رفته از سوي ارتش بعث عراق در حلبچه،  . بود و جرم آنان استقبال از رزمندگان اسالم تلقي شد         
 .هاي غربي به رژيم بعث عراق تحويل داده بودند تابون و وي اكس بود كه اين بمب ها را برخي دولت
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زنـان و اطفـالي كـه از بـستگان خـود            . هاي دلخراشي از وضع مردم حلبچه ديـدم         صحنه
...  ها از يك ماهه تا چند ساله        بچه. اطالع بودند و مرداني كه خبر از خانواده خود نداشتند           بي

براي رسـاندن آنهـا بـه تهـران خيلـي      . همگي از برخورد نيروهاي ما و مسئوالن راضي بودند  
خودشان مدعي بودند حـدود شـش هـزار نفـر كـشته و بـيش از آن تعـداد                    . است  كار شده   

آمـار هنـوز    .  حدود دو هزار نفر كشته دارنـد       ،گويند  مجروح دارند ولي مراجع رسمي ما مي      
هـاي منطقـه  ، ممكـن اسـت افـرادي              ها و زيرآوارهـا و در بيابـان         چون در خانه  . دقيق نيست 

 . باشند
بچه يكصدوسي هزارنفر جمعيت داشته كـه اغـراق بـه نظـر              اكثراً مدعي اند كه شهر حل     

انـد    اشخاص وارد خودمان ، حدود هفتادهزار  نفر جمعيت اصلي را برآورد كرده            . 1رسد  مي
از نيروهـاي خودمـان هـم تعـدادي     . اند  كه حدود نصف آنها در هنگام تصرف در شهر بوده         

اهللا و    در دزلي و سه راه حزب     . ندمصدوم شيميايي بودند كه عمدتاً در عقبه بمباران شده بود         
روحيـه خـوبي    .  هـستند    )ع(ابيطالـب   بـن   ها در حلبچه و خرمال و بيشتر از لـشكر علـي             بعضي
اي  هديـه . اي كردم ،  ولي احساساتي بـودم         مصاحبه.  اغلب  از بيمارستان راضي بودند      .دارند

 . پسته و گل و كتاب: مختصر براي همه بيمارها برديم
امـروز شـرارت زدن شـهرها از طـرف عـراق            . هـا را خوانـدم        گـزارش . به مجلس رفـتم   

قـرار شـد بـه منطقـه     .  آمد  و زمان عمليات آينده را گفت        2سنجقي] ابراهيم  [آقاي  . نداشتيم
 .عصر به منزل آمدم. برود 

گفت خانواده امـام  . عفت از كرمان تلفن كرد و احوال محسن و مهدي و ياسر را پرسيد        
.  برونـد 3]هاشـميان  [ قرار است فردا هم به رفسنجان منزل شيخ محمـد      .هم در كرمان هستند   

 . هم بروند4گفتم به نوق
نخـست وزيـر ، تلفنـي گفـت چـون امـروز عـراق شـرارت                 ] ميرحسين موسـوي    [ آقاي  

 .متوقف كنيم]  زدن شهرهاي عراق را [ نداشته، خوب است ما 
 

 . هزار نفر سكنه داشته است80 ميالدي تعداد 2007  طبق آمار رسمي حلبچه در سال - ١

 . اهللا هاشمي فرمانده جنگ بود اه پاسداران با آيت  آقاي ابراهيم سنجقي يكي از فرماندهان سپاه، رابط ميان فرمانده كل سپ- ٢

 .اهللا هاشميان نماينده ولي فقيه و امام جمعه رفسنجان و پسر عموي آقاي هاشمي هستند  آيت- ٣
 زادگاه آقاي ، شمال غربي رفسنجان كه متشكل از چندين پاره آبادي و روستا كه بهرمان يكي از روستاهاي آناست دراي   نوق منطقه- ۴

 .باشد ميهاشمي 
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عواقب جنگ شهرها، حتـي بـا   بر قاطع برخورد كردن و پذيرفتن      او  . شب احمد آقا آمد   
 .تأكيد داشت ... تعطيل كردن  مدارس و خلوت كردن تهران و

را از قطعــات ] شــهيد همــت[ســپاه ] صــنايع[محــسن، گــزارش بررســي گــروه موشــكي 
هايي با اظهـارات قبلـي آنهـا دارد و هنـوز هـم احتمـال                  هاي عراقي آورد كه تفاوت      موشك

 .1رود تغيير نظريه مي
 

 
 1988 مي 24                           1408 شعبان 5   |  ردين  فرو4پنجشنبه 

 
سنگيني حيواني را روي بدنم احساس      :  ديشب در خواب دچار كابوس شدم ولي كوتاه بود        

بارهـا  .  سابقه نيـست   بي ؛با ذكر خدا و استعاذه رفع شد      . توانستم تكان بخورم    كردم و نمي    مي
 .نظير اين حالت برايم پيش آمده است
محافظان صبحانه  . خورد  او صبحانه را سر كارش مي     .  بعد از نماز ،  محسن سركار رفت       

آمريكـا هـم عـراق را بـه خـاطر           . اخبار  راديـو صـداي آمريكـا را گـرفتم          . را حاضر كردند  
استعمال سالح شيميايي عليه مردم حلبچه، به صورت كمرنگ محكوم كرده و موج خـوبي               

 .برخاسته است 
 10ع داد، ديشب نيروهاي ما ارتفاعي را در منطقـه عمليـاتي  والفجـر                آقاي سنجقي اطال  
هوا سرد شده است،  خدا كنـد كـه بـه حـد              . اند  گشت، تصرف كرده    كه دست به دست مي    

هـا بـاز    معموالً در اين فصل كـه شـكوفه  . يخبندان و سرما زدن محصوالت  كشاورزي نرسد 
 . شود شود، چند روزي هوا سرد مي مي

ها   تا ساعت ده و نيم صبح گزارش      .  ه با خبرنگاران خارجي به مجلس رفتم        براي مصاحب 
 .ايم  و موفق بوده است  را ديشب انجام داده10مرحله پنجم عمليات والفجر . را خواندم

ساعت ده و نيم  كه جلسه مصاحبه آماده شده بود، در همان لحظه وضعيت قرمـز شـد و                   
 

ها وزن مواد انفجاري   كه عراقيندكرد، قبالً نظر داده بود هاي روسي كه به تهران اصابت مي سپاه درباره موشككارشناسان صنايع   - ١
سوخت آن را زياد حجم مخزن اند و   كاهش داده– يعني يك پنجم – كيلو گرم 160 كيلو گرم به 800را از » اسكاد بي«هاي  موشك
 .  كيلومتر افزايش يابد و به تهران برسد500 كيلومتر به 300اند تا برد آن از  كرده



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

47 

                                                

براي به هم زدن مصاحبه من اين زمان انتخاب شده          البد  . پنج موشك عراق به تهران خورد       
بـه جلـسه مـصاحبه رفـتم و همـان           .  بوده اسـت   10و تحت تاثير مرحله پنجم عمليات والفجر      

لحظه ششمين موشك هم رسيد ولـي مـن و حـضار  ، خونـسردي خـود را حفـظ كـرديم و             
 و بعـد بـه       .2اي صـحبت كـردم       قبل از مصاحبه ، چنـد جملـه        . 1مصاحبه به خوبي انجام شد    

 .؛ مصاحبه تا ظهر طول كشيد3سواالت پاسخ دادم
 

امروز در تهران همزمان با برگزاري مصاحبه مطبوعاتي علي اكبر هاشمي رفـسنجاني،             « :  راديو بي بي سي در اين باره چنين گزارش داد          - ١
هنگامي كه هاشمي رفسنجاني در : گويد ن مصاحبه حاضر بود ميموريس جنت خبرنگار بي بي سي كه در آ. چند موشك عراقي منفجر شد

مجلس خود را براي گفت و گو با خبرنگاران آماده مي كرد، چهار انفجار روي داد كه صـداي آن در سـاختمان مجلـس پيچيـد و كركـره               
د، خونـسردي خـود را حفـظ كـرد و           هاشمي رفسنجاني در اين هنگام كه جنگ شهرها از سـر گرفتـه شـده بـو                . ها را به تكان درآورد      پنجره

 » .حركتي از بيم و هراس از خود نشان نداد

 در ابتداي اين كنفرانس خبري، آقاي هاشمي از زحمتي كه خبرنگاران براي رفتن به حلبچه تحمل كرده و باعـث انعكـاس ايـن فاجعـه         - ٢
در شـوراي  ) ره(نماينده امـام  . ه مراكز خبري دنيا فعال شود     اند، قدرداني و اظهار اميدواري كرد كه  وجدان خواب آلود            بزرگ در دنيا شده   

ايـن اولـين عمليـات جمهـوري        «:  و وجوه تمايز آن با عمليات قبلي اشاره كرد و گفـت            10هاي عمليات والفجر      عالي دفاع، سپس به ويژگي    
جالب اينكه ايـن چنـد      . اق تصرف شد  اسالمي بود كه با وجود مردم اين منطقه در شهر صورت گرفت و بخش مسكوني قابل توجهي از عر                  

اند و همين روزهاي آخر، صدام ادعا كرده بود كه بـا توپخانـه ايـن       شهر در تمام مدت جنگ در معرض برد توپخانه جمهوري اسالمي بوده           
دم همكـاري بـا   نظير باشد كه كشوري، مردم شهرهاي خـود را بـه خـاطر عـ     شايد اين در نوع خود بي. شهرها را مورد حمله قرار خواهد داد     

آقاي هاشمي با اظهار تعجب از عدم توجه مراكز خبري دنيا و ناظران جهاني و به » .اش، اين گونه سفّاكانه بمباران كرده باشد نيروهاي نظامي
 نظـامي،  اي خواهد شـد كـه قدرتمنـدان    فاجعه بمباران شيميايي حلبچه و شهرهاي مجاور، كالً در تاريخ محكمه        « : ها تأكيد كرد    ويژه دولت 

اگر ماجراي استفاده از سالح شيميايي سال گذشته عراق، در سازمان ملل تأثير كرده بود . شوند سياسي و تبليغاتي جهان در آن فراخوانده مي
در خليج فـارس  اما به جاي تنبيه، ما ديديم كه نيروهاي ناتو و حاميان رژيم عراق             . افتاد  و عراق تنبيه شده بود، اين فاجعه بار ديگر اتفاق نمي          

هايي را كه رژيم عراق فاقد آن بود، در اختيارش گذاشتند و اين بار هم ديديم كه بـا مطـرح كـردن امـا و اگرهـا و                               حضور يافتند و موشك   
هاشمي « كتاب ←» .خواهند كه اين فاجعه را لوث و مسئول اين جنايت را به نحوي تبرئه كنند ها، به نحوي مي     ها و قضاوت    آوردن گزارش 

 .1389محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  فسنجاني، مصاحبهر
 در اين مصاحبه آقاي هاشمي به سئواالت خبرنگاران روزنامه تايمز لندن، راديو بي بي سي، تلويزيـون سـي ان ان، تلويزيـون اي تـي ان             - ٣

راديو بي بي سي در گزارش خود چنـين  . وزنامه رسالت پاسخ دادانگليس، مجله بروكلي چاپ اتريش، كيهان عربي، واحد مركزي خبر و ر  
هاي شليك شده به تهران ساخت شوروي است، آيا او از  از او پرسيدند كه با توجه به اظهارات مقامات ايراني مبني بر اينكه موشك  « : آورد

هـاي منفجـر نـشده را مـورد مالحظـه قـرار          وشـك كارشناسان ايراني م  « :  آقاي هاشمي گفت   ؟اين بابت، به دولت شوروي اعتراض مي كند       
كارشناسان ايرانـي ضـمناً   .  در اتحاد شوروي ساخته شده است   1986 و   1985هاي    ها در سال    اند كه اين موشك     اند و به اين نتيجه رسيده       داده

ا در نظـر داريـم كـه در    مـ . هاي اسكاد ساخت شوروي داده شده اسـت       وسيله متخصصان شوروي در اين موشك       كشف كردند، تغييراتي به     
خـاطر داشـته باشـيم كـه اتحـاد شـوروي همـسايه ماسـت و مـا           اما بايد به. ها به عراق با اتحاد شوروي صحبت كنيم      مورد فروش اين موشك   

هاشمي رفسنجاني از لحاظ سياسي در مورد ادامه جنـگ و نقـش سـازمان ملـل متحـد، لحـن       » .مان با اين كشور تيره شود   خواهيم روابط   نمي
 تندتري به اظهارات خود داد و گفت كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در تالش براي پايان دادن به جنگ، كار خود را درست انجام      
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بعـد از   .  گزارش آمـادگي بـراي عمليـات ويـژه را داد           ،نژاد  مهدي] فريدون  [ظهر آقاي     
 .ها و تماشاي ويدئو نشستم عصر به مطالعه گزارش. ناهار به منزل آمدم
يش روي  آزمـا -] سـجيل [كيلـومتري سـپاه   120براي آزمايش موشك . محسن دير آمد 

در آزمايش، نازل موشك ذوب شده و ادامه كار تا سـاخت  يـك نـازل                 .   رفته بود     -سكو  
 .مقاوم تر عقب افتاده است 

آقاي سيداحمد موسوي از لبنان آمد  و گزارشي از نتـايج تحقيقـات سـفير انگلـيس در                   
ر رسـتگا ] تقـي [،  متوسـليان ] احمد[موسوي و   ] سيد محسن [بيروت شرقي، درباره سرنوشت     

 رد پاي آنهـا را      ؛دهند  احتمال زنده بودن آنها را مي     . ربوده شده آورد  اخوان  ] كاظم[مقدم و   
 .1اند تا يك زندان فاالنژيست ها پيدا كرده
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پيش از  هاي    سالسته كاري كه از     هاي البرز و پ     محسن براي سركشي به زمين    . در منزل بودم  
امـروز  بيـشتر وقـتم بـه تماشـاي           .  پيروزي انقالب شروع شده است، ديـشب بـه  قـم  رفـت              

 .ها گذشت تلويزيون و ويدئو و خواندن گزارش
 

كنيم و افزود كه سازمان ملل متحـد بايـد فـوراً              او گفت ما شواهدي كه حاكي از قصد جدي شوراي امنيت باشد، مالحظه نمي             . دهد  نمي
در ايـن كنفـرانس مطبوعـاتي    . هاي شـيميايي در كـشتار غيرنظاميـان را تأييـد كننـد       اعزام دارد تا استفاده عراق از سالح  كارشناساني به ايران  

شود كه ا ين دو نفر در  گفته مي. خبرنگار آسوشيتدپرس مطرح شد» تري اندرسون«فرستاده ويژه كليساي كانتربري و » تري ويت«سرنوشت 
وي اظهار داشت كه  . داند تري ويت زنده است يا نه        هاشمي رفسنجاني گفت كه نمي    .  پيوند عقيدتي دارند   اسارت كساني هستند كه با ايران     

هاي بريتانيا و     اما مجدداً گفت كه اين امر مشروط بر آن است كه دولت           . اي براي آزادي او باشد، آماده كمك خواهد بود          اگر امكان معامله  
هاي غربي  در واقع دولت. براي آزادي ايرانياني كه آنها  در اسارت خود دارند، تحت فشار بگذارندهاي مسيحي لبنان را  آمريكا، فاالنژيست

نـشريه  : منبـع   » .ها ديگر زنده نباشند، اما هاشـمي رفـسنجاني گفـت كـه بايـد زنـده نبـودن آنهـا ثابـت شـود                          كنند كه اين گروگان     تصور مي 
 35 و 34 صفحه  ،5/1/67هاي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي،  گزارش

آقاي سـيد   .اين سرزمين را اشغال كردبخشي از خاك  رژيم اسرائيل دست به حمله گسترده به لبنان زد و       1361 خرداد سال    16 در روز    - ١
 14محسن موسوي كاردار سفارت جمهوري اسالمي در بيروت، به اتفاق آقايان احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان  در روز                       

اين »  سمير جعجع«و » ايلي حبيقه«شود نيروهاي فاالنژ به سرپرستي  گفته مي. اي ناشناس ربوده شدند توسط عده» برباره« در منطقه  1361ر تي
تاكنون خبر موثقي كه حاكي از زنده بودن يا شهادت اين چهار نفـر باشـد،   . اند ها داده چهار نفر را ربوده و پس از مدتي تحويل صهيونيست         

 .ست نيامده استبه د
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 روي شـاخ شـميران و سـورمر و          10آقاي سنجقي اطالع داد كه ادامه عمليـات والفجـر           
نيروها در بعـضي نقـاط  بـه         . ران در آن هستند   بردتكان در جبهه شروع  شده و لشكرهاي ته        

 .اند و درگيري ادامه دارد ها رسيده راس قله
رفت هنگام نماز جمعه موشك پرتـاب كنـد           انتظار مي . كم بود هاي عراق     شرارتامروز  

موج تبليغات عليه عراق در ارتباط با بمباران شيميايي شهر حلبچه شديد است ؛ يا               . كه نكرد 
 . اي دارند؛  بيش از حد انتظار است خبري در رفته يا برنامهاز دست استكبار 

. انـد  عفت از رفسنجان تلفني احوالپرسي كرد ؛ نگران ياسر و مهدي اسـت كـه در جبهـه      
 درصد اهداف در ارتفاع مـورد       95آقاي سنجقي اطالع داد كه      . من هم خبري از آنها ندارم     

 .1عالم كنيمامليات را فردا قرار شد خبر مرحله ششم ع.  نظر به دست آمده است
 

 پس از آن كه استراتژي تعقيب متجاوز در جبهه شمالي، به اجرا در آمد، اولين دست از اقدامات خودي، سلسله                    1363 از نيمه دوم سال      - ١
مليات اولين حلقه از اين زنجيره، تصرف منطقه چوارتا بود كه با اجراي ع            . اي بود كه با هدف تصرف سليمانيه طراحي شد          نبردهايي زنجيره 

موفقيـت در ايـن عمليـات كـه     . با پيروزي در اين عمليات، نخستين خيز براي تصرف سليمانيه با موفقيت برداشـته شـد  .  تحقق يافت 9والفجر
شد، ثابت كرد كه دشمن امكان ايستادگي در برابر تهـاجم خـودي               قلمداد مي » دو نبرد هم زمان در دو منطقه      «نشانه نتيجه بخش بودن نظريه      

ها براي برداشتن خيز بعدي را ايجـاد    در زمستان، فرصت جلوكشيدن عقبه9هم زماني عمليات والفجر . هه به طور هم زمان را ندارد     در دوجب 
العبور پشت سر گذاشته شده بود، ليكن متأسفانه با  وجود ضعف دشمن، تدبير پدافندي و سـازمان   هاي صعب كرد، زيرا بخش مهمي از كوه 

در حالي كه نزديك به دو برابر اهداف از پيش تعيـين شـده بـه تـصرف درآمـده بـود،             . مليات در نظر گرفته نشده بود     مناسب براي پدافند ع   
ثمر بماند و براثر آن، به استراتژي عملياتي جبهـه شـمالي لطمـه             پدافند ضعيف سبب گرديد كه تمام منطقه از دست برود و تالش خودي بي             

اي بعـدي را نيـز بـسيار دشـوار      آثار منفي اين حوادث، تحقق اهداف واسطه. ها نير ناقص بماند  عقبهها و جلوكشيدن   وارد آيد، احداث جاده   
هاي پيش بيني شده در اين منطقه، بيش از يك سال به تعويق                شروع سلسله عمليات   9نشيني خودي از منطقه عملياتي والفجر       با عقب . ساخت

 امكـان اجـراي عمليـات هـم زمـان در دو      1365فت، به عبارت ديگر، در زمستان سال  عمليات منظمي صورت نگر1366افتاد و تا فروردين   
 در حالي كه راهكارهاي جبهه جنوب به تمامي بسته شده بود، دوره جديد جنگ  1366جبهه شمالي و جنوبي به وجود نيامد و در فروردين           

قرارگاه رمضان . لي، عمليات نامنظم روند رو به رشدي داشتدر دوره يك ساله ركود عمليات منظم در جبهه شما. در جبهه شمال آغاز شد
هاي اربيل و سليمانيه به ترتيب دو گروه دمكرات و اتحاديه ميهني كردستان عراق را به همكاري گرفته بود، در استان سـليمانيه                        كه در استان  

 – در محـور سـليمانيه   1366در فـروردين  . شـد  يهاي چشمگيري به دست آورد كه عامل مهمي در آزاد سازي اين استان شمرده مـ           موفقيت
موفقيت در عمليات نامنظم بـه نتـايج عمليـات مـنظم بـستگي              . ريزي شد تا هم زمان به اجرا در آيند          ماؤوت دو عمليات منظم و نامنظم طرح      

 براثـر نبردهـاي شـديد       1366 تـا فـروردين      1365هاي خودي از اول دي ماه         كامل داشت، ولي عمليات منظم در وضعيتي اجرا شد كه يگان          
ها را در پي داشت       از سوي ديگر، نزديك به چهار ماه جنگ سنگين، افت نسبي توان يگان            . جبهه جنوب، تلفات فراواني متحمل شده بودند      

با طبيعت ها موجب گرديد كه نيروهاي خسته خودي، قبل از دشمن  ها و جاده    العبور بودن منطقه و عدم احداث عقبه        تر، صعب   و از همه مهم   
) 10كـربالي  ( تنها بخشي از اهداف تأمين شد، در نتيجه امكان الحاق دو عمليات منظم 10براثر اين عوامل، در عمليات  كربالي   . نبرد كنند 
گـان  در همـين ايـام ناو     . العبور، همچنان مانع بزرگي در الحاق نيروهاي منظم و نامنظم بودنـد             هاي صعب   فراهم نشد و كوه   ) 5فتح  (و نامنظم   

 خواند، سـبب  اين اقدام كه نيروهاي خودي را به ميدان دريايي فرا مي. دريايي كشورهاي بيگانه، به ويژه آمريكا، وارد خليج فارس شدند     
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آقاي سنجقي اطالع داد كه منطقه تصرفي مرحله ششم عمليـات تثبيـت شـده    . در منزل بودم 
د هاي بلند نيست ولـي عمليـات ادامـه خواهـ            نيروي كافي براي گام   . جاده وصل شده  . است
عصر اطالع دادند كه به نام عمليات       . خوب است كه امروز پيش از ظهر اعالن نشود        . داشت
 .1 ، امروز اعالن شود كه نشد و به فردا موكول شد4المقدس  بيت

] خـاوير پـرز دكوئيـار     . [گيـرد   فشارهاي تبليغاتي عليه جنايت عـراق در حلبچـه اوج مـي           
 اعزام كارشناس به منطقـه را كـه تـا امـروز             دبيركل سازمان ملل  ، صدام را محكوم كرده و         

اهللا منتظـري امـروز را عـزاي عمـومي اعـالن       آيت. كردند  ، اعالن نموده است         موافقت نمي 
 .2نمودند و اين مساله انعكاس خوبي يافت

 
             هـا بـه    ، عمالً جبهه شمالي تا آذرماه همـان سـال فرعـي بـود و نگـاه               7 و   4فرعي شدن جبهه زميني شد و با وجود اجراي دو عمليات نصر

  در جبهـه  3 و 2المقـدس    و بيت8هاي  نصر  ، اگرچه عمليات1366پس از آذر ماه . هاي آن جلب شده بود ج فارس و درگيري  وضعيت خلي 
شمالي به اجرا در آمد، ليكن از آن جايي كه وضعيت پيش بيني شده تحقق نيافته بود، استراتژي برگزيده شـده در ايـن جبهـه نـاقص مانـد،                              

ترتيـب كـه بـا بـه كـارگيري            هاي نـامنظم، تالشـي را آغـاز كـرد، بـدين             براي تنگ كردن فضاي فعاليت گروه     ضمن آنكه متقابالً دشمن نيز      
مـشكالت ناشـي از نبـرد    . هاي كشتار جمعي و حمالت منظم، مردم منطقه را آواره ساخت و زمينه فعاليت چريكي را به حداقل رساند   سالح

ها قبل مدنظر طراحان نظامي بود، بـراي          نطقه نبرد از ماؤوت به حلبچه كه از مدت        هاي اطراف ماووت، سبب شد كه م        زمستاني در كوهستان  
اي از مراحل استراتژي عملياتي محور  اين عمليات نيز حلقه. در حلبچه انجام شد» 10والفجر «بدين ترتيب عمليات بزرگ . اجرا برگزيده شد

ا        » 6 و 4 بيت المقدس«در اين جبهه، دو عمليات  . شد سليمانيه محسوب مي  نيز در دو محور حلبچه و ماووت بـا موفقيـت انجـام گرفـت، امـ
هاي دوران تعقيب متجاوز در شـمال، اگرچـه ارتـش     در سلسله عمليات. آخرين اقدام مهم خودي در دوران تعقيب متجاوز بود» 10والفجر  «

تش خود در جنـوب و همچنـين درگيـر شـدن نيروهـاي      هاي فراواني ديد، ليكن فرصت دادن به  دشمن براي تجديد سازمان ار     عراق آسيب 
هاي متعدد، سبب گرديد كه قدرت واكنش خودي در برابر هجوم دشمن به فاو كاهش يابد، به خصوص كه       خودي در پدافند گسسته جبهه    

 .عراق تمركز قواي خود در فاو را براي جلوگيري از سقوط حلبچه، بر هم نزده بود

 در تكميـل    – كه فرماندهي پدافند منطقه فاو را نيـز برعهـده داشـت              –اه و فرماندهي و هدايت قرارگاه كربال         اين عمليات با طراحي سپ     - ١
نيروهاي عمل كننده در همان ساعات اوليه موفق شدند ارتفاعات مهم منطقه همچون شاخ شميران و شاخ سـورمر                   . عمليات حلبچه اجرا شد   

متقابالً، دشمن ضمن اجراي آتش شـديد توپخانـه، بـه بمبـاران شـيميايي منطقـه       . ف كنند تصر – كه به سد دربندي خان مشرف هستند         –را  
به اين ترتيب ادامه تك ميسر نگرديـد، ولـي ارتفاعـات آزاد شـده حفـظ و      . هاي خودي، پاتك كرد     پرداخت و پس از كاستن از توان يگان       

 .تثبيت شد

م عزاي عمومي و گراميداشت ياد شهداي بمباران شيميايي شهرهاي آزاد شده عراق،   به دنبال صدور پيام آيت اهللا منتظري، مبني بر اعال- ٢
. امروز كليه دروس آيات عظام گلپايگاني، مرعشي نجفي و همچنين استادان و مدرسان حـوزه علميـه قـم و مـدارس دينـي قـم تعطيـل شـد                             

  قم برگزار شد و حجت االسالم محمد تقي فلسفي درهمچنين در اين روز از سوي آيت اهللا منتظري، مجلس بزرگداشتي در مسجد اعظم
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اي در خصوص فاجعه حلبچه به رؤساي مجالس دنيا نوشتم و به اخوي محمد گفـتم       نامه
وقت زيادي صرف نامه    . نوار كاست فيلم مربوط هم تهيه نمايد      براي هر يك از آنها  ، يك         

 .1كردم كه همه چيز در آن بگنجد
دادگـاه ويـژه    . تلفني در مورد دادگاهش استمداد كـرد      ]  كرماني[فهيم  ] مرتضي  [ آقاي

 .روحانيت او را احضار كرده است
ت نظـارت   معاون پارلمـاني وزارت كـشور ، تلفنـي از اينكـه هيـأ             ] آقاي محمد شريعتي  [

با اينكه اكثر موارد ديگر    -را تأييد نكرده    ] نماينده اهواز [هنوز صالحيت آقاي فواد كريمي      
 گلـه و اسـتمداد كـرد و گفـت در همـين ارتبـاط  فرمانـدار اهـواز را عـزل             - را تاييد كرده  

 .كروبي هم تلفني در اين خصوص استمداد نمود]مهدي [آقاي . اند كرده
اي در    آقـاي خامنـه   . امـام هـم شـركت كردنـد       . ل احمد آقـا بـود     جلسه سران قوا در منز    

پيشنهادهايي هست كه به خاطر جنگ شـهرها ،         . درباره انتخابات بحث شد   . مسافرت هستند 
انجام انتخابات در شهرهاي واقع در  حوزه برد موشـك عـراق، منجملـه تهـران و شـهرهاي                    

ظر تاييد نشد و امام هم موافق انجام   اين ن . فتدبياغرب و شمال غربي و جنوب غربي به تاخير          
 . انتخابات بودند و  قرار شد  انتخابات در زمان مقرر انجام شود

در مورد مدارس هم قرار شد در اماكن در معرض خطر، مدارس باز نـشود ولـي اعـالن                   
علي [ آقاي . ها هم قرار شد با احتياط عمل كنند        آن را به هفته بعد موكول كرديم و دانشگاه        

در مـورد اعـزام نماينـده بـه         . هم در جلسه حـضور داشـت      ] وزير امورخارجه [ واليتي]  راكب
  بنا به درخواست دبير كل آن سازمان ،  قرار شد اصل آن را بپذيريم، ولي با ،سازمان ملل

 
  نخست وزير هم اعالم كرد به تأسي از آيت اهللا منتظري قائم مقام رهبري، دولت امروز را رسماً عـزاي عمـومي اعـالم     . آن سخنراني كرد
 .كند و عزاي عمومي به معني تعطيل ادارات نيست مي

در بخشي از پيام به رؤساي پارلمان كشورهاي مختلف جهـان آمـده             . كتاب درج شده است     متن كامل اين پيام در بخش ضمايم همين           - ١
رزمندگان فاتحي كه پس از كشتار مردم توسط جانيان بعثي، از مرجع تقليد و رهبر خود حكم كيفيت برخورد با اموال فاسد شـدني                        «: است

ن و دختران كه در آنجا از جنس خودشان و مردان محرم كـسي بـراي   پرسند و براي غسل و كفن و دفن زنا    و غيرقابل نگهداري مردم را مي     
دهنـد و داروي   دفـاع شـهر مـي    غسل و كفنشان وجود ندارد، با دلواپسي كسب تكليف مي كنند و ماسك ضدگاز سمي خود را به مردم بـي       

هاي صحرايي خـود را كـه    كنند و بيمارستان خود را كه براي دفاع در مقابل گازهاي سمي بعثيان همراه دارند، براي نجات مردم مصرف مي       
دهند و پيروزي مهم خود را ناتمام گذاشته          اند، به مردم عراق اختصاص مي       زير آتش دشمن براي نجات مجروحان اورژانس خود تهيه ديده         
هـا   رگ نجات دهند، اين انسانها هزارشان را از معرض خطر م شوند كه ده و نيروي رزمي تبديل به افراد خدماتي براي مردم آواره عراق مي   

 ».هاي موجود و آينده بشريت است ها و مصالح نسل ها، خيانت به ارزش اند و شايسته ستايش و متهم كردن اينان و لوث اين حماسه قهرمان
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 دستخط نامه به رياست مجالس كشورهاي جهان
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 10اي عمليات والفجر بازتاب رسانه
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 .تأخير اقدام شود
خواسـتار  . آمـد  ] 1مانـده كميتـه هـاي انقـالب اسـالمي         الـدين موسـوي فر    [آقاي سـراج    

همكاري منظم بسيج مساجد در موقع حوادث بمباران با كميته و انجام وظيفـه تحـت فرمـان          
با حضور امـام دربـاره جنـگ هـم          .  قرار شد به سپاه گفته شود كه همكاري كنند         .بودكميته  

 .مذاكره شد
 

 
 1988 مي 27                                 1408 شعبان 8  | فروردين 7يكشنبه 

 
اطالع داد كـه ياسـر ديـشب سـاعت سـه بامـداد              . صبح زود محسن را براي نماز بيدار كردم       

بـه دفتـرم گفـتم جـايي در         . مجروح شده،  پا و دستش تـركش بمـب خـورده اسـت             .  آمده
زيـرزمين  بـا عـصا از   . ساعت هشت و ربع ياسر را بيدار كـردم      . بيمارستان برايش رزرو كنند   

 . ماجراي عمليات و مجروح شدنش را تعريف كرد. حالش بد نيست. باال آمد
ــشكر      ــراه يــك گــردان از ل ــروردين، هم ــارم  ف ــه چه ــيم شــب جمع  10ســاعت ده و ن

. انـد   به طـرف شـاخ سـورمر حركـت كـرده          خان  با قايق از روي سد دربندي     ،  )ع(سيدالشهداء
هـا بـاز كـرده اسـت          و آتش روي قـايق     اند كه دشمن متوجه حمله شده       هنوز روي آب بوده   

 آن  تـسخير اي را كـه مـامور         اند و قله    اند و از ارتفاع باال رفته       ولي به سالمت به ساحل رسيده     
اند كه در اين هنگام صبح شده و نماز صبح را پس از فـتح  قلـه در                     اند ،  تصرف نموده      بوده

كـه قلـه مجـاور را بايـستي         سپس از آنجـا بـا آتـش، واحـد ديگـري را              . اند  همان جا خوانده  
اند  كردند كه تا ظهر طول كشيده و سپس ارتفاع را تصرف كرده             تصرف كند ، پشتيباني مي    

انـد كـه آنهـا را بـه پـشت             و شصت نظامي عراقي را اسير گرفته و تحويل گروهان ياسر داده           
ويـل داده  اند ،  مواضع خود را به گروهان پدافنـد تح      شكن بوده   جبهه بياورند و اينها كه خط     

 . اند و به عقب برگشته
 

و مبـارزه بـا مفاسـد       نهادي بود كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي تشكيل شد و وظيفه تأمين امنيت شـهرها                 » هاي انقالب اسالمي    كميته «- ١
نيـروي انتظـامي جمهـوري      « بـا شـهرباني و ژانـدارمري ادغـام شـد و              1370اين نهاد در سال     . اجتماعي و قاچاق مواد مخدر را عهده دار بود        

 .پديد آمد» اسالمي
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انـد كـه تعـدادي از افـراد      پس از گذشتن از آب، توسط هواپيماهاي عراقي بمباران شده   
يني مجروح شده اند كه به مقر امداد        ها و مزّ    مهدي موسوي خوئيني  امير  آنها منجمله ياسر و     

در بـاختران هـم      .  انـد  اعزام كـرده  ] كرمانشاه[=منتقل و در آنجا  پانسمان  شده و به باختران            
انـد    اند و به هر يك دويست وپنجاه تومان داده و آنها را مرخص كـرده                مجدداً پانسمان شده  

خودشان با اتوبوس به تهران آمده اند  و ساعت يك بامـداد بـه ترمينـال                 . كه به تهران بروند   
خانـه آمـده    تهران رسيده و با كرايه يك تاكسي به مبلغ دويست وپنجاه تومان، بـه               ] جنوب[

هـا در رفـسنجان صـحبت كـرد كـه پـس از شـنيدن خبـر دچـار                      تلفني با عفت و بچه     .بودند
 . ناراحتي نشوند

نژاد برد و ظهر اطالع داد كه بـستري           آقا جالل ، ياسر و امير مهدي را به بيمارستان لبافي          
رضـا  آقـاي محمد  . اند و آقاي مزيني را كه او هم مجروح شده بـود، پـيش آنهـا بردنـد                   شده

 .به طور سطحي شيميايي شده بود، به بيمارستان بردندكه هم را رجبي، كارمند دفترم 
] عـضو شـوراي نگهبـان     [به آقاي امـامي كاشـاني       . ها را خواندم    گزارش. به مجلس رفتم  

 .درباره تسريع در تعيين تكليف نمايندگاني كه صالحيتشان ردشده است، تذكر دادم
دكتـر  . 1پاسـداران آمدنـد، بـراي آنهـا صـحبت كـردم       ويژه 6تيپ جمعي از رزمندگان    

آمد و  مـشكالتش را بـا وزارت فرهنـگ و            ] رييس دانشگاه آزاد اسالمي     [جاسبي  ] عبداهللا[
از ماموران وزارت   او  آمد؛    ]  نماينده سميرم   [ فضائلي  ] عطاءاهللا[آقاي  . آموزش عالي گفت  

.  فرمانده نيروي دريايي سپاه آمد     قائم مقام ] آقاي سيد علي حسيني تاش    [. كشور گله داشت  
. از عدم همكاري نيروي دريايي ارتش شاكي است       . گزارش وضعيت نيرو و نيازها را گفت      

 .  مطالبي براي تقويت سياست خارجي جنگ گفت وآقاي فاخري از ژنو آمد 

 
سپس آقاي هاشمي .   نمود ويژه پاسداران گزارشي به فرمانده عالي جنگ ارائه6 در اين ديدار ابتدا آقاي صادق محصولي فرمانده تيپ           - ١

هاي سياسـي     هاي نبرد و در جبهه      اين روزها ما شاهد تحول قابل توجهي درجبهه       « : در بخشي از اين سخنراني آمده است      . سخناني ايراد كرد  
هـا و   رزمنـدگان مـا ثمـره مقاومـت    . رونـد  صدام، حزب بعـث عـراق و حاميـان او از هـر جهـت رو بـه سـقوط و شكـست پـيش مـي                        . هستيم

دهند، ايـن عمـل بـراي افـراد           هاي عراق كارهاي جنون آميزي انجام مي        بينيم كه اين روزها بعثي      اگر ما مي  . گيرند  هاي خود را مي     ثارگرياي
داند اين دو ملت در آينـده بـا هـم     صدام اين عمل را يك نوع انتقام از اين دو ملت ارزيابي مي كند، چون مي               . شكست خورده طبيعي است   

اي اسـتفاده     اند كه ما براي دفاع از خـود از هـر وسـيله              همين ديشب باز مسئوالن عراقي رسماً اعالم كرده       . كاري خواهند كرد  براي اسالم هم  
محـسن  » ،1367هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني هـاي سـال           « كتاب   ←» .معناي اين حرف اعتراف ضمني به ارتكاب جنايات است        . كنيم  مي

 .1389هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، 
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 ياسر هاشمي در بيمارستان لبافي نژاد 
 

] تمـي   رييس سـازمان انـرژي ا     [ امراللهي] رضا  [آقاي  . عصر تا غروب در دفتر كاركردم     
 .خواهد مدعي است تكنيك تهيه آب سنگين را به دست آورده است و بودجه مي

از مشاهداتش در حلبچه گفت و در مورد اختصاص امكانـات بيـشتر             . آقاي قاسمي آمد  
 پيشنهادهايي داشت و از اينكه بودجه زيادي به         ،كنند  به نيروهاي سپاه كه مرتب عمليات مي      

 .دهيم، ناراحت است ارتش مي
محسن كه براي ديدن ياسر، به بيمارسـتان رفتـه بـود، آمـد و گفـت                 .  به منزل آمدم   شب

ايم كـه   بان گذاشته در نقاطي ديده. هاي امروز عراق را ديده بود موشك. حالش خوب است 
كه قبل از اصابت موشك وضعيت قرمز اعالن شـود و           تا  دهند    ها اطالع مي    با رؤيت موشك  
 . اصابت كرد، موشكده اند  و بدون اعالم وضعيت  قرمزآنها  ندي. پدافند آماده باشد

 
 

 1988 مي 28                               1408 شعبان 9  | فروردين 8دوشنبه 
 

  سـپاه كـه   2 و 1به باغ شيان رفتم تا از  پروژه هاي شـهاب         . در منزل بودم  صبح  تا ساعت نه    
. ؛ تا ساعت يازده شـب طـول كـشيد         هايي با سوخت جامد و مايع است، بازديد كنم          موشك
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هاي خوبي دارند، ولي كار خيلـي      پيشرفت. محسن هم با من بود    .  ناهار را همان جا خورديم    
 .ساعت يازده و نيم به خانه رسيديم. 1پيچيده است

جراحان مـصلحت   . ياسر هم از بيمارستان مرخص شده بود      . عفت از رفسنجان آمده بود    
گويد به دلش برات شده بـود         عفت مي .  را از پايش درآورند    اند كه فعالً تركش بمب      نديده

خود من هم سه هفته قبل خوابي ديده بودم كه همان موقـع در     . كه ياسر مجروح خواهد شد    
دفترچه خاطراتم نوشتم و خودم تعبير به مجـروح شـدن ياسـر كـردم و همـان موقـع صـدقه                      

 .2دادم
انـد و    در فكـه حملـه كـرده   77م به لـشكر  ها با ه   از جبهه خبر دادند كه منافقين و عراقي       

. انـد، ولـي ارتـش حملـه را دفـع كـرده و پـس گرفتـه اسـت                     يك خاكريز را تصرف كـرده     
 .اند ها  امروز سه موشك به قم زده عراقي

 
 

 1988 مي 29                             1408 شعبان 10  | فروردين 9شنبه  سه
 

در سـمت كمـك     . ري از جزئيـات عمليـات گفـت       سر صـبحانه، ياسـر مقـدا      . در منزل بودم  
 

بازديدي كه از بخـشي از صـنايع موشـكي سـپاه        «:   آقاي هاشمي در پايان بازديد از صنايع موشكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت             - ١
خوشبختانه آنچه كه اطالع و انتظار داشتيم در اين بازديد بهتر از آن را . امروز به عمل آمد، به خاطر اولويتي است كه به اين مسئله مي دهيم        

اي كه ما بـراي توسـعه    كنند، آنها هم همين برداشت ما را دارند و عجله يم و نيروهاي حزب اللهي و متخصص كه در اين صنايع كار مي            ديد
ما . ايم، به اندازه حركتي است كه در چند ماه انتظار داشتيم هايي كه در اين يك ماه برداشته ها ديده شد و گام كار داريم، خيلي بيشتر در آن

كرديم به چنـان قـدرت موشـكي برسـيم كـه ديگـر فكـر تهـاجم          ر داريم با تالشي كه االن اوج گرفته، در زماني كمتر از آنچه فكر مي      انتظا
در مورد آينده حمالت موشكي و هوايي عراق به مناطق مسكوني، اوضاع شبيه همين وضـعي اسـت كـه    . موشكي از سر همسايه ما  در برود     

شود با حمالت موشكي پايـان داد و نيـروي سرنوشـت سـاز در جنـگ، نيروهـاي نظـامي بـه ويـژه            ي را نمي  هيچ جنگ . در گذشته بوده است   
توانند ببينند، اين باشد كـه مـرگ صـدام و شكـست عـراق را                  مان روشن است، شايد تنها اثري كه مي         نيروهاي پياده است كه ما آنجا  تفوق       

مردم . كنيم كه زمان به ضرر ما باشد و بايد تسريع بكنيم     شود، االن فكر مي     مان حل مي  كرديم با ز    ما بعضي كارها را كه فكر مي      . تسريع كند 
 » .اند از همين االن هم عالئم پشيماني در دشمنان ما پيداست ما هم، چنين احساسي پيدا كرده

در رؤيا ديدم كـه بخـشي از   . دار شدمانگيز بي ي هولياول طلوع فجر به دنبال رؤيا« :  چنين آمده است   1366 بهمن   29  در خاطرات روز      - ٢
بدنم از من جدا است و با كاردي با دست راستم، دست چپم را از نقطه مچ بريدم و جدا كـردم و در همـان حـال توجـه داشـتم چـون روح                                   

 كتـاب  ←»  .ردانـد دعـا كـردم كـه خداونـد بـه خيـر بگ      . رسيد ندارد، درد هم ندارد؛ گويا آن را براي استفاده تغذيه، تعبيرهايي به ذهنم مي            
 . 478، 1388به اهتمام عليرضا هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمي رفسنجاني، دفاع و سياست سال «
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 حدود هشت كيلو گلوله تيربار بـا        ،تيربارچي در عمليات بوده و عالوه بر تداركات انفرادي        
و كرده كه تا راس ارتفـاع شـاخ سـورمر بـرده و غذايـشان هـم خـوب نبـوده            خود حمل مي  

 .كنسرو را با خود نبرده است
. آيـد    موضـعي اسـت؛ گـاهي ايـن درد مـي           البد سرماخوردگي . مبتال به درد كمر هستم    

 .ام مكرّر مبتال شده
سـاي مجـالس دنيـا بـرايم        ؤنمونه فيلمي را كه براي ارسال بـه ر        . عصر اخوي محمد آمد   

لبچه و وضع جالب و صميمي رزمندگان با مردم شهر هنگام     حشهر  . كرده  است، آورد    تهيه
نگيز و خرابي شهر در اين فيلم ورود و سپس بمباران شيميايي توسط عراق و مناظر وحشت ا

 . روايت شده است
 10كالك وضعيت پيش روي نيروها در جبهه والفجر ] نقشه.  [عروج آمد] خسرو[آقاي 

و سپس حفاظت و نظـم حلبچـه و جلـوگيري از             را آورد و گزارشي از وضع مديريت جاده       
فـع مزاحمـت    غارت اموال مردمي كه توسط بعضي از معارضين عراقي شروع شده بوده و ر             

 .دادرا  هاي بي مورد  از مردم در فرودگاه با سختگيري
ها اظهار تاسـف و   در روزنامه. از آنها احوالپرسي كردم . دوستان ياسر به  ديدن او آمدند      

عراقـي هـا،  زمزمـه زدن شـهرها بـا            . 1تبريك در مورد مجروح شدن ياسر شروع شده است        
ز دبيركل سازمان ملل بـه خـاطر محكـوم كـردن            كنند و ا    اسلحه شيميايي را دارند شروع مي     

آنها  عـالوه برشكـست در جبهـه،     . كنند عراق در زدن شيميايي به حلبچه، به تلخي انتقاد مي 
 .از لحاظ سياسي و تبليغاتي هم تحت فشارند

مهدي از منطقه عملياتي تلفـن      . عصر و ديشب ، ياسر بازديدكنندگاني از بستگان داشت        
 .ي و دفاع شيميايي و آتش گفتكرد و از ضعف مهندس

آقاي سنجقي اطالع داد كه ديشب ارتفاعات مـاني تبـوك را در جنـاح راسـت  منطقـه                    
 

حـضور فرزنـدان مـسئوالن     « :  به عنوان نمونه در پيام وزير آموزش و پرورش كه در صفحه اول روزنامه كيهان چاپ شـد، آمـده اسـت                      - ١
حشوران كفرستيز اسالم، برگ زريني است در تاريخ پر افتخار مبارزات حق طلبانه مردم ايران، كه شاهد همسوئي بلندپايه كشور در كنار سل

ما ضمن متأثر شدن از مجروح گرديدن فرزندان انقالب و عزيزان شما، آقايـان              . باشند  و همراهي مسئولين نظام جمهوري اسالمي با خود مي        
ها، اين پيوند و ميثاق الهي موجود در ميان مردم و مسئوالن را كه باعث يأس دشـمنان             وي خوئيني ياسر هاشمي رفسنجاني و سيد مهدي موس      

. گوئيم  اسالم و قوت قلب مردم حزب اهللا و هميشه در صحنه كشورمان مي باشد، به شما و ساير مسئوالن متعهد و دلسوز انقالب تبريك مي                        
 ».رانسيد كاظم اكرمي، وزير آموزش و پرورش و ساير همكا
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رضوي نماينده سابق تبريـز     ] مرتضي[آقاي  . به مجلس رفتم  . تا ساعت نه صبح در منزل بودم      
از رد صالحيت خود توسط شـوراي نگهبـان شـكايت و            . و كانديداي نمايندگي تهران آمد    

 . كريمي نامزد نمايندگي  مجلس از اهواز هم شكايت داشت] اد ؤف[ آقاي . استمداد كرد 
نهادهايي گزارش سفر به جبهه را داد و پيش       . آمد] نجف آبادي   [ دري  ] قربانعلي  [ آقاي  

محجوب آمدند  و در مـورد انتخابـات مطـالبي           ] عليرضا  [ كمالي و   ] حسين[ آقايان  . داشت
دهد كه وضع نامزدهـاي جامعـه روحانيـت           گفتند افكارسنجي خانه كارگر نشان مي     . داشتند
 . همچنان از ساير نامزدها بهتر است،مبارز

ك راكه پريشب گرفته بـوديم،      سنجقي اطالع داد كه ارتفاعات ماني تبو      ] ابراهيم[آقاي  
عراق از اسلحه شيميايي در ميدان جنگ در سطح وسـيعي اسـتفاده      . ايم  ديشب از دست داده   

. دفاع ضد هوايي امروز ضـعيف بـوده،  از آقـاي دكتـر روحـاني توضـيح خواسـتم                   . كند  مي
 .اند هاگ را امروز زده] سامانه موشكي[گفت 

دعي حمله سه قايق ايران به جزيـره بوبيـان          خرازي اطالع داد كه كويت م     ] كمال[آقاي  
شده و حقيقت اين است كه ديروز نيروهاي سپاه، سه قايق كويت را كه متهم بـه جاسوسـي                   
هستند در خورعبداهللا توقيف كرده و امروز با نزديك شدن به سواحل بوبيان،  تيرانـدازي از     

اي از طـرف سـتاد    العيـه گفـتم اط . انـد  ها شروع شده و نيروهاي ما جواب داده     طرف كويتي 
 .رود حال ياسر بهتر  است و زخمش رو به بهبودي مي. تبليغات جنگ منتشر شود

 و جنـگ شـهرها   1موج محكوميت عراق به خاطر قتل عام مردم حلبچه اوج گرفته است       

 
آقـاي  . دولت كانادا به خاطر بمباران شيميايي حلبچه، به عراق اعتـراض كـرد    .  محافل خبري جهان، حلبچه را هيروشيماي دوم خواندند        - ١

اتحاد جمـاهير شـوروي نيـز اسـتفاده از     . خاوير پرز دكوئيار دبيركل سازمان ملل متحد از انتقاد عراق نسبت به سازمان ملل ابراز تأسف نمود            
تلويزيون دولتي ايتاليا كشتار مردم حلبچه را يك جنايت ديوانه وار خوانـد و تأكيـد كـرد ايـن جنايـت                      . هاي شيميايي را محكوم كرد      حسال
 .سابقه، تنها به منظور جبران شكست نيروهاي عراقي انجام شده است بي
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 .خورد ادامه دارد؛ عراق هم زمين از دست داده و هم ضربه سياسي مي
 

 
 1988 مي 31                        1408ان  شعب12   |  فروردين 11پنجشنبه 

 
ناطق نوري،  تلفنـي  ] علي اكبر [ آقاي .   وقتم به مطالعه گذشت،پيش از ظهر  . در منزل بودم  

ها در  روزنامه كيهـان كـه گفتـه آقـاي          خوئيني ]سيد محمد موسوي  [ درباره اظهارات آقاي    
. گفتم با انشعاب مخالفم   . 1پرسيدكند،    هاشمي هم انشعاب در روحانيت مبارز را تحسين مي        

 . اش بگويد قرار شد در مصاحبه
حجـازي معـاون وزارت اطالعـات آمـد و از اطالعـات             ] سيد علـي اصـغر      [ عصر آقاي   

شناسـايي عوامـل و      حلبچـه عـراق و    ]  اطالعـات   [ = فراوان بدست آمده از اداره مخـابرات        
ه و كـشته و اسـير شـدن جمـع     منابع عراقي و ضربه كاري خـوردن ضـدانقالب در آن منطقـ         

انـد،    زيادي از آنها و شناسايي تعداد زيادي از آنها كه همراه مردم حلبچه بـه اردوگـاه رفتـه                  
 .گزارش داد  و از ندادن اطالعات توسط سپاه به وزارت و از كمي بودجه گله كرد

از وضـع   . آمـد ] حفاظت و اطالعـات ارتـش       فرمانده  [ ترابي  ] مصطفي  [ آقاي سرهنگ   
نقاط ضـعف    فكه و  در] سازمان مجاهدين خلق  [= قين  فتش در جبهه و از جريان حمله منا       ار

 . بازجويي از منافق اسير شده گزارشي دادهمچنين ارتش و 
تحــت تــاثير شــديد . انــد؛  تلفنــي اوضــاع را گفتنــد اي از جبهــه برگــشته اهللا خامنــه آيــت
آلمـان آمـده و بـراي نجـات         نخست وزير تلفنـي گفـت نماينـده دولـت           .  ها هستند   پيروزي

 .گيرد فاجعه حلبچه اوج مي   موج محكوميت عراق در.گروگانشان در بيروت استمداد دارد
 

هـا    رسيده است، آقاي سيد محمد موسـوي خـوئيني   به چاپ1367 فروردين 10 روزنامه كيهان مورخ 20 در اين مصاحبه كه در صفحه      - ١
بعـضي از بزرگـواراني كـه در    « : گفته بود» جامعه روحانيت مبارز تهران«از تشكل سياسي » مجمع روحانيون مبارز «در توضيح علت انشعاب     

كننـد، ماننـد جنـاب آقـاي      حـسين هـم مـي   پسندند و نه تنها آن را تقبيح نكرده بلكه ت     جامعه روحانيت مبارز تهران هستند، اين اقدام ما را مي         
هايي كه داراي سـعه صـدر هـستند، امـري      گيري از چنين شخصيت موسوي اردبيلي و جناب آقاي هاشمي رفسنجاني و اين تحسين و موضع           

ما قبل از هر « : دنيز سخن به ميان آورده و تأكيد كرده بو) ره(آقاي موسوي همچنين از رضايت امام خميني      »  .مورد انتظار و توقع نيز هست     
ضمن توصيه اين مطلب كه بـراي غيـر         . تصميمي، موضوع را به اطالع ايشان رسانديم و حضرت امام نيز رضايت خودشان را اعالم فرمودند               

 ».تهران كانديدا معرفي نكنيد  و ما پس از اطمينان از رضايت خاطر ايشان بود كه اقدام كرديم
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مرنـدي  ] عليرضـا  [ بـه دكتـر     . زخم دست ياسر متورم و چـركين شـده بـود          . در منزل بودم    
. هـا اقـدام كنـد       گفتم، براي بيرون آوردن تركش    ] ربهداشت، درمان و آموزش پزشكي    وزي[

سـه  . فاضل وزير سابق علوم آمد و در بيمارستان جنب بيت امام جراحي كـرد        ] ايرج  [ دكتر  
بيـشتر  وقـت   . يكي از دست و دو تا از پا ؛ حالش خوب است     . تركش كوچك بيرون آورد   

 .به مطالعه گذشت
عـصر  .  است براي چاپ با من مشورت شده     .  را خواندم  1عراقي] هدي  م[ خاطرات شهيد 

بـا آقـاي رئـيس جمهـور دربـاره          . معاديخواه براي امور بنياد تاريخ آمـد      ] عبدالمجيد  [آقاي  
 .مطالب نماز جمعه مذاكره كرديم

عراق اعالم كـرده بـه خـاطر حـضور          . امروز جنگ شهرها بين ايران و عراق متوقف بود        
ما هم مقابله بـه     . كند  از زدن شهرها خودداري مي    ]  نخست وزير تركيه    [ ل  اوزا] تورگوت  [

 .2كنيم مثل را طبعاً متوقف مي
 
 

 
 

او در ترور حسنعلي منصور نخست وزير محمـد رضـا           . گذاران اوليه فدائيان اسالم بود      از پايه ) 1358 – 1309( شهيد حاج مهدي عراقي      - ١
حاج مهدي عراقي پـس از اسـتقرار نظـام جمهـوري اسـالمي،      . شاه شركت داشت و به همين اتهام تا زمان سرنگوني رژيم شاه در زندان بود    

در همـان سـال   » فرقـان «سرانجام خود او نيز توسط گروه افراطي . آن آزاد شده بوداولين مسئول زندان قصر تهران شد كه خود به تازگي از           
در پيـام شـهادت ايـشان    ) ره(امـام خمينـي  .  به همراه فرزندش حسام، ترور شـد و بـه شـهادت رسـيد    58 شهريور   4اول جمهوري اسالمي در     

 ».شد، مرگ در رختخواب براي او كوچك بود عراقي بايد شهيد مي«: فرمودند

امـروز ايـران كربالسـت؛      «:   فروردين، روز استقرار جمهوري اسالمي ايران، هشدار داد        12 در اين روز امام خميني در پيامي به مناسبت           - ٢
بـه  اي آزادگان و اي احرار . هراسيد، كمربندهايتان را محكم كنيد  نهراسيد كه نمي  . حسينيان آماده باشيد؛  جهزّواّ انُفسكُم بالصالح والسالح       

هاي كثيف و خونين خود خرد كنند كه حتي آخ هم  ها و چنگال خواهند شما را در زير چكمه هاي بزرگ شرق و غرب مي پا خيزيد، قدرت
هاست، روز جنگ است، روز احقاق حقّ است  امروز روز درنگ نيست؛ امروز روز صيقل انسانيت انسان... امروز روز مقاومت است! نگوييد

امروز روز حضور در حجله جهـاد و شـهادت و ميـدان    . حاصل است ت و انتظار آن كه جهان خواران ما را ياري كنند، بي  و حقّ را بايد گرف    
هاي مجاهد  روز نشاط عاشقان خداست، روز جشن و سرور عارفان الهي است، امروز روز نغمه سرايي فرشتگان در ستايش انسان                 . نبرد است 

، مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام   25، جلد بيستم، صفحه »صحيفه امام« كتاب ←»  .را به دنبال دارددرنگ امروز فرداي اسارت باري    . ماست
 ).ره(خميني
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عـصر آقـاي جـواد    . مهـدي همـشيره زاده آمـد    . بيشتر وقتم به مطالعه گذشت    . در منزل بودم  
آمد و براي سفر به سـازمان ملـل و          ] معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه      [جاني  الري

هـاي تحـرك سياسـي را توضـيح دادم ؛ بـا شـرايط                 زمينـه . مذاكره با دبيركل مشورت كـرد     
او توانست بـه خانـه      . ياسر حالش بهتر و روبه بهبودي است      . سياسي نظامي نسبتاً خوب فعلي    

فشار تبليغاتي روي عراق به خاطر فاجعه حلبچه        . ز مجلس آوردند  ها را ا    گزارش. فاطي برود 
 .زياد است
بـراي اسـتفاده نيروهـا از يـك انبـار قطعـات        و   مهدي از جبهه تلفني تماس گرفت        ،شب

گفتم حسابش روشن باشد كه اگـر از مـردم          . تويوتا كه در حلبچه پيدا شده، اجازه خواست       
هــم بــراي اســتفاده از ] يس ســتاد كــل ســپاهرئــ[فروزنــده ] محمــد[آقــاي . بــود پــس بــدهيم

 . به همين شرط اجازه دادم؛اطراف پادگان دجيله اجازه خواستدر هاي موجود  ماشين
اطـالع داد كـه     ]  جانـشين فرمانـده نيـروي دريـايي سـپاه         [حسيني تـاش    ] سيدعلي[آقاي  

انـد كـه هنـوز از علـت و كـم و كيـف آن                  يك قـايق طـارق مـا را تـصرف كـرده           ها   عماني
 .اطالعيم يب
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دكتر واليتـي آمـد  و گـزارش سـفر بـه يونـان و سـوئيس بـراي شـركت در                       . در منزل بودم  
 خيلـي مـوثر بـوده و        ،معتقد است كه ارائه اسناد فاجعـه حلبچـه        . كنفرانس خلع سالح را داد    

درباره مذاكرات در سازمان ملـل مـذاكره كـرديم و           .  روابط با ما است    يونان خواهان توسعه  
مـشورت كـرد ؛   ] نجـف آبـادي  [هـادي   ] محمـد علـي     [ براي پست سفارت هند براي دكتر       

 .موافقت كردم
آشــتياني، ] علــي اكبــر[امــام جمــاراني، ]  ســيد مهــدي[توســلي، ]  محمدرضــا [ آقايــان

آمدند و از تكذيب آقاي ناطق  ] الدين موسوي [موسوي الري، شريفي و سراج      ] عبدالواحد[
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هـا در مـورد نظـر مـن در      نوري در روزنامه رسالت در مورد اظهارات آقاي موسوي خوئيني    
 . 1خصوص انشعاب روحانيون مبارز گله داشتند

هـا گفتنـد و دربـاره رسـيدن بـه          از سفر بـه جبهـه     . اي ناهار مهمان ما بودند      اهللا خامنه   آيت
سپاه مذاكره شد و ايده مـشتركي بـراي          آن و نيز درباره مشكل ارتش و      ارتش براي اصالح    

 حالـشان   ؛هم به زيارت امـام رفتـيم       عصر با . حل نهايي بدست آمد كه قرار شد بررسي شود        
 .خوب است

هاي تبريز و اصفهان حمله كرده و         روحاني خبر داد كه عراق به پااليشگاه      ]  حسن[دكتر  
در حضور امـام بـراي مقابلـه بـه          . بانش هم اسير شده است    يك هواپيما از دست داده كه خل      

 .قصر و يكي از مراكز صنعتي ديگر عراق را بزنيم قرار شد كركوك و ام. مثل مذاكره شد
هاي جبهه    از مشكالت لشكر و نابساماني    .  عصر آقاي صدرالسادات از لشكر الغدير آمد      

مك مالي به بعضي از فرماندهان      گفت و خواستار رسيدگي من و مهلت بيشتر به الغدير و ك           
 .فقير سپاه شد

. هـاي تبريـز و اصـفهان صـحبت كـردم            با نخست وزير و وزير نفت در مورد پااليـشگاه         
. در شاخ شـميران تبـادل آتـش زيـاد اسـت           . گفتتلفني  آقاي سنجقي وضع امروز جبهه را       

 وسـيع   ؛ا ديدم براي اولين بار زخم جاي تركش بمب ر       . پانسمان زخم پاي ياسر باز شده بود      
 .نيست، ولي عميق است

 
 

: براي حوزه انتخابيه تهران، ايـن افـراد را معرفـي كـرده بـود     » مجمع روحانيون مبارز« در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالمي،    - ١
كروبي، سيد محمود دعايي، هادي غفـاري، عباسـعلي عميـد زنجـاني، حـسن روحـاني، محـي الـدين         آقايان اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي      

انواري، محمد علي صدوقي، عيسي واليي، سيد عبدالواحد موسوي الري، فخرالدين حجازي، مرتـضي كتيرايـي، محمـد سـالمتي، حـسين                   
اس شيباني، سيد محمد اصغري، سـيد مـصطفي معـين، حـسين             كمالي، عباس دوزدوزاني، محمد سعيد تسليمي، محمد ابراهيم اصغرزاده، عب         

هـا   فروتن، نجفعلي حبيبي، حسين مظفري نژاد، جعفر نجفي علمي، سيد محمد ميرمحمد صادقي، محسن نوربخش، مرتضي الـويري و خـانم         
 ). دباغ(و مرضيه حديدچي ) رجايي(گوهرالشريعه دستغيب، عاتقه صديقي 

آقايان اكبر هاشمي رفسنجاني، محمد يزدي، محي الدين انواري، محمد علي     : ز اين ليست را  ارائه داده بود       ني» جامعه روحانيت مبارز تهران   «
موحدي كرماني، مهدي كروبي، علي اكبر ناطق نوري، محسن مجتهد شبستري، قربانعلي دري نجف آبادي، محمد علي صدوقي، عباسعلي                   

اي،    شيباني، سعيد اماني همداني، حبيب اهللا عسگراوالدي مسلمان، سيد رضا زواره           عميد زنجاني، سيد محمود دعايي، حسن روحاني، عباس       
اسداهللا بادامچيان، محمدرضا باهنر، حسن غفوري فرد، محمد نبي حبيبي، كـاظم سـيفيان، سـعيد رجـايي خراسـاني، محمـد هاشـم رهبـري،                          

 .ها مريم بهروزي و زهرا عباسي دي و خانممصطفي معين، محسن نوربخش، سيد محمد اصغري، حسين كمالي، احمد باقري يز
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براي شركت در مراسم پرواز اولين هواپيماي ساخت نيروي هوايي، به ستاد مركزي نيـروي               
 اسـم آن  از نـوع بنـانزا اسـت و   . گزارشي داده شد و هواپيما پـرواز كـرد  . هوايي ارتش رفتم  

 اي انجام  مصاحبه.  اند اند و موتور بنانزا روي آن گذاشته بدنه را خودشان ساخته. پرستو شده
 .1دادم

از دكتر مرتاضي شـكايت داشـت كـه         . مديركل بهداري استان يزد آمد    . به مجلس رفتم  
ي، بيمارستان موقوفه گودرز را در اختيار گرفته و با اسـتفاده از حيثيـت دانـشگاه آزاداسـالم                 

 .به وزارت بهداري نوشتم  كه رسيدگي كند. خواهد از مقررات سرپيچي كند مي
وضع كميته را در سيستان و بلوچستان گفت و درباره          . آمد] الدين موسوي [آقاي سراج   

كيفيت برخورد با اشرار مشورت كرد و مخصوصاً شبكه ياغي حاج بلوچ و مشكل درگيري        
فرماندهان سـپاه در پـست بازرسـي كـه تحـت پيگيـري              با سپاه بر سر مسئله شهادت يكي از         

 .است
] عبدالرضـا [مشكل انتخابـاتي پيـدا كـرده؛  صـالحيت ايـشان و              . آقاي فؤاد كريمي آمد   

گزارش . فرمانده نيروي زميني ارتش آمد] سرتيپ حسني سعدي. [نيا تائيد نشده است     اسدي
 .رديد استعمليات ناكام اخيرشان را داد و در مورد برنامه آينده در ت

اي مهـم     خواست كه سپاه در توليـد مـاده       . وزير نفت آمد  ] آقاي غالمرضا آقازاده  [عصر  
.  تـر باشـد    خورد و در وزارت نفت به مرحله توليد رسيده ، جـدي      كه به درد امور نظامي مي     

هـاي شـيوخ خلـيج     از كارشـكني . تـذكر دادم ] وزير سپاه پاسداران  [دوست    رفيق] محسن[به  
كنند با ايـن كارهـا        صاً عربستان در قيمت نفت شكايت دارد و آنها خيال مي          فارس و مخصو  

 .اند ايران را تحت فشار اقتصادي قرار داده
گـزارش  . آمد] سپاه قائم مقام فرمانده كل و فرمانده نيروي زميني       [شمخاني  ] علي[آقاي  

. ع بنـدي شـد      و دور نمـاي برنامـه آينـده را داد و جمـ              4المقدس     و بيت  10عمليات والفجر   
اي بـراي يـك عيـدي بـه           توصيه كردم با مسئول حفاظت و بسيج بـسازند و خواسـتم برنامـه             

 .ايم رزمندگان از طرف من تنظيم كنند؛ صد ميليون تومان براي آنها در نظر گرفته
 

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي سال « كتاب ←  - ١
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ن، ماهشهر، دزفـول و آبـادان حملـه كـرده و            آقاي روحاني، تلفني گفت عراق به اصفها      
بيـشتر وقـتم بـه تماشـاي تلويزيـون      . شـب بـه خانـه آمـدم     . درباره مقابله به مثل نظر خواست     

 سـيد   10فرمانـده لـشكر     ] آقاي علـي فـضلي    [مهدي از منطقه تلفن كرد و گفت به         . گذشت
بر كنـد تـا     كه مجروح شده  و در بيمارستان بستري است، توصـيه كـنم كـه صـ                ) ع(الشهداء

 .كامالً معالجه شود؛ گويا عجله دارد كه به منطقه برود
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بعداً معلوم شد همان زمان يك موشك عراقي بـه         . بعد از نيمه شب با آژير خطر بيدار شديم        
 .گذاشته است شهيد و مجروح به جا 15قم اصابت كرده و 

اطالع داد كه    ] فرمانده نيروي هوايي ارتش     [ ستاري  ] سرتيپ منصور   [ اول وقت آقاي      
. يك فروند هواپيماي كويتي ربوده شده و به ايران آمده در مـشهد بـه زمـين نشـسته اسـت                      

با رئيس جمهور، نخست وزيـر و وزارت     . گفتم آن را نگه دارند تا تكليف را مشخص كنيم         
 كردم  ؛ قرار شد سياست اين باشد كه اعالن نماييم ما مايل به پذيرفتن آنهـا           خارجه صحبت 

دهـيم كـه از ايـران برونـد كـه مـسئله               نيستيم، مگر اينكه كويت از ما بخواهد و تـرجيح مـي           
گروهي را هم به مشهد فرستاديم كـه مـسئله را تحـت كنتـرل               . الشعاع نگيرد   حلبچه را تحت  

 . 1داشته باشند
 

 در حالي كه از بانكوك عـازم  67 فروردين 16 خدمه بود، روز سه شنبه 16 سرنشين و 96 كويتي كه داراي     747 اين هواپيماي بوئينگ     - ١
اي افراد مسلح به آسمان ايران هدايت شد و در ساعت هفت و نيم صبح در فرودگاه مـشهد   ه ساعت پرواز، توسط عده   كويت بود، پس از س    

هـاي كويـت     نفـر شـيعه از زنـدان      17كردند، اعالم داشتند كـه خواسـتار آزادي           هواپيما ربايان كه به زبان عربي صحبت مي       . به زمين نشست  
كنـيم ايـن    ما با اين كارها مخالفيم و فكـر مـي  « : نگاران درباره هواپيماي ربوده شده كويتي گفتآقاي هاشمي در گفت وگو با خبر  . هستند

الشعاع قرار دادن مسأله حلبچه و كشتار شيميايي ساكنين اين شـهر،           دهيم اين كار تالشي است براي تحت        اي باشد و احتمال مي      حادثه توطئه 
، نارضايتي خود را از فرود آمدن و ماندن هواپيما ربايان در كشورمان را بـه مـسئوالن كـويتي    به دنبال اين واقعه. توسط رژيم حاكم بر بغداد    

عليرغم ايـن اصـرار، مـا بـه         . ها اصرار دارند كه هواپيما و هواپيما ربايان در ايران باشند تا مسأله حل و فصل شود                  ايم ولي كويتي    اظهار كرده 
ان، مسأله را در سريع ترين زمان حل كنند و در صورت عدم موفقيت، سعي كنند تا هواپيما              ايم تا در صورت امك      مأموران خود توصيه كرده   

 زن آزاد شـدند و بـه    24 سرنـشين مـسافر شـامل        57با تالش مقامات جمهوري اسالمي طي دو مرحله         » .و هواپيماربايان ايران را ترك نمايند     
 به بيروت پايتخت لبنان بردند كه بـا ممانعـت مقامـات لبنـاني، ايـن هواپيمـا بـه            پس از سه روز هواپيماربايان، هواپيما را        . كويت بازگشتند 
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بـه گـزارش كـار و    . مسئوالن بسيج كشور اجتماع داشتند. ن سعدآباد رفتم عصر به پادگا  
از . 1ها گوش دادم و براي آنها درباره اهميت اعزام نيرو در اين مقطع صـحبت كـردم                  برنامه

 .ها را ديدم گزارش. آنجا به مجلس رفتم
جـا  ه   كـشته و تعـدادي مجـروح بـ         90دو موشك عراقي،  امروز عصر به تهران خورد و           

 . دستور مقابله به مثل دادم؛اشتگذ
عروج از مشهد تلفن كرد كه به داخل هواپيماي ربوده شده كـويتي رفتـه               ] خسرو[آقاي  

و هواپيمارباها را مصمم ديده كه اگر به خواست آنها توجه نشود، به تهديـدات خـود جامـه        
تـا نيمـه    نخست وزيـر اصـرار دارد كـه         ] سياسي[معاون  ] آقاي عليرضا معيري  [. عمل بپوشند 

 مخـصوصاً بـا     ؛از من براي حل مشكل كمك خواسـت       . شب بايد به حادثه خاتمه داده شود      
توجه به اينكه سه نفر از نزديكان فاميل امير كويت در هواپيما هستند ، اميد ربايندگان بيشتر                 

 .شده است
پـس  . اي رفـتم    براي شركت در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دفتر آقاي خامنه           

 زياد ، باالخره رأي به تأييد مصوبه مجلس و تفسيرهاي بعدي مجلس در مورد ماده                از بحث 
ها در سر راه وزارت مسكن بود، برداشـته            قانون اراضي شهري داده شد و مشكلي كه سال         9

 .2شد
 

      هواپيما ربايان در اين فرودگاه درخواست سوخت كردند كه در پي برآورده نشدن آن، يكي از                . قبرس رفت و در الرناكا برزمين نشست
 .ستگاه امنيتي كويت بوده استسرنشينان هواپيما را كشتند و اعالم كردند كه فرد كشته شده از اعضاي د

طـرح كدبنـدي اعـضاي بـسيج سـپاه      « در اين بازديد ابتدا آقاي محمد علي رحماني مسئول واحد بسيج مستضعفين، سيـستم كـامپيوتري    - ١
 بيـان    و اثرات طـرح كدبنـدي بـسيجيان مطـالبي          67هاي آن براي سال        و طرح  61را معرفي كرد و پيرامون عملكرد بسيج در سال          » پاسداران

ترين امور سرنوشت سـاز انقـالب بـه عهـده نيروهـاي         مهم«:  آنگاه آقاي هاشمي با مهم توصيف كردن نقش بسيجيان در جنگ گفت           . نمود
 حماسه آفريدند و ضربات محكمي به ارتش عراق وارد كردند كه اين نـشان دهنـده قـدرت               10بسيجي است و بسيجيان در عمليات والفجر        

آمـاده   ها  اند، لذا ما بايد در تمامي جبهه        هاي جنگ دوخته    ها به كل جبهه     ها و جاسوس    چشم خود را از طريق ماهواره     دشمنان ما   . بسيج است 
هـاي سـال    هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني   « كتـاب  ←» .ها حاضر باشند تا ضربات مناسب و متوالي بر رژيـم عـراق  وارد آيـد     بسيجي. باشيم
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367

 قانون  9هايي كه در اجراي ماده        به موجب قانون مصوب اراضي شهري، اقدامات دولت در مورد كليه زمين           «:  در اين مصوبه آمده است     - ٢
 مجلس شوراي اسالمي اعم از موات و باير و داير در محدوده قانون، تملك، واگذار و يـا تعهـد شـده، از           27/12/60اراضي شهري مصوب    

اقـدامات  . مذكور تا پايان مهلت آن قانون، معتبر و هرگونه حكمي كه خـالف ايـن نظريـه داده شـده، فاقـد اعتبـار اسـت              زمان اجراي قانون    
هايي كه به نحو فوق در همان مهلت تملك شده و در اختيار دولت است، لكن تاكنون واگذار نشده نيز معتبر بـوده و                   مذكور در مورد زمين   

 ».اده شده، فاقد اعتبار استهرگونه حكمي كه خالف اين نظريه د
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  سخنراني در جمع مسئوالن بسيج سراسر كشور
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بعد از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظـام، نشـست سـران قـوا تـشكيل شـد و دربـاره                     
هـا عقـب نـشيني كـرده و آمـاده مـذاكره بـا رباينـدگان                   كويتي. اپيماي كويتي بحث شد   هو
هـا   به مشهد ابالغ شد كه سعي كنند مسافران معمولي و كم اهميت و مخـصوصاً زن     . اند  شده

 .اتفاق بيفتد و اجازه رفتن به هواپيما داده نشودكار تندي را آزاد كنند و نگذارند 
 
 

 1988 آوريل 6                   1408 شعبان 18   |   فروردين17چهارشنبه 
 

آقـاي احمـد شـجاعي آمـد  و در مـورد يـك         . بيشتر  وقتم به مطالعه گذشت     . در منزل بودم  
در مورد هواپيماي كـويتي و مـسائل ارتـش و سـپاه             . احمد آقا آمد  . ماموريت مشورت كرد  

اره هواپيمـاي ربـوده شـده       تلفني با وزير خارجه و نخست وزيـر و سـپاه دربـ            . مدكرمذاكره  
 . هيأتي به مشهد رفته كه در مذاكرات شريك باشند. كويتي مذاكره شد

مراجعات درباره اختالفات در امر انتخابات بين وزارت كـشور و شـوراي نگهبـان زيـاد                 
 .كارها را از مجلس آوردند، انجام دادم. است

 
 

 1988 آوريل 7                     1408 شعبان 19  |   فروردين18پنجشنبه 
 

هواپيماهـاي مـا    . جنگ شهرها داغ ترشده اسـت       . تا  ساعت چهار بعد از ظهر در منزل بودم         
عراق ، امروز عالوه بر تهران، قم و  اصفهان، به تبريز و كـرج هـم موشـك             . اند  بغداد را زده  

هـا   كويتيرسد؛ مثل اينكه  مسئله هواپيماي كويتي در مشهد دارد به نقطه خطر مي     . زده است 
كويت و انگليس   . بنا ندارند امتيازي بدهند و هواپيمارباها هم درصددند ايران را ترك كنند           

اي  با آقايان خامنه. در اينجا اميدوارند به كمك ما راه حل پيدا شود       . از رفتن هواپيما نگرانند   
 .نژاد در اين خصوص صحبت كردم مهدي] فريدون [ موسوي و  ] مير حسين [ و  

  بـه خواسـت آقـاي        .ها را خواندم و كارها را انجام دادم         گزارش.  به مجلس رفتم    عصر  
هاي  پرونده توضيح خواستم كه چرا هم] وزير اطالعات  [ شهري  امامي كاشاني،  از آقاي ري     
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دار
ع داد كه يك         

مو

. اصرار زيادي براي حل مشكل مدارس و كتابخانه سياسي داشت         ] هاشمي[    

شب بـه نزديـك            
ميد

كه به بيروت ببرنـد و در آنجـا           
آس

                                                

اند و او با اينكه عفو خورده آزاد نشده است؟ جواب             احمد كاشاني عفو خورده و آزاد شده      
عات هنوز بـا عفـو او موافقـت نكـرده،  چـون مـسائل ديگـري هـم                    اين بود كه وزارت اطال    

 . 1د
در بين راه بي سيم اطال. ساعت پنج بعد از ظهر به سوي قم حركت كردم         

 .سفارت انگليس در قلهك اصابت كرده است] باغ[شك عراقي به داخل 
ارت حـرم شـريف     بعد از نماز مغرب بـه زيـ       . ساعت هفت به منزل آقاي منتظري رسيدم      

 انتخابـات مـسأله   رفتم و سپس بـا آقـاي منتظـري دربـاره جنـگ و               )] س(حضرت معصومه   [
از آثـار جنـگ ناراحـت       . خواهد دخالت جدي در امـور بنمايـد          ايشان نمي  مذاكره كرديم؛   

. هايي داشتند در مورد مردم آواره حلبچه توصيه. رسد است ولي راه حلي هم به نظرشان نمي
آقاي سيدهادي
 . شام خورديم

از اقدامات عمراني و رفاهي بـراي حـل مـشكل آسـيب ديـدگان قـم                 . فرماندار قم آمد    
اي كـه طـالب پاكـستاني در آن هـستند      امروز هم موشكي به قم خورده و به مدرسـه        . گفت

گلپايگـاني از محـدود شـدن       ] سـيد محمـد رضـا        [ اهللا  او گفـت آيـت    .  آسيب رسانده است  
ده  سـاعت . اند و ممكن است در انتخابات شـركت نكننـد           اختيارات شوراي نگهبان ناراضي   

در بين راه گفتند كه موشك عراقي ام. شب به سوي تهران حركت كرديم     
 .نزديك ساعت دوازده شب به تهران رسيدم. ان راه آهن خورده است

نخـست وزيـر    . نـژاد صـحبت كـردم       معيري و نخست وزير و مهـدي      ] عليرضا  [ قايان  با آ 
جونجو نخـست وزيـر پاكـستان       ] محمدخان[اوزال نخست وزير تركيه و      ] تورگوت[گفت،  

آنها نگرانند . اند كه نگذاريم هواپيما از ايران برود        پيغام داده 
 . و كسي در آنجا مسئول نيستيب به هواپيما وارد آورند

ــه ــا گفت ــم  م ــويتي اي ــورد درخواســت    اگــر ك ــدانيان م ــورد آزادي زن ــا حــداقل در م ه

 
 1365 سيد احمد مصطفوي كاشاني نماينده مردم نطنز در مجلس شوراي اسالمي به همراه چند تن از افسران ارشد ارتش، در آبان سال                        - ١

ظـيم، تهيـه و تكثيـر و    اتهام آقاي كاشاني، فرزند آيت اهللا ابوالقاسـم كاشـاني، تن        . به اتهام تحريك  ارتشيان عليه سپاه پاسداران بازداشت شد         
در اين رابطه عالوه بر احمد كاشاني، سرهنگ كتيبه رئـيس  . اند شده  هايي بوده است كه در آن ارتشيان عليه سپاه تحريك مي            توزيع اطالعيه 

 . ارتش و سرهنگ آگاه نيز دستگير شده بودند2ركن 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
 72  1367                     هاشمي رفسنجاني 

اخبار سـاعت   
 .قرص مسكن خوردم.  سرماخوردگي دارم. دوازده شب را گرفتم و خوابيدم

 1988 آوريل 8                         1408 شعبان 20   |   فروردين19جمعه 

گيـري ،     هاي رأي   رها را براي ترساندن مردم و فرار از شهرها و خلوت شدن محل             

شـب اطـالع    .  و رفـت        
رس

آقاي  . د           
سي[

ده بـود،          
 .و خوابيديماحوالپرسي مختصري كرديم . محسن خيال كرده بود كه مجروح است

به سپاه گفتيم تـالش كنـد تـا    . اي بدهند،  ممكن است آنها را قانع كنيم        هواپيماربايان، وعده 
انـد و آمـاده       گرچـه سـوخت و وسـايل گرفتـه        . فردا صبح از رفتن هواپيمـا جلـوگيري كنـد         

. اند كه اگر مانع شويم ممكن است اتفاق بدي بيفتد           اند و تهديد كرده     كتحر

 
 

 
بـراي ياسـر كـه    . ياسر هم همراه من آمد. ون رفتمي دادن به بير أفقط براي ر  .  در منزل بودم  

. محسن استفاده از كامپيوتر را يادم داد      . با عصا آمده بود، خبرنگاران ابراز احساسات كردند       
] انتخابــات ســومين دوره مجلــس شــوراي اســالمي[گيــري  هــاي رأي هــا از حــوزه گــزارش

عراق ديـروز و ديـشب      . عصر هجوم مردم بيشتر شد    . گويد كه مراجعه مردم خوب است      مي
جنگ شه
 .داغ كرد

. تلفني با سران قوا مشورت شـد      . آورند  هواپيماربايان فشار زيادي براي رفتن از ايران مي       
 نظـر   از مـشهد گفـت    ]  معاون سياسي نخست وزيـر    [آقاي معيري   . همگي موافق رفتن بودند   

باالخره عصر پـرواز كـرد. هيأت هم اين است كه اجازه بدهيم بروند       
 .در الرناكاي قبرس نشسته اند. كه نتوانستند در بيروت بنشيند، يد

آمد و گزارشي از    ] مسئول بخش ساختمان بنياد مستضعفان    [بينا    توكلي] ابوالفضل[ آقاي  
ين تشكيالت صنايع نظامي سپاه در اصفهان داكار ساختمان منازل سپاهيان و همچن     

 . محتشمي وزير كشور از نتايج انتخابات امروز ابراز رضايت كرد] دعلي اكبر 
چون با ماشـين آمبـوالنس آمـ. ساعت يازده شب ،  مهدي از جبهه به خانه آمد          
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 1988 آوريل 9                            1408 شعبان 21  |  فروردين 20شنبه 

وت بوده و نيروهاي تكاور با عجلـه بـه منطقـه مريـوان آورده               ؤلشكر در منطقه ما    
شد

بـار  س اخ أ كـويتي در ر    يهـاي حادثـه هواپيمـا       گزارش. ت نه صبح  به مجلس رفتم      
اس

سـئواالت ظريفـي    . 2خبرنگـار روزنامـه آبـزرور داشـتم       ] آقاي شاهين بختيـار   [اي با     مصاحبه

 

 
دوسه بار تحت تاثير شـيميايي قـرار   . هنگام صبحانه از مهدي درباره جبهه توضيحاتي گرفتم  

 بـه طـور خيلـي وسـيع و          گويد عراقي هـا     مي. گرفته ولي شديد نبوده كه از خط خارج شود        
از . از تداركات لـشكرشان راضـي نيـست       . اند  برده  ها ، شيميايي به كار مي       مخصوصاً در شب  

تداركات 
 .1اند ه

ساع
 . ت

. ايـم از امـروز نزننـد    ديروز و امروز، عراق جنگ شهرها را متوقف كرده و ما هـم گفتـه            

                                                 
 – در منطقه عمومي مـاؤوت  – كه با پيشروي در شمال سليمانيه  استراتژي تعقيب متجاوز در جبهه شمالي بر اين اساس طراحي شده بود   - ١

بيني شده تحقق يابد، ليكن بروز مشكالتي در آن منطقه كه عمدتاً ناشي از موانع طبيعي بود، طراحان نظامي را به ايـن نتيجـه       هاي پيش   هدف
رف حلبچه خود هدف مستقلي بود، ضمن آنكه گامي رساند كه محور حلبچه را جايگزين محور ماووت سازند، با توجه به اين نكته كه تص               

براين اساس، عمليات حلبچه با طراحي و فرماندهي سپاه پاسداران در سه محور و در چهار مرحلـه                  . شد  به سوي مركز استان نيز محسوب مي      
در اين عمليات رزمنـدگان  . دابتدا با تالش طاقت فرساي مهندسي، ارتفاعات صعب، مناسب عبور شد و سپس عمليات آغاز گردي        . اجرا شد 

ت سر بگذارند و شهر نوسود ايران و شهرهاي بياره، طويله، دوجيله، خرمال و              شموفق شدند با استفاده از غفلت دشمن، ارتفاعات مرزي را پ          
شد كه تصرف     يني مي ب  پيش. به اين ترتيب مقدمات تصرف سد دربنديخان و نيز انسداد جاده مهم سليمانيه فراهم آمد              . حلبچه را آزاد سازند   

اين منطقه وسيع، نيروهاي احتياط دور ارتش عراق را از جنوب راهي شمال كند و در اين زمين، همچون زمين شلمچه و فاو آسيب فراواني                         
 هـايي را كـه در جنـوب آمـاده     ليكن سر فرماندهي ارتش عراق حاضر نشد براي بازپس گيري منطقه حلبچه، يگان    . به ارتش عراق وارد آيد    

اي  ها و نيروهـاي منطقـه   هاي كشتار جمعي متوسل شد و صرفاً يگان نگه داشته بود وارد عمليات كند، بلكه براي مقابله با رزمندگان به سالح    
 به عبارت ديگر، واكنش عراق در حلبچه بيش از آن كه به قواي زميني اين كشور  .ها نيز كاري از پيش نبردند       خود را وارد نبرد كرد كه آن      

بمبـاران  : هاي جهاني، روش ديگري را بـراي مقابلـه بـا ايـران برگزيـد              عراق با اطمينان از حمايت    . ي باشد، به نيروي هوايي اتكاء داشت      متك
مردم عراق در حلبچه؛ كشتاري دهشتناك كه حس همدردي و عواطف انساني مجامع و محافل سياسي و تبليغاتي جهان را به وسيع شيميايي 
 .دنبال داشت

شـاهين بختيـار خبرنگـار آبـزرور در گـزارش خـود       . قاي هاشمي در اين مصاحبه به تفصيل درباره ماجراي هواپيماربايي صحبت كرد         آ - ٢
وقتـي از او پرسـيدم كـه اگـر رباينـدگان بـه ايـران          . به عقيده آقاي رفسنجاني هواپيماربايي كار نادرست و غير اخالقي اسـت           « : آورده است 

ممكن است آن طـور كـه گـزارش شـده،     » .ما آنها را محاكمه خواهيم كرد   «چه خواهد كرد، رفسنجاني پاسخ داد       پناهنده شوند، اين كشور     
د كه از حمايت نزديك ايران برخوردار است، ولي از آنچه كه من در ايـران فهميـدم، بـه نظـر                 ناي در لبنان باش     هواپيماربايان متعلق به جامعه   
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الت را از وضع    اداشت، براي كشف موضع ما نسبت به آينده عراق و منطقه و با زرنگي سئو              
 .1در عمليات مجروح شده است ، شروع كردحال ياسر كه 
. درباره حل مشكالت و ابهامات وزارت اطالعـات مـذاكره كـرد           . شهري آمد   آقاي ري 

گزارش هـاي امنيتـي     . دنبال اين است كه به جاي دولت به واليت فقيه و رهبري وصل شود             
 .آورده بود

 وضــع گزارشــي از. آقــاي رحمــاني مــسئول شــوراي سرپرســتي آوارگــان عراقــي آمــد
مدعي است كه تعـداد كـشته شـدگان آنهـا در حملـه شـيميايي عـراق                  . آوارگان حلبچه داد  

گفـتم طرحـي بـراي اداره و        . حدود دو هزار نفر است و حدود پنجاه هزار نفر آواره هـستند            
 .آنها بياورد  ؛ براي تصويب بودجه...اسكان و

 شـهرها عمـدتاً تعـداد       در. تلفني گـزارش انتخابـات را داد      ] وزير كشور [آقاي محتشمي   
فرمانده لـشكر نـصر     ] آقاي محمد باقر قاليباف     .  [ ه است دشركت كنندگان بيش از سابق بو     

پيشنهاد داشت سپاه با ارتش بيشتر همكـاري        . خراسان، براي گزارش كار و طرح نيازها آمد       
 .اند ها پس از فتح گوجار، سالح شيميايي زيادي عليه آنها به كار برده كند و گفت عراقي

كمبودها و نواقص حراست را گفت و خواست كـه          .  مسئول حراست مجلس آمد    ،عصر
آقاي رياضي آمد و  براي سفر به چين مشورت كرد؛           . مستقيماً زير نظر رياست مجلس باشد     

 . كردمموافقت و راهنمايي
بيشتر روي اوضـاع عـراق پـس از حـذف صـدام و      . اي با تلويزيون تركيه داشتم  مصاحبه

                                                                                                                   
 هاشـمي رفـسنجاني در ايـن گفتگـو بـا مـن بـه تفـصيل از               .  و ايران هـم از آن متعجـب شـده اسـت            رسد اين اقدام مستقالنه انجام شده       مي
طرف ميـان عربـستان و كويـت  روزانه سيصد هزار بشكه از يك منطقه نفتي بي        «: هاي مالي عربستان از عراق سخن گفت و افزود          حمايت        

خيـر، در نزديـك   «: ايشان پاسخ داد» ت؟ورده اس

كوشـد ايـن كـشور را وادار بـه      ان با  فشار وارد آوردن بـه عربـستان، مـي   بنابراين اير. گردد شود و پول آن به عراق پرداخت مي     استخراج مي 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب ←» .تر در جنگ كند طرفانه انتخاب يك موضع بي

خواهم بدانم كـه حـال ايـشان چطـور      وح شده است، ميها خواندم كه فرزند شما ياسر مجر در روزنامه:  خبرنگار روزنامه آبزرور پرسيد   - ١
در حال حاضر كار روزانـه  . اند هايي را كه در بدن او بود، بيرون آورده  از بيمارستان به منزل آمده و تركش      «: است؟ آقاي هاشمي  پاسخ داد     

در حمله شيميايي بوده، يا تركش خ«: خبرنگار پرسيد» .تحصيلي خود را شروع كرده است   
و آقـاي هاشـمي پاسـخ       » ايشان در نزديكي حلبچه بوده؟    «: خبرنگار پرسيد » .آنها بمبي اصابت كرده و مورد اصابت تركش قرار گرفته است          

 ». در شاخ سومر زخمي شده است4المقدس  بله، با بسيج رفته بود و در عمليات بيت«: داد
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 ، لبنـان   
 .ساعت دوازده شب  به خانه آمدم. شد هيأتي براي آشتي دادن آنها اعزام كنيم

 1988 آوريل 10                      1408عبان  ش22  |   فروردين21يكشنبه 

تـا عـصر در منـزل       . خواهد به جبهـه برگـردد       گويا مي . گيري دارد   اضي است و بهانه    
بود

در كارهـاي           
خان

                                                

دربـاره هواپيمـاي   . شب در جلسه سران قـوا شـركت كـردم        . 1اسالم جستجو داشت  پيروزي  
اهللا در   دربـاره نـزاع امـل و حـزب         .خواهند به ايران بيايند      باز هم مي   ،كويتي گفته شد  

قرار 
 
 

 
 سـنندج در    28اول وقت آقاي سنجقي و آقاي روحاني از جبهه خبر دادند كه ديشب لشكر               

هـاي دشـمن شـروع     منطقه پنجوين عراق حمله كرده و عمده اهداف خود را گرفته و پاتك  
ه اگر مناسب ديد،    كبه مشهد رفت    مهدي،  براي بررسي وضع دانشگاه فردوسي        . شده است 

اين ترم را در آنجا بگذراند و ياسر كه در خانه خسته شده، از عدم اطـالع مهـدي در مـورد                   
سفر نار
 . م

مدتي است كسي را نـدارد كـه . كارگر موقت جديدي داشت   عفت  امروز  
 .عصر عفت  به منزل خانم امام رفت.  كمك كند و به زحمت افتاده استه

اغلب مـوارد نتيجـه انتخابـات كـشور اعـالم شـده             . مراجعات درباره انتخابات زياد است    
. 2من با تفاوت زيادي از ديگران جلو هـستم        . است و اعالم نتايج تهران از امروز شروع شده        

 

دام تا هر جا كه الزم باشد، پيش 

در ايـن انتخابـات، نامزدهـاي    .  رأي رتبه چهارم را كـسب كردنـد        10 هزار و    678هادي غفاري با          

 از شبكه اول تلويزيون تركيه پخش شد آقاي هاشمي به سواالتي درباره قدرت قانوني    67 فروردين   22وشنبه شب    در اين مصاحبه كه د     - ١
 بـس سـازمان ملـل و خاتمـه جنـگ، جنـگ        رئيس مجلس در ايران، انتخابات مجلس سوم، اقتصاد آزاد و دولتي، علت عدم قبـول آتـش                

         عـراق، تـصرف كركـوك، همكـاري بـا كردهـاي شـمال عـراق، علـت حملـه                  شهرها، حمله شيميايي عراق، سفر نخست وزير تركيه بـه 
جمهـوري  «: در بخـشي از ايـن مـصاحبه آمـده اسـت       . مطبوعات ايران به آتاتورك، رابطه آمريكا با ايران و روابط ايران با تركيـه پاسـخ داد                

م براي سرنگوني صاسالمي ايران تا تحقق شرايط عادالنه به دفاع مقدس ادامه خواهد داد و رزمندگان اسال           
براي مطالعه مـتن  » .شود كه عدالت به اجرا در آيد و متجاوز معرفي و تنبيه شود   خواهند رفت و از نظر ايران پيروزي كامل زماني حاصل مي          

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي سال « كتاب ←كامل مصاحبه 

 303 صندوق اخذ رأي، نشان دهنده آن بود كـه آقـاي هاشـمي بـا يـك ميليـون و                      2606 نتايج اعالم شده آراي حوزه انتخابيه تهران از          - ٢
 رأي رتبه دوم، آقاي فخرالدين حجازي 752 هزار و 971همچنين آقاي مهدي كروبي با .  رأي، رتبه اول را به دست آورده است165هزارو 

 رأي رتبه سوم و آقاي 929 هزار و    706با  
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آقا
 . ان پذيرفتند

همـي در پايگـاهي نزديـك                
اس

 عـراق چنـين   »دفاع متحرك« از شروع برنامه به اصطالح     
اطالعـات،  . هاي موثري از سوي دشمن در جبهـه باشـيم      احتماالً شاهد تحرك  . خوابي ديدم 

 .1كند چني احتماالتي را تاييد مي

در صـحبت   براي  خواست كه   ] م در سپاه پاسداران   جانشين نماينده اما  [ي محمدي عراقي    
اي حواله كردم و ايش اهللا خامنه به آيت. طالب به قم برومجمع 

عصر آقاي روحاني اطالع داد كه عمليات در پنجوين هنوز به تمام اهداف نرسيده و در                
 .اند  قسمت عمده اهداف را گرفته؛ جناح راست مشكل دارد

رسـد  بـراي تـصرف آن،     ي در قبرس سرگردان مانده است؛  به نظـر مـي           هواپيماي كويت 
رئيس جمهور اطالع داد در اثـر انفجـار م. شوند  دارند آماده مي  

آباد پايتخت پاكستان، امروز شايع شده آنجا كودتا شده و بعداً معلوم شده كه انفجـار                  الم
 .  به شهر پرتاب شده استها بوده، تلفات زيادي داشته و گلوله

ايم كه اگر روياي صادق باشد،  حاكي از بـروز             ديشب، هم من و هم عفت خوابي ديده       
هايي از سوي ارتش عـراق        من خواب ديدم كه گرفتاري    . مشكالتي در جبهه در آينده است     

هـايي در ارتبـاط بـا          عفت هم خواب ديـده كـه گرفتـاري         . مثل يك سرباز تحت فشار     ؛دارم
دو سال پيش هم قبل.  دارد منافقين

ن
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قـم و جامعـه         جامعه مدرسـين حـوزه علميـه (ها پيروز شدند و جناح راست         در اغلب حوزه  ) مجمع روحانيون مبارز  ( معرفي شده جناح چپ     
 .شكست خوردند) روحانيت مبارز تهران

پيش از اين عراق .   بدون ترديد افزايش توان نظامي عراق و تغيير استراتژي اين كشور، نقش مهمي در تغيير اوضاع به سود عراق داشت       - ١
عراق ضـعف و  . در انديشه تصرف برخي از مناطق مرزي و شهرهاي ايران بود كه به توفيق چنداني دست نيافت    » استراتژي دفاع متحرك  «با  

نيروهـاي  . د را در اين زمينه برطرف ساخت و با بهبود ارتش عراق و تغيير شيوه رزم آن، از موقعيـت برتـري برخـوردار شـد                  هاي خو   كاستي
 40هاي تسليحاتي خود را بيش از         مسلح عراق در نتيجه فروش عظيم تسليحاتي توسط شوروي و سايرين، در مدتي كمتر از دو سال، سيستم                 

 عراده توپ و آالت توپخانه، 5500 نفربر زرهي،    4500 تانك،   5000در شرف باز پس گيري فاو، حدود        ارتش عراق   . درصد افزايش دادند  
 موشـك   300هاي تسليحاتي با حـداقل        اين خيل عظيم سيستم   .  هواپيماي جنگي آماده براي عمليات در اختيار داشت        720كوپتر و      هلي 420

را  بغداد با كسب اين مقادير عظيم سالح، توانست نيروي زمينـي خـود        . شد  ميل مي زمين به زمين اسكاد و مقادير زيادي مهمات شيميايي تك         
 ، سال چهارم، تابـستان      4مجله سياست دفاعي، شماره     :   منبع  ←.  يعني دو برابر برساند    1988 لشكر در سال     50 به   1986 لشكر در سال     26از  

 . 203، ويژه نامه جنگ تحميلي، صفحه 1375و پاييز 
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 .رابي به رياست ستاد ارتش مذاكره كرديم

ظهر . ردن دندانم كه اخيراً خالي شده، به بهداري مجلس رفتم       
به 

ل 
در 

 .نظر دادم كه گرم بگيرند. اند اند كه آماده معامله در كاالهاي ويژه  كرده

آمـد و  بـراي تبليغـات جهـاني در           ] قـائم مقـام وزيـر اطالعـات         [ فالحيان  ] علي  [ ي
خ

اي عمليـاتي را     
بحران هواپيماي كـويتي شـدت      . ها را خواندم و كارهاي دفترم را انجام دادم          گزارش. 

 
ساعت هشت و نيم صبح،  براي شركت در جلسه شوراي عالي پشتيباني جنگ به دفتر آقاي               

] علـي [بعد از جلـسه در مـورد پيـشنهاد نـصب سـرهنگ      . چند مصوبه داشتيم . اي رفتم   خامنه
سه] اسماعيل [ شهبازي به جاي تيمسار 

كـه در منطقـه پنجـوين،  قـسمت عمـده تـصرفات در       آقاي روحاني از جبهه اطـالع داد     
قـرار شـد فـردا عمليـات را         .  اسـير دارنـد    260انـد و      دست ارتش مانده و بخشي را پس داده       

از آنجا براي پرك. اعالن كنند 
 . ها را خواندم گزارش. مجلس رفتم

. دو موشك به تهران و يكي به اصفهان، جنگ شهرها را آغـاز كـرد              امروز عراق با زدن     
دستور مقابله به مث. هاي تهران و موشك اصفهان در فضا منفجر شده است      يكي از موشك  

 . بغداد و سليمانيه داده شد
پيـروز شـده    او  . زائري آمـد و  از انتخابـات بنـدرعباس گفـت           ] غالمعباس  [ عصر آقاي   

مان در يونـان مـشورت         سفير جديدمان در يونان آمد و در مورد سياست         آقاي بي نياز  . است
 آنها اظهار؛كرد

وضع پاناما و سلطه آمريكا در كلمبيـا و         . آقاي الموسوي سفيرمان در كلمبيا و پاناما آمد       
پيشنهاد داشت كه براي تقويت جريان ضد آمريكـايي،         . ا را گفت  پاناما و اهميت كانال پانام    

شكرهايشان را كه با بايكوت آمريكا روي دستـشان مانـده  اسـت، بـا نفـت معاوضـه كنـيم؛           
 .موافقت كردم

آقا
او در مورد جاسوسـي يكـي       . ؛ پرداخت كردم  صوص مردم حلبچه،  اعتبار ارزي خواست      

اهللا و امل در      از كاركنان سفارت فلسطين به نفع عراق گفت و نيز از مسائل جاري بين حزب              
هـاي سـفارت      لبنان توضيحاتي داد و از افراط كاري سپاه در ايـن خـصوص و بـي احتيـاطي                 

 .گفت
فرمانده نيروي هـوايي    [ن  رفا] موسي[و    ] رئيس ستاد كل سپاه   [فروزنده  ] محمد  [ آقايان  

هـ  شرح برنامه . گيري شد   درباره ذخيره موشكي بحث و تصميم     . آمدند] سپاه
دادند
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. كننـد   ها خـوب دفـاع مـي        دكتر روحاني تلفني وضع عمليات را گفت و اينكه ارتشي         . مدم

سف أاند، اظهار ت  شروع جلسه از اينكه بسياري از نمايندگان در انتخابات رأي نياورده            
كر

روحيه مجلس خوب نيست، ولي حضور و     
رأ

ابت موشـك               
                                                

بـه خانـه   . دان اند و امتيازي به دست نياورده امروز هم يك كويتي ديگر را كشته    . گرفته است 
آ

 .كمك نيرويي و مهماتي از سپاه خواست. ها شديد و پي در پي است پاتك
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. به جلسه علنـي رفـتم  . هشت در دفتر كار كردماعت ستا . ساعت شش صبح به مجلس رفتم   

قبل از
نمايندگان شكست خورده سخت متأثرند و      . دم و خبر شروع عمليات را در پنجوين دادم        

. به من براي درد دل زياد است      مراجعه  . معموالً معترض كه معمول شكست خوردگان است      
آقاي فواد كريمي كه در اهواز شكست خورده، به تلخي در سخنراني پيش از دستور انتقـاد                 

 .كرد
هاي نظـامي و سياسـي در آسـتانه سـال جديـد و در انتخابـات                   پيش از دستور از پيروزي    

. دستورها بدون بحث جدي تصويب شد     . 1گفتم
احتمال اظهـار بـي تفـاوتي در ايـن چنـد هفتـه اخيـر از                 . دادند  گيري را خوب انجام مي      ي

ولـي امـروز خـوب    . كند اند، هست و اداره جلسات را مشكل مي  ي نياورده أطرف آنها كه ر   
دو ساعت بيشتر كار نكرديم؛ هم براي مراعات امنيت به خاطر احتمال اص. بود

 
كنيم، در شـرايطي كـه دشـمنان اسـالم، مـا را در معـرض توطئـه همـه          از رزمندگان اسالم تشكر مي  « : ز اين نطق آمده است     در بخشي ا   - ١

 جواب مناسب را دادند و قدرت خودشان را به نمايش گذاشتند 10هاي پي درپي، مخصوصاً در عمليات والفجر اي قرار دادند، با ضربه   جانبه
آنچه در شهر مظلوم حلبچـه و شـهرهاي اطـراف آن و روسـتاهاي     . ري اسالمي، قدرت باال را در منطقه دارد    و به دنيا ثابت كردند كه جمهو      

نظير بـود كـه دولتـي نـسبت بـه مـردم خـودش، ايـن گونـه جنايـت را روا داشـت و             اتفاق افتاد، يك فاجعه تاريخي و كم     » زور«منطقه شهر     
از مردم بزرگوارمان صـميمانه متـشكريم   . ين مظلوميت، به مردم مظلوم كرد كمك كنداميدواريم كه جمهوري اسالمي بتواند در رفع آثار ا        

ها بوديم، بـه حـضور كـم سـابقه در         هاي بيگانه و دشمنان داخلي و شرارت        كه در شرايط ارعاب و تهديدي كه تحت بمباران تبليغاتي رسانه          
ها را بر هم زدند و ثابت كردند كه ملت و دولت و همه  ين توطئههاي رأي، ا ميدان و حمايت از جنگ و رزمندگان و حضور در سر صندوق

اميـدواريم شايـستگي ايـن را داشـته باشـيم كـه از ايـن        . انـد، هـستند   مردم ما  در كنار رهبري و وفادار به انقالب و راهي كـه انتخـاب كـرده     
  بـه  اي محكـوم   ده باشـند و بداننـد كـه اينجـا، هـر توطئـه      برداري مناسب را بكنيم و دشمنان ما هم بيدار ش          هاي سياسي و نظامي بهره      پيروزي

، جلد ششم،  زير نظر محسن هاشمي، دفتر نـشر معـارف             »1367هاي پيش از دستور سال       هاشمي رفسنجاني، نطق  « كتاب   ←» .شكست است 
 .1389انقالب، 
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به 

 . دهند هاي شديد و مكرر دشمن مي خبر از پاتك. م

بحــث دربـاره حــدود  . كت كـردم   
موضـوعات  . شب مجمع تشخيص مصلحت، جلـسه داشـت       . دها بود كه نيمه تمام مان       آزادي

.  مـواد مخـدر و تـشديد مجـازات رشـوه     : بحث در جلسات آينده را مـشخص كـرديم      

 .هاي شيعي به سوريه و لبنان بروند جاد تفاهم بين گروه

چ

 .گري الجزاير آغاز شده است

آنهـا  .  1ا صحبت كردمها را ديدم و سپس براي آنه     رفتم و نمونه  . كار خود به مجلس آمدند    

 .ضع روحي نمايندگانمجلس و هم به خاطر و
هــاي   و برنامـه 4 و بيـت المقــدس  10آقـاي سـنجقي آمــد  و گـزارش عمليــات والفجـر     

  را كه ارتش در منطقه پنجـوين انجـام داده            5المقدس    عمليات بيت . احتمالي آينده را آورد   
است، امروز اعالن كردي

امحمدي اطالع دادند كه نيروهاي مـا از مواضـع تـصرفي خـود              شب دكتر روحاني و آق    
بـراي مقـدمات    او  . محـسن آمـد   . شود  اند و اين براي ارتش گران تمام مي         نشيني كرده   عقب

قـرار  . شـود   تهيه مواد اوليه مورد نياز ساخت موشك در ايران آماده مي          جهت  سفر به آلمان    
 .است با نام مستعار برود

ي انقـالب فرهنگــي شـرعـال  عـصر در جلـسه شــوراي  

قابل 
بـراي  ] جنتيبه سرپرستي آقاي احمد     [قرار شد هيأتي    . سپس جلسه براي مسائل لبنان داشتيم     

اي
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ها آمـده كـه هواپيمـاي كـويتي را در             در گزارش . ساعت هشت و نيم صبح  به مجلس رفتم        
وها با ميانجياند و به الجزاير رفته و گفتگ قبرس سوخت داده

پشتيباني جنـگ جهـاد سـازندگي       ]  واحد طراحي مركز تحقيقات   [گروهي از  كاركنان     
هاي   سازند، به همراه نمونه     هاي رفع آلودگي مناطق شيميايي زده را مي         كه اتومبيل ] اصفهان[

                                                 
سپس . ضيحاتي درباره عملكرد اين دستگاه ارائه داد در اين ديدار ابتدا آقاي عطاريان سازنده دستگاه خنثي كننده گازهاي شيميايي، تو            - ١

ما با دشمناني مواجه هستيم كه به هيچ اصولي پايبند نيستند و به همين دليل ما بايـد خـود را بـه تجهيـزات                        «:  آقاي هاشمي در سخناني گفت    
هـاي شـيميايي در    ديـد، عمـالً خطـر سـالح    كاري كه شما كر. دفاعي مجهز سازيم و اين هم يكي از كارهايي است كه الزم بود انجام دهيم      

كنـد اسـلحه       است و اگر اين امكانات را توسعه دهيم، ديگر بـراي نيروهـاي مهـاجم صـرف نمـي                          ها را تا سر حد معمولي تخفيف داده  جبهه
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] پرويـز [،  يقـادر ] مصطفي[قطميري،    ] سيد حسين [نيا ،     منتجب] رسول[دفترم آقايان    
مل

سري در جـوار مجلـس       
فر

خالفت كرديم و قـرار شـد        
آقا مهدوي كني با امام مالقات كنند و بخواهنـد كـه امـام جبـران كننـد،  بـه نحـوي كـه                         

عفت هم شـرحي از     . دير وقت به خانه آمدم    . 1حيثيت جامعه روحانيت مبارز مخدوش نشود     
 .بات نقل كردهاي آشنا را در مورد انتخا كايات بعضي از خانم

                                                                                                                

 .برند يكصد اتومبيل وانت تويوتا كه مجهز شده به جبهه مي
در 
بادامچيان آمدند و از انتخابات و مسائل مربـوط         ] اسداهللا[محمدي سلسله دلفان و      پور،    ك

 دو جهـت متنـاقص؛  هـركس شكـست خـورده گلـه دارد و ناراضـي                   به آن گله داشتند، در    
 .است

يكي از آنها در دانـشكده افـ. سه موشك عراقي به تهران خورد       
عصر در دفترم كارهاي مجلس را انجـام دادم         . ود آمد كه چند شيشه مجلس هم شكست       

ردند كه براي كـم شـدن       پيشنهاد ك . آمدندمجلس  و سر شب جمعي از اعضاي هيأت رئيسه         
 .خطر اصابت موشك، جلسات مجلس را در زيرزمين تشكيل دهيم

اي جلـسه   اهللا خامنـه  در دفتـر آيـت  ] تهران[شب با جمعي از سران جامعه روحانيت مبارز       
ها پيـشنهاد دارنـد كـه در          اند و بعضي   از انشعابات و عدم توفيق در انتخابات ناراضي       . داشتيم

اي م  ت شركت نكنند كه من و آقاي خامنه       مرحله دوم در انتخابا   
ي

ش
   

هـاي سـال     ، سـخنراني  هاشمي رفـسنجاني  « كتاب   ←»  .ما بايد كار دفاع در مقابل سالح شيميايي را بسيار جدي بگيريم           . شيميايي به كار برد   
 .1389، دفتر نشر معارف انقالب، »1367

 اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز شـامل آقايـان جاللـي خمينـي، سـيد محمـود دعـايي، سـيد محمـد علـي ابطحـي، سـيد                          - ١
اري، سـيد محمـد     الدين موسوي، محمد حسن رحيميان، مهدي كروبي، سيد مهدي امام جمـاراني، حـسن صـانعي، محمـد علـي انـص                      سراج

، عبدالواحد موسوي الري، محمد رضا توسلي، مجيد انصاري، محمـد علـي   )زيارتي(ها، علي اكبر آشتياني، حميد روحاني        موسوي خوئيني 
اي، اسداهللا بيات، هادي  زاده، سيد محمد خاتمي، سيد علي اكبر محتشمي پور، سيد محمد هاشمي، محمد علي صدوقي، سيد تقي درچه نظام

، درباره انشعاب مجمع روحانيون مبارز از       )ره(اي به محضر امام خميني        ، محمد علي رحماني، صادق خلخالي و عيسي واليي در نامه          غفاري
حضرت امام در پاسخ به شوراي مركـزي مجمـع روحـانيون مبـارز چنـين مرقـوم        . جامعه روحانيت مبارز تهران درخواست اعالم نظر كردند       

. ايد  رات حجج اسالم روحانيون مبارز تهران دامت افاضاتهم، سير قضيه به همين صورتي است كه در نامه آورده                 بسمه تعالي، حض  «: فرمودند
 اخـتالف در آن مـوقعي اسـت كـه خـداي     . انشعاب تشكيالتي براي اظهار عقيده مستقل و ايجاد تشكيالت جديد به معناي اختالف نيـست 

پرخاش كند كه بحمدهللا با شناختي كه من از روحـانيون دسـت انـدركار انقـالب دارم،     ناكرده هر كس براي پيشبرد نظرات خود به ديگري         
كنم و توفيق آقايـان را از خداونـد    تپد، دعا مي من به شما و همه كساني كه دلشان براي اسالم عزيز مي    . چنين كاري صورت نخواهد گرفت    

، 25، جلـد بيـستم، صـفحه        »صـحيفه امـام   « كتاب   ←»  الموسوي الخميني  روح اهللا .  والسالم عليكم و رحمةاهللا    -  25/1/67» .متعال خواستارم 
 ).ره(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
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ســ

ــد   ــات  و دن ــاره عملي توضــيحاتي درب

ل كنند،        

نـدهان  
 .هاي كميته انقالب شكايت داشتند پاه سيستان و بلوچستان آمدند و از بي حسابي

نيـروي دريـايي سـپاه و ارتـش اطـالع دادنـد كـه يـك نـاو جنگـي                     .  شب به خانه آمدم   
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ــه مجلــس رفــتم   ــاره عمليــات  . اعت شــش صــبح ب قبــل از دســتور در جلــسه علنــي درب
اداره مجلـس بـه خـاطر       . تا ساعت يازده جلسه طـول كـشيد       . 1 صحبت كردم  5المقدس   بيت
اند،  مشكل شده ولي چـون بحـث كـم             ي نياورده أگان كه ر  تفاوت شدن بعضي از نمايند     بي

 .است، پيشرفت خوب است
ــر روحــاني و   ــاي دكت ــي[آق ــا محمــدي آم] عل آق

ضـعف مـديريت    .  عـذر درسـتي ندارنـد      ؛  و علت عقب نشيني ارتـش دادنـد         5المقدس   بيت
نهـا را و مخـصوصاً مانورهـا را در          هـاي عمليـاتي آ      قرار شد بعد از اين طـرح      . عمليات است   

اگر در عمليات آينده نتوانستند درست عمكه  قرارگاه بررسي كنيم و تهديد كردم       
 . سلماني براي اصالح آمد. بايد كامالً پدافندي شوند

واگـذاري  ]  هفـت نفـره   [عـصر هيـأت     . امروز هم به تهران، قم و اصفهان موشك خورد        
فرما. دند و براي رفع مشكالت و موانع اسـتمداد كردنـد          گزارش كار دا  . زمين آمدند 

س

ر اخبار خود آمريكا گفتنـد      د. آمريكا در شرق بحرين به مين برخورده و از كار افتاده است           

                                                 
كنيم از رزمندگان بزرگوار و ايثارگر نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي كه جواب مناسـبي را        ما تشكر مي  «:  در اين نطق آمده است     - ١

نجوين دادند و نشان دادند كه نيروهاي رزمنده در لحظات مناسب براي بيدار كردن وجدان منحـرف    هاي عفالقه عراق در منطقه پ       به شرارت 
هاي مناسب را وارد بكنند و تلفات و صدماتي كه به ارتش عفلقي عراق در اين عمليـات مقـدس وارد         اند كه ضربه    حكام عفلقي بغداد آماده   

 كتاب ←»  .هاي بيشتر به رزمندگان ما عنايت بفرمايد شاءاهللا خداوند توفيق پيروزي ان. شد، براي اين گونه جنايات آنها، ضربه مناسبي است
 .1389رف انقالب، دفتر نشر معا»  ، جلد ششم،1367هاي پيش از دستور سال  هاشمي رفسنجاني، نطق«
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. غر ، كارگر قمـي آمـد       
گوسفند كشته و گ     . وشت برايمان آورد و دربـاره وضـع اراضـي البـرز توضـيحاتي داد              ي

از انقالب، زميني در البرز  قم براي پسته كاري خريده بوديم  .پي

 .1اي خبر را نقل كردند كه به ايران منتسب نشود كه ده مجروح داشته،  ولي به گونه
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ران ها و نماز را در دانشگاه تهـ         خطبه. هاي جمعه مطالعه كردم     تا ساعت ده و نيم، براي خطبه      
هـاي عراقـي بـه        انتظار داشتيم مطابق معمول هنگام نماز جمعه موشـك        . 2ايراد و اقامه كردم   

پسر شهيد مطهري آمد و براي خوب       . عصر جمعي از بستگان آمدند    . تهران برسد كه نرسيد   
حاجي اص. برگزار شدن مراسم سالگرد شهادت ايشان استمداد كرد       

ك 
ش 

                                                 
ورد      از مين اعالم شده بود، به مـين برخـاي كه عاري      روز پنج شنبه در منطقه    » ساموئل رابرتز « تني   2740ناوچه  :  خبرگزاري رويتر گفت   - ١

 به اعالم پنتاگون هر چند موتور اين ناوچه پس از مشاهده مين خاموش شـد ولـي انفجـاري كـه در آن روي داد، دسـتكم ده تـن از                 كرد

 » .موضوع بسيار نگران كننده است، چون منطقه بايد دوباره كامالً پاكسازي شود

بنا. 
 پاكـسازي كـرده بودنـد       هاي آمريكايي و انگليسي به نحوي اين منطقه را          مين جمع كن  . اش را پر از آب كرد       خدمه را مجروح و موتورخانه    

ايـن  . انـد  ها تازه كار گذاشته شـده  ها به وجود آورد كه اين مين كه مشاهده چند مين، فوراً اين گمان را در بين مقامات كشتيراني و ديپلمات     

تـرين اجتماعـات     فروردين شاهد يكي از باشكوه    26ت موشكي دشمن قرار داشت، در روز جمعه          تهران كه در آن روزها، هدف حمال       - ٢
صـفوف  » ما به اينجا آمديم، بهر شهادت آمـديم «دادند  در اين اجتماع هزاران كفن پوش كه شعار مي. مردم موحد و خداجوي اين شهر بود   

معه تهران در خطبه اول در آستانه ماه رمضان، به بيان فلسفه و اهميت روزه  آقاي هاشمي خطيب ج   . تر كرده بود    فشرده نمازگزاران را فشرده   
در . را بيـان داشـت   ) ص(دار از گناه، فرازهايي از سـخنان حـضرت رسـول اكـرم                در اسالم پرداخت و درباره نقش روزه در باز داشتن روزه          

آقـاي  . ل فاجعه بمباران شيميايي حلبچه به شـدت انتقـاد كـرد           خطبه دوم، ايشان از سكوت حاكمان كشورهاي عربي منطقه خاورميانه در قبا           
تـرين   ما اكنـون در يكـي از حـساس   «: هاي جنگ را براي مردم ترسيم كرد و گفت          هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود، وضعيت جبهه        

ها بايد بـه   هاست و جوان كردن جبههامروز زمان پر . گذارند مقاطع جنگ تحميلي قرار داريم و دشمنان ما توطئه جديد خود را پشت سر مي          
در ايـن خطبـه همچنـين دربـاره         »  .كننـد   ها بشتابند تا هر وقت الزم شد، به دنيا بگوئيم كه بيهوده اين صدام درمانده را حفظ مـي                    سوي جبهه 

ق مسكوني، حـوادث  باران مناط حضور ناوهاي آمريكايي در منطقه خليج فارس، اهداف عراق از گسترش جنگ شهرها و بمباران و موشك   
ايـشان دربـاره انـشعاب      . هايي به نمازگزاران ارائـه شـد        هاي سياسي، تحليل    لبنان، انتخابات مجلس شوراي اسالمي و اختالف نظر ميان جناح         

مه وجود اختالف نظر حق ه. وجود اختالف نظر، عامل رشد دهنده است«:  گفت» جامعه روحانيت مبارز تهران «از  » مجمع روحانيون مبارز  «
وجـود  . اند، اما  اين اختالف نظر نبايد موجب پرخـاش بـه يكـديگر گـردد                 و علماي ما نيز اختالف نظر داشته      ) ص(باشد و صحابه پيامبر       مي

انـد   گونه كه در پاسخ به نامه روحـانيون مبـارز كـه از جامعـه روحانيـت منـشعب شـده        اختالف نظر از سوي امام نيز مورد قبول است و همان   
كساني كه به دنبال انتخابات، همـديگر  را  مـورد          . ت امام تأكيد كردند كه اختالف نظر نبايد موجب پرخاش به يكديگر شود            ديديم، حضر 

هاشـمي  « كتـاب  ←» .كننـد   انـد، بـه انقـالب خيانـت مـي           دهند، چه آنها كه به مجلس راه يافته و چه آنهـا كـه موفـق نـشده                   پرخاش قرار مي  
 .1389، جلد يازدهم ، زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، »1367رفسنجاني، خطبه هاي جمعه سال 
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 ديگري از جريان عمليات كه منجـر بـه           
تص

هـا را هـم       انـد كـه برونـد و بقيـه عراقـي            شان پيـشنهاد داده   تسليم شده بودند، خود     
بيا

شـود   مـي  كـويتي را     

ه مهمي شده و زمزمه تالفي آمريكا عليـه مـا بلنـد شـده                    
اس

 .ايت داشتند
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 و جاده     گرفته آقاي سنجقي اطالع داد كه تپه مجيد را در جنوب شاخ شميران از عراق پس              
مهدي ما، قبالً هشدار    . ديروز عراق در يك پاتك سنگين آنجا را گرفته بود         . ايم  را باز كرده  

شـود بـه نقـشه و         داده بود كه آنجا در خطـر اسـت و امـروز توضـيحاتي داد كـه معلـوم مـي                    
ضمناً توضيحات. وضعيت منطقه خوب مسلط است    

ها تعريف كرد كه      منجمله از وضع و كيفيت اسير شدن عراقي       . قه شده بود،  داد    رف منط 
انـد و تـسليم شـده،     يك نظامي عراقي را كه پشت سرخودشـان ناگهـان بـا تفنـگ پـر ديـده        

همچنـين دو نفـر     . انـد   او را با تفنگ خالي به عقبه فرستاده        خشاب تفنگش را درآورده اند و     
عراقي كه 

 .ها آن دو نفر را زدند و كشتند ورند، ولي عراقي
به سـپاه گفـتم تالفـي       . امروز صبح سه موشك به تهران خورد كه  تلفات مهمي نداشت           

بـست مـسئله هواپيمـاي  ها، بن در گزارش . عصر به مجلس رفتم   . نمايند
ها دارند براي امتيـاز دادن آمـاده          آيد كه كويتي     گرچه از پيغام الجزاير به ما بدست مي        ؛ديد
 .شوند مي

برخورد ناو آمريكا به مين، مسئل
االسـالم از وزارت خارجـه        شـيخ ] حـسين   [ شوراي امنيت ملي آمريكا جلسه داشته و        . ت

 . به نيروهاي مربوطه گفته شد؛كه بگوئيم نيروها آماده باشندتذكر داد 
بيمقـدار نماينـده ورزقـان و       ] الـدين   شـهاب [آقايان لطيف صفري نماينده اسـالم آبـاد و          

عباس پور نماينده كليبر آمدند و از تبليغات گمراه كننده كه منجر به شكست آنها               ] ابراهيم[
در انتخابات شده، شك

گزارشي از مجروحان و مصدومان عمليـات       . خاتمي از بهداري سپاه آمد    ] سعودم[دكتر  
هاي مردم حلبچه كمتر از هزار نفر است و حدود دو هـزار   مدعي است تعداد كشته  . اخيرداد

انـد     هزار نفر بـوده    9 حدود   اند و مجروحان خودمان كالً      نفر مجروح هم به تهران اعزام شده      
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راي اصـالح وزارت بهداشـت و        
 .درمان توصيه داشت

دربـاره مـشكالت وزارت اطالعـات و        . اي بود   در دفتر آقاي خامنه   قوا  ب جلسه سران    
            

آقـاي نخـست وزيـر بـراي مخـارج      . را بررسي كرديم  جواب حمله احتمالي را     . ماده باشيم 

سـه نقطـه                    

 . پيش از ظهر براي اصالح دندان به بهداري مجلس رفتم.  را تسليت گفتم

نخست وزير تلفني گفت خبر رسيده در خور عبداهللا و خور موسي درگيري است و احتماالً            
رضـائي هـم از جبهـه       حـسن   مآقـاي   . بررسي كردم؛ درگيري با آمريكا تائيد نشد      . با آمريكا 

بـ. انـد    بقيه سرپايي بـوده    وشده  درصد بستري   25كه حدود   

ش
درباره احتمال حمله آمريكا بحـث و  قـرار شـد. پيشنهاد ارتباط آن با واليت فقيه بحث شد       

آ
 .دير وقت به خانه رسيدم. تعزيرات حكومتي اعتبار گرفت
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در بين راه از محـل اصـابت موشـك عراقـي در             . ساعت شش و نيم  صبح به مجلس رسيدم        
 .ها را خواندم تا ساعت هشت گزارش. د كردمميدان پرستو بازدي

از جبهه خبر دادند كه عراق در منطقه فاو حمله وسيعي را آغاز كرده و در دو
بـراي اولـين بـار از زمـان         . خط ما را شكسته است  و نياز به توپخانه و پشتيباني هوايي داريم             

بـه جـاي تـاالر    هـا،   بـراي حفاظـت در مقابـل موشـك        شروع جنگ، جلسه  علني مجلس را        
قبـل از   . مـشكلي پـيش نيامـد     . پارلمان،  در زيرزمين تشكيل داديم؛   تا آخر در جلسه ماندم            

جنتـي عـضو شـوراي      ] احمـد   [ پدر آقـاي    ،    ]حجت االسالم مال هاشم جنتي    [دستور، فوت   
نگهبان

] سيدكمال[آقاي  . شك همزمان به تهران زد، ولي شش موشك اعالن كرد         عراق سه مو  
اطالع داد كه عراق برنامه راديـو را قطـع كـرده و خبـر               ] رئيس ستاد تبليغات جنگ   [خرازي  

رضائي از جبهـه    محسن  اردبيلي و آقاي    موسوي  آقاي  . دهد  حمله به فاو را با آب و تاب مي        
به كمكشان برسانيم و گفتند پيشرفت دشمن ادامـه      تلفني خواستند كه از نيروهاي ارتش هم        

 .دارد
. ظهر ، خـواب درسـتي نداشـتم       . چند نفر از نمايندگان شكست خورده شكايت آوردند       
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قرارگاهي      
حم

گـزارش  ] ارجـه      

 . ل موشك زياد به عراق

هاي ممكن در حال انجام       كمك. كرديموضع فاو را بررسي     . ي و آقامحمدي آمدند     
هـاي زيـادي دربـاره فـاو          تلفـن . ست، ولي عقب نشيني زياد است و ترميم آن آسان نيـست           

به وزارت خارجه گفتم به كويت به خاطر استفاده عراق از جزيـره بوبيـان اعتـراض                 . اشتيم
                                                

 ولـي پـس از      ،انـد   كوپترهاي آمريكايي بـه يـك قرارگـاه حملـه كـرده             مدعي است كه هلي   
كوپتر ناشناس در چوبيده به    مسئله اين است كه چند هلي      ،تحقيق بيشتر معلوم شد   

سپاه اصـرار بـه پخـش    . جازه نداديم مسئله احتمال حمله آمريكا پخش شود ا. اند  له كرده 
 جمعـي   .1نـشيني     يا شايد عذري براي عقب      ؛كند در جذب نيرو موثر است       داشت و فكر مي   

 .براي آنها صحبت كردم. ها به مناسبت هفته تجليل از سرباز آمده بودند از ارتشي
معاون اروپـا و آمريكـاي وزيـر امـور خ[الريجاني  ] محمد جواد [ آقاي  

فكـر  . ل سازمان ملـل و سـفراي انگلـيس و روس را داد            سفر به نيويورك و مذاكره با دبيرك      
ها را مايل بـه نزديـك شـدن بـا مـا ديـده و                  انگليسي. كند زمينه تحريم تا ماه ديگر نيست        مي

ها را نيز مايل به رفع كدورت ناشي از تحوي روس
گرهـا نيرومنـد      ؛ مـصاحبه  2 داشـتم  ييمصاحبه مفصلي با تلويزيون و يك روزنامـه ايتاليـا         

ياسـر هـم در     . يكي از آنها گفت با بزرگترين سياستمدارهاي معاصر مصاحبه كـرده          .  بودند
 .از حال او هم پرسيدند. جلسه بود و شناخته شد

آقايـان  . از معاونت فرهنگي نيروي زمينـي سـپاه آمدنـد و نيازهـاي تبليغـات را آوردنـد                 
روحان

ا
د

 
عنوان اصلي روزنامه كيهان در اين روز چنين        .  فروردين درباره حمله آمريكا، تيترهاي درشت زده بودند        29هاي صبح دوشنبه        روزنامه  - ١
كوپترها و ناوهـاي      هلي«: و در تيتر دوم آمده بود     »   خليج فارس  –  بوبيان –توطئه نظامي مشترك آمريكا، عراق و كويت در محور فاو           «: بود

 ».اند آمريكايي، صبح امروز سكوهاي فعال نفتي سلمان و نصر ايران را هدف حمله قرار داده
 تمام نيروهـاي    تأكيد كرد در صورت لزوم، ايران قادر است در مدت كوتاهي،          » الاستامپا«  آقاي هاشمي در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي         - ٢

ايشان در پاسخ به سئوال آقاي . خود را به سالح شيميايي مسلح كند، اما ابراز اميدواري نمود كه ضرورت چنين اقدامي هرگز احساس نشود          
نـگ  كه پرسيد با وجود اينكه مذهب شيعه به بخشش تكيه دارد، دليل اصـرار شـما بـه ادامـه ج     » الاستامپا«ايگورمن خبرنگار مشهور روزنامه     

اگر بخشيدن صدام به نفع ملل ايران و عراق بود، ما تا به حال اين كار را انجام داده بوديم، اما مـسأله ايـن اسـت كـه چنـين       « : چيست، گفت 
اگر متحدين در جنگ دوم جهاني با نيروهاي نازي صلح كرده بودند، چه بـسا               . وجه باعث تحقق يك صلح پايدار نخواهد شد         امري به هيچ  

المللـي   ما خواهان صلح هستيم، اما صلح در كنار فردي كه به طور مداوم حقوق بـين        . ش جنگ جهاني سوم هم شعله ور شده بود        تاكنون آت 
آقاي هاشمي همچنين به سئواالت مختلف خبرنگار شبكه دوم تلويزيون ايتاليا پيرامون جنگ و عواقب آن،                » .كند، پايدار نيست    را نقض مي  

. ، برخوردهاي سازشكارانه با مسأله فلسطين، دوره سوم مجلـس شـوراي اسـالمي و مـسأله افغانـستان پاسـخ داد                     هواپيماي ربوده شده كويتي   
. اي در مورد رويدادهاي جاري جنگ، اين مصاحبه را به طور كامل پخش كرد تلويزيون ايتاليا در برنامه جمعه شب خود پس از ذكر مقدمه 
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ي در سـه         
كيل

. و اطالع دادند بـه قـم موشـك خـورده اسـت                  
سا

داد و حدود ظهر به ما اطـالع          ارتباطي ما روي اروند مي    شهر و قطع پل         
اي   چـاره . اند؛ خيلـي متـاثر شـدم        دادند كه نيروهاي ما تصميم به عقب نشيني از فاو را گرفته           

  .كند
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ساعت يك ربع به سه بامداد،  براي سحري خوردن بيدار و با عفت و مهدي و ياسر سحري                   
گفتنـد خـط دفـاع. از ستاد مركزي سپاه درباره جبهه فاو اطـالع گـرفتم           .خورديم

البد دشمن هـم نيروهـاي      . رسند  ومتري شهر تشكيل شده و نيروهاي تازه نفس دارند مي         
شمخاني اطالع داد كه    ] علي  [ افشار از قول آقاي       ] عليرضا  [ آقاي  . كند  د مي تازه نفس وار  

 .گيرد  تيپ از دو سپاه وارد عمل كرده و  بمب شيميايي زيادي به كار مي25عراق 
هنگام سحري خوردن وضعيت قرمز شد 

در جبهه وضـعيت جديـدي پـيش        .  گرفتم عت هفت و ربع  از خواب برخاستم و اخبار را          
خـرازي گفـتم كـه    ] كمال سـيد [ بـه آقـاي   . موشكي هم به تهران اصابت كرد    .   است نيامده

 . اطالعيه دعوت نيروهاي سپاه را پخش كند
ها خبر از فشار بيشتر نيروهاي عراقـي بـه نيروهـاي مـا در فـاو و                    گزارش. به مجلس رفتم  

نزديك شدن آنها به 

اي   دادم، تلفات بيشتري را بايستي بپـذيريم كـه نتيجـه            اگر دستور مقاومت بيشتر مي    . نداشتيم
 . 1مطمئن هم نداشت

                                                 
هـاي    با دو سپاه هفتم و گارد و يگـان 28/1/1367ارتش عراق در تاريخ .  نخستين حمله از حمالت جديد عراق، در منطقه فاو انجام شد        - ١

وي دريـايي آمريكـا يـك    هم زمان بـا ايـن حملـه، نيـر    .  هجوم برد8 تيپ به منطقه عملياتي والفجر 26 لشكر و   10نيروي دريايي خود شامل     
كوپترهاي آمريكايي به سكوهاي نفتي خودي واقع در    در اين حركت، هلي   . حركت نظامي و در عين حال نمادين در خليج فارس انجام داد           

گيرانـه  هجوم عراق به فـاو كـامالً غافل  . شمال خليج فارس هجوم بردند تا حمايت قطعي آمريكا از عراق در حمله به فاو را به نمايش گذارند       
هاي شيميايي به كار رفته در اين عمليات قادر بود سه برابر منطقه عملياتي فاو را در حـد غيـر قابـل تحمـل بـراي موجـود                        بود؛ وسعت سالح  

جنگيدنـد و   در عين حال و در حالي كه دشمن از عقبه خشكي برخـوردار بـود و نيروهـاي خـودي در آن سـوي آب مـي                        . زنده، آلوده كند  
مقاومـت    سـاعت 48هاي شـيميايي عـراق     متكي به يك پل بود، خطوط مختلف پدافندي خودي در برابر آتش شديد و سالح              شان تنها   عقبه
تهاجم دشـمن  . عراق در دوره دفاع متحرك اگر چه پايان خوشايندي براي دشمن نداشت، در اردوي خودي نيز بدون آثار منفي نبود              . كرد

در هنگـام شـروع دوره   .  داشت كه از آن پس پدافند منـاطق آزاد شـده را خـود بـه عهـده گيـرد      به خطوط رخنه پذير خودي، سپاه را بر آن       
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.  به دو سكوي نفتي نصر و سلمان حمله كرده و به آتش كشيده اسـت              خبر رسيد كه آمريكا     
كـش   پـس از حملـه مـا يـك يـدك          . دستور داده شد كه به سكوي نفتي امارات حمله كنند         

آمريكايي كه در آنجا بود غرق شد و يك كشتي نفتي انگلـيس آتـش گرفـت و سـپس بـه                     
انـداز مـا      ا به ناوچه موشـك    ه  آمريكايي. دوكشتي نفتي ديگر هم در آن منطقه حمله كرديم        

 .1حمله كرده و آن را غرق كردند و چند نفر از خدمه آن شهيد شدند
 

بردنـد و در      بهي بـه سـر مـي              

هـيچ گـاه در جريـان       . هزار بشكه نفـت را داشـت      10

 29اما آمريكا اين استدالل را نپذيرفت و پس از چهار روز، يعني در              . نداشته است       

د؛ البته، اين ادعاهاي آمريكا با واقعيات منطبق نبـود و   متخاصم تبديل شده بودن

جديد، نيروهاي سپاه در فاو، شلمچه، جزيره مجنون، مهران، حلبچه و ماووت خط پدافندي داشتند، به همين سبب سازمان رزم سپاه نه تنهـا                        
نيروهاي ارتش نيـز در وضـعيت مـشا.  اختيار نداشت  تجزيه شده بود، بلكه يگاني آزاد به عنوان احتياط كلي در          

  عراق با استفاده از برتـري    1367در چنين وضعيتي، در آغاز سال       . پيرانشهر، قصر شيرين، ميمك، فكّه و عين خوش سرگرم پدافند بودند          
              تي حضور نظامي آمريكا در خليج فارس، توانـست روحيـه            تبليغا –محسوس نظامي خود در جنوب و با اتكاء به حمايت رواني و سياسي

 .اي را انجام دهد الزم را براي خروج از وضع پدافندي و كسب ابتكار عمل به دست آورد و حمالت گسترده

  رخ داد كـه طـي آن،  1366 مهـر  27نخـستين مرحلـه در      .  حمالت نظامي آمريكا  به سكوهاي نفتي  ايران طي دو مرحله انجـام گرفـت                - ١
حمله به اين سكوها سه روز پس از حمله به نفتكش كويتي تحـت پـرچم آمريكـا صـورت                    . سكوهاي نفتي رشادت هدف حمله واقع شدند      

 با حمله ناوهـاي     1367 فروردين   28مرحله دوم در    . گرفت كه در محدوده درياي سرزمين كويت هدف يك فروند موشك قرار گرفته بود             
سكو و تأسيسات نفتي سلمان كه از جمله مهمترين سكوهاي نفتي ايران در خليج فـارس                . ان اتفاق افتاد  آمريكا به سكوهاي نفتي نصر و سلم      

 هدف حمالت هواپيماهاي رژيم عـراق قـرار گرفـت        1366در مهر ماه    . شد  برداري مي   بشكه نفت از آن بهره    هزار   220بود و روزانه، حدود     
0نفتي نصر كه قابليت توليد روزانه       اما سكوي   . كه البته به سرعت تعمير و بازسازي شد       

پيش از حمله ناوهاي آمريكا، حدود پنجـاه  . جنگ، هدف حمله دشمن واقع نشد و تا زمان حمله ناوهاي آمريكايي به فعاليت خود ادامه داد 
روي اين سكوها به فعاليت مشغول بودند و بر روي هر يك از آنها،              ) فتبيست نفر نيروي نظامي و سي نفر كارمند غير نظامي وزارت ن           (نفر  

 .  ميلي متري نصب شده بود كه صرفاً كاركرد دفاعي داشت23تنها يك قبضه مسلسل 
هـاي رهـا      حمله ناوهاي آمريكايي به سكوهاي نفتي نصر و سلمان در پي برخورد كشتي جنگي آمريكايي موسوم به ساموئل رابرتـز بـا مـين                       

گـذاري   به دنبال اين حادثه، مقامات آمريكايي ايران را به مين.  فروردين ماه صورت گرفت25ده در شصت مايلي شرق جزيره بحرين در      ش
تحت مراقبت و كنترل دائمي نيروهـاي آمريكـايي، بحرينـي، قطـري و عربـستاني بـوده؛                  در حالي كه آن منطقه      . ند  در آن  منطقه متهم كرد     

گذاري نيروهاي ايراني در آنجا وجود   بنابراين امكان مين  
در ايـن حملـه، افـزون بـر انهـدام      . فروردين ماه، بار ديگر تأسيسات  نصر و سلمان را هدف حمله قرار داد و آنهـا را بـه كلـي تخريـب كـرد          

همچنـين تعـدادي از افـراد    .  خـساراتي وارد آمـد    14 –وشن ايران غرق شدند و به يك شناور و هواپيماي اف            سكوها، دو رزمناو سهند و ج     
 . نيروي دريايي و افراد غير نظامي شهيد يا مجروح شدند

منشور سـازمان   51آمريكاييان اين بار نيز، همانند حمله  پيش ، حمالت نظامي خود را به سكوي نصر و سلمان در قالب دفاع مشروع و ماده              
اي مسلحانه بر ضد يك عضو ملل متحد هيچ يك از مقـررات ايـن                 در صورت وقوع حمله   : دارد   مقرر مي  51ماده  . (ملل متحد توجيه كردند   

 .)اي وارد نخواهد كرد منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي از خود، لطمه
در ايـن  . ايراني صادر كرد، به نظامي شـدن سـكوهاي مزبـور اشـاره كـرده اسـت       هايي كه پس از حمالت خود به سكوهاي           آمريكا در بيانيه  

ظـامي، بـه مراكـز عمليـات     انـد، علـي رغـم ظـاهر غيـر ن      اند سكوهايي كـه هـدف حملـه قـرار گرفتـه          ها، مقامات آمريكايي اظهار كرده      بيانيه
هاي بي طرف و غير هاي دولت    و حمله به كشتي    گذاري  مين
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ديشب خبر رسيد كه به دو ناو جنگي سهند و سبالن هم حمله شده؛ يكـي غـرق و ديگـري                     
 5المقدس    آمد و گزارش عمليات بيت    ] شيرازي[عصر آقاي صياد    . آسيب جدي ديده است   

 .را داد
. قبل از افطار به خانـه آمـدم       . 1لويزيون براي دعوت نيروها به جبهه نمودم      اي با ت    مصاحبه

تصميم گرفتم، براي بررسي اوضاع بعد از خروج از فاو، فردا بـه جنـوب               . حال خوبي ندارم  
اطـالع داد كـه آتـش سـكوهاي نفتـي           ] وزيـر نفـت     [ آقـازاده   ] آقاي غالمرضـا  [شب  . بروم

 .خاموش شده است
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نزديـك غـروب بـه    . مهدي هم با مـن آمـد     . ساعت پنج صبح به سوي اهواز حركت كرديم       
. نزديـك خرمـشهر رفـتم   ) ع  ( اهواز رسيديم و بعـد از نمـاز مغـرب بـه قرارگـاه امـام علـي                   

 در فـاو وگفتنـد تـا امـروز ظهـر            العاده متاثر از شكست     فرماندهان سپاه هم بودند و همه فوق      
 .عقب نشيني از فاو كامل شده است

و )  ع  (  علـي بـن ابيطالـب        ، نجف ، ثاراهللا ، كربال ،)ع  (  فرماندهان لشكرهاي امام حسن     
 كه مسئول خط فـاو بودنـد،  جزئيـات حملـه دشـمن و دفـاع خودشـان تـا                      )ع(هاشم  قمر بني 

شتر بودن نيروهاي مهاجم دشمن، تقريباً      عامل اصلي شكست، بي   . سقوط فاو را توضيح دادند    
ده برابر نيروهاي مدافع و از كار افتادن ادوات در لحظات اول بـه خـاطر اسـتفاده دشـمن از                     

به اهواز برگـشتيم    . جلسه تا ساعت يك بعد از نصف شب طول كشيد         .  است شيمياييسالح  
 .و دو سه ساعت خوابيدم

   
خـود در عمليـات مزبـور شـركت     حتي برخي از فرماندهان آمريكا كـه  . كرد اليل و اوضاع و احوال كلي نيز نادرستي اين ادعا را تأييد مي       

اند  خود نشان ندادند و ظاهراً، در شرايطي نيز نبودهاند سكوهايي كه آنها هدف حمله قرار دادند هيچ گونه مقاومتي را از   اظهار كرده«شتند
 .                              كه بتوانند چنين اقدامي را انجام دهند

د
دا

 در اين مصاحبه آقاي هاشمي ضن تشريح ابعاد توطئه مشترك آمريكا، عراق و كويت در خلـيج فـارس، از جوانـان بـه ويـژه نيروهـاي                             - ١
براي مطالعه متن كامل مـصاحبه  . ها حضور يابند تا كار جنگ يكسره شود     خواست كه بدون فوت وقت در جبهه       آموزش ديده و آماده رزم    

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي سال « كتاب ←
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صب

 براي جبران             
ش

بايد در جنگ . بزندكه اند  اي به سپاه گفته  معلوم شد آقاي خامنهبعداً. ك بزنيم
تأثر افرادي كه ديديم،  از سقوط       . شب تا صبح، رعد و برق و باران بود        . شهرها كوتاه بياييم  

ياد است  .فاو
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براي تعليق دستور تحويل گرفتن     ]  فرمانده نيروي زميني ارتش     [ح تيمسار حسني سعدي     
 . خط مهران از سپاه آمد

رضـائي مـدعي اسـت    محـسن  آقاي  . ها را آوردند    فرماندهان سپاه آمدند و نتيجه بررسي     
ير و مفقود، حدود يكهزار و دويـست نفـر          مجموع تلفات انساني ما در فاو اعم از شهيد و اس          

برنامه تقسيم نيروهاي سپاه براي شمال و جنوب و برنامه عمليات آينده را. است
 صـورت   بحثي هم درباره تنظيم بهتر امكانات جنگي براي بهـره بيـشتر           . كست فاو آوردند  

 .يت كنيمگيري تقو  كه قرار شد قرارگاه خاتم را براي بررسي و تصميمگرفت
در . اول شب به شهر ايـذه رسـيديم       . عصر از راه شهركرد به سوي تهران حركت كرديم        

مهمانسراي فرمانداري، نخست وزير تلفنـي از تهـران بـه مـن گفـت عـراق اعـالم كـرده بـا                       
كند و خواست كـه قبـل از نيمـه شـب       جنگ شهرها را قطع مي   ،شرايطي از نيمه شب امشب    

به بغداد موش

 ز
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 بـراي  يزيـاد  ر 
عم

 درياچه و سد
آن

 ساعت. بودند ه
 بـا  تلفنـي . شـديم  بيدار سحري براي. كرديم استراحت و رسيديم منزل به شبدوازده و نيم    

 .بخوانند ايشان را جمعه نمازفردا  ،شد قرار. كردم صحبت اي خامنه اهللا يت
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 مـرز  تا توضيحات براي هم ايذه فرماندار. كرديم حركت تهران سوي به صبحساعت هفت   
. بـود  كـرده  مشكل را عبور ،ساخت حال در كوهستاني هاي  جاده .آمد ما با خوزستان استان
 و است زيبا و جالب ،بلوط هاي جنگل و سرسبز هاي  دره در ،بختياري هاي  كوه در هرا مسير
تـأثي و بـود  خواهـد  مـسافر  پر و زيبا بسيار ،جاده اين تكميل از پس آينده در

كـه   را ناهـار  و خوانـديم درياچـه    كنار ،اردل] شهر[ نزديك را ظهر نماز. دارد منطقه ران
 . كرديم صرف شهر از عبور از پس آبي جوي كنارد، وبگوجه  و ماهي تن

 و گلپايگـان  ،خوانسار داران، شهركرد، شهرهاي از ،فراوان روستاهاي بر عالوه مسير رد
 تماشاي براي. رسيديم رود زاينده سد به چادگان در راه سر. گذشتيم دليجان

. دادند توضيحاتي سد كاركنان از فتوحي آقاي و احمدي آقاي. كرديم كوتاهي توقف ،
 .  داردثانيه در آب متر 75 آنها ادعاي به و دهد مي قبر مگاوات 58اين سد، 
 حركـت  زود ،شـناختند  را مـا . خوانديم قم نزديك اي  امامزاده در را عشاء و مغرب نماز
گرفت كافه از چلوكباب.  خورديم قم نزديك ،جاده كنار در را شام و كرديم

آ
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 و گذشته روز دوسه هاي  گزارش ندن
انج

 آنها كه خواسته ما از الجزاير و هستند الجزاير در كه ربايان هواپيما رش
 آزاد آنها كردن دادگاهي در ما اينكه شرط به ،بگوييم شد قرار. كرديم صحبت ،بپذيريم ا

 . پذيريم مي ،شيم

 در

 رد 
 شـد  قـرار طـرح پزشـكان،        مـورد  در. كننـد   برگـزار  موقـع  بهات را   امتحان شد قرار ،مدارس
 . استداده اي اجازه چنين بهداشت وزارت ؛شود لغو ها شهرستان به اجباري رفتن پيشنهاد
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خوا به عمدتاًوقتم   عصر تا. خوابيدم نه صبح  ساعت تا

 شـدن  آزاد خواهـان  و كرد تلفن منطقه از رضائيمحسن   آقاي. گذشت دفتر كارهايام  
 . شد ارتش توسط دفاعي خط از نيروهايش از بعضي

 داديـم،  امـام  به را فاو سقوط خبر كه وقتي گفت و آمد فاو مسئله شنيدن براي آقا احمد
 آقـاي  بـا . انـد   گرفتـه  پـس  آنهـا  و اسـت  آنهـا  از ،ايـد   گرفته شما را جايي ،نيست مهم گفتند
پذي درباره اي  خامنه

ر
با
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 آقـاي  عصر. گذشت افتاده عقب كارهاي انجام و ها  گزارش خواندن بهوقتم  . بودم منزل
 . دادم انجام تلفني را كارها. آمد جنگ و ارتش امور براي ، پور ترابي] مصطفي[ سرهنگ
 فاو سقوط تأثير تحت همگي. بودجنگ   درباره بحث بيشتر. بودند مهمان قوا سران شب

. گرفت را وقت بيشتر ،فارس خليج در آمريكا با درگيرشدن خطر و جنگ مشكالت. يمبود
مـو در. بگيرد عهده به را نفتي هاي  كشتي همه از حفاظت ،آينده در آمريكا  دارد احتمال

 

 1988 آوريل 24                     1408 رمضان 7    |  ارديبهشت 4 يكشنبه



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

95 

 در آمريكـا  حـضور  توسـعه  زمزمـه  ها گزارش در. 
خلي

 و گفـتم  بي
 در

 و نـاو  يـك  دادن دسـت  از و شهيد 64 : اند  ديده زيادي صدمات د
                                                

 
رسيدم مجلس بهساعت هفت و نيم صبح   

 جلـب  ،ايران مثل به مقابلهبرنامه   مقابل در تجارتي هاي  كشتي همه از حمايت و فارس ج
 . 1است خطرناكي اقدام كه كند مي توجه

مطال مجلس قبل جلسه هاي  نظمي بي و فاو سقوط درباره جلسه شروع از قبل
 صـحبت  2ابوجهـاد  تـرور  و لبنان طرابلس در بمب انفجار ، درباره   دستور از پيش سخنان
 . است زياد انتخابات در خورده شكست ايندگاننم مراجعات. 3داشتم كوتاهي

[=  نـداجا  فرمانـده ]  دريادار محمد حسين ملك زادگـان     [. رفتم دفترم بهساعت نه و نيم     
. داد را فـارس  خليج در آمريكايي نيروهاي با برخورد گزارش  و آمد] نيروي دريايي ارتش  

 به اي  صدمه گرچه ؛ستها  آمريكايي با ارتش دريايي نيروي درگيري جرأت آن مثبت نقطه
خو و اند  نكرده وارد آنها

 
طرف در  هاي بي ت خود را به كشتي  رونالد ريگان رئيس جمهور آمريكا در سخنراني راديويي هفتگي خود از ايران خواست كه حمال  - ١

اياالت متحده خواستار رويارويي نظامي با ايـران نيـست امـا نيروهـاي دريـايي آمريكـا بـه حفاظـت از              «: او گفت . خليج فارس، متوقف كند   
 نقـش مـا در ايـن      .د كـرد  نـ فارس ادامه خواهند داد و آمريكا و متحدانش تجاوزات مداوم ايران را تحمل نخواه               راني در خليج    آزادي كشتي 

كنيم، با اين همه رهبران ايران بايد درك كنند كه ادامه حمالت در  طرفي است و ما در جهت رويارويي با ايران تالش نمي جنگ رعايت بي
     .                      37 صفحه 4/1/67اي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي،  ه نشريه گزارش: منبع » .فارس تحمل نخواهد شد خليج
 به همـراه سـه تـن از        67 فروردين   27در روز شنبه    ) ساف(مشهور به ابوجهاد، فرمانده نظامي سازمان آزاديبخش فلسطين         » خليل الوزير  «- ٢

 بامداد توسط يك واحد كماندويي متشكل از هـشت مـرد و             2اين ترور در ساعت     . محافظانش، توسط يك گروه مسلح در تونس ترور شد        
هاي  يكر ابوجهاد سوراخ سوراخ شده و از سر تا پا گلوله خورده بود، به طوري كه دست راست وي براثر اصابت گلوله               پ. يك زن انجام شد   

همـسر  . شـد  زياد، عمالً از ساعد قطع شده بود و اثر اصابت پنجاه گلوله تنها در اتاق خواب و حدود صد گلوله در منزل ابوجهاد مشاهده مي           
ها قبل از ورود به منزل، سه محـافظ را از پـاي درآوردنـد و                  هد صحنه ترور بودند، اظهار داشتند كه تروريست       ابوجهاد و دو فرزند او كه شا      

 .پس از شكستن در و شليك به همه طرف، وارد خانه شدند

جنايت «: ه استدر بخشي از اين نطق آمد  .  آقاي هاشمي در اين نطق انفجار بمب در شهر طرابلس لبنان و ترور ابوجهاد را محكوم كرد                 - ٣
نفرت انگيز انفجار بمب در بازار شهر مظلوم طرابلس لبنان، جنايتي است كه نشانگر نمونه حس كينه كفر جهاني و صهيونيسم عليه مسلمانان 

هـاي جمعـي غربـي بـه      كنيم و تعجب ما ايـن اسـت كـه مراكـز جهـاني و رسـانه               ما با همه وجودمان اين جنايت را محكوم مي        . انقالبي است 
نماينـد، چطـور در مـورد چنـين      كنند و انقالب ما را سـركوب مـي   زنند، به شهرها حمله مي صوص آنهايي كه دم از مبارزه با تروريسم مي        خ

اي مثل ترور شخصي مثل ابوجهاد شخصيت دوم فلسطين، اين گونـه           اي كه دست اسرائيل به روشني در آن پيداست و همچنين فاجعه             فاجعه
دهند كه اين نشان عدم صـداقت اينهاسـت    هاي خودشان را در اين موارد نشان مي انگيز، كينه د و حتي با لحن تحسينكنن به سادگي عبور مي  

بر ادعاي مخالفت با تروريسم؛ تروريسمي كه در جهت خالف آنها باشد محكوم است و آنچه كه در جهت اهداف اينهاست، مورد ستايش          
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367نطق هاي پيش از دستور سال هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←» .غيررسمي است
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ي

 به

 از قبـل . ميكنـ  تنظـيم  را 
 در. بودنـد  رفته بينيو  حلق   و گوش متخصص دكتر نزد فاطي و عفت. رسيدم خانه به افط
 .خوابيدم زودشب . يابد ادامه تحقيق و معاينه شده قرار عفت مو

 

 خـوب  اعـزام  سـطح  گفتنـد . شـد  بحـث  ها  جبهه به نيرو اعزام درباره. رفتم ي
سا

 بـه  سـفر  گـزارش   و آمـد ] وزير امور خارجه  [ واليتي] علي اكبر [
                                                

 و بزند ضربه ها  آمريكايي به توانسته محدود امكانات با ،سپاه دريايي نيروي ولي. ناوچه ك
 . نبيند مهمي آسيب خود

 شـهبازي ] علـي [ سرهنگ تصابان او با   . داد را جبهه وضع گزارشو   آمد سنجقي آقاي
 سـپاه  زميني نيروي فرهنگي معاونت از عصر. 1 مخالفت كرد  ارتش مشترك ستاد رياست

 .دادم كمك قول ؛كردند مشورت و استمداد جنگ و جبهه فرهنگي كارهاي براي و آمدند
 را جنـگ  مـشكالت  حـل  دربـاره  امـام  به قوا سران طرف از پيشنهادي و نامه نويس  پيش

مطالـب  مـن و   وزيـر  نخست شد قرار ،پريشب جلسه در. مكرد تهيه
ار
رد
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. كـردم  تكميـل  سـران  جلـسه  در بررسـي  بـراي  را امـام  به نامه و نخوابيدم ديگر سحر از بعد
 دفتـر  بـه  جنـگ  پـشتيباني  عـالي  شـوراي شـركت در جلـسه       براي ،ساعت هشت و نيم صبح    

ا  خامنه اهللا  آيت
 راه كردن هموار براي زيادي مصوبات. يابد ادامه اعزام تداوم براي تبليغات شد قرار و ت
 .داشتيم جنگ
 مـا  كـه  بود اين بر قرار .كردم مشورت شده تهيه نامه درباره وزير نخست با جلسه از بعد

 .كنند تهيه شد قرار هم ايشان. كنيم تهيه نامه نفر دو
 و آمـد  جنـگ  امـور  گـزارش  براي سنجقي] ابراهيم[ آقاي. رفتم مجلس به ظهر نزديك

 دفـاع  سپاه از وا. نيست خيلي ؛آورد را 4 و 3 المقدس  بيت و 10 والفجر عمليات تلفات آمار
 دكتر آقاي. كرد تعريف و

 
به درجه سرتيپي مفتخر و بـه رياسـت سـتاد    ) ره( در حكمي از سوي حضرت امام 1367 ارديبهشت 13 سرهنگ علي شهبازي در مورخ  - ١

ات سـرتيپ اسـماعيل سـهرابي در دوران رياسـت           در نامه ديگري از زحمـ     ) ره(امام خميني   . مشترك ارتش جمهوري  اسالمي منصوب شد      
 .ستاد مشترك ارتش، تشكر و قدرداني كردند
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سو

 هـاي   حوزه از زيادي موارد درمسأله   اين و اند  شده فعال ها  تفاوت بي و ضدانقالب ي
انت

 كـشورهاي  و آمريكا كه گفتند و ناليدند ها  آمريكايي با مقابله براي الزم
جن

 بـراي  عـراق  در نظـامي  ت 
تص

 منفـي  آثـار  از و داد امنيتـي  و اطالعـاتي  گزارش .آمد] وزير اطالعات [ شهري  ري ي
انش

 هـاي  درگيري و انتخابات مسئله هم ن
در  جويي  چاره براي طباطبائي محسن سيد آقاي شب. ندا  ناراضي آن از اكثراً كه است 
 .خوابيدم زود .آمد سردفترها بازنشستگي حقوقمو 

 

 .كـردم  مطالعه را   الميزان تفسير و قرآن ،دعاموضوع   ه

 از ؛كنـد  تـضعيف  را اهللا  حـزب  خواهـد   نمي سوريه است معتقد و است راضي. داد را ريه
 . است راضي آنها مواضع

 اسـت  مـدعي و   نيـاورده  رأي بعـد  دور بـراي . آمـد  سراوان نماينده مدني اسحاق مولوي
نيروها
 شـده ادعـا   ،  كننـد   مـي  زنـدگي  سـنت  اهل كه بلوچستان و كردستان در خصوص به خابيه
 .است

 شـناورهاي  و مناسـب  هـاي   قـايق  نداشـتن  از. آمدند سپاه دريايي نيروي فرماندهان عصر
 اسلحه و نياز مورد
 اجـازه  مليـات ع مـورد  هر براي ،اين از بعد گفتم .اند  شده فعال و مزاحم خيلي اخيراً ،وب
 .است الزم موردي

 ]تورگـوت  [بـين  اخـتالف  اسـت  مـدعي . آمد تركيه در سفيرمان ،متكي] منوچهر[ آقاي
 ،نظاميـان  نفـع  بـه  هـا   آمريكايي احتماالً و است جدي ها  نظامي و] نخست وزير تركيه  [ اوزال
دخالـ ،اختالفـشان  موارد از يكي و آورند  مي فشار اوزال به دارند

 بـراي  گفـتم . اسـت  مخالف اوزال و ن هستند آ طرفدار ها  نظامي كه است كركوك رف
 .كند اقدام ،اند شده بازداشت تركيه در اخيراً كه پاسداران آزادي
آقا
 خـارجي  سياسـت  تحـرك  بـراي  طرحـي  وا. شد صحبت مبارز روحانيتجامعه   در عاب
 .داشت

ما  خانوادگي محيط بحث. آمدم خانه به افطار براي
خطي
رد
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دربار شش ساعت تا صبح نماز از بعد
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 به

 مداد
كر

 كـردن  كـن  ريـشه  دربـاره  بحث. كردم شركت 
موا

                                                

 و سـپردم ] نائب رئـيس مجلـس    [ يزدي] محمد[ آقاي به را علني جلسه اداره. رفتم مجلس
 .دادم انجام دفترم در را كارها خودم

 و مبـارز  روحـانيون مجمـع    بـه  تلخـي  به ،دستور از پيش نطق در باهنر] محمدرضا[ آقاي
 آقاي ظهر از پيش. كردند صبر جلسه در. داشت را العمل  عكس انتظار بايد. تاخت آنها خط

 ديگـر  جـاري  مسائل و شهدا هاي  خانواده و مجروحان و جنگ درباره .آمد كروبي] مهدي[
است فلسطين و لبنان و عراق داخل و افغانستان شهداي هاي  خانواده براياو  . شد صحبت

 ذائقـه  در تفرقـه  و انـشعاب  تلخـي  شـدن  كـم  براي كردم توصيه. كنم كمك شد قرار ؛د
 .بدهند مشترك ليست دوم مرحله در ،روحانيونمجمع  و مبارز روحانيتجامعه  مردم،

. 1شـد  مـذاكره  آن رانجب و فاو سقوط و جنگ درباره. آمدند نمايندگان از جمعي ظهر
 . نرفتم فرهنگي انقالب عالي شورايجلسه  به كارهاانجام  براي. ماندم دفترم در هم عصر

 مثـل . است خبري مراكز توجه مورد ،فارس خليج در آمريكا نقش توسعه احتمال مسئله
 .است بحث مورد مسئله ،اش غربي همراهان و آمريكا خود در نظر اختالف خاطر به اينكه

مصلحت تشخيص مجمع جلسه رد شب
 زيرنظـر  سـتادي  شد تصويب. دارد اندركار  دست نيروهاي تمركز به نياز كه بود مخدر د

 .كند هماهنگ را مبارزه كل ،وزير نخست
 در امـام  بـه  پيـشنهاد  و جنـگ  مـسائل  بررسـي  بـراي . شـد  تشكيلقوا   سران جلسه سپس

 
اي با مجله مصري المصور كه بخشي از آن در شماره امروز االتحاد به چـاپ                    طه ياسين رمضان عضو شوراي انقالب عراق در مصاحبه          - ١

باشد كه قادرند تعـداد       هاي جديدي عليه جمهوري  اسالمي ايران مي         رسيده است اعالم كرد عراق در حال حاضر در صدد استفاده از سالح            
گيري شبه جزيره فاو توسط ارتش بعث را موفقيتي بزرگ و استراتژيك توصيف كـرد و   وي بازپس. زيادي از نيروهاي ايراني را نابود كنند     

 و ايـن احتمـال كـه شـايد جمهـوري اسـالمي ايـران        هاي پي در پي ايران در آينده خواهد بود گيري اين جزيره نشان شكست  بازپس«: گفت
با آنكه پس از عقب راندن نيروهاي       «: وي گفت » .جهت پس گرفتن مجدد فاو دست به عمليات بزرگي عليه عراق بزند، امري محتمل است              

زيـر ضـربات مـستقيم ايـران     ها نخواهد بود ولي اين شهر كماكان از جمله اهدافي است كـه   ايران از فاو، بصره، هدف آشكاري براي ايراني    
گيري فاو بسيار ناچيز بود و گفت براي درك اهميت اين شبه جزيره بايد     وي ادعا كرد تلفات عراق در عمليات بازپس       » .قرار خواهد داشت  

از مـذاكرات در  به اظهارات رهبر ايران و رئيس مجلس ايران كه گفته بودند اگر عراق فاو را از ايران پس بگيرد ما براي گفتن تبريك و آغ        
رمضان گفت ايران از مدتي قبل ما را در شمال مشغول  داشت تا از جنـوب غافـل شـويم كـه        .  توجه كرد    مورد صلح به بغداد خواهيم رفت     

هـاي   هاي نفتي عراق در شمال اين كشور با خطر ضربات مستقيم ايران مواجه است رد كرد و موشـك    وي اين خبر را كه چاه     . اين طور نشد  
كند، صد در صد عراقي ذكر كرد و اضافه نمود عراق به هيچوجه               دي را كه رژيم عراق از آنها عليه شهرهاي داخلي ايران استفاده مي            دوربر

 . را از شوروي دريافت نداشته است12هاي اس اس  موشك
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 سياسـت در   تعـادل  و سـپاه  
دوازده  سـاعت . كنـيم  مـذاكره  هـم  امـام  با كه باشد امام دفتر در بعد جلسه شد قرار خارجي

 .1دادم گوش راه در را اخبار. كردم حركت خانه سوي بهش

 

. گذشـت  مطالعه به ظهر 
آقا

 در نظـر  د 
 امكانـات  از مناسـب  استفاده براي سپاه بيشتر اختيار جهت در فرماندهي اختيارات و قرارگاه
 .آمدند هم بستگان. دادم انجام ،آوردند مجلس از را كارها شب. داشتند را ارتش

 

 كـاروان  شـد  معلـوم  بعداً.  است شده قطع اكنون و كند  مي سير گلوله ن
آم

                                                

و ارتـش  و مـسلح  نيروهـاي  امكانـات  از بهتـر  اسـتفاده  خصوص

 ب
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از پيش. گرفتم روزه سحري بيو   نشدم بيدار خوردن سحري براي
 قاعدتاً ؛است كرده ما با رابطه قطع اعالن سعودي عربستان كه داد اطالع واليتي دكتر ي
 .باشيم داشته مشابه موارد احتماالً و است ما بر بيشتر فشار جهت در

تجديـ پيـشنهاد  ،كمبودهـا  و نيازهـا  طـرح  ضـمن . آمدند سپاه فرماندهان عصر
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 جزيـره  روي مـدتي  كه داد اطالع]  رئيس ستاد سپاه پاسداران   [ فروزنده] محمد[ آقاي سحر
دشم سوي از فارسي

 گلولـه  كوركورانـه  ،مـا  نيروهـاي  تهاجم ترس از و كرده  مي عبور منطقه آن از ها  ريكايي
 

عربستان با ارائـه يادداشـتي بـه        . ه است  در اين روز دولت عربستان سعودي اعالم كرد كه تصميم به قطع روابط ديپلماتيك با ايران گرفت                 - ١
كننـد   هايي است كه از عربستان حركت مي كاردار ايران در رياض اعالم كرد دليل اين اقدام، ايجاد مزاحمت و دخالت ايران در كار كشتي            

ه همبستگي هر چه بيـشتر آن       توان به نشان    حركت اخير عربستان را مي    «: روزنامه واشنگتن پست در اين باره نوشت      . يا راهي آن كشور هستند    
جرج شولتز وزير خارجه اياالت متحده در سفر اخير خود به عربستان سعودي از ملـك فهـد پادشـاه ايـن كـشور                        » .كشور با عراق ذكر كرد    

ستان هاي بالستيك چيني توسط عربـ  هاي رو به گسترش در كنگره آمريكا نسبت به خريد محرمانه موشك     خواست كه براي مقابله با فعاليت     
» .شـود  كه نگراني آن مقامات را براي امنيت اسرائيل برانگيخته است، دست به اقدامي بزند و قطع رابطه با ايران، در ايـن راسـتا ارزيـابي مـي                

 .عراق در جنگ با ايران از حمايت كامل عربستان سعودي برخوردار بود
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در  وسـيعي  س 
رس

 اقــدامات گــزارش و خواســت راهنمــايي ،جاسوســي ــيس
خو

 اسـت  مـدعي   و افتـاده  دوم دور بـه . داد را انتخابـات  گزارش و آمد مدان
رفت

 در ـاب 
 شـده  كـم  سـختگيري  شهرها جنگ شرايط خاطر به ؛اند  شده گستاخ زياد تهران هاي  خيابان

 . رفتهمت مسجد جماعت امام ،ملكي]  مصطفي[ مرحوم مراسم براي عفت. اس

 

. خوابيـدم  سـاعتي  دو سـپس . كـردم  مطالعه جمعه هاي  خطبه براي مقداري صبح نماز از بعد

 .اند كرده مي پرتاب
انعكـا ،ايـران  بـا  عربـستان  روابـط  قطع. رفتم مجلس به صبحساعت شش   

 در كـه  دستوري از پيش سخنرانان .ماندم علني جلسه در يازده ونيم  ساعت تا. داردها    انه
 . كنند مي انتقاد انتخابات جريان از تلخي به ،اند نياورده رأي جاري انتخابات
 وارد مبـارز  روحانيتجامعه   بر كه فشاري مورد در. آمدنوري   ناطق آقاي ،سهجل از بعد

] نيروي هوايي ارتش  [=  نهاجا فرمانده ] سرتيپ منصور ستاري  . [داشت جويي  چاره ،شود  مي
ك يــك هــدايت مــورد در. آمــد

 سـايت  در كـه  را مـن  نظـامي  اسلبـ  در عكـس  يـك  و خواست كمك و داد را دكفايي
 .آورد ،بودند گرفته اهواز هاگ

ه رزن نماينده
 صـدمه  ايشان به ،تبليغات جريان در ايشان رقيب بستگان خانه به اردبيليموسوي   آقاي ن
 . استكرده وارد

 .آمـد  انتخابـات  مـسائل  در توضـيح  بـراي  كشور ارتوز از شريعتي] محمد[ آقاي عصر
. آمـد  سـپاه  بـا  كـارش  مشكالت در استمداد براي ،بسيج مسئول رحماني] محمد علي [ آقاي

حج بـد  هـاي   خـانم . آمـدم  خانه به غروب نزديك. نرفتم دفاع عالي شورايجلسه   به

ت
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 .1رفتم تهران دانشگاه به جمعهنماز  اقامه براي. مخواند آوردند، را ها گزارش
                                                 

 عبادت بـه عنـوان صـيقل و صـفاي روح، مقاومـت اسـالمي مـشروع،         در خطبه  اول به مناسبت ماه مبارك رمضان، بحث فلسفي درباره           - ١
اخالص در دعا، شناخت خدا، ايمان، تقوا و دعا كه بايد با تمام وجود شخصي باشد و اينكه دعا ميداني اسـت بـراي پـرورش انـسان سـالم،                              

ه روز كارگر و روز معلم و سـالروز شـهادت اسـتاد      در خطبه دوم ابتدا مطالبي دربار     . مطالبي با اشاره به ادله اسالمي و آيات قرآن مطرح شد          
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 سـپاه . كـرديم  صـحبت  فـاو  سـقوط  از بعـد  جنـگ  مـسائل  بـاره  در. آمد آقا احمد عصر
 صـحبت  بـاره  ايـن  در تلفني هم اي  خامنه آقاي. است بيشتري امكانات و اختيارات خواستار
 . اند داده تذكر تلفني هم منتظري آقاي گفتند و كردند

 سـعيد  و مهـدي  و مـن  و ديگـر  جاي ياسر و بودند مهمان امام منزل فاطي و تعف ،افطار
 خـوبي  بهـار  مجموعـاً .  اسـت  باريـده  زيادي باران ،امروز و ديشب. بوديم منزل در] الهوتي[

 .است خوب ساليانه بارندگي و شده
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  و آمـد  رزمـي  مهندسـي  فرمانـدهي  معـاون  مرتضائي آقاي. بودم منزل در ده صبح  تساع تا

 و دفتـر  كارهـاي  انجـام  بـراي . رفـتم  مجلـس  بـه . داد نظـامي  حساس صنايع درباره گزارشي
 كـه  بـود  عـصباني  .آمـد  ياسر. بودم دفترم درچهار و نيم بعداز ظهر       ساعت تا ،جنگ مسائل
 سـپاهيان  از يكـي  به خانه يك تحويل براي مستضعفان نيادب از را نظرش مورد امتياز نتوانسته
 .دارد زيادي توقع ؛آورد بدست جنگ مجروح
 بازديـد  ،شـود   مـي  ساخته وزيري نخست و مجلسكنار   خيابان در كه پناهگاهي از عصر
 دربـاره  ،سـت  ا آن مجـري  كـه  متـرو  مـسئول ] مهنـدس اصـغر ابراهيمـي     [ از. كـردم  كوتاهي
 كنـد  را تهـران  يمتـرو  كـار  پيـشرفت  ،ميلگرد كمبود. گرفتم تيتوضيحا مترو كار پيشرفت
 .  استكرده

 مدرسـه  به تهران منطقه اظو وع  جماعات و جمعه ائمه ،علماء اجتماع در سخنراني براي
 و اسـالم  بـه  خـدمت  اسـتثنائي  فرصت درباره .بود زيادي جمعيت .رفتم مطهري شهيد عالي

                                                                                                                   
هـاي جنـگ، فاجعـه حلبچـه و  هايي درباره آخرين وضعيت جبهه آقاي هاشمي در ادامه خطبه دوم تحليل. مرتضي مطهري بيان گرديد 

 قـدر عـاجز از   آنها آن.  را ببرد، راهي جز همين كاري كه كردند، نداشت          

قطـع      
ه از حلبچه بازديد كردنـد، وقـوع        تمام كساني ك  «: در بخشي از اين خطبه آمده است      . رابطه عربستان سعودي با ايران به نمازگزاران ارائه داد        

 اين جنايت را تأييد كردند، اما سازمان ملل پس از چهل روز معطلي، فقط گفت در حلبچه مواد شيميايي به كار رفتـه و ايرانـي و عراقـي                           
 اگر سازمان ملل تصميم داشت آبروي خودش. اند  آسيب ديده

هاشمي رفسنجاني، خطبه هاي    « كتاب   ←» .توانند آن را بيان كنند      بيان حقيقت هستند كه وقتي تمام دنيا موضوع را منعكس كرد، هنوز نمي            
 . 1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367جمعه سال 
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 خانـه  بـه را تسـئواال  جـواب  و كردم صحبت خدا راه 
رس

 بـا  ـورد 
آم

 امام با ديگر مالقات يك در را تمالي
 در

 آنهـا  هـاي   وعده و قول مقابل در گروگان دو آزادي براي كه شد گرفته تصميم. شد خواهد
                                                

 غـروب  بـه  نزديـك . 1دادم 

رخ
 .شد بحث فارس خليج 

در جهاد
 .يدم

 مطـالبي  فرانـسوي  هـاي   گروگـان  مـسئله  و آمريكـا  يادداشـت  دربـاره . آمد واليتي دكتر
 مهمـان  سـران  جلسه. رفتيم امام بيت به هم با. شود بحثقوا   سران جلسه در شد قرار. داشت

 حـافظ  توسـط كـه    مريكـا آ پيام. ندبود هم اطالعات وزير و خارجهامور   وزير. بود احمدآقا
ب كيفيـت  دربـاره  و شـد  مطـرح ارسال شده اسـت،      سوئيس] در سفارت [ منافعش
در ها كشتي از حفاظت توسعه به تصميم مقابل در ريكا
 بايـد  كـه  است اين امام نظر. آمدند جلسه به هم امام
 بـه  منجـر  گرچـه  ؛يابـد  ادامـه  مـا  مثـل  بـه  مقابله سياست
 خـاطر  بـه  جلـسه  ياعـضا  اكثر. بشود آمريكا با درگيري
 نتوانسته امام حضور از قبل درگيري اين احتمالي عواقب
 كـسي  امـام  نظـر  مقابـل  در ولي ،برسند نظر اين به بودند

. يافـت  ادامـه  بحث هم امام رفتن از بعد و نكرد مخالفت
اح عواقب شد قرار

 .بگذاريم نميا
 كـه  رسـيد  پيامي شيراك] ژاك[ سوي از ،فرانسه از

 در او تقويـت  بـراي  گويـا  - لبنـان  در فرانـسوي  هـاي   گروگـان  آزادي بـه  كمـك  خواستار
 عمـل  قبلـي  قرارهـاي  به كه داده وعده. بود شده - فرانسه يجمهورياست  ر آينده انتخابات

 
آثـار  «: يد مطهري سخن گفـت و خاطرنـشان سـاخت           آقاي هاشمي نخست در زمينه آثار، خدمات، زندگي و خصوصيات شخصي شه             - ١

 ايشان سپس تأكيد كـرد كـه      » .تواند مورد استفاده قرار گيرد      يادگارهاي او براي همه جهانيان مي     . شهيد مطهري در همه جا گسترده است      
پيش نيامده است كه بتوانند هاي علميه در نجف از حدود يك هزار سال پيش تاكنون، چنين موفقيتي  براي روحانيان از بدو تأسيس حوزه

اين نخستين بار است كه روحانيون در ساختمان حكومتي با شالوده اسالمي   «: هاي كار، خدمت و جهاد به فعاليت بپردازند و گفت           در صحنه 
زيرا . راي جهانيان استانقالب ما اتمام حجتي الهي ب. هاي مردم از آنان پشتيباني كنند و خدايي مسئوليت داشته باشند، تصميم بگيرند و توده

اگر از اين شرايط بهـره نگيـريم، بايـد    . با توجه به تجديد نشدن دوران انبياء، ديگر فرصت شركت در يك حكومت الهي پيش نخواهد آمد          
لبي در چنين شرايطي فضاي حق ط     . ها امروز امواج اسارت دهنده بر جهان حاكم است         از سوي ابرقدرت  . در پيشگاه خداوند پاسخگو باشيم    

»  .شـود  اين شرايط براي گفتن حرف حق، هرگـز ايجـاد نمـي   . ها هستند هاي گروهي در خدمت آگاهي و اطالع انسان  رسانه. هم وجود دارد  
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ←
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در انتخابات فرانـسه    ها  راست پيروزي كه است اين جلسه ياعضا عموم عقيده. 1كنيم تالش
 هم جنگ درباره .دارند اسالمي جمهوري با تري  خصمانه سياست ها  چپ. است ايران نفع به

 خانـه  بـه  سـاعت يـازده و نـيم      . نـد ا  ناراضـي  فاو در سپاه عملكرد از حضار اكثر. شد صحبت
 .بودند خوابيده ها بچه. آمدم
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 يـك  كـار  اصـالح  بـراي  كـه  آمـد  هـم  مهـدي . رسـيدم  مجلس بهساعت هفت و نيم صبح       
 .ودبر ،كرده برخورد اشكال به شهيد بنياد در شهيد عنوان به او شناخت كه شهيدي خانواده
 از حفاظـت  توسـعه  خصوص در آمريكا اخير تصميم از  2دستور از قبل ،علني جلسه در

 
 43/19 درصد آرا و ژاك شيراك با 5/34 انجام شد و فرانسوا ميتران با  ارديبهشت4  انتخابات رياست جمهوري فرانسه در روز يكشنبه    - ١

ژاك شيراك براي پيروزي در دور دوم انتخابات، با مساعدت ايران، چند گروگـان فرانـسوي در لبنـان را                . درصد آرا به دور دوم راه يافتند      
 .سوسياليست خود شدآزاد كرد،  اما نتوانست آراي الزم را در دور دوم كسب كند و مغلوب رقيب 

هـا،   را گامي در جهـت ادامـه توطئـه حفاظـت از كـشتي     » تأمين امنيت در خليج فارس    « آقاي هاشمي ابتدا شرارت جديد آمريكا به اسم          - ٢
مـا شـكي    « : اشتن دست شرور منطقه صدام، معرفي كرد و در مورد داليـل ايـن توطئـه گفـت                 ذبستن دست جمهوري اسالمي مظلوم و بازگ      

هاي خاصي كه در اين دو سال اخير برايشان ايجاد شده و هم بـه خـاطر عقـده پايـان عمـر سياسـي        ه آقاي ريگان، تحت تأثير عقدهنداريم ك 
تجربه يك سـال حـضور ناوهـاي آمريكـايي در منطقـه، نـشان داد كـه آمريكـا                    . خويش، چنين تصميم عجوالنه و خطرناكي را گرفته است        

ما از روز اول اعالم كرديم كه خليج فـارس، بـه مثابـه              . تأمين كند و بلكه حضورش، ضدامنيت هم است       تواند امنيت را در خليج فارس         نمي
شد، آمريكـا   بيني مي بينيم كه طبق همان حالتي كه پيش باتالقي است كه اگر آمريكا در آن وارد شد، بيرون رفتنش دشوار است و امروز مي    

ملت آمريكا دارد به چيزي بدتر از ويتنام كه تلخي آن را هنوز در ذائقه خويش دارد، كـشيده             . رود  بيشتر دارد به باتالق خليج فارس فرو مي       
ساز افكار عمومي در آمريكا هستند، افكـار عمـومي آمريكـا را     هاي صهيونيستي كه زمينه ايم كه متأسفانه رسانه   ما مكرراً تذكر داده   . شود  مي

كنند و كشورهاي ضعيف و مزدور جنوب خليج فارس هم، ايـن    منطقه خليج فارس، آماده ميبراي انتقال نقطه چركين از لبنان و اسرائيل به      
پردازند و  ت را مييقيومت را با رضايت خواستارند و آمريكا با دعوت خود آنها، به منطقه آمد و اين كشورها امروز هم دارند بهاي اين قيوم

ر مورد گران شدن و تعديل قيمت نفت، حتي با پيشنهاد كشورهاي خارج از اوپك نيـز، بـا   بينيد، براي اينكه منافع اربابان را تأمين كنند د         مي
كند و مـا حـق مقابلـه بـه مثـل را       نشيني نمي ملت ما تا به حال ثابت كرده است كه از حق خودش يك قدم عقب   . كنند  گستاخي مخالفت مي  

كند و بعد از ايـن، اگـر حـوادثي در خلـيج      نطقه درگيري را تعيين ميداريم و اين آمريكا نيست كه م     براي خودمان، در هر حال محفوظ مي      
 مسئوالن آمريكـايي و مـردم آمريكـا، پـيش از اينكـه آتـش ايـن                  اميدوارم. نحصر به خليج فارس نيست    فارس اتفاق بيفتد، منطقه درگيري م     

دفتر نشر معارف   » ،1367 سخنراني هاي سال     هاشمي رفسنجاني، « كتاب   ←» .شرارت در خليج فارس افروخته شود، دست ريگان را بگيرند         
 . 1389انقالب، 
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 وداشـتيم    مـصوبه  چنـدين . 2ماندم جلسه در  ساعت يازده    تا. 1كردم انتقاد تلخي به ها  كشتي
 . 3شد تصويب اسالمي آزاد دانشگاه درباره طرحي فوريت دو

 والعاديـات ] يي، ميكروبي، راديواكتيـو   پدافند شيميا [=  ر.م.ش تيپ فرمانده ظهر از پيش
 گفـتم  روحـاني  دكتـر  بـه . دادم مـساعدت  قـول  .داشـت  شـكايت  زياد كمبودهاي ازو   آمد

 .دهد قرار بررسي مورد را آنان هاي حرف
 در اختراعاتي. آورد را سال نمونه كارگر ،كار وزير] زاده  آقاي ابوالقاسم سرحدي  [ ظهر

 او بـه  آزادي بهـار  سـكه  يـك  . است شده قطع بدر اتعملي در پايش يك. رددا نظامي امور
. دادنـد  گـزارش  روسـتاها  به بانك گسترش از  و آمدند ملت بانك مديران عصر. دادم هديه
 و از ايـن     انـد   هنمـود  تأسيس روستاها در شعبه 470 گذشته سال. ندا  راضي اقدام اين از خيلي

 ، روسـتاييان  شـدن  فعـال  ايبـر  و انـد   كـرده  جـذب  را مـردم  پـول  ريـال  ميليارد سيصدطريق  
 

ايران در پاسخ به تـصميم رونالـد ريگـان رئـيس جمهـوري آمريكـا در مـورد گـسترش عمليـات                       «:   خبرگزاري يونايتدپرس اعالم كرد     - ١
ت تروريـستي تـا آن سـوي منطقـه     طرف در خليج فارس در لفافه تهديد كرد  كـه عمليـا   هاي بي  حفاظتي نيروي دريايي اين كشور به كشتي      

: در جلسه افتتاحيه پارلمـان جديـد اظهـار داشـت          ) يكشنبه(هاشمي رفسنجاني رئيس پارلمان ايران روز گذشته        . يابد  فارس گسترش مي   خليج
 و اگـر از ايـن   كند اين آمريكا نيست كه منطقه درگيري را تعيين مي. دهد دولت آمريكا، مردم اين كشور را به سوي ويتنامي ديگر سوق مي   

: هـاي غربـي اظهـار داشـتند     ديپلمـات . زمان به بعد حوادث در خليج فارس رخ دهد منطقه درگيري تنها محدود به خليج فارس نخواهد بـود       
سخنان رفسنجاني يك تهديد ضـمني در زمينـه گـسترش اقـدامات تروريـستي عليـه اهـداف آمريكـا و ديگـر كـشورهاي عربـي در خـارج                           

بـا توجـه بـه تـصميم آمريكـا در مـورد حفاظـت از كـشتيراني         : شود گفت يك ديپلمات كه نخواست نامش فاش     . شود  فارس تلقي مي   خليج
وي . رانـي در خلـيج فـارس را بپـذيرد            خطر انجام حمالت عليه خطوط كشتي       «طرف در حال حاضر براي ايران بسيار مشكل خواهد بود           بي

د واكنش نشان دهند اين است كه با بكارگيري عوامل خود اهداف آمريكا را مورد حملـه قـرار     توانن  مي) ها  ايراني(تنها راهي كه آنها     : افزود
 كـشور آمريكـا را در عمـق بيـشتري از بـاتالق               «طـرف   رانـي بـي     تصميم آمريكا در مورد حفاظت ازخطوط كـشتي       : رفسنجاني گفت . دهند
دليل بـه   باشد ريگان را متهم كرد كه به م در شوراي عالي دفاع نيز ميرئيس پارلمان ايران كه نماينده شخص اما     . فارس فرو خواهد برد    خليج

 » .اش يك تصميم عجوالنه و خطرناك گرفته است پايان رسيدن زندگي سياسي

 راديو اسرائيل اعالم كرد به دنبال انتشار سخنان تهديد آميز آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد نقـش جنگـي ايـاالت متحـده آمريكـا در                           - ٢
اي افـزايش يافـت ولـي بهـاي طـال رو بـه         فارس و احتمال درگيري نظامي با آن كشور، بهاي دالر در بازارهاي اروپا به نحو كم سابقه   خليج

 .كاهش گذاشت

همچنـين در ايـن جلـسه       . هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي مطرح و تصويب شـد            در اين روز دو فوريت طرح ارزيابي واحدها و رشته          - ٣
ن اعتبار جهت اجراي قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران اعاده شده از شوراي نگهبان، طرح انحالل شـوراي             اليحه تأمي 

عالي پزشكي اعزام بيماران به خارج از كشور، طرح الحاق يك ماده به قانون صـادرات و واردات، طـرح الـزام وزارت بهداشـت، درمـان و             
هايي كه در مناطق محروم فاقد مسئول فني هستند و طرح الزام دولـت بـه        ئول فني واجد شرايط براي داروخانه     آموزش پزشكي به معرفي مس    

تقديم اليحه برنامه زمان بندي ممنوعيت تدريجي واردات  و كشت توتون، توليد و توزيع سيگار، بـه تـصويب نماينـدگان مجلـس شـوراي                  
 . اسالمي رسيد
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 از و بانــك ديگــر امــور از و زيـاران  گوشــت مجتمــع تحـرك  از. انــد داده مفيــدي هـاي  وام
 . آوردند جنگ براي كمك .بودند راضي خيلي مترو كار پيشرفت

 را نيـرو  خودكفـائي  جهـاد  كارهـاي . آمدنـد  هـوايي  نيروي از نوذري و بازرگان آقايان
 موشـكي  گـروه . انـد   كرده مهمي كار ؛دارند گله رماندهيف حمايت عدم از و دادند توضيح
 و) جامـد  سوخت (2 شهاب و) مايع سوخت ( 1 شهابهاي    موشك بودجه تأمين براي سپاه
 .شد گيري تصميم و مذاكره ؛آمدند هماهنگي و ديگر هاي پشتيباني و توليد مقدار

 بعد. ديگران و ورجمه رئيس و امام خانواده :داشت مهمان عفت. ماندم مجلس در افطار
 مـديريت  دربـاره . رفـتم  جمهـور  رئـيس  مالقـات  بـه . دادم انجـام  را دفتـرم  كارهاي افطار از

 قـرار   و رسيديم نسبي توافق به ؛كرديم مذاكره مفيد و ممكن تغييرات و سپاه ،ارتش ،جنگ
 .رسيدم خانه به وقت دير. 1دهيم ادامه شد
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. گذشـت  مطالعـه  بـه وقـتم    بيشتر. بودم منزل در. گرفتيم روزه سحري بي. نشديم بيدار سحر
 حفاظـت  گفـتم  هـوايي  نيـروي  بـه . دادم انجـام  تلفني را كارها از بعضي. نداشتم زيادي كار

 كـم  آمريكـا  بـا  يدرگيـر  ،نتيجـه  در و مثل به مقابله به احتياج كه كند قوي را هايمان  كشتي
 

هاي متقابلي در جاهاي ديگري از  ها را با ضد حمله عراق از اين پس حمالت ايران در جبهه«: عراق گفت يك فرمانده ارتش رژيم بعث - ١
اياد الراوي فرمانده گارد رياست جمهوري عراق در مصاحبه مبسوطي با روزنامـه كـويتي القـبس افـزود اسـتراتژي                » .جبهه پاسخ خواهد داد   

سازد تا نيروهاي خود را در يـك نقطـه از             در نقاط ديگري از جبهه، ايرانيان را مجبور مي        جديد عراق در پاسخ دادن سريع به حمالت ايران          
ا  يـ اگر ايرانيان در شمال به ما حملـه كردنـد مـا  در جنـوب و             «: وي گفت . جبهه متمركز نكنند و آنان را در طول خط جبهه پراكنده نمايند           

الراوي در مورد تصرف فاو توسط ارتش عراق گفت طرح » .م داد و يا برعكسجبهه مياني ضد حمله خواهيم داشت و در آنجا پاسخ خواهي
العرب در جريان عمليات فـاو را   هاي برقرار شده بر شط آزادي فاو شامل عبور نيروهاي عراق به جزيره آبادان بود اما نيروي هوايي عراق پل       

يابي به انبارهاي عظيم مهمات و سالح نيروهـاي ايـران در               دست وي علت تصميم نيروهاي عراق براي تصرف جزيره آبادان را           . منهدم كرد 
هاي هدايت شونده ليزر سه پل از نوع بي ام جي             وي افزود نيروي هوايي عراق در جريان عمليات فاو توسط موشك          . اين جزيره عنوان كرد   

ها را كه نزديك به جزيره آبادان بود، از طرف   پلايرانيان نيز آن قسمت از«: العرب و يك پل ثابت را منهدم كرد و گفت شناور بر روي شط
روهاي عراقي بيش از نيم ميليـون از انـواع مختلـف            گيري فاو ني    ر جريان عمليات بازپس   اين فرمانده عراقي مدعي شد د     » .خود منهدم كردند  

 . اند ان به غنيمت برده فروند توپ با كاليبرهاي مختلف از نيروهاي اير160انداز و توپخانه و همچنين  هاي موشك گلوله
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 .باشد
 اشـكال  رفع و جنگ مديريت در اصالحات و جنگ درباره روحاني دكتر آقايبا   عصر
ه بـ  اي  نتيجـه . داشتيم صحبت ،است جنگ مشكالت از آنها تعارض اكنون كه سپاه و ارتش
 .كردم افطار تنهايي منو  بودند مهمان ها بچه و عفت ،شب. نيامد دست

 بـاره  ايـن  در امام نظرات و سپاه و ارتش مشكل حل و جنگ امور درباره. آمد احمدآقا
 .كنم پخته را پيشنهاد بايد ؛است موافق من پيشنهاد با امام كه داد اطالع. كرديم صحبت

 ؛شـود   مـي  تمام كارش ديگر هفته يك تا گفت. كردم صحبت آلمان در محسن با تلفني
 موشك جامد سوخت اوليه ادمو خريد براي است كه    هفته دو .است راضي كار پيشرفت از
 آلمـان  در ،همكـارانش  از نفره چند تيمي با و مستعار نام با ،زيتوكمپ نوع از بدنه ساخت و

 .شود تأمين سرعت به ساخت و تحقيق نيازهاي تا ،شده مستقر
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 آزاد دانشگاه] هاي دانشگاهي  ارزيابي واحدها و تائيد رشته    [ وريتيف دوطرح  .رفتم مجلس به

 دفـاع  طـرح  از هـم  مـن . گرفـت  طـرح  كليـات  را جلـسه  وقـت  تمام. بوددستور   در اسالمي
 مقابـل  ،آمريكا از تنفر و جنگ از حمايت براي ها  بانك كاركنان. آورد باالئي رأي. 1كردم
 . 2كردم صحبت آنها يبرا رفتم و داديم كوتاهي تنفس. آمدند مجلس
 مجمـع جلـسه   به شب. دادم انجام را دفترم كارهاي وداشتم   مالقات چندين عصر و ظهر
 را مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  ضـوابط  از بخـشي در ايـن جلـسه      . رفـتم  ت نظـام  مصلح تشخيص

 
 هزار دانشجو فكـري بكنـيم كـه       500 -400ما بايستي براي    «: هاي دانشگاه آزاد اسالمي گفت       آقاي هاشمي در دفاع از طرح تأييد رشته        - ١

ر اصول با تأسيس بنابراين همه آقايان هم د. دهيم كه براي تحصيل به خارج از كشور بروند     اند و اجازه هم نمي      اينها پشت كنكور باقي مانده    
هاي علميه اين است  اصوالً دادن مدرك عيب نيست و يكي از عيوب حوزه. دانشگاه آزاد اسالمي موافق هستند و با اين طرح مخالفت نكنند

تر چقـدر، مـا گـاهي يـك روضـه       اگر مشخص بود كه بنده چقدر سواد دارم و باالتر از من چقدر و يا پايين. شان مشخص نيست كه مدرك 
مدرك پرستي درست نيست، اما مدرك داشتن الزم است كه باشد و اين عيب . كرديم ن را  در سطح يك مجتهد در جامعه مطرح نمي          خوا

 ».است كه ما به اينها مدرك ندهيم

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ← - ٢
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 خانـه  بـه  وقـت  دير. 1داد را لبنان به سفر گزارش جنتي] احمد[ آقاي سپس. كرديم تصويب
 .رسيدم

 
 
 1988 مي 4                   1408 رمضان 17    |   ارديبهشت 14 ارشنبهچه

 
 هـاي   رشـته  تاييـد  طـرح  دوم شـور  ،جلسه دستور. رسيدم مجلس بهساعت هفت و نيم صبح      

ايـن   ،هـا   راديكـال  از بعـضي  هـاي   كارشـكني  و ها تالش رغم  علي. بود اسالمي آزاد دانشگاه
 . 2شد تصويب قوي اكثريت با، دبو دانشگاه نظر مورد كه طور همان طرح

 دوم مرحلـه  در شـركت  خـصوص  در مـشورت  بـراي  شبـستري ] محـسن مجتهـد   [ آقاي
 را ظهر هاي  مالقات ،خستگي اثر در. 3كردم شركت بر تأكيد ؛آمد دفترم به تهران انتخابات

 .كردم لغو
 از هواپيمـا  يـك  حـداقل  و كـرده  حملـه  شيراز پااليشگاه به عراق كه رسيد اطالع عصر
 جديـد  چـارت . داشـت  جلـسه مجلـس    رئيـسه  هيـأت . دادم تالفـي  دستور  است؛ داده دست

 ،انــد نيــاورده رأي كــه نماينــدگاني زنــدگي مــشكالت بــراي و كــرديم تــصويب را مجلــس
، دكتر رفتـه    مزمن سرفه معالجه براي عفت. آمدم خانه به غروب نزديك. گرفتيم تصميماتي

 سـه  كـه  داد اطـالع ] اسـي وزيـر امـور خارجـه       معـاون سي  [ معيـري  ]عليرضـا [آقاي شب .بود

 
لسه سران قوا، براي رفع اختالفات جنبش امل لبنان با حزب اهللا به بيروت سفر كرده بوده امـا ايـن دو                       آيت اهللا احمد جنتي با تصويب ج       - ١

 .گروه شيعي، همچنان به نزاع خود ادامه دادند
وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و وزارت بهداشـت،            : مـاده واحـده   «: هاي دانشگاه آزاد اسالمي چنين آمده است         در طرح تأييد رشته    - ٢

هـاي   اند مدارك كليه دانش آموختگـان دانـشگاه آزاد اسـالمي را كـه قبـل از تـصويب رشـته         و آموزش پزشكي حسب مورد مكلف درمان
هـاي   شوند، پس از فراغت از تحصيل حداكثر بعد از يك سـال، بـا توجـه بـه مـواد درسـي و سرفـصل                       دانشگاهي وارد دانشگاه شده و يا مي      

ي قرار داده و مدارك آنان را تأييد نمايند و چنانچه كمبودهايي در مواد درسي وجود دارد، اعـالم                   مربوط، طبق ضوابط جاري، مورد ارزياب     
 ».نمايند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود

 رأي در رتبه سي و هفتم به دور 672 هزار و 571 رأي از مجموع يك ميليون و 725 هزار و 289 آقاي محسن مجتهد شبستري با كسب        - ٣
 .هاي همسو با آن بود ايشان مورد حمايت جامعه روحانيت مبارز تهران و تشكل. افته بوددوم راه ي
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 .1اند شده آزاد لبنان در فرانسوي گروگان
 
 

 1988 مي 5                     1408 رمضان 18   |   ارديبهشت 15 پنجشنبه
 
 گـزارش  تلفني معيري آقاي. گذشت مطالعه بهوقتم  . بودم منزل در ظهر از بعد سه ساعت تا

 ابـالغ  بـراي  وزيـر  نخـست . داد را فرانـسوي  هـاي   گروگـان  آزادي از بعـد  هاي  العمل  عكس
 آقـازاده . كـرد  تلفـن  شـهري  اراضـي  خـصوص  در] تشخيص مصلحت نظـام   [ مجمع مصوبه

 بـه   ساعت سـه ونـيم     .خواست وقت جنبي مسائل و اوپك به سفر گزارش براي] وزير نفت [
 .رفتم مجلس

]  در سـازمان ملـل     سرپرست نمايندگي جمهوري اسالمي   [ محالتي] محمد جعفر [ آقايان
. آمدنـد  ژنو و نيويورك از]  نماينده ايران در مقر اروپايي سازمان ملل      [ ناصري] سيروس[ و

 اخيـر  مـشخص  پيـشنهاد و    دادنـد  را امنيت شوراي و ملل سازمان با مذاكرات نتايج گزارش
 حلبچه مورد در و شوند شروع هم با بس  آتش و متجاوز تعيين كميته كه آوردند را دبيركل

 جلـسه  تـشكيل  تقاضاي و كنيم شكايت امنيت شوراي بهكه  داشتند پيشنهاد آمريكا تجاوز و
 .نماييم
 عمـل  شـدت  از كـه  گفـت  عراقي كرد هاي  گروه اخير مواضع درباره. آمد محمدي آقا
 گزارش. آمد نفت وزير. كنند كاري محافظه خواهند  مي و اند  ترسيده حلبچه حادثه و صدام
 . داد را برزيل و يونان ،اندونزي  ،امارات به رسف برنامه و اوپك سفر
 انتخابـات  دوم مرحلـه  در شد قرار. رفتم مبارز روحانيتجامعه   مركزي شوراي جلسه به

 بعد اند  داده قول امام كه كرد نقل را امام با مالقاتجريان   كني مهدوي آقاي. كنند شركت
  ،اند رنجيده امام اخير بيانات رد كه كساني ساير و مبارز روحانيت مورد در انتخابات از

 
 

 روز از تاريخ بازگشت سه گروگان فرانسوي به پاريس، دو كـشور روابـط   40اند ظرف   در پاريس اعالم شد فرانسه و ايران توافق كرده      - ١
هـاي آزاد شـده اظهـار     ست وزيـر فرانـسه در مراسـم اسـتقبال از گروگـان     ژاك شيراك نخ. ديپلماتيك خود را در سطح سفير از سر بگيرند    

 .توان در نظر داشت داشت كه از سرگيري روابط عادي با تهران را مي
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 .بودند مخالف ها بعضي. 1كنند جبران
 و ياسـر . آمـدم  خانـه  بـه . كـرديم  مذاكره جاري امور درباره اي  خامنه اهللا  آيت با سرشب

 . آمد بود، امام منزلهم كه  عفت. اند  به مسجد رفتهاحياء براي مهدي
 
 

 1988 مي 6                        1408 رمضان 19    |   ارديبهشت 16 جمعه
 

 بـه  تلفنـي  ،عراقي كرد آوارگان اعتبار پرداخت براي. گذشت مطالعه بهوقتم  . بودم منزل در
موسـوي   آقـاي . كنـد  پيگيـري  گفـتم ] مشاور نظامي نخست وزير   [ فيروزآبادي ]حسن[دكتر

. آوردند مجلس از را ها  گزارش. ندكرد مشورت جمعهنماز   هاي  خطبه مطالب براي اردبيلي
 اثر و ايران نقش و لبنان در فرانسوي هاي  گروگان آزادي ،جهان توجه مورد مسئله مهمترين

 .2است فرانسه جمهوري رياست انتخابات بر آن
 
 
 1988 مي 7                          1408 رمضان 20    |   ارديبهشت 17 شنبه

 
 بـراي  عمومي روابط مسئول الذاكرين سعيد ده آقاي  ساعت .رفتم مجلس به صبحساعت نه   

 
. اهللا صافي گلپايگاني به عنوان عـضو شـوراي نگهبـان منـصوب كردنـد               اهللا محمد يزدي را به جاي آيت         تير ماه، آيت   4 حضرت امام در     - ١

ايشان بعد از آقاي هاشمي، .  در انتخابات مجلس سوم از حوزه انتخابيه تهران، آراي الزم را براي ورود به مجلس كسب نكرد             اهللا يزدي   آيت
 .                                نفر دوم ليست نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز تهران بود

هاي فرانسوي ايفا كرده و دستور آزادي آنان          در رها سازي گروگان   آقاي هاشمي رفسنجاني نقش اصلي را       «:   خبرگزاري فرانسه گفت    - ٢
آقاي هاشمي رفسنجاني با يكي از افرادي كه بـه بيـروت فرسـتاده شـده بـود، تمـاس گرفـت و دسـتور آزادي                          . را شخصاً صادر نموده است    

باشـد كـه    مـي » رزاق رعـد «ني تبـار بـه نـام    به گفته يك مقام امنيتـي لبنـان، ايـن فـرد يـك پزشـك فرانـسوي لبنـا             . ها را صادر كرد     گروگان
آقاي ژاك شيراك نخست وزير فرانسه در سـخنراني خـود از            . هاي آزاد شده را تا هنگام فرود آمدن آنها در پاريس همراهي كرد              گروگان

اصـلي را بـه   باشـد در حـالي كـه يـك مقـام امنيتـي لبنـان نقـش          يك شخصيت ناشناس قدرداني كرد كه دوست مشترك ايران و فرانسه مي   
. انـد  دهد و برخي محافل خبري، آقاي صادق طباطبايي را چهره اصلي ايـن مـاجرا معرفـي كـرده              االسالم هاشمي رفسنجاني نسبت مي      حجت

: منبـع   » .هـا از لبنـان اسـتفاده كنـد          هـاي آمريكـايي و سـاير گروگـان          آمريكا نيز از ايران خواسته است از نفوذ خـود بـراي رهـائي گروگـان               
 .                                26 صفحه  18/2/67ي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، ها گزارش
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 و آمـد  مجلـس  آينـده  هدور شروع و  دوره اين پايان مراسم جلسات مورد در تكليف كسب
 نماينـده  علوي]  سيد محمود [ آقاي. داد ارائه مبارز روحانيتجامعه   انشعاب باره در نظراتي
 قـدرت  از او رقيـب  گويـد   مـي . بـود  ناراحت سوم دوره انتخابات در شكست از. آمد المرد

 . استكرده استفاده خوانين
 ماليـات،  ارز، مـورد  در. آمد دارائي] امور اقتصادي و  [ وزير] آقاي محمد جواد ايرواني   [
 ديگـر  چيزهـاي  خيلـي  و تـورم  مـالي،  مشكالت اقتصاد، عمومي وضع نيرو، استخدام اليحه
 را كشاورزي وضع گزارش. آمد زيكشاور وزير] آقاي عباسعلي زالي  [ عصر. 1شد مذاكره

 
براساس اظهارات مقامات ايراني، توليد ملي كـشاورزي        :  روزنامه لوموند ديپلماتيك چاپ پاريس، درباره اوضاع اقتصادي ايران نوشت          - ١

 ميليـارد ريـال بـراي    1/15ئيس كل بانك مركزي ايران در سال جديد مبلـغ          به گفته آقاي قاسمي، ر    . در سال جاري رو به كاهش بوده است       
 ميليـارد دالر بـوده      6 برابر   1986 -87در حالي كه مجموع درآمدهاي نفتي ما در سال          . واردات مواد اوليه ضروري در نظر گرفته شده است        

يابـد در حـالي كـه ايـن مـواد             وليـه غـذايي اختـصاص مـي       اين بدان معناست كه بيش از يك سوم منابع ارزي كشور به واردات مواد ا              . است
ويژه در مورد بخـشي   باشد، به با يك چنين احساس شكستي كه در ميان مقامات رايج مي. شد بايست از بخش كشاورزي كشور تأمين مي        مي

ورزد،  ز فاش شدن آن خودداري ميخميني ا] امام[ درصد از جمعيت فعال به آن اشتغال دارند، واقعيتي كه رژيم 70كه هم اينك نزديك به 
در اين زمينه بهتر است كه آمار و ارقـام سـال   . گيرد اين است كه قسمت اعظم واردات مواد اوليه كشاورزي از كشورهاي غربي صورت مي    

سـاير  . ايسه كنـيم  را با ارقامي كه پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي منتشر شده است مق– يعني دو سال قبل از سقوط رژيم شاه  – 1977
براسـاس آمـار رسـمي نـسبتاً محـدودي كـه       . باشند طور قابل توجهي به واردات وابسته مي هاي حياتي اقتصاد ملي نيز در حال حاضر به         بخش

 بـدون   قـادر نيـستند  –باشـند   هاي مونتاژ مواد اوليه سـاخته شـده در خـارج مـي             در واقع كارگاه   ها كه بيشتر آن   –وجود دارد، صنايع ايران نيز      
ولـي بـدون شـك،    . باشـند، بـه حيـات خـود ادامـه دهنـد          ترين فروشندگان اين مواد كشورهاي غربي مي        واردات مواد اوليه كه در واقع مهم      

گـزارش سـازمان همكـاري و توسـعه اقتـصادي سـطح        بـه . باشـد  وابستگي ايران به غرب بيش از هر چيز در بخش كاالهاي ساخته شـده مـي             
اين ارقام نمايانگر بحـران اقتـصادي و سياسـي    .  بسيار قابل توجه بوده است1987ه ايران طي شش ماهه اول سال   صادرات كشورهاي غربي ب   

شوند، دولت ايران مجبـور اسـت سوبـسيد ايـن مـواد را       بيشتر مواد مصرفي از كشورهاي غربي وارد مي. باشد  است كه رژيم با آن مواجه مي      
: ها در بازارهاي جهاني بازتاب داخلي داشته باشد، داليل سياسي اين امر كـامالً آشـكار اسـت    تپرداخت كند و اجازه ندهد كه افزايش قيم     

ترسند كه مشكالت اقتصادي موجي   باشد و برخي از رهبران از آن مي         ايران بيش از هفت سال است كه درگير جنگي مرگبار عليه عراق مي            
هـاي مستـضعف را كـه در واقـع همـه آنهـا                ش هزينه زنـدگي، ممكـن اسـت خـانواده         گفته آقاي رفسنجاني، افزاي     به. از نارضايتي ايجاد كند   

هـاي    بـه فـداكاري  باشند، از تالش جنگي دلسرد كند، بنابراين درست نيست كه از مردم خواسـته شـود دسـت                   هاي رزمندگان ما مي     خانواده
را شكـست داده اسـت در   » امپرياليسم غـرب « ادعا كند تواند  مفهوم يك چنين اعترافي چيست؟ چگونه رژيم مي       » . بزنند اقتصادي بزرگتري 

هايي وابسته است كه ادعاي ستيز با آنها را دارد؟ ادامه جنگ، با توجـه بـه    حالي كه از مواد غذايي گرفته تا تسليحات، كامالً به همان قدرت    
با اينكه بودجـه نظـامي ايـران در سـال           . شود مخارج نظامي كه در بردارد، محرك گنجانيدن اقتصادي ايران در بازارهاي غربي محسوب مي             

خريـد    بوده اسـت، امـا قـسمت اعظـم ايـن مبلـغ باالجبـار بـه           – درصد كل درآمدهاي پيش بيني شده        20 يعني   – ميليارد دالر    9 رسماً   1366
اطالعـات واصـله از   هـاي غربـي،    عليرغم سري بودن مذاكرات مداوم فرستادگان ايرانـي در پايتخـت  . تسليحات نظامي اختصاص يافته است    

، دولـت مارگـارت تـاچر    1987در انگلـستان، در سـپتامبر       . باشـد   هاي مورد نظر رژيم ايران مـي        منابع گوناگون حاكي از حجم و تنوع سالح       
 70طبـق نوشـته مطبوعـات       . كردند   نظامي ايراني كار مي    30در اين دفتر    . دستور داد، دفتر خريدهاي تسليحاتي ايران در لندن تعطيل شود         
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 ارزي بيـشتر  اعتبـار  ،مهمتـر  اقـدامات  بـراي  و داشت گله ارزي اعتبارات رسيدن دير از. داد
 عـالي  شـوراي  مانـدن  معطـل  از و آورد را كـشاورزي  تـرويج  تعليمـات  هـاي   جزوه و طلبيد

 از .آمـد  )س(سيدالـشهداء  حمـزه  قرارگـاه  فرمانده] لطفيان[ هدايت آقاي. گفت كشاورزي
 . كرد ارائه اي بدبينانه هاي تحليل و گفت كردستان در امور تمركز ضرورت
 كمـك  براي و گفت را امام امداد كميته خدمات .آمد اوالدي عسكر] حبيب اهللا [ آقاي

 و كرد تقدير من طرفانه بي و مستقل مواضع از و خواست بيشتر امكانات ،فقير مردم به بيشتر
جامعه  انشعاب با امام موافقت و شده تعديل هم] جناح راست ارگان  [ رسالت نامهزرو گفت

 . دانست امام حكمت از را مبارز روحانيت
 و محالتي]  محمد جعفر [ آقايان. بودقوا   سران جلسه. رفتيم اي  خامنه آقاي دفتر به افطار

 بـر سـازمان ملـل      دبيركـل  بـا  مـذاكره  ادامـه  اجازه. آمدند واليتي دكتر و ناصري] سيروس[
 بـه  تجـاوز  خـاطر  بـه  امنيت شوراي و الهه در آمريكا عليه دعوي طرح اجازه و طرح رمحو

 .گرفتند را امنيت شوراي در حلبچه فاجعه از شكايت و ايران نفتي سكوي
 صـحبت  وزيـر  نخـست  معاون] آقاي عليرضا معيري  [ با تلفني شيراك ]ژاك[،  فرانسه از
 نمـوده  هـا   قول به عمل بر تأكيد وموده  ن تشكر ها  گروگان آزادي براي ما كمك از و كرده
 آنهـا  امكانات استفاده حسن سناريوي من شد قرار. شد بحث هم سپاه و ارتش درباره. است
 روحانيـت  جامعـه  ليـست  حاميـان  رديـف  در نامش ذكر از اردبيليموسوي   آقاي. بياورم را

 اقـدام  گفـتم . مكـن   مـي  تكـذيب  گفتند و داشتند انتقاد خودشان از اجازه كسب بدون ،مبارز
 . 1اند عصباني ولي ندننك ،است مضري

. نخوابيـد  هـم  عفـت . نخوابيـدم  صبح تا احياء براي و رسيدم خانه به دوازده شب  ساعت
 

     ميزان خريـدهاي ايـن دفتـر از ابتـداي آغـاز      . گرفت درصد خريدهاي تسليحاتي جمهوري اسالمي از طريق پايتخت انگلستان صورت مي
 .  ميليارد دالر بوده است10 ميليارد ليره يعني 5جنگ عليه عراق معادل 

يهـان، هرگونـه اطـالع ايـشان از انتـشار اطالعيـه شـوراي         دفتر آيت اهللا موسوي اردبيلي رئيس قوه قضائيه در تماس تلفني بـا روزنامـه ك     - ١
مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران در مورد معرفي كانديداهاي مرحله دوم انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالمي را تكذيب كرد              

مـن معتقـدم مناسـب    « : بيلي اظهار داشتآقاي موسوي ارد. و اعالم نمود كه در مورد ذكر نام ايشان در اين اطالعيه اجازه گرفته نشده است       
هاي جزئي و گذرا دارنـد، همـان    گيري است روحانيت، آن هم در سطوحي كه امت اسالمي ما از آنان انتظار مشي پدرانه و به دور از جهت                 

. ان در ميان مـسلمانان بـه دور باشـند   شيوه ارشاد را در پيش گيرند و از تأييد نام گروه يا افراد احتراز كنند تا از شائبه طرد يا عدم تأييد ديگر               
روزنامـه كيهـان شـماره    : منبـع » .هـاي خاصـي داشـته باشـند     اين عقيده اينجانب است و ديگران با احترام به عقايدشان، ممكن است  استدالل     

 .2 صفحه 1367 ارديبهشت 19 مورخ 13316



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

113 

                                                

 .رسيدند سحر براي ،بودند رفته مسجدكه به  هم ياسر و مهدي
 
 

 1988 مي 8                       1408 رمضان 21    |   ارديبهشت 18 يكشنبه
 
. آمـد  امـين  حـسين  آقاي. گذشت مطالعه بهوقتم  . بودم منزل در. خوابيدم نه صبح  ساعت تا
 خواهد  مي و است فراري كه رفيعي دكتر و شده توقيف اموالشان كه كرمان مشايخ مورد در

 . پرسيدم را بستگانشان وضع و حال .كرد شفاعت، برگردد
محمـد  [ آقاي عصر. برويم جبهه به است قرار فردا كه داد اطالع سنجقي] ابراهيم[ آقاي

 انتخابـات  شـكايت  مورد هاي  صندوق بازشماري گزارشو   آمد] از دفتر امام  [ انصاري] علي
 مـورد  در فقـط  نـشده،  ديـده  مهمي تخلف. اند  كرده بازشماري را صندوق 53. داد را تهران
 همـه  ردمـو  در و رفتـه  بـاال  و پـايين  رأي صـد  چنـد  گاهي و ده چند تعداد نامزدها از بعضي
 نبـوده  اي  شـده  ريـزي   برنامه تخلف كه شده روشن نگهبان شوراي براي و هست هم خطوط
 .1است
 
 

 1988 مي 9                      1408 رمضان 22    |   ارديبهشت 19 دوشنبه
 

 و مهـدي  همـراه  صـبح  هفـت  سـاعت  ،استراحت كمي و صبح نماز و سحري صرف از بعد
سـاعت  . كرديم پرواز همدان به شاهين] هواپيماي[ با آنجا از و مهرآباد فرودگاه به محافظان

 را ناهـار . كـرديم  حركـت  مريـوان  سـوي  بـه  اتومبيل با همدان از محمدي آقا باهشت و نيم   
 قرارگاه به ظهر از بعد چهارساعت   حدود و خورديم مريوان و سنندج بين اي  رودخانه كنار

 
نده خود منصوب كرده بودند تا با دو نفر از شوراي نگهبـان و دو  در حكمي آقاي محمد علي انصاري را به عنوان نماي      ) ره( امام خميني    - ١

حضرت امام تأكيد كرده    . هاي مورد شكايت را بازشماري نمايند       نفر از وزارت كشور، انتخابات تهران را مورد بررسي قرار دهند و صندوق            
صـورت گيـرد و   ) آخـرين جمعـه مـاه مبـارك رمـضان     (س بود كه آقايان بايد تمام تالش خود را بنمايند تا مرحله دوم انتخابات در روز قد           

 .متن حكم امام در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است. مجلس سوم در وقت مقرر تشكيل گردد
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 .رسيديم مطهري شهيد
 آقامحمدي و سنجقي و شمخاني آقايان با ،دارم ذهن در كه را سپاه و ارتش ادغام طرح

آقايان عزيز جعفري و نـورعلي      [ شب يازده ساعت تا. كردند استقبالآنها   ؛گذاشتم ميان در
 و خطـوط  وضع گزارش ،مسئوالن ساير و نجف و قدس هاي   قرارگاه فرماندهان]  شوشتري
 . دادند را آينده هاي برنامه و نيروها
 جمهـوري  رياست انتخابات در شيراكژاك   بر ميتران فرانسوا پيروزي ،امروز اخبار در
 كـه  كـرديم  كمـك  شـيراك  پيـروزي  بـراي  مـا . است ما ميل برخالف كه بود آمده فرانسه

 .بدهد ايران به امتيازاتيبود  شده بنا كه ،شوند آزاد لبنان در فرانسوي هاي گروگان
 
 
 1988 مي 10                    1408 رمضان 23    |   ارديبهشت 20 شنبه سه

 
 اي  تـازه  نكـات  بـه  و كـردم   مـي  فكـر  سـپاه  و ارتش ادغام طرح درباره. نخوابيدم نماز از بعد

 . كردم يادداشت كه رسيدم
 واحـدهاي  و هـا   قرارگـاه  فرمانـدهان  با جلساتي ،ظهر از بعد سه تا هشت صبح  ساعت از
 آنها در نيرو گردان پنجاه حدود كه وچكك عمليات سه. داشتيم قدس و نجف كننده عمل
 شـده  تبليـغ  خيلـي  نيـرو  بـسيج  روي اينكـه  با. دارند اقدام و بررسي دست در ،كنند  مي عمل

 مـسائل  و حمـزه  قرارگـاه  بـراي  هـم  اي  جلـسه . ندارنـد  كـافي  نيـروي  واحدها هم بازاست،  
 امكانـات  ضورحـ  عـدم  از كـه داشـتم    متفـرق  فرماندهان با ديگر اي  جلسه. داشتيم كردستان
 . شود مي بسيج امكانات بدهيد قبولي قابل طرح اگر گفتم كه ،داشتند انتقاد جنگ در كشور

 بـه  اتومبيل با ،خور ملخ گردنه از. كرديم حركت حلبچه سوي به ظهر از بعدساعت سه   
 كـه  دارد پـرآب  رودهـاي  و مراتـع  و اشـجار  با سرسبز هاي  دره. شديم وارد زور شهر منطقه
 پرسه جاده در ساعتي. اند  مانده هم حلبچه مردم از تعدادي. است البرز اطراف هاي  دره شبيه
 و عنـب  قريـه  از. شـد   مي ديده و شنيده خط در هاي  گلوله دود و انفجار منظره و صدا. زديم
 . كرديم كوتاهي بازديد حلبچه

 ايـن  ردممـ  آوارگـي  احـساس  خاطر به. بود انگيز  غم برايم ولي ،است زيبا اينكه با منظره
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 اينجـا  در. خـودش  مـردم  عليه عراق شيميايي اسلحه استعمال خاطر به زياد هاي  كشته و ديار
 از. اسـت  زيـاد  شـهر  در عـراق  بمباران هاي  خرابي. كردند  مي تعريف وحشتناكي هاي  منظره
 از بعـضي  .اسـت  خـالي  نيمـه خانـه   . بـود  بـاز  درهـايش . كـرديم  بازديـد  متـروك  خانه يك
. مانده آالت چيني و بلوري وسائل با اي  بوفه مثالً. است مانده بخشي و اند  هبرد را البيت اثاث

 خـورده  محقر هاي  اقتا به زياد مذهبي تابلوهاي. بوده زاده روحاني يا روحاني خانه صاحب
 عثمـان  شـيخ  آنهـا  ميـان  در و انـد   مهم آنها از خيلي كه فاميلي هاي  عكس شامل تابلو يك و
 . 1است موجود هم مرحوم عروفم] سراج الديني نقشبندي[

 مراكـز  بـه  انتقـال  بـراي  مـردم  البيـت  اثـاث  بقايـاي  بارگيري مشغول زيادي هاي  كاميون
 ها  كاميون اين هرچيز از بيش هم مسير در و بودند ايران داخل هاي  اردوگاه در آنها سكونت

 . رسيدند مي نظر به
 اكثـراً  ماشـين  بـار  اشـياء . دانـ   آورده را خـود  اثـاث  ،خانواده هزار هفت حدود گويند  مي
 در گوسـفند  و گـاو  زيـادي  مقـدار . بـود  منـزل  ديگر وسايل و ظروف و تلويزيون و يخچال
 بـه  نزديـك  و صـاحب  بـي  ولـي  وسـيع  كـشتزارهاي . بودنـد  چـرا  مشغول كشتزارها و مراتع

 از. كنـد   مـي  مـوم غم را انـسان  ،سرپرسـت  و مـدير  بدون و فراوان ميوه هاي  درخت و رسيدن
 وارد نوسـود  مـرز  از غـروب  نزديـك . گذشـتيم  هم بياره و خربال و دجله هاي  هركش كنار
 . شديم خودمان خاك
 خـاطر  بـه  مخروبه و متروك ولي پرآب و سرسبز هاي  دره ،طرف آن مثل هم طرف اين

 نوسـود  در ضدانقالب ،گذشته ماه تا انقالب پيروزي از پس. دارد جنگ دوران صاحبي بي
 .اند نگشتهاز ب هنوز مردم ولي آمده حكومت كنترل تحت اكنون و اند بوده حاكم اطراف و

 و سـيروان  عظـيم  رود كنـار  دربيـشتر    ،پـاوه  تا نوسود خم و پرپيچ و خاكي هاي  جاده از
 و مهم منطقه. كرديم عبور ،برد  مي عراق دربنديخان سد به را ايران هاي  آب كه مرزي جاده
 چيـزي  خـالي  نيمـه  روسـتاي  چند جز به ؛وكمتر و نخورده دست ولي است اي  توسعه قابل

 بـراي  جـز  ،نكـرديم  توقـف  جـايي  ،مـسافت  بعـد  و تـاريكي  و خـستگي  خـاطر  بـه . نديديم
 

زيـسته    تويله بخش حلبچه در اسـتان سـليمانيه عـراق مـي    ي از عارفان كرد و پيران نقشبنديه است كه در روستا   ي شيخ عثمان سراج الدين    - ١
شـيخ عثمـان    . پرداخت و عرفا، علما و ادباي بسياري در آنجا تربيت كرد            ر خانقاهي به ترويج شريعت و طريقت و ارشاد مردم مي          او د . است

. سالگي در گذشت88 در سن 1283در سال 
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   .كرد سفر منطقه به كامل بازديد براي مناسبي فرصت در بايد. دستشويي
. انـد    كـرده  درسـت  شهر ميدان از عظيمي رودخانه عبور از جالبي منظره روانسر شهر در
 زيـر  از سـپس  و دهند  مي عبور شهر ميدان ازرا   اي  درياچه آب ،لوله  بيست و ديكص حدود
 بـا  راه بـين  در. دهـد   مـي  عبـور  آب ايـنچ  هشت حدود لوله هر. رود  مي اطراف آنبه   خيابان
. كرديم مذاكره سپاه و ارتش ادغام طرح درباره] سپاهكل  قائم مقام فرمانده    [ شمخاني آقاي
 و خـورديم  شـام  رمـضان  قرارگـاه  مقر در. رسيديم باختران به يك ربع به يازده شب     ساعت

 .كردم استراحت
 
 

 1988 مي 11                 1408 رمضان 24    |   ارديبهشت 21 چهارشنبه
 

 و نوشـتم  را ديـروز  خـاطرات  و نمـودم  استحمامي نماز از بعد. شدم بيدار بامداد پنج ساعت
 . گرفتم آمريكا] صداي[ و انگليس] بي بي سي[ راديو از را اخبار
 جديـد  وضـع . داشـتيم  جلـسه  رمـضان  قرارگـاه ] آقـاي محمـدباقر ذوالقـدر فرمانـده       [  با
 حلبچـه  فاجعه و 10 والفجر عمليات از بعد. كرديم بررسي را يعراق معارض كرد هاي  گروه

 و انـد   گرفتـه  قـرار  جديـدي  وضع در عراق داخل در آنها ،شده آزاد مراكز بر صدام فشار و
. كننـد  عمـل  تواننـد   نمـي  ،گذشته شيوه به و اند  داده تشكيل اي  جبهه ما موافقت كسب ونبد

 امـام  83 تيـپ  فرمانـده ] نـوري آقـاي مجتبـي ذوال    [. كـرديم  تعيين را آنان با برخورد سياست
 . داشت مطالبي تبليغي - رزمي نيروهاي براي هم )ع(صادقجعفر 

 راه در. بود من ماشين در شمخاني آقاي. كرديم حركت دزفول سوي به نه صبح  ساعت
 رودي كنـار  ،پلدختر از قبل. كرديم مذاكره جنگ آينده و سپاه و ارتش ادغام طرح درباره
 كنـار  دزفـول  نزديـك  را ناهـار . كـردم  صـحبت  مجاور روستاي هاي  بچه با و كرديم توقف
 . كردم استراحت ساعتي. رسيديم دزفول به ساعت سه و نيم بعد از ظهر .خورديم خانهرود

 خــط در واحـدهاي  و قرارگـاه  از دفــاعي خطـوط  دربـاره  .نــدآمد هـم  سـپاه  فرمانـدهان 
 نيـست  خوب ها  روحيه. دهند  مي پدافند به بيشتري اهميت فاو سقوط از بعد. گرفتيم گزارش

 آفنـدي  و تهـاجمي  روحيـه . نـد ا  ناراضـي  اند  شده پدافند به بيشتر پرداختن به وادار اينكه از و
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 نظام دادن بها كم از شديدي گله. است زياد شلمچه و جزيره در دشمن تك احتمال. دارند
 آقايـان  بـا  سـپس  و گذاشـتيم  بحـث  ايـن  در زيادي وقت. دارند امكانات ضعف و جنگ به

 ؛كـرديم  مـذاكره  سـپاه  و ارتـش  ادغام طرح درباره آقامحمدي و شمخاني و رضائيمحسن  
 .خوابيدم يازده و نيم شب ساعت. كرديم بررسي را ضررها و منافع و مشكالت

 
 

 1988 مي 12                   1408 رمضان 25    |   ارديبهشت 22 پنجشنبه
 

 و سـپاه  و ارتـش  ادغام طرح درباره رضائي آقاي با پايگاه مشجر فضاي در صبح نماز از بعد
 .رسيديم بندي جمع به باالخره و داديم ادامه را مذاكرات جنگ آينده

 از دكـر  پيـشنهاد  و داد پايگـاه  دربـاره  توضيحاتي هم پايگاه فرمانده قائيب] حبيب[ آقاي
 ايـن  در كـه آن اسـت     عجيـب  .شـود  تـشكيل  جنگ براي گردان يك ،پايگاه زائد نيروهاي
 . است مانده سپاه و ارتش هاي عقبه در استفاده بدون نظامي نيروي همه اين ،شرايط

 تهـران  از جنـوب  مهندسـي  امـور  بـراي  ار ايشان. آمد جهاد از فروزش] غالمرضا[ آقاي
 را كـار  كـه  اسـت  روز چند عبور هاي كارت در اختالف خاطر بهآنها   . بوديم كرده احضار
 . بودند كرده تعطيل

 خـاطر  به اواخر اين معموالً. كرديم حركت تهران سوي به هواپيما با صبحساعت هشت   
 عـصر . كردم استراحت عصر تا ،تمداش تب كمي .رفتم  نمي منطقه به هواپيما با ،خطر احتمال
 . آوردند مجلس از را كارها

 بيمارستان ؛1كردم صحبت آنها براي افطار از پس و رفتم سپاه اهللا  بقيه بيمارستان به افطار
 محـدودي بخـش    و است اي  مصادره. باشد داشته تخت هزار از بيش تواند  مي. است عظيمي

 محـسن . بودنـد  بـستگان  مهمـان  افطار ،هم مهدي و ياسر و عفت. است پزشكانبراي   آن از
 .بماند شنبه سه تا بايد ،ريشتا و آلمان در كارش تكميل براي گفت
 
 

 
 .1388دفتر نشر معارف انقالب، » ،1366هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ← - ١
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مرحله دوم انتخابـات    [ دادن رأي براي و شدم بيدار هشت ساعت. خوابيدم صبح نماز از بعد
 هـم  عفـت . رفـتم  – آورنـد   مـي  معمـوالً  امـام  بيت براي كه - صندوق محل به] وممجلس س 

 . 1رفتند ديگر هاي حوزه به ،فاطي و مهدي و ياسر و داد رأي جا همين
 بـه . دادم انجـام  ،بودنـد  آورده كـه  را مانده عقب كارهاي تمامي و بودم خانه در شب تا
 آمد احمدآقا. بگيرند تحويل سپاه از  ار زهد منطقه خط گفتم] نيروي زميني ارتش  [=  نزاجا

 توضيح،  دارد موافقت هم ايشان كه را سپاه و ارتش ادغام طرح و امام براي را جبهه وضع و
 . شود داده رسمي پيشنهاد باشند موافق اگر ،بگويد امام خدمت را كليات شد قرار ؛دادم

 فروزنـده ] محمـد [ و يرضـائ  محسن آقايان سرشب. تنها من و بودند مهمان ها  بچه افطار
 بـا  ولـي  ،داننـد   مـي  زا  مـشكل  را آن اصلي قسمتآنها   .آمدند ادغام طرح بارهدر بحث براي

 
 كرسـي   82دور دوم انتخابات براي تعيـين تكليـف         .  ايران نتايج دور دوم انتخابات عمومي ديروز اعالم شد         در«:  راديو بي بي سي گفت     - ١

اگر نتايج انتخابات تهران نشانه خوبي از روند نتـايج در سراسـر كـشور باشـد      . مجلس كه در دور اول خالي مانده بود روز جمعه برگزار شد           
دهد كـه از   نتايج انتخابات مرحله اول و دوم در تهران نشان مي. پيروزي مهمي دست يافته است توان گفت كه جناح راديكال و تندرو به           مي

دفتـر تحكـيم وحـدت متـشكل از         . انـد    نامزد بـه مجلـس راه يافتـه        25 نامزد معرفي شده از طرف دفتر تحكيم وحدت نزديك به            30مجموع  
ها با اشغال سـفارت آمريكـا         تحت رهبري حجت االسالم موسوي خوئيني     دانشجويان پيرو خط امام، گرايشي است از جناح تندرو رژيم كه            

هـاي افراطـي بـسيار      شكل گرفت و از آن هنگام تاكنون در تبليغ و سوق دادن رژيم به طرف اتخاذ سياست   1358در تهران در آبان ماه سال       
آن در جامعه روحانيت مبارز تهران و روزنامـه رسـالت    نامزد معرفي شده از جناح محافظه كار كه نمايندگان 30از مجموع   . مؤثر بوده است  

. اند كه از طرف هر دو جنـاح معرفـي شـده بودنـد               اند كه اكثر آنان نامزدهايي بوده       اند، كمي بيش از يك سوم به مجلس راه يافته           جمع شده 
محـسن مجتهـد شبـستري نماينـدگان     محمد يزدي نماينده دور اول و دوم مجلس و نايب رئيس مجلس در دوره دوم، محي الـدين انـواري،        

امـا اگـر يكپـارچگي مجلـس        . كدام به مجلس راه نيافتنـد       هاي جناح محافظه كار بودند كه هيچ        هاي اول و دوم از جمله مهمترين نامزد         دوره
جناح محافظه كار . ستهدف جناح تندرو و دفتر آيت اهللا خميني و پسر او احمد بوده از نتايج معلوم است كه اين هدف كامالً تحقق نيافته ا

هنوز از طريق نمايندگاني نظير علي اكبر ناطق نوري وزير سابق كشور، سعيد رجايي خراساني نماينده سابق ايران در سازمان ملل، حضوري                    
، هـستند  اند و از هـر دو طـرف معرفـي شـده بودنـد               هر چند محدودتر از گذشته دارد و گذشته از اين در ميان كساني كه به مجلس راه يافته                 

هاشمي رفسنجاني رئيس مجلـس  . اند اند، يا صداي مستقل خود را حفظ كرده     كساني كه در گذشته خط اعتدال را بين دو جناح پيش گرفته           
دنبال انشعاب اخير ايـن جامعـه، نـشان داده     فعلي كه بيشترين آراء را به خود اختصاص داده، با عدم اعالم خروج از جامعه روحانيت مبارز به         

شود پيروزي جناح تنـدرو همچنـين انعكاسـي اسـت از مـشكالت عديـده                  گفته مي .  كه ميل ندارد در را كامالً بر روي اين جناح ببندد           است
هاي راديكال بـه   طرف سياست سياسي و اقتصادي رژيم ايران كه رهبران رژيم و از جمله آيت اهللا خميني را طي يك سال اخير  به تدريج به     

اين احتمال وجود دارد كه با محدودتر شدن حضور جناح محافظه كـار در مجلـس،                . يي از اين مشكالت سوق داده است      عنوان تنها راه رها   
 ».برخوردهاي دو جناح ناگزير از اين به بعد در بيرون از مجلس انعكاس بيشتري پيدا كند
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 دو و نيم بامداد    تا دوازده شب  ساعت. دارند موافقت ،است اول گام كه آن از بخشي اعالن
 .خوابيدم

 
 

 1988 يم 14                         1408 رمضان 27    |   ارديبهشت 24 شنبه
 

 مـديران  از گروهي. نبود مهمي مطلب ها  گزارش در. رسيدم مجلس بهساعت ده ونيم صبح     
 امكانـات  همـاهنگي  تمركـز  بـراي  طرحـي . آمدنـد  ،كننـد   مـي  همكاري جنگ در كه جهاد
 كـه  بودنـد  كـرده  تهيـه  امـام  بـراي  اي  نامـه  و آوردنـد  جنگ مسئله گرفتن تر  جدي و جنگ

 . است من خود نظرات به نزديك. رستندبف كردم موافقت ؛كردند مشورت
 بـر  و كـرديم  مـذاكره  جنـگ  امـور  در .آمد نزاجا فرمانده] سرتيپ حسني سعدي  [ عصر
 توجـه  قابـل  طـرح  امسال براي. كردم تأكيد زهد منطقه تحويل و كوپترها  هلي اعزام فوريت
 . ندادند ارائه عملياتي

 چنـد  و كـرده  حملـه  الرك بـه  قعـرا  كه داد اطالع نفت وزير] آقاي غالمرضا آقازاده  [
 آمريكـا  بـا  كنند سعي كه كردم تأكيد و دادم مثل به مقابله دستور.  است ديده آسيب كشتي
 . نشوند درگير

 خـزر  دريـاي  آب از بخشي انتقال طرح باره در توضيحاتي. آمد روستايي مهندس آقاي
 از آب انتقــال رهدربــا گفــتم. نيــست بينانــه واقــع نظــرم بــه. داد ســمنان و دامغــان كــوير بــه

 . كند فكر مركزي كوير به كشور يآب مناطق هاي رودخانه
 جريـان  شكـست  از. آمـد تهـران    جمعـه  نمـاز برگـزاري    ستاد از مقصودي] جواد[ آقاي
 افطـار . 1داشـت  گلـه  مخـالف  جريان تبليغات شيوه از ونمود   نگراني اظهار خودشان فكري
 يهاهواپيما مسافران از ارز گرفتن شد قرار ،اقو سران جلسه در. بوديم اي  خامنه آقاي مهمان

  و ارتش ادغام طرح درباره .شود گرفته عوارض تومان هزار بيست مبلغ و شود لغو خارجي
 

در اغلب  ) جناح چپ (همسو با مجمع روحانيون مبارز       در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز همانند مرحله اول، نامزدهاي              - ١
در تهران افراد شاخص جناح راست از جمله آيت اهللا محمد يزدي، محمد نبي حبيبي، قربـانعلي دري نجـف آبـادي،                      . ها رأي آوردند    حوزه

 .محسن مجتهد شبستري، حسن غفوري فرد، حبيب اهللا عسگراوالدي و اسداهللا بادامچيان شكست خوردند
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 شـب  دوازده ساعت. داشت خواهد ادامه بحث ؛نرسيديم جايي بهكه   شد بحثهم   سپاه
 .رسيدم خانه به

 
 

 1988 مي 15                      1408 رمضان 28    |   تارديبهش 25 يكشنبه
 

 ديـروز  حملـه  در كـه  داد اطـالع  روحـاني  دكتر. رسيدم مجلس بهساعت هشت و نيم صبح      
 بـا  و انـد   كـرده  كمـك  ها  عراقي به ،ما رادارهاي كردن كور با ها  آمريكايي ،الرك به عراق
 سـپاه  دريـايي  نيـروي  و كند اعتراض هك شد گفته خارجه وزارت به. اند  بوده هماهنگ آنها

 . استشده قطع ما انتقام خوف از ها كشتي تردد امروز كه داد اطالع
 زمينـه  در خوبي نامه تفاهم است مدعي. داد را چين به سفر گزارشو   آمد رياضي آقاي

 كارمنـدان  از نفـر  سـه  دو.  است ديده مثبت را ها  چيني و اند  كرده امضاء سالح و نفت مبادله
 رفـع  بـراي  نيـز  نماينـدگان  از نفر سه دو. كردند مراجعه كارشان مشكالت رفع براي لسمج

كه  آمد دارويي ارز گرفتن براي بهداشت وزارت پارلماني معاون. داشتند مراجعه مشكالت
 . شد داده»  3 يكربال سوي به«طرح  محل از

 وحيد دكتر و رحيميان] محمد حسن [ محتشمي،] علي اكبر سيد[ كروبي،] مهدي[ آقايان
 لبنان جاري حوادث در اهللا  حزب از بيشتر حمايت و لبنان امور در مذاكره براي] دستجردي[

 .آمدم خانه به افطار. آمدند
 
 

 1988 مي 16                     1408 رمضان 29    |   ارديبهشت 26 دوشنبه
 

 رياست مقر به جنگ پشتيباني عالي شورايجلسه   در شركت برايساعت هشت و نيم صبح      
 و سـپاه  و ارتـش  مـسئله  دربـاره  اي  خامنه آقاي با سپس. داشتيم مصوبه چند. رفتم جمهوري
 . كرديم مذاكره آنها اداره مسئوليت
  و جنگ اداره براي قوي ستاد تشكيل درباره روحاني دكتر با دفترم در ظهر از پيش
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 اطالعات وزارت از حجازي] سيد علي اصغر  [ آقاي ظهر از دبع. شد مذاكره مسلح نيروهاي
 ديگـر  مـسائل  و  ي  عراقـ  معارضـان  ،لبنـان  درباره .آمدند وزارت مديران از نفر چند با همراه
 . دادند اطالعاتي و كردند مشورت امنيتي - سياسي

 هرمدان دشت غرب شمال منطقه در 6 المقدس  بيت عمليات ديشب. آمدم منزلبه   افطار
 اهداف همه باالخره واست  يافته ادامه امروز غروب تا و شد انجام تؤوما عمومي منطقه در
 اسـت  تحريكـي  ايـن  كه كنند  مي فكر ها  بعضي. داريم عمليات اعالم در ترديد. ايم  گرفته را

 . 1شود منجر شهرها جنگ به است ممكن كه عراق براي
 برنامـه  و قـوي  سـتاد  تـشكيل  و سپاه و ارتش هماهنگي درباره. آمد شمخاني آقاي شب
 .كرديم مذاكره جنگ

 
 
 1988 مي 17                        1408 شوال 1    |   ارديبهشت 27 شنبه سه

 
 و كوتـاه  صـحبت ] به مناسبت عيـد سـعيد فطـر       [ امام. رفتم جماران حسينيه به صبحانه از بعد

 خـانم  و خـواهرانش  و مـادر  و بخـش   فيـاض  شـهيد  فرزنـد . برگشتم منزل به. 2داشتند خوبي
 

هـاي دشـمن در       در منطقه عمـومي سـليمانيه عـراق بـراي پاسـخ بـه شـرارت               » )ع(يا اميرالمومنين « با رمز مبارك     6المقدس    عمليات بيت  - ١
فارس و روستاهاي مرزي كشور و با هدف خارج كردن نيروهاي خودي از تيررس دشمن و اشرار برسد دوكان به مرحله اجرا گذاشته  خليج

شـدند ارتفاعـات اسـوس، شـيخ محمـد و        سپاه پاسداران با حمله به مقـر دشـمن درعمـق خـاك عـراق، موفـق              رزمندگان نيروي زميني  . شد  
شدند و تلفات و خساراتي بـر آنهـا    هايي از دشمن از جمله سه تيپ منهدم      در اين تهاجم، يگان   .  را آزاد سازند   2100 و   2266ارتفاعات مهم   

در مرحلـه   . آيد  دگان از ديد و تيررس خارج و سد و شهر دوكان نيز تحت كنترل آنها در مي                با فشار قواي اسالم، مواضع رزمن     . آيد  وارد مي 
 در منطقـه  28/2/67مرحله دوم اين عمليات در تـاريخ  . شدند  تن اسير 320 تن كشته و زخمي شده و بيش از  1300اول اين عمليات بيش از      

ي زميني سپاه در حالي كه دشمن از تحركات آنها آگاه اسـت، مواضـع آنهـا را    شد و رزمندگان نيرو عمومي ماؤوت از استان سليمانيه آغاز   
 را  از جمله سرهنگ دوم صالح احمد حسن، فرمانده گردان دوم از تيپ اي دادند و تعداد ديگري را كشته و زخمي و عده مورد هجوم قرار 

 .              آوردند  و چند افسر بلند پايه را به اسارت در 448
شياطين دنبال اين هستند كه ايجاد اختالف كنند، دودستگي بگوينـد هـست، لكـن      «: آمده است ) ره( در بخشي از سخنراني امام خميني        - ٢

شان نوراني است و در اين ماه مبارك هم در اين ضيافت ان شاءاهللا وارد  بحمداهللا ملت ما و خصوصًا روحانيت ما، اشخاصي هستند كه چهره    
دو رأي هـست، بايـد هـم        . البته دو تفكر هست، بايد هم باشـد       . شود كه همه با هم هستند؛ دو جبهه نيست          هم بعد ظاهر مي   اند و آثارش      شده
ها كـه   من عرض كردم مثل طلبه. شود كه انسان با هم خوب نباشد       هاي مختلف سبب اين نمي      لكن سليقه . هاي مختلف بايد باشد     سليقه. باشد

 كرد دشمن هـم هـستند، وقتـي مباحثـه     كردند جار و جنجال جوري بود كه  انسان خيال مي ي كه مباحثه مي كنند، آن وقت    با هم مباحثه مي   
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 بـستگان  .گرفتم )س(الزهراء جامعه درباره اطالعاتي ،گرجي خانم از. آمدند گرجي] منيره[
 . آمدند

 را 6 المقدس  بيت عمليات كه شد قرار ،وزير نخستو   جمهور رئيس  با مشورتپس از   
 و ياسـر  و مهـدي  و مـن  و بودند امام همسر مهمان ،فائزه و فاطي ت و   عف ظهر. نماييم اعالم
 .  بوديمخانه در سعيد

 نزديـك . خوانـدم  ،بودنـد  آورده مجلـس  از كه را ها  گزارش و كردم تماشا فيلمي عصر
.  رفـتم  اي  خامنـه  اهللا  آيت دفتر به   ،لبنان در امل و اهللا  حزب مسائل درباره مذاكره براي غروب
 االسالم  شيخ] حسين[ لبنان، از موسوي عباس سيد ،خارجه وزير وزير، نخست قوه، سه سران

 عباس سيد. بودند هم سپاه از نژاد  مهدي و اطالعات] وزارت[ از حجازي] سيد علي اصغر  [ و
 كـه  سـت  ا ايـن  ،سـوريه  منجملـه  اطـراف  همـه  توطئه كه است مدعي و گفت را لبنان وضع
 را اهللا  حـزب  منظـور  اين براي و كنند امن را اسرائيل شمالي مرز و كنند آرام را لبنان جنوب

 . خواست را ما نظر و كنند فذح بيروت از سپس و جنوب از هندخوا مي
 براي و كرديم ترسيم را موجود وضع با برخورد عملي برنامه ،طوالني بررسي و بحث با
 سوريه با درگيري از پرهيز و شيعه بين داخلي جنگ از جلوگيري ،آن اصول كه گفتيم آنها
 نزديـك  و برگـشتم  خانـه  بـه  وقت دير .است بيروت و جنوب در اهللا  حزب ابقاء ترضرو و

 .خوابيدم و خوردم شام دوازده شب ساعت
 
 

 1988 مي 18                   1408 شوال 2    |   ارديبهشت 28 چهارشنبه
 

  را 6 المقدس بيت عمليات تبليغات كار ترتيب. رسيدم مجلس به صبحساعت شش و نيم 
 

 
 اگر در يك مجلسي، اخـتالف      . اگر در يك ملتي اختالف سليقه نباشد، اين ناقص است         . نشستند به دوستي كردن و انس       شد، مي   تمام مي

الف سليقه، اختالف رأي، مباحثه، جاروجنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشـد          اخت. اختالف بايد باشد  . نباشد، اين مجلس ناقص است    
، »صحيفه امـام « كتاب ←» .بايد دو دسته داشته باشيم در عين حالي كه اختالف داريم، دوست هم باشيم       .  كه ما دو دسته، بشويم دشمن هم      

 ). ره(ني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمي46جلد بيست و يكم، صفحه 
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 جنـگ  كـه  نگراننـد  ها  بعضي. دادم نمايندگان به را عمليات خبر ،جلسه شروع زا قبل. 1دادم
 صـلح  حاصـطال  بـه  كنفـرانس  برگزاري از قبل كه ست ا اين ما نظر ولي ،شود شروع شهرها
 داخلـي  روحي شرايط براي تبليغات اين و كنند شروع كه نيست مصلحتش بغداد، در صدام
 عـدم  هـم  دولـت  هيـأت  نظـر  كـه  گفـت  نبوي بهزاد آقاي بعداً. است الزم فاو سقوط از بعد

 .هستند شهرها جنگ شروع نگران هم آنها ؛است اعالن
 در. دارد شـغلي  تقاضـاي . آمـد  كيـاوش ] محمـد [ آقـاي . آمـدم  دفترم بهساعت ده ونيم    

 از بعـد  حفاظت برايو   آمد بادامچيان] اسداهللا[ آقاي.  است خورده شكست آبادان انتخابات
 .داشت را استمداد همين هم اي زواره] سيدرضا[ آقاي. كرد استمداد نمايندگي
 سـفر  از گزارشي. آمد] نماينده امام خميني در جهاد سازندگي     [ نوري عبداهللا آقاي ظهر

 در وگفـت    ارتش و سپاه فرماندهان نابساماني و رزمي مهندسي كار ضعف از و داد جبهه به
 بـراي انديـشه    ضرورت و اصفهان سائلم و حلبچه منطقه در ها  طالباني زياد حضور خصوص

  .داد تذكر، است جنگ از ناشي كمبودهاي معلول بيشتر كه مردم نارضايتي عوامل رفع
 براسـاس  مجلـس  ادارات كـاري  هـاي   ليـست . داشـت  جلـسه مجلـس    رئيسه هيأت عصر
 بـه  رسيدن براي من كمك از. آمد شهبازي] علي[ سرتيپ آقاي. شد تصويب جديد چارت

 افـسران  از اسـتفاده : گفـت  را خـودش  برنامـه  و دارد تـشكر  مشترك ستاد ستريا مسئوليت
 جـوان  و سـتاد  محـيط  پاكـسازي  و ارتـش  كليـدي  هـاي   پست در انقالبي و مسلمان و جوان
 سياسـت  ايـن  در حمايـت  قول. آن در تحرك ايجاد براي زميني نيروي اصالح و آن سازي
 . دادم

 جنـگ  مـسائل  درباره و گفت انقالبي ضد جريان يك تحرك از .آمد نبوي بهزاد آقاي
 ،بـودم  خـسته . آمدم منزل به. كردم كار دفترم در ساعت هشت و نيم شب     تا. داشت نظراتي
 . خوابيدم زود

 
ايـن عمليـات بـا طراحـي و فرمانـدهي سـپاه       .  در جبهه شمالي اجـرا شـد  6  يك ماه پس از سقوط فاو در جنوب، عمليات بيت المقدس     - ١

آميـز ايـن عمليـات، كليـه      بـا اجـراي موفقيـت   . پاسداران در وضعيت سخت كوهستاني و با سرعتي قابل توجه و تلفات اندك انجـام گرفـت   
، همچون ارتفاعات شيخ محمد، آسوس، استروگ و نيز سلسله ارتفاعات پيكاني بين شيخ محمد و گوجـار تـصرف و       هاي تعيين شده    هدف

با تصرف اين اهداف، امر اتصال به مناطق تحت نفوذ معارضان عراقي امكـان پـذير شـد و موقعيـت مـورد نظـر خـودي بـراي              . تأمين گرديد 
د، اما بر اثر تغيير اوضاع جنگ در جنوب، امكان بهره برداري از اين موفقيت فراهم نيامد، استقرار در شمال شرق سليمانيه عراق به وجود آم   
 . مورد استفاده قرار گرفت– كه مدتي پيش تحت هجوم  ارتش عراق واقع شده بودند –فقط معابر باز شده براي خروج كردهاي معارض 
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 بـه . شـود   مـي  عشـرو  جلـسه هفت ونيم    كردم  مي خيال. رسيدم مجلس به صبح هفت ساعت
كـه   داشتم مذاكره نمايندگان با مقداري. داريم جلسه هشت ساعت شد معلوم ،رفتم پارلمان
بـود   روحـانيون  تعـداد  شدن كم و دوره اين وكالي اكثريت نياوردن رأي علل درباره بيشتر
 و بــوده مــؤثر روحــانيون شــدن كــم خــصوص در منتظــري اهللا آيــت توصــيه شــد گفتــه هكــ

 در جنـگ  از ناشـي  مشكالت و كمبودها و نمايندگان معيارهاي در امام حضرت هاي  توجيه
 .  استداشته تأثير مردم نوخواهي
 تنفس و ماندم جلسه در آخر تا. 1كردم تعريف 6 المقدس  بيت عمليات از دستور از قبل
 رفـع  را قـضائيه  قـوه  اداري امـور  و هـا   بانك مشكالت كه داشتيم دوفوريتيمورد   دو. ندادم
 . باشم بود الزمو  كرد مي

 بـراي . داشـتم  مالقـات  دفـاع  وزيـر ] سـرهنگ محمـد حـسين جاللـي       [ بـا  دفترم در ظهر
 بـا  عـصر . بيـشتر  خريـد  اجـازه  و خواسـت   مـي پـول    ارتش هاي  العاده  فوق و حقوق پرداخت
 شـهيد  دو مـادر  و همـسران  بـه  اي هديـه . كردم مالقات ،اند  داده شهيد دو كه آجرلو خانواده
 . دادم

 بـر  ونمـودم    صـحبت  آنهـا  بـراي  .آمدنـد  سـپاه  نيروي اعزام تبليغات مسئوالن از جمعي
 . 2كردمتأكيد   ها جبهه در فصول همه در داوطلب نيروي وجود

، كيلـومتر  130 بـرد  بـا  سـپاه  زمـين  بـه  زمين موشك كه داد اطالع افشار] عليرضا[ آقاي
 

هـاي    جواب مناسـبي را بـه شـرارت   6اسالم كه با عمليات موفق بيت المقدس كنيم از رزمندگان     ما  تشكر مي   « :  در اين نطق آمده است     - ١
. هـاي نزديـك  بـين آمريكـا و بعـث عـراق در مقابلـه بـا جمهـوري اسـالمي دادنـد             اخير بعث عراق در دريا و اخطار مناسبي را به همكـاري           

 استراتژيك ميان دو اسـتان مهـم اربيـل و سـليمانيه بـه      اميدواريم كه با اين حركت جديد كه در قلب منطقه كردستان انجام شده و ارتفاعات 
كنيم خداوند اين عزيزاني كه جان بركف براي دفاع  دست رزمندگان افتاده، آثار گرانبهايي را در دستاوردهاي نظامي داشته باشيم و دعا مي

هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←» .و مسلمين حفظ كندكنند، توفيقات بيشتري بدهد و آنها را براي اسالم  گذاري مي از اسالم اين گونه سرمايه
  .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367 سال هاي قبل از دستور نطق

با توجه به وضع كنوني در خليج فارس، امسال با سـال گذشـته فـرق كـرده و آمريكـا بـه طـور                    «:   در بخشي از اين سخنراني آمده است        - ٢
بايد به موازات آشكار شدن عوامل پـشت پـرده در   . ر حال حاضر واقعاً در حال نبرد با آمريكا هستيم     ما د . رسمي وارد جنگ با ما شده است      

 كتـاب  ←» .هـا بـرداريم   هـاي مـؤثر و بهتـري را در جبهـه     اين جنگ، نيروهاي بالقوه ما هم در ميدان جنگ فعاليت پيدا كنند تا بتوانيم گـام        
 .1389ر نشر معارف انقالب، دفت» ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال «
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 كـه  داد خبـر ] ايع دفـاع  رئيس سازمان صـن   [ تركان] اكبر[ آقاي و شده موفق زميني آزمايش
 رضائيمحسن   آقاي. اند  برده آزمايش براي و اند  زده سوخت را كيلومتر 150 برد با موشك
 شكـستي  ايـن  كـه  اند  خورده غيب تير عربستان نفتي كشتي دو ديروز و امروز كه داد اطالع
 منتظـر  بايـد  ؛كنـد   مـي  حمايـت  طـرف  بـي  هاي  كشتي از كرده اعالن كه است آمريكا براي
 . آمدم خانه به شبساعت نه . بودآن  اقبعو

 
 

 1988 مي 20                            1408 شوال 4   |   ارديبهشت 30 جمعه
 
 دختـر  همـراه  طاهره همشيره. كردم مي مطالعه جمعه هاي خطبه براي  ساعت ده و نيم صبح تا
. نيست بد حالشان. مبود نديده را طاهره كه بود مدتي. آمدند معصومه و محمد و دامادش و

 بـه  زود خواهـد   مـي  ايـشان  و اند  شده مريض والده حاجيه كه داده اطالع طيبه همشيره گفت
 .  گفتخموشي و خمودي از دامادش. برگردد نوق

 آقايـان  شـب  .2گذشـت  اسـتراحت  بـه  عـصر . 1رفـتم  تهران دانشگاه به جمعه اقامه براي
 

در . هاي مستكبران ادامه يافت و تحليلي در ارتباط با سنت الهي براي سـتمگران و مـستكبران مطـرح گرديـد               درخطبه اول بحث ويژگي    - ١
ها،    در جبهه   6اي از جمله انتخابات مجلس شوراي اسالمي، رويدادهاي لبنان، عمليات والفجر              خطبه دوم نيز مسايل مختلف داخلي و منطقه       

هاي بـدحجاب بـراي    همچنين در پايان خطبه دوم تذكري به خانم. حضور جنگي آمريكا  در خليج فارس و عواقب آن تحليل و بررسي شد     
آمريكا به طور رسمي و علني با ما وارد جنگ شده و هـم امكانـاتش            «: در بخشي از خطبه دوم آمده است      . رعايت شئونات اسالمي داده شد    

. ملت آمريكا  بايد  به فكر باشد. ما بايد آماده باشيم كه در هر لحظه مناسب بتوانيم اقدام مناسب را انجام دهيم             . بر ما قرار داده است    را در برا  
اگر اين جنـگ توسـعه پيـدا كنـد، ملـت      . ملت آمريكا بايد بداند كه جنگ با ملتي مثل ملت ايران براي آمريكا بسيار گران تمام خواهد شد                

مـا  . ما از چنـين وضـعي مايـل نيـستيم اسـتقبال كنـيم      . هاي آمريكايي از سراسر دنيا خواهد شد اهد تحويل گرفتن جنازه كشته شدهآمريكا ش 
شما اگر مغرض نيستيد، اگر جنگ افروز نيـستيد و  اگـر منـافعي در        . ما راه روشني پيش روي شما گذاشتيم      . خواهيم كار به آنجا بكشد      نمي

ما هم تا وقتي كه حتي يك نفر باشد كه بتواند اسلحه به دست بگيرد، از پاي نخواهيم .  بياييد اين راه را انتخاب كنيد   ها نداريد،   اين درگيري 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367هاشمي رفسنجاني، خطبه هاي جمعه سال « كتاب ←» .نشست

هـاي تجـاري آمريكـايي        هاي نظامي و حتـي شـركت        ها، پايگاه   خانه  به سفارت هاي نماز جمعه آقاي هاشمي، دولت ريگان           در پي خطبه   - ٢
 اروپـا و جنـوب شـرقي     «ويـژه در خاورميانـه   ها در سراسر جهان بـه  عليه آمريكايي» حمالت تروريستي «اخطار كرد كه ايران در صدد انجام        

: هـاي سياسـي خـود اعـالم داشـت            ارسال تلكسي به نمايندگي    به نوشته روزنامه وال استريت ژورنال وزارت خارجه آمريكا با         . باشد  آسيا مي 
دولت آمريكا داراي اطالعاتي حاكي از آن است كه دولت ايران مجوز حمالت تروريستي عليـه اهـداف آمريكـايي را در آينـده نزديـك         «

هـا و يـا خـسارات بـه           مريكـايي ها اعتقاد داريـم كـه ايـن حمـالت عمـدتاً جهـت وارد سـاختن تلفـات بـه آ                       عالوه بر اين  . صادر خواهد كرد  
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 و جنـگ  امـور  تمركز براي جديد داماتاق درباره. آمدند سپاه از شمخاني و رضائيمحسن  
 نخـست ] آقاي ميرحسين موسوي  [ كه دادند پيشنهاد. شد مذاكره قوا فرماندهي ستاد تركيب
 پيـشنهادي  چنين قبالً هم جهاد. بشود كار پشتوانه دولت امكانات كه شود ستاد رئيس ،وزير
 اختيـارات  بـودن  مـشخص  شـرط  بـه . گذاشـتم  ميـان  در تلفنـي  ،وزير نخست خود با. داشت
 . دارد آمادگي ،ستاد رئيس

 شـهيد  نفـر  سـي  حـدود  و كـرده  بمبـاران  را پاوه شهر عراق كه داد اطالع روحاني دكتر
 براي معموالً شهرها، زدن براي اينكه به توجه با ولي ،شده داده مثل به مقابله دستور. اند  شده
 اعـالم  را شـهرها  جنگ هك نيست صالح فعالً و كنيم  مي اعالم اقدام از قبلمردم   جان حفظ
 .بزنند نظامي مركز يك به گفتم و شدداده  فسخ دستور ،اي خامنه آقاي با مشورت با ،نماييم

 دريـا  در سـپاه  كـه  خواسته] نيروي دريايي ارتش  [=  نداجا فرمانده ،گفت روحاني دكتر
 ايـن  حتمـصل  گفتم. شود انجام دريائي نيروي مانور تا كند متوقف را مثل به مقابله عمليات

 .شود انجام مانور كه ستا
 

 
 1988 مي 21                            1408 شوال 5   |   ارديبهشت 31 شنبه

 
 سـفر  بـراي . آمـد  نفـت  وزيـر ] آقاي غالمرضـا آقـازاده  [. رفتم مجلس بهساعت هشت و نيم   

 و مـايع  سـوخت  موشك موتور آزمايش خبر و كرد مشورت اندونزي و فارس  خليج جنوب
 جاسـك  بـه  الركنفتـي    ترمينـال  انتقـال  دربـاره  و داد را نفت كارشناسان توسط آن ابپرت

 . شد مذاكره
 سياسـت  كـه  گفـتم . شـد  بحث روابط درباره. آمد ژاپن سفير] آقاي يوشيو فوجي موتو   [
 دربـاره سـازمان ملـل،      امنيـت  شوراي عضو عنوان به .است آمريكا سياست تأثير تحت ژاپن

پرز خاوير  آقاي  [ با كه است همان گفتم كه پرسيد 598 قطعنامه خصوص در ما نظر آخرين
 بـود  مـدعي  و انـد   بـسته  اميد صلح به گذشته از بيشتر و ايم  رسيده تفاهم به دبيركل]  دكوئيار

 
ما احتمال انجام اينگونه حمالت را در خاورميانه، جنوب شـرقي آسـيا و اروپـا بـيش از نقـاط                 . اند  ريزي شده   آمريكايي طرح  تأسيسات

 ». خطر اين حمالت در امان باشدتواند كامالً  از اي نمي  هيچ منطقهكنيم، هر چند ديگر پيش بيني مي



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
130  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 حـل  بـه  تمايـل  و نيـت  حـسن  پيام ها  آمريكايي طرف از. ايم  شده نزديكتر صلح به گام چند
 دادن نـشان  ،اقـدامات  اول قـدم  گفـتم  كـه  بـود  وردهآ را آنهـا  و ما فيمابين روابط مشكالت

 . است  آمريكا طرف از نيت حسن
 جنـگ  در طرفـي  بـي  و روابط توسعه از. رسد  مي نظر به فعال و پرنشاط. آمد ايتاليا سفير
 رضايت ابراز ضمن. آمد لهستان سفير. دادم تذكر را آنها سياست مثبت و منفي نقاط .گفت

 خيلـي  بـود  مـدعي  و داد لهـستان  در اخيـر  اعتـصابات  ربـاره د توضـيحاتي  ،روابـط  حسن از
 .  استشده تمام و بوده19 81 و 1980 سال اعتصابات از تر سبك

 را بحرين به سفر گزارش. آمدامارات   در سفيرمان] حائري[ فومني] مصطفي[ آقاي ظهر
 اصـالح  بـر  عالقه و كرده تواضع او به نسبت خيلي سفر آن در بحرين امير است مدعي .داد

 در هـا   مدرسـي  رياست به بحرين تحرير سازمان فعاليت از آنها ناراحتي عمده و دارد روابط
 . است نموده كويت به مشابه سفر به مأمور را ايشان خارجه وزارت و است تهران

 بـراي  الذاكرينسعيد آقاي. آمد مجلس اداري امور براي زائري] غالمعباس[ آقاي عصر
 در سـفيرمان  موحـدي ] محمود[ آقاي. آمدمجلس   بعد دوره شروع و دوره اين پايان مراسم
 بـه  آنهـا  تمايـل  و عربـستان  و كويت ،عراق با برزيل گسترده اقتصادي روابط از. آمد برزيل
 مقابـل  در نفـت  خريـد  ،روابـط  توسـعه  هـاي   زمينـه  و گفـت  ايـران  با اقتصادي روابط توسعه

 . را توضيح داد  برزيل ساخت كاالهاي
 روابـط  در ابهـام  و مـشكالت  ازو   آمـد  سـپاه  اطالعـات  حفاظـت  مـسئول  ديسعي آقاي
 جديـد  نماينـده  پـور  فرض] محمد[ آقاي. كرد جويي  چاره و ناليد سپاه فرماندهي با حفاظت
 همراهـي  اظهـار  و آينـده  سياسـت  در مـشورت  براي ،بود وكيل هم اول دوره در كه آستارا
 . آمد

. رفـتم  وزيـر  نخست دفتر درقوا   سران جلسه به ،تردف كارهاي انجام و مغرب نماز از بعد
 بودجـه  35 تبـصره  از ناشـي  مـشكالت  رفع براي .آمدند حكومتي تعزيرات اجراي مسئوالن
 بـراي  اطالعـات  وزارت. كردنـد  اسـتمداد  ،اسـت  كرده محدود را آنها اختيارات كه امسال
 در هـا   آمريكـايي  هـاي   پيـام  پيگيري روند ادامه براي و مزاحم گراهاي ملي از بعضي تعقيب

 .شد داده اجازه وزارت به و شد بحث. كرد استجازه  ها خصومت رفع خصوص
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 1988 مي 22                                   1408 شوال 6   |   خرداد 1 يكشنبه

 
 هـاي   رسـانه  لحـن . نداشتيم مهمي مطلب ها  گزارش در .رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   

 ،رسـد   مـي  انگلـيس  و آمريكـا  از كه رسمي غير هاي  پيام و شده تعديل ايران به نسبت غربي
 ولـي  ،رسـاند   مـي  را روابـط  هـاي   يخ ذوب به آنها تمايل يا و آنها حساسيت شدن كم عالئم
 . بود خوشبين نبايد

] سيدحسن[ آقاي ظهر. برگشتم دفترم به يجار كارهاي انجام براي ،جلسه شروع از پس
 يأر ؛آمـد  ايـشان  بـا  منطقه مسئوالن مخالفت از گله براي ساري نماينده] كياسري[ شجاعي
 . آمد مجلس امور براي زائري]  غالمعباس[ آقاي. است آورده

 بـا  برخـورد  كيفيـت  و 2افغانـستان  و 1لبنـان  مـورد  در مـشورت  بـراي  واليتي دكتر عصر
 و اســت مثبــت جــاري شــرايط از هــم ايــشان ارزيــابي  ؛آمــد فرانــسه و هــا يغربــ هــاي پيــام

 دكتـر  و انـد   برآمده رضايت جلب صدد در دو هر آمريكا خواهان جمهوري و ها  دموكرات
 هيـأت اسـت    خواسـته  و نوشـته  نامه من به هم انگليس كانتربري كليساي اسقف »ويت تري«

 
 روزه شيعيان امـل و حـزب اهللا   15درگيري . شان با هم  درگير شدند امي امل و حزب اهللا لبنان، با اوج گرفتن اختالفات      دو گروه شبه نظ    - ١

ايران براي ترك مخاصمه اين دو گروه شيعه، هيأتي را به سرپرستي آيـت اهللا احمـد جنتـي بـه     .  مجروح برجاي گذاشت1472 كشته و  328
در پي جنگ . اختالف اين دو بر سر استقرار ارتش سوريه در جنوب لبنان بود. هاي خود ادامه دادند يريبيروت فرستاد، اما دو طرف به درگ

 .ها  در جنوب لبنان استقرار يافت ميان امل و حزب اهللا، ارتش سوريه وارد منطقه شد و سال
 1200كاروان اول ارتش سرخ شـامل  .  بود ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروي در چارچوب قرارداد ژنو، در حال ترك خاك افغانستان        - ٢

 هزار سـرباز شـوروي مـستقر در افغانـستان، بايـد        115طبق قرارداد ژنو،    .  خاك افغانستان را ترك كرد     67 ارديبهشت سال    26سرباز، از روز    
 .كردند  خاك اين كشور را ترك مي1989طي نه ماه و تا ماه فوريه 
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 اقـدامات  محـدوده  در هـم  كانـادا  و مكـن  دعـوت  روابـط  تقويـت  براي را انگليس پارلماني
 . استگرفته قرار خارجه وزارت

 ارز تـأمين  و الرك مـسئله  و پدافنـدي  هـاي    اولويت بررسي براي] االنبياء خاتم[ قرارگاه
 كـل  سـتاد  دربـاره  .آمـد  روحـاني  دكتـر . بود بخش نتيجه كه داشت جلسه پدافند نياز مورد

 همـراه  بـه  دريـايي  نيـروي  مـانور  در كـه  تگرفـ  اجـازه  و كرديم مذاكره قوا كل فرماندهي
 . كند شركت اي خامنه اهللا آيت
 كـرده  اعـالن  و نوشـته  جمهـور  رئيس به اي  نامه ،وزير نخست] آقاي ميرحسين موسوي  [
 ديگـري  وزيـر  نخـست  فكـر  بـه  كـه  خواستند و كند معرفي مجلس به را كابينه ندارد بنا كه

 بعيـد  ؛اسـت  تصميم اين عامل ،اختيارات ميك و كشور امور راه در فراوان مشكالت. باشند
 . 1شود پذيرفته است

 بـراي . كـرديم  صـحبت  ،برگشته آلمان سفر از كه محسن با مقداري .آمدم خانه به شب
. اسـت  راضي. است داده انجام خوب را كارشو بود رفته موشكي اوليه مواد نيازهاي خريد
 ولـي . اسـت  كـشيده  طول لذا،  جا يك زا هريك و زياد آنها تعداد ولي بوده باال خريد مبلغ
 آنجـا  از وكـرده    تأمين را تحقيقاتي نمونه 40 حداقل ساخت براي الزم اقالم همه كه گفت

 كيلـومتري  130 موشـك  سـاخت  رسـاندن  نتيجه به در زيادي سرعت لذا و  فرستاده ايران به
ــداد ــق از. داشــت خواهــد بغ ــون دو حــدود ســپاه وزارت طري ــأمين وام ميلي ــا ت  شــده راعتب

 .2خواست مي
 

 حـال  ؛ي، متأثر از سيستم حكومتي فرانسه، رئيس جمهور و نخست وزيـر پـيش بينـي شـده بـود      در تدوين قانون اساسي جمهوري اسالم   - ١
شـد، در حـالي كـه اختيـارات زيـادي       آنكه تمام امور اجرايي در اختيار نخست وزير بود، اما رئيس قوه مجريه رئيس جمهور محـسوب مـي               

، پست نخست وزير حذف شـود و تمـام اختيـارات    1368 سال تجربه دو دوره رياست جمهوري سبب شد، در اصالح قانون اساسي         . نداشت
 .قوه مجريه در پست رئيس جمهور تمركز يابد

ها از جمله فرانسه و شوروي در اختيار آن كشور گذاشـته شـده بـود، نيـاز بـه                      اي كه توسط ابرقدرت      استفاده عراق از تجهيزات پيشرفته     - ٢
هـا در بـازار جهـاني     قيمت اين گونه موشك. كرد رد هدايت شونده را  دو چندان مي   هاي ضدتانك، كوتاه برد بدون هدايت و دورب         موشك

خوشبختانه كارشناسان . شد گونه تجهيزات به ايران خودداري مي المللي ايران، از فروش اين با توجه به شرايط سياسي و بين. نيز بسيار باال بود
سـازمان صـنايع دفـاع سـپاه، داراي بخـش تحقيقـاتي و  توليـدي                  . وردنـد و مهندسين كـشور توانـايي سـاخت چنـين تجهيزاتـي را بدسـت آ               

موشـك ضـد   ( ، شهيد شاه آبادي )موشك ضد تانك شبيه تاو آمريكايي( » يا مهدي«توان از طرح   هاي مختلف بود كه از جمله مي        موشك
، مجتمـع   )دايت مانند ميني كاتيوشـا و فـراگ       هاي كوتاه برد بدون ه      موشك( ، مجتمع صنعتي شهيد باقري      )تانك شبيه به ماليوتكاي روسي    

 هـاي   بي و توليد انبـوه نمونـه  –، شبيه اسكاد 2 و شهاب 1هاي  دوربرد سوخت مايع و سوخت جامد شهاب      موشك( صنعتي شهيد همت    
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 1988 مي 23                                    1408 شوال   |   خرداد 2 دوشنبه
 

 حملـه  ارتش به 402 و سامواما منطقه در ديشب عراق كه داد اطالع روحاني دكتر وقت اول
جانـشين  [ جمالي سرهنگ كه داد اطالع نه صبح  ساعت حدود .دارد ادامه درگيري و كرده
 ، امـا  كـرده  اسـتفاده  شـيميايي سـالح    از اينكه با عراق گويد  مي] ه نيروي زميني ارتش   فرماند
 . بشكند را خط نتوانسته
 از  1عليرضـا  و عمـاد  و اعظم ظهر. نوشتم را خارجي سياست فاطي براي اي  صفحه چند
، عراقـي  هاي  موشك خطر و آلمان به محسن سفر خاطر به كه است ماه دو. آمدند رفسنجان

 .بودند ماندهو رفته  نجانرفسبه 
 گذاشـته  جـا  بـه  اسـير  تعدادي و شده دفع عراق حمله كه داد اطالع روحاني دكتر عصر

 ومجلس   سوم دوره افتتاحيه جلسه درباره كشور وزارت و مجلس و نگهبان شوراي با. است
 از مامـا  بـا  مجـدد  تعـ بي عنـوان  بـه  فـردا  براي شده اعالم راهپيمايي لغو مورد در امام بيت با

 . 2كردم صحبت بسيجي نيروهاي طرف
 

   نازعـات «ام در سازمان صنايع دفاع، موشك كاتيوشا و موشك سوخت جامد دوربـرد بـه نـ      . ياد كرد ) تحقيقاتي نازعات، سجيل، مجتمع «
در معاونت مهندسي جنگ نيروي زميني، طرح تحقيقاتي سجيل، موشك سوخت جامد با بدنه فايبرگالس يا كمپوزيتي دنبال . شد ساخته مي

در مركز تحقيقات مهندسي جنگ جهاد سازندگي نيز موشك دوربرد سوخت جامد با بدنه توليد شده با روش كـشش سـرد مـورد                        . شد  مي
آميز خـود رسـيده بودنـد و كـم كـم وارد مرحلـه توليـد انبـوه                     هاي موفق    به تست  67همه موارد مطرح شده، در سال       . فتگر  تحقيق قرار مي  

. هاي نمونه سازي شده نازعات، سجيل و مجتمع را به عهده داشـت               در مجتمع شهيد همت، مسئوليت توليد موشك       2طرح شهاب   . شدند  مي
ساخت كارخانه توليد سوخت و موشـك مربوطـه نيـز بـه نتيجـه رسـيد و                  . معروف شده بودند   كيلومتري بغداد    130ها به راكت      اين موشك 

هاي ساخت موشـك در دوران دفـاع مقـدس برعهـده كارشناسـان دلـسوزي چـون آقايـان                      پروژه. اينك از امكانات مناسبي برخوردار است     
و اصغر اسالمي، بهادراني و ) نازعات و شهيد باكري( فري ، جع)شهيد همت( ، علي قيامتيون و فريدون قاسم زاده        )يامهدي(منوچهر منطقي   

اينك نهـالي كـه     . بوده است ... و  ) مركز تحقيقات ساصد  ( و اخالقي   ) جهاد سازندگي ( شريفيان  ) شهيد باقري ( ، عسكري   )سجيل  (رضوي  
شـده بـوده، بـه ثمـر نشـسته و      در روزهاي سخت دفاع مقدس، با تالش و كوشش شبانه روزي فرزندان سلحشور ايـن آب و خـاك، غـرس          

 .هاي شيرين آن نويد بخش توان و اقتدار روزافزون ميهن اسالمي گرديده است ميوه

 . همسر و فرزندان محسن هاشمي- ١

هاي نبرد به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادي خرمشهر، اعالم كرده بودند كه به منظور تجديد بيعـت بـا امـام خمينـي               رزمندگان جبهه  - ٢
اي اعالم كـرد،   در پي اعالم اين راهپيمايي، دفتر امام با انتشار اطالعيه. كنند  و تأكيد بر ادامه دفاع مقدس در يك راهپيمايي شركت مي          )ره(

لغو راهپيمايي بيعت با امـام، بازتـاب        . هاي انقالب تشكر كردند وخواستند كه اين راهپيمايي برگزار نشود           معظم له از حضور مردم در صحنه      
راديو بي بي سي در تفسيري اعالم . ها، به تفسير و تأويل علت لغو اين راهپيمايي پرداختند المللي داشت و اين رسانه    هاي بين   ي در رسانه  زياد
 البته ادامه جنگ،خط مشي جمهـوري اسـالمي اسـت،اما اخيـراً بـه نحـوي               .هدف از اين تظاهرات، ابراز موافقت با ادامه جنگ بود         «: كرد
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 در مـشاورت  براي] رئيس سازمان حفاظت و اطالعات ارتش     [ ترابي] مصطفي[ سرهنگ
 سـوريه  در سفيرمان اختري] محمد حسن [ آقاي. آمد جانبه دو مامور يك خبري هدايت امر
 منجملـه  ؛گفـت  را امـل  و اهللا  حـزب  مـسئله  خـصوص  در سـوريه  بـا  توافـق  مشكالتو   آمد
 آن روي  نيـست  ضـرورتي  گفتم كه سوري نيروهاي همراه  به حائل نيروي در سپاه ركتش

 . كنيم تأكيد
 گـزارش و  آمـد ] معاون اروپـا و آمريكـاي وزارت امـور خارجـه       [ الريجاني جواد آقاي

 مشكل حل براي خواسته ما از ها  روس طرف از مجار وزير نخست .داد را مجارستان به سفر
 ؛هـستند  مـا  نيازهـاي  بعـضي  تحويل آماده ،مقابل در و كنيم كمك تانافغانس از آنها خروج
 . كنند اقدام گفتم

اسـت؛   كـرده  حملـه  شـلمچه  در عـراق  كـه  كـرده  پيـدا  اطالع گفت وزير نخست آقاي
 شـهبازي  آقـاي . كـرد  خواهـد  تـك  زودي بـه  كـه  هست ينقرائ ولي ،شد تكذيب ؛پرسيدم

 در] نيـروي زمينـي ارتـش     [=  نزاجـا  دهيفرمانـ  بـا  كـه  داد اطـالع ] رئيس ستاد كـل ارتـش     [
 .اند رسيده توافق به حدودي تا ،انقالبي و مسلمان فرماندهان نصب خصوص

 
 

 1988 مي 24                               1408 شوال 8   |   خرداد 3 شنبه سه
 

 بـه  صـبح   سـاعت هفـت    .كردم مطالعه ساعت شش و نيم    تا معمول مطابق ،صبح نماز از بعد
 

 گـزارش شـده اسـت كـه در اصـفهان ميـان پاسـداران و آوارگـان جنگـي                    . هايي صورت گرفتـه اسـت        اين خط مشي، مقابله    روزافزون با
گروه كوچك ليبرال به نام نهضت آزادي به رهبري مهندس مهدي بازرگـان، نخـست وزيـر             . هاي خشونت آميزي روي داده است       درگيري

هـاي نارضـايتي از ادامـه         همچنين در ميان بعضي از روحانيون طـراز اول، نـشانه          . اسبق جمهوري اسالمي، بار ديگر خواستار صلح شده است        
هـا در حـد خـود     ايـن شكـست  . هـاي اخيـر ايـران در جنـگ، نيـرو گرفتـه اسـت        هاي صلح از شكـست  درخواست. جنگ آشكار شده است 

بـا اننخابـاتي كـه انجـام شـد، چنـد دسـتگي بيـشتري         توانست فقط به انتقاد از نحوه پيشبرد جنگ بيانجامد، اما در عقايد و نظرات سياسي       مي
اند، لغو راهپيمايي از طرف دفتر  امام را به عنوان نشانه ضعف جمهوري اسـالمي تعبيـر         مخالفين جمهوري  اسالمي سعي كرده     . وجود آمد   به

 منـابع نزديـك بـه جمهـوري اسـالمي      هاي مخالف و موافق جنگ رخ دهد، اما     كنند و يا نشانه آن كه نگراني از امكان درگيري  ميان گروه            
شـد،   گويند، برقراري چنين تظاهراتي بدون درگيري امكان پذير بوده است،اما اگـر تظـاهرات عليـه اقليـت مخـالف جنـگ برگـزار مـي                      مي

و اين دليل كردند، در حالي كه ناديده گرفتن تظاهرات ضد جنگ به نفع جمهوري اسالمي است  برداري مي مخالفين از آن به نفع خود بهره    
 » 19، صفحه 66هاي ويژه، شماره  خبرگزاري جمهوري اسالمي، نشريه گزارش: منبع» عمده تصميم آيت اهللا خميني بوده است
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 علنـي  جلـسه  در يـك ونـيم ظهـر      ساعت تا. نبود مهمي مسئله ها  گزارش در. رسيدم سمجل
 . بودم

 ناراحـت  ؛آمدنـد  ،بـود  شـده  لغـو  امام توسط آنها برنامه كه امام با تعبي راهپيمايي ستاد
 بـه  عمـومي  جنبـه  هـا   اطالعيـه  در چـون  بـود،  جا به امام اقدام كه كردم توجيه را آنها. بودند

 و كـرد   نمـي  شـركت  زيـادي  جمعيـت . بـود  نـشده  الزم تبليغـات  و بود شده داده راهپيمايي
 . عموم نه باشند، ها بسيجي فقط بود قرار. اند شده خسته] از جنگ[ مردم كه شد مي برداشت
 روابـط  و مجلـس  كارهـاي  بـراي  اي  زواره] سيدرضـا [ آقـاي  و زائري] غالمعباس[ آقاي
. كردنـد  مراجعـه  مجلـس  آينـده  دوره فتتاحا و دوره اين ختم مراسم برگزاري براي عمومي
 انتخابـات  و شخـصي  مـسائل  بـراي  مجلس نمايندگان از نفر چند. آمد اصالح براي سلماني
 .آمدند

 همراهـان  وعـراق    كردسـتان  اسـالمي  حركـت  رهبـر ] عبـدالعزيز [ مالعثمان آقاي عصر
 و داشـتند  هگلـ  عـراق  داخـل  هـاي   جريان ساير به نسبت نظامي مسئوالن كم توجه از. آمدند
 كردستان داخل در عمليات كه خواستند و بودند من شخص با نامه موافقت امضاي خواهان
 داده آنهـا  بـه  خـارج  در سياسي تحرك امكانات و اجازه و شود انجام آنها مشورت با عراق
 زده صـدمه  عـراق  كردسـتان  داخـل  در ايـران  اعتبار به حلبچه حوادث ،بودند مدعي و شود
 .كنند مذاكره آقامحمدي با گفتم است؛

 زمـان  در اش  گذشـته  راتظـ ن توضـيح  ضـمن . 1آمـد  گرمـارودي  موسـوي ] علـي [ آقاي
 و زيـاد  قـرض  از  - دارنـد  قبـول  هم امام - كند  مي معرفي امام دستور به را آن كه صدر  بني

 و بفروشد را آن بتواند كه شود درست منزلش سند خواست مي .گفت اش زندگي مشكالت
 .كند تري كوچك منزل به تبديل

 و سـعودي  عربـستان  دربـاره . آمد] رهبر پارلمان مسلمانان انگلستان   [ صديقي كليم آقاي
 در كتـاب  براي ،انقالب رهبري و اسالمي انقالب هاي  ويژگي و اسالم دنياي براي آن خطر

 
در خصوص ارتباط ) ره(اي به امام خميني   در نامه  66او در سال    . صدر بود    آقاي علي موسوي گرمارودي،مشاور فرهنگي ابوالحسن بني       - ١

گونه كه مرقوم داشتيد، جنابعالي پس از  همان«: حضرت امام در پاسخ به موسوي گرمارودي اعالم كردند. ر توضيح دادخود با رئيس جمهو 
گيري كـنم   صدر دارم، كناره خواهم از سمتي كه نزد بني صدر، چند مرتبه نزد اينجانب آمديد و اظهار داشتيد كه من مي             كشف انحراف بني  

كردم و شما را با اكراهي كه داشتيد، از كناره گيري باز داشتم و شـما را در                    ظر داشتم، با شما مخالفت مي     و اينجانب براي مصالحي كه در ن      
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني68، جلد بيستم، صفحه »صحيفه نور« كتاب ←» .دانم گاه شريك نمي اعمال مخالف او  هيچ
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 شـروع  از گـزارش  سـه  دو وزيـر  نخـست  آقـاي . 1كـرد  اي  مـصاحبه  خـودش  تـأليف  دست
بـراي  [ امـام  فرمان متن درباره تلفني احمدآقا. نشد تائيد كه كرد نقل را شلمچه در درگيري

 .كرد مشورت] جانشيني فرمانده كل قوا
 مـواد  بـا  مبـارزه  طـرح  از بخـشي . كـردم  شـركت  مصالح تشخيص مجمع جلسه در شب
 دادگـستري  وزيـر  به دادگستري اداري كارهاي واگذاري اليحه ضرورتهمچنين   و مخدر

 اختـري ] محمدحسن[ و واليتي دكتر شام از بعد. شد تصويب قضايي عالي شوراي سوي از
 احيهضـ منطقه  به سوري نيروهاي ورود با كه كرديم تصويب .آمدند] سفير ايران در سوريه   [

 نيروي مانور در شركت براي ؛نداشتند حضور اي  خامنه آقاي. نكنيم مخالفت بيروت جنوبي
. بودنـد  آمـده  مـسعود  و فاطمـه  همشيره. رسيدم منزل به وقت دير. اند  رفته جنوب به دريايي
 .خوابيدم دوازده شب ساعت
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 مطالعـه  را   مـسلح  نيروهاي نظام مورد در بودجه و برنامه وزارت طرح ،هشت صبح  ساعت تا

 اطـالع  رضـائي محسن   آقاي. خواندم را ها  گزارش نه صبح  ساعت تا. رفتم مجلس به. كردم
 دفـع  شـميران  شـاخ  در.  است كرده شروع را حمله شميران شاح و شلمچه در دشمن كه داد
 . هستيم درگير شلمچه در ولي ،شده
 هـا   گزارش رفته رفته. كردند گزارش را جبهه وضع مرتب ،ظهر بعداز دو تا لحظه آن از

 
اي بود كه در جهان غرب با ايجاد مركز اسالمي لنـدن، خـدمت ارزشـمندي بـه شناسـايي            نده  دكتر محمد كليم صديقي، متفكر و نويس        - ١

هاي اسالمي را به جهـان   اسالم در اروپا  در روزگار ما صورت داد و با حضور خود در مراكز و محافل مختلف، برآن بود تا اسالم و نهضت                 
برگزاري سـمينارهاي گونـاگون، نـشر كتـاب و روزنامـه در اروپـا و كانـادا بـه                    هاي مختلف،     اين متفكر اصولگرا با انجام مصاحبه     . بشناساند

شامل مباحـث انديـشه و عمـل سياسـي مـسلمين در      » هاي اسالمي  مسائل نهضت « كتاب  . شناساندن اسالم مترقي به جهان غرب همت گمارد       
انع اساسي تحول امت و تحليلي از نهضت اسـالمي در    دوران سلطه استعمار، نخستين گام نهضت جهاني اسالم، اسالم و غرب، ناسيوناليسم م            

اين كتاب توسط آقاي سيد هادي خسروشاهي به زبان فارسي ترجمه شد و توسط انتشارات اطالعـات در ايـران نيـز بـه            . لندن به چاپ رسيد   
يقي مـدتي معـاون سـردبيري    دكتـر كلـيم صـد   . رود هاي اسالمي به شمار مـي  چاپ رسيد و از جمله منابع اصلي در مباحث مربوط به نهضت  

الملل از روشنفكران متعهد و فعال در انگلستان  او با دارا بودن مدرك دكتراي علوم سياسي و بين. روزنامه معروف گاردين را برعهده داشت
 . سالگي درگذشت63 براثر سكته قلبي در 1995دكتر صديقي در سال . رفت به شمار مي
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 دادنـد  اطـالع  ظهر از بعد باالخره و آيد  مي پيش و ستهشك را خطوط دشمن كه داد  مي نشان
 ايـن  سـاعت  چند در اينكه قبول. 1ايم  كرده نشيني عقب 5 كرباليعملياتي   منطقه كل از كه
 پـشت  بتواننـد  كه باشند گرفته درستي تصميم شايد. بود مشكل ،باشد شده نشيني عقب همه
 چنـين  قبول ولي ،نكنند تلف عاقالنه غير مقاومت يك در را نيروها و كنند دفاع بهتري خط

 بـر  دشـمن  عهـده  از هم ضعيف سنگرهاي در و اند  بوده پيروز هميشه كه نيروهايي از مطلبي
 مهـاجم  معمـوال  مـا  نيروهـاي  گذشـته  در كـه  اسـت  ايـن  در تفاوت. است دشوار آمدند،  مي
 بيشتر آنها مجرب و معمول هاي  تاكتيك و ندارند مدافع روحيه و اند  مدافع بار اين و اند  بوده

 . استبوده پيشرفت ادامه براي بلكه ،نشده تنظيم دفاع براي خط و بوده تهاجمي
سـيد  [ صـفري،  لطيـف  آقايـان  .آمدنـد  انتخابات خورده شكست هاي  نماينده از نفر چند
. كردند  مي مشورت خود آينده كار براي سنقر از ياحمد]  مرادعلي[ و آذر محمدي] حسين
 :گفـت  را هـا   روس فـراوان  مشكالت. آمد شوروي در سفيرمان نوبري] يناصر حيران [ آقاي
 چگـونگي  دربـاره  و 2آذربايجان در ها  درگيري داخلي، اختالفات افغانستان، از نشيني عقب
 افغانـستان  در ما به ها  روس نياز بين اي  معادله ايجاد و شد مذاكره وضع اين از ما برداري  بهره
 . عراق با جنگ در آنها به ما و

 دوره افتتاحيـه  برنامـه  تنظـيم  بـراي  قوانين اداره از. كردم لغو را عصر و ظهر هاي  مالقات
 از بعـد  ساعت چهار  بودند، تهران در كه صفويرحيم   و رضائيمحسن   آقايان. آمدند سوم
 عبـاس  بنـدر  در ارتـش  فرمانـدهان  و جمهـور  رئـيس . رفتنـد  جنوب سوي به هواپيما با ظهر
آقـاي  [. كـرديم  مـذاكره  جبهه وضع درباره تلفني بار چند آقا احمد و وزير نخست با. بودند

 
ارتش عراق برطرف شد، ابتكار عمل به دست دشمن افتاد و رزمندگان قبل از اينكه فرصت يابند تا خـود               با سقوط فاو، موانع رواني در        - ١

هاي سـوم، هفـتم و گـارد ويـژه بـه شـلمچه               خرداد با سپاه   4ارتش عراق در    . را با وضعيت جديد وفق دهند، با حوادث ديگري مواجه شدند          
در اين عمليات نيز، دشمن از سالح شـيميايي بـه طـور وسـيع بهـره      .  در اختيار گرفت   را 5حمله كرد و منطقه آزاد شده در عمليات كربالي          

 را 7المقـدس     شد، نيروهاي خـودي عمليـات بيـت         پس از سقوط شلمچه، در حالي كه دشمن براي هجوم به جزاير مجنون آماده مي              . گرفت
 .انجام دادند

 به خاطر منطقه قره باغ به زدوخورد پرداختند كه 1366روي، در زمستان سال هاي اتحاد جماهير شو   آذربايجان و ارمنستان از جمهوري    - ٢
ادامه اين اختالفات موجب شد مقامات مسكو در اين هفته، كامران باقروف دبيـر اول حـزب   .  نفر كشته شدند32هاي قومي  در اين درگيري  

هـاي اقتـصادي و سياسـي ميخائيـل      سياسـت . بركنـار كننـد  كمونيست آذربايجان و كارن دميرچيان دبير اول حـزب كمونيـست ارمنـستان را       
گورباچف در دوره رهبري اتحاد شوروي،باعث شده بود  اختالفات داخلي بيشتر شـود و ادامـه ايـن مـسائل بـه فروپاشـي آن كـشور منجـر               

 .گرديد
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 قـرار . داد جبهه وضع از را خودش اطالعاتو   آمدسازندگي   جهاد وزير] بيژن نامدار زنگنه  
 . برويم خوزستان به اتومبيل با كه گذاشتيم
 لحظـه  آخـرين  در .آوردنـد  مـرا  چمـدان  و    آمدنـد  مجلـس بـه    مهـدي  و ياسـر  و عفت
 .رسـيديم  خانـه  بـه  شـب  ده سـاعت . برويم هواپيما با صبح فردا كه شد قرار و شدم منصرف
 .خوابيدم كوفته و خسته
 
 

 1988 مي 26                               1408 شوال 10   |   خرداد 5 پنجشنبه
 

] رئيس سـتاد كـل سـپاه      [ فروزنده] محمد[ آقاي از نماز از بعد. بيدارشدم صبح  چهار ساعت
 موضـع  ضعـراي  و كانال پشت ما نيروهاي گفت. نداشت اي  تازهخبر   ؛گرفتم را جبهه وضع
 قـرار . كـرديم  پـرواز  جنـوب  سوي به كوچك هواپيماي دو باو   رفتيم دگاهوفر به. اند  گرفته
. بـرويم  بوشـهر  بـه  كـه  داديـم  تـرجيح  ،خطـر  احتمـال  خاطر به  اما بنشينيم دزفول در كه بود

مشاور نظامي نخست  [ فيروزآبادي] حسن[ دكتر و روحاني كترد و محافظان و ياسر و مهدي
 . بودند همراه سنجقي] ابراهيم[ و] وزير

 آمـاده  تا پايگاه مهمانخانه در. نشستيم زمين به بوشهر هوايي پايگاه درساعت هفت ونيم    
 و شـنيديم  پايگـاه  وضـع  دربـاره  پايگاه جانشين از توضيحاتي. كرديم توقف ها   ماشين شدن
  كـرديم  حركـت  اهواز سوي به ماشين چند باساعت نه و ربع     . پرسيديم جبهه وضع از تلفني

 توضيحاتي رضائيمحسن  آقاي و خورديم ناهار .1رسيديم گلف به ظهر از بعد دوساعت و 
 .كرديم استراحت سپس و داد شلمچه در شكست درباره كوتاه
 لـشكرهاي  فرمانـدهان  و پاهسـ  فرمانـدهان  ،بامـداد  دو و نيم     ساعت تا مغرب نماز از بعد
 علـل  و عمليات كيفيت درباره فجر و )عج(المهدي و اشرف  نجف و كربال و الغدير و ثاراهللا
.  بـود  شـيميايي  و پياده و زرهي فشار و انبوه آتش خاطر به بيشتر ؛دادند توضيح نشيني عقب

 
 از اين محل كه بيـرون از شـهر اهـواز            هاي جنگ   در سال . يا پايگاه منتظران شهادت، پيش از انقالب متعلق به شركت نفت بود           » گلف « - ١

اغلـب جلـساتي كـه آقـاي هاشـمي،فرمانده          . شـد   قرار داشت، به عنوان محل اعزام نيـرو بـه جبهـه و محـل اسـتقرار فرمانـدهان اسـتفاده مـي                      
 .شد جنگ،هنگام حضور در اهواز داشت، در اين مكان برگزار مي
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 اتكـاء  اثـر  در توكـل  ضعف بهتعبيري   به و ها  انگيزه و ها  روحيه در جديدي هاي  ضعف ولي
 .خوابيدم. شود مي ديده امكانات به بيشتر

 ارتش دفاعي منطقه در -  زيد منطقه در خود حمالت به خواهد  مي عراق كه رسيد خبر
 . كنند كمك آنها به تا رفتند منطقه به سپاه فرماندهان و شد داده باش آماده.دهد ادامه  -

 
 

 1988 مي 27                                 1408 شوال 11   |   خرداد 6 جمعه
 

صـبح   هفـت و نـيم       تا دوباره و خواندم نماز و شدم بيدارساعت چهار و بيست دقيقه بامداد       
 كمبودهـا  از بيـشتر  و شد شروع سپاه فرماندهان با مذاكرات مجدداً صبحانه از پس. خوابيدم

 جنـگ  بـه  كشور از شتريبي امكانات خواستند  مي و ناليدند ها  نابساماني و نيروها مشكالت و
 . يابد اختصاص
جبـران   بـراي  را حلبچـه  و فـاو  در مهندسـي  امكانـات  تلفـات  ،آمدند ها  جهادي هم ظهر
 هـاي   برنامـه  دربـاره  جداگانـه  ،روحـاني  دكتـر  و شمخاني و رضائي آقايان با. ددادن صورت
 . كرديم صحبت مسلح نيروهاي مديريت جديد

 تهران به من برگشتن تا شد قرار. كرد مشورت يدجد طرح اعالن درباره تلفني احمدآقا
 .شود صبر

. كـرديم  حركـت  تهـران  سوي به هواپيما با و آمديم اميديه پاسگاه بهساعت هفت ونيم    
 .رسيديم منزل به ساعت نه ونيم  .برگردد ماشين با داد ترجيح مهدي

 
 
 1988 مي 28                                    1408 شوال 12   |   خرداد 7 شنبه

 
 در عـراق  پيـروزي  .خوانـدم  را هـا   گـزارش  از بخـشي . رسـيدم  مجلس به صبحساعت هفت   

 آقايـان . رفـتم  هـا   كميـسيون  اقتـ ا بـه  هـشت    سـاعت  نزديـك . دارد وسيعي انعكاس شلمچه
  دوره سومين افتتاح مراسم. آمدند هم وزير نخست و آقا احمد اردبيلي،موسوي  اي، خامنه



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
142  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 
 
 
 
 
 
 

  گشايش مجلس دوره سوم
 . آمديم تاالر بهساعت هشت و ربع . اشتيمد مجلس

1  خـوب . كـرد  اداره را جلسه ،سني رئيس عنوان به ،تبريزي انزابي]  محمد حسين [ آقاي
 كـشي    قرعـه  سـپس  و جمهـور  رئيس سخنان كشور، وزير گزارش قرآن، ،سرود. كرد اداره
  هدايش با ميثاق تجديد براي ظهر نزديك. 2شد برگزار خوب مجموعاً. شد انجام شعب

 
 حجت االسالم والمسلمين محمد حسين چهرگـاني انزابـي فرزنـد آيـت اهللا حـاج          ، مرحوم )ره( روحاني مبارز و يار ديرين حضرت امام         - ١

و برادر آيت اهللا حاج شيخ عبدالحسين غـروي نماينـده تبريـز در مجلـس اول               ) از علماي بزرگ حوزه علميه نجف     (شيخ مرتضي چهرگاني    
دوم و سـوم نماينـدگي مـردم تبريـز در مجلـس شـوراي       هـاي اول،   خبرگان قانون اساسي، از جمله روحانيان خوشنام آذربايجان بود و دوره        

 . در تبريز درگذشت1378آقاي انزابي در سال .  برعهده داشت رااسالمي

اي رئيس جمهور، حجت االسـالم والمـسلمين حـاج سـيد احمـد خمينـي، مهنـدس موسـوي           در اين مراسم كه با حضور آيت اهللا خامنه    - ٢
يس ديوان عالي كشور، اعـضاي شـوراي نگهبـان، شـوراي عـالي قـضايي، شـوراي عـالي انقـالب          نخست وزير، آيت اهللا موسوي اردبيلي رئ 

در نهادها، فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي، شوراي سرپرستي صدا و سيما، استانداران، سفراي كشورهاي ) ره(فرهنگي، نمايندگان امام 
كالم اهللا مجيد قرائت شد و سپس سه سرود در ارتباط با مجلس شوراي اسالمي        هاي ديگر برگزار شد، ابتدا آياتي از          مقيم ايران و شخصيت   

پس از آن مسئول روابط عمومي مجلس ضمن خيرمقدم  به مهمانان، دستور جلسه را اعالم كرد و از اعضاي هيأت رئيسه سني                       . اجرا گرديد 
 آقايان محمد حـسين چهرگـاني انزابـي رئـيس سـني متولـد       :اعضاي هيأت رئيسه سني عبارت بودند از   . دعوت نمود در جايگاه مستقر شوند     

 به عنـوان  1340 و محمد حسين پودينه متولد 1340 و سيد احمد موسوي متولد 1303، سيد محمد حسن نبوي نايب رئيس سني متولد          1299
 توسـط حـاج سـيد احمـد خمينـي           پس از صحبت كوتاه آقاي انزابي، پيام حضرت امام        . ترين نمايندگان بودند    منشيان هيأت رئيسه كه جوان    

امروز كشور و نظام  و مديريت آن همچون گذشته نياز به شجاعت در حل مسائل دارد و چـه  « : در بخشي از اين پيام آمده است . قرائت شد 
هنگي و همدلي ها ما را از رسيدن به اهداف بزرگتري كه در پيش رو و در نظر داريم محروم كند كه اميدوارم اين مجلس با هما             بسا وسوسه 

نمايندگان و نيز با همسوئي و ارتباط قوي با مديران و مجريان و كارشناسان و همچنين با استفاده از نظريـات و مـشورت بـا شـوراي محتـرم                              
 ها بردارد و در تنگناهـا و موانـع، از قـدرت و قاطعيـت و سـرعت مجمـع        هاي بلندي در حل معضالت محرومين و پابرهنه         نگهبان، بتواند گام  

براي مطالعه متن كامل پيام امـام خمينـي    » .تشخيص مصلحت نظام كه پشتوانه عظيم و با بركت و پرثمري براي كشور ماست، بهره مند شود  
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني50، جلد بيست و يكم، صفحه »صحيفه امام« كتاب ←) ره(
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 مراسم گشايش دوره سوم مجلس شوراي اسالمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اعضاي هيأت دولت در كنار رئيس جمهور 
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 . رفتم گمنام شهداي و مكه شهداي و تن 72 قبور سر بر. رفتيم زهرا بهشت به انقالب
 مطالعـه  و اسـتراحت  ظهـر  از بعـد  چهـار  تـا   و برگشتم مجلس به ظهر از بعد يكساعت  

 رئيـسه  أتهي درباره مشورت و شعبه رئيسه هيأت انتخابات. رفتيم 14 شعبه به سپس وكردم  
 نفري چند با. شد انجام نامه  آئين و تحقيق كميسيون اعضاي انتخاب و مجلس امور و مجلس

 .1جديدند نمايندگان ،اكثريت. شدم آشنا جديد نمايندگان از
 كيفيـت  در مـشورت  بـراي  واليتـي  آقـاي . بودنـد  مجلـس  در مـن  مهمان قوا سران شب
 تصويب سياست همان شد قرار. آمد كل ردبي وسازمان ملل  امنيت شوراي مسائل با برخورد

. انـد   نكـرده  موافقت ايشان استعفاي با امام كه داد خبر وزير نخست. شود مراعات قبلي شده
 بـه  دادن سامان سرو براي قرارشد. كردم تشريح جلسه براي را شلمچه مسائل و جنگ وضع
 منتـشر  مـن  بـراي  قوا كل فرماندهي يجانشين حكم ،بيشتر مقاومت و روحيه تجديد و جنگ
 كنتـرل  مـوارد  توسـعه  درباره. نرسيد جايي به كه بود فرماندهي ستاد تركيب در بحث. شود
 .رسيدم خانه به شب دوازده ساعت .شد موافقت هم ها قيمت

 
 

 1988 مي 29                                1408 شوال 13   |   خرداد 8 يكشنبه
 

 تـصميمات  و دادم توضـيح  را هـا   جبهـه  وضـع . رفـتم  امام زيارتساعت هشت ونيم صبح به      
 فرمانـدهي  سـتاد  رياست به رضائي  محسن آقاي نصب درباره ورا گفتم    سران جلسه ديشب

 بود خوب هم حالشان .بودند موافق حهومطر مسائل همه در ايشان. كردم مشورت]  كل قوا [
 بهساعت نه و نيم     . باشيم قائل شلمچه و فاو رفتن دست از براي زيادي اهميت نبايد گفتند و

 
در بخـشي از ايـن نامـه آمـده     . از آقاي هاشـمي تـشكر كردنـد   ) ره( به محضر امام خميني    اي   نمايندگان دوره دوم مجلس با امضاي نامه       - ١

وقفه نماينده محترم حضرتعالي در شوراي عالي دفاع و رياست محتـرم مجلـس شـوراي اسـالمي،          مدت چهار سال تالش مداوم و بي      «: است
طوركلي ايمان، كـارداني و كوشـش ايثارگرانـه آن بـرادر               به حجت االسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني در اداره مجلس دور دوم و           

ارجمند از آغاز تشكيل مجلس انقالب، به خصوص كوشش مستمر و مدبرانه ايشان در رابطه با اداره جنگ، ما را بر آن داشت تا در آسـتانه    
ير و اخالص و تعـين ايـشان در خـدمت بـه             ها، نگرش صميمانه و همه جانبه، مديريت كم نظير و فراگ            تشكيل مجلس سوم از مساعي، تالش     

هـاي خـستگي ناپـذير آن بـرادر در جهـت رفـع محروميـت و                   انقالب شكوهمند اسالمي و ملت قهرمان و ايثارگر ايران و همچنين كوشـش            
 ».الشأن تشكر كنيم استضعاف و حاكميت اسالم عزيز و خط امام با رهبريت داهيانه آن رهبر عظيم
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 . آمد مذاكرات اي پاره براي كروبي] مهدي[ آقاي .رفتم مجلس
 موقـت  رئيـسه  هيـأت  انتخابات و شد داده ها  شعبه انتخابات گزارش. رفتم علني جلسه به
 اعضاي بقيه و شدم انتخابمجلس   رياست به حاضر رأي 227 از رأي 223 با من. شد انجام
 . 1بود زياد مقابل خط با آنها آراء تفاوت. آوردند رأي كالرادي خط از رئيسه هيأت

 رياسـت  مـشكل  حـل  بـراي  و آمـد ] رئـيس دانـشگاه تهـران     [ فروتن]  حسين[ دكتر ظهر
 تهران دانشگاه رئيس. نيست آسان رئيس تعويض است مدعي. كرد استمداد تهران دانشگاه
 .  استانتخاب شده] به عنوان نماينده مجلس[حوزه انتخابيه تهران هم از  و است

 جنـگ  پـشتيباني  دربـاره  نظراتـي . آمـد  شرقي آذربايجان استاندار پرهيزكار] اكبر[ آقاي
 و كـرد  نگرانـي  اظهار رضائي محسن براي ستاد رياست احتمال از ترابي سرهنگ عصر. داد

دادسـتان دادگـاه    [ يونـسي ] علي[ و] رئيس عقيدتي سياسي سپاه   [ رازيني] علي[ آقايان سپس
] سيد علـي اصـغر    [ و شهري  ري] محمدي[ آقايان سپس و آمدند همين براي] هاي مسلح نيرو

 بـراي  وسـيعي  تـالش  كـه  پيداسـت . آمدنـد  همـين  براي نيز ] از وزارت اطالعات  [ حجازي
 كنند  نمي معرفي مناسبي جايگزين هم آنها همه. است شده شروع ايشان نصب از جلوگيري

 .دهند نمي ديگري چاره راه و
  و آمـد ] نيـروي دريـاي ارتـش     [=  نداجا فرماندهي زادگان  ملك] محمد حسين  [دريادار

 سفر گزارشو   آمد] وزير نفت [ آقازاده] آقاي غالمرضا [ شب. داد را دريايي مانور گزارش
 كـه  دارد اشتياق اندونزي است مدعي. داد را اندونزي و] خليج فارس [ جنوب كشورهاي به

 خانـه  بـه  شبساعت نه و نيم     . كند معاوضه نفت با انشانامك حد در را ما تسليحاتي نيازهاي
 .رسيدم

 
 1988 مي 30                                1408 شوال 14   |   خرداد 9 دوشنبه

 
 شـعبه  جلـسه  به. خواندم را ها  گزارش ساعت هشت     تا. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   

 
آقايان علي ا كبر ناطق نوري، مهدي كروبي، قاسم معماري، عباسـعلي عميـد زنجـاني و حـسين هاشـميان نامزدهـاي                        نمايندگان از ميان     - ١

 رأي به عنـوان نايـب رئـيس      133را با   )  پسر عموي آقاي هاشمي   (  رأي و آقاي حسين هاشميان       163نواب رئيس، آقاي مهدي كروبي را با        
 .اول و دوم برگزيدند
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 جلـسه  ،صـبح يـازده   سـاعت   . شـد  صويبت هايي  كميسيون نامزدهاي و نامه اعتبار چند. رفتم
 . دادم انجام را دفترم كارهاي ظهر. شد تقسيم ها مسئوليتو  تشكيل موقت رئيسه هيأت

 امـور  بـراي  وحيـدي ] احمـد [ آقـاي  و جنـگ  امـور  بـراي  سـنجقي ] ابراهيم[ آقاي عصر
. آمـد ] وزيـر صـنايع سـنگين     [ نبـوي  بهـزاد  آقـاي  .آمد خارج ويژه عمليات و سپاه اطالعات

 و داد را هـا   جبهـه  وضـع  گـزارش  ؛آمد رضائي محسن آقاي .داشت جنگ درباره كراتيتذ
 .شد بحث قوا كل فرماندهي ستاد براي

 نتيجـه  ايـن  بـه و   كـرديم  بحـث  فرماندهي جديد ستاد درباره. داشتيم رئيسه هيأت جلسه
 از همگـي . است وزير نخست]  موسوي  ميرحسين[ آقاي فعال ،فرد ترين مناسب كه رسيديم

 ،شلمچه و فاو شكست دو خاطر به روزها اين. داشتند نارضايتي اظهار سپاه باالي رماندهانف
 پيـدا  تيـ حاكم فرماندهي ستاد در اينكه از و دارند قرار تهاجم مورد سخت سپاه فرماندهان

 . شود مي شديد مخالفت ،كنند
 مخالفـت و   آمدنـد  ترابـي ] مصطفي[ و ستاري] منصور[ ،شهبازي] علي[ آقايان شب اول
 دكتـر  رياسـت  خواسـتار  و كردنـد  ابـراز  سـتاد  در رضـائي محـسن    آقاي رياست با شديدي

 شــوراي تـشكيل  منجملـه  ،داشــتند هـم  ديگـري  عملـي  غيــر پيـشنهادهاي  و شـدند  روحـاني 
 شـد  قـرار . بگيـرد  جدي را ستاد مسئوليت كه گفتم وزير نخست به. ستاد جاي به فرماندهي

 . آمدم خانه به شب. دارد طيشراي هم ايشان ؛كند مشورت امشب
محمـد  [ دكتـر  و روحـاني  دكتـر  گفـت . كرديم مذاكره ستاد تركيب درباره آقا احمد با
. انـد   كـرده  مـذاكره  سـپاه  سـران  بـا  مخالفـت  بر مبني ايشان با هم] نجف آبادي [ هادي] علي
 .است نگران جديد سمت پذيرفتن با وزير نخست مديريت شدن تر ضعيف از آقا احمد
 
 
 1988 مي 31                            1408 شوال 15   |   خرداد 10 شنبه سه

 
 مـذاكره  دربـاره  رضائيمحسن   آقاي با كهرا   قراري. كردم كار دفترم در صبح ساعت ده  تا
 و انـداختيم  تاخير به وزير نخست وضع شدن روشن انتظار به ،داشتيم كل ستاد خصوص در

 . رفت جنوب به جنگ امور براي رضائي آقاي
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 قبـل . شـد  تشكيل ها  نامه اعتبار بررسي براي مجلس رسمي جلسه اولين ،ده صبح  ساعت
 بـه  نامـه  اعتبـار  پـنج  شـدو  تـصويب  نامـه  اعتبـار  وچهارده يكصد. 1كردم صحبت دستور از

 . است انتظار حد از بيش كار پيشرفت ؛رفت تحقيق كميسيون
 و اقتـصادي  امـور  اصالح درباره تينظرا. آمد شاهرودي حسيني] سيد حسين [ آقاي ظهر
 سـتاد  در سـپاه  حاكميـت  از و آمد دفاع وزير] سرهنگ محمد حسين جاللي   [. داشت جنگ
 . كرد نگراني اظهار كل

 كـل،  سـتاد  دربـاره  مـذاكره  بـراي  هـايش   معـاون  و وزرا از تن چند و وزير نخست عصر
 را نهـائي  جـواب  ردافـ  شـد  قـرار  و داشـتيم  پيـشرفت . آمدنـد  امكانات و اختيارات وظايف،
 ممكن ،مسلح نيروهاي ستاد در سياسي عناصر حضور كه رسيد نظرم به جلسه از پس. بدهند
 زياد كار خاطر به. نباشد مناسب ،باشد سياست از دور به بايد كه نظامي نيروهاي براي است

 و نـرفتم  مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  و فرهنگـي  انقالب عالي  شوراي جلسات به ،خستگي و
 .رسيدم منزل به ونيم نه ساعت

 
 

 1988  ژوئن 1                       1408 شوال 16   |   خرداد 11 چهارشنبه
 

 كـل  ستاد رياست براي وزير نخست طرح درباره. آمد آقا احمد ظهر از پيش. بودم منزل در
 محتـشمي ] سـيد علـي اكبـر     [ آقـاي . نيـست  موافق احمدآقا خود. دادم مشورت پيغام امام به

 
بيـنم   بنده به عنوان يك شاهد كه در دو دوره قبل هم حضور جدي داشـتم، خوشـوقتم از اينكـه مـي                 «: ق آمده است   در بخشي از اين نط     - ١

همدلي، همراهي و نظم و سرعت عمل در روزهاي اول دوره سوم مجلس، در ميان نمايندگان منتخب مردم، رشد مقبولي پيدا كرده است و              
اي كه اين هشت سال  از تركيب مجلس و مخصوصاً حضور نيروهاي كارآزموده. ري پيدا كنداميدواريم كه اين طليعه، روز به روز وضع بهت

اند، ما اميد داريم كه مجلـس سـوم، در ادامـه خـدمات دو مجلـس اول و       هايي اندوخته اند و تجربه هايي داشته هاي اجرائي موفقيت در صحنه 
جا كه در اختيار مجلس هست، بـه مرحلـه عمـل درآورد و ايـن اميـد بـراي مـن        هاي انقالب را تا آن  دوم، بتواند بخش قابل توجهي از آرمان      

هـا   هاي انقالب وفادار است، جنگ تحميلي و دفاع از انقالب و اسالم و ميهن را تحقيقاً ما در رأس برنامـه          اين مجلس به آرمان   .  جدي است 
آرمـان  .  وجود مجلـس شـوراي اسـالمي دوره سـوم خواهنـد داشـت             دهيم و رزمندگان عزيز ما بايد بدانند كه پشتيبان نيرومندي در            قرار مي 

ترين شعارها و اهداف ما بوده است، تحقيقاً در اين مجلس از پشتيباني كاملي برخوردار خواهد بود و با            عدالت اجتماعي كه يكي از برجسته     
، 1367رفسنجاني، نطق هاي پيش از دستور سـال   هاشمي  « كتاب   ←» .توجه به امكانات كشور ان شاءاهللا در اين راه ما حركت خواهيم كرد            

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  جلد ششم،
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 جنـگ  درباره يياهپيشنهاد كردو صحبت سپاه فرماندهان عليه مقداريو   آمد]  ركشوروزي[
 .داشت

 دكتـر  عـصر . آورد جنگ براي عربستان ارز مبالغيو   آمد رحيميان] محمد حسن [ آقاي
 فعـال  كـه  رسـيديم  نتيجه اين به باالخره و كرديم صحبت ستاد رياست درباره .آمد روحاني
] عليرضـا [ آقـاي . بگذريم بحران مرحله اين از تا باشم داشته عهده به خودم موقتاً را رياست
 . داشت كل ستاد تشكيل و جنگ مديريت براي طرحي و تحليلياو  ؛آمد افشار

 وزير نخست رياست با ايشان. رفتم امام خدمت ،ستاد رياست درباره مشورت براي شب
 بـراي  را خود معاونان و وزراء از يافراد ،وزير نخست. نكردند موافقت شده ارائه كيفيت با

 از بعـضي  بـه  اعتـراض  دربارههمچنين امام   .  بود خواسته اختياراتي و كرده معين ستاد اركان
 نظر صرف ها  اختالف اين از است بهتر فرمودند ،دارد خطي جنبه كه مجلس در ها  اعتبارنامه

 .بيايد تهران به كل ستاد امر در مشورت براي كه دادم اطالع رضائيمحسن  آقاي به. شود
 
 

 1988 ژوئن 2                          1408 شوال 17   |   خرداد 12 پنجشنبه
 

 در. رفـــتم مجلـــس بـــهســـاعت شـــش و نـــيم صـــبح 
رئـيس  [ ريگـان ] رونالـد [ مالقـات  ،جهاني هاي  گزارش

رهبـر اتحـاد    [ گوربـاچف ] ميخائيل[ و] جمهور آمريكا 
ــوروي  ــاهير ش ــت رأس در] جم ــسه در. 1اس ــيعل جل  ن

 مـورد  چنـد . برگـشتم  دفترم به زود ولي ،كردم شركت
 ،آمـد  پـيش  خطـي  هاي  ريشه با ها  نامه اعتبار به اعتراض

 الزم نـصاب  بـه  و اسـت  خـوب  پيـشرفت  مجموعاً ولي
 . است جالب عمل سرعت ؛رسيد گذاري قانون براي

 
 روز دربـاره مـسائل مربـوط بـه     5 ريگان و گورباچف رهبران اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي، در كاخ كرملين به مدت                  - ١

كره اجنگ عراق و ايران يكي از محورهاي مـذ .  مسكو مذاكره كردند– اي، حقوق بشر و روابط واشنگتن كنترل تسليحات، مناقشات منطقه  
 .سران شرق و غرب بود
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 دمخـو  شده قرار. كرديم مذاكره كل فرماندهي ستاد اركان درباره و آمد روحاني دكتر
 و كـنم  انتخـاب  مناسـبي  رئيس نتوانستم شديد، نظرهاي اختالف خاطر به. باشم ستاد رئيس

 بـاره در ،آمـد  جنـوب  از هم رضائيمحسن   آقاي. بينم  نمي مهمي مشكل ،اركان انتخاب در
 عراق احتماالً كه رسيد خبر . نداشتيم مهمي مشكل هم ايشان با .كرديم مذاكره مسئله همين

 بـر  مبنـي  امـام  حكم ظهر. شد داده آمادگي دستور. كند  مي حمله مجنون جزيره به زودي به
 از پـس  اي  خامنـه  آقـاي  درخواسـت  نامـه  و شـد  اعالن قوا كل فرماندهي براي من جانشيني
 مـزاحم،  تعارضـات  و جنـگ  فعلـي  مـشكالت  و مـسئوليت  سـنگيني  احـساس  حكم، اعالن

 دقيقـه  چنـد  .1ام  نداشـته  هايم  ئوليتمس درباره احساسي چنين حال به تا. كرد نگرانم مقداري
 . كردم مصرف بخش آرامش قرص يك. نبرد خوابم بيشتر

 
پيشنهاد مشخص اينجانب كه قبالً نيز كتباً و شـفاهاً       ... «: اي به محضر امام خميني اعالم داشتند        اي رئيس جمهور، طي نامه       آيت اهللا خامنه   - ١

بوط به نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمري اعم از عمليات، پشتيباني، امور سازماني و  كليه امور مر– 1:  معروض گرديده، اين است كه
 شخص مزبور از سوي حضرتعالي موظف گـردد كـه امـور را از نزديـك و بـا                    – 2. اداري و غيره به شخص واحدي مفوض و محول گردد         

ها به طور كامـل از نظـر و    قضايي متهمين و اجراي محكوميت دادگاه نيروهاي مسلح موظف گردد كه در تعقيب         – 3. قاطعيت تمشيت كند  
با توجه به همه جوانب، به نظر اينجانب، تنها فرد مناسـب بـراي تـصدي ايـن مـسئوليت مهـم، جنـاب آقـاي هاشـمي          . دستور وي تبعيت كند   

اي حجت االسالم آقـاي حـاج شـيخ علـي      جناب آق » بسم اهللا ا لرحمن الرحيم    «: امام خميني در پاسخ چنين مرقوم فرمودند      » .رفسنجاني است 
 دامت افاضاته، با توجه به درگيري روياروي آمريكاي جهانخوار عليه اسالم و ايران و هماهنگي غـرب و شـرق و                –اكبر هاشمي رفسنجاني    

 االسـالم آقـاي     ارتجاع منطقه در مبارزه با انقالب اسالمي و جلوگيري از پيروزي اسالم، به پيشنهاد رئـيس جمهـور محتـرم، جنـاب حجـت                       
و جنابعـالي موظـف بـه اجـراي     . نمـايم   جنابعالي را با تمام اختيارات به جانشيني فرماندهي كل قوا منـصوب مـي  – دامت افاضاته    –اي    خامنه

 همـاهنگي كامـل ارتـش، سـپاه، بـسيج و نيروهـاي           – 2.  ايجاد ستاد فرماندهي كل تا تهيه زمينه وحدت كامـل          – 1: باشيد  دستورات ذيل مي  
هـاي مربـوط و پـشتيباني       بديهي است انسجام و ادغام مورد قبول و صحيح ادارات و سازمان           . هاي دفاع مقدس اسالم     نتظامي در تمامي زمينه   ا

مـان و انـسجام     تمركز صنايع نظامي و تهيـه مايحتـاج دفـاع مقـدس         – 3. كننده در هماهنگي نيروهاي مسلح نقش اساسي را دارا خواهند بود          
تي، پشتيباني، فني، مهندسي، رزمي، آموزشي و تحقيقاتي و نيز بسيج همه امكانات و ابزار در جهت اهداف مشخص از سوي امكانات تعميرا
 سعي در استفاده هر چه بهتر از امكانات و نيروها؛ و جلوگيري از به كار گرفتن امكانات مادي و معنـوي در غيـر مـوارد                        – 4. فرماندهي كل 

 تمركز امورتبليغي و فرهنگي نيروهاي مـسلح  – 5. ها و تشكيالت تكراري و غيرضروري  ذف يا ادغام سازمان   و در همين راستا، ح    . ضروري
 بهره برداري صـحيح از      – 7.  استفاده درست و قاطع از قوانين دادگاه نظامي در زمان جنگ و تنبيه متخلف در هر رده                 – 6.  ها  در تمام زمينه  

هـاي خـود را در جهـت نيازهـاي      اند تمامي امكانات و سياسـت       اي مقننه واجراييه و قضاييه، موظف     قو. ها  هاي مردمي در تمامي زمينه      كمك
خواهم تا با صبر و شكيبايي انقالبي و با قدرت و استقامت در مقابل            از مردم عزيز ايران و نيروهاي نظامي و انتظامي مي         . جنگ به كار گيرند   

هاسـت؛   ها و حيله جهان امروز غرق در نامردمي.  مطمئن باشند كه پيروزي از آن صابران است   هاي استكبار جهاني ايستادگي نمايند؛ و       توطئه
توفيـق  . كـنم، خداونـد يـار و پـشتيبان مبـارزان راه خـدا بـاد                 من به همه شما دعـا مـي       . باشيد  و شما ياران اسالم در اوج قداست و شرافت مي         

، جلـد بيـست و    »صحيفه امـام  « كتاب   ←»  روح اهللا الموسوي الخميني    -اهللا    م و رحمه  والسالم عليك . جنابعالي را از خداي تعالي مسئلت دارم      
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني57يكم، صفحه 
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 )ره(نامه تشكر از امام خميني 
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 كارهاي. خواندم را ها گزارش. كردم تهيه يادداشت ماه خرداد 15 مراسم سخنراني براي
 فرانـسه  بـا  مذاكرات پيشرفت گزارش. آمد الريجاني] محمدجواد[ آقاي. دادم انجام را دفتر
 ،خارجي سياست تعديل جهت در مجموعاً. داد راسازمان ملل    دبيركل و كانادا و انگليس و

 بـه  .بـود  خـوبي  جلـسه . 1كردم سخنرانيو   رفتم ارشاد هيحسين به .است بوده خوب پيشرفت
 . بودند من با فائزه و فاطي و ياسر.  استرفته شمالبه  مهدي و مشهدبه  عفت. آمدم خانه

 اعضاي محل و تركيب براي ارتش سران با مذاكراه مشغول كه داد اطالع وحانير دكتر
 مـن  بـه  اعتمـاد  و ايشان ظن حسن از. دادم ها  رسانه به و نوشتم را امام پيام جواب. است ستاد
 .داريم كم باران فصل اين در معموال. باريد زيادي باران امشب. 2كردم تشكر
 
 

 1988 ژوئن 3                               1408 شوال 18   |   خرداد 13 جمعه
 

محـسن   آقـاي  بـه .  است نشده گزارش اتفاقي. گرفتم گزارش جبهه از ،ورزش و نماز از بعد
 جمعـه  هـاي   خطبـه  بـراي . بـرود  جنوب جزيره به ،عراق حمله احتمال خاطر به گفتم رضائي
 . 3بود گذشته از بيش جمعه نماز مراسم در مردم احساسات. كردم مطالعه

 
 در اين سخنراني، آقاي هاشمي درباره نقش روحانيت در پيروزي انقالب اسالمي و لزوم حفظ صميميت و نزديكي روحانيان با مردم و                       - ١

ايشان در ارتباط با جنگ، ضمن باطل دانستن ايـن تفكـر كـه    . ز تبديل شدن روحانيت به طبقه مرفه و ممتاز، بحثي را مطرح كرد  جلوگيري ا 
اي از وسعت مطامع آنها ذكـر كـرد و بـا اشـاره بـه       دشمن ما را به حال خود گذاشته، ورود ناو مجهز و مدرن آمريكا به خليج فارس را نشانه         

ايـم و عـدم    ما  بنا را به ياري گرفتن از مـردم در جنـگ گذاشـته      «: تعيين شده از سوي امام در جنگ پيش برويم، گفت         اينكه بايد تا اهداف     
، دفتر نشر معـارف انقـالب،   1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ←» .شود ها مي ضعف در جبههيجاد  حضورمردم منجر به ا   

1389. 

عنوان جانشين فرماندهي كل قوا، ايشان پيام تشكرآميزي به محضر امام امت رهبر كبير انقالب اسـالمي           در پي انتصاب آقاي هاشمي به        - ٢
بسمه تعالي، محضر مبـارك رهبـر عظـيم الـشأن و فرمانـده كـل قـوا حـضرت امـام امـت دامـت بركاتـه                            « : متن پيام چنين است   . ارسال كرد 

انـد،   ل را شايسته تحمل مسئوليت خطير جانشيني مقام منيع فرماندهي كل قوا دانـسته  از اينكه آن وجود مبارك، اين بنده ناقاب       . وجودالشريف
هاي همه جانبه مردم و نيروهاي مسلح موفق شوم از عهده شكر نعمت  كنم كه در ظل عنايات الهي و همكاري خاضعانه سپاسگزارم و دعا مي

  »12/3/67اكبر هاشمي رفسنجاني .   ظن مقام معظم رهبري برآيم حسن

هاي اسـتكبار مطـالبي بـه          در خطبه اول، ادامه بحث پيرامون عدالت اجتماعي با موضوع استضعاف و استكبار دنبال شد و درباره ويژگي                  - ٣
در ادامه اين خطبـه مطـالبي دربـاره مالقـات           .  مطرح شد  42 خرداد سال    15در خطبه دوم ابتدا تحليلي درباره واقعه        . نمازگزاران ارائه گرديد  

 . هاي جنگ تحميلي و علت انتخاب جانشين فرمانده كل قوا بيان شد آمريكا و اتحاد جماهير شوروي در مسكو، آخرين وضعيت جبههسران 
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 محل تهيهو  ستاد تركيب براي ارتش سران با مذاكراتش نتيجه. آمد روحاني آقاي عصر
 كامـل  حـدودي  تـا  ،سـتاد  اركان نصب براي را مشورت. نداشت اي  تازه چيز ؛آورد را ستاد

 . نمايد مذاكره نظر مورد افراد با ايشان شد قرار .كرديم
 مستقر همراهان با خاني  مصطفي باغ در و رسيده سالمت به كه داد طالعا مشهد از عفت

 يـك  ،صـبح  امـروز  كـه  داد اطـالع  هـوايي  نيروي فرمانده] سرتيپ منصور ستاري  [. اند  شده
 عـراق  عصراما   ،ايم  كرده بمباران را عراق الدين  صالح استان در عراق موشك ساخت مركز
 العوجـاء   روسـتاي    در صدام خانوادگي اقامتگاه كه هداشت اعالن و كرده قطع را راديو برنامه

 .  استشده بمباران تكريت
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 رأس در قـوا  كـل  فرمانـدهي  يجانـشين  بـه  مـن  انتخاب خبر. دادم گوش بيگانه راديوهاي به

 اقـدام  اولـين  عنـوان  بـه  صدام اقامتگاه به حمله. 1شود  يم گوناگون تفسيرهاي و است اخبار
 و انـد   انداخته راهبه   خصوص اين در زيادي سروصداي ها  عراقي و شود  مي تفسير من نظامي
 .  استنيامده وارد آسيبي هم كسي به و نخورده ساختمان به ها بمب اند مدعي

 بـا  جديد مسئوليت قداماتا درباره. رفتم اي  خامنه آقاي دفتر به صبحساعت هفت و نيم     
 و رفـتم  مجلس به. بودند انگليسيزبان   درس مشغول رسيدم كه وقتي. كردم مشورت ايشان
 شـمخاني  آقـاي . پـرداختم  جنـگ  امور به اداري كارهاي انجام و ها  گزارش خواندن زا پس

 واسـت    خـورده  شكست و كرده پاتكشميران   شاخ منطقه در ديشب دشمن كه داد اطالع
 . شود حفظ بايد كه كردم تاكيد ؛رود مي آنجا در عميق ملهح احتمال

 
و انتصاب آقاي هاشمي به عنوان جانـشين فرمانـده كـل قـوا     ) ره(المللي مواضع گوناگوني در ارتباط با حكم امام خميني        هاي بين    رسانه - ١

راديو صداي . ها از جمله راديو بي بي سي، راديو اسرائيل گيري اي از اين موضع براي آگاهي خوانندگان محترم، مجموعه. اتخاذ كرده بودند
آمريكا، خبرگزاري يونايتدپرس، خبرگزاري آسوشيتدپرس، خبرگزاري رويتر، خبرگزاري فرانسه، خبرگزاري آلمان، خبرگزاري تـانيوگ              

اي بـي سـي آمريكـا، روزنامـه پـراودا، روزنامـه ليبراسـيون، روزنامـه فيگـارو، روزنامـه                     لويزيوني  ت، خبرگزاري كويت، شبكه     )يوگسالوي(
لوكتيدين دوپاري، روزنامه ال پائيس، روزنامه اينديپندنت، روزنامه تايمز مالي، روزنامه گاردين، روزنامه الثوره، روزنامـه واشـنگتن پـست،                    

 .يتيكا اكسپرس، در بخش ضمايم همين كتاب درج شده استروزنامه لوموند، راديو زحمتكشان و روزنامه پل
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 مـسلح  نيروهـاي  تمـشيت  كـار  بـه  كـه  كنـد  حذف را متفرقه هاي  مالقات گفتم دفترم به
 و رضـائي  محـسن  بـراي  عمليات فرماندهي طرح درباره. آمد] شيرازي[ صياد تيمسار. برسم

 طـرح  و ستاد درباره ،است جبهه در كه رضائي آقاي با بار چند .شد مذاكره ايشان جانشيني
 . داشتم تلفني مذاكره عمليات و كار

 بـراي  تومـان  ميليـارد  پـنج  اجـازه . آمـد ]  وزير سپاه پاسداران  [ دوست  رفيقمحسن   آقاي
 اجـازه . آمـد ] سـخنگوي سـپاه پاسـداران     [ افشار] عليرضا[ آقاي عصر. گرفت جنگ مخارج
 جملـه  از نظـامي  تجهيـزات  سـاخت  بـراي  سـپاه  صـنايع  بـه  آزمـايش  قـديم  كارخانه تحويل
 جديـد  ستاد طرح درباره. بود كرده صحبت مورد اين در قبالً هم محسن. گرفت را موشك
 . شد بحث

 حكم در هم اطالعات وزارت كار كه خواست تلفني،  ]وزير اطالعات [ شهري  ري آقاي
 مـشكالت  و نيـست  مربـوط  اينكـه  دليـل ه  ب ،نپذيرفتم ؛گيرد قرار قوا كل فرماندهي مديريت

 . كند مي زياد را كار
 گنـشر ] هـانس ديتـريش   [. داد را آلمـان  و نيويـورك  به سفر گزارش .آمد واليتي دكتر

 كمـك  لبنـان  در آلمـاني  گروگان آزادي براي كه خواسته] وزير امور خارجه آلمان غربي    [
 هـا  آلماني او نجات براي حمادي ياران كه - را حمادي آزادي قول كه خواسته ايشان. كنيم
 وزارت سـمت  دربـاره . اسـت  راضي كل دبير با مذاكرات از. بدهند - اند  گرفته گروگان را

 و حمايـت  بـه  مـشروط  را سـمت  قبـول  و نمـود  مشورت مجلس تركيب به توجه با ،خارجه
 تعـداد  دربـاره  كـه  اسـت  زود هنوز گفتم. كرد خارجي سياست براي كامل پشتيباني داشتن
 . زيادند مجلس در ايشان مخالفان ؛بدهيم نظر موافق و مخالف آراء

 خـاطر  بـه . داد را كـل  سـتاد  اركـان  بـراي  نظر مورد افراد با مذاكره نتيجه روحاني دكتر
 بـه  سـتاد  در رضـائي  محـسن  از هـا    ارتـشي . داريـم  زيادي مشكالت ارتش و سپاه اختالفات

 . اند نرسيده نتيجه به هنوز ،ستاد محل درباره و نگرانند عمليات مسئول عنوان
] نيروي زميني ارتش  [=  نزاجا فرمانده كه داد اطالع ارتش ستاد رئيس] سرتيپ شهبازي [
 كه خواست اجازه و زند  مي باز سر نزاجا كردن تر  فعال براي ستاد نظر مورد افراد پذيرش از

 . بگيرد سخت
 اقـدماتي  براي كه بود آمده شهري  ري آقاي. بود اي  خامنه آقاي دفتر درقوا   سران جلسه
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 شـد  قـرار  .شـد  مـذاكره  خـارجي  سياست تعديل روند درباره. نشد موافقتكه   بگيرد اجازه
 تحركـات  دربـاره  بيـشتري  مراقبـت  شـد  قـرار . شـود  تاييـد  امـر  اين براي واليتي دكتر آقاي

 بـه  سـپاه  و ارتش اداره مشكالت. باشيم داشته ،دهند  مي نشان گستاخي اخيراً كه ضدانقالب
 . 1گفتم را ها تعارض خاطر

 
) ره( در اين روز آقاي هاشمي در يك مصاحبه راديو تلويزيوني، درباره علل انتصاب خود به فرماندهي كل  قوا از سوي حضرت  امـام   - ١

ضرت ا مام براي نيروهـاي مـسلح، فرمانـده     اي باعث شد كه ح      جانشين فرمانده كل قوا در جواب اين سئوال كه چه انگيزه          . مطالبي بيان كرد  
به طور طبيعي، حتي اگر جنگ هم نباشد، حضور فرماندهي          . در اين باره توضيحات مختصري در نماز جمعه داده شد         «: تعيين كردند، گفت  

ب ارتش، سـپاه،  خصوص در مورد وضعيت فعلي كشور كه چند نيروي مسلح مجزا در قال      به. واحد براي اداره نيروهاي مسلح ضروري است      
هـاي مختلـف بـا     قبل از انتصاب فرماندهي واحد براي نيروهـاي مـسلح، هـر كـدام از نيروهـا بـه صـورت                    . بسيج و نيروي مسلح وجود دارند     

اخيراً احساس شد كه اين شيوه ضررهايي به دنبـال دارد و بايـستي ايـن نيروهـا بـه صـورت            . شد  اختياراتي كه از طرف امام داشتند، اداره مي       
خاطر اينكه بنده فراغت بيشتري داشتم، اين مـسئوليت بـه بنـده محـول      حضرت امام هم فرمان جديد را صادر كردند و به     . مركز اداره شود  مت
در حكم حضرت امـام    «: جانشين فرماندهي كل قوا در مورد موضوعات مطرح شده در حكم انتصاب خود توسط حضرت امام، گفت                » .شد

خورد، يك موضوع اصلي اينكه بايد از امكانات نيروهاي مسلح براي جنگ و دفاع بهتـر            رعي به چشم مي   دو موضوع اصلي و سه موضوع ف      
موضوع اصلي دوم اين اسـت كـه بايـستي    . شد استفاده شود كه به خاطر چندگانگي نيروهاي مسلح از امكانات موجود به خوبي استفاده نمي       

ين رابطه ارتش داراي يـك سـري سـازمان تثبيـت شـده قـديمي اسـت و يـك سـري          در ا. سازمان مناسبي براي نيروهاي مسلح تأسيس شود    
موضوعات فرعي مطرح شده در حكم امام نيز دربـاره اسـتفاده   . كارهايشان نيز با سپاه يكي است و بايستي كه سازمان اين دو نيرو يكي شود  

در «:  در مورد تشكيل ستاد فرماندهي كل اظهار داشتآقاي هاشمي» .هاي مردمي و از اين قبيل مسائل است درست از قوانين جنگ، كمك   
حال حاضر اين ستاد در نيروها موجود است، ولي يك ستاد جامع كه ستاد فرماندهي كل قوا باشد، وجود ندارد و وقتي اين ستاد تشكيل شد 

شد و ستاد نقش هماهنگ كننده امـور  هايي كه در جنگ نقش دارند، در آنجا جمع خواهند  عناصري از سپاه، ارتش، دولت و تمامي ارگان   
هـاي الزم بـا دولـت و         بالفاصله بعد از دستور حضرت امام، كار را شروع كـرديم و مـشورت             . مربوط به فرماندهي را به عهده خواهد داشت       

ر مـورد تغييـر   جانـشين فرمانـدهي كـل قـوا د     » .شود  كساني كه به نحوي در جنگ حضور دارند، انجام شده كه نتايج آن به زودي اعالم مي                
ها ادغام نخواهند شد و براي مدتي طوالني مـستقل            البته تغيير پيش خواهد آمد ولي با اين فوريت، سازمان         «: سازمان كل ارتش و سپاه گفت     

دهند، ما  يمثالً در مورد كارهاي تكراري كه هر دو نيرو انجام م. خواهند بود و فعالً تغييراتي كه در حكم امام آمده است،  انجام خواهد شد
هـا و امكانـات را متمركـز     هاي مهندسي دارنـد كـه مـا ايـن فعاليـت            االن هر دو نيرو سازمان صنايع نظامي و يا فعاليت         . كنيم  به يكي اكتفا مي   

يـن  االن در مورد نيروهايي كه در پشت جبهه هـستند، بايـد محاسـبه شـود و تعـداد ا                  . خواهيم كرد تا استفاده بهتري براي جنگ داشته باشند        
ها را تقويت كنيم و يك سري از اين قبيل كارها كه بايد در حـال حاضـر انجـام شـود و بـه ايـن        نيروها را به حداقل برسانيم و صفوف جبهه     

فعالً نيروهاي سپاهي به صـورت انقالبـي        «: ايشان در مورد وضعيت حقوقي سپاهيان گفت      » .زودي به ادغام كامل اين دو نيرو نخواهيم رسيد        
آقـاي  » .ور  دارند و ممكن است خود آنها هم به فكر مزايا نباشند، ولي بايد براي آنها هم فكر شده و مزايايي در نظر بگيـريم                در جنگ حض  

انتصاب من به خودي خود مهم نيست، ولي دستورات امـام در صـورتي        «: هاشمي در مورد تأثيرات انتصاب خود به فرماندهي كل قوا گفت          
ايـن حكـم امـام باعـث شـور و نـشاط در       . دنبال خواهد داشـت، ولـي زمـان الزم دارد    عظيم را در جنگ بهكه درست اجرا شود يك تحول       

ها اثـر   كند و روي دشمن رزمندگان شده است، زيرا اين خواسته آنان هم بوده و تأثير آني حكم اين است كه مردم را براي جنگ جدي مي         
 ←» .امام را اجرا كنيم و نظام نيروهاي مسلح را مناسب با وضـع كـشور سـازمان دهـيم         هاي    ما بايد سريعاً راهنمايي   . خود را خواهد گذاشت   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه«كتاب 
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 خانـه  بـه  ،بـود    رفتـه  محـسن  منـزل بـه    تنهايي خاطر بهكه   فاطي. آمدم خانه به وقت دير
 و اسـت  خـوب  حالـشان و آنهـا   كـرده  صـحبت  تلفنـي  مشهد در مادرش با گفتو  برگشت  
 .هستند راضي

 
 

 1988 ژوئن 5                             1408 شوال 20   |   خرداد 15 يكشنبه
 

. اسـت  حـاكم  صـدام  اقامتگاه بمباران آثار درباره سكوتي ،ها  رسانه اخبار در. بودم منزل در
 اينكـه . باشـد  داشـته  جدي تاثير كه است ممكن و باشد نشده وارد آسيبي واقعاً است ممكن
 و بدهنـد  نـشان  اسـت  مقتـضي  وضـعي  چنـين  در اينكـه  بـا  ،انـد   نـداده  نشان را صدام تاكنون

] رئـيس جمهـور مـصر     [ مبـارك ] حـسني [ بـه  تلفـن  يـا  جلـسه  در حضورش از كه خبرهايي
 . نيست مستند ،اند داده

 و هـا   جبهـه  دربـاره . آمدنـد  زنـده وفر] محمـد [ و وحيـدي ] احمـد [ صفوي، رحيم آقايان
 مـشخص  ماموريـت  و كـل  ستاد تركيب و مجنون جزيره از دفاع تدبيرهاي و آينده عمليات
 . بود مفيد ؛شد مذاكره گجن استراتژي و رضائي محسن

 شـهبازي  تيمـسار  فشار از. آمد] فرمانده نيروي زميني ارتش   [ سعدي حسني تيمسار عصر
 و جـوان  سياسـت  دنبـال ه  بـ  كـه  داشـت  گلـه  نيـرو  در سـتاد  نظر مورد نفر چند تحميل براي

 شـده  انجـام  ،رسـيده  جمهور رئيس آقاي و من تصويب به كه زميني نيروي كردن تر  مكتبي
 . كنيم رسيدگي تا كنند مدارا فتمگ است؛

 حالشان .كرديم صحبت جاري اوضاع درباره .رفتيم امام زيارت به قوا سران ساير همراه
 ،كـرد  طرفـداري  سـپاه  و ارتـش  ادغام از. آمد شهبازي تيمسار غروب نزديك. است خوب
 زمينـي  روينيـ ] فرمانده[ از. شود رفع ها  بدبيني كه كرد عمل ظرافت با بايد است معتقد ولي

 بـراي . آيـد  پـيش  تفـاهم  شـايد  ،نشود عجله فعالً گفتم. دارد تعويض قصد  و   است ناراضي
 . خواست درجه ارتش امراي از جمعي

 احتمـال  مـورد  در روحـاني  دكتـر  هبـ . آوردنـد  مهـدي  و من براي شام ،امام دفتر از شب
 را دفـاع  كـه  مداد تـذكر  تلفنـي  ،ديگـر  حساس جاي يا مجلس به عراق جويانه تالفي حمله
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 .بگيرد جدي
 

 1988 ژوئن 6                           1408 شوال 21   |   خرداد 16 دوشنبه
 
 قـوا  كـل  فرمانـدهي  سـتاد  تـشكيل  بـراي  مشورت و جنگ كارهاي به بيشتر. رفتم مجلس به

 در عـضويت  خواسـتار آنهـا    .آمدند] وزارت اطالعات [ معاونان و شهري  ري آقاي. پرداختم
 سـتاد  لجـستك  مسئوليت خواستاراو   .آمد دوست  رفيق] محسن[ آقاي. بودند ستاد تاطالعا
   .بود

 صـنايع  بخـش  مـورد  در ] هاشـمي [محـسن  و] مسئول واحد موشكي سپاه   [ عليزاده آقاي
 كامـل  همكاري اظهارو   آمد] وزير نفت [ آقازاده. بودند سپاه به توجه خواستار ،ستاد نظامي
 دربـاره  .آمـد ] معاون كـل عمليـات سـپاه      [ رشيد] غالمعلي[ ايآق. كرد جنگ پشتيباني براي

 . كرديم مذاكره ستاد عمليات
] جانشين نمايندگي ولـي فقيـه در سـپاه پاسـداران          [ عراقي محمدي] محمود[ آقاي عصر

 توضـيح  بـه  نيـاز  و انـد   خودشان آينده نگران ،ارتش سران هم و سپاه سران هم گفت و آمد
 . كرد گاليه شهبازيآقاي  فشار از ديسع حسني آقاي. دارند بيشتر

 همـاهنگي  كلـي  مـسائل  و سـتاد  مقـر  و جنـگ  و ستاد مسائل درباره .آمد روحاني دكتر
 بايـد  اي  گونـه  بـه . دارد يزياد هاي  پيچيدگي و مشكالت كار. كرديم مذاكره سپاه و ارتش

 .آيد مي پيش مشكل ها جبهه در وگرنه كنيم جلب را ارتش و سپاه اعتماد كه كنيم حركت
 بـه  رفـتن  بـراي ] رئيس مجلـس خبرگـان رهبـري      [ مشكيني آقاي. رسيدم خانه به مغرب

رئـيس  [ محمـد  اخـوي . كنيم مشخص را محل و زمان شد قرار .كردند مشورت تلفني جبهه
قـائم مقـام    [ منتظري اهللا  آيت صحبت هاي  قسمت از بعضي پخش درباره] سازمان صداوسيما 

 .1شد عمل و دادم تذكراتي ؛است قوا كل فرمانده جانشيني درباره كه پرسيدتلفني ] رهبري
 
 

 
 بـود كـه تمـام       ها، از آقاي هاشمي خواسته       آيت اهللا منتظري در سخنراني خود ضمن تأكيد بر اهميت جنگ و لزوم توجه بيشتر به جبهه                 - ١

 .وقت خود را به فرماندهي كل قوا اختصاص دهد و از رياست مجلس شوراي اسالمي كناره گيري نمايد
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 1988 ژوئن 7                           1408 شوال 22   |   خرداد 17 شنبه سه
 
 خوانـدن  و مراجعـات  جـواب  و اداري كارهـاي  بـه  دفتـرم  در ،ساعت هفت تـا نـه صـبح        از

 - شـده  باطـل  لنجـان  حـوزه  در انتخاباتش كه - ياصفهان جعفري آقاي. پرداختم ها  گزارش
 نامـه  اعتبـار  چنـد  ،علنـي  جلسه در. نكند باطل بخواهم نگهبان شوراي از كه خواست و آمد
 مـن  توصـيه  بـه  ،بودنـد  كرده اعتراض ديگران اعتبارنامه به كه نفر چند و شد تصويب ديگر

 آسـا  ملـك ] كـريم [ و دوزدوزانـي ] عبـاس [ آقايـان  منجملـه  ،گرفتنـد  پس را خود اعتراض
 اعتراض باهنر] محمدرضا[ و نوري ناطق] علي اكبر [ آقايان اعتبارنامه به كه] ماينده مالوي ن[

 فخرالـدين  اعتبارنامـه  بـه  كـه ] نماينـده اردل  [ پـور  يوسـف ] علي رحـم  [ آقاي و بودند كرده
 اعتبارنامـه  بـه  كـه ] نماينده بستان آباد  [ ريبدل ]محمد اسماعيل [و بود كرده اعتراض حجازي

 پس نشدند حاضر هم ها  بعضي. بود كرده اعتراض]  سرا  نماينده صومعه [ نجبرر] محمد تقي [
 . نشود تحميل به تفسير كه نكردم اصراري هم من ؛بگيرند

 187 بـا  مـن  و شـدند  انتخـاب  سابق افراد همان كه ،شد انجام دائم رئيسه هيأت انتخابات
 . 1شدم انتخاببه عنوان رئيس  مجلس در موجود رأي 192 از رأي
. آمــد] نماينــده قــم[ شــرعي] عبــدالكريم[ آقــاي ظهــر. بــود زيــاد نماينــدگان راجعــاتم

. اسـت  ناراحـت  ،شده رد شعبه در اش  نامه اعتبار اينكه از .داشت مجلس درباره يياهپيشنهاد
 .آمد سنجقي] ابراهيم[ آقاي. نمايند  مي مقاومت ها  بعضي ولي ،كنند تاييد كه ام  كرده توصيه
 . شد مذاكره ستاد مسائل و جبهه به سفر درباره

 و جنـگ  دربـاره  .آمدنـد  ،انـد   يافته راه مجلس به كه سپاه ياعضا از نفر 15 حدود عصر
 اهداف اين براي كه شد قرار  ؛كرديم مذاكره جنگ براي مجلس از استفاده كيفيت و سپاه

 مـذاكره  سـفر  و كاري مشكالت و ستاد و جنگ درباره .آمد روحاني دكتر. كنند همكاري
 . كرديم

 
 رأي نايب رئيس دوم، مرتضي كتيرائي بـا  134 رأي نايب رئيس اول، حسين هاشميان با 160 در اين رأي گيري آقايان مهدي كروبي با    - ١

 161 رأي به عنوان كارپردازان و محمـد علـي سـبحان الهـي بـا                 149 رأي و غالمرضا حيدري با       151 رأي، عبدالواحد موسوي الري با       166
 رأي و عباس دوزدوزاني با      142 رأي، مرتضي الويري با      146 رأي، رسول منتجب نيا با       149 رأي، احمد عزيزي با      155رأي، اسداهللا بيات با     

 . رأي به عنوان منشيان هيأت رئيسه انتخاب شدند129
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 پـشت  نيروهاي كردن آزاد كار گزارشو   آمد] رئيس ستاد كل ارتش   [ شهبازي سرتيپ
 . باشد مشترك ستاد محل در شد قرار و مذاكره كل ستاد محل درباره. داد را جبهه

 مـسلح  نيروهـاي  آينـده  تـشكيالت  طـرح  بـراي  دفتـري  دربـاره  .آمد نوري عبداهللا آقاي
 بـه  شـب . بگيـرد  عهـده  به كل فرماندهي نظر زير را دفتر اين مسئوليت شد قرار. شد مذاكره
 تـصويب  مخـدر  مـواد قاچاقچيـان    كيفر درباره موادي. رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه
 خانـه  به وقت دير. گرفتيم تصميم بيروت جنوب هاي  خرابي بازسازي درباره شب آخر. شد

 .بودند خواب همه ها بچه ؛رسيدم
 
 

 1988 ژوئن 8                       1408 شوال 23   |   خرداد 18 چهارشنبه
 

 خوانــدن و دفتـر  كارهــاي سـاعت هــشت صـبح   تــا. شـدم  مجلــس عـازم  و بــسته را چمـدان 
 مالقـات  ؛آمـد  بلغارسـتان  وزيـر  نخـست ] آقـاي گيـوركي آتاناسـو    [. شـد  انجـام  هـا   گزارش
 سترشگـ  از رضـايت  ابـراز  و تعـارف  جـز  ،نداشـتيم  زدن براي زيادي حرف. بود تشريفاتي
 . 1روابط

 اهللا  آيـت  منـزل  بـه  يـازده  سـاعت . كـرديم  حركـت  قـم  سـوي  بـه  روحاني دكتر با همراه
 عمـومي  مـسائل  و مـسلح  نيروهـاي  و جنـگ  درباره كوتاهي مذاكرات. شديم وارد منتظري
 داشـتند  انتظـامي  و نظـامي  نيروهـاي  انسجام كيفيت درباره هايي  توصيه ايشان. داشتيم كشور
 امـام  حكـم  محتـواي  شـبيه  آن كليـات . بودنـد  كرده تهيه پيش سال سهدو و بود مكتوب كه

 دادنـد  من به ،اند  نوشته... و اتحاد و روحانيت و جنگ درباره  امام به اخيراً كه اي  نامه. است
 

كنيم به خاطر وضعي    در بين كشورهاي بلوك شرق ما با شما روابط بسيار خوبي داريم و فكر مي              « :  در اين مالقات آقاي هاشمي گفت      - ١
هاي وسـيعي   كه آمريكا و غرب قبل از انقالب در ايران به وجود آوردند، االن فرصت خوبي براي كشورهاي بلوك شرق است تا همكاري                 

مان را توسـعه   گونه ترسيم كرديم كه با كشورهايي كه اهداف توسعه طلبانه ندارند، روابط     مان را اين    نقالب، ما سياست  اوائل ا . را انجام دهند  
كنيم اشتباه دولت شوروي در ارتباط با ايران، مقـداري سـطح روابـط مـا را بـا         ما فكر مي  . دهيم و اين سياست هنوز به اعتبار خود باقي است         

اوائل هم زمينه منفي وجود نداشت ولي متأسفانه زماني         . ما با كشور شوروي مرز مشترك و طوالني داريم        . بلوك شرق تضعيف كرده است    
كه جنگ شروع شد، شوروي با اتخاذ مواضعي كه در پيش رو گرفت و از عراق حمايت كرد، زمينه بدي را در ذهـن مـردم مـا بـه  وجـود                               

 ».كند ور را در اذهان مردم ما جبران ميروابط  با كشورهايي مثل شما، مقداري اين تص. آورد
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 .شد ابراز كه داشتند نظراتي هم جنگ درباره .اند نكرده دريافت جوابي هنوز ؛خواندم كه
 ،بودند بسته قطار عقب كه مخصوصي واگن در ،قم هرش بيرون. رسيدظهر  نزديك قطار

 بـه  سـنجقي ] ابراهيم[ و افشار]  عليرضا[ آقايان و شد انجام قطار در نماز و ناهار .شديم سوار
 .پيوستند ما

 داشـته  صـحبتي  آينـده  اقدامات و كل ستاد تركيب درباره كه داشتيم فرصتي راه بين در
 كوتـاهي  توقـف  ،شـده  بمبـاران  عـراق  توسـط  ابارهـ  كـه  زنگ تله پل محل در شب. باشيم
 . كرد مي حركت معمول از  تر آهسته قطارمان ،منطقه اين در. ببينم را پل كه كرديم

 
 

 1988 ژوئن 9                           1408 شوال 24   |   خرداد 19 پنجشنبه
 

 منظـره  .بودنـد  تظرمن ها  ماشين. شديم پياده اهواز كيلومتري 15 در بامداد سه ساعت نزديك
 را صـبح  نماز. آمديم گلف به. بود تماشايي اهواز مجاور سپاه پادگان در نيروها شبانه مانور

 و گـرفتم  را خـارجي  و داخلـي  اخبـار . شـدم  بيدار صبحساعت هفت   . خوابيديم و خوانديم
 .آمدند صبحانه براي ديگران تا كردم مطالعه مقداري

 احمـد  و مقـدم ] اصـغر [ ،] عـات نيـروي زمينـي سـپاه       مسئول اطال  [باقري] محمد[ آقايان
 وضـع  و آينـده  عمليـات  برنامـه  دربـاره  توضـيحاتي . آمدند]  نجف 8فرمانده لشكر   [ كاظمي
 سـپاه  بـاالي  فرمانـدهان  از هـايي   گله كاظمي آقاي.  دادند دشمن و پدافندي خطوط عمومي
 . داشت

. داد بيـشتري  وضـيحات تو  ا . بـود  كرده شركت مانور در .آمد رضائي محسن آقاي ظهر
 بيـشتر  نيـروي  انتظـار  بـه . است مناسب زمان ولي نيست نظر مورد عمليات براي كافي نيروي
 . است نيرو فعالً كار عمده مشكل. بمانند نبايد

 گـاهي  كـه  سـپاه  گذشـته  متغيـر  سياست از. آمدند سپاه رزمي فرماندهان از جمعي عصر
 و داشـتند  شكايت ،زرهي مستقل هاي  يگان به اهيگ و داده  مي پياده هاي يگان به را ها  تانك

 . بودند رزمي تمركز و زرهي هاي يگان تقويت خواستار
 و داد را امـل  و اهللا  حـزب  و لبنـان  وضـع  گـزارش . آمـد  نـژاد   مهدي] فريدون[ آقاي شب
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 بيـشتر  نيروي به احتياج. داد را شمال جبهه وضع گزارش. آمد شمخاني آقاي. كرد مشورت
 صـحبت  هـا   امكـان  و نيازهـا  و جنـگ  آينده درباره رضائيمحسن   آقايبا   بش آخر. داريم
 .كرديم
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. انـد   خوابيـده  شـبانه  كارهـاي  خـاطر  به مقر در حاضر افراد بيشتر. نخوابيدم صبح نماز از بعد
 جنگ ادامه تصميم صورت در ،منطقي راه تنها كه جنگ ايبر كشور امكانات بسيجدرباره  
 از جـامع  مـصوبه  گذرانـدن  يا و امام صريح حكم :رسيد نظرم به راه دو و كردم فكر ،  است

 بـراي  را طـرح  يك نويس پيش. ابزاري و مالي امكانات و انساني نيروي تأمين براي مجلس
 . بگذارم مشورت به كه كردم تهيه مجلس

 ياطالعـات  منـابع  نظر اتكاء به اس. بي. سي شبكهبه نقل از     ،آمريكاداي  ص فارسي راديو
 مـاه  سه دو و  هستند كبد سرطان بيماري به مبتال امام حضرت كه كرد اعالن موذيانه آمريكا
 اي  توطئـه  كـه  پيداست ؛1داد مانور خيلي شيطنت اين روي و ماند نخواهندزنده   بيشتر ديگر

 . است شده حساب
 حفـظ  بـراي  شـده  انجـام  هـاي   اقـدام و   آمـد  نـصرت  قرارگاه فرمانده ميهاش علي آقاي
 گـرفتن  پـس  براي حمله صدد در دشمن گويد  مي رسيده اطالعات .گفت را مجنون جزيره
  نتواند دشمن كه اند كرده خراب ،بوديم ساخته آب در كه را ها پل از بسياري. است جزيره

 
خمينـي از پروسـتات بـه       ] امـام [هاي اطالعاتي، در برنامه شب خود گفت كـه سـرطان               تلويزيون سي بي اس آمريكا با استناد به گزارش         - ١
 آب درنيامـده،  خمينـي درسـت از  ] امام[هاي قبلي در مورد وفات      تصديق كرد كه گزارش   ) CBS(سي بي اس    . اش سرايت كرده است     ريه

بـه گـزارش سـي بـي        » .برخي از افسران اطالعاتي آمريكا معتقدند كه انتقال اختيارات به دولتي جديد در ايران آغاز شده است                «: ولي گفت 
 خميني خواهد شد ولـي قـدرت واقعـي در         ] امام[اس، افسران اطالعاتي آمريكا گفتند كه به عقيده آنها آيت اهللا حسينعلي منتظري، جانشين               

سـي بـي اس     . خميني به فرماندهي كل قوا منصوب شده، قرار خواهد داشـت          ] امام[دست علي اكبر هاشمي رفسنجاني كه طبق حكم جديد          
خميني متعصب است، ولي به انجام معامالت سياسي تمايل نشان داده كه مهمترين آنها مـذاكرات                ] امام[گفت كه رفسنجاني به همان اندازه       

 آمريكا در لبنان بود و اگر جنگ هشت ساله با عراق همچنان عليه ايـران ادامـه             هاي  ض كمك به آزادي گروگان    مخفي خريد سالح در عو    
 ».المللي ايران برآيد يابد، ممكن است درصدد پايان دادن به انزواي بين
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 و افتـاده  تـأخير  بـه  دشـمن  حملـه  ،دليـل  همـين  بـه  نـد ا  مـدعي  و شـود  وارد زرهـي  نيروي با

 . داشت خود براي بيشتر نيروي درخواست
 وضـع  از گزارشـي  ،آمـده شـمال    جبهـه  از كه سپاه زميني نيروي فرمانده شمخاني آقاي
 ضـعيف  را مـا  دفـاع . اسـت  دشـمن  حملـه  نگـران  و داد تؤومـا  و حلبچه در دفاعي خطوط

 وجـود  نگرانـي  ايـن  ،ديگـر  حـساس  مناطق در دشمن راخي تهاجمات شروع از پس .داند  مي
 مـسائل  و كـل  ستاد درباره. درآيد دشمن دست از عمل ابتكار بايد .است بدي وضع و دارد

 بايـد  گفـت  صـريحاً  بـار  اولين براي و نيست جنگ عاقبت به بين خوش. شد مذاكره جنگ
 .كردم تعجب نظر اظهار در او صراحت و شجاعت از ؛كرد ختم را جنگ
 آينـده  علميـات  دربـاره . آمدنـد  كننده عمل هاي  يگان و كربال قرارگاه فرماندهان صرع

. بـود  توجـه  قابـل  دو هـر  اسـتدالل  و بودنـد  موافـق  بعضي و مخالف بعضي. كرديم صحبت
 بـا  بـاال  سطح فرماندهان جلسه در شد قرار. نرسيديم قطعي نتيجه بهاما   شد مذاكره ها  ساعت
 مـذاكره  مخالفـان  بـا  خودشـان  ،بـاال  فرمانـدهان  ولي ؛بگيريم تصميم همه اظهارات به توجه
. رفتنـد  كـار  دنبال ،عمليات بر عازم و شدند قانع همگي كه دادند اطالع شب آخر و كردند
 .است خوب حالش فتو گ بود شتهگبر خراسان از عفت .كردم صحبت منزل با تلفني
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 مطالعـه  مقـداري  .دادم گـوش  داخلي اخبار و خارجي راديوهاي اخبار به  ،صبح نماز از بعد
  .)مركزي آسياي (شوروي در مسلمانان مسائل كتاب :كردم

 و روحاني آقايان سپس .خورديم هشت صبح  ساعت در را صبحانه ،گلف معمول مطابق
 و شـد  صحبت جنگ نيازهاي درباره .آمدند افشار و قيسنج و صفوي و شمخاني و رضائي
 جنـگ  بـه  نبايد ،بجنگيم بخواهيم فعلي امكانات و آهنگ با اگر  كه   بودند القول فقتم همه
 ،جنـگ  ادامـه  بـراي  و اسـت  دشـمن  دسـت  عمـل  ابتكـار  صـورت  ايـن  در زيرا ؛دهيم ادامه

 عمدهمشكل  . بسيج شود  اناتامك و نيروها و كنيم برقرار كشور در العاده  فوق وضع ناچاريم
 سـپاه  شـد  قـرار  ؛بيـنم   مـي  آنهـا  كـارگيري ه  ب و نيروها و امكانات جذب و سازماندهي در را

 . بدهد كل ستاد به و كند تهيه طرحي
 امكانـات  نـدادن  خـاطر  بـه . آمـد  رمـضان  قرارگـاه  فرمانـده  ذوالقـدر ] محمـدباقر [ آقاي

 كـارگيري  بـه  بـراي  را الزم ابزار ،سپاه زميني نيروي ويدگ  مي و كند يگير  كناره خواهد  مي
 خـط  در حاضـرند  آنهـا  و دهـد   نمـي  قـرار  اختيارشان در اسالمي حركت و طالباني نيروهاي
 همـه  معمـوال . ناليـد  مربوطـه  هـاي   سـازمان  همـاهنگي  عـدم  از و بروند عراق داخل يا بمانند
 گيـري   شـكل  دمعـ  نـشان  ايـن  و نـد ا  ناراضـي  ديگران مداخله و وظايف تداخل از ها  سازمان
 . است نظام كامل

 بـر . آمدنـد  ارتـش  افـسران  از نفـر  دو بـا . خواستم را] نيروي زميني ارتش  [ نزاجا فرمانده
 تأكيد ،گرفت خواهد قرار دشمن حمله مورد زودي به احتماال كه زيد منطقه پدافند تقويت
 دهافتـا  عقـب  حقـوق  پرداخـت  و فـر  نيـك  نجـات  بـراي  و گفت نبرد كمبودهاي از .كرديم
 .كرد استمداد سربازان

 حركـت  دزفـول  سـوي  به محافظان و سنجقي و روحاني دكتر همراهساعت يازده و نيم     
 و نمـاز  و ناهـار  ،دزفـول  پايگـاه  در. آورد  مـي  جـوش  ماشـين  و بـود  گرم خيلي هوا. كرديم

 .داشتيمپايگاه  فرمانده رمضاني سرهنگ آقاي با مذاكره و استراحت
 كليـد  محـل  از. داد سـد  دربـاره  كافي توضيحات سد رئيس .رفتيم دز سد محل به عصر

 نـسبتاً . كـرديم  كامـل  بازديـد  ها  دريچه و فرمان اقتا و نيروگاه و درياچه و ها  تونل و ها  خانه



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

165 

                                                

. انـد   كـرده  بازسـازي آن را    ولـي  شـده  بمباران ها  عراقي توسط بار چند. بودند منظم و مرتب
 و بينـد   نمـي  آسـيب  آسـاني  بـه  سد خود. شود  مي انبمبار باز تاسيسات و ها  خانه دكلي عمدتاً

 از يكــي. بــوديم مهمانــشان ،كاركنــان باشــگاه محــل در را شــام. اســت زمــين زيــر نيروگــاه
 ،سـد  شـهرك  همـان  از گفتنـد   مي. آوردند جبهه براي هم پولي و آمدند شهيد هاي  خانواده
 ،خروجـي  آب عـدل م و دهـد   مـي  بـرق  مگاوات 520  اين سد  .اند  داده شهيد نفر سي از بيش
 . است كشاورزي مصرف نياز از بيش

 دربــاره. بودنــد آمــده غالمــي و ســتاري ،شــهبازي آقايــان .برگــشتيم دزفــول پايگــاه بــه
 بـه  سـعودي  و عـراق  خبرگزاري. شد مذاكره تعميرات و ستاد و رادارها و هاگ هاي  سايت

 در صـدام  مقر به حمله خبر تالفي براي البد. 1 است شده حمله من مقر به اند  داده خبر غودر
 .اند  گفتهتكريت

 
 

 1988 ژوئن 12                            1408 شوال 27   |  خرداد 22 يكشنبه
 

 ،] فرمانـده پدافنـد هـوايي سـپاه        [انـصاري ] محـسن [ ،سـتاري ] منـصور [ آقايـان  ظهر از پيش
 و جديـد  روينيـ  تهيـه  و كـل  سـتاد  تركيب درباره. آمدند شهبازي] علي[ و روحاني] حسن[

 خـوب  پيشرفت و مطلوب حدي تا ؛كشيد طول ظهر تا كه كرديم مذاكره جنگ هاي  برنامه
 . بود

 آقـاي  طريـق  از اخيـراً  كـه  آمريكـايي  مهـم  هـاي   اسـلحه  زيـادي  مقـدار  پيـشنهاد  درباره
 و مـت يق تعيـين  تا و شده پيشنهاد] سفارت ايران در لندن   سابق  كاردار  [ ساداتيان] سيدجمال[

 
اري عـراق در ابـوظبي گفتنـد مقـر      اند، طي اظهـاراتي بـه خبرنگـار خبرگـز           مسافريني كه از ايران وارد شارجه شده      « :  راديو بغداد گفت   - ١

اين حملـه   . خميني به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح ايران تعيين شده، مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است               ] امام[رفسنجاني كه از سوي     
مدافعين مقر رفسنجاني اند، باعث كشته و مجروح شدن تعداد بسياري از مهاجمان و            كه مقامات رژيم ايران به شدت آن را مخفي نگه داشته          

اين مسافرين توضيح دادند از جمله اين اختالفات، مخالفت رئيس جديد سـتاد ارتـش ايـران علـي شـهبازي و افـسران تحـت                . گرديده است 
باشد و اين افسران تاكنون از دريافـت هرگونـه دسـتوري از وي بـه عنـوان اينكـه يـك فـرد                          فرمان وي، با تعيين رفسنجاني در رأس آنها مي        

هاي ويـژه خبرگـزاري    نشريه گزارش: منبع» !اند سواد و فاقد حداقل اطالعات نظامي كه او را شايسته اين چنين پستي سازد، امتناع ورزيده  بي
 .37، صفحه 83جمهوري اسالمي، شماره 
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 مگر ؛رسد  مي نظر به نكردني باور و عجيب حدي تا. شد بحث ،اند  رفته پيش يلتحو كيفيت
 .باشـد  شـده  عـوض  اسـالمي  انقـالب  مـورد  در آمريكـا  خـصوص  به و غرب سياست اينكه

 . شود تعقيب شد قرار ،شد داده تشخيص ضرر بي چون هرحال به
 از يانگليـس  و آلمـاني  هـاي   كـشتي  گـرفتن  قرار هدف از الريجاني] محمد جواد [ آقاي
 انـصاري ] محسن[ آقاي همراه را سنجقي آقاي. كرد نگراني اظهار تلفني ،ما هاي  قايق طرف

 اهـواز  سـوي  به ماشين با عصر. بياورد خبر و ببيند را آنجا وضع كه فرستادم مقدم قرارگاه به
 . رسيديم گلف به غروبو  كرديم حركت
 احمـدپور ]  محمـود [ و] نـوح مـسئول لجـستيك قرارگـاه       [ غمخـوار ] اكبـر [ آقايان شب

 از و دادنـد  را مهمـات  توليـد  و خريـد  گـزارش . آمدنـد  خـواه  ايـران  و] معاون وزيـر سـپاه    [
 اسـتقبال  از و داريـم  مهمـات  كمبود هم اكنون و كرده كند را كار كه مشكالت و كمبودها

 . گفتند آنها گرفتن جدي لزوم و سالح فروش براي شمالي كره و چين اخير
 و شـده  آغـاز  شـلمچه  در مـا  نيروهاي حمله شب ده ساعت كه داد اطالع سنجقي آقاي

.  اسـت  داشـته  هوشـياري  كمـي  دشـمن  و رسـانده  هـدف  بـه  را خـود  سرعت به ثاراهللا لشكر
 در. كنـد  بيدارم اتفاقي مهم مسئله هرگونه براي كهكردم   توصيه سنجقي آقاي به و خوابيدم
 .  استبوده موفق عمليات ،ها اقيعر انهدام بعد در كه است اين ندي بجمع مجموع
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 سوم دو. اند  داشته پيشروي واحدها همه تقريباً كه داد اطالع سنجقي آقاي ،صبح نماز از بعد
 پيـشروي  و رسـيده  مـاهي  كانـال  به )ص(رسول حضرت 27 لشكر و ايم  گرفته را ضلعي پنج
 . 1نداشت مهمي مسئله ؛گرفتم را سي بي بي و آمريكا صداي فارسي راديوهاي. دارد ادامه

 
شـروع شـد، پـس گـرفتن        رسد كه هدف فوري تهاجم تـازه ايـران كـه سـاعات اول بامـداد امـروز                     به نظر مي  «:   راديو بي بي سي گفت      - ١

 سـاعته، سـه هفتـه پـيش در     10نيروهاي ايران اين منطقه را در يك نبـرد    . اي به وسعت تقريباً صد كيلومتر مربع در غرب شلمچه است            منطقه
فاو در نشيني ايران در شبه جزيره  شكست نيروهاي ايران در شلمچه تنها سه هفته بعد از شكست وعقب. حمله نيروهاي عراقي از دست دادند

ها، اختالف ميان ارتـش از        دنبال اين شكست    به. گرماگرم انتخابات ايران صورت گرفت و ضربه بزرگي به روحيه نيروهاي ايران وارد آورد             
 يك طرف و سپاه پاسداران ايران كه مسئول حفظ مواضع ايران در هردوي اين دو جبهه بود تـشديد شـد و ايـن دو نيـروي مـسلح ايـران                              
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 طبعـاً  و برسـند  نظرشـان  مـورد  اكثريت به اند  نتوانسته ها  سوسياليست ،فرانسه انتخابات در
 .باشند داشته نيرومندي و يكپارچه دولت توانند نمي

 و ايـم   گرفتـه  را ضـلعي  پـنج  تمـام  كـه  داد اطالع سنجقي آقاي هفت ونيم صبح،   ساعت
. انـد   نشده آورده جبهه پشتبه   هنوز كه شده گرفته ها  عراقي از اسير پانصد و يكهزار حدود
 نهـر  از كـه  داده دسـتور  و كرده شروع را هوايي بمباران و شود  مي پاتك آماده دارد دشمن
 . شود محافظت شدت به ،است ما عمليات ادامه هدف كه جا همان ،دويجي
 دشـمن  برآمادگي و شده متوقف پيشرفت. گرفتيم  مي اطالع مقدم خط از مرتب طور به
 كـافي  تحـرك  قـدرت  ،داغ آفتاب آن زير در ما رزمندگان و شده هواگرم. شود  مي افزوده
 نـشان  مـا  جـوان  بـسيجيان  از بيـشتري  طاقـت  آنهـا  ولي ،است زحمت در هم دشمن. ندارند
 . دهند مي

 دربـاره  و گفـت  زنـگ  تلـه  پل عامل غير پدافند در جديد ابتكار از .آمد مرتضائي آقاي
 كـه  رسـيد   مـي  خبـر  كـم  كـم  ظهـر  از بعـد . كرد مشورت نظامي اتقتحقي از ديگري مسائل
 وارد دشمن نزديك و دور هاي  احتياط ،نيز گاوي كله در و كرده نفوذ ضلعي پنج از دشمن
 حمله قصد كه اند  گفته اسرا. خورده مه به سازمانش. نيست فعال خيلي دشمن توپخانه. شده
 از بخـشي  شدن قيچي از خبر گاه و دشمن محاصره خبراز گاهي و اند  داشته جزيره و زيد بر

 شـرق  در هـا   عراقـي  دژ پـشت  بـه  كـه  رسـيد  اطـالع  غـروب  نزديـك . رسـيد   مي ما نيروهاي
 فراوان يشها  زخمي و ها  كشته ند و يكهزار از بيش دشمن اسراي. ايم  نشسته عقب ضلعي جپن

 . است
. آمدنـد  محمـدزاده  و رشـيد ] غالمعلـي [ و بـاقري ] محمد[ و شمخاني] علي[ آقايان شب
 مـا  نيروهاي مقاومت از گرما شدت ندا  مدعي. دادند ارائه را كار بندي  جمع و عمليات شرح
 انجـام  بـراي  دشمن آمادگي عامل، مهمترين شايد. رسد  نمي نظر به كافي دليلي ولي ،كاسته
 هـم  امـروز  و كـرده  عمل معيني طور به گذشته عمليات در و كرده تمرين بارها كه مانوري

 
  گزارش شده  است سپاه پاسداران عدم پشتيباني از سوي نيروهاي هوائي و توپخانـه ارتـش ايـران را                    . قصر آن معرفي كردند   يكديگر را م

هاي رسيده، خواهان محاكمه بعضي از فرماندهان پاسداران شد كه به گفته ارتش               علت شكست قلمداد كرد و ارتش بنا به بعضي از گزارش          
: منبـع »  .گذاشته بود، بدون مقاومت بـه نيروهـاي عـراق تحويـل داده اسـت              به جا   ا هزار كشته و مجروح      ه  دهآن  مواضع ايران را كه تصرف      

 .7، صفحه 24/3/67هاي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي،  گزارش
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 بحـث  در ثـاراهللا  41لـشكر  فرمانده] آقاي قاسم سليماني  [ را خطر اين و كرده تكرار را همان
 . گفت] 7المقدس  بيت[ عمليات از قبل مشورتي
 هـم  دژ از كـه  دادند اطالع شب آخر. داشته تاثير فرماندهان اراده در هم ما نيروي كمي

 عمليـات  ،هـا   عراقـي  انهـدام  بعد در كه است اين ها  بندي  جمع ،مجموع در و ايم  نشسته عقب
 . استنمانده دست در شده تصرف زميني و بوده موفق
 
 
 1988 ژوئن 14                         1408 شوال 29   |   خرداد 24 شنبه سه

 
 و آمريكـا  راديـو  بـه  و خواندم را ها  خبرگزاريهاي   گزارش هفت ونيم صبح،   تا نماز از بعد

 در عراق پيروزي  را 7 المقدس  بيتعمليات   نتيجه كه هستند اين دنبال. دادم گوش انگليس
 .كنند تمام ،داشته حضور منطقه در كه صدام اسم به و كنند معرفي ايران تهاجم شكستن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7المقدس رزمندگان اسالم در عمليات بيت 
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 آقايـان  بـه . نداشـت  اي  تـازه مطلـب    كـه  داد يشـ گزار. آمد جلو قرارگاه از آستانه آقاي
] آقـاي محمـد علـي رحمـاني       [ و] رئيس سازمان صداوسيما  [ محمد اخوي و افشار] عليرضا[

 آقـاي  بـه . باشـند  داشـته  گسترده تبليغات ،تير ماه در بسيج اعزام براي كه گفتم بسيج مسئول
 وزارت هـاي   خانهركا از مهمات توليد در سرعت مورد در] وزير صنايع سنگين  [ نبوي بهزاد

 رسـيده  هـاي   برنامـه  و جـاري  شـرايط  دربـاره  روحاني دكتر با. كردم كيدأت] صنايع سنگين [
 تلويزيـون  با] 7المقدس  بيت[ عمليات درباره اي  مصاحبه ظهر از پيش. كرديم مذاكره جنگ
 .1داشتم

  7 المقـدس   بيـت عمليـات    در كننـده  عمـل  هـاي   يگـان  فرمانـدهان  بـا  شـب  آخر تا عصر
 را آنهـا  خـود  نظـر  و عمليـات  شـرح . پـذيرفتم  جداگانـه  را آنهـا  از يـك  هر. كردم مذاكره
 . بگويند خواهند مي چه هر كه دادم ميدان آنها به و خواستم

 روحيـه  تقويـت  باعـث  كـه  بودنـد  مدعي همگي و بودند راضي عمليات اصل از همگي
 پـيش  هـم  بيـشتر  و بمـانيم  يمتوانـست   مي بود كافي نيروي اگركه   گفتند  مي و شده رزمندگان

 هماهنـگ  و اداره قـدرت  گفتنـد   مي. بودند ناراضي كربال قرارگاه عملكرد از اكثراً و برويم
 .  استنداشته را كردن

. كـرديم  ارزيابي را 7 المقدس  بيت عمليات و    مذاكره ،رضائيمحسن   آقاي با شب آخر
 آقـاي . بيـاوريم  بدسـت  اي  عمده پيروزي توانستيم  مي ،بود كافي نيروي اگر كه شد اين نظر

 مـسئوليت  فرمـان  هـم  و باشـد  كـل  سـتاد  در شمخاني آقاي ،او جاي به كه خواست رضائي
 . باشد شريك جنگ در ،فعلي صورت همين به  ونكنيم صادر را جبهه فرماندهي

 فرمانـدهي  از اطاعـت  براي و دادند را سمينار وگزارش آمدند سازندگي جهاد مسئوالن
] غالمرضـا [ آقـاي  داريـم  بنـا  گفـتم . كردنـد  آمـادگي  اظهـار  ،دهـد  تشخيص كه هرگونه به

 . دهيم قرار كل ستاد در مهندسي معاونت جانشين را فروزش
 برنامـه . اسـت  گرفتـه  پسرا   محمد شيخ و كوچار ارتفاعات دشمن امروز كه رسيد خبر

 
د اسـتحكامات    را گرم نگه داشتن ميدان نبرد، جلوگيري از ايجـا          7المقدس    هاي انجام عمليات بيت      آقاي هاشمي در اين مصاحبه انگيزه      - ١

جديد توسط دشمن در منطقه، ارزيابي توان دشمن و وارد كردن ضربه كاري به دشمن قبـل از انجـام تحركـاتي ديگـر ذكـر كـرد و اظهـار                 
تمايل شديد رزمندگان ما به گرفتن انتقام از بعثيون و تغيير جهـت دادن تبليغـات كفـر جهـاني از تـضعيف روحيـه رزمنـدگان مـا و             «: داشت

هاي سال  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب ←براي مطالعه متن كامل » .هاي انجام اين عمليات بود وهاي عراقي، از ديگر انگيزه    تقويت نير 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367
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 كـه  گفـتم  سـازندگي  جهاد به. برويم غرب شمال جبهه به آنها كار بررسي براي كه ريختيم
 .كنند همكاري حلبچه در پدافندي خطوط تكميل براي
 
 

 1988 ژوئن 15                     1408 شوال 30   |   خرداد 25 چهارشنبه
 

 زمينـي  نيـروي  پادگـان  بـه سـاعت هفـت     . كـرديم  حركت دزفول سوي به صبح پنج ساعت
 خطـوط  درباره امكادژ و سعدي حسني آقايان با سپس و شد صرف صبحانه. رسيدم دزفول

 و كـرديم  مـذاكره   ،چزابـه  تا چيالت از كيلومتر دويست حدود ،جنوب در ارتش پدافندي
 جزيـره  از ديگـر  خـط  نيـز  و ديگـر  نقاط بعضي و حمرين و شرهاني در خطر احتمال درباره
 كـه  كـرديم  تاكيـد  آنهـا  بـه  ،زيـد  در خطـر  احتمال و كيلومتر يكصد حدود ،زيد تا مجنون
 سـازي  آزاد منظـور  بـه  ،مهـم  غيـر  خطـوط  بـراي  سـبك  هـاي   يگـان  تاسـيس  يبرا اي  برنامه
 .دهند ارائه مانوري و كيفيتي هاي يگان

 كنـار  ،آباد اسالم نزديك محلي در. كرديم حركت باختران سوي بهساعت هشت ونيم    
 از بعـد سـاعت يـك و نـيم        . داشـتيم  كوتاهي توقف هندوانه صرف و استراحت براي رودي
 بـستان  طـاق  منطقـه  در سـپاه  زمينـي  نيـروي  محـل  در. رسيديم] كرمانشاه[=  باختران به ظهر

 بـودم  نديده را بستان طاق تاكنون. است اي  منظره خوش و صفا با بسيار جاي. كرديم اقامت
 . باشد صفا با حد اين تا كردم نمي فكر و

آنها  .است حمله احتمالو   دارد تجمع دشمن آنجا در. بود رفته حلبچهبه   شمخاني آقاي
] فرمانده قرارگاه قدس  [ جعفري زعزي آقاي شد قرار .گرفتم تماس. خواهند  مي بيشتر نيروي
 . بيايد منطقه وضع توضيح براي

 قاليبـاف ] محمـد بـاقر   [ و جعفري عزيز و شمخاني] علي[ آقايان ظهر از بعد شش ساعت
 و حلبچـه  وضـع  گـزارش . آمدند ستادشان ياعضا از ديگر جمعي و]  نصر 5فرمانده لشكر   [
 كـردن  درسـت  چـاره  راه. اسـت  پـذير  آسيب دفاعي خطوطو   مك ينيرو. دادند را وتؤما

 كه كردم تاكيد فروزش] غالمرضا[ و فروزنده] محمد[ آقايان به .است موانع و استحكامات
 تجهيـز  جنـگ،  كلي وضع درباره هم مقداري. بدهند اولويت حلبچه رزمي مهندسي كار به
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 . شد مذاكره دشمن وضع بررسي و پشتيباني و نيروها بسيج امكانات،
 كه خرداد 15 روز در] نايب رئيس مجلس  [ كروبي] مهدي[ آقاي اظهار از سپاهيان اكثر

 كيفـر  را شـلمچه  و فـاو  سـقوط  احتمـالي  مقـصران  كـه  خواست من از عمومي سخنراني در
 .دارند شكايت ،بدهيم

 
 

 1988 ژوئن 16                         1408 ذيقعده 1   |   خرداد 26 پنجشنبه
 

 جنگ آينده براي ممكن راهكارهاي درباره .نخوابيدم ديگر و شدم بيدار صبح اذان نزديك
 يـا  ،جنـگ  بـراي  عمـومي  بـسيج  يـا  : گذاشـتم  ميـان  در روحاني دكتر با سپس و كردم فكر

ــه ديگــري راه. صــلح پــذيرش ــه را دســتورها و هــا توصــيه آخــرين. رســد نمــي نظرمــان ب  ب
 آمديم يكسره. كرديم حركت تهران سوي به صبح شش ساعت و دادم مربوط هاي  ارگاهقر

 . رسيدم منزل به ظهر بعداز و ساعت يك 
 اسـتراحت  سه ونيم    ساعت تا .بود خوب حالشانو   بودند خانه در ياسر و مهدي و عفت

 . شد شروع مانده عقب كارهاي انجام سپس و كردم استحماميو 
 را ها  جبهه وضع. آمدند منزلبه   آقا احمد و وزير نخست و اي  منهخا آقايان شش ساعت

 جنـگ  يـا  ،كنيم بسيج جنگ كردن يكسره براي را كشور امكانات يا كردم پيشنهاد و گفتم
 بـا  ؛كنـيم  مطرح امام خدمت را مطلب اين ،جمهور رئيس آقاي و من شد قرار .كنيم تمام را

 دهـد   مـي  قـرار  شـديد  رياضتي در را كشور ،نگج به نياز مورد امكانات دادن اينكه توضيح
 . داشت خواهد بدي عواقب كه

 آخـر . بـود  رفتـه  شـهيدي  منـزل  به عفت. دادم انجام را مانده عقب كارهاي شب آخر تا
 بـاران  گلولـه  بـه  شـروع  مجنـون  جزيـره  در دشـمن  كه داد اطالع رضائيمحسن   آقاي شب

 .مداري درگيري قاميشمنطقه  در و  استكرده توپخانه
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 1988 ژوئن 17                           1408 ذيقعده 2   |   خرداد 27 جمعه
 

 نمـاز  از بعـد . بـود  شده عادي وضع جزيره در. گرفتم خبر جبهه از. شدم بيدار صبح نزديك
 را هـا   خطبـه  مطالـب . دادم انجـام را     مانده عقب كارهاي از يديگر بخش و نخوابيدم ديگر
 . 2كردم اقامه تهران دانشگاه در را عهمج نماز. 1نمودم مهيا

 جنـگ  آينده امر در مذاكره براي آقا احمد و ايشان همراه و آمدند اي  خامنه آقاي عصر
 تـشريح  امام براي را دشمن وضع و كشور امكانات نيروها، ها،  جبهه وضع. رفتم امام خدمت
 امـام  بـراي  را جنـگ  خـتم  پـذيرش  يا ،جنگ براي امكانات و نيروها بسيج راه دو و كرديم
 بـه  رفـتن بـودن    جـب او حكم صدور براي و كردند انتخاب را اول راه ايشان. كرديم مطرح
 به .كردند آمادگي اظهار ،بود شده پيشنهاد و نشد گذشته سال كه كاري همه، براي ها  جبهه
 . كنند آماده را اقدام اين برنامه كه گفتم افشار] عليرضا[ آقاي

 
كبران بيـان   در خطبه اول، در ادامه بحث عدالت اجتماعي از ديدگاه قرآن با موضوع استضعاف و استكبار، مشخـصات ديگـري از مـست                - ١
در بخشي از خطبـه دوم  . هاي نبرد به نمازگزاران ارائه گرديد      در جبهه  7المقدس    در خطبه دوم، تحليلي جامع درباره انجام عمليات بيت        . شد

تواند بسيار كارساز باشد و هر كس كه مشكل مهمي در زندگي  ها، مي در شرايط كنوني، حضور نيروهاي جنگ ديده در جبهه«: آمده است
دارد و آمادگي دارد، موظف است كه در اعزام بزرگ سراسري كه قرار است در تيرماه انجام شود، شركت نمايد تـا ان شـاءاهللا ايـن يـك                 ن

هاي  اعزام نيرو به غير از آثاري كه در روند جنگ و صحنه نبرد دارد، از نظر تبليغي، بسياري از تبليغات رسانه         . اعزام باشكوه و شكننده باشد    
ها انتظار دارند كه به زودي برادران  از سويي همه رزمندگان در جبهه. دهد كند و زحمات يك ساله آنها را به هدر مي ي را خنثي مياستكبار

» ، جلـد دهـم،  1367هاي جمعه سـال   هاشمي رفسنجاني، خطبه  « كتاب   ←» .خود را از شهرها و روستاهاي سراسر كشور در كنار خود ببينند           
 .1389ب، دفتر نشر معارف انقال

امام جمعه موقت تهران، حجت االسالم هاشمي رفسنجاني، سخنان امـروز خـود را بـه                « : هاي اين روز گفت      راديو اسرائيل درباره خطبه    - ٢
 خميني  جنگ ايران و عراق و روابط بحراني حكومت اسالمي با كشورهاي عرب همسايه اختصاص داد و به شايعات پيرامون فوت آيت اهللا 

سران استكبار همواره سعي كردند، در كـشورهاي عـرب و همـسايه،    : جانشين فرمانده كل قوا در خطبه امروز از جمله گفت   . اي نكرد  اشاره
بـه عقيـده حجـت    . اي هـم موفـق بـوده اسـت     متأسفانه اين سياست تا اندازه    : عليه حكومت اسالمي ايران ايجاد ترس و وحشت كنند و افزود          

وي . دانند  جايي رسيده كه اعراب دشمن شماره يك خود را به جاي اسرائيل، حكومت اسالمي ايران مي             وضع به االسالم رفسنجاني، اكنون    
جانـشين فرمانـدهي كـل قـوا خبـر          . رب پيدا كـرده اسـت     عها نشان توفيق بزرگي است كه استكبار جهاني در كشورهاي             اين حركت : گفت
ولي در عين حال ادعا نمود كه حكومت اسالمي در شلمچه شكست نخورده، زيرا هدف نشيني نيروهاي ايراني از شلمچه را تأييد كرد   عقب

طور ضمني تأييد كـرد كـه تهـاجم          حجت االسالم رفسنجاني به   . اصلي از اين حمله، وارد آوردن بزرگترين تلفات به ارتش عراق بوده است            
وي در پايـان تأكيـد كـرد كـه      .  نشيني شدند   جم ناچار به عقب   نيروهاي ايراني در شلمچه پس از چهار ساعت متوقف گرديد و نيروهاي مها            

هـاي خـود بـه     هاي نظامي اخير حكومت اسالمي، رژيم قصد دارد،  بـراي تـأمين خواسـته    عليرغم اخبار راديوهاي خارجي در مورد شكست     
 4،  صفحه 28/3/67،  جمهوري اسالميهاي ويژه خبرگزاري گزارش: منبع» .جنگ ادامه دهد
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 احتمـاالً  مـا  نيروهـاي  و آمـده  جلو دشمن ،قاميشمنطقه   در كه ددا اطالع سنجقي آقاي
 بـراي ] همسر بـرادرم  [ خانم بتول و آمدند بستگان. دارند مقاومت ولي ،كنند  مي نشيني عقب

. شد مذاكره موشك ساخت مسائل درباره .آمد محسن. كرد مشورت فتانه دخترش ازدواج
 شده كسب هايي  موفقيت ،  هدايت بدون و رها كيلومتر 130 برد با موشكي هاي  آزمايشدر  

 .هستند آن انبوه توليد كارخانه طراحي مشغول. است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1988 ژوئن 18                              1408 ذيقعده 3   |   خرداد 28 شنبه

 
 كـه  داد اطـالع  سـنجقي  آقـاي . كـردم  مطالعـه  را هـا   گزارش و آمدم كتابخانه به نماز از بعد
 . گرفتند نشيني عقب اجازه باالخره و داشته ادامه قاميش ارتفاع در جنگ بديش

 را هـا   مالقـات  ،كارهـا  تـراكم  خـاطر  به ولي است زياد مالقات تقاضاي .رفتم مجلس به
 بـه  فـردا  انگلـيس  از مـن  دعـوت  به پارلماني هيأت كه كرده اعالن انگلستان. انداختم عقب

 اهللا هاشمي رفسنجانيمراسم نماز عبادي سياسي جمعه به امامت آيت
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 شـد  معلـوم  ،پرسيدم واليتي دكتر از. 1بودم اطالع بي يكل به من كه حالي در ،آيد  مي ايران
] مهـدي [ آقـاي  و بـوده  مـن  بـه  كانتربري] كليساي[ اسقفسر   طرف از هيأت اعزام هادنپيش

 ،نبـوده  مـا  دعوت به كه شود اعالن گفتم. است كرده موافقت] ب رئيس مجلس  ينا[ كروبي
 . 2 استبوده موافقت با ولي

 
هاي گروگـان انگليـسي در لبنـان     اي به رنج گذرد كه اشاره در انگلستان روزي نمي«: نگليسي راديو بي بي سي در اين باره گفت  بخش ا  - ١

بنـابراين قابـل   . فرستاده ويژه كليساي كانتربري است كه از ژانويه گذشته ناپديد شـده اسـت         » تري ويت «ها    ترين اين گروگان    معروف. نشود
هدف از سفر اين هيئـت چهـارنفره   . اي در سفر يك هيئت انگليسي به تهران داشته است         كانتربري، نقش عمده   درك است كه اسقف اعظم    

هاي وزارت امـور خارجـه انگلـستان از     بنابرگزارش. اند هايي داشته بهبود روابط ايران و انگلستان است، با آنكه اخيراً ايران و انگلستان تماس  
از » پيترتمبـل مـوريس   « . كنند، چندان خـشنود نيـست       ز نمايندگان پارلمان از طرف خود به ايران سفر مي         اينكه اين هيئت چهارنفره مركب ا     

من براي هر كس كه در شـرايط حاضـر   : گويد اعضاي كميته روابط خارجي مجلس عوام انگلستان درباره سفر اين هيئت به تهران چنين مي          
. هايي بردارند ها گام ارم آنها بتوانند در راه بهبود روابط دو كشور و نيز آزادي گروگانكنم و اميدو كند آرزوي موفقيت مي به ايران سفر مي

در حال حاضر در . روند و در حال حاضر شرايط ايران چگونه است كنم از نقطه نظر هيئت، نكته مهم درك اين است كه به كجا مي فكر مي
سنجاني رئيس مجلس ايران در مركز اين مبارزه قدرت قـرار دارد، او بـود كـه در    آقاي رف. ها در جريان است  ايران مبارزه قدرت ميان جناح    

اي براي بازي قدرت در ايران شده  اين احتمال وجود دارد كه هيئت انگليسي دريابد خود وسيله. واقع هيئت پارلماني را به ايران دعوت كرد
ن و كليـساي انگلـستان هـيچ نـوع اتحـاد و يكپـارچگي وجـود نـدارد و         رسد كه ميان وزارت امور خارجه انگلستا      به نظر من چنين مي    . است

رود بـه درسـتي بايـد چكـار كنـد و در نتيجـه چـه نـوع          دانند اين هيئت كه بـه ايـران مـي    افرادي نظير من كه اطالعي از اوضاع ندارند،  نمي        
هاي انگليسي در لبنـان بـه         يجي درباره اوضاع گروگان   ممكن است درست قبل از سفر هيئت، نتا       . اطالعاتي بايد در اختيار آن قرار داده شود       

كنم بايد حساب دولت انگلستان را در شرايط حاضر از اين هيئت  من فكر مي. اعضاي هيئت داده شود ولي من شك دارم چنين كاري بشود
مـن بـه ايـن      . كنـد   طرناك سـفر مـي    جدا كرد، زيرا در حال حاضر اوضاع در ايران متشنج و پيچيده است و اين هيئت به يك منطقه بسيار خ                    

كـنم آقـاي رفـسنجاني در ايـن سـفر از هيئـت انگليـسي بـراي          من فكر مي. هيئت توصيه خواهم كرد جانب احتياط را در ايران رعايت كنند        
ني ايـن طـور     ها كه براي ما  در انگلستان مهمترين مسئله است، براي آقـاي رفـسنجا                مسئله گروگان . پيشبرد مقاصد خود استفاده خواهد كرد     

هـاي ويـژه      گـزارش : منبـع : » !بنـابراين از ايـن هيئـت اسـتفاده خواهـد كـرد            . ترين مسئله بدست گرفتن قدرت ايران است        نيست براي او مهم   
 . 25 ، صفحه 29/3/67  جمهوري اسالمي، خبرگزاري

ايران بسيار مشتاق است كه از انـزواي ديپلماتيـك   « : هاي آن چنين نوشت  نشريه تايمز لندن درباره سفر هيئت انگليسي به ايران و انگيزه      - ٢
آقاي رفسنجاني كه اخيراً به سمت جانشيني فرمانده كل قوا منصوب شده براي آنكه بتوانـد در مقابـل عـراق بـه                       . خود در جهان خارج شود    

كنـد بـراي      كه به تهـران سـفر مـي        هيئت انگليسي . وي سخت خواستار ايجاد نتايجي در جنگ است       .  پيروزي دست يابد، به سالح نياز دارد      
آقاي رفسنجاني در جستجوي راهي است كـه پيـامي   . كنم چيز زيادي را از دست بدهد مذاكره در موقعيت مستحكمي قرار دارد و فكر نمي        

 قيد و شرط مايل به دولت انگلستان يك ماه قبل پيامي از حزب اهللا و از ايران دريافت كرد مبني بر اينكه بدون. براي دولت انگلستان بفرستد
ظاهراً آقاي رفسنجاني از سوي وزارت امور خارجه انگلـستان بـا مـوفقيتي روبـرو نـشده و اينـك              . ها در لبنان هستند     مذاكره درباره گروگان  

كرات هيئـت  من اطمينان دارم وزارت امور خارجه انگلستان به دقت مذا. خواهد از طريق هيئت پارلماني پيامي به دولت انگلستان بفرستد  مي
بازرگان انگليسي كه از دو سال قبل در تهـران  » راجر كوپر«من انتظار دارم به عنوان نخستين گام    . را در تهران تحت نظارت قرار خواهد داد       

ا كوشد به آيت اهللا خميني قبل از مرگش بقبوالنـد كـه جنـگ بـ         طبق اطالعاتي كه من از تهران دارم رفسنجاني مي        . زنداني است، آزاد شود   
 .هاي كوچكي در جبهه دست يابد، بـه وي اجـازه پايـان جنـگ داده شـود      اي است و اگر رفسنجاني بتواند به پيروزي     عراق جنگ بيهوده  
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 دربـاره و   آمـد  الريجـاني ] محمـد جـواد   [ آقـاي  عصر. ادمد انجام را كارها دو ساعت تا
 برخـورد  كيفيـت  خـصوص  در. گفـت  كانـادا  و فرانـسه  با مناسبات توسعه كار هاي  پيشرفت
 . كنند تعقيب را گذشته سياست همان گفتم كه گفت امنيت شوراي

 اختيـارات  و تركيـب  دربـاره  .آمدنـد  افـشار  و سنجقي ،رشيد ،وحيدي ،شمخاني آقايان
 دسـتور  درباره. داشت جلسهمجلس   رئيسه هيأت. شد صحبت] فرماندهي كل قوا  [ كل ستاد

] نجف آبـادي  [ دري و نوري] عبداهللا[ آقايان. كرديم مذاكره ها  كميسيون تركيب و جلسات
 مـسلح  نيروهاي نهايي سازمان و برنامه و طرح معاونت درباره. آمدند جهانگيري] اسحاق[ و

 داشـته  منظـور  ايـن  بـراي  فرمانـدهي  حوزه در دفتري ،نوري آقاي شد قرار. كرديم صحبت
 . باشند

 بـراي  اطالعـات  وزيـر ] شهري  آقاي ري [. بود وزير نخست دفتر درقوا   سران جلسه شب
 اطالعـات  انـدركار   دسـت  هاي  ارگان همه به نظارت حق و اطالعاتي وظايف تداخل مشكل
 انگلـستان  با وسازمان ملل    امنيت شوراي در مذاكره حدود براي خارجه وزير. كرد استمداد
. كـرديم  مـذاكره  قبـل  جلسه هاي  بحث ادامه در ،جنگ درباره ،پايان در و گرفت اختيارات

 .داديم باش آماده سپاه و ارتش به ؛است حمله آماده مهران در دشمن كه رسيد خبر
 
 

 1988 ژوئن 19                          1408 ذيقعده 4   |   خرداد 29 يكشنبه
 

 مهـران  در دشمن كه داد اطالع. شدم بيدار رضائي آقاي تلفن باصبح،   چهار ساعت نزديك
 آقـاي . 1 اسـت  كـرده  نفـوذ  نقطـه  يك در و بوده ناموفق نقطه چند در و كرده آغاز را حمله

 
    اگر آقاي رفسنجاني نتوانـد رونـد   . هاي كوچك به سالح و به شكستن انزواي ديپلماتيك ايران نياز است  بنابراين براي كسب آن پيروزي

در حـال حاضـر او قدرتمنـدترين مـرد ايـران پـس از آيـت اهللا                 . ن در جنگ را تغيير دهد، با دردسر مواجه خواهد شد          هاي ايرا   اخير شكست 
هـاي ويـژه خبرگـزاري     گزارش: منبع»  !هاي داخلي كشور نيست خميني است و آقاي خميني آن چنان بيمار است كه قادر به كنترل سياست   

 .27، صفحه 29/3/67جمهوري اسالمي، 
 لـشكر و يـك تيـپ نيمـه شـب        22اعالم كرد كه نيروهاي ارتش آزاديـبخش ملـي مركـب از             ] منافقين[= زمان مجاهدين خلق ايران      سا - ١

 كيلومتر عليه مواضع نيروهاي ايراني در اطراف شهر مهران واقع در جنوب 30 كيلومتر و به عمق 50اي به طول  در منطقه) شنبه شب(گذشته 
  اطالعيه شماره يك سازمان مجاهدين كه روز يكشنبه از راديو مجاهد به زبان فارسي پخش شد آمده است                  در.  غرب ايران حمله كردند   
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 رانـده  عقب هم نقطه همان در ،دادند اطالع سعدي حسني آقاي و شمخاني آقاي و روحاني
 بـه سـاعت شـش و نـيم        . كـردم  سـپاه  و ارتـش  كامـل  همكاري و قاومتم بر تأكيد. اند شده

 . رفتم مجلس
 آقـاي  و اسـت  جـدي  مهـران  شمال در ارتش مواضع به رخنه كه بود حاكي جديد خبر
 از هـم  رضـائي محـسن    آقـاي . انـد   كـرده  حركـت  منطقـه  سوي به شمخاني و سعدي حسني

 از صـدر ] محمـد [ ايآقـ  نـه صـبح،    سـاعت  نزديـك .  است كرده حركت سو آن به ؤوتما
 نيروهاي وعقبه شده بسته مهران به ايالم جادهكه   كرد نقل ايالم استانداري از كشور وزارت
 ولـي  ،گذاشتم جريان در هم را نمايندگان .رفتم علني جلسه به.  است افتاده خطر به هم سپاه

 .رزمندگان مقاومت براساس
 سـاعت  بـه  سـاعت  خبرهـا  .برگشتم مدفتر به و ماندم جلسه در دلهره با ساعت ده ونيم     تا
رهبـر  [ سـونگ  ايـل   كيم پيام. آمدند اي  كره هيأت با همراه دوست  رفيق آقاي. شد  مي تر  تلخ

 نفــت قيمــت در تخفيــف و كردنــد رضــايت اظهــار روابــط از و آوردنــد  را] كــره شــمالي
 . خواستند
 سـفر  خـاطر  بـه  كـه  دهـم  تـشكيل  را] فرماندهي كل قـوا   [ كل ستاد جلسه اولين بود قرار
 وضـعيت  .آمد مركزي بانك رئيس قاسمي] مجيد[ آقاي. انداختيم عقب به اركان از بعضي
 توجه مانع ،اساسي يهاكاال بخش مخصوصاً و ها  بخش ساير فشار اينكه از و گفت را ارزي
 .كرد نارضايتي اظهار ،است دفاعي نيازهاي به بيشتر

 منافقين]  تيپ 15[ كه داد توضيح] جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش    [ جمالي سرهنگ
 در رخنـه  از پس ،خودي نيروهاي شكل و صورت به. اند  داشته ها  عراقي با وسيعي همكاري

 
         بنـابر  . خميني درگيـر شـدند  ] امام[ زرهي قزوين و لشكر اميرالمؤمنين سپاه پاسداران    16كه نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران با لشكر

عود رجوي رئيس شوراي ملي مقاومت و فرمانده كل نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران              به فرماندهي مس  » پروين«همين گزارش عمليات    
اين عمليات : در اطالعيه شماره يك نيروهاي آزاديبخش ملي همچنين آمده است     . نيز ادامه دارد  ) يكشنبه(انجام شد و تا پيش از ظهر امروز         

منطقه عمليات از نيروهاي دشمن پاكسازي شده و هزاران تن از نيروهاي         به اهداف پيش بيني شده خود دست يافته است و بخش بزرگي از              
همچنين ارتفاعات استراتژيك كـج، زالـوآب، كومـك، قالويـزان و     . اند رژيم كشته شده و يا به اسارت نيروهاي ارتش آزاديبخش درآمده   

يبخش ضمن آزاد سازي منطقه دراجـي يـك         از سوي ديگر نيروهاي ارتش آزاد     . كاني سخت به تصرف نيروهاي ارتش آزاديبخش درآمد       
 30[ ژوئـن  20براساس اين اطالعيه، اين عمليـات بـه منظـور بزرگداشـت و سـالگرد خـاطره       . المللي در همين منطقه را آزاد كردند      جاده بين 
 4، صفحه 30/3/67گزارش هاي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي : منبع » .روز زندانيان سياسي در ايران انجام شده است] خرداد
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 را فرماندهان آنجا در و اند  آمده لشكر قرارگاه به خودي هاي  فراري عنوان به ارتش خطوط
 خبـر  ايـن  ؛انـد   كرده فلج را فرماندهي عمالً و اند  كرده تصرف را قرارگاه و اند  بسته رگبار به

 . شد تكذيب بعد روز
 تمـاس  بـار  چنـد  ،بـود  شـده  مـستقر  ايـالم  در و رسيده منطقه به كه رضائيمحسن   آقاي
 بـا  توانـستند  روز اواخـر . هـستند  خـط  تـرميم  و نيروها آوري جمع صدد در گفت  و گرفت
 رتبـاط ا جديـد  خـط  تـشكيل  و خـط  تـرميم  در همكاري براي ،ارتش زميني نيروي فرمانده
 . كنند برقرار

 عبـور  مرزهـا  از نپـذيرد  كـه  كنـد  تمـام  منـافقين  اسم به را ياتعمل اين دارد تالش عراق
 . شود مي عمليات در شركت منكر واست  كرده
 

 
 1988 ژوئن 20                           1408 ذيقعده 5   |   خرداد 30 دوشنبه

 
 را هـا   گـزارش . رفـتم  مجلـس  به. نشدم سفر به موفق ولي ،بروم منطقه به كه بستم را چمدان
 اينكـه  بـا  ؛انـد   داده انجـام  منـافقين  را مهـران  عمليـات  كـه  نـد ا  مدعي عراق و منافقين. 1ديدم

 و نشـسته  عقـب  مقـداري  دشـمن  كـه  داد اطـالع  رضـائي  آقـاي . انـد   عراقـي  اصلي نيروهاي

 
سازمان مجاهدين خلق ايران ادعا كـرده اسـت كـه شـهر مهـران واقـع  در مـرز ايـران وعـراق را          « :  راديو بي بي سي در اين روز گفت     - ١

شهر مرزي مهران به خودي خود اهميت چنداني ندارد، چون از . اي وارد آورده است تصرف كرده و بر نيروهاي مسلح ايران تلفات گسترده
با اين حال، مهران يكي از مراكـز تـداركاتي نيروهـاي مـسلح              . نگ ايران و عراق، يعني درهفت سال اخير خالي از سكنه بوده است            اوايل ج 

مهران تاكنون پنج بار دست به دست شده و آخرين بار دو سال پيش به دست عـراق افتـاده بـود، سـقوط مهـران بـه دسـت                        . ايران بوده است  
ولي تصرف ديروز . در كادر نظامي ايران منجر شد و شش هفته پس از آن سپاه پاسداران مهران را بازپس گرفتاي وسيع  ها به تصفيه عراقي

سازمان مجاهـدين   . مهران به دست نيروهاي سازمان مجاهدين خلق، آن هم پس از يك نبرد يازده ساعته، از اهميت خاصي برخوردار است                   
اطالعيـه نظـامي ايـران ضـمن تأييـد عبـور نيـروي        . مك ارتش عراق تصرف كرده است    خلق مدعي است كه مهران را دست تنها و بدون ك          

پيش از آغاز اين حمله ناحيه مزبور هدف بمباران شيميايي قرار گرفت و             : گويد  المللي و نفوذ آن به داخل خاك ايران مي          دشمن از مرز بين   
كارشناسان غربي . ف جاسم، وزير اطالعات عراق تكذيب شده استاين اتهامات از طرف لطي. اين عمليات توسط سربازان عراقي انجام شد

از طرفي عراق احتماالً . كنند نسبت به توانايي افراد مجاهدين خلق به دست زدن به چنين عملياتي بدون كمك نيروهاي عراق ابراز ترديد مي
المللي عراق به عنوان طرفي از جنگ كه   به وجهه بينمايل نيست كه نفوذ نيروهايش به داخل خاك ايران را تأييد كند، چون به اين صورت

 .».اي وارد خواهد آمد مايل به صلح است، خدشه
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 . هستند شدن آماده حال در ما نيروهاي
 آقـاي  و پرسـيد  خرمـشهر  حفـظ  بـراي  مهندسـي  كارهاي به راجعو   آمد فروزنده آقاي

 رفـتم  جنگ پشتيباني عالي  شورايجلسه   به. داد توضيح را مهران وضعو   آمد باقري] محمد[
 هواپيمايي شركت تأسيس و دفاع ارز منجمله ،داشتيم مصوبه چندين. كشيد طول ظهر تاكه  
 .... و] نيروي هوايي ارتش[=  نهاجا براي

 بـه . ندداشـت  طرحـي  و كردنـد  مـذاكره  جنـگ  توقف درباره اردبيلي موسوي آقاي ظهر
 آقـاي . اسـت  شـديد  هـا   درگيـري  هـا   گـزارش  در كـه  داد اطالع رضائي آقاي. رفتم مجلس
 آنهــا از اطالعــي ديــروز از كــه الماســي ســرهنگ و عليــاري ســرهنگ ،داد اطــالع جمــالي
 دربـاره  و آمـد  بـسيج ] ئولمـس [ رحمـاني ] محمـد علـي   [ آقاي عصر. اند  شده پيدا ،ايم  نداشته
 لولـه  ساخت و جنگ درباره مطالبيو   آمد نبوي بهزاد آقاي. شد مذاكره ستاد در او حضور
 . داشت توپ

 نگـران . آمـد ] وزير بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي        [ مرندي] عليرضا[ دكتر آقاي
 .دهيمب جواب بعداً شد قرار .كرد مشورت كابينه در ماندن خصوص در ؛است نياوردن رأي
 . آمد ستاد امور براي افشار آقاي

... و سـتاد  و سپاه و دولت و جنگ درباره و آمدند جمهور رئيس آقاي ،نماز از بعد شب
 فرسـتاده  محـسن  خانـه  ازرا كـه     شام .بود محسن منزل ،عفت .آمدم خانه به. كرديم مذاكره
 .، تنها خوردمبودند
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 دفتـرم  در هفـت تـا هـشت صـبح         از. كـردم  حركت جبهه به سفر قصد به خانه اهل بدرقه با

 مهـران  سـوي  به رفته رفته ما نيروهاي گفتند. گرفتم اطالع جبهه از و 1خواندم را ها گزارش
 

مجاهدين خلق، جنبش متعلق به مسعود رجوي مستقر در بغداد اظهار داشتند منطقه كوهـستاني     « :   خبرگزاري فرانسه در اين روز نوشت       - ١
 سـاعت پـس از آغـاز        11 كيلومتري جنوب غربي تهران را ظرف كمتـر از           550و عراق و در      كيلومتري مرز ايران     10مهران واقع در حدوداً     

 مجاهدين به عنوان دشـمن    . اند  كه توسط شاخه مسلح ارتش آزاديبخش ملي ايران انجام گرفت، فتح كرده           » چلچراغ« عملياتي موسوم به    
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 در ولـي  ،دارد را شـهر  تخليـه  قـصد و   رود  مـي  عقـب  قـدم  بـه  قـدم  دشـمن  و روند  مي پيش
 . ماند خواهد مرزي ارتفاعات

 تعارفـات  ،گفتگوهـا . آمـد  مالقـات  بـه  شـمالي  كـره  وزيـر  نخـست ] آقاي لي گون مـو    [
 . كردم بدرقه مجلس در بيرون تا را او. 1بود همكاري نوعاز  و دوستانه

 و روحـاني  آقايـان . كـرديم  حركـت ] كرمانـشاه [=  بـاختران  سـوي  به نه ساعت نزديك
 و قـزوين  راه بـين  رودي كنـار  در نماز و ناهار .بودند همراه محافظان با هم باقري و سنجقي
 بـه  ظهـر  از بعـد  پـنج  ساعت. خوابيدم راه بين در ماشين در كمي. شد انجام و صرف همدان

 
 اند و در ايـن   ي خود در عراق و به هنگام نيمه شب يكشنبه آغاز كردهها سرسخت رژيم تهران اظهار داشته اند كه حمله را از مبداء پايگاه

. اند كار گرفته  تيپ را به22رود    شمار مي   عمليات كه از زمان تأسيس ارتش آزاديبخش ملي در سال گذشته تاكنون، مهمترين عمليات آن به               
گرفتن مهـران پـيش درآمـد       « ندانه خود اظهار داشت كه       ساله رئيس سياسي و نظامي مجاهدين در دومين اطالعيه پيروزم          40مسعود رجوي   

المللـي گذشـت و بـه اسـتفاده وسـيع از       به گفته تهران اين ارتش عراق بود كه بـراي حملـه بـه مهـران از مـرز بـين              . »گرفتن شهر تهران است   
ايـن گـزارش حـاكي      .  شده است  اما به گفته خبرگزاري رسمي ايرنا حمله با شكست مواجه شده و مهار            . هاي شيميايي تمسك جست     سالح

 ».است كه نبردها تا ظهر امروز با باقيمانده نيروهاي عراق ادامه داشته است
هاي غربـي و عـرب خواسـته اسـت تـا بـه شناسـايي حكومـت                    مسعود رجوي رهبر مجاهدين خلق ايران از دولت       « : راديو مديترانه هم گفت   

اين درخواست مسعود رجوي در بعضي از مطبوعات عربستان سعودي          . ه رسميت بشناسند  اهللا خميني پايان داده و سازمان مجاهدين را ب         آيت
انـد كـه كرسـي ايـران در        واكنشي مثبت داشته است، مطبوعات سعودي به سازمان كنفرانس اسـالمي و سـازمان ملـل متحـد پيـشنهاد كـرده                     

ان معتقدنـد كـه سـازمان مجاهـدين خلـق در پـي بـه دسـت         گـر  بعضي از تحليل. دوسازمان مزبور به مسعود رجوي و سازمان او واگذار شود 
تـوان بـا انتـصاب     آوردن جاي پايي در ايران است تا از آن به عنوان مقر يك دولت موقت استفاده كند، ولي از طرفي حمله به مهران را مـي                   

هفته پيش كه رئيس مجلس ايران از طـرف  از سه . اخير هاشمي رفسنجاني به مقام جانشيني فرماندهي نيروهاي مسلح ايران نيز مرتبط دانست  
اي منصوب شد، وي از هر سو تحت فشار بوده تا مهارت و كارآيي خود را بـه عنـوان يـك فرمانـده نظـامي بـه              آيت اهللا خميني به مقام تازه     

 منطقـه مهـران نـشان    ولي حمله اخير عراق در شلمچه به اثبات اين موضوع كمكي نكرد و اكنون عمليات مجاهـدين خلـق در     . اثبات برساند 
: منبـع » .دهد كه اين روزها دستيابي به يك موفقيت قابل توجه نظامي تـا چـه حـد بـراي ايـران بـه صـورت امـري دشـوار درآمـده اسـت                 مي

 12 ، صفحه 30/3/67هاي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي،  گزارش

ها از يكديگر پشتيباني كرده        ايران و كره شمالي در همه زمينه       تا به حال هر دو كشور     « :  در اين مالقات، نخست وزير كره شمالي گفت        - ١
ريزي كرده و در خليج فارس  هاي مختلفي طرح امپرياليسم آمريكا عليه انقالب اسالمي ايران، توطئه . اند  اي داشته   و با هم، همكاري صميمانه    

داريم كه ملت و دولت كـره شـمالي، هميـشه     كنيم و اعالم مي ميها را شديداً محكوم   نيز بر تجاوزات خود افزوده كه ما اين تجاوز و توطئه          
آقاي هاشمي نيـز    . ايشان از آقاي هاشمي دعوت كرد كه مجدداً از كشور كره شمالي ديدار كنند             » .در كنار ملت و انقالب شما خواهند بود       

ايـن  « : المي، صميمانه با ايران همكاري كـرده، گفـت  با اشاره به اينكه كره شمالي جزو اولين كشورهايي بوده كه بعد از پيروزي انقالب اس       
مـا بـا الهـام از    . ايـد  ايد و آن را در تاريخ اخيرتان لمس كـرده          مسأله به آن خاطر است كه شما دركي از استقالل و مبارزه با امپرياليسم داشته              

هـاي   يم كه يك ملـت بـه تنهـايي قـادر اسـت قـدرت         افكار بلند رهبرمان، مصمم هستيم در اين جنگي كه بر ما تحميل شده، به دنيا ثابت كن                
 ».متخاصم را خسته كرده و شكست دهد
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 . است خوب هوا. شديم مستقر رمضان قرارگاه محل در. رسيديم باختران
 كـردن  خـالي  شانه براي ها  ارزانيب گفت و آمد] فرمانده قرارگاه رمضان  [ ذوالقدر آقاي

 نيـستند  جدي خيلي هم ها  طالباني و كنند  مي جويي  بهانه عراق داخل در جنگيدن تعهدات از
 در هـم  اي  نـشده  تاييـد  اطالعـات  .دارد وجود بس  آتش و عراق با آنها آمدن كنار احتمال و

 كوتـاهي  ،سـابق  رقـرا  اساس بر مقرر مستمري دادن در داشت پيشنهاد. دارد وجود زمينه اين
 . بدهيم بيشتري بهاي ،عراقي كرد اسالمي هاي گروه به و كنيم

 داد جبهـه  نقاط ساير و حلبچه و مهران وضع از گزارشي. آمد رضائيمحسن   آقاي شب
 حملـه  ده حـدود  ،گذشـته  روز دو در و شده زياد دشمن فشار ،رش منطقه گرده  در گفت و

 تقويـت  بـراي  امكانـات  بسيج درباره. شود  مي مك توانبه تدريج    ولياست   شده دفع دشمن
 جنگيدن كيفيت يا جنگ ختم كيفيت درباره روحاني دكتر با. رسيديم نسبي توافق به جبهه

 آبي كم مشكلو   است قطع قرارگاهكشي   لوله آب. داشتيمطوالني   بحث ،امكانات بسيج با
 .داريم
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 1988 ژوئن 22                             1408 ذيقعده 7    |    تير 1 چهارشنبه
 
 تهيـه  كـار  چاره هاي راه و ها جبهه و جنگ وضع درباره مفصلي يادداشت ،صبح نماز از بعد

ات فرمانده حفاظت اطالع  [ ترابي سرهنگ آقاي. بدهيم امام خدمت شد الزم اگر كه كردم
 گـزارش  در نيروها ضعف بر زيادي قرائن ؛گفت را مهران در شكست گزارش. آمد] ارتش
 . 1دارد وجود

 مـدعي . داد مهران سقوط درباره گزارشي و آمد] قائم مقام فرمانده سپاه   [ شمخاني آقاي
 عقبـه  بـه  دشـمن  ،ارتش دفاعي خط شدن شكسته طريق از و بوده خوب سپاه مقاومت است
 كميتـه  اعـزام  درخواسـت او  . اسـت  زده )ع(اميرالمـؤمنين  لـشكر  قرارگـاه  بـه  و رسـيده  سپاه

 . داشت بررسي
 و  دشـمن  و خـودي  اوضـاع  دربـاره  سپاه نظامي اطالعات مسئول باقري] محمد[ آقاي با

 ديگران و شمخاني آقاي با كل ستاد كار شيوه درباره. كردم مشورت ستاد تركيب همچنين
 . رسيديم بهتري جاي به ؛شد مذاكره

 داد را مهـران  شكست گزارش. آمد] فرمانده نيروي زميني ارتش   [ سعدي حسني تيمسار
 ؛انـد  رفتـه  ارتـش  خطـوط  سـر  پـشت  بـه  آنجـا  از و شكـسته  سپاه خط اول كه است مدعي و

 
 حمله – كه در كنترل پدافندي ارتش قرار داشت –به كمك ارتش عراق به مهران و دهلران    ) منافقين( نيروهاي سازمان مجاهدين خلق      - ١

در بهار همين سال، بعـد از  .  به فكه حمله كرده بودند  67 فروردين   8يخ  پيش از اين منافقين پس از توافق جديد با رژيم عراق در تار            . كردند
اي را براي   در اختيار منافقين قرار گرفت و افسران عراقي، آموزش فشرده         نظامي و زرهي    نشست محرمانه رجوي و صدام، تجهيزات سنگين        

 يگـان ارتـش ايـران برابـر     سـه توان يك يگـان مـا بـا    « : درجوي قبل از عمليات مهران براي تحريك نيروهايش گفته بو        . آنها برگزار كردند  
 را سر داده بودند» امروز مهران، فردا تهران« پس از حمله به مهران، شعار آنها » .است
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 اعـزام  بررسـي  بـراي  را گروهـي  كـه  گذاشتيم بنا. شمخاني آقاي ادعاي مقابل نقطه درست
 . كنيم

 خطـوط  در نيرو جويي صرفه براي سپاه ديگر فرماندهان از بعضي و رضائيمحسن   آقاي
، داريـم  پـيش  در منطقـه  آن در حتماً كه نبردهايي در احتمالي تلفات از جلوگيري و پدافند
  . دادند را وتؤما تخليه پيشنهاد
 خطرها و نيروها وضع توضيح با و آمدند حلبچه و وتؤما منطقه فرماندهان شب و عصر

 آزاد و خطـوط  سـاير  تقويـت  بـراي  وتؤما منطقه تخليه خواستار ، آرا قاتفا به منطقه دو در
 از پـس  . بودنـد  وتؤمـا  در محتمـل  شكست و انهدام يك از احتراز و فنديآ نيروي كردن
 يمحمـد ] محمـود [ آقـاي  بـا . پـذيرفتم  ناچـار  بـه  احتمالي سوء آثار و تلخي همه با ،بررسي
 مـشورت  مربـوط  مـسائل  و كل ستاد درباره ،]نسپاه پاسدارا در  جانشين نماينده امام     [عراقي
 .كردم
 
 

 1988 ژوئن 23                              1408 ذيقعده 8    |    تير 2 پنجشنبه
 

 قرارگـاه  بـه . دادرا   سپاه نيازهاي و جنگ آينده درباره كلي طرح. آمد رضائيمحسن   آقاي
 مهـران  از كـه  الماسـي  سـرهنگ  و علياري سرهنگ از. رفتيم سومار در ارتش زميني نيروي
 بـا . بـود  حـاكم  هـا  ارتـشي  بـر  قبـولي  قابـل  غيـر  ضـعف . كـردم  سـئواالتي  ،بودند كرده فرار

 گـوش  را آنهـا  توضـيحات  سپس و داشتيم ناهار و نماز ،غرب قرارگاه هاي يگان فرماندهان
 . دادم را سازمان توسعه طرح تهيه دستور و دادم

 اسدآبادنزديك   اي كافه در را مغرب نماز و يمكرد حركت تهران سوي به چهار ساعت
 صـبر . رسـيدم  منزل به بامدادساعت دو   .  صرف شد  همدان از پس ماشين در شام و خوانديم
 سـنجقي ] ابـراهيم [ آقاي ،خانه به رسيدن محض به. خوابيدم و خواندم را صبح نماز تا كردم
[=  هاگ ،گفتم روحاني ايآق به. دارد تجمع مجنون جزيره اطراف در دشمن كه داد اطالع

 .است حمله احتمال ؛باشند آماده پشتيباني براي هواپيماها و كنند فعال را] كموشك هاو
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 1988 ژوئن 24                                  1408 ذيقعده 9    |    تير 3 جمعه
 
 كـه  داد عاطـال  سنجقي آقاي. دادم انجام را سفر روز سه مانده عقب كارهاي. بودم منزل در

 و جنـگ  دربـاره  مبـسوطي  گـزارش . آمـد  احمـدآقا  حـاج . ايـم  نداشـته  جنوب در اي حادثه
 بودند مهمانمان عفت بستگان ظهر. فرستادم امام براي ايشان توسط باره اين در هاييپيشنهاد

 تلفنـي  اردبيلـي  موسـوي  و اي خامنـه  آقايـان  بـا . آمدنـد  اش خـانواده  و محمـد  اخوي عصر و
 .كردم مذاكره

 
 
 1988 ژوئن 25                                  1408 ذيقعده 10  |�    تير 4 شنبه
 

سـه و نـيم بامـداد        سـاعت  از كه داد اطالع اهواز از فروزنده] محمد[ آقاي صبحساعت پنج   
 عقبه و يهئطال و] مجنون[ جزيره روي ،نوع هر از شيمياييبمب   با همراه شديد آتش دشمن
 . بيمارستان تلفن طريق از جز ،است قطعمجنون  جزيره با ارتباط و ريزد مي

 شـوراي ] بازرسـي [ هيـأت  آوردن در گفـتم  الريجـاني ] محمد جـواد  [ و واليتي دكتر به
 - بيايـد  ايـران  بـه  اسـت  بنـا  ،شـيميايي سالح   كاربرد بررسي براي كه -] سازمان ملل [ امنيت
 . بودند انداخته تأخير به را سفر ،قبلي شيميايي بمباران آثار كمي خاطر به قبالً. كنند تسريع
بـه   كـل  ستاد براي .برود منطقه به گفتم] قائم مقام فرمانده سپاه   [ شمخاني] علي[ آقاي به
 اطالع] رئيس ستاد كل سپاه   [ فروزنده] محمد[ آقاي ،هفت صبح  ساعت در. بود آمده تهران
 عبـور  كمين از جزيره قيشر پد و خندق پد از و شكسته را ارتش خط يهئطال در دشمن داد

 خـاطر  بـه . انـد  آورده اهـواز  بـه  را شيميايي مصدومان از تعدادي و درگيرند خط در و كرده
 . است كم اطالعات ،جزيره با ارتباط ضعف

 مجلـس  بـه . حـد  آخرين تا مقاومت گفتند ؛رفتم امام زيارت به نظريه آخرين اخذ براي
 دفتـر  در قـوا  سـران  جلـسه . رسـيد  مـي  زيادش تلفات و دشمن پيشرفت تداوم از اخبار. رفتم
 آخـرين  تـا  مقاومـت  دستور كه گفتم را امام با مالقات جريان. شد تشكيل اي خامنه اهللا آيت
  و شود جنگ وارد دولت و شود بسيج دفاع تداوم براي امكانات همه شد قرار. دادند را حد
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 جبهـه  مسائل. برگشتم دفترم به وزراء از جمعي با. گيرد هبرعهد وزير نخست را ستاد رياست
 . كردم تعقيب را

 توافـق  بـه  سـتاد  اركـان  دربـاره . آمدنـد  سـتادش  پيشنهادي ياعضا و وزير نخست عصر
. آمدنـد  سـپاه  سـران  از جمعي با افشار] عليرضا[ آقاي. كنند روعش را كار شد قرار. رسيديم
. داشـت  جلـسه  اردبيليموسوي   آقاي دفتر در قوا سران دوباره. شد مذاكره نيرو تجهيز براي
 سـقوط حـاكي از      اخبـار  آخرين. شود مذاكره امام با ديگر بار حجت تكميل براي شد قرار
 . بود هور ومجنون  جزاير كامل
 عـشاء  و مغرب نماز. رفتيم امام زيارت به اردبيليموسوي   و احمدآقا اي، خامنه آقايان با

 جنـگ  ادامـه  احتمالي عواقب و جنگ وضع درباره را الزم توضيحات. خوانديم ايشان با را
 و كـرديم  كـار  تقـسيم  ،مآمـدي  بيـرون . داشـتند  جنـگ  تـداوم  بر تأكيد ايشان هم باز. داديم
 عقـب  ،بـود  رسـيده  خرمـشهر  - اهـواز  جـاده  بـه  كـه  دشمن دادند اطالع شب. شديم متفرق
 . استنشسته
 

 1988 ژوئن 26                              1408 ذيقعده 11     |   تير 5 يكشنبه
 

 بالفاصـله  و بـود  حاضـر  هواپيمـا . عفت بدرقه با فرودگاه سوي به حركت و استحمام و نماز
] حـسن [ ،] معـاون اطالعـات نيـروي زمينـي سـپاه         [بـاقري ] محمـد [ آقايـان  بـا . كـرديم  پرواز

 ها ماشين. نشستيم ميديها پايگاه در صبح ، ساعت شش  محافظان و سنجقي] ابراهيم[ روحاني،
 . كرديم حركت گلف سوي به. بودند حاضر

 از گزارشـي  فوريـت  بـه . مانـديم  گلـف  در شب تا. رسيديم گلف بهشش و نيم    ساعت  
 خرمـشهر  -اهـواز  جـاده  تـا  دشـمن  .انـد  نشسته عقب هور كل از تقريباًنيروها  . گرفتيم منطقه
 ،هـور  و جزايـر  در نيروهـايش  اسـت  منتظر و دارد مرز به نشيني عقب قصد ولي است مسلط
 . كنند درستخود را  مواضع

 حـدود  گوينـد  مـي . نيـست  دسـت  در ،بتـازد  دشمن به حالت اين در كه اي آماده نيروي
 مـرخص  آنهـا  اكثريـت  كـه  انـد  كـرده  مراجعه بيمارستان به شيميايي مصدوم نفر هزار چهار
 مثـل  ؛يـم ردا شيميايي شهيد نفر صد حدود و نيستند بستري بيشتر نفر پنجاه حدود و اند شده
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 بـراي  خـوبي  بهانـه  و گـذارد  مـي  تـأثير  مـاده  اصـل  از بيـشتر  ،شـيميايي  روانـي  حالـت  اينكه
 بـه  ابـتالء  بـه  تظـاهر  تواننـد  مـي  آسـاني  بـه  ،بجنگنـد  خواهند نمي كه آنها. است نشيني عقب

 . شوند مي خيال دچار يا و كنند شيميايي
 بررسـي  بـراي سـازمان ملـل      امنيـت  شـوراي سـي   بازر هيـأت  و خبرنگـاران  بـوديم  گفته

 .  استنمانده زيادي آثار گويند مي ها بيمارستان كه بيايند شيميايي] بمباران[
 و داد گـزارش  را خـودش  وضـع . آمد سپاه دريايي نيروي فرمانده عالئي] حسين[ آقاي
] محمـود [ آقـاي . بـود  آمـوزش  بـراي  ارتـش  دريـايي  نيـروي  امكانـات  از اسـتفاده  خواستار
 و داد را سـپاه  فرهنگـي  سـمينار  گزارش. آمد] جانشين نماينده امام در سپاه    [ عراقي يمحمد
. اسـت  حـاكم  افـراد  بـر  جنـگ  ميـدان  اخيـر  هاي شكست باارتباط   در زيادي ابهامات گفت
 . كرد ابراز نظراتي... و ستاد درباره
 مـذاكراتي  روز طـول  در ،هـا كارراه و حـاكم  و جـاري  شـرايط  درباره روحاني دكتر با

 اطـالع  شـب . دارد آن خـتم  بر تأكيد و ندارد اعتقادي جنگ ادامه به روحاني آقاي. كرديم
 مانـده  خالي كوشك در كه را ارتش مواضع و اند رفته سپاه نيروهاي از واحدهايي كه دادند
 عـراق . دارنـد  گـه ن دور خرمـشهر  - اهـواز  آسفالته جاده از را دشمن كه اند كرده اشغالبود،  
 .هستند ارتشي آنها عمده كه گرفته اسير هزار دو از بيش كهاست  گفته

 
 

 1988 ژوئن 27                              1408 ذيقعده 12    |   تير 6 دوشنبه
 

 مثـل  .1خـودي  و بيگانـه  راديوهـاي  اخبـار  بـه  دادن گوش و خاطرات نوشتن و قرآن و نماز

 
هاي بلندپايه سياسي آمريكا و غرب، اخيراً در يك نشست محرمانه در اتريش، اوضاع داخلي ايران و احتماالً بهبود   چند تن از شخصيت– ١
روزنامه كويتي القبس، ضمن اعالم اين مطلـب بـه          . اسبات ميان كشورهاي مذكور و جمهوري اسالمي را مورد بحث و بررسي قرار دادند             من

در اين نشست كه در پشت درهاي بسته برگزار شد، بيست شخصيت سياسي جهاني از جمله هلمـوت  «: نقل از منابع ديپلماتيك غربي نوشت    
هنري كيسينجر وزيرخارجـه اسـبق آمريكـا، گـري سـيك مـسئول روابـط آمريكـا و ايـران در دوره رياسـت                         كهل صدراعظم آلمان غربي،     

در نشست خود تحوالت اوضاع داخلي در ايران و احتمال نزديكي كشورهاي غربي به نظام جمهوري اسـالمي                  ...  و   جمهوري جيمي كارتر  
      . گفته شده است كه مرحله بعدي ايران، ظـرف امـسال آغـاز خواهـد شـد         در اين نشست محرمانه،   . را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند       



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

189 

                                                                                                                  

. گذرند مي آن از اختصار با و كنند تكيه راقع هاي پيروزي روي خواهند نمي ها غربي اينكه
 و بودنـد  شـده  اسـير  جزيـره  در كـه  عراقـي  اسـير  دو اظهارات و ها گزارش مطالعه به ظهر تا

 . گذشت سپاه در امام نماينده جانشين عراقي محمدي آقاي با مذاكره
 اظهـار  موجود وضع از  و آمد اهواز جمعه امام جزايري] سيد محمد علي موسوي   [ آقاي
 جزيـره  در درگيـر  هـاي  يگـان  فرماندهان با مذاكره به شب آخر تا ظهر از بعد. نمودنگراني  
 پل در كه] كهكيلويه و بويراحمد  [ فتح 48 تيپ فرمانده درپوريح] سيف اهللا [ آقاي. پرداختم
 دستور هم او به و كرده نشيني عقب ديگران اينكه تا بود كرده دفاع خوب و جنگيده خندق
 . كردم تشويق را واحد ؛داد گزارش ،بود شده ادهد نشيني عقب

 مقاومـت  مـدعي  خـود  گزارش در ،فارس از ر فج 19 لشكر فرمانده رودكي ] نبي[آقاي
 دو در خـط  شكـست  و سـيانور  گـاز  مخـصوصاً  شـيميايي  تأثير و است نيروهايش قبول قابل

 داند مي هايين مقاومت عدم عامل را شده مي دفاع ديگر هاي يگان توسط كه او واحد طرف
 . مجروحان بر عالوه ؛است نفر دويست حدود در تلفاتي مدعي و

 از و گفتنـد  مـي  مقاومـت  از مجموعاً و دادند گزارش عمومي جلسه در ،ديگر هاي يگان
 خسارات تحمل با كه دشمن انساني امواج شدت و شيميايي زياد تأثير و دشمن آتش شدت

 زرهـي  نيروهـاي  ورود همچنين و ندداد مي ادامه را ها قايق با تهاجم ،هم زياد خيلي تلفات و
 كـه  )ع(سيدالـشهداء  جاده به رسيدن و ارتش خط شكست از پس كوشك ناحيه در دشمن
 . فوريو  الزم احتياط نيروي وجود عدم و است جزيره تداركاتي هاي راه مهمترين از يكي

 را الزم مقاومـت  بقيـه  ،مـورد  دو يكـي  جـز  به كه آيد مي بدست جريان مجموع از ولي
 نـشان  ،شده خالي تقريباً كه ها بيمارستان از شيميايي مصدومان مرخصي سرعت و اند نداشته

 اي خامنه اهللا آيت ،تهران از. است بوده مؤثر آن خود از بيش شيميايي از وحشت كه دهد مي
 .  استگرفته اوج من ديدن آسيب شايعه كه گفتند تلفني

. آمد ،كرده مي اداره را هور و جزيره كه نصرت قرارگاه هفرماند هاشمي علي آقاي پدر

 
هاي تفاهم با غرب، متقاعد ساختن كشورهاي غربي جهت تأمين يـك پيـروزي معنـوي بـراي ايـران در        هدف رفسنجاني از برقراري پل    و

 ».باشد ميشوراي امنيت سازمان ملل به منظور كمك به ايران براي اعالم آبرومندانه خاتمه جنگ 
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 نيزارهـا  بـه  جمعي همراه كه قرارگاه كنار ،دشمن برد هلي از بعد. 1است االثر مفقود پسرش
 خـوبي  روحيـه .  است  نيامده او و اند آمده همراهانش از. نيست او از اثري ديگر ،اند برده پناه

 . اند جبهه اهل هم ديگرش پسر دو. داشت
 ] محمـدجواد [،  كـاظمي ] احمـد [ آقاي. كردم صحبت كل ستاد درباره شمخاني آقاي با
 شـاكي  سپاه فرماندهان. آمدند اصفهان لشكرهاي فرماندهان زاهدي ] محمدرضا[و   يجوها

 .است كرده آغاز ييها حمله شميران شاخ در دشمن كه دادند خبر. بودند
 
 
 1988 ژوئن 28                               1408 ذيقعده 13   |    تير 7 شنبه سه

 
ساعت پـنج و    .  است شده دفع سريعاً دشمن ديشب حمله دادند خبر ،شدم بلند كه نماز براي

 و دختـر  پـل  بين را صبحانه. كرديم حركت] كرمانشاه[=  باختران سوي به ماشين بانيم صبح   
 دكتـر  بـا  راه بـين  در ده سـاعت . كرديم صرف بلوطي درخت زير و رودي كنار آباد اسالم

 بـاختران  بـه  دوازده و نـيم   ساعت   .كرديم مذاكره مسلح نيروهاي آينده نظام درباره روحاني
 . رسيديم
  ده سـاعت  تـا  دشـمن  ديـشب  حملـه  كه داد اطالع حلبچه از تلفني رضائيمحسن   آقاي

 دفـع  سـپس  و كـرده  نفـوذ  شميران شاخ در ما خطوط به نقطه سه دو در و داشته ادامه امروز
 امـروز  گـزارش  شد معلوم. بود راضي ؛داشته شركت حمله در دشمن تيپ شش.  است شده
 . نبود درست ،بوده شده دفع ديشب حمله كه صبح

 
 1340شهيد علي هاشـمي در سـال   .  در اهواز تشييع و به خاك سپرده شد1389 پيكر پاك سردار دالور شهيد علي هاشمي در بهار سال      - ١

در آغاز جنگ شهيد هاشمي فرماندهي سپاه حميديه را به عهده داشت و با تعداد كمي .  وارد سپاه شد1357او در سال . در اهواز به دنيا آمد
سردار علي هاشمي با .  نيروهاي سپاه به مقابله با ارتش بعثي در پل صابله در شمال بستان، محل تهاجم عراق به داخل خاك ايران پرداختاز

بعـد از عمليـات والفجـر مقـدماتي شـهيد هاشـمي از طـرف                . المقدس شركت فعال داشته باشد       نور توانست در عمليات بيت     37تشكيل تيپ   
با شناسايي و . وظيفه اين قرارگاه شناسائي منطقه عمومي هور بود. اندازي كند موريت يافت تا قرارگاه سري نصرت را راهفرمانده كل سپاه مأ

 بعـد از عمليـات   . بـست خـارج نمايـد    به دست آوردن اطالعات هور، سپاه اسالم توانست عمليات خيبر و بدر را اجرا كند و جنگ را از بن

خط . را كه شامل سپاه خوزستان و چند تيپ و لشكر بود، برعهده گرفت            ) ع(ندهي سپاه ششم امام جعفر صادق     فاو، شهيد علي هاشمي فرما     
  .روحش شاد باد. دار بود  كيلومتر برعهده وي بود و تا زمان شهادت اين مسئوليت را عهده200پدافندي كوشك تا چذابه در حدود 
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 باشـيم  خـشنود  خيلي بايد هم وضع اين از كه است اي گونه به جاري بد شرايط متأسفانه
 . 1بوده ناموفق دشمن مورد اين در كه

 مـذاكرات  و بـود  آمـده  خـارج  از كـه  رمـضان  قرارگاه از جعفري] عليرضا[ آقاي عصر
 مطالـب  طالبـاني  و داشـته ] رهبر اتحاديـه ميهنـي كردسـتان عـراق        [ طالباني] جالل[ با زيادي
 توضـيح  ،بـود  كـرده  مطـرح  000 و كردها و سوريه و ها روس و جنگ باارتباط   در فراواني

 . داد جواب بايد كه داشت سئواالتي. نداشت اعتمادي قابل تازه مطلب. داد
 در شـب  مانـدن  به نياز و كوپتر هلي رفتن دير خاطر به. بيايد بود بنا رضائيمحسن   آقاي
 بـراي  و كردم مالقات رمضان قرارگاه ياعضا از گروهي با. بيايد صبح فردا شد قرار ،منطقه
 . كردم صحبت عراق مردم با برخوردشان و عمل كيفيت درباره آنها

 با كه بود فرستاده تصويب براي را ستاد اعضاي ،وزير نخست] ميرحسين موسوي [ آقاي
 تأمين براي .آمد 27 لشكر فرمانده كوثري] اسماعيلمحمد  [ آقاي. 2كردم تصويب تغييراتي
 .داد را عراقيان با ديشب برخورد شرح و كرد استمداد بيشتر نيروي اعزام و لشكر خودرو

 
 

 1988 ژوئن 29                          1408 ذيقعده 14   |    تير 8 چهارشنبه
 

 امور و تبليغات و ستاد درباره وزير نخست با ،ديروز خاطرات نوشتن و ورزش و نماز از بعد
 عمليـات  و وضـع  گـزارش . آمـد  منطقـه  از رضائيمحسن   آقاي. كردم صحبت تلفني ديگر

 
حمله همزمان به تأسيسات اقتصادي ايران و پس گرفتن تدريجي خاك تحت تـصرف   راديو بي بي سي تاكتيك تازه ارتش عراق يعني         - ١

سـربازان  «: در گزارش بي بي سـي آمـده اسـت   .  داند ايران در كردستان عراق را روشي براي مجبور كردن ايران به قبول مذاكرات صلح مي       
هـاي   در ماه آوريل و نيز وادار ساختن آنان به عقب نشيني از جبهـه عراقي به دنبال پيروزي در بيرون راندن نيروهاي ايران از شبه جزيره فاو              

هايي را  كه در شمال شرقي عراق در منطقه كردستان از دست داده بودنـد،   اند كه سرزمين شرق بصره در ماه گذشته، اكنون درصدد برآمده      
  ».بازپس گيرند

روحـاني معـاون قرارگـاه خـاتم االنبيـاء،  سيدحـسن فيروزآبـادي        حـسن  :  اعضاي سـتاد كـل نيروهـاي مـسلح عبـارت بودنـد از آقايـان              - ٢
محـسن  مشاورنظامي نخست وزير، بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين، غالمرضا آقازاده وزير نفت، بيژن نامدار زنگنـه وزيـر جهـاد سـازندگي،                    

 وزير برنامـه و بودجـه، سـيد محمـد خـاتمي       وزير سپاه پاسداران، عليرضا افشارسخنگوي سپاه پاسداران، مسعود روغني زنجاني         دوست    رفيق
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، محمد فروزنده، رئيس ستاد سپاه پاسداران و غالمعلي رشيد معـاون كـل عمليـات فرمانـده سـپاه پاسـداران و                  

 . محمد باقريان معاون نخست وزير
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 تهـران  سـوي  بـه . اسـت  عراق آينده حمالت از نگران و داد را عراق ديروز خورده شكست
 . كرديم حركت
 بـه شـش و نـيم عـصر         ساعت وانجام شد    قزوين و همدان بيناي    زرعهم در نماز و ناهار

 براي عفت. فرستادم امام براي را جنگ وضع گزارش. آمد احمدآقا شب اول. رسيدم منزل
 .رفت تير  هفتمشهداي سالگرد مراسم

 
 

 1988 ژوئن 30                              1408 ذيقعده 15   |    تير 9 پنجشنبه
 

 علنـي  جلـسه  در. خواندم را ها  گزارشساعت هشت    تا. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 در 2وزيـر  نخـست  اعتمـاد  رأي تقاضـاي . 1كردم تشكر شميران شاخ در دشمن تك دفع از

رأي   5 و مخالف رأي    8 و موافق رأي 204 با رأي،   217از مجموع    سرانجام كه بود دستور
 . شد روبرو ممتنع

 در موجـود  ابهامـات . آمدنـد  قـزوين  و رودبـار  مـشهد،  بنـدرعباس،  باختران، جمعه ائمه
 مشورت تبليغاتي سياست درباره و كردند مطرح را صلح قصد شايعه و  جنگ درباره جامعه
 . شد داده الزم توضيحات ؛كردند

رئـيس سـازمان    [ جنتـي ] احمـد [ آقـاي . دادم انجـام  را دفتـر  مانـده  عقـب  كارهاي عصر
. شـد  مـذاكره  مـسلح  نيروهـاي  فرهنگـي  امور تمركز و جنگ درباره. آمد] تبليغات اسالمي 

 كميسيونبر او رياست به دعائي] سيد محمود [ آقاي مخالفت از .آمد خلخالي] صادق[ آقاي

 
ديخان موفـق شـدند تـالش وسـيع دشـمن را سـركوب كننـد و        ما متشكريم از رزمندگاني كه در منطقه در بنـ       « :  در اين نطق آمده است     - ١

ها رزمندگان از تحريك جديد كه براي دشـمن، يـك سياسـت موذيانـه و                  اميدواريم كه در همه جبهه    . تودهني محكمي به بعث عراق بزنند     
هاشـمي  « كتـاب  ←» .تحت حمايت كامل استكبار جهاني اسـت، بتواننـد جلـوگيري بكننـد و ايـن سياسـت را محكـوم بـه شكـست بكننـد                      

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367رفسنجاني، نطق هاي پيش از دستور سال 
 نظـر بـه   –برادر گرامي حجت االسالم والمسلمين هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجلس شـوراي اسـالمي   « :  در اين نامه آمده است    - ٢

ن نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، راجع به تقاضاي رأي اعتمـاد، مقـرر شـده اسـت كـه          اينكه مطابق ماده يك قانون الحاق موادي به آيي        
نخست وزير در آغاز هر دوره مجلس شوراي اسالمي، حداكثر ظرف دو ماه پس از انتخابات هيأت رئيسه دائم، تقاضاي رأي اعتماد بنمايد، 

 ».ميرحسين موسوي، نخست وزير. ستور كار مجلس محترم قرار گيرداينجانب در دبه عليهذا خواهشمند است، موضوع تقاضاي رأي اعتماد 
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 . كرد گله خارجه امور
 نحـوه  و نـگ ج خـتم  هـاي  راه و جنـگ  درباره. داشتند جلسه من دفتر در قوا سران شب

 در جنـگ  پـشتيباني  عالي شوراي اعالميه. نرسيديم قاطعي نتيجه به. شد مذاكره جنگ ادامه
 مذاكره كل ستاد كار درباره وزير نخست با جلسه آخر. 1شد پخش جنگ تقويت خصوص
 حملـه  كنگـان  بـه  عـراق . بودنـد  خوابيـده  همـه . رسـيدم  خانه به شبدوازده   ساعت. كرديم
 سـاقط  را عـراق  هواپيمـاي  دو گويـد  مي ما پدافند.  است آورده بار يخسارات و كرده هوايي
 . استكرده
 
 

 1988 جوالي 1                             1408 ذيقعده 16    |   تير 10 جمعه
 

 ظهـر  تـا  .آمـدم  كتابخانه به ها گزارش خواندن و مانده عقب كارهاي انجام براي نماز از بعد
. كـرديم  مـذاكره  جنـگ  خـتم  هـاي  راه دربـاره . آمد احمدآقا عصر. گذشت مطالعه بهوقتم  
 شخصي امور به راجع. آمد محسن. آمد تاريخ بنياد امور براي معاديخواه ] عبدالمجيد[آقاي

 .خوابيدم زود. شد مذاكره موشك توليد در بيشتر سرعت و
 
 
 1988 يجوال 2                                1408 ذيقعده 17    |   تير 11 شنبه

 
 تـشكيل ] نيروهاي مسلح [ كل ستاد ياعضا حضور با اي جلسه ،دفترم در صبحساعت هشت   

] غالمرضـا [ نبـوي، ] بهـزاد [ آبـادي،  فيـروز ]  حـسن سـيد   [ روحاني، دكتر وزير، نخست. شد
مـسعود  [ افـشار، ] عليرضـا [ شـمخاني، ] علـي [ زنگنـه، ] نامداربيژن  [ باقريان،] محمد[ آقازاده،
. داشـتند  حضور رشيد] المعليغ[ و فروزنده] محمد[ خاتمي،] سيد محمد [ زنجاني،] روغني

 
 مزدوران استكبار توطئه هاي نبرد   شوراي عالي پشتيباني جنگ در اين بيانيه از كليه اقشار مختلف ملت ايران خواست با حضور در جبهه- ١

 ما، لباس رزم به تن كنند وآمادگي خود را براي حـضور در  جوانان غيور و شجاع« : در بخشي از اين بيانيه آمده است. جهاني را خنثي كنند   
 » .سنگر دفاع از جمهوري اسالمي اعالم كرده، خود را به مراكز جذب نيرو عرضه نمايند
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 ديگـر  سـتادهاي  بـا  كل ستاد ارتباط و شكلي امور و وظايف و تركيب درباره را وقت بيشتر
 جنـگ  آينـده  دربـاره  ليـاتي ك. شـديم  حساس نقاط از پدافند بحث وارد سپس و گذرانديم

 . 1كشيد طول ظهر تاجلسه . گفتم
 درباره مطالبي جداگانه ،]وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي    [ خاتمي] سيد محمد [ آقاي ظهر
هم  روحاني دكتر با. داشت جنگ مطلوب پايان براي سياسي هاي اهرم از استفاده و تبليغات

 
در مرحلـه جديـد جنـگ تحميلـي     «: اي درباره مصوبات ستاد كـل فرمانـدهي كـل قـوا گفـت        آقاي هاشمي در پايان جلسه در مصاحبه       - ١

قوانين و مقـررات مربـوط   . چگونگي بهره گيري از نيروهاي داوطلب بسيجي، سربازان وظيفه و ديگر نيروها بوجود خواهد آمد       تغييراتي در   
شرايط جديد براساس به وجود آوردن امكاناتي است، بـراي بدسـت آوردن برتـري در    . به تأمين نيروها، از سوي قوه مقننه وضع خواهد شد  

در زمان جنگ بايد امكاناتي كه در اختيار كشور هست بـه            . آمده است   شمار مي    اخير عاملي تعيين كننده به     هاي  هاي زميني كه در سال      جبهه
 اين قدرت را داريم كه چندين برابر نيروي بـسيجي، سـرباز وظيفـه و                ما در ايران  .  عوض شود  ايرانميدان جنگ روانه گردد تا تعادل به نفع         

حال در زمينه جنگ، سياست اين بوده است كه گذران زندگي در حالت عادي ادامه يابد و در عـين                    تا به   . ها تدارك كنيم    كادر براي جبهه  
ايـن  كنـد كـه       اما شرايط جديد ايجاب مي    . حال جنگ هم با حمالت نفوذي كم دامنه قدم به قدم براي عقب راندن دشمن در حركت باشد                 

تدارك نيرو نيز مهم است كه براي آن منظـور، بايـد از ا مكانـات         . افي نيست آوري نيرو ك    براي اين كار تنها جمع    . سياست را كنار بگذاريم   
 فرماندهي كل  اخيراً كـار خـود را شـروع كـرد، تركيبـي را  بـه              دستور   به استناد كه  در ستاد كل نيروهاي مسلح      .  كشور بيشتر استفاده شود   

امكانات نظامي را هماهنـگ بـه كـار بگيـريم و هـم از امكانـات           ايم كه دولت، ارتش و سپاه به طور جدي حضور دارند تا هم                وجود آورده 
 ».كشوري در جنگ استفاده كنيم

قوانين جديد بايد « : هاي جديد را مطرح ساخت و گفت جانشين فرمانده كل قوا همچنين در اين مصاحبه لزوم تدوين قوانين متناسب با طرح
هاي غيرجنـگ بـه بخـش     مديران اليق را بايد بتوان از بخش. امكانات باز باشدبه نحوي گذرانده شود كه دست مديران براي جذب نيرو  و        

در زمينه چگونگي تبليغات جنگ ما نبايد اجازه دهيم كه دشمن در دنيا بتواند ما را به عنوان جنگ طلب و صدام را به . جنگ منتقل ساخت 
كيد بر ادامه نبرد تا پيروزي بايد مواظب باشند، از اين ترفند استكبار ها ضمن تأ خطبا و مسئوالن تبليغات و رسانه. عنوان صلح جو معرفي كند

آيد بـر موضـوع لـزوم خـتم جنـگ از راه غيرنظـامي هـم         بنابراين هر گاه سخن از پيروزي در ميدان نبرد به ميان مي     . جهاني جلوگيري كنند  
اسالم و انقالب تصميم دارند نگذارند ايران به حـق خـود    دشمنان  . شرط آغاز مذاكرات براي پايان جنگ، معرفي متجاوز است        . تأكيد شود 

در مـديريت جنـگ در آينـده تغييراتـي صـورت خواهـد       . برسد و مي خواهند صدام را بدون كيفر از اين مهلكه خود ساخته، بيرون بكـشند      
در .  از تركيب سـتادهاي قبلـي اسـت        ايم و تركيب ستاد غير      اكنون ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد كل فرماندهي قوا را تشكيل داده            . گرفت

كار ادغام سپاه در ارتش يا به عكس فعالً مطرح نيست و مأموريت اصلي ما همـاهنگي               . آن ستاد هم دولت حضور دارند و هم سپاه و ارتش          
اي   كنيم و به گونه   هاي موجود در سپاه و ارتش را حفظ           در نهايت بايستي تمام ارزش    . هاي وحدت كامل فراهم شود      اين نيروهاست تا زمينه   

با امكانات فراواني كه از نظر نيروي ا نساني و امكانـات            . اين دو نيرو را با هم تركيب كنيم كه بتوان يك نيروي مسلح مقتدر به وجود آورد                
كه رئـيس   در درون كشور وجود دارد، ايجاد يك نيروي مسلح غيرقابل شكست در منطقه كامالً مقدور است و اين كار را در همين مرحله                        

اكنون گروه مشخصي در حال تحقيق در چگونگي ساخت يك نيروي مسلح جديد از نيروهاي . ايم جمهوري اعالم كرده است شروع كرده
شود و قرار نيـست از قـدرت و هيمنـه ارتـش يـا سـپاه             تحقيقاً در وضع جديد حق كسي ضايع نمي       . مختلف موجود و مشغول به جنگ است      

هاي سـال   هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب ←» .جاد يك نيروي هماهنگ و يكپارچه از مجموعه اين نيروهاستبلكه نظر، اي. كاسته شود 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367
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 . كرديم مذاكره فرماندهي حوزه هاي مسئوليت درباره جداگانه
 هـاي  چهـره  و دولـت  تدخالـ  از. آمـد ] وزير دفاع [ جاللي] محمد حسين [ سرتيپ عصر
 پـشتيباني  امـور  در بيـشتر  آنهـا  گفـتم  كـه  كرد نگراني اظهار مسلح نيروهاي امور در سياسي
 و حفاظت كار از گزارشي و آمد] فرمانده حفاظت اطالعات ارتش   [ ترابي سرهنگ. هستند

 از خـارج  تحركات براي و داد ها طلب سلطنت انقالب ضد عناصر از كثيري جمع بازداشت
 . خواست ارز ودخ كشور
 در مـشورت  بـراي ] معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجـه       [ الريجاني جواد قايآ

 از اسـتفاده  دربـاره  تذكراتي ؛آمد ،دارد پيش در كه سفري در ها شرقي و ها غربي با مذاكره
 . دادم جنگ سرنوشت در جهاني سياسي هاي اهرم

 اطالعات وزارت و خارجه وزارت ار وقت بيشتر. كردم شركت قوا سران جلسه در شب
 كنتـرل  بـراي  بيـشتر  اختيـارات  بـراي  اطالعـات  و لبنـان  امـور  بـراي  خارجه وزارت :گرفتند
 .رسيدم خانه به وقت دير. ديگر اطالعاتي هاي ارگان
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 . را انجـام دادم  دفتـر  كارهـاي  سـاعت هـشت   تـا  و رفـتم  جلـس م بهساعت شش و نيم صبح      
 . برگشتم دفترم به. بودم جلسه در نه و نيمساعت  تا و رفتم مجلس به سپس

 يــك كــه داد اطـالع ] فرمانــده نيـروي هــوايي ارتــش [ ســتاري] ســرتيپ منـصور [ آقـاي 
 دريـا  در ياضـطرار  فـرود  و شـده  سـانحه  دچـار  هرمز تنگه فراز بر ايراني ايرباس هواپيماي

 دريـايي  نيـروي  كه داد اطالع شمخاني آقاي بالفاصله. اطالعيم بي آن سرنوشت از و داشته
 يـك  و مـا  قـايق  يـك  ،شـده  درگيـر  آمريكـايي  كوپترهـاي  هلـي  و ناوهـا  بـا  گويـد  مي سپاه
 موقـع  همـان  كهرا   مسافربري هواپيماي ،آمريكايي ناو و اند شده غرق آمريكايي كوپتر هلي
 تأييد را سپاه گزارش همين بعدي هاي  گزارش.  است كرده ساقط موشك با ،هرسيد آنجا به

 كـه  كننـد  اعـالن  سريعاً گفتم. اند شده شهيد خدمه و مسافر 290. است عجيبي جنايت. كرد
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نيفتند جلو اعالن در ها آمريكايي . 1
 و هاشميان محمد و مهدي. گرفتند كمك نيازمند رزمندگان براي. آمدند ياسر و مهدي

 رفـسنجان  از غـواص  گـردان  فرمانـده  امينـي  آقـاي  همراه ،] هاشميان[حسين آشيخ رزندانف
 شـهيد  بـرادرش  دو. اسـت  شـجاعي  مـرد  امينـي . داشـتند  ابـراز  جنگ درباره نظراتي. آمدند
 .  استشده مجروح شلمچه در ؛است مجروح هم مهدي و مجروح بارها خودش و اند شده

 آقـاي . كردنـد  اسـتمداد  مـالي  امور و ماشين براي. آمدند سيدالشهداء 10 لشكر از عصر
 بـراي  هـا  اي كـره  آمادگي از و داد را جنوبي كره به سفر گزارش. آمد ساداتيان] سيدجمال[

ــاري ــسليحاتي همك ــت ت ــا. گف ــي ب ــدگان از گروه ــسه نماين ــتيم جل ــه داش ــئواالتي ك  و س
 درنـه    سـاعت  تـا . كـشيد  طـول  سـاعت  سه دواين جلسه   . داشتند جنگ درباره يياهپيشنهاد
 .آمدم منزل به سپس و كردم كار دفترم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خدمه پرواز، 16 مسافر و   274 سرنشين شامل    290با  ) هما( متعلق به شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران         300 – هواپيماي ايرباس    - ١

 دقيقـه صـورت   15/10 دقيقـه تـأخير يعنـي در سـاعت     15 صبح از بندر عباس به مقصد دوبي پرواز كند كه اين پرواز با            10  بود ساعت     قرار
در اين حـال نـاو   ، رفت  هزار پا مي12 هزار پايي را پشت سر گذاشته بود و به سمت         7كه ارتفاع   در حالي   هواپيماي مسافربري ايران    . گرفت

هواپيما پس از   . فروند موشك سطح به هوا شليك كرد كه هواپيما در همان لحظه اول اصابت دو نيم شد و سقوط كرد                   وينسنس آمريكا دو    
سرنـشينان هواپيمـا پـس از    . سقوط در دريا به زير آب رفت و بخشي از هواپيما كه عليرغم انفجار از بين نرفته بود، دچار صـدمه كامـل شـد           

ر شهدا كه تكه تكه شده و لباس برتن نداشتند، نشان داد، در اثر موج انفجار و فشار هوا هنگام سقوط                  بررسي پيك  .دانفجار به شهادت رسيدن   
 .شد در ميان شهدا اجساد كودكان، زنان و افراد سالمند نيز ديده مي.  و آثار سوختگي بر روي تعدادي از آنها مشخص بوداند همه له شده

 
ي هواپيماي ساقط شده ايرباسيابقا 
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 شهداي هواپيماي ايرباس



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
198  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 1988 جوالي 4                           1408 ذيقعده 19    |   تير 13 دوشنبه
 

 سياسـي  عقيـدتي  مقـر  و مـشترك  سـتاد ،  فرمانـدهي  دفتر و كل ستاد محل از مجلس راه در
 سـقوط  مـسئله  هـا  گـزارش  در. رسـيدم  مجلـس  بـه عت هشت و نـيم      سا .كردم بازديد ارتش

 محكوميـت  و انتقـاد  وسـيع  موج و گرفته الشعاع تحت را اخبار همه ،ايران ايرباس هواپيماي
 دفـاعي  موضـع  ،انفعـال  در و انـد  افتـاده  تنـاقض  بـه  آمريكـا  سـران  و شـده  بلنـد  آمريكا عليه

 . 1اند گرفته
 در حـضور  مقـدار  و ژانـدارمري  وضـع . آمـد  رمريژانـدا  فرمانده سهرابي] محمد[ آقاي

 جنتـي  علـي  آقـاي . اسـت  داري روحيـه  و متحرك فرمانده. گفت را نيازها و جنگ و جبهه
 آقـاي . كـرديم  مـذاكره  خـصوص  ايـن  در. باشـد  كـل  فرمانـدهي  دفتر رئيس است بنا. آمد

 ديگـر  هـاي  مأموريـت  و دفـاع  عـالي  شـوراي  دبيـر  وظايف درباره. آمد نظران]  محمدعلي[
 ديگران طريق از كل ستاد براي را كارش محل تخليه دستور اينكه از و شد صحبت خودش

 . آوردم عمل به دلجويي. داشت گله، ايم داده
 معمـوالً  ؛گفـت  سـپاه  سـران  عليـه  مقداري. آمد] نماينده آبادان [ رشيديان] محمد[ قايآ

 و كـشور  عمـومي  تشكيالت. آمد سمنان جمعه امام اختري] عباسعلي[ آقاي. است انتقادگر
. داشـت  را مـسائل  بـا  جـدي  برخورد و قاطعيت پيشنهاد ؛كرد جويي چاره و مطرح را جنگ
 . آمدند مجلس اداري امور براي شاملو و قيصر آقايان

 
جنايت آمريكا در حمله به هواپيمـاي ايربـاس   كردند،  ي براي ايجاد اختالف در ايران استفاده مي    كه از هر موضوع   المللي    هاي بين    رسانه - ١

سرنگوني اين هواپيمـا موجـب      : ادعا كرد براي ايجاد اختالف ميان مسئوالن كشور       روزنامه نيويورك تايمز    . ايران را مورد تحليل قرار دادند     
گروه تحت رهبري هاشمي رفسنجاني خواستار آن اسـت كـه           .  در ايران شده است    بروز خشم و غضب و در عين حال اختالف و دودستگي          

كند، حمله بـه منـافع    المللي فراهم شود، اما گروهي كه حسينعلي منتظري آنان را رهبري مي             زمينه براي محكوم ساختن آمريكا در سطح بين       
او گفت ما بايـد بگـذاريم همـه در جهـان از ايـن               . يكا هشدار داد  رفسنجاني عليه پاسخي عجوالنه به اقدام آمر      . آمريكا را توصيه كرده است    

هـا بـراي آنكـه     آمريكـايي «: رئيس مجلس افـزود . جنايت باخبر شوند، درباره آن بحث و تبادل نظر كنند و مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد    
»  .اي از جهـان در انتظـار اقـدامي ناشـيانه باشـند              شـه بتوانند فشار تبليغاتي را از دوش آمريكا به نقطه ديگر منتقل كننـد، ممكـن اسـت در گو                  

روزنامـه  . »تعيين زمان انتقام با ما اسـت نـه بـا آمريكـا            « : دارد، اما افزود    رفسنجاني گفت كه ايران حق انتقام گرفتن را براي خود محفوظ مي           
بـا همـه ايـن      » .راني، ممكن است عمدي نباشد    سقوط هواپيماي اي  «: رفسنجاني اولين مسئول ايراني است كه گفت      : واشنگتن پست نيز نوشت   

اي بيش نبوده باشد، باز آمريكا براي اين كشتار بايد مورد سرزنش قرار             حتي اگر اين سانحه حادثه    «: احوال رفسنجاني در سخنان خود گفت     
 ».گيرد
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 بازتاب حمله به هواپيماي مسافربري در روزنامه جمهوري اسالمي
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 ديگـر  خيريـه  امور و فلسطين و لبنان و جنگ براي تومان ميليون هفده. آمد بابائي آقاي
. بـود  همـراهش  هـم  ديگـري  شهيد پدر و است شهيد پدر. نشود اعالن كه خواست و آورد
 امـا  ،نـدارد  موفقيـت  ولـي  كرده حمله دوپازا و قلّه هزار در دشمن داد اطالع شمخاني آقاي

 عقـب  و بود كرده نفوذ جاها بعضي و داشت ادامه شب تا درگيري اين. دارد ادامه درگيري
 كـه  داد اطـالع  هـم ] جانشين فرمانده نيروي زميني ارتـش     [ جمالي سرتيپ.  است شده رانده
 . كرد تشكر من از ترفيع و درجه دادن از وا .است درگير شيلر دهانه در هم ارتش با دشمن

 اخيـر  جنايـت  مـورد  در تبليغـات  كيفيت درباره. كردم شركت كل ستاد جلسه در عصر
 كـم  و محـدود  شـد  قـرار  .كـرديم  صحبت آينده عمليات درباره سپس. شد مذاكره آمريكا
 اخبـار  بـه . رسـيدم  خانـه  بـه  شـب . دشمن انهدام و خط اصالح عنوان به ؛شود انجام تبليغات
 . داد را موشكي موفق آزمايش يك خبرو  آمد هم محسن. دادم گوش

 دسـتور  ،جـواب  در امـام . شـد  منتـشر  امـام  جـواب  و امـام  به منتظري اهللا آيت نامه امروز
 .1اند داده ايشان به جنگ در من از حمايت
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 تـا . رفـتم  مجلـس  بـه  منـزل  در بيگانه و خودي اخبار استماع از بعد صبحساعت شش و نيم     
. اسـت  اخبـار  رأس در ايرباس هواپيماي سقوط. ديديم را ها گزارش دفترم درساعت هشت   

 بـر  حمل بيشتر ؛است محدود آمريكا محكوميت موج ولي ،است عمومي تأسف اراظه موج
 . نمايند مي آمريكا اشتباه

 
اين جنايت  « : ر بخشي از اين نامه آمده است      د. خواستار حمله به منافع آمريكا شدند     ) ره( آيت اهللا منتظري در نامه خود به حضرت امام           - ١

اميـد وافـر دارم كـه اگـر مقـام معظـم رهبـري               .... دلخراش بار ديگر چهره ضد انساني و منافقانه دولت آمريكا را براي جهانيان روشن نمـود               
اده خود را براي جنگ و مبـارزه بـا          الع  هاي ميليوني مسلمانان جهان، امكانات مادي و معنوي فوق          مصلحت ديدند و دستور اقدام دادند، توده      

پيـام  « : در پاسخ به پيام آيت اهللا منتظـري فرمـود  ) ره(امام خميني » .هاي مظلوم در اختيار قرار خواهند داد      دشمن اصلي اسالم و قرآن و ملت      
در بخش ديگري از ) ره( امامحضرت» .اند جنابعالي تسكيني بود به آالم تمامي كساني كه از شيطان بزرگ، آمريكاي حيله گر ضربه خورده

باشـيد، بـا پـشتيباني از آقـاي هاشـمي، وقـت خـود را مـصروف در          جنابعالي كه يكي از ذخاير اين انقالب مي« : نامه خود خاطرنشان كردند   
 . در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است) ره(متن كامل پاسخ امام خميني » .ساختن دنيايي از كرامت و بزرگواري نمائيد
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 تأسـف  اظهـار  و داده پيغـام  مـا  بـه  - منافعش حافظ  - سوئيسسفارت   طريق از آمريكا
 مفـصالً  دسـتور  از قبـل  ،علنـي  جلـسه  در. بپـردازد  غرامـت  است آماده گفته شفاهي و كرده
 . 1كردم صحبت ايرباسهواپيماي  اسقاط در آمريكا جنايت درباره

 مراجعـات . آمـدم  دفتـرم  بـه  جنگ امور به رسيدگي و كارها انجام برايساعت نه و نيم     
 كيفيـت  و تـسليحاتي  خريـدهاي  دربـاره . آمـد  نفـت  وزير] آقاي غالمرضا آقازاده  [. بود هم

 . شد صحبت كنترل
 راه از كـه  اسـت  اي  وسيله اختراع عيمد .آمد اي خامنه آقاي معرفي با مشهد از شخصي

 جـدي  تـا  اسـت  الزم آزمـايش  مـورد  يـك  گفتم. دنك ايجاد عظيم انفجارات تواند مي دور
 در مهمـي  تحـول  منـشأ  ،باشـد  درسـت  ادعـا  اگـر . بيايد آزمايش براي بعد شد قرار. بگيريم
 راه از كنترل همان منظورش چون ؛است ضعيف خيلي ادعا صحت احتمال اما ،است جنگ
 . نيست دور

 محمـد . خوردنـد  مـن  بـا  را ناهـار   و آمدنـد  مجلـس  به محمد اخوي و سارا و فاطي ظهر
 . گفت صداوسيما اعتبارات كمبود از] رئيس سازمان صداوسيماهاشمي [

 جلـسه  به. كردند ارائه نظراتي رواني جنگ به راجع. آمدند اردبيلي موسوي آقاي عصر
. بـود  مطـرح  خوزستان از پدافند طرح. بود آمده هم هسپا و ارتش فرماندهان. رفتم كل ستاد

 بحث مورد كارها راه و اهپيشنهاد. است جدي خوزستان براي خطر. دادند را وضع گزارش
 كـار  ولـي  ،نرسـيديم  قطعـي  نتيجه به. كشيد طول شب ده و نيم   ساعت تا جلسه. گرفت قرار

 نيـرو  اعـزام  شيوه و راه در. شد شناخته قطعي ضرورت ،نيرو وسيع اعزام و مهندسي متمركز
 فـردا  جلـسه  در شد قرار. عمومي هيجان و متمركز تبليغات با يا امام حكم با ؛نبود نظر اتفاق

 
اي برايش نداريم و همان طور  اين جنايت عظماي آمريكا در خليج فارس كه انصافاً در تاريخ معاصر، ما نمونه« :  در اين نطق آمده است- ١

اي در شوروي يا هواپيماي ليبي به دست اسرائيل، هيچ قابل مقايسه با اين جنايت عجيب  اند فاجعه سقوط هواپيماي كره كه ديگران هم گفته
بحث سر اين است كـه ايـن فاجعـه بـه صـورت              . اند  االن بحث نيست كه اين فاجعه هست يا نيست، چون تمام دنيا اين را فاجعه گفته               . نيست

احتمال اينكه اين اشتباه باشد بسيار ضعيف است و حتي اگر اشتباه هم باشد، آمريكا قابل تبرئـه نيـست،                    . جنايت عمدي يا اشتباه اتفاق افتاده     
در . توانـد داشـته باشـد    ن است كه حضور آمريكا در خليج فارس به اين گونه كـه فعـالً هـست، ايـن گونـه حـوادث را مـي                         براي اينكه روش  

كند و هميشه هم در اين منطقـه حادثـه هـست، آيـا تكـرار ايـن        اي كه روزانه بيش از صد هواپيماي مسافربري مملو از مسافر عبور مي           منطقه
، جلـد   1367هاشمي رفسنجاني، نطق هاي پيش از دستور سال         « كتاب   ← »ل نيست؟ احتمال جديد ندارد؟     محتم -  اگر اشتباه باشد      -اشتباه  
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ششم،
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. شـود  گيـري  تـصميم  ،كـارگيري ه  بـ  و تدارك و جذب قدرت مقدار بررسي از پس ،عصر
 .رسيدم خانه به گرسنه و خسته ،يازده شب ساعت
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 بـرخالف  صـبح . ديـدم  مي اي كننده نگران هاي خواب شب طول در ها، ناراحتي تأثير تحت
 منـزل  حيـاط  در نـرمش  مقداري. شدم بلند خواب از كوفتگي و خستگي با گذشته روزهاي
 عـصر . دادم انجام را ارياد كارهاي ظهر تاو   رفتم مجلسبه  . نداد را الزم نشاط ؛دادم انجام
 .كردم شركتمجلس  رئيسه هيأت جلسه در

 وسـيع  اعـزام  و عمومي بسيج راهكار دربارهدر اين جلسه    . رفتم كل ستاد جلسه به سپس
. بگـذاريم  بعـدي  مراحـل  بـراي  را امـام  حكـم  و بدهد اعالميه ستاد شد قرار. شد بحث نيرو

 .كنيم تخليه وزستانخ از حفاظت براي را حلبچه گرفتيم تصميمهمچنين 
 
 

 1988 جوالي 7                         1408 ذيقعده 22    |   تير 16 پنجشنبه
 
 در هنـوز  ايـران  ايرباس هواپيماي سقوط. ديدم را ها گزارش دفترم در ساعت هشت صبح   تا

 علنـي  جلـسه  در دهسـاعت    نزديـك  تـا . آمريكـا  عليه و ما نفعه  ب معموالً و است اخبار صدر
 تـنفس . بـود  ايربـاس  سـقوط  شـهداي  جنـازه  تـشييع  براي مردم اجتماع ،مجلس مقابل. مبود

 آقاي. آمدم دفترم به. نمودند صحبت اي خامنه اهللا آيت. كرديم شركت ها نماينده با و داديم
 جنـگ  خـتم  درباره. آمد] بودجه مجلس و  نايب رئيس كميسيون برنامه     [ نوربخش] محسن[
 . نمود پيشنهاد را مشخصي راه و داشت توصيه سياسي طريق از

 بودجـه  جبهـه  بـه  طـالب  اعـزام  بـراي . آمدنـد  قـم  اسـالمي  تبليغـات  دفتر از جمعي ظهر
 طـرح  دفتـر  وسـازندگي    جهـاد  وزارت دربـاره . آمـد  نوري عبداهللا آقاي عصر. خواستند مي

 رانفجا وسيله. آمدند نظامي وسائل مبتكران از جمعي. شد مذاكره مسلح نيروهاي تشكيالت



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

203 

                                                

 بـراي . نكـرديم  آزمايش ،نبود اي تازه چيز چون. آوردند آزمايش و نمايش براي دور راه از
 . شدند معرفي سپاه وزير بهكار  تكميل

 خـاطر  بـه  روزهـا  ايـن . داشـتند  جنـگ  دربـاره  نظراتـي . آمدند سپاه فرماندهان از جمعي
 هدايت آقاي. دهند نمي ارائه مهمي چيز و كنند مي مراجعه خيلي ،طرح ارائه براي ها نگراني

 باالي فرماندهان به نسبت زيادي انتقادات معمول مطابق. آمد حمزه قرارگاه مسئول] لطفيان[
 بيـشتر  اختيـارات و   آمـد ] فرمانـده نيـروي زمينـي ارتـش       [ سـعدي  حـسني  آقاي. داشت سپاه

 قرارگـاه  يـك  و قرارگـاه  سـه  پيـشنهاد  ،جنـوب  از دفاع براي. آمد شمخاني آقاي. خواست
 . آمدم خانه به. داشت تركمش

 
 

 1988 جوالي 8                            1408 ذيقعده 23    |   تير 17 جمعه
 
. 1رفـتم  تهـران  دانـشگاه  بـه  جمعـه  نمـاز  اقامـه  براي. كردم مطالعه منزل درساعت ده ونيم     تا

 ديمهـ  و محسن. 1رفتم مجلس به نماز از بعد. 2است شديد مردم آمريكايي ضد احساسات

 
 در خطبه دوم به مسأله جنگ به عنوان مسأله اصلي . در خطبه اول ادامه بحث عدالت اجتماعي با موضوع استكبار و استضعاف دنبال شد        - ١

: در بخشي از خطبه دوم آمده است. تباط با آن، جنايت اياالت متحده آمريكا در حمله به هواپيماي مسافربري ايران پرداخته شد روز و در ار   
برنامـه وسـيعي   . شـود  تر از اينهاست كه ديـده مـي   قضيه خيلي وسيع  . به نظر  اين جنايت آمريكا يك حادثه مجزايي از داستان جنگ نيست            « 

دعوتي كه . بينيم ما شرايط را امروز بسيار حساس مي.  را نجات دهند و جمهوري اسالمي را از حقش محروم كنندتنظيم شده كه حزب بعث
شوراي عالي پشتيباني جنگ كرد و دعوتي كه امروز ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح كرد، هدايتي كه حـضرت امـام كردنـد و از مـردم                

تكليف است بر آنهايي كه قدرت تفنگ به دست گرفتن دارند، مخصوصاً آنهايي كه . ها كنند هخواستند كه امكانات و نيروها را متوجه جبه
هاشـمي  « كتاب   ←» . هاي اعزام در سراسر كشور معرفي كنند        اند، سريعاً خود را به پايگاه       اند و چه نرفته     اند، چه به جنگ رفته      آموزش ديده 

 .1389ر نشر معارف انقالب، دفت» ، جلد دهم،1367هاي جمعه سال  رفسنجاني، خطبه

 هزار نمازگزار امروز جمعه، در جريان مراسـم هفتگـي نمـاز جمعـه در تهـران ميعادگـاه انقـالب                      30بيش از   «:  خبرگزاري فرانسه گفت   - ٢
قفه انقالبـي   واقع گرايان كه آقاي رفسنجاني در رأس آنها قرار دارد، طرفدار يك و            » هاشمي هاشمي خدا نگهدار تو    «زدند    اسالمي فرياد مي  

آل گرايان خواستار اتخاذ يك خط مشي راديكال نـسبت بـه جنـگ عليـه عـراق و                 و گشايش اقتصادي و ديپلماتيك هستند، حال آنكه ايده        
ناظران بيگانه در تهران اظهار عقيده كردند ارزش دهي به آقاي رفسنجاني كه اخيراً در پي چهار شكست نظـامي              . ادامه تجربه انقالبي هستند   

شـود،   هـاي همگـاني كـه در آن انتقـام خواسـته مـي       تواند در فراسوي سـخنراني  ه عراق به سمت جانشين فرمانده كل قوا ترفيع يافت، مي         علي
 ».روي در ماجراي حمله به ايرباس ايراني باشد پاسخگوي نگراني مقامات ايران مبني بر بهره جويي از برگ ميانه
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 . بودند من با هم
 حركـت  قم سوي به ظهر از بعد چهار ساعت ،ها گزارش خواندن و استراحت و ناهاربعد از   
 باهشت و نيم شب      ساعت تا. بودند منتظرم منتظري آقاي. رسيديمساعت پنج و نيم     . كرديم
 خـتم  لـزوم  بـه  معتقـد  هـم  ايشان. كرديم مذاكره كشور جاري مسائل و جنگ درباره ايشان
 كـه  كردنـد  آمـادگي  اظهـار  و مـسلح  نيروهـاي  بازسازي براي ؛است سياسي طرق از گجن

 . باشند داشته] كل فرماندهي نيروهاي مسلح[ ستاد در اي نماينده
 و بمبـاران  و كـرده  تجمـع  خرمشهر و آبادان مقابل در دشمن كه دهند مي خبر جنوب از
 و باشـند  آماده كه گفتم هوايي نيروي به. كند مي استفاده هم شيميايي از و دارد باران گلوله

 اسـتفاده  جنوب به شمال از نيروها انتقال براي ها استانداري امكانات از گفتم وزير نخست به
 .باريد باران كمي. رسيديم منزل به شب ده و نيم ساعت. شود
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 حملـه  از نگرانـي  بـر  مبنـي  ،بـود  زيادي مراجعات. رفتم مجلس هساعت هشت و نيم صبح ب     

 و] خوزسـتان [ اسـتاندار ] محـسن ميردامـادي   آقـاي   [ شـد  معلوم و آبادان و خرمشهر به عراق
 بـه  انـد  خواسـته  مـردم  از و اند كرده خطر اعالن اهواز جمعه امام]  اهللا موسوي جزايري    آيت[

 وزارت دربـاره . آمـد  نـوري  عبداهللا آقاي. شود اعالن صراحت اين با ودنب قرار. بروند جبهه
 كارهاي دفترم در عصر. شد صحبت مسلح نيروهاي تشكيالت طرح دفتر وسازندگي   جهاد

 . دادم انجام را مجلس
 كه دادم توضيح. كردند نگراني اظهار آبادان جزيره براي و   آمدند خوزستان نمايندگان

 اي خامنـه  اهللا آيت دفتر در قوا سران جلسه شب.  است شده ارسال عدفا براي هايي كمك چه
 

جويانه عليه واشنگتن   ها معتقدند كه تصميم ايران مبني بر خودداري از دست زدن به اقدام تالفي       تديپلما«:  خبرگزاري رويتر اعالم كرد    - ١
اكبـر هاشـمي   .  باشـد  المللي در جنگ اين كشور عليه عـراق مـي   براي سرنگوني يك هواپيماي ايرباس ايران اير، به دليل كسب حمايت بين           

مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران گفت كه ايران دست به خطر مهجـور مانـدن در                 رفسنجاني رئيس مجلس و جانشين فرمانده كل قوا در          
ايران اميدوار است كه سازمان ملل را براي بدست آوردن حداقل شرايط براي پايان دادن به جنگ متقاعد                  » .افكار عمومي جهان نخواهد زد    

 » .باشد  در جنگ هفت ساله خليج فارس ميسازد كه اين شرط محكوميت عراق از سوي سازمان ملل به عنوان متجاوز
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 او بـه  ضمناً. كرد مشورت امنيت شوراي درباره ،است نيويورك عازم كه واليتي دكتر. بود
 متجـاوز  عنـوان  بـه  عـراق  تـا  كننـد  اقـدام  سياسـي  طريـق  از جنگ مسئله حل براي شد گفته

 توافق به جمهور رئيس و وزير نخست. كرديم مذاكره هم دولت كابينه درباره. شود شناخته
 كابينـه  كه كنم اقدام اعتماد رأي به الزام حذف براي من ،مجلس در فردا شد قرار. نرسيدند
 .رسيدم خانه به شب دوازده ساعت نزديك. دهد ادامه ديگر سال تا موجود
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 جلـسه  شـروع  از قبـل . كـردم  كـار  ساعت هشت  تا. رفتم مجلس بهساعت شش و نيم صبح      
 كـه  ،نامـه  آئـين  45 مـاده  اجـراي  عدم فوريتي دو طرح با كردم توصيه نمايندگان به رسمي
. كنند موافقت ،بگيرد اعتماد رأي ،مجلس جديد دوره هر ابتداي در كرده موظف را دولت

 نماينـدگان  قـوي  اكثريـت  ،كـشور  مـشكالت  و جبهـه  پـشت  و جبهـه  جاري وضع خاطر به
 . آمدم دفترم به. 1شد تصويب طرح فوريت دو و كردند موافقت
 صـحبت  حـج  زمـان  هـاي  برنامه درباره. آمد] ب رئيس مجلس  ينا[ كروبي] مهدي[ آقاي

 مجلـس  اداري امـور  بـراي  كتيرائي] مرتضي[ آقاي. نيستيم موافق تند كارهاي با گفتم .كرد
 ،دارنـد  جلـسه  آينده هفته كه خبرگان] اعضاي مجلس [ از پذيرائي براي گفتم .كرد اجعهمر

 امـور  در نماينـدگان  همكاري براي هايي طرح. آمدند نمايندگان از جمعي ظهر. شود آماده
 . دادند ارائه جنگ

 سازماني ارتش هاي خانه از بخشي دادن درباره و آمد] وزير دفاع[ جاللي سرهنگ عصر
 

بايد كابينه خود را   نظام نامه داخلي مجلس، نخست وزير ايران در گشايش هر دوره مجلس مي145طبق اصل « :  راديو بي بي سي گفت- ١
ر دولـت در مجلـس   يكـشنبه گذشـته گروهـي از نماينـدگان هـوادا     . به آن معرفي و وزراي خود را در معرض قضاوت نمايندگان قرار دهـد           

به گفته اين دسته از نماينـدگان  .   نظام نامه داخلي به خاطر موقعيت استثنايي كشور به اجرا گذاشته نشود         145طرحي را پيشنهاد كردند اصل      
وز بايد تحكيم گردد و امـر       مجلس به واسطه جنگ و انتخابات رياست جمهوري كه به زودي برگزار خواهد شد، موقعيت كابينه كنوني مي                 

هنگامي كه اين طرح مورد تصويب قرار گرفت، اعضاي شوراي نگهبان كه در مجلس حضور داشتند، اسـتدالل نماينـدگان را نپذيرفتنـد و                        
بايـد در مجمـع تـشخيص مـصلحت كـه       طبق دستور آيت اهللا خميني اختالف نظرهاي شوراي نگهبان و مجلـس مـي          . اين طرح را رد كردند    

 ».وراي نگهبان، قوه قضائيه و نماينده خود آيت اهللا خميني است، به مورد بحث و جدل گذاشته شود ش،مركزي از نمايندگان مجلس
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 را هـا  ارتـشي  گفـتم . كـرد  مشورت ،اند شده آوري جمع جمشيد محله از كه فاسدي نزنا به
 . كند مي ناراحت

 ؛داشـت  مطـالبي  كـل  سـتاد  دربـاره . آمد] رئيس ستاد كل ارتش   [ شهبازي] علي[ تيمسار
 از مخـصوصاً  و نيستند راضي ارتش امور در دولت دخالت از. هايي ناراحتي و دارد ابهاماتي
 .باشد ستاد رئيس معاون كه دارد ارتش براي كل فرماندهي تشكيل يشنهادپ. ستاد انحالل

 در فـساد  اتهامـات  كيفيـت  بـه  راجـع . آمـد  ارتـش  دادستان اتابكي] اهللا  آقاي سيد لطف  [
 دربـاره . آمـد  روحـاني  دكتـر . كننـد  تعقيـب  شـدت  با گفتم كه پرسيد تسليحاتي خريدهاي

 . آمدم خانه به شب. كرديم مذاكره دهيفرمان رسيدگي حوزه و ستاد و سفر و جنگ مسائل
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 و جنـگ  كارهـاي  بـه  تلفنـي . بـستم  را جبهـه  بـه  سفر چمدان. بودم منزل در ظهر نزديك تا

 از برداشـت  رهدربـا  مطـالبي  و آمد امام بيت از انصاري] محمد علي [ آقاي. پرداختم مجلس
 اعـزام  و پرسـنلي  امـور  بـراي . آمـد  افـشار ]  عليرضـا [ آقاي. گفت را بيت به مردم مراجعات
 دربـاره . آمـد  احمـدآقا  حـاج . داشت پيشنهادي كشوري سپاه درباره و مطالبي رزمي نيروي
مـشاور نظـامي نخـست      [ آبـادي  فيروز] حسنسيد  [ دكتر آقاي. كرديم مذاكره جنگ آينده
 . كنم بررسي شد قرار كه آورد يياهپيشنهاد كل ستاد تشكيالت بارهدر. آمد] وزير

 مـن  بـا  هم مهدي. كرديم حركت مهرآباد فرودگاه سوي بهدوازده ظهر    ساعت نزديك
 زمـين  بـه  شـيراز  هـوايي  پايگـاه  دريـك و نـيم       نزديـك  و كـرديم  پروازدوازده و نيم    . آمد

 پرسي احوال فقط و بودند منتظر پايگاه نفرماندها. كرديم صرف هواپيما در را ناهار. نشستيم
 در رودي كنـار  در ظهـر  از بعـد  پنج ساعت. كرديم حركت اهواز سوي به ماشين با و كردم
زنـدگي   وضـع  از مردم. كردم صحبت بومي افراد از نفر سه دو با. خوانديم نماز كوين قريه

 . بودند راضي
 چـشم  بـه  جـا  همـه  آب وتورهـاي م و هـستند  آبـادي  پر و آباد ها دره ،ممسني منطقه در

 نمـاز . رسيديم اهواز به شب يازده ساعت. است كار مشغول صيفي مزارع براي كه خورد مي
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 . شد انجام شام و
 اعـالم  كـل  ستاد فردا و شود مي كامل امشب ،حلبچه تخليه كه داد اطالع شمخاني آقاي
 عمـران  حاجمنطقه   رد كه دادند اطالع مجلس دفتر از. گفت را اعالم مضمون ؛كرد خواهد
 داشتم خفيفي درد گلو. است نشسته عقبشيلر  در ارتفاع از ارتش و دارد نيرو تجمع دشمن

 .نمودم مصرف]  آنتي بيوتيك[ كپسول چند امروزبه خاطر آن  كه
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 بـه . جنـگ  مـشكالت  و راه خـستگي  ،ام خـسته  ؛نخوابيدم ديگر و شدم بلند صبح نماز براي

 هـاي  خـانواده  بـه  گرفتـه  تـصميم  آمريكـا . دادم گـوش  انگليس و آمريكا راديوهاي مطالب
 حادثـه  همـين  عواقـب  دربـاره  هـا  بحث بيشتر. بدهد غرامت ايراني ايرباس هواپيماي شهداي

 راديـو  گرچـه  ؛دهـد  تـشكيل  هجلـس  مـا  خواسته  ب امروز است بنا كه امنيت شوراي واست  
 . است درست ،سي بي بي خبر شد معلوم بعداً و افتاده تأخيربه  روز دو كه گفت انگليس
 توضـيح  را نقاط ساير و خرمشهر و آبادان جزيره پدافند وضع. آمد رضائيمحسن   آقاي

 كـه  كـرده  حملـه  حمـزين  و زبيدات منطقه به دشمن  ،شش و نيم   ساعت كه دادند خبر. داد
 انـد   كـرده  دفـع  را حمله گفت مي اولي خبرهاي معمول مطابق. كنند مي دفاع آن از ها تشيار

. شده استفاده شيمياييسالح   از. شكسته خط نقطه چند در گفتند معمول مطابق كم كم ولي
 . استشده تمام كلي به كار يازده ساعت حدود كه شد معلوم بعداً

 و انـد  رسـيده  آنجـا  بـه  فـراري  نيروهـاي  هك رسد مي خبر نبرد منطقه نزديك شهرهاي از
 خـالي  را لـشكر  قرارگـاه  و كرده نفوذ ها عقبه عمق به و دارد حضور دهلران جاده در دشمن
 يـك  ،هـايي  قايق كه داد اطالع]  فرمانده نيروي دريايي سپاه [ عالئي] حسين[ آقاي. اند كرده
 . اند شده رگيرد آمريكا كوپترهاي هلي با و اند زده را كويت نفت حامل كشتي

] يحيـي رحـيم   [ و رشـيد ] غالمعلـي [،  شـمخاني ] علـي [ ،رضـائي محسن   آقايان هم عصر
ــاره و آمدنــد صــفوي  شــب. زديــم حــرف مــسلح نيروهــاي ســازمان و دفــاع و جنــگ درب
 را آبـادان  و خرمـشهر  از دفـاع  بـراي  خـود  هـاي  برنامـه  و آمدند نجف و كربال هاي قرارگاه
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 و آبـادان  و اهـواز  از حفاظت براي موانع و استحكامات نامهبر و آمد رزمي مهندسي. گفتند
 . گفت را خرمشهر
 وزير نخست با. كرديم صحبت مسلح نيروهاي آينده و كل ستاد برنامه درباره شب آخر

. شـد  اعـالن  امـروز  و كـرديم  صـحبت  حلبچـه  از نـشيني  عقـب  اعالميه درباره ارشاد وزير و
 .كنم مصاحبه كه خواست من از و است نيروها اماعز در آن منفي آثار نگران وزير نخست
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 گـوش  داخلـي  و خـارجي  اخبـار  بـه  و كـردم  مطالعه هشت صبح  ساعت تا صبح نماز از بعد
 از اي عـده . دخواهنـ  نمـي  البـد  ؛اسـت  كـم  جبهـه  وضـع  درباره ها غربي منفي تبليغات. دادم

 ســطحي مــصدوم. فرســتادم زبيــدات ديــروز ارتــشي مجروحــان عيــادت بــراي را پاســداران
 خبرنگارهـا  بناسـت . اند شده مرخص اكثراً. است كم جدي مصدوم ولي است زياد شيميايي
 تا بيندازند تأخير را جبهه به خود سفر كه كردم صحبت تلفني اي خامنه آقاي با. بيايند امروز

 و بگـويم  هست كه گونه آن را وضع و برگردم تهران به من و شود برگزار انخبرگ اجالس
 . بروند جبهه به ايشان سپس و كنيم صحبت هم امام با

 و اطالعـات  كه خوزستان از پدافند كلي طرح درباره. داشتيم سپاه فرماندهان با اي جلسه
. بـدهيم  اجـرا  دسـتور  شد ارقر ،گرفته قرار ستاد تأييد مورد و داده پيشنهاد كل ستاد عمليات
 ويـژه  نيـروي  صورت به كه است اين حضار تمايل. كرديم صحبت سپاه آينده درباره سپس
 معـادل  درجـات  بـا  اضافي نيروهاي و بماند گردان پنجاه و يكصد حدود در انقالب پاسدار
 درجـات  معـادل  ولـي  ديگر اسامي با ،ويژه نيروي درجات و بروند ارتش به ارتشي درجات

 بـراي  سـپاه  سـران  امضاي به و بنويسند را خود پيشنهاد شد قرار. شود تنظيم ارتشي وهاينير
 . بدهند ما بهبررسي 
 در و رفته دست از 77 لشكر تعادل ،دشمن فشار اثر بر كه رسيد اطالع هم فكه منطقه از
 عابـديني  آقـاي  قـول  از وزيـر  نخـست . اند خواسته كمك سپاه از و نيست فرماندهان كنترل

 خـوش  عـين  جديـد  پدافنـدي  خـط  در كـه  ارتـش  شده آوري جمع نيروهاي كه داد طالعا
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 از نيـروي  كـه  نيـست  معمول. اند شده متفرق هم باز ،دشمن بمباران با شدن مواجه با اند رفته
 . كند مي ديكته را آن نيرو قلت ولي ،گذاشت خط در مجدداً را گسيخته هم

 در فرمانـدهي  وضـع  بـه  شـديدي  انتقادات. آمدند خراسان و خوزستان اناستاندار عصر
 جمـالي  سـرتيپ  .انـد   نكـرده  ايفا درستي نقش فرماندهان كه داشتند زبيدات شكست جريان
 انهـدام  و دشـمن  عمليـات  گـزارش  و آمـد ] نيـروي زمينـي ارتـش     [=  نزاجافرمانده   جانشين
 در نيروهـا  دنـ  ا  مـدعي  و شكسته شيميايي فشار با را مقدم خطدشمن   .داد را خودي نيروهاي

 . 1اند كرده مقاومت خوب جلو
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 لشكر فرمانده كوثري] اسماعيلمحمد  [ آقاي ،نماز از بعد. شدم بيدار صبحساعت سه و نيم     
 گـردان  هـاي  ماقـدا  و عبـاس  دشت منطقه در خود مشاهدات از و آمد) ص( رسول حضرت
 تحـت  ها عراقي پيشروي مقابل در اقدام براي را گردان سه شده قرار ؛گفت خودش ارسالي

  .دهد قرار ارتش امر
 نيروهـاي  اعـزام  و گـردآوري  جهـت  در آينـده  الزم اقـدامات  دربـاره  شمخاني آقاي با

  .شد صحبت منطقه به متواري
 پايگـاه  به تأخير با و رفتيم شتباهيا را راه مقداري. كرديم حركت اميديه پايگاه سوي به

 
گويد واحدهاي تانك آن كشور پس از تارومار كردن خطوط دفاعي ايران مشرف بر جاده ميان                 عراق مي «:  راديو صداي آمريكا گفت    - ١

فرماندهي عالي عراق اعالم كرد كه بـراي اولـين بـار در شـش               . اند  ايران شده هاي جنوبي در خاك       بغداد و بصره، وارد بخش مركزي جبهه      
يك عضو فرماندهي عالي عراق  گفت كه نيروهاي آن كشور ظـرف چنـد روز         . سال گذشته نيروهاي عراقي شهر دهلران را تصرف كردند        

هاي عراق است كه از ماه آوريل گذشـته بـا    ه پيروزيپيشروي در جبهه جنوبي تازه ترين مورد از  سلسل  . آينده از دهلران خارج خواهند شد     
هاي ايران در كارزار، ظاهراً باعث شده كه رهبران ايران استراتژي خود را مورد تجديد نظـر       شكست. بازپس گيري شبه جزيره فاو آغاز شد      

يـان گفـت كـه آنـان در عـوض اميـد بـه            اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس و جانشين فرمانده كل قواي ايران، خطاب به ايران             . قرار دهند 
رفسنجاني گفـت رهبـران ايـران بـه ايـن نتيجـه       . پيروزي، با چند حمله كوتاه مدت، اكنون بايد خود را براي يك جنگ طوالني آماده كنند              

نشين حلبچه در وي گفت عقب نشيني ايران از شهرك كرد.  ضروري بوده است،اند رسيدند تغييراتي كه نيروهاي ايران در مواضع خود داده
اي را  ايـران بعـداً عقـب نـشيني تـازه     . شمال شرقي عراق يكي از اين تغيير مواضع بوده و اظهار داشت كه تغييرات ديگري در پي خواهد بود  

 ».اعالم كرد



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
210  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 منـزل  به. كرديم پرواز تهران طرف به استار جت و فالكن فروند دو با شش ساعت. رسيديم
 آنهـا  بـراي  جنگ مسائل درباره و بروم مجلس به كه داشتند اصرار مجلس نمايندگان. رفتم

 . شد موكول شنبه روز بهاين كار . بدهم توضيح
 ،جبهه اخير مسائل به توجه با،  جنگ آينده درباره مذاكره براي كه خواستم قوا سران از
منطقـه   از قـرار  طبـق  ما نيروهاي كه داد خبر خاتمي ] سيد محمد [آقاي . بيايند منزل به عصر
 اوضـاع  مـورد  در جبهه با مكرراً. كنيم اعالن خودمان شد قرار ؛اند نشسته عقب عمران حاج
 و جبهــه وضــع. آمدنــد احمــدآقا وقــوا  ســران ،ظهــر از بعــد  پــنجســاعت. بــودم تمــاس در

 .گفتم را اخير رويدادهاي
 براي جمعي دسته و گرفت قرار نظر اتفاق مورد جنگ ختم سياست ،بحث كمي از بعد
 مـذاكره  بـه  و خوانـديم  امام با را عشاء و مغرب نماز. رفتيم امام خدمت جنگ ختم پيشنهاد
 . كشيد طول ساعت يك از بيش جلسه. نشستيم
 و قـدرت  و خودي عده و امكانات و روحيه ضعف و جنگ مشكالت از مبسوطي رحش

 450 آن بـراي  سـپاه  كـه  را خوزسـتان  از پدافنـد  مـشكل  و داديم توضيح را دشمن امكانات
 تخـصيص  بـا  و اسـت  خواسته توپخانه گردان 120 و زرهي گردان 60 و پياده نيروي گردان

 بـا  شـده،  هـم  اكنون هم و شد خواهد پذير بآسي شدت به خطوط بقيه ،مقدار اين سوم دو
  .دادم توضيح را ها شكست جزئيات ،ايم نبرده خوزستان به را نيرويي چنين اينكه

 يـا  598 قطعنامـه  پـذيرش  بـا  جنـگ  ختم گفتيم همگي ؟چيست حل راه فرمودند ايشان
 را اول احتمال كه اهللا حزب مردم ناراحتي و بودند دشمن وفاي عدم نگران امام. ديگر شكل

 صـلح  مثبـت  آثار و مردم از عظيمي بخش خوشحالي مقابل در هم را دوم احتمال و ضعيف
 از بعـد  ،آينـده  در صـلح  پـذيرش  بـه  اجبـار  بينـي  پيش ،اين بر عالوه و ،دانستيم تحمل قابل

 . اجباري نيروهاي خاصيتي بي و داوطلب نيروي كمي علت به بيشتر خسارات تحمل
 مـديران  و روحانيت وجوه از جمعي حضور با فرمودند و ردندك موافقت ايشان سرانجام

 و نماينـدگان  و جمعـه  ائمـه  از ليـستي  و برگشتيم منزل بهما  . 1شود گيري تصميم مسئوالن و
 

روسـي، فرانـسوي و   ارسال مستمر تجهيزات . الملل از عراق در حال به نتيجه رسيدن بود  حمايت هشت ساله نظام ظالمانه بين67 در سال   - ١
 با وجود –هاي سبك و سنگين و نيز تجهيزات استراتژيك به عراق در حدي بود كه توان ارتش عراق را در پايان هر سال  غيره اعم از سالح

 هـاي مـالي فـراوان       كمـك . نمـود    بيش از توان آن در آغاز همان سال مي         –منهدم شدن بسياري از تجهيزاتش به دست قواي مسلح ايران           
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 شـد  تهيـه ... و نگهبان شوراي] حوزه علميه قم و اعضاي    [ مدرسين جامعه روحانيون و وزراء
  .كردند تصويب كه فرستاديم امام تصويب براي و

 كـه  ،گرفتـه  را نوسـود  دشمن كه داد اطالع كشور وزير] آقاي محتشمي پور  [ شب آخر
 اسـتمداد  شـده  ديـده  زاهدان در كه وبا شبيه جديد مرض معالجه براي وا  .شد تكذيب بعداً
 .داد اقدام دستور بهداشت وزير به وزير نخست. كرد
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محمـد  [ آقـاي . خواسـت  كمـك  بـرادرش  مشكل برايو   آمد بنا حسين علي. بودم منزل در
 جلـسه  در مـن  كـه  انتقـادي  از و داد توضـيح  بـسيج  درباره. آمد بسيج مسئول رحماني] علي

 
            كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس خصوصاً عربستان سعودي و كويت نيز بـه حـدي بـود كـه هرگـز حكومـت عـراق، احـساس فـشار

انتقـال تكنولـوژي پيـشرفته و مـشاركت     . كـرد  كرد و از اعتبارات و دالرهاي نفتي آنان در معامالت خـارجي خـود هزينـه مـي        اقتصادي نمي 
اي   ، ارتـش عـراق را بـه قـدرتي فرامنطقـه            از جمله استفاده از گازهاي سمي و شيميايي        ر جمعي هاي كشتا   هاي غربي در ساخت سالح      دولت

اي و جاسوسي غرب خصوصاً آمريكا و نيز مشاركت مستشاران نظامي روسي  برخورداري ارتش عراق از اطالعات ماهواره. تبديل كرده بود
رهبري مستبدانه حكومت عراق نيز كه      . دهي ارتش عراق را افزايش داده بود      و آمريكايي در تجزيه و تحليل توان نظامي ايران، قدرت فرمان          

هاي خارجي گشته وارتش عراق  هاي ارتش قرار داده بود، مكمل كمك طبقات مختلف مردم اين كشور را  مسلح كرده و در اختيار سازمان
هاي اقتصادي عليه ايران و مسدود   و در نقطه مقابل، تحريماز سوي ديگر. را به حدي رسانده بود كه آماده به دست گرفتن ابتكار عمل باشد

كردن هرگونه معامله نظامي با ايران كه از همان روزهاي اول جنگ آغاز شده بود، همچنـين جنـگ نفـت كـه اقـدامي جهـاني عليـه ايـران                              
هـا كـه بـا     بود و همچنين حمله به كشتي دالر رسانده 7اي كمتر از  هاي آخر جنگ، قيمت نفت را گاهي به بشكه          شد و در سال       محسوب مي 

 و  – كه در اختيار عراق قرار گرفتـه بـود           –هاي تجاري ايران به وسيله هواپيماهاي فرانسوي          حضور آمريكا در خليج فارس و بمباران كشتي       
 نيروهاي مسلح ايران را به حداقل صادرات و واردات ايران را نيز با مشكل روبه رو كرده بود، همگي دست به دست هم داده بودند كه توان  

 اين امكان را بـه وجـود آورده بـود كـه             1366در همين راستا وارد نشدن آسيب اساسي به ارتش عراق در سال             . حداقل ممكن كاهش دهند   
 جهاني تري به خود بگيرد و همزمان با آن، نوعي اجماع    تهاجمات جديد عراق عليه جمهوري اسالمي ايران، روز به روز شكل تهديد كننده            

عليه ايران در حال شكل گيري باشد به طوري كه هرگونه اقدام سياسي، اقتصادي و نظامي بر ضد جمهوري  اسالمي ايران در افكار عمومي 
ماندگي خودي در برابر دشمن انجاميده  هاي جهاني عليه ايران به عقب      شد، لذا در حالي كه خالء ناشي از تحريم          جهان، موجه نشان داده مي    

رتري عراق را در مسابقه افزايش توان و توسعه سازمان رزم آشكار كرده بود، وضعيت جنگ عليه ايران تغييـر كـرد، بـه همـين دليـل در                             و ب 
اي كـه ممكـن بـود         انـداز تيـره     اي كه به امام ارائه شد، عدم امكان دستيابي به پيروزي، قطعـي قلمـداد شـده بـود؛ چـشم                      گزارش كارشناسانه 

اين عوامل، امام خميني را برآن داشت كه با يك تصميم ناگهاني، اوضاع             . ور به پذيرش شرايط ناگوار شكست باشد      جمهوري اسالمي مجب  
 .  را به نفع ايران تغيير دهند
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 كـه  بـود  ناراحـت  ،بـودم  كـرده  سـپاه  فرمانـدهان  بـا  ايشان تند اظهارات به نسبت نمايندگان
 . است كل ستاد در عضويت خواستار ؛دادم يدلدار

 همـشيره . گفـت  جنـگ  مـسئله  در مردم و نيروها يرتح و سرگرداني درباره. آمد محسن
 والـده  وضـع  از و كرديم ديدار و گوو گفت مقداري. آمدند بستگان و شريف محمد و طيبه
 . متگريس شريفيان محسن شهيدش فرزند ياده ب طيبه همشيره با و پرسيدم نوق در

 مـذاكره  يكشنبه روز موعود جلسه در بحث محتواي و بحث شيوه درباره. آمد احمدآقا
. داشـت  شـكايت  نفـت  وزارت مديران از يكي از و آمد ساالري عباس آقاي. شد مشاوره و

 يـك  جبهـه كمـك بـه      بـراي  و آمـد  طباطبائي و مهري خانواده از كويتي شهيد يك همسر
 . آورد تومان ميليون

 جبهـه  گزارش. آمدند رشيد] غالمعلي[ و سعدي] حسنيحسين  [ شمخاني،] يعل[ آقايان
 مقدم خط پذير آسيب نقاط از ارتش،  امكانات و نيرو حفظ براي داشتند پيشنهاد و دادند را

 .1شود روشن جنگ كلي سياست تا كنند صبر گفتم. كند نشيني عقب
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 را سـفر  روزهـاي  مانـده  عقـب  كارهاي از مقداري. رفتم مجلس بهساعت هفت و نيم صبح      

 
كـه در روز قبـل از جلـسه شـوراي امنيـت بـراي رسـيدگي بـه مـسئله سـرنگوني هواپيمـاي            » ويليام وبستر«  رئيس سازمان جاسوسي سيا     - ١

ايران سعي دارد سازمان ملل را تحـت فـشار قـرار دهـد تـا            «: كرد، گفت   يران، با روزنامه وال استريت ژورنال آمريكا مصاحبه مي        مسافربري ا 
همچنين ايران در نظر دارد تا از اين مسئله استفاده كرده و نشان دهد از زماني كـه         . آمريكا را به دليل حمله به هواپيماي ايرباس محكوم كند         

هاي تجاري به دو برابر افزايش پيدا كرده است  هاي خليج فارس شده، حمله به كشتي گذشته وارد آب) تير(آمريكا در ژوئيه   نيروي دريايي   
بيند و فكـر   اي از تغيير در تاكتيك نظامي ايران نمي افزايد كه  او نشانه وبستر مي» .آميز گشته است    و پرواز هواپيماهاي مسافربري نيز مخاطره     

طرف ناوهاي آمريكا موشك شليك كند، اما اعتقاد دارد اگر حركت سازمان ملل توسط واشنگتن وتـو   ن در نظر داشته باشد به    كند ايرا   نمي
ها بسيار شكيبا هستند، ولي صبر ايران  ممكن است لبريـز   ايراني«: وي گفت. هاي آمريكايي را مورد حمله قرار خواهد داد   شود، ايران هدف  

وبستر در ادامه مصاحبه خود به تغييراتي كه در تصميمات رهبران ايـران رخ داده اشـاره كـرد و اظهـار     » .منجر گرددشده و به اقدامي نظامي    
دانـست بـا      وبستر كـه نمـي    . باشد  شود، آقاي هاشمي رفسنجاني مي      ها ديده مي    عقيده وي مسئول تغييراتي كه اخيراً در تاكتيك ايراني          نمود به 

كنـد   رو توصيف كرد، اما سپس گفت احساس مي عنوان راديكال و ميانه  اني را توصيف كند، ابتدا وي را به       الفاظ غربي چگونه آقاي رفسنج    
   . 25/4/67، »هاي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي گزارش«نشريه :  منبع ».گراست او يك مصلحت
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 موسـوي ] عبدالواحـد [ و بيـات ] اسداهللا[  ،كروبي] مهدي[ آقايانساعت نه و نيم     . دادم انجام
 . نگرانند؛ آنها شد مذاكره جنگ درباره. آمدند الري

 امينـي، ] ابـراهيم [ مـشكيني، ] علي[ ياتآ خبرگان مجلس رئيسه هيأت ياعضا ده ساعت
 بـه  و گذاشـتم تنهـا    را آنهـا  .آمدنـد  دفتـرم  به] خرم آبادي [ طاهري] حسن[ و مؤمن] محمد[

 بـا  رابطه در را خود تكليف و جنگ اوضاع خواستند مي كه رفتم نمايندگان از جمعي جلسه
 ذهنـي  زمينـه  كه گفتم را گجن مشكالت و كردم ايراد مفصلي صحبت. بدانند جاري وضع
 ولـي  ،گفـتم  جنـگ  وضـع  از آوري نگرانـي  مطالـب . كنم آماده صلح پذيرش براي را آنها

 . 1نگفتموجود داشت،  كه را بدتر چيزهاي
 دكتـر  ظهـر  نماز از بعد. كرديم مذاكره خبرگان جلسات برنامه درباره. برگشتم دفترم به

 مـذاكره  جنـگ  امـور  درباره و گفتم ايشان هب را جنگ ختم با امام توافق خبر. آمد روحاني
 598 قطعنامـه  پـذيرش  كيفيت دربارهبا او   . آمد الريجاني] محمد جواد [ آقاي عصر. كرديم
 .شد شروع كار معمول مطابق. رفتم خبرگانمجلس  جلسه به. كرديم مذاكره
 ابـ  ديگـر  نفـر  چنـد  و] نماينده ولي فقيـه و امـام جمعـه رفـسنجان          [ هاشميان محمد آقاي
 عفـو  حكـم  در امـام  چـون  ؛داشـتند  مخالفت جلسه در كرماني فهيم] مرتضي[ آقاي حضور
 بـه . 2شـود  حـل  آميـز  مـسالمت  صـورت  بـه  شد بنا. نكند شركت سياسي امور در اند فرموده

 
در ايـن زمينـه كـه آيـت اهللا روح اهللا خمينـي از           » ياس«گزارش اخير سازمان اطالعات مركزي آمريكا       «: نوشت    روزنامه نيويورك تايمز      - ١

برد، بار ديگر اين بحث را در داخل دولت ريگان دامن زده كه آيا رهبر ايران مدتي طوالني به بقاي خود ادامه خواهـد                        سرطان كبد رنج مي   
ني گزارشي اسـت كـه سـيا ظـرف مـاه      هاي كنو  كانون بحث،داد يا نه و اينكه مرگ وي بر آينده جمهوري اسالمي چه اثري خواهد داشت          

اهللا اشاره شده كه در چنـد سـال         در اين گزارش به چندين بيماري آيت      . اهللا را توصيف كرده است     گذشته نوشته و در آن افول سالمت آيت       
الً بـه خـاطر     خمينـي احتمـا   ] امـام [رود كـه      اهللا خميني به كبـد او سـرايت كـرده و گمـان مـي               سرطان آيت . گذشته رو به وخامت نهاده است     

كند كه آيت اهللا خميني احتماالً ظرف چنـد مـاه آينـده فـوت      گيري مي سيا  چنين نتيجه. هاي كليه نيز تحت درمان قرار گرفته است     نارسايي
 ».خواهد كرد

ژيم شـاه، حـاكم    آقاي مرتضي فهيم كرماني نماينده دوره اول و دوم مجلس شوراي اسالمي، از جمله روحانيون انقالبي و زندان رفته ر      - ٢
گيـري مبـارزات مـردم بـه      او فردي به نام آقاي فدايي از آوازه خوانان قبل از انقالب را كـه در جريـان اوج              . شرع دادگاه انقالب كرمان بود    

 محكوميت وي كه صدور حكـم و اجـراي آن متأسـفانه           . صفوف مخالفين شاه پيوسته بود، ظاهراً به خاطر سوابق قبلي به اعدام محكوم كرد             
امام خميني پس از وصول گزارش، دسـتور رسـيدگي فـوري            . گزارش شد ) ره(خارج از روال قانوني و تأثرانگيز بود، خدمت حضرت امام           

صادر نمودند و آقاي مرتضي فهيم كرماني را به خاطر صدور اين حكم ناروا از كار بركنار و از دخالت در مسائل سياسي منع كردند و طبق               
، جلـد  »صحيفه امـام « كتاب ←.  دلجويي از خانواده آقاي فدايي و پرداخت ديه و اعاده حيثيت از ايشان دستور دادند              احكام شرع، نسبت به   
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني66بيست و يكم، صفحه 
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 . كند
 كلـي  اسـتراتژي  و دفـاعي  خطـوط  دربـاره . رفـتم  كـل  ستاد جلسه به سپس و برگشتم دفترم
 صحبت تواند مي هم جنگ تداوم اصل هدربار ستاد گفتم من. شد مذاكره جنگ
 شـركت  جمهـور  رئـيس  ضـيافت  در كـه  خبرگـان  جمع در. رفتم جمهور رئيس دفتر به
 منظـور  بـه  را نماينـدگان  جلسه هاي حرف همان و كردم صحبت جنگ درباره ،بودند كرده
 .گفتم هم آنها براي ها واقعيت اب كردن آشنا و جنگ ختم براي سازي زمينه

 مطـالبي  امـام  كـه  داد خبـر  احمدآقا. داشتيم احمدآقا وقوا   سران با ديگري هجلس سپس
 مخالفت اظهار از را افراطي افراد و اند كرده موافقت بس آتش با و اند نوشته فردا جلسه براي
 سـر  بـر  .كنـد  مـي  كـم  را بـس  آتـش  پـذيرش  داخلـي  مشكالت نوشته اين. اند داشته حذر بر

 خانـه  بـه  شـب  دوازده سـاعت . نمـوديم  بحـث  قطعنامـه  يرشپـذ  و فـردا  جلسه اداره كيفيت
 .بودند رفته هاشميان مهدي با مرعشي مريم ازدواج مراسم برايآنها . نبودند ها بچه. رسيدم
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 نشيني عقب ديگر مناطق و دهلران زا دشمن. خواندم را ها گزارش. رفتم مجلس به وقت اول
 در امام نظر توجيه و شنيدن براي كه اي جلسه در. رفتم اي خامنه اهللا آيت دفتر به. است كرده

 از جمعـي  و مجلـس  نماينـدگان  از جمعي. كردم شركتبود،   شده منعقد بس آتش پذيرش
حوزه علميـه  [ مدرسين جامعه و خبرگانمجلس  و نگهبان شوراياعضاي   از جمعي و وزراء
 . بودند نظاميان از جمعي و] قم

 را امـام  پيـام  احمـدآقا  و كردنـد  كوتـاهي  صـحبت  جلـسه  مدير عنوان به اي خامنه آقاي
 نظامي فرماندهان اعتراف بنابر ،ها يزود اين به پيروزي به اميد عدم آن مضمون كه خواندند

 دولـت  كه سپاه فرمانده نامه براساس جنگ براي زيادي امكانات درخواست و ارتش و سپاه
 چـون  و تـصميم  اين با مخالفت از ها افراطي تهديد و نهي سرانجام و نيست آن انجام به قادر

 . كردند گريه جمعي و داد قرار تأثير تحت را جلسه ،داشت آوري تأثر مضامين
 نظـامي،  فرمانـدهان  سـپس . دادم توضـيح  را تـصميم  ايـن  علـل  ،مفصل بيان با من سپس

 وزراي] آقايان ايرواني و روغني زنجاني[ و گفتند را نظامي علل شمخاني و سعديحسني 
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 بـراي  راهكارهـا  و نظرهـا  اظهار سپس. گفتند را جنگ ادامه مالي مشكالت برنامه و اقتصاد
 نظـر  نفـر  دو يكـي . بودنـد  راضي و موافق حضار اكثريت. گرديد مطرح امام نظر شدن پياده
 . نيفتاد مقبول كه نشود تمام امام نام به كه ندداد

 شـوراي  598 قطعنامـه  پذيرفتن ،راهكار بهترين. يافت ادامه بحث هم ناهار و نماز از بعد
 كـه  دشـمن  بـا  برخـورد  و توجيـه  و تبليـغ  كيفيـت  در تـذكرات  و شد داده تشخيص  امنيت

 . شد يادداشت
 [= قـضايي  عالي شوراي رئيس و وزير نخست جمهور، رئيس حضور با اي جلسه سپس

 بهكه   گذاشتيم قرار و داديم تشكيل الريجاني] محمد جواد [ و احمدآقا ،] رئيس قوه قضائيه  
 اولـين  در شـود  ابـالغ  ملـل  سـازمان  در] نماينـده دائـم ايـران     [ محالتي ] محمد جعفر  [آقاي

 هـم  كـل  دسـتا  و شود اعالن ايران طرف از قطعنامه پذيرش ،ملل سازمان دبيركل به فرصت
 اسـتفاده  سـوء  يـت عموق از عـراق  كه شود داده باش آماده جبهه در نيروها به و بدهد اعالميه
 . نكند

ــه ــتم مجلــس ب ــاك. رف ــراي و دادم انجــام را اره ــاي ب ــوگيري و توضــيحي كاره  از جل
 نبـود  قـرار  اول. شد مربوط مراكز با مذاكره و مشاوره ،داغدار يا داغ افراد هاي العمل عكس

 تـدبير  ولـي  كننـد  تأييـد  هـم  امـام  ،مـا  اعـالن  از بعـد  كـه  بود قرار و بنويسند چيزي امام كه
 كـار  احمـدآقا  .احتمـالي  مـشكالت  حـل  بـراي  ؛نوشـتند  پيـام  امام و شد واقع مؤثر احمدآقا
 .1داد انجام بزرگي

 
 

 
در پيامي كـه  . ار عمل به دست ايران بيفتدالمللي را به نفع ايران تغيير داد و سبب شد بار ديگر ابتك      پذيرش قطعنامه، اوضاع داخلي و بين      - ١

 :امام خميني به مناسبت پذيرش قطعنامه صادر كردند، آمده بود
 .تر است، ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم   قبول اين مسئله براي من از زهر كشنده-»
رين نفس بجنگم، اما تصميم امروز فقط براي تشخيص مـصلحت بـود و تنهـا بـه       من با شما پيمان بسته بودم كه تا آخرين قطره خون و آخ             -

 . ام ام، با خدا معامله كرده اميد رحمت و رضاي او از هر آنچه گفتم، گذشتم و اگر آبرويي داشته
گذرد ولي    ه به شما سخت مي    دانم ك   مي... تان دست برداريد،      اي حاضر نيستيد كه از غرور مقدس        ام، اي كساني كه لحظه       فرزندان انقالبي  -

تان اينگونه نيست؟ ولـي       تر از عسل در پيش شماست، مگر براي اين خادم           دانم كه شهادت شيرين     گذرد؟ مي   مگر به پدر پير شما سخت نمي      
يـد و بدانيـد كـه       تـان بنگر    ها نگه داريد، با غضب و خشم بر دشمنان          تان را در سينه     بغض و كينه انقالبي   . تحمل كنيد كه خدا با صابران است      

 .متن كامل پيام در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است« .پيروزي از آن شماست
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 دشـمن  بـا  درگيـري  بـر  مبني خبري هيچ ها جبهه از. ماندم منزل در ظهر از بعد سه ساعت تا

 زمينـي  نيـروي  فرمانـده  تعـويض  بـه  راجعو   آمد. خواستم را شهبازي] علي[ سرتيپ. نرسيد
 . كرديم مذاكره ارتش مشترك ستاد حذف و ارتش

 بـا  مـام ا گفـت . شد مذاكره بس آتش توضيح و تبيين كيفيت درباره. آمد احمدآقا حاج
 از بعـضي  و هـستند  هـم  ناراحـت  ولي ،دانند مي فرد به منحصر راه را بس آتش تصميم اينكه
 . زنند مي دامن را ناراحتي اين هم خانواده ياعضا
اعـضاي  [ و نماينـدگان  ،ظهـر  از بعـد  سـاعت پـنج    بـراي  گفتم مجلس عمومي روابط به
 و نظـامي  سـران  و دولـت  هيأت و قضاييعالي   شوراي و نگهبان شوراي و خبرگان] مجلس
 آقاي كه داد اطالع واليتي دكتر. كند دعوت مجلس به را روحاني هاي شخصيت و انتظامي

 و دادهسـازمان ملـل      دبيركـل  بـه  را اي خامنه آقاي پيام نيويورك در محالتي] محمد جعفر [
 اعـالم  را آن ظهـر  از بعـد  دو ساعت در هم ما شد قرار.  است كرده بس آتش پذيرش اعالن
 آقـاي  نامـه  خبـر  نقـل  بـا  پـذيرش  اعـالم  كـه  بود قرار  و كرد تهيه اي اعالميه كل ستاد. كنيم
 .بشود اي خامنه

. بـود  شده شروع تازه خبر جهاني انعكاس. رسيدم مجلس به ظهر از بعدساعت سه ونيم    
 آقاي. دارند ناراحتي اظهار جمعي و خوشحالي اظهار جمعي. است گونه دو مردم هاي تلفن
 تـصميم  علت من و خواند را امام پيام احمدآقا و كردند كوتاهي صحبتجلسه   در اي خامنه
 حاضـران  از كليه  ب را مخالفت ابراز زمينه كه است اي گونه به امام پيام. دادم توضيح را امام
 . نكرد نارضايتي ابراز كسي نتيجه در و كند مي سلب
. آمدنـد  هـم  خـاتمي ] د محمـد  سـي [ و وزيـر  نخـست  و اي خامنـه  آقايـان . آمدم دفترم به
 شـده  ارزان تومـان  هزار پنج ،ساعت چند همين ظرف در طال سكه كه داد خبر وزير نخست

 .  استكرده افت آزاد بازار در تومان چهل دالر و
 در صداوسيما و مطبوعات نمايندگان با اي مصاحبه. شد مشاوره توجيهي كار ادامه براي
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 را كارهـا  دفتـرم  در ده صـبح   ساعت تا. 1دادم را آنها تسئواال جواب و دادم انجام باره اين
 . است مثبت نوعاً و يافته عظيمي انعكاس خارجي هاي گزارش در. داد انجام

 و افراطيـون  از بعضي انحرافي تبليغات و كارشكني احتمال و آمد كروبي] مهدي[ آقاي
 شـد  مـي  اگـر . كـرد  ردبرخـو  جديت با بايد گفت و داد تذكر را سپاه افراد از بعضي منجمله

 ،دارد وجود نظامي اسرار پيام در چون ولي گرفت مي را چيز همه يجلو ،خواند را امام پيام
 در. آمـدم  خانـه  بـه . بدهنـد  توضـيح  ديگـري  پيـام  در امـام  است قرار و نيست خواندن قابل
 .2هست مردم نامتناسب العمل عكس از نگراني هم من خانواده ياعضا

 
 شوراي امنيت سازمان ملل از سوي 598 آقاي هاشمي در يك كنفرانس خبري نظريات خود را پيرامون داليل و شرايط پذيرش قطعنامه - ١

جانشين فرمانده كل قوا در ابتدا، تصميم اخير را . گاران در اين زمينه پاسخ گفتجمهوري اسالمي ايران بيان كرد و به سئواالت متعدد خبرن         
تـصميم  . يك تصميم تاريخي خواند و متذكر شد با تصميم حضرت امام براي پذيرش آتش بس، فصل جديدي در تاريخ ما باز خواهد شد                  

 عمده اين مسائل جزو اسرار نظامي و سياسي اسـت از توضـيح       جمهوري  اسالمي ايران متكي به خيلي از مسائل است كه فعالً به علت اينكه              
اي را بـا حـضور علمـا و           حـضرت امـام مـا را مـأمور كردنـد تـا جلـسه              «: هايي از اين مـصاحبه آمـده اسـت         در بخش . شود  آن صرف نظر مي   

م حضرت امام در اين جلسه قرائـت و  جلسه مورد نظر تشكيل شد و پيا. هاي مسئول تشكيل دهيم و همزمان پيامي را نيز ارائه دادند         شخصيت
مردم عزيز به طور . در نهايت شيوه كار ما مشخص گرديد و اولين گامي كه برداشته شد اعالم پذيرش قطعنامه بود. مورد بررسي قرار گرفت

 انقـالب ومـردم     اين تصميم با نظر حـضرت امـام و در جهـت مـصالح اسـالم و                . كامل در جريان جزئيات امور و مسائل قرار خواهند گرفت         
آقاي هاشمي در ادامه اين     » .البته توجيه اين مسأله به زمان نياز دارد       . شود  اي از ضعف وسستي در آن مالحظه نمي         عزيزمان اتخاذ شد و شبهه    

ا تمـام  اخيراً استكبار جهـاني بـ  «:  از سوي جمهوري  اسالمي ايران شد، گفت        598مصاحبه پيرامون شرايط و عللي كه باعث پذيرش قطعنامه          
توان و مجدانه تصميم گرفته بود كه از پيروزي سريع ما ممانعت به عمل آورد و پافشاري ما در ايـن مقطـع خـاص ممكـن بـود وارد آمـدن                                

هـا در خلـيج فـارس در سـرنگوني هواپيمـاي مـسافربري                نمونه آن نيز قساوت عجيب آمريكـايي      . اي به مردم ما و عراق شود        خسارات عمده 
 آواره   نيـز  راخود العاده صدام در داخل عراق بود كه با بمباران شيميايي هزاران روستا، مردم كشور           يران و قساوت فوق   جمهوري اسالمي ا  

شد  ها توسط صدام نيز يكي از داليل بود و مالحظه مي استفاده گسترده از گازهاي شيميايي در جبهه    . و متواري كرد و آنان را قتل عام نمود        
. سـابقه و غيرقابـل بـاوري را در اختيـار او گذاشـته بـود                 به صدام اجازه ارتكاب جنايات بزرگـي را داده و امكانـات بـي             كه استكبار جهاني،    

 كتـاب  ←»  .داد كه مصلحت منطقه و دو ملت ايران و عراق اين است كه قطعنامـه پذيرفتـه شـود                مجموعه اين شرايط و ادله ديگر نشان مي       
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي سال «

موفقيت آقاي هاشمي رفسنجاني جانشين فرمانده كل قوا در خنثي كردن فعاليت آناني كه خواستار ادامه جنگ هستند، تا حـد زيـادي             «- ٢
روزنامـه انگليـسي    مفـسر خاورميانـه     » ديويـد هرسـت   «اين نتيجه گيري تفـسيري بـه قلـم          » .گيري امام خميني بستگي خواهد داشت       به موضع 

كـه  » هرسـت «نوشـته   بـه  . ها بوده است شايعه پذيرش آتش بس از سوي ايران، هفته پيش در تهران بر سر زبان   : نويسد  است كه مي  » گاردين«
انـي  هايي از خاك عراق كه در دسـت قـواي اير   هاي ايران از قسمت اخيراً در تهران بوده است، شايعه از اين قرار بوده كه سري عقب نشيني           

موقعيت ضعيف ايران در جنگ و تالش آقاي رفسنجاني » جنگ زده«اي با  عنوان  وي در طي مقاله. بود، مقدمه اعالم آتش بس قطعي است
« . نيـست » متعصبان« براي بدست گرفتن ابتكار عمل را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و تأكيد كرد كه جانشين فرمانده كل قوا مورد اعتماد                       

آقاي رفسنجاني بدون شك اميدوار است با بازسازي سياست جنگي ايران ابتكار نظامي را بار ديگر به چنگ آورد و اما     «: نويسد  مي» هرست
 ».اين كار در بهترين شرايط به زمان احتياج دارد
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 مـسئله  مهمتـرين  هـا  گـزارش  در. نرفتم مجلس جلسه به ،جنگ امور خاطر به. رفتم دفترم به

 حـسن  ،جهـاني  مراكـز  در هـا  دولـت  همـه  تقريباً. 1است ايران سوي از 598 قطعنامه پذيرش
 . اندازد تأخير به خواهند مي رسد مي نظر هب و افتاده انفعال به عراق. اند كرده استقبال
 در اخالل جهت در كه كرده هوايي حمله اقتصادي صنعتي مركز هفت به عراق عصر تا
 بـراي  البـد . اسـت  ايـران  اقتـصاد  بنـاي  زيـر  به زدن ضربه نيز و ما تحريك براي و بس آتش

 دانـد  مـي  تاكتيك يك را ما اقدام است گفته ،آينده در مسلح نيروهاي تقويت از جلوگيري
 . صلح به تصميم نه و

 بـه  رسيدن جهت در سياسي حركت تداوم هدايت و كنترل درباره و آمد روحاني دكتر
 يـك  امروز. گذاشتيم عراق امروز حمالت درباره مثل به مقابله قرار و شد مذاكره بس آتش

 را شـمن د هواپيمـاي  سـه  اسـت  مدعي هوايي نيروي و داديم دست از را     4 - ي اف هواپيما
 .آمـد  قطعنامـه  اجـراي  پيگيـري  كيفيـت  بارهدر مشورت براي واليتي دكتر عصر. است زده

 اخـالل  عـراق  اگركه   بگويند كل دبير به شد قرار و ندارند اي عجله دشمنان كه است معلوم
 

فرماندهي « :  يونايتدپرس نوشتخبرگزاري. المللي داشت هاي بين اي در رسانه  از سوي ايران بازتاب بسيار گسترده598 پذيرش قطعنامه - ١
كل نيروهاي مسلح ايران به نمايندگي دولت ايران اعالم كرد كه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل را كـه خواسـتار آتـش بـس فـوري در                            

كنون بايد ديـد    اند گفتند ا    هاي غربي كه اين جنگ شديد را زير نظر داشته           اما ديپلمات . جنگ هشت ساله ايران و عراق است، پذيرفته است        
كه اين اقدام نيروهاي مسلح از طرف افراد تندرو و همچنين پاسداران داوطلب كه خواهان متجاوز اعـالم شـدن عـراق قبـل از توافـق بـراي                            

رسد اكبر هاشمي رفسنجاني كه بـين روحـانيون حـاكم ايـران        به نظر مي  : ها گفتند   ديپلمات. مذاكرات صلح هستند، حمايت خواهد شد يا نه       
اعراب و مسلمانان از اين خبر كه ايـران قطعنامـه    «خبرگزاري رويتر نوشت    »  .شود، طراح بيانيه نيروهاي مسلح است        ميانه رو شناخته مي    يك

. »گرا در ايران به گروه مكتبي است كنند،  اين نشانگر موفقيت رهبري مصلحت   شوراي امنيت براي آتش بس با عراق را پذيرفته استقبال مي          
 شـوراي امنيـت توسـط ايـران بـا ابـراز رضـايت و احتيـاط         598فرانسه از كاخ سفيد نقل كرد كه آمريكا از خبر پذيرش قطعنامه   خبرگزاري  

تواند هم براي ايران  پذيرش قطعنامه كه توسط دفتر آقاي هاشمي ر فسنجاني اعالم شد، مي« :   راديو بي بي سي گفت  ».فراوان، استقبال كرد  
در هشت سال گذشته، شعار انقالب ايران كه در هر تظاهراتي طنين افكنده، جنگ جنگ تا پيـروزي         . خطراتي باشد و هم براي عراق مولود      

اين تغييـر سياسـت شـديد و ناگهـاني بـه طـور عمـده        . با اعالميه امروز ايران، اكنون آشكارا چشم به صلح از راه ديپلماسي دوخته است   . بود
پذيرش «: راديو صداي آمريكا گفت» . ك ماه و نيم پيش به جانشيني فرمانده كل قوا منصوب شد         ابتكار آقاي هاشمي رفسنجاني است كه ي      

حكومت اسالمي ايران با تغيير ناگهاني . اي را در همه سطوح به همراه داشته است  شوراي امنيت از سوي ايران واكنش گسترده598قطعنامه  
:  منبـع  ».كنـد  ها موافقت مـي  پذيرد و با برقراري آتش بس در جبهه اي امنيت را مي    شور 598همه مواضع قبلي خود اعالم داشت كه قطعنامه         

 . 1367تير ماه ، »هاي ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي گزارش«نشريه 
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 بـس  آتـش  دربـاره و   آمدنـد  اسـتانداران . شـود  عوض تصميم هم ايران در است ممكن كند
 تواننـد  نمـي  چون. دارند مشكل مردم توجيه براي ونگرانند   كار عواقب از. داشتند سئواالتي

 من مصاحبه در شده مطرح محورهاي همان روي گفتم. است مشكل توجيه ؛بگويند  حواض
 . كنند تكيه

 جنـگ  و صـلح  دربـاره  مقداري. كردم شركت مصلحت تشخيص مجمع جلسه در شب
 تـصويب  كـه  بـود  دسـتور  در مجلـس  نامه آئين 145 ماده اجراي توقف طرح و شد صحبت

 . شود معرفي مجلس به گيري رأي براي كابينه شد قرار و نشد
 منتـشر  فـردا  بناست كه امام بيانيه در كه دادم تذكر احمدآقا به. رسيدم خانه به وقت دير
معـاون وزيـر خارجـه      [ وورنتـف  آقـاي  بناسـت  چـون  ؛نباشـد  شـديد  ها روس به حمله ،شود

 ادامـه  بـه  را عـراق  اسـت  ممكـن  ،كنـيم  خـشمگين  را آنها اگر. بيايد نايرا به فردا]  شوروي
 . كنندرداوا كارشكني و شرارت
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 داشـته  تحركـاتي  پيرانـشهر  غـرب  و مهران در دشمن. پرداختم جنگ امور به. بودم منزل در
 دوكـان  سـد  برق تأسيسات ما ؛بوده طرف دو از بمباران مورد يك. ست ا شده سركوب كه
 .1را ملك باغ خانه تلمبه عراق و را

 
، از موضع هاي متعدد تهاجم خود را ادامه داد تا با تصرف خرمشهر و باختران  پس از آنكه ايران قطعنامه را پذيرفت، عراق با بهانه جويي- ١

، 31/4/1367هاي خود را تحميل كند، بدين منظور در تـاريخ        برتر و به عنوان طرف پيروز بر سر ميز مذاكرات صلح بنشيند و بتواند خواسته              
– لشكر در منطقه شمال خرمـشهر و جنـوب اهـواز بـا هـدف دسـتيابي بـه جـاده اهـواز                  6اي را با استعداد       ارتش اين كشور عمليات گسترده    

در پي اين اقدام دشمن، امام خميني به سپاه پاسداران هشدار داد كه از دست دادن خرمشهر به                .  و سپس تهديد خرمشهر، آغاز كرد      خرمشهر
در خوزستان جنگ بسيار شديد و سـختي در گرفـت؛           . العاده وضعيت بود    اين هشدار نشان دهنده حساسيت فوق     . معناي فروپاشي سپاه است   

در .  خرمشهر حمله كرد ولي هر بار با مقاومت نيروهاي سـپاه و بـسيج عقـب رانـده شـد                –ي تصرّف جاده اهواز     در سه روز دشمن دوبار برا     
 هم زمان با حمله به جنوب، ارتش عراق در جبهه مياني از قصرشيرين تا مهران نيز حمله كرد و براي هجوم سازمان منافقين 3/5/1367تاريخ 

. شروع شد) كرمانشاه( به منطقه باختران  ) منافقين(سپس هجوم نيروهاي ضدانقالبي مجاهدين خلق . در آن منطقه زمينه الزم را فراهم آورد       
هـاي جنـوب و غـرب،     وقتي حضور گسترده مـردم در جبهـه  . اين نوعي آزمايش بقاي اقتدار امام و مشروعيت نظام پس از قبول قطعنامه بود       

  مهوري اسالمي قادر است يك بار ديگر همه چيز را از ابتدا شروع كند، عـراق               حمالت دشمن را در هم كوبيد و مردم نشان دادند كه ج           
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 بـس  آتـش  شـدن  رسـمي  زمـان  تا كه خواسته طرف دو از]  سازمان ملل [ امنيت شوراي
 بازرسـي  نتيجـه  و آمـد ] قائم مقام وزير اطالعـات    [ فالحيان] علي[ آقاي. كنند خويشتنداري

 فرمانـدهي  بازرسـي  دربـاره  و دانـد  مي مقصر را سپاه و ارتش كه آورد را نمهرا در شكست
 . شود صادر ايشان نامه ب حكمي شد قرار. شد مذاكره
 طـرف  از پيغـامي  كـه  بـود  آورده را] اطالعـات [ وزارت معـاون  زادگـان  موسـوي  آقاي
 اينيازهـ  هـم  حاضـرند  ايـران  بـا  رسـمي  روابـط  بـه  رسـيدن  بـراي آنها  . داشت ها آمريكايي
 كوشـش  عـراق  شـدن  شناخته متجاوز جهت در هم وبدهند   را ما هاي طلب هم و تسليحاتي

 صـحبت  ديگـر  مـوارد  دربـاره  بودنـد  صـادق  اگـر  ،شـود  كـار  سومي روي فعالً گفتم. كنند
 صادق نيست معلوم. باشد آنها با رسمي تماس گونه هيچ كه نيست مصلحت فعالً و كنيم مي

 برايـشان  سياسـي  رسـوايي  ،آنهـا  انتخابـات  جريـان  در كـه  رسندت مي هم ما از ضمناً و باشند
 . بودند مهمانمان بستگان ظهر. كنيم درست
 ؛شـد  خوانـده  اخبار در امروز ،مكه خونين فاجعه سالگرد و حج به راجع امام مفصل پيام
 آورده جالبي مطالب امنيت شوراي قطعنامه پذيرش به راجع و است محتوي پر و قوي خيلي
 هـا  خيلـي  البـد . كـرديم  گريـه  حـسابي  عفـت  و مـن . 1گرفتنـد  عهده به را مسئوليت و بودند

 
از اينكه بار ديگر در باتالقي كه هشت سال در آن سرگردان بود، وارد شود، صرف نظر كرد و به بهانه جويي در مورد برقراري آتش                نيز

 .بس پايان داد

نامه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود، اين است و اما در مورد قبول قطع«:  در اين پيام آمده است   - ١
كه من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نظـام و كـشور و انقـالب را در اجـراي آن              

كنم، و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به        خودداري مي ديدم؛ ولي به واسطه حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعالً               مي
نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي سطح باالي كشور، كه من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامـه و آتـش                            

در آينده ممكن است افرادي آگاهانه يا از روي ناآگاهي       . ..انمد  بس موافقت نمودم؛ و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام مي              
خبرند    اينها يقيناً از عوالم غيب و از فلسفه شهادت بي؟ها و ايثارها چه شد ها و شهادت در ميان مردم اين مسئله را مطرح نمايند كه ثمره خون

ق  اخالص و بندگي نهاده است، حوادث زمان به جاودانگي و بقا دانند كسي كه فقط براي رضاي خدا به جهاد رفته است و سر در طب و نمي
و ما  براي درك كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصله طوالني را بايد بپيماييم و در گـذر زمـان و                      . سازد  اي وارد نمي    و جايگاه رفيع آن لطمه    

خوشـا بـه   !  خوشا به حال شما ملت...الم را بيمه كرده استمسلّم خون شهيدان، انقالب و اس. تاريخ انقالب و آيندگان آن را جستجو نماييم       
ام و جـام   و بـدا بـه حـال مـن كـه هنـوز مانـده          ! هاي معظم شـهدا     خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودين و خانواده         ! حال شما زنان و مردان    

و بدا به حال آناني كه در    . كنم  اس شرمساري مي  ام، و در برابر عظمت و فداكاري اين ملت بزرگ احس            زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشيده     
تفـاوت و يـا    بدا به حال آنهايي كه از كنار اين معركه بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظيم الهي تا به حال سـاكت و بـي       ! اين قافله نبودند  

 كنم كه نگذاريد انقالب بـه دسـت    مي من در ميان شما باشم و يا نباشم به همه شما وصيت و سفارش    ....انتقاد كننده و پرخاشگر گذشتند    
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 . گرفت خواهد را ناراحت و تند افراد العمل عكس يجلو حدودي تا و اند گريسته
 امروز و ديروز نفتي تأسيسات به وارده صدمات درباره] وزير نفت [ آقازاده] غالمرضا[ با

 . كند درست ما براي سوخت شكلم خواهد مي عراق. نيست كم ؛كردم صحبت
 آمـاده . دادم دلـداريش . كرد گريه كمي. است ناراحت. آمد رضائي محسن آقاي عصر
 كـه  باشـد  داشـته  تلويزيوني مصاحبه فردا شد قرار. بماند خود سمت در گفتم ؛است استعفاء
 زيـد  از داشـت  پيشنهاد. بشود بيشتر روحيه هم سپاه هاي بچه براي و شود رد بازداشت شايعه
 . است دشمن حمله احتمال. پذيرفتم ؛كنيم نشيني عقب عراق خاك در

 حركـت  ايران سوي به ملل سازمان مأمور نفر ده فردا داد اطالع ناصري] سيروس[ آقاي
 شهبازي تيمسار.  است شده صادر هم ايرباس سقوط مورد در امنيت شوراي بيانيه و كنند مي
 .دارد مشترك ستاد انحالل با مخالف نظر ؛آمد
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 اخـالل  بـس  آتش در عراق كه آيد برمي ها گزارش از. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 تجـاوز  و شيطنت قصد كه است معلوم. رود مي طفره مستقيم مذاكره لزوم بهانه به و كند مي
 صـحبت  ،امـام  ديـروز  اطالعيـه  دربـاره  علنـي  جلسه در. دارد بيشتر زامتيا آوردن دسته  ب و

 
اكيداً به ملت . نگذاريد پيشكسوتان شهادت و خون در پيچ و خم زندگي روزمره خود به فراموشي سپرده شوند. نااهالن و نامحرمان بيفتد

بـا  . ل مسئله جنـگ نيـست  كنم كه هوشيار و مراقب باشيد، قبول قطعنامه از طرف جمهوري اسالمي ايران به معناي ح   عزيز ايران سفارش مي   
. توان به طور قطع و جدي پيش بيني نمود اعالم اين تصميم، حربه تبليغات جهانخواران عليه ما كند شده است؛ ولي دورنماي حوادث را نمي

 فعـالً چـون   ....هـاي تجاوزگرانـه خـود ادامـه دهـد      ها به همان شيوه ها دست برنداشته است؛ و چه بسا با بهانه جويي       و هنوز دشمن از شرارت    
. هاي خود ادامه دهند ها براي دفاع در برابر شيطنت استكبار و عراق به مأموريت گذشته تمامي نظاميان، اعم از ارتش و سپاه و بسيج در جبهه   

در صورتي كه اين مرحله از حادثه انقالب را با همـان شـكل خـاص و مقـررات مربـوط بـه خـود پـشت سـر گـذارديم، بـراي بعـد از آن و                         
 در اين روزها ممكن است بسياري از افراد ....زندگي كشور و سياست كل نظام و انقالب تذكراتي دارم كه در وقت مناسب خواهم گفتسا

هر چند اين مسئله به خودي خود يك ارزش بسيار زيباست، اما . به خاطر احساسات وعواطف خود صحبت از چراها و بايدها و نبايدها كنند
تر است؛ ولـي راضـي بـه رضـاي خـدايم و            گويم كه قبول اين مسئله براي من از زهر كشنده            من باز مي   ....به آن نيست  اكنون وقت پرداختن    

اي كه تذكر آن الزم است، اين است كه در قبول اين قطعنامه فقـط مـسئولين كـشور ايـران بـه       و نكته. براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم 
، 74، جلد بيست و يكـم، صـفحه   »صحيفه امام« كتاب ←» .و كشوري در اين امر مداخله نداشته است      اند و كسي      اتكاي خود تصميم گرفته   

 . متن كامل اين پيام در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است).ره(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
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 و شـده  بهتر امام بيانيه از بعد نمايندگان افكار عمومي جو. برگشتم دفترم به. 1كردم مفصلي
 . استشده كاسته ها اعتراض و ها ناراحتي از

 خـصوص  ايـن  در نماينـدگان  وضـع  و جنـگ  امـور  دربـاره . آمـد  محمدي آقا] علي[آقاي  
 . كرديم حبتص
 كنـد  عوامـل  درباره و آمدند خارجه وزارت از ناصري] سيروس[ و الريجاني] محمدجواد[

مـدير  [ اصـغري ] محمـد [ آقـاي  ظهـر . گفتند خارجه وزارت در بس آتش تعقيب كار كننده
  جهت در همكاري عدم و كيهان در افراطي عوامل نفوذ از. آمد] مسئول روزنامه كيهان

 
انـسان در مقابـل ايـن       .  ي اول  انقالب منتقل كـرد      پيام تاريخي حضرت امام امت، جامعه ما را به فضاي روزها          «:  در اين نطق آمده است     - ١

گيـرد، خـود بـه خـود و بـدون توجـه، بـا همـه وجـود            هاي بسيار زيبا و قابل فهم براي آحاد مردم قرار مي            مفاهيم بسيار بلند كه در اين قالب      
خورد و هوشياري و آگاهي و تدبير كه در  روح جوان و سرشار از انرژي كه در بند بند مطالب اين پيام به چشم مي    . آورد  سرتعظيم فرود مي  

تواند از يك انسان عادي و معمولي  كند كه اين گونه نوشتن و  اين گونه حرف زدن، نمي سراسر مطالب اين پيام ريخته، انسان را مطمئن مي
ابعي دارد كـه مـافوق تـصورات    اينها نشان اين است كه رهبريت عظيم ما و اين شخصيت بزرگوار تـاريخ اسـالم، رابطـه بـا منـ                  . منشاء بگيرد 

تبلور رهبري قـاطع، حكـيم، شـجاع، هوشـيار و در     .  رسد گيرد كه دست ما به آن منابع نمي كند و از منابعي مي محدود و معمولي ما فكر مي  
من ديـروز  . بينيم ييك كلمه سزاوار و شايسته جانشيني ائمه معصوم را ما در  اين تصميم شجاعانه ايشان و هم در توضيحات سازنده ايشان م       

اختيـار    اطـالع بـودم، بـي       كه اين پيام را شنيدم با اينكه قبالً مطلع بودم كه ايشان درصدد دادن پيامي هستند، ولـي از مـضامين و الفـاظش بـي                         
ايـن پيـام   هركس بـا  .  طبعاً يك چنين حالي را خيلي از مردم داشتند.كردم گريستم و در مقابل آن روح بلند احساس ذلت و كوچكي مي       مي

اي كه امام در اين مقطع گرفتنـد بـراي پـذيرش قطعنامـه شـوراي امنيـت كـه مـا          اصل تصميم شجاعانه. ... كند چنين حالتي دارد     برخورد مي 
و اينكه وقتي مصلحت . فرمودند، چه مقدار منافات داشته دانيم با فطرت و روحيه عظيم و قوي و قاطع ايشان كه در گذشته اين را نفي مي مي
سالم را تشخيص داد، اين گونه آگاه و شجاع و بدون يك ذره پرده پوشي فرمود من تا چند روز پيش نظرم غير از اين بـود و امـروز نظـرم              ا

اين حرف از يك پيرمرد سالخورده محبـوب عظـيم   . اين است و آبروي خودم را اگر داشته باشم، با خدا بر سر مصالح مسلمين معامله كردم  
گي سابقه ندارد كه حرف خودش را به اين آساني پس بگيرد و يك راه جديدي را ترسيم بكند كه براي بعضي از افكار                        عزيزي كه در زند   

را در حديبيـه  ) ص(من به واقع تبلور تصميم پيغمبر اكرم  . انگيز باشد، بزرگترين نشانه عظمت روح و سالمت روان است           ساده انديش سئوال  
اشـك  ) ص(آن روز كه اطرافيـان پيغمبـر اكـرم        . بينم   پيام جبرئيل انجام گرفت، در اين حركت امام مي         كه به دستور صريح خداوند جهان و      

همـان را كـه   » انا فتحنا لـك فتحـاً مبينـا   « : گفتند ما ذليل شديم با امضاي اين پيمان نامه، قرآن در مقابل آنها فرمود     ريختند و به پيغمبر مي      مي
گرچه مـا امـروز   . و بعد هم تاريخ نشان داد كه چه فتح مبيني بوده. معرفي كرد» فتح مبين «قرآن كريم   كردند،    ساده انديشان، خفت تلقي مي    

انـد و بـه چـه دليـل ايـشان       بينيم ولي وقت الزم دارد كه در آينده بفهميم كه چه تصميمي ايشان گرفته مصالح اين اقدام امام را به روشني مي  
همين . وجود بياورند، در يك جهتي كه غير از حركت گذشته ما به صورت ظاهر بوده   عظيم را به  اند يكباره اينگونه اين حركت        حاضر شده 

ت پليـد واقعـي كـه داشـتند و در گذشـته                . اولين اثرش اين است   . حاال به روشني دشمنان ما خلع سالح شدند        چه خواهند كرد؟ يـا همـان نيـ
دهند، ديگر در دنيا گوش شنوايي نيست كه قبول    گونه ادامه مي    جنگيدند همان   يرياكارانه به عنوان صلح طلب اما جنگ افروز عليه اسالم م          
افروز و در افكار عمومي دنيا آن قدر اين قضيه موج انداخته كه ديگر به آسـاني                   بكند كه بعث عراق صلح طلب است و ايران انقالبي جنگ          

هاشـمي  « كتـاب  ←»  .يرد كـه ايـران انقالبـي جنـگ طلـب اسـت          هاي موجود حاضر نيست كه قبول بكند و بپذ         ترين انسان   هاي ساده  گوش
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367رفسنجاني، نطق هاي پيش از دستور سال 
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 ونماينده امام   [ خاتمي] سيدمحمد[ آقاي با. كرد استمداد و است شاكي جنگ ختم سياست
 تظـاهرات  اعـالن  دربـاره  نيـز  و كـردم  صـحبت  آنها كنترل درباره] سرپرست موسسه كيهان  

  .كنند تأييد ديگران و اعالن منتظري آقاي كه شده پيشنهاد امام بيانيه تأييد عنوان به مردمي
 در ماننرايسـف  .آمـد  دفـاعي  نيازهـاي  خريد امور براي] وزير دفاع [ جاللي سرتيپ عصر
 كار طرز از و آمد ترابي سرهنگ .آمدند صلح و جنگ سياست در شدن توجيه براي خارج
 ياسـر  و مهـدي . آمدم خانه به و كردم كار دفترم در نه صبح  ساعت تا. داشت گله كل ستاد
 .بوديم تنها عفت با .اند رفته همدانبه  صدر علي غار ديدن براي
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 حملـه  محورهـا  اكثـر  در جنـوب  تـا  شـمال  از عـراق  كه دادند خبر صبح اول. بودم منزل در
 و اهـواز  جـاده  به يهئطال و شككو از و خرمشهر به شلمچه محور در جنوب از : است كرده

 عمـران  حاج و شيرين قصر و سومار و ميمك در رهو داخلي هاي جاده در هور از ،خرمشهر
 مـذاكره  صرف شب تا وقتم تمام. اند كرده نفوذ خيلي جنوب و سومار و شيرين قصر در كه
 براي حمدآقاا ،ظهر از پيش. بود بد همه خبرها. شد نظامي مسئوالن و ستاد و جبهه با تلفن و

 توقـف  صـورت  در جنـگ  از بعـد  اقـدامات  و شـرايط  درباره مذاكره و جنگ اخبار گرفتن
 وزير معاون  اظهارات از گفت و آمد الريجاني] محمد جواد [ آقاي ظهر از بعد. آمد جنگ
 افغانـستان  مـسئله  صلف و حل تا جنگ ختم موافق ها روس كه است فهميده شوروي خارجه
 از و آمـد  هـم  احمـدآقا . است ها روس با هماهنگي با عراق امروز حركات احتماالً و نيستند
 .داشت نگراني اظهار خرمشهر احتمالي اشغال
 بررسـي  منظـور  بـه  را كـل  سـتاد  جلـسه  شـب . رسـد  مي عمومي بسيج پيشنهاد اطراف از

 شـرارت  ادامـه  صـورت  در نيروهـا  بـسيج  خـصوص  در عـراق  و امنيت شوراي به اولتيماتوم
 . شد تصويب تدريج به نيروها بسيج اما ؛نشد تصويب اولتيماتوم كهم تشكيل دادي

 رانـده  عقـب  يا نشسته عقب مرز نزديك تا خوزستان در دشمن كه رسيد خبر شب خرآ
 شــوهر الـديني  محـي  محمـود  كـه  داد خبـر  ياسـر . رســيدم منـزل  بـه  وقـت  ديـر  .اسـت  شـده 

 .مشد متأثر خيلي  است؛كرده فوت و سكته ،نصرت زاده همشيره
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 تصميم. 1بود ايران خاك در عراق پيشرفت تداوم از حاكي ،جنوب و غرب جبهه در خبرها
 بـه . دادم تهـران  از غيبـت  روزهـاي  در را امـور  بترتي. بستم را چمدان .بروم جبهه به گرفتم
 . شد الزم هاي توصيه كل ستاد

 و نيايـد  مـن  بـا  او شد قرار .كرديم مذاكره  ها برنامه و جنگ درباره آمد، روحاني تردك
 تقويت و نيرو اعزام براي و دهد تشكيل را فرماندهي حوزه نهادهاي و كند شركت ستاد در

 در مركـز  در حـضور  ضـرورت  بـراي  كـه  خواسـتند  مـن  از كـل  ستاد در. كند كمك جبهه
 شـاهد  و مانـد  تهـران  در شـود  نمي ديدم ولي كردم ترديد كمي؛نروم جبهه به جاري شرايط

 
ايران ممكن است خود را براي دست زدن به يك غافلگيري ديگر در جنگ خليج فارس كه به انـدازه          «:  خبرگزاري آلمان گزارش داد    - ١

فـارس   يك ديپلمات مطلع مـستقر در خلـيج       . هاي آتش بس سازمان ملل غافلگير كننده باشد، آماده كند          ر پذيرش درخواست  چرخش آن د  
معني است، مگر اينكه ايران  گفت تغيير ناگهاني اوضاع جبهه جنگ و قبول تسليم محض كه در قبول اين آتش بس نهفته است، دقيقاً بي          مي

داننـد، خاطرنـشان       درجه چـرخش ايـران را مـشكل مـي          180بنابراين منابع ديگري كه قبول      .  آماده كند  بخواهد صحنه را براي چيز  ديگري      
هاي قابل توجه ساز و برگ نظامي از        ها در تدارك براي يك تهاجم تازه، محموله         كنند كه طي سال جاري ميالدي گزارش شده، ايراني          مي

 اقدامات ايران در پي انتخاب دو ماه قبل هاشمي رفسنجاني به جانـشيني فرمانـدهي             .اند المللي دريافت كرده    هاي تسليحاتي بين    چين و واسطه  
يك ديپلمات غربي خاطرنشان ساخت كه رفسنجاني و حضور مداوم وي در صحنه سياسي ايران، گواه بارزي بـر نيرنـگ            . كل قوا آغاز شد   

اعمـال  »  نـه بازنـده  -نه برنـده  «ها جهت تحميل هدف  ابرقدرتدر اين جنگ يك توازن حساب شده از سوي  . باشد  بازي اسرارآميز وي مي   
رفـسنجاني كـه در حـال حاضـر از     . تواند اين استراتژي را به هم بزنـد     ها مي  شده و فقط يك اقدام سريع و غيرمنتظره به وسيله يكي از طرف            

ها اين  گيرد، گفت ايراني آتش بس بهره ميتجسم ايران به عنوان يك كشور صلح طلب و قراردادن اجباري عراق در يك موضع رد كننده             
نـشريه ويـژه خبرگـزاري    : منبـع  » .حقيقت را پنهان نكردند كه اثبات اين مسئله، يكي از اهـداف آنهـا در قبـول ايـن آتـش بـس بـوده اسـت          

 .10 ، صفحه 8/5/67جمهوري اسالمي، 
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 . بود دشمن پيشروي
 من با جنگ در شركت قصد به هم مهدي .كرديم حركت اتومبيل با ناهار و نماز از بعد
محسن هـم بـا جـديت توليـد انبـوه           . شد مي دهآما جبهه به رفتن براي داشت هم ياسر و  آمد

 و جـوش  ،امـام  پيـام  و جديـد  وضـع  اينكـه  مثـل  ؛كنـد    كيلومتري را دنبال مـي     130موشك  
 بـه  تـصميم  كه دادند خبر ستاد از.  است آورده وجود به ها رفته جبهه در اي سابقه بي خروش
 حقـوق  ردنكـ  اضـافه  و سـربازي  ضـرورت  دوره كردن زياد و احتياط دوره يك انيوفراخ

 . اند كرده العاده فوق را راديو برنامه وضعيتو  شده جنگي كشور جو. اند گرفته ها بسيجي
 عـوض را   لبـاس  و ماشـين  ،تهـران  و قم راه  بين .كرديم حركت ظهر از بعد يكساعت  

 نزديـك  و خوانديم دختر پل و انديمشك بين اي خانه قهوه در را عشاء و مغرب نماز. كردم
 از دشـمن  شـدن  رانـده  عقـب  خبـر . رسـيديم  دزفـول  هـوايي  پايگـاه  به شب ساعت دوازده 

 .شنيديم راديو از را سنگين تلفات با اهواز جاده و خرمشهر نزديك
 تعقيـب  مـرز  تـا  را دشـمن  گفـت . كردم صحبت تلفني رضاييمحسن   آقاي با پايگاه از
 مجمـوع  در. ديمخوابيـ  و خـورديم  انگـور  و پنيـر  ،نان ،شام. بود خوشحال خيلي و ايم كرده
 دشـمن  بمبـاران  مأموريـت  در كه پايگاه فرمانده بقائي] حبيب[ خلبان و گذشت سختي روز

.بود ناراحت سخت ،حالند بي و توان كم خيلي زميني نيروهاي اينكه از ،داشته شركت ٍ 

 و هـا  مـشورت  اينكـه  بـا  ،بـوديم  حلبچـه  از نـشيني  عقـب  تصميم آستانه در كه روزي آن
رعـون وجنُـوده    سرائيلَ البحر فَاَتبعهم ف    ا بِبنيو جاوزنا   « آيه. كردم استخاره ،بود مثبت ها رأي

   تّي اواً حدعاً وغيالغَرق    ب كَهقذا اَدر  ا نتالَ آم الا نت بِِ    نَّهاالّا الَّذي آم له  نُو اـ      ه ب َانَـا م نَسـرائيلَ و 
 بـس  آتـش  پـذيرش  پيـشنهاد  بـراي  كـه  گفتنـد  هـم  يمنتظـر  اللّـه  آيت بعد. 1آمد »المسلمين
 از پـس  كـه  زدم حـدس  .2آمده مطلب همين در ديگري آيه يا آيه همين ،اند كرده استخاره
 امـروز  و ندارد برايش خوبي عاقبت و دهد مي ادامه جنگ و تجاوز به صدام ،ما نشيني عقب

 
ستم و تجاوز آنان را دنبال كردند تا وقتي كه در شرف غرق شدن پس فرعون و سپاهيانش از روي . و بني اسرائيل را از دريا گذرانديم «- ١

يـونس،  مباركـه  سوره » .قرار گرفت، گفت ايمان آوردم كه هيچ معبودي جز آنكه بني اسرائيل به او گرويده، نيست و من از تسليم شدگانم         
  .90آيه 

بـه  ( پس فرعون همراه سپاهيانش آنها را دنبال كردند         : 78سوره طه آيه    » يمِ ما غَشيهم    فَاَتَعبهم فرعونُ بِجنُوده فَغَشيهم منَّ ال     «  آيه شريفه    - ٢
امـواجي كـه در    ( دريا بپوشانيد، آنچه پوشانيد ) آب(پس آنها را از ) هاي داخل دريا شدند    طوري كه پس از عبور قوم موسي، آنها وارد راه         

 ).انديشه بشر نگنجد، آنان را فرو گرفت
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 شـروع 
 .باشد خوبي

 

 1988 جوالي 24                           1408 ذيحجه 9    |   مرداد 2 كشنبه

 
 ضعف و نيروها ناگوار وضع و ارتش زميني نيروي 

فرم

 سـرعت  از. گفـت  را آينـده  برنامـه  و گذشـته  روز دو 
ج

 سـرگرم  انـد  مـدعي . بـرود  وانـد 
جم

 قرارگـاه  بـه  را آنهـا  ،توضـيح  و مذاكره مقداري از بعد و كنند مذاكره گي
بعث

 بـه  سـري  ،اهواز جمعه امام]  هللا موسوي جزايري  
يگ

 ،داوطلـب  نيروهـاي  هگـسترد  حـضور  ابـ  و بينـيم  مـي  جهـاني  سياسي جو در را آن هاي نشانه
 توانـد  مـي  شـلمچه  در آنهـا  امـروز  شكـست  و است خوب هم نظامي وضع دورنماي

 
ي
 

] نخـست وزيـر   [ موسوي مهندس آقاي و روحاني] حسن[ آقاي .شديم بيدار صبح نماز براي
فرماندهي درباره و كردند تلفن تهران از

 . گفتند... و نيروها كنترل در اندهان
 وارد گلـف  بـه  ساعت هشت    نزديك. كرديم حركت اهواز سوي به شش صبح  ساعت

 تحركي امروز دشمن گفت. كردم صحبت مقدم قرارگاه در صفوي] رحيم[ آقاي با. شديم
. فرستاده غرب به را نيروهايش اخيراً .است غرب از نيرو رسيدن منتظر البد و دهد نمي نشان
نبـرد  وضع .آمد رضاييمحسن   آقاي
 . است راضي مردمي نيروهاي ذب

فرمانــده [ ترابــي سـرهنگ  و ارتــش زمينـي  نيــروي فرمانــدهي جانـشين  جمــالي سـرتيپ 
 ؛گفتنــد را غــرب و جنــوب در ارتــش نيروهــاي وضــع. آمدنــد] فاظــت اطالعــات ارتــشح

ت مـي  خواهـد  مي جا هر به آنجاها در دشمن واست   بار اسف
 . هستند نيروها كارگيريه ب و سازمان تجديد و آوري ع

] نيروهـاي مـسلح   كـل   [ سـتاد  ياعـضا  از زنجـاني ]   روغنـي  سعودم[ و نبوي بهزاد آقايان
 آشنايي و نيازها و وضع از اطالع براي منطقه در فرماندهان با كه بودم خواسته را آنها.آمدند
جن منطقه با بيشتر
 . فرستادم ت

 جنـگ  زمان دادگاه مسئوليت واگذاري طالب. آمد] نماينده قم [ خلخالي] صادق[ آقاي
ا  آيت[ همراه گفتم. بود متخلفين تنبيه براي
 .بياورند گزارشي و بزنند ها قرارگاه و ان
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 در كـه  دشـمن  بـه  ،غـرب  در گفتم. هستند اآنه ي
جا

 برنامـه  ،آينـد  مـي  ـتان 
هم

 خيلـي  هـم  خوزستان هواي .دارد خوبي رواني تأثير ولي گيرد مي يآرام به كه
گر

درباره  يياهپيشنهاد رضايي آقاي. ندارد قبول سعدي حسني قاي
اخت

 را كار مقدمات گفتم ؛است عملي رسيد مي نظر به ه
 .نمايد مطرح كل ستاد در و كنند

 به ما رزمي نيروهايو   شده غرب گيالن شهر وارد دشمن كه رسد مي خبر غرب جبهه از
سازمانده مشغول و شوند مي جمع سرعت
 . كنند حمله شده پخش دشت و ها ده

. آمدنـد  ابراهيمـي  و] نماينده امام خميني در جهاد سـازندگي      [ نوري عبداهللا آقايان عصر
] محـسن [ آقـاي . اسـت  دسـتور  در گفـتم  ؛شـود  انجـام  انهـدامي  عمليات كه داشتند پيشنهاد

 بـا  كـه  داشـت  نامنظم هاي جنگ سازمان تشكيل پيشنهاد. آمد خوزستان استاندار ميردامادي
 .شـود  تشكيل سپاه فرمانده حكم با و سپاه امر تحت شد قرار ،سپاه فرماندهان موافقت جلب
خوزس بـه  روزهـا  ايـن  كـه  اي متفرقـه  نيروهـاي  تـدارك  و تنظيم براي

 . شد مشخص سپاه و خوزستان جنگ پشتيباني شوراي بين اهنگي
  رسـيدگي  جبهـه  متخلف نظاميان امور به كه نوشتم خلخالي] صادق[ آقاي براي حكمي

 اوايـل . باشـد  داشـته  تنبيـه  اختيـار  خودش است مايل او. بنمايد تشويق و تنبيه پيشنهاد و كند
 همـراه  هـم  سـليمي ] محمـد [ سـرتيپ . آمدند گلف به سپاهي لباس با اي خامنه اهللا آيت شب
 بـراي  ،هـا  روحيـه  بـردن  باال منظور به و بمانند منطقه در روزي چند رنددا خيال. است ايشان
 و رونـد  مي ها جبهه به كه اند كرده اعالن جمعه ائمه به پيامي در امروز .كنند صحبت ها يگان
. شده شروع ها جبهه سوي به علما حركت اكنون هم و بپيوندند آنهابه   كه اند خواسته آنها از

 است موجي
 . است م

 از و رفتـه  بيـرون  ابـاذر  پادگـان  از دشـمن  كه داد اطالع رضاييمحسن   آقاي شب آخر
آ ولي رفته هم غرب گيالن

 .داد سپاه فرمانده يارات
 و خرمـشهر  منطقـه  به كارون آب كردن روانه براي طرحي. آمد فروزنده] محمد[ آقاي

ك داشت دشمن ورود صورت در اهواز
 مهيا
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 بـه دوازده   سـاعت . خـورديم  صـبحانه  رودي ر

 مـشغول  هـم  سـومار  منطقـه  در و ،نيـست  گوينـد  مـي  اهپسـ  منـابع ؛ امـا    ت
عق

 و دارد قـرار  مـا  نفـس  تـازه  نيروهـاي  هجوم مورد محورها همه در البته. 
آس

 كه هم جديدي نيروهايو هدايت    ريع
 مي

 

 
 را هـا  صحبت آخرين و خوانديم نماز. شديم بيدار صبحچهار و نيم     ساعت اي خامنه ايآق با
] كرمانـشاه [=  بـاختران  سـوي  بـه  اتومبيـل  بـا  محافظـان  بـا  مـن  و ماندند ايشان. كرديم هم با

 آنهـا  كـه  ،بـرويم  زمينـي  نيروي جديد قرارگاه در قالّجه به كه بود قرار قبالً. كردم حركت
كنا انديمشك شمال در. ادندد تغيير را برنامه
 . شديم وارد باختران در رمضان قرارگاه مقر

 سـنگيني  ضربه زيد منطقه در ديشب ،گفت رضاييمحسن   آقاي. گرفتم خبر ها جبهه از
 زامـرو  دشـمن  و شده منهدم تيپ سه. ايم كرده وارد ،اند بوده ما خاك داخل كه ها عراقي به

 ايالم در سرني آباد صالح منطقه در دشمن كه داد اطالع سعديحسني   آقاي. ندارد تحركي
 ولـي  ،رفتـه  ابـاذر  پادگان از و خورده هم ضربه و داشته پيشرفت كمي و كرده زيادي تالش
هس غرب گيالن در

 . است نشيني ب
 بـا  كيلـومتر سـي    و يكـصد  برد با سپاهسجيل   موشك كه كه داد اطالع] هاشمي[ محسن
 خـاك  داخـل  تـصرفي  مواضـع  از فـردا  كـه  كرده اعالم عراق.  است شده آزمايش موفقيت
رود مي بيرون ايران
 . است پذير يب

 جبهـه  بـه  عـراق  اخيـر  تهاجم درباره و آمدند نجف قرارگاه از دممق و راد دانش آقايان
 توضـيحات  سـپاه  واحـدهاي  از بعـضي  و ارتـش  مفتـضح  هـاي  نشيني عقب و فرار و مركزي
 را آنهـا  يجلـو  هـا  جـاده  در منطقـه  عـشاير  مـردم  كه جايي تا ،است بار تاسف خيلي ؛دادند
سهي  د سازمان دستور. اند شده آنها متعرض و گرفته

 . اند جنوب در سپاه اصلي فرماندهان .دادم ،رسند
 سـپس  و رود مي پيش كرند طرف به و گذشته اقتاي تنگه از عراق كه رسيد خبر ناگهان

 و انـد  رسـيده  آباد اسالم نزديك كه رسيد خبر بعد اندكي. اند منافقين نيروهاي كه شد اعالن
 رواني جنگ آباد اسالم در منافقين نفوذي عوامل كه داد خبر راد نشدا آقاي شب. درگيرند
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 آنهـا  نفـوذي  عوامـل  گوينـد  مـي  برخـي  و اند رسيده آباد اسالم به نفربر و تانك با د
هس

 برابر 
بود

 در را او دسـت كه   كرد مشورت ملل زمان
 .گذاريم باز شده مشخص هاي سياست حدودهم

 1988 جوالي 26                      1408 ذيحجه 11   |    مرداد 4 شنبه سه

 محاصـره  كـه  1كنـيم  بـرن  هلي نيرو ،آنها سر پشت ها جاده در صبح امروز كه بوديم
شو

 تـر  جـدي  برونـد  گفتم و كردم جواب را او تلخي با. كنم عوض را اقامتم ل
                                                

 بعــضي. اســت نقــيض و ضــد خبرهــا. انــد كــرده مــضطرب را نيروهــا و مــردم و انداختــه راه
گوين مي

 . تند
 مـدعي  .داد را شـمال  مركـز  جبهـه  در اخيـر  شكـست  گزارش. آمد سعدي حسني آقاي

نـا نبـرد  و كـرده  حملـه  مجهز لشكر 9 با دشمن ولي ،كرده مقاومت خوب نيروها است
 . است ناراحت ،اند گرفته قرار جمعه ائمه و مردم طرف از اهانت مورد اينكه از و ه

 محـل  كـه  ندكرد پيشنهاد و آمدند نجف قراگاه اطالعات از ،خوابيدن هنگام شب آخر
 ؛دهـم  تغيير منطقه در منافقين نفوذ با رابطه در ضدانقالب اقدامات احتمال خاطر به را اقامتم
، ]وپا و آمريكاي وزارت امور خارجـه      رمعاون ا [ الريجاني] محمد جواد [ آقاي. نكردم قبول
سا در واليتي آقاي مذاكره سياست درباره تلفني

 
 

 
 جـاده  در منـافقين  گفـت  و كـرد  بيـدارم  تلفنـي  سـنجقي  آقـاي  ،بامـداد يـك و نـيم       ساعت
 دادم وردسـت . دهـم  تغيير را اقامت محل خواست و ندردا جدي حضور باختران  - آباد اسالم
 قـرار  رضـايي محـسن    آقـاي  بـا  ديـشب . كننـد  جـدي  اقـدام  آنها كردن تارومار براي نيروها
 گذاشته
 . ند

 در نيروهـايش  كه پاسداران 6 لشكر فرمانده]  آقاي صادق محصولي  [ ،بامدادسه   ساعت
 مخلـوط  جـاده  در مردم با منافقين چون گفت و آمد نگراني با ،اند گرفته قرار نمنافقي مقابل
 مـن  از .شـوند  مـي  دلـسرد  و سـردرگم  اعزامـي  نيروهـاي  و نيست قاطع برخورد امكان ،شده

مح كه خواست
 

تـوان گفـت هلـي بـرن بـه معنـاي پيـاده كـردن نيـرو و                     هاي نامتقارن است و در يك تعريف سـاده مـي            يكي از اصول جنگ   » ي برن هل «- ١
 .تجهيزات در عمق خاك دشمن، به منظور وارد آوردن ضربات سهمگين به دشمن و ناتوان كردن آن است
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بر
 ـول 

در

 بـستن  بـراي  بيشتر هماهنگي خواستار و اند كرده سد را آنها
جا

نيـرو  هم   اراك و آباد خرم هاي يگان از و تهران از گفت. پذيرفتم ،بدهدرا  ] اه
خو

 و انـد  رفته هم شناسايي كوپترهاي هلي و اند كرده آتش ي
هن

 آنهـا  گيـري  هـدف  و انـد  شـده  مخلـوط  مـردم  و مـسافران  با منافقين گفت مي
مش

 بـاختران  سـيماي  و صـدا  بـا  تلويزيوني راديو مصاحبه. برگشتيم قرارگاه به مصاحبه براي

 . كنند خورد
قب دربـاره  و كردنـد  تلفـن  تهـران  از نبـوي  بهـزاد  و وزير نخست ،صبح چهارساعت  
 . گرفتند جواب و ،كردند نگراني اظهار باختران وضع تداركات متفرقه هاي خواست

 و آمدنـد  ،بودنـد  رفتـه  درگيـري  منطقـه  بـه  ديـشب  كـه  محلـي  فرمانـدهان  ،نمـاز  از بعد
 منافقين نيروهاي حامل اميونك و تانك با نفربر توجهي قابل تعداد. گفتند را خود مشاهدات

 از آنهـا  مقابـل  در و دارنـد  حـضور  باختران به آباد اسالم جاده در آباد حسن گردنه پشت در
 پيشرفت ما نيروهاي ،طرف اين
 . بودند آنها سر پشت هاي ده

.  اسـت   شـده  مـستقر  بـاختران  در نيروهـا  نگيهماه براي و آمده تهران از شمخاني آقاي
. خواسـت  برخـورد  اجـازه  و داشـت  گلـه  هـم  شناسايي كوپترهاي هلي پرواز خيرأت از تلفني
 انتظـامي  و نظـامي  امور اداره حكم وحيدي] احمد[ آقاي به كه خواست اجازه و دادم اجازه
كرمانش[ شهر

 . اند استه
 حـدود  گويـد  مي رسيده اطالعات كه داد اطالع عمليات هدايت مركز از سنجقي آقاي

 آبـاد  حـسن  گردنـه  در خـودرو  و نفربر و تانك شصت حدود با منافق نفر پانصدو   هزار يك
 تـأمين  رايب ديگر جاهاي و ياتاق و كرند بين جاده در هم نيرويي و دارند حضور آباد اسالم

 تيم اولين گفت و كنند مي همكاري آنها با هم ضدانقالب ديگر هاي گروهك و اند گذاشته
اجرا آنها روي كوپترها هلي آتش
 . است نرسيده تكميلي اخبار وز
 را منـافقين  عليـه  اتعمليـ  شـمخاني  آقـاي  كـه  آنجـا  ، رفـتم  سـپاه  زميني نيروي محل به
 پايگـاه  بـه  آنجا از فوراً. نيست مطلوب حد در هوانيروز همكاري شد معلوم. كند مي هدايت
 پايگاه فرمانده با مقداري. كردند جمع را خودشان. نمودم را الزم تأكيداتو   رفتم هوانيروز
 زدن بـراي  كـه  خلبانـان  از يكي. كرديم مذاكره سياسي عقيدتي مسئول و انصاري سرهنگ

 ،بود رفته آنها
 . است كل
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 خواسـتار و   نـدارد  خـوبي  كيفيـت  فـيلم  دادنـد  اطـالع  بعداً. 1دادم انجام جبهه اوضاع درباره
 و آبـاد  اسـالم  اوضـاع  از نگرانـي  با وزير نخست و احمدآقا ،تهران از .شدند مصاحبه دتجدي

 . دانم مي مورد بي را نگراني كه پرسند مي باختران اشغال احتمال
 از)] عج(فرمانده سپاه هشتم ثامن االئمه    [ نياي  حميد] حمزه[ كه داد اطالع سنجقي آقاي

 در منـافقين  عمـالً  و كـرده  پاكـسازي  را شهر وسومد و شده آباد اسالم شهر وارد ايالم جاده
 منافقين چون كنند، مي ترك را شهر وسعت با باختران مردم. اند شده محاصره باختران جاده
 . رسند مي شهر به زودي به اند كرده اعالن

 مقـدمات  بـراي  كـه  رفتـه  امنيـت  شـوراي  هيأت استقبال به كه داد اطالع جمالي سرتيپ
 . كنند مي مذاكره بس آتش ناظر 250 استقرار درباره و اند آمده بس آتش

 اصـابت  شـهر  بـه  هـم  تـوپ  هـاي  گلولـه  گوينـد  مي و شد بمباران شهر اطراف بار دوسه
 .است ينقمناف استقرار محل از البد ؛كند مي

 شـده  پاكـسازي  آباد اسالم كل كهداد اطالع سنجقي آقاي ،ظهر از بعدساعت پنج و نيم     
 رونـد  مي پيش آباد حسن گردنه سوي به منافقين سر پشت از) ص( كرما نبي تيپ نيروهاي و
 . شوند مي متواري مجاور ارتفاعات و ها جنگل در دارند منافقين و

 پـنج . است خوشحال خيلي خطر شدن رفع از .آمد باختران استاندار] آقاي علي نكويي  [
 

ي بـو . ها اين روزها خـوب اسـت    ها و پشت جبهه      وضع جبهه  بحمداهللا« : هاي جنگ گفت     آقاي هاشمي در مورد آخرين تحوالت جبهه       - ١
كنند و بهتر از آن اينكه االن جنگ با شـرايط خـاص    رزمندگان با روحيه باال دشمن را تعقيب مي     . رسد  نشاط و جهاد در همه جا به مشام مي        

كـرديم، امـا مـتهم بـوديم كـه       مظلومانه دفاع مـي تا به حال ما . هاست وضع خوبي  را به خودش گرفته است سياسي، تبليغي كه االن در جبهه    
يعنـي تـا پيـروزي در گـرفتن         . جنگيم  گويد ما تا پيروزي مي      كرد كه ملت ما مي      خواهيم، هيچ كس توجهي نمي      جنگ طلبيم و صلح را نمي     

چهره صـدام  .  شدبهترند، وضع ولي امروز با اين ابتكاري كه حضرت امام زدند و قطعنامه را قبول كرد. حقمان و نه در گرفتن زمين ديگران     
اي كه احساس قدرت كـرده بودنـد، باعـث شـده بـود كـه        ذره. گفتند حال دروغ مي ه  ب خواهند و تا    روشن و معلوم شد كه آنها صلح را نمي        

 گوينـد مـا در   خوي تجاوزگري كه اول جنگ باعث شد جنگ شروع شود، امروز هم باعث شده تجاوزشان را ادامـه دهنـد و بـه دروغ مـي      
ما االن قيافه مدافع صلح طلب و صاحب حـق را داريـم و در دنيـا        . جنگيم و حال آنكه در شهرهاي مرزي ما حضور دارند           سرزمين عراق مي  

اوالً «: جانشين فرمانده كل قوا در مورد انگيزه تجـاوزات اخيـر عـراق بـه منـاطق مـرزي گفـت              » .صدام متجاوز، ناحق و انعطاف ناپذير است      
بـه همـان   . اصولي ماهيتاً متجاوز است و هر وقت احساس قدرت كند و جايي را مناسب بداند، دست به تجاوز خواهد زدحزب بعث به طور    

زد كه با پذيرش قطعنامه ممكن است در رزمندگان       دليل كه اول جنگ تجاوز را هم او شروع كرد، ثانياً حالتي كه به طور طبيعي حدس مي                 
و تظاهر به قدرت بيشتري كند كه بتواند سرزميني از ما بگيرد تا در موقـع حـل و فـصل مـسئله جنـگ،              ما بوجود آيد، خواست استفاده كند       

اي كه در حزب بعث عـراق هـست، فكـر كنـد كـه در       تري براي شرايط خود داشته باشد و شايد هم به همان اهداف توسعه طلبانه      اهرم قوي 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي سال  « كتاب←» .آينده برخي از مناطق سوق الجيشي را نگه دارد
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 صدا با مصاحبه. دادم يشانا به فرماندهي اعتبار از ،جنگ از ناشي مخارج براي تومان ميليون
 اسـت  مطمئن منافقين بر امروز پيروزي از تقريبا .آمد سنجقي آقاي. كردم تجديد را سيما و
 نـد  ا مـدعي  .شـود  مي اغراق آنها خودروهاي و امكانات و مهاجم افراد تعداد درباره اكنون و
 باشـد  درسـت  اگـر  ؛  بودند آورده نيرو نفر هزار چهار حدود و خودرو هزار يك حدود كه

 . است كمرشكن آنها به ضربه
 معـرض  در كرند شرق در سواكوه باالي مخابراتي تأسيسات كه داد اطالع وزير نخست

 بـه  .داد انجـام  شـود  نمـي  امـشب  بـراي  زيـادي  كار و است مغرب نزديك. گرفته قرار خطر
 . كنند فكريكه  گفتم هوانيروز و هوايي نيروي

 .اسـت  خـوب  ؛شـد  انجام امروز وضع بندي جمع. فتيمر سپاه زميني نيروي مركز به شب
 شـهر  وارد دوبـاره  منـافقين  دادنـد  خبـر  شـب  آخـر . خـورده  ضـربه  عـراق  جا همه در تقريباً
. ايـم  كـرده  شروع هم را شلمچه در عمليات. اند نشسته عقب ما نيروهايو   اند شده آباد اسالم
 . برگشتيم قرارگاه به خواب براي
 
 

 1988 جوالي 27                   1408 ذيحجه 12    |   مرداد 5 چهارشنبه
 

 و هـستند  آباد اسالم شرق راهي سه در ما نيروهاي: گفت و كرد بيدارم تلفن با سنجقي آقاي
 شـود  مـي  معلوم. بودند رفته جلو مقداري شب و اند برگشته ديروز جاي به باختران طرف در

 ايـران  داخـل  بـه  خـود  اقـدام  ايـن  بـراي  اديزيـ  نيـروي . انـد  كـرده  وارد تازه نيروي منافقين
 بـه  محـور  دو از و بيايند هم سنندج محور از اند داشته بنا كه اند گفته آنها اسراي و اند آورده
 جاهالنه هاي تحليل به متكي البد. است اي احمقانه تصميم خيلي ؛كنند حركت تهران طرف

 آنهـا  اينجـا  در كه آمده وجود به خوبي فرصت و اند كرده اشتباهي چنين ناقص اطالعات و
 در امـروز  كـه  شـد  گفتـه  هـوانيروز  و هوايي نيروي به. كنيم كم راشان  شر و كنيم منهدم را

 . گيرند كار به را كامل توان آنها انهدام
 آزادسـازي  شـرط  خـصوص  در مـن  اظهـار  مـورد  در انگلـيس  و آمريكا راديو اخبار در
 آزادي بـه  مـا  كمـك  يا مذاكره از قبل آمريكا تني حسن دليل عنوان به آمريكا در ما اموال



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
238  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 خـتم  و صلح جريان رسد مي نظر به و شد داده نشان زيادي حساسيت ،آمريكا هاي گروگان
 . است خوب ما به نسبت جهاني موضع ؛است رسيده جدي مرحله به ملل سازمان در جنگ

 را خـودش  عموليم ماشين با استيصال حالت با منافقين از يكي داد اطالع شمخاني آقاي
 برنامه دهد مي نشان كه آمده دست به او ماشين از اي نقشه و شده هالك كه زده خاكريز به

 نـشان  كـه  برونـد  تهـران  و تاكستان ،همدان ،باختران به مرحله چهار در كه بوده اينمنافقين  
 آن گفـت  و آمـد  و كـرد  بازديـد  خط از و رفت خودمان مهدي. است آنها غرور و احمقي
 . است ديده آنجادر  را وكالك نقشه

بـه   مربـوط  اسـناد و   آمد سپاه زميني نيروي اطالعات حفاظت معاون تقوي] حميد[ آقاي
 اسـناد  ايـن  ؛  آورد را مربوطـه  وكالـك  قـزوين  تـا  باختران از عملياتي نظامي كامل شناسايي

 نيست دليلي اما .اند كرده مي آماده مسير اين از نظامي عبور براي را خودآنها   ،دهند مي نشان
 بـوده  كنندگان عمل دست در اينكه مگر ،باشد عمليات همين ادامه در و زمان همين در كه

 بـزرگ  ،هـست  آنچـه  از يشبـ  را قـضيه  محـور  ايـن  نظـامي  مسئوالن رسد مي نظرم به. است
 . باشد آنها با حق نظامي لحاظ از هم شايد ؛دهند مي زيادي بهاي احتماالت به و كنند مي

 ،مأموريـت  منطقـه  در خلبانـان  گويـد  مـي ] فرمانده نيروي هوايي  [ ستاري] منصور[ آقاي
 يـا  و انـد  شده نابود يا و اند رفته يا. است تر خلوت امروز از ؛بينند نمي دشمن از زيادي نيروي
 . اند كرده استتار

 و سـنجقي  آقـاي . 1كـردم  موافقـت  ؛كـرد  مشورت خلبانان از امام تشويق براي احمدآقا
 رازيني و فالحيان آقايان عصر. فرستادم مقدم خط به صحيح خبرهاي آوردن براي را مهدي
 اخيـراً . شـد  مـذاكره  جنگ جاري امور و ويژه بازرسي و جنگ زمان دادگاه درباره .آمدند

 
تيمسار سرتيپ ستاري، فرمانده محترم نيـروي هـوايي ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران، و          «: چنين آمده است  ) ره( در نامه حضرت امام      - ١

بانان عزيز و قهرمان نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران و خل. تيمسار سرتيپ دوم انصاري، فرمانده هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي ايران
هاي  اينجانب از زحمات طاقت فرساي شما  و تمامي افراد متعهد و دلسوزي كه به نحوي از انحا  در آمادگي. خلبانان دلير و شجاع هوانيروز
هـاي نبـرد و    س امـروز، از رزمنـدگان صـحنه   شما در طول جنگ تحميلي، به خصوص در شرايط حـسا . نمايم پروازها دست دارند تشكر مي 

شـما در  . شجاعت شما دل تمامي مـيهن دوسـتان و اسـالم بـاوران را شـاد كـرده اسـت           . نمايد  مان با تمام توان دفاع نموده و مي         ميهن اسالمي 
م ميهنانمـان را  هاي سخت كارزار به دشمنان ميهن عزيزمان آموختيد كه ديگر خيال تعرض بـه كـشورمان و مكتـب حيـات بخـش هـ            صحنه
به اميـد پيـروزي رزمنـدگان    . خدا يار و نگهدارتان باد. كنم فشارم، و از صميم جان به شما دعا مي اينجانب دست يكايك شما را مي    . ننمايند

، جلـد  » امـام صـحيفه «كتـاب  : منبـع »   روح  اهللا الموسوي الخميني- 6/5/1367 –.  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه. اسالم بر كفر جهاني 
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني105بيست و يكم، صفحه 
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  جنـگ  در مقـصران  محاكمـه  و دادگـاه  تـشكيل  بـراي  رازينـي  آقـاي  به محكمي حكم امام
 . 1داشت هدخوا اشكاالتي اجرا در ولي اند، داده

 مواضـع  بـه  امـشب  كـه  انـد  شـده  آمـاده  نيروهـا  گفتند و برگشتند مهدي و سنجقي آقاي
 بيـشتر  شـدن  طـوالني  رسـد  مـي  نظـر  بـه . كننـد  حملـه  آباد اسالم - باختران جاده در منافقين
 .آورد فشار بايد ؛نيست صالح به منطقه در آنها مقاومت
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 كـه  دادنـد  اطالع نجف قرارگاه فرمانده شوشتري] نورعلي[ آقاي و سنجقي آقاي وقت اول
 سـه  و آبـاد  حـسن  گردنه و ربز رهاچ تنگه از شده، حمله منافقين به محور چهار از ديشب از

 ادامـه  پيـشرفت  و يما رفته پيش به محورها همه در و آباد اسالم شهر داخل و آباد اسالم راهي
 وحـدس  شـد  خواهـد  يكـسره  كارشان امروز كه دارد اميد شوشتري] نورعلي[ آقاي و دارد
 قابـل  غيـر  ضـربه  ،بـرود پـيش    خـوبي  به اگر. هستند منطقه در نفر هزار چهار حدوداً زند مي

 . 2شد خواهد وارد آنها به جبراني
 

جنابعـالي  . جناب حجت االسالم آقاي علي رازينـي، رئـيس سـازمان قـضايي نيروهـاي مـسلح            « : چنين است ) ره( متن حكم امام خميني      - ١
ل و طبق موازين شرع بدون رعايت هيچ يـك از مقـررات              دادگاه ويژه تخلفات جنگ را در كليه مناطق جنگي تشكي          – 1: باشيد  موظف مي 

 هر عملي كه به تشخيص دادگاه موجب شكست جبهه اسالم و يـا موجـب خـسارت                 – 2. دست و پاگير، به جرايم متخلفان رسيدگي نمايند       
، جلـد بيـست و   »صحيفه امـام «تاب ك: منبع »  روح اهللا  الموسوي الخميني2/5/67والسالم، . باشد، مجازات آن اعدام است    جاني بوده و يا مي    

 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني102يكم، صفحه 

در جبهه جنوب هدف، . ، در دو جبهه جنوبي و مياني به طور هم زمان حمله كرد598 ارتش عراق پس از اعالم موافقت ايران با قطعنامه - ٢
 اما در جبهه مياني هدف دشمن زمينـه  . نيروهاي سپاه و بسيج عقيم گذاردندتصرف اهواز و حداقل تصرف خرمشهر بود كه تالش دشمن را 

در اين جبهه ارتش عراق با حمله به خطوط پدافندي خودي، آنها را سرگرم كرده بـود تـا نيروهـاي                     . سازي براي هجوم سازمان منافقين بود     
بـدين ترتيـب پـس از شكـسته     . ق، حركت خود را آغـاز كننـد  منافقين بتوانند از نقطه ديگري، پس از شكسته شدن خط به وسيله ارتش عرا          

شدن خط خودي در منطقه سرپل ذهاب در حمله ارتش عراق، نيروهاي منافقين بدون آنكه با مانعي روبرو باشند، سوار بر خودروها به سوي 
ذيرش قطعنامه، سقوط اعتبار و اقتدار امام       چنانچه پ با پيش فرض منافقين و صدام       . پيش رفتند » چهار زبر «كرمانشاه حركت كردند و تا تنگه       

توانست از موضـع طـرف پيـروز، شـرايط خـود را بـر ايـران         عراق ميرسيدند،  هايي مي به پيروزيو نظام را در پي داشت و نيروهاي منافقين      
ه بـود، بخـشي از مـدافعان    از سوي ديگر، در حالي كه هنوز توقف حمالت عراق در جنوب قطعي نـشد . ديكته كند و جنگ را به پايان ببرد    

 كـه بـا فرمانـدهي   مرصاد در عمليات  ولي خوشبختانه شدند تا به سركوب حمالت عراق و منافقين بپردازند         ميجنوب راهي غرب كشور     
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 بـا ] نـدار نظـامي كرمانـشاه     فرما[ وحيدي] احمد[ آقاي كار تداخل از تلفني وزير نخست
سـفير ايـران در مقـر اروپـايي         [ ناصري] سيروس[ آقاي. كرد جويي چاره و گفت استانداري

 شـوراي  در را مـستقيم  مـذاكره  بـر  عـراق  اصـرار  گفت تلفني تهران از]  سازمان ملل در ژنو   
آقـاي خـاوير پـرز      [ حكميـت  بـه  را مـوارد  گونـه  ايـن  كـه  انـد  كرده حل گونه اين به امنيت

 . ايم كرده واگذار] سازمان ملل[ دبيركل] دكوئيار
 به هفت ساعت ،وضع تثبيت و عراق و منافقين مشترك حمله شكست از اطمينان از پس
 و پايگـاه  فرماندهان با. رسيديم نوژه پايگاه بهساعت ده و نيم     . كرديم حركت همدان سوي
 و زدن بـراي  شـوق  بـا . ودنـد ب راضـي  خيلـي  منافقين عليه عمليات از. كردم گفتگو ها خلبان
 . اند كرده پيدا آنها به نسبت عجيبي كينه ؛روند مي آنها بمباران
 بـه  نزديـك  بـاختران  - آبـاد  اسـالم  جاده در درگيري شد معلوم. گرفتيم خبر باختران از
 ،گذشـته  روز در. كـردم  تشكر ها خلبان از. شوند مي قمع و قلع حسابي منافقين و است پايان
 كـار  بـه  اي خوشـه  هـاي  بمـب  گفتنـد .  اسـت  كرده منهدم را  رادار و بمباران را پايگاه عراق
 كـه  ريـزد  مـي  زمين به را كوچك بمب ششصد حدود و شود مي منفجر فضا در كه برده مي
 خنثي براي جالبي هاي تالش. شوند مي منفجر بعد ساعت شش تا شده بندي زمان فيوزهاي با

 چتـر  .دادنـد  مهـدي  به را تير با شده منفجر كوچك مبب از نمونه يك. اند كرده آنها كردن
 . دارد هم

 جـواب  .پرسـيدم  بـس  آتـش  دربـاره را   نظراتـشان آنجـا،    در حاضر افسران و ها خلبان از
 صـالح  كـه  چـه  هـر  ؛كشوريم و امام و نظام خدمت در بركف جان ما گفتند و دادند جالبي
 زيـادي  مراجعات. رسيديم ظهر نزديك و آمديم تهران به هواپيما با .كنيم مي اطاعت بدانند
 . داشتيم بس آتش به مربوط مخصوصاً و جاري مسائل درباره
                 آبــاد اســالم شــهر طــرف بــه نيروهــا و شــده تمــام جــاده كــار كــه دادنــد خبــر جبهــه از

  شنيده  شنودشان در گويند مي.  روند مي فراري منافقين تعقيب براي  اطراف هاي جنگل و

 
        ه، و  اجرا شد، رزمندگان خودي از سه محور چهار زبر، جاده قالجـ           و با حضور گسترده مردم      سپاه پاسداران و با پشتيباني هوانيروز ارتش

را كه تا تنگه چهار زبر پيشروي كرده بودنـد،          ) منافقين( پل دختران وارد عمل شدند و در دو مرحله نيروهاي ضدانقالب             –جاده اسالم آباد    
ارتفاعـات  بخـشي از  در اين عمليات اگرچه نيروهاي منافق تا پشت نوار مرزي عقب رانده شدند، ليكن قواي ارتش عـراق            . سركوب كردند 

 .مچنان در اشغال خود نگه داشتندمرزي را ه
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تيپ سـر  عصر. اند فرستاده قتلگاه به را آنها كه دهند مي دشنام صدام و رجوي به كه شود مي

 .آورد را بـس  آتـش  مقـدمات  بـراي  ملـل  سـازمان  فنـي  هيأت با مذاكره نتيجهو   آمد جمالي
 از مرصـاد  عمليـات  تبليغات در كه خواست مي. دادم اصالحي تذكر چند. خواند را ها توافق
و  هوانيروز. شود گفته ،اند داشته شركت كه حدي در گفتم. بگويند هم ارتش زميني نيروي
 . اند كرده عمل مستقل ،هوايي نيروي

 بـراي  غـرب  بـا  مـسائل  حـل  بر و كرد مشورت دفاعي خريدهاي درباره .آمد نفت وزير
] د جـواد  محم[ آقايان. داشت تأكيد متجاوز تعيين كميته و قطعنامه اجراي در آنها از استفاده

 اجـراي  و امنيـت  شـوراي  و مـذاكرات  امور در مشورت براي ناصري ] سيروس[و الريجاني
 خارجـه  وزارت. آمدنـد  روسـيه  و انگلـيس  و آمريكـا  بـا  برخورد كيفيت و قطعنامه بندهاي
 . كنند هدايت را امور كه كرده تنظيم كار هدايت براي ،وزارتخانه در اي كميته

 پـيش  كرنـد  سـوي  بـه  و انـد  كـرده  پاكـسازي  را آبـاد  اسالم كه دادند خبر منطقه از شب
 همـراه  به خودرو هزار يك از بيش و زند مي نفر هزار چهار به سر منافقين تلفات و روند مي

 . اند داشته
 مـذاكره  جنـگ  امور درباره ،وزير نخست آقاي و خوزستانند در كه اي خامنه اهللا آيت با

 

 مالقات خائنانه سركرده منافقين با صدام حسين
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، ] اسـرا ميـسيون   شـوراي عـالي دفـاع و مـسئول ك         دبيـر   [ نظـران ] محمـد علـي   [ آقاي. كردم
 .اند آمده اسرا تبادل مقدمات براي كهداد سرخ صليب هيأت مذاكره از گزارشي

 
 

 1988 جوالي 29                        1408 ذيحجه 14   |    مرداد 7 جمعه
 

 مـا  هـاي نيرو. دادنـد  را منطقـه  وضـع  گزارش فالحيان ] علي[آقاي و سنجقي] ابراهيم[ آقاي
 حـال  در منافقين و اند بسته را راه ،كرند اطراف كيلومتر هفتآنها در   . اند گرفته هم را كرند
 گفـتم  وزيـر  نخـست  به. اند كرده وارد آنها به آنجا در زيادي تلفات. كنند مي منهدم را فرار
 مرصـاد  تلفـات  دربـاره  خـاتمي ] سـيدمحمد [ آقـاي  به. كنند سفر خوزستان به ستادش با كه
 ،اسـت  منـافقين  از يكـي  همـسر  كـه  فرانـسوي  زن يك گفت فالحيان آقاي. دادم كراتيتذ

 حـوادث  مجمـوع  از امـام  گفـت  و كـرد  صحبت تلفني احمدآقا. است شده اسير و مجروح
 ايـن  كارها كه است كار در الهي هدايتي گويند مي و خوشحالند خيلي آن از بعد و قطعنامه
 . رود مي پيش خوب گونه

ــه معــهج نمــاز بــراي ــافقين شكــستو  مرصــاد عمليــات از مــردم. 1رفــتم دانــشگاه ب  من

 
. هاي ديگـري از مـستكبران بيـان گرديـد            در خطبه اول ادامه بحث عدالت اجتماعي با موضوع استضعاف و استكبار دنبال شد و ويژگي                - ١

ا صـلح حديبيـه     هاي آن بـ      و دستاوردها و شباهت    598در پذيرش قطعنامه    ) ره(خطبه دوم نماز به توضيح شرايط و داليل اقدام حضرت امام            
مان، انقالب فكري و هـدايتي اسـت، الزم اسـت             اگر انقالب «: در بخشي از خطبه دوم آمده است      . آن اختصاص يافت  ) ص(حضرت رسول   

كـرديم بـه ايـن نتـايج      مـا اگـر سـال پـيش ايـن كـار را مـي       . باشـيم  مردم دنيا را قانع كنيم به اينكه ما مظلوم هستيم و در حال دفاع كردن مـي   
گفتند ايران، شش سـال يكدنـدگي كـرد و            كرد و بعد هم مي      پذيرفتيم، قبول مي     براي اينكه صدام آن موقع به محض اينكه مي         .ديمرسي  نمي

بينـد كـه ايـن حـرف را فـوراً نپذيرفتنـد و مقاومـت و         يافت، اما االن دنيا و صدام خود را در يك وضـعي مـي   ايان ميپحاال برگشت و قضيه  
اين كاري كه اينها انجام دادند اين را مـشخص  .  گويند ت بسيار زشتي در ميدان جنگ نشان دادند كه دروغ مي      كارشكني كردند و به صور    

ها، وظايف خودشـان را   ها و دولت حاال هم اگر سازمان. كرد كه ايران مظلوم بود و براي فتح سرزمين و گرفتن خاك آن كشور اقدام نكرد   
ما اگر از اين به بعد هر چه كارشكني ببينـيم، بـراي ايـن هـدف                 . ن مظلوميت بيشتر ثابت خواهد شد     در قبال تجاوزات صدام انجام ندهند، اي      

ها و رفع شبهه از مغزهاي مردم است، ما موفق خواهيم شـد و شـايد يكـي از اسـراري كـه                   مان يعني هدف و آرمان انقالب كه فتح دل          اصلي
و امـا چـه اتفـاقي بـا ايـن اقـدام از       . باشد  فرمودند، اين باشد كه بهترين زمان حاال ميخداوند، امروز به قلب رهبر انقالب اين مطلب را احاله        

ها ايجاد ناراحتي كرد، ولي وقتي كه قضيه بـاز شـد و حـوادث يكـي بعـد از           دست آورديم؟ در ساعات اول براي خيلي        دست داديم و چه به    
 با بعـضي از . م بازگشتن از جبهه به پايگاهي رفتم كه خلبانان جمع بودندديروز هنگا. شوند ديگري پيدا شد،   كم كم مردم امروز قانع مي  
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 فـاو  طـرف  آن تـا  گفتنـد  و دادنـد  منافقـان  تلفـات  از بيـشتري  اطالعـات  عصر. اند خوشحال
. 1انـد  داده قـرار  تعقيـب  تحـت  را هـا  جنگـل  و روسـتاها  در متفرقه افراد و اند كرده تعقيبشان
 سـازمان ] شوراي امنيت [ در كه است گفته ما سفير به شوروي كه داد اطالع خارجه وزارت

 را مانـده  عقـب  كارهاي ،شب و عصر. كنند مي حمايت جنگ ختم در ايرانموضع   از ،ملل
 .دادم انجام
 
 
 1988 جوالي 30                      1408 ذيحجه 15    |   مرداد 8 شنبه

 
 چند كارهاي و خواندم را ها گزارش. رفتم مجلس به. دادم انجام را كارها نه صبح  ساعت تا

 شيرازي صياد آقاي. آمد مجلس امور براي كتيرائي] مرتضي[ آقاي. دادم انجام را سفر روز
. اسـت  راضـي  ؛كـرد  ابـراز  نظراتـي  كار نقد و بندي جمعدرباره   و آمد مرصاد عمليات براي
 ،پاهسـ  هاي وزارتخانه ادغام براي طرحي و آمد جنگ امور براي دوست رفيق] محسن[ آقاي
 مـديريت  پـذيرفتن  و آينـده  شغل در مشورت براي فروتن آقاي. آورد نظامي صنايع و دفاع

 . آمد ها بازداشتگاه
مـسئول اطالعـات    [ باقري] محمد[ و شمخاني آقايان. كردم شركت ستاد جلسه در عصر

 و بـوده  وسـيع  خيلي منافقين تداركات. دادند توضيح را مرصاد عمليات،  ]نيروي زميني سپاه  
 و نفربـر  شـصت  دجلـه،  زرهـي  تانـك  وبيست يكصد. است عميق خيلي آنها بر وارده ربهض

 
  اين را من به صلح حديبيـه تـشبيه         . دانند  آنها اين اقدام را منطقي مي     . گفتند منطقاً ما پذيرفتيم كه كار درست است         مي. آنها صحبت كردم

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،، جلد دهم1367هاي جمعه سال  هاشمي رفسنجاني، خطبه« كتاب ←» .كردم

ايران به نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي اجـازه  « : هاي نماز جمعه امروز تهران چنين گزارش داد      خبرگزاري رويتر در گزارشي از خطبه      - ١
آنهـا قـدم بـه    «:  مراسم نمـاز افـزود    آقاي رفسنجاني در  . داد تا عمق خاك ايران نفوذ كنند، تا اينكه بتوانند آنها را به تله انداخته و نابود كنند                 

 كيلـومتري  35واقـع در  ) ع(پيشروي آنهـا در دشـتي در شـمال گـذرگاه امـام حـسن      «: وي افزود» .داخل كيسه گذاردند و ما در آن را بستيم 
و اغلب تجهيزات آنها را كوپترهاي ايراني، ستون نظامي آنها را بمباران كرده         باختران متوقف گرديد و در اين نقطه بود كه هواپيماها و هلي           

سوي مرز ادامه داد و در گذرگاه باتالق واقع در آن سوي كرنـد، آنهـا        سپس پياده نظام ايران وارد عمل شد و به تعقيب آنها به           . نابود كردند 
اي  بندي شده رنامه زمانرفسنجاني فاش ساخت ب» .كوپتر در گذرگاه مستقر شده بودند، افتادند در دام نيروهاي ورزيده ايراني كه بوسيله هلي

نشريه ويـژه خبرگـزاري   » .هاي ارتش آزاديبخش ملي در اسالم آباد غرب بدست آمده است         براي پيشروي آنها به سوي تهران در ميان الشه        
 .14، صفحه 8/5/67جمهوري اسالمي، 
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 طـرح  و تـداركچي  و پشتيباني تعداد همين و رزمنده هزار پنج حدود ديگر، خودرو ششصد
 عمليـات  انجـام  درباره. انهدام درصد هفتاد و لوحانه ساده و احمقانه خيلي ،تهران به رسيدن
 كـه  رسـيد  خبر. نكنيم هم ما ،نكنند اقدامي آنها اگر شد قرار. شد بحث دشمن عليه انهدامي
 .  استنشسته عقب هم شيرين قصر از عراق

 بـراي  شـد تـصويب    .بود صحبت بس آتش و جنگ درباره. داشتيمقوا   سران جلسه شب
 نيروهـاي  سـازمان  درباره. كند خراب را كار ،موانع نگذاريم و باشيم جدي صلح به رسيدن
 .رسيدم خانه به وقت دير. شد صحبت هم مسلح
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 ؛كـرديم  مـذاكره  سـپاه  و ارتـش  زمينـي  نيروهـاي ادغام   طرح به راجعو   آمد روحاني دكتر

 در دشـمن  هكـ  داد اطالع رضاييمحسن   آقاي. شود بحث بيشتر شد بنا .داشتيم نظر وحدت
 موافقـت  كـه  خواسـت  انهـدامي  عمليات اجازه.  است برگشته مرزها به جا همه تقريبا ،غرب
 نيروهـاي  گفت تلفني ،)ع (سيدالشهدا 10 لشكر]  رئيس ستاد [ پروين] حسين[ آقاي. نكردم

 جلسه سران قوا
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 هـم  عـصر . است نيازمورد   رزمي نيروي و ندارد نياز لشكر كه هستند پشتيباني اكثراً اعزامي
 . كردم مي مطالعه منزل در

 رفـع  كـه  كـرده  تـك  ،مـرزي  ارتفاعات گرفتن براي شيلر منطقه در عراق كه رسيد خبر
 اقـدام  عـدم  نتيجه كه كرديم مشورت انهدامي عمليات يك با دادن جواب براي. است شده
 . بود

 در آمـده  بدست اطالعات ،سپاه كه خواست اطالعات وزير] شهري  آقاي محمدي ري  [
 تـدارك  مشغول ياسر و مهدي. دهند قرار وزارت اختيار در را باختران در منافقين سركوب

 و بزند سر محورها به بتواند كه خواستند مهدي براي منطقه در تردد اجازه و اند جبهه به سفر
 . شود ملحق لشكر به رزمنده عنوان به ياسر و شود مطلع نيروها اوضاع و نيازها از

 حـد  در كـوچكي  جمـع . آورد را سـجيل  وشـك م سـازنده  و طـراح  گروه محسن ،شب
بـا بدنـه     زمـين  بـه  زمـين  يكيلـومتر  سـي  و يكـصد  موشك و  و بعضي ليسانس هستند     ديپلم

 ،دارند زياد امكانات با علمي گروه كه ديگران از كه اند ساختهفايبرگالس و سوخت جامد      
 رفتـه  مهمـاني  بـه  هـا  بچـه  و عفـت . شوند حمايت و تشويق شد قرار . است تر ارزان و تر ساده
 .خوردم شام تنها منو  بودند

 اسـت  بنـا  پنجـشنبه  روز گويـا  كـه  داد اطـالع  خارجه وزارت از ناصري] سيروس[ آقاي
 .1دارد اصرار چيز هر از قبل ايران با مستقيم مذاكره بر هنوز عراق. شود اعالن بس آتش

 
 
 

 
ن بـه جنـگ ايـران و عـراق ادامـه دارد،             در حالي كـه مـذاكرات در نيويـورك بـراي سـعي در پايـان داد                «:  راديو بي بي سي اعالم كرد      - ١

المللي، دردسـر بزرگـي بوجـود     اند كه در پنج سال گذشته در سطح بين          اي را پيش كشيده     كشورهاي غربي از فرصت استفاده كرده و مسئله       
ازمان ملـل متحـد،     پـرز دوكوئيـار، دبيركـل سـ       . برند  هاي غربي است كه در لبنان در اسارت به سر مي            آورده و اين مسئله سرنوشت گروگان     

جـان بـوالك، گزارشـگر    . انـد  نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد، نماينده آلمان و چندين نفر از مقامات آمريكا، درگير ايـن مـسئله بـوده                    
كبـر  علـي ا  «: گويـد   هـا را بررسـي كـرده اسـت و مـي            روزنامه اينديپندنت در گفتاري داليل اميدواري اين مقامات در مورد آزادي گروگان           

افزايد كه ايـران      اي است نه براي ايران، بلكه براي لبنان، اما مي           هاي غربي مسئله    دارد كه مسئله گروگان     واليتي، وزير خارجه ايران اظهار مي     
در  منتهاي كوشش خود را براي آزادي آنها انجام خواهد داد و اميدوار است كه همه افراد بيگناهي كه در هر جاي جهان به عنوان گروگان 

 » .برند، به زودي آزاد شوند اسارت به سر مي
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 قطعنامـه  و ملـل  سـازمان  بـه  توجـه  بيـشتر  هـا  گـزارش  در. رسيديم مجلس به نه صبح  ساعت
 ،انقـالب  از بعـد  بـار  اولـين  بـراي  و اسـت  آمـده  عراق بر جهاني فشار. 1است امنيت شوراي
 بـه  عـراق  محكوميـت  زمزمه و شود مي ديده ايران موضع به نسبت جهاني همدردي احساس
 .رسد مي ها گوشه ب شيميايي حسال از استفاده خاطر

 برگـزار  تهـران  در آينده هفته است قرار كه آمدند تجاوز و دفاع كنفرانس مديره هيأت
 و كننـده  شـركت  هـاي  شخـصيت  دربـاره  توضـيح  و مقـاالت  فهرسـت  و كار گزارش. شود 

 . كند مي اداره را آن جنگ تبليغات ستاد. دادند ها برنامه
 خـصوص  در ملـل  سـازمان  در واليتـي  آقـاي  كه گفتم نيالريجا] محمد جواد [ آقاي به

 بـه  مردمـي  هـاي  كمـك  براي كتيرائي] مرتضي[ آقاي. 2نكنند گيري سخت مستقيم مذاكره
 دوسـت  رفيق آقاي. داشتيم خودشان اختالفات خاطر به دفتر ياعضا از شكايتي. آمد جنگ
 هـاي  سياسـت  برابـر  در كـل  سـتاد  قـدرت  اعمال از و است] سپاه[ وزارت آينده نگران. آمد

 
طرح صلح هم بـراي تعـداد زيـادي از    « : نوشت» پيشرفت عظيم در خليج فارس« در مطلبي تحت عنوان » وال استريت ژورنال«  روزنامه  - ١

شود، بيشتر توجه خـود را بـه داخـل    كشورهاي خاورميانه و هم براي دنياي غرب نافع است و يك نتيجه آن، اين خواهد بود كه ايران وادار    
از طـرف ديگـر طـرح صـلح اسـرائيل را تحـت فـشارهاي                . هاي اسالمي تخفيف پيـدا نمايـد        كشور معطوف كند و خطر تروريسم و شورش       

رس بعد خميني به قبول طرح آتش بس سازمان ملل متحد، اولين قدم در راه ثبات اوضاع خليج فا]  امام[تصميم آيت اهللا . دهد جديدي قرار 
كند و اهميت سياسي      هاي حياتي دول غرب براي نفت از آن عبور مي           اي است كه رشته     منطقه] فارس[از قريب ده سال بحران است و خليج         

در پايان مخاصمات، هر دوكشور ايران و عراق عالقمند خواهند شد كه نفـت بيـشتري صـادر     . نظير است   و اقتصادي آن در سراسر جهان بي      
ها طول خواهد كشيد تـا   كنند، ولي مدت   حاضر ايران و عراق هر يك روزانه دو ميليون و چهارصد هزار بشكه نفت توليد مي                در حال . كنند

. ايران بتواند به توليد قبل از جنگ خود، يعني چهار ميليون بشكه در روز و عراق به توليد سه ميليون و پانصد هزار بشكه خود در روز برسـد     
ست وقتي كه آقاي رفسنجاني، پيام تاريخي بزرگ و معجزه آساي آيت اهللا خميني را براي پايان جنگ شنيد هنگـامي                    راديوي تهران گفته ا   

نـشريه ويـژه خبرگـزاري      : منبـع » .كه شنيد، امام گفت قبول صلح از نوشيدن زهـر بـراي او دشـوارتر اسـت، اشـك در چـشمان او حلقـه زد                         
 .36، صفحه 2/5/67جمهوري اسالمي، 

شـان، آن     هـاي نظـامي     نقـشه   علت اظهارات متناقض مقامـات ايـران در زمينـه             عراق ديروز اعالم كرد كه به     «:  صداي آمريكا گفت    راديو - ٢
روزنامـه واشـنگتن پـست در ايـن     . گوهاي رو در رو، به عنوان نشانه حسن نيت ايران پافشاري خواهد كرد    و  كشور در مورد برگزاري گفت      

ي يكي از مشاوران ارشد سياست خارجي عراق اظهار داشت كه اعالم پذيرش قطعنامه آتش بـس از سـوي   سعدون حماد«: باره گزارش داد  
وگوهـاي مـستقيم     ايران، به خودي خود نشانه كافي از حسن نيت رهبران انقالبـي آن كـشور نيـست، زيـرا دليـل نـدارد كـه ايـران از گفـت                             

و در رو گفت وگو كند، اما حاضر نيست كه چنـين درخواسـتي را بـه عنـوان                   ايران ديروز اعالم كرد حاضر است با عراق ر        . خودداري كند 
 ».يك پيش شرط براي تعيين تاريخ برقراري آتش بس ميان دو كشور متخاصم در خليج فارس بپذيرد
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 مربـوط  او كـار  بـه  كـه  زنگنـه ] بيـژن نامـدار   [ و نبـوي  بهـزاد  بـا  .اسـت  ناراضي سپاه وزارت
 . دارد مسئله ،شوند مي

تـصويب  . باشـيم  داشته علني جلسه پنجشنبه بوده قرار. داشت جلسهمجلس   رئيسه هيأت
 بـه  رفـتن  اسـم  هب. كنند سست جبهه درباره را مردم است ممكن چون ،نباشد جلسه فعالً شد

 . كنيم گيري تصميم باره اين در آينده شنبه شدبنا . بودند كرده تعطيل را مجلس جبهه
 ،بـود  فرسـتاده  خيـر  دعـاي  و جـام  با را] اسدآبادي[ الدين جمال سيد عصاي كه شخصي

 الـدين  جمـال  سـيد  مريـد  پـدرش  اسـت  مدعي. است اي دره خرم اكبر علي پهلوان پسر. آمد
. نرسـيد  نظـرم  بـه  قبـول  قابـل  خيلي هايش حرف. داده او به را عصا اين او و بوده اسدآبادي

 . بدهد مجلس موزه به را دعا و جام و عصا گفتم و دادم او به آزاديبهار  سكه يك
 و گفـت  را كشاورزي آينده برنامه و آمد] وزير كشاورزي [ زالي] عباسعلي[ دكتر عصر

 در منـافقين  انهـدام  از. آمـد  ترابـي  هنگسـر . داشـت  گله كشاورزي به دولت توجه عدم از
 . كرد نگراني اظهار ارتش آينده از و دادگزارش  مرصاد عمليات
 و گفـت  منافقين انهدام درباره. آمد اطالعات  از وزارت  حجازي] سيد علي اصغر  [ آقاي
 اطالعات وزارت به را منافقين درباره اطالعات كه دهم دستور ارتشو   سپاه به كه خواست
 حفاظـت  سـازمان  دربـاره  .دادم دسـتور  ؛گيـرد  قرار استفاده مورد متمركز طور به كه بدهند

 جبهـه  بـه  ياسـر  و مهـدي  .آمـدم  خانـه  به شب. كرديم مذاكرههم   مسلح نيروهاياطالعات  
 .خوابيدم و خوردم شام تنها .بود رفته صدوقي آقاي دختر عروسيبه  عفت .اند رفته
 
 
 1988 آگوست 2                    1408 هذيحج 18   |    مرداد 11 شنبه سه

 
] سـازمان ملـل   [ لكـ دبير كـه  رسـد  مـي  نظـر  به. 1دادم گوش آمريكا و انگليس راديوهاي به

 
متعلقـات ايـران   ها و  اگر آمريكا از سپرده: اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي ايران گفت   «  :   راديو بي بي سي گفت      - ١

هاي آمريكايي در بيـروت آزاد   كوشد گروگان در آمريكا كه پس از اشغال سفارت امريكا توقيف شد، رفع توقيف كند، حكومت ايران مي 
قبل از آنكه دو كشور به مذاكره بپردازد، آمريكا بايد از موضع خصومت بار خود نسبت به ايران دست بـردارد، امـا         : رفسنجاني گفت . شوند
مـا قـبالً نيـز از    : سخنگوي رئيس جمهوري آمريكا گفـت    . ها، با ايران معامله نخواهد كرد       ومت آمريكا اعالم كرده است بر سر گروگان       حك

 اگـر حكومـت   . ها مذاكره نخواهيم كرد و چيزي براي آزادي آنان نخواهيم پرداخت           ايم، ولي ما در مورد گروگان       اينگونه سخنان شنيده  
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 اسـتفاده  بررسـي  مثبت گزارش انتشار. كند بس آتش اعالن نزديك آينده در گرفته تصميم
 نظـر . دارد خـوبي  راثـ  ،اسـت  مـا  نفع به و عراق ضرر به كه دبيركل نظر و شيميايي سالح از

 اسـتفاده  نظاميـان  غيـر  و نظاميـان  عليـه  شـيميايي  ممنوع سالح از وسيع طور به عراق اند داده
 اثـر  در كـه  نيـست  معلـوم  ،انـد  شـده  مـصدوم  هم عراقي سربازان از برخي اينكه اب و كند مي

 . باشد ايران شيميايي
 مـا  بـا  را انهصـبح و   آمدنـد ] خـواهر همـسر آقـاي هاشـمي       [=  مرعـشي  اشرف و محسن
 در شـركت  بـراي  همگي صبح ده ساعت نزديك. است خالي ياسر و مهدي جاي. خوردند

 انقـالب  خيابـان  به من. رفتند جداگانه ها بچه و عفت و محسن. رفتيم امام با بيعت راهپيمايي
 احـساسات  ابـراز  و آمدنـد  هيجـان  بـه  مـن  ديـدن  از مـردم . رفـتم  راه متري صد چند و رفتم

 و است توجه قابل راهپيما جمعيت انبوه. بود بخش لذت برايم مردم صفاي و روحيه. كردند
 پايـان  بـه  خـاطر  بـه  شـايد  و اسـت  جالب مردم شادي و انقالب تاريخ در نظير بي گويند مي

 . باشد جنگ رسيدن
 
 
 
 
 
 
 
 

گروگان آمريكايي در لبنان گرفتارند و قبول قطعنامه شوراي 9تعداد . ها را آزاد كنند از حسن نيت كند، بايد گروگانخواهد ابر ايران مي 
امنيت در مورد آتش بس، به اين اميد دامن زده بود كه ممكن است آنان آزاد شوند ولـي واكـنش منفـي آمريكـا در ايـن مـورد، اميـدها را                              

ديـروز مقامـات ايـران، بـدون پـرده پوشـي بـه وضـوح         . دهد از طريق ديپلماتيك به اين مسئله بپـردازد  يآمريكا ترجيح م . كاهش داده است  
خواهد با  ايران مي. گيري جديدي روبرو كردند ها معامله كنند و بدين ترتيب آمريكا را با تصميم پيشنهاد كردند كه حاضرند بر سر گروگان    

ايـن  . هـا اسـت   اش را پس بگيرد و بهايي كـه بـراي آن تعيـين كـرده، زنـدگي گروگـان             شدههاي ضبط     دارايي. مقامات آمريكا مذاكره كند   
پرزيدنت ريگان ديروز گفـت اگـر ايـران مايـل باشـد، ايـن بـار مـا                  . پاسخي است كه به پيشنهاد ديروز ريگان براي مذاكره با ايران داده شد            

 ».بت كردن با ايران، به معناي معامله يا  مذاكره يا مبادله نيستشود كه صح حاضريم گفتگو كنيم؛ اما در واشنگتن دائماً تأكيد مي

 حضور گسترده مردم تهران در راهپيمايي بيعت با امام
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 رفتـه رسـتوران   بـه    هـا  بچه. آوردند امام بيت مطبخ از. خوردم ناهار تنهايي منزل در ظهر
 نيروهـا  بـه  عمليـات  اجـازه  ندداشـت  پيـشنهاد  و كردنـد  تلفن جبهه از اي خامنه اهللا آيت .دبودن
بـه   و رود مـي  طـرف  دو فـراوان  تلفـات  و درست هدف بدون درگيري احتمال گفتم. بدهم
 . مصلحت بررسي بر عالوه ؛دارد امام اجازه به نياز عالوه

 بـه  را پيام همين و اند كرده لفنت هم ايشان به اي خامنه آقاي گفت و آمد احمدآقا عصر
 و هـستيم  جدي صلح در ايم كرده اعالن ما اند گفته و اند داده مخالف نظر امام و اند داده امام
 . شود عمل مثل به مقابله حد در ؛است انگيز سوال هم خودمان مردم براي

رهاد الفت  به نام ف   منافقين سران از يكي گفت و كرد تلفن منطقه از فالحيان] علي[ آقاي
.  بـودم  تنهـا  من و بود امام بيت مهمان عفت هم شب.دهد مي خوبي اطالعات و شده دستگير
 دبيركـل  اجرايـي  طـرح  در العـرب  شـط  بـه  مربـوط  بند درباره الريجاني] محمدجواد[ آقاي

 .1است الجزاير 1975 قرارداد همان مبنا گفتم كه كرد مشورت تلفني] سازمان ملل[
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 تراشـي  بهانـه . نيـست  مهمـي  مطلـب  ها گزارش در. رفتم مجلس بهساعت هشت و نيم صبح      

 مـا  سياسـي  موضـع  ،شيميايي اسلحه كاربرد در عراق جنگي جنايات انتشار. دارد ادامه عراق
 كـردن  كـار  درسـت  بـر  بنـي م آمريكـا  خـود  تحقيقـاتي  تـيم  گزارش.  است كرده تقويت را

 رزمنـاو  كاركنـان  اشتباه و ايراني ايرباس كردن پرواز درست ووينسنس   رزمناو هاي دستگاه
 يـك  عـصب  ؛رفـتم  پزشـكي  دنـدان  بـه  نـه  ساعت.  است شده تمام آمريكا ضرر و ما نفع به

 . بودم ناراحت شب. درآوردند را ديگر دندان
 وضـع  آمـارگيري  برنامـه  و آمـد  بودجـه  و برنامـه ] وزارت[ آمار مسئول جمشيدي آقاي

 
در اين توافقنامه قرار شد ايران و عراق . در مورد رفع اختالفات دو كشور به توافق رسيدندايران و عراق ، ) ميالدي1975 (1353 در سال - ١

 و مرزهـاي آبـي خـود را    1914 كميسيون تعيـين مـرز سـال        هاي   و صورتجلسه  1913مرزهاي زميني خود را براساس پروتكل قسطنطنيه سال         
هاي تلويزيوني، توافق نامه الجزيره را پاره كـرد و يـك              صدام حسين پيش از آغاز جنگ، در برابر دوربين        . براساس خط تالوگ تعيين كنند    

فسنجاني، مبناي كار توافقنامـه الجزايـر       در مذاكرات مربوط به آتش بس و مكاتبات بعدي صدام با آقاي هاشمي ر               .  طرفه آن را باطل نمود    
 .متن كامل اين توافقنامه در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است. تعيين شد
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 اسـتفاده  ديـپلم  سـربازان  از كـه  خواسـت  كمـك  آن انجام براي و داد توضيح را كشاورزي
 و هـا  غربـي  كردن اميدوار لزوم درباره. آمد خارجه وزارت از منصوري] جواد[ آقاي. كنند

 همـين  بـه  كه ژاپني هيأت با مالقات با موافقت و آمريكا با بهتر روابط آينده به ها آمريكايي
 صـحبت  قطعنامـه  بنـدهاي  بـراي  تخصصي هاي كميته تشكيل لزوم و آيد مي ايران به منظور
 . كرد

 ضـربه  از .آمـد ] رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس    [ خلخالي] صادقمحمد[ آقاي
 و ذوالقـدر ] محمـدباقر [ آقـاي . داشت خوشحالي اظهار مرصاد عمليات در منافقين بر شديد
 در عراقـي  معارضـين  سـردرگمي  و تحير از. آمدند رمضان قرارگاه ياعضا زا ديگر جمعي
 كـه  بـود  - نرسيم يا برسيم صلح به چه - آنها آينده براي ريزي برنامه خواستار و گفت ايران
 در .كـرديم  مـذاكره  جنگ ادامه يا صلح حالت از يك هر در آنها با برخورد كيفيت درباره

 بـه  و هـا  عـرب  ردهـا، ك. كـرد  را حالـشان  مراعـات  و داشـت  نگه راضي را آنها بايد حال هر
 رفـاهي  وضع به بيشتري توجهالزم است    و كنند مي همكاري ما با كه تائب اسراي خصوص

 .  شودآنها
 سياسـي  - عقيـدتي و   فرهنگي امور تمركز برنامه به راجع .آمد جنتي] احمد[ آقاي ظهر
 ناهمـاهنگي  مقابـل  در مخـصوصاً  ،ربيـشت  حمايـت  قول من از و كرد صحبت مسلح نيروهاي
 . است امام حضرت تأييد خواستار و خواست سپاه احتمالي
 در آنهـا  نقـش  و هـوابرد  و ويـژه  سـپاه  تـشكيل  گزارش .آمد روجع] خسرو[ آقاي عصر
] محمـد [ آقـاي . اند كرده وارد آنها را اساسي ضربه كه است مدعي و داد را مرصاد عمليات
 و گفـت  هـا  شـنوك  مخـصوصاً  هوانيروز خوب آمادگي از و آمد هوانيروز فرمانده انصاري
 . خواست بيشتر كمك

] احمـد [ و نجـات ] حـسين [ بـاقري، ] محمـد [ رشـيد، ] غالمعلـي [ شمخاني،] علي[ آقايان
 اوليه تصورات از تر كاري را ضربه. دادند را مرصاد عمليات صحنه گزارش. آمدند وحيدي

 نـشدن  پايـدار  صـورت  در را آينـده  احتمـالي  تيعمليـا  هـاي  طـرح . داننـد  مـي  منـافقين  عليه
 خانه به شب. داد منافقين درباره تذكراتي و آمد اي زواره] سيد رضا [ آقاي. گفتند بس آتش
 .آمدم
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 ي كل قوادستخط آقاي هاشمي در خصوص ايجاد دفتر فرمانده
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 دستخط نامه به فرمانده كل سپاه پاسداران
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 1988 آگوست 4                   1408 ذيحجه 20   |    مرداد 13 پنجشنبه
 

 پيشرفت كندي اخبار در. است مقدم خط عازم گفته و كرده تلفن ياسر كه داد اطالع عفت
 سـعدي  حـسني  آقاي .رفتم مجلس به. خورد مي چشم به بس آتش و قطعنامه اجراي امور در
 شـركت  مرصـاد  عمليـات  در گفـت  و داد اخيـر  جريانـات  از اي گونـه  دفـاع  گـزارش . آمد
 و نيازهـا  و فرمانـدهي  دفتر تأسيس درباره. آمد جنتي علي آقاي ظهر. نشده گفته و اند داشته
 . نوشتم معاون عنوان به هم را روحاني] حسن[ آقاي حكم. شد صحبت كارها ساير

 منطقه از بازجويي و بازديد گزارش. آمد] قائم مقام وزير اطالعات   [ فالحيان آقاي عصر
 تأسـيس  در و بدهـد  دادگـاه  به را ها پرونده شد قرار و دادرا   نشسته عقب واحدهاي و غرب

 . داد مرصادعمليات  در منافقين به ضربه از بندي جمع و شود تعجيل بازرسي
 گفـت . آمـد  اسـتخدامي اداري و    امـور  سـازمان  رئيس رضوي] سيد منصور [ آقاي شب

 درجـات  روي شد قرار و كرده تأسيس دفاتر جبهه در رزمندگان اداري مشكالت حل براي
 ديگران و ياسر با گفت و كرد تلفن مهدي. آمدم خانه به شب. كند كار سپاه افراد حقوق و
 .كنيم تقويت را خطوط كرد توصيه و است مقدم خط در

 
 

 1988 آگوست 5                        1408 ذيحجه 21   |    مرداد 14 جمعه
 
 امـور  مراجعـه  سـه  دو. گذشـت  مطالعـه  و اسـتراحت  بـه . نداشـتم  زيادي كار. بودم منزل در

 بـه  بـس  آتـش  مـسئله  در پيشرفتي. خواندم ،آوردند را ها گزارش. داشتم بستگان از شخصي
 و گفـت  نيروهـا  بـراي  نقليـه  وسـايل  كمبود از و كرد تلفن جبهه از مهدي. خورد نمي چشم
 از روحاني آقاي. كردم تأكيد كل ستاد به كه گفت يخ و نان به نياز از رضائيمحسن   آقاي
. كنند تقويت را آنجا گفتم رضائي آقاي به كه گفت 1اشنويه به منافقين و عراق حمله خطر

 .كرديم مذاكره جمعه هاي خطبه مطالب درباره اردبيلي موسوي آقاي با
 

 
 . كردنشين در  استان آذربايجان غربيمرزي و شهري - ١
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 پذيرش زمزمه ها عراقي. شود مي ديده صلح روند در پيشرفتي ها گزارش در. رفتم مجلس به
 جلـسه مجلـس    رئيـسه  هيـأت  ده صـبح   سـاعت . حاميـان  فـشار  تحـت  ولي ،اند كرده آغاز را

 مجلـس  كار اگر كه شد اين نظر نتيجه در. كرديم مذاكره مجلس كار شروع درباره. داشت
 كـار  توقـف  ادامـه  و بـدهيم  بيانيه كه شد قرار .شود مي كم جبهه از مردم توجه ،شود شروع

 . داريم اعالن جنگ كار در نمايندگان حضور منظور به ،برنامه مطابق را جلسم
 بـه  كمـك  و هنـد  بـراي  جنـگ  از بعـد  بازسـازي  در شركت درخواست. آمد هند سفير
. آمد شمخاني آقاي ظهر. 1داشترا   لبنان در آمريكايي االصل هندي گروگان يك آزادي
 ادامه نيرو آمدن هم باز و است حاضر روني گردان سيصد گفت. آورد را سپاه عملياتي طرح
 نبايـد  هـم  مـا  ،نكنـد  تجـاوزي  اگـر  كـه  اسـت  عراق جديد تجاوز به مشروط عمليات. دارد

 . هستيم جدي صلح در ما اند گفته و اند فرموده نهي امام. كنيم اقدامي
 تـوانيم  نمي زودي اين به كارشناسان نظر طبق گفت و آمد الويري] مرتضي[ آقاي عصر

 عـصر . داد رفـاه  وعـده  مـردم  بـه  نبايـد  لـذا  و باشـيم  داشـته  مردم رفاهي امور در زيادي كار
 . دادم انجام را جنگ و مجلس كارهاي
 كـه  اسـت  كـرده  اعـالن  نطقـي  ضـمن  صـدام  كـه  داد اطالع خاتمي] سيد محمد [ آقاي

 هب ،گيرد مي پس را بس آتش از قبل ايران با مستقيم مذاكرات شرط و پذيرد مي را بس آتش
 . بپذيرد را مستقيم مذاكرات ايران ،بس آتش از بعد اينكه شرط

محمـد  [ آقايـان . هـستند  جبهـه  در جمهـور  رئـيس . بود من دفتر درقوا   سران جلسه شب
 ملل سازمان در كار پيشرفت ؛آمدند خارجه وزارت از ناصري] سيروس[ و الريجاني] جواد

 بـس  آتـش  از پس مستقيم مذاكره شد قرار. شد مشورت آينده مشي خط درباره و گفتند را
 . شود پذيرفته

 
همـان گونـه كـه     »: ايـشان گفـت  .  آقاي هاشمي در اين ديدار يادآور شد كه ايران خواهان ختم جنگ و تأمين صـلح  در منطقـه اسـت                   - ١

 تاكتيك نيست و ما جداً خواهان ختم جنگ و تأمين صلح در منطقه هـستيم و در ايـن          598حضرت امام با صراحت گفتند، پذيرش قطعنامه        
ها را بعد از پذيرش قطعنامـه        مشخص شد كه شرارت   . مدت روشن شد كساني كه مدعي صلح و ختم جنگ بودند در كارشان جدي نيستند              

در اين مالقات سفير هند نيز ضمن ابراز خوشحالي از قبول قطعنامه به وسيله ايران، انتصاب آقاي هاشمي به سـمت                     » .دهد   مي چه كسي ادامه  
 .جانشيني فرماندهي كل قوا را ، زمينه تحوالت جديدي ذكر كرد و اظهار اميدواري نمود كه هند نيز در بازسازي ايران سهيم باشد



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

255 

 برخـورد  پائين موضع از ها روس گفت و داد را شوروي به سفر گزارش الريجاني آقاي
 مـن  اينكـه  از و نگرانند غرب با ما روابط شدن گرم از و اند روابط گرمي خواستار. اند كرده
 مالقـات  بـه  تهـران  سـفر  در را] معاون وزير خارجه اتحاد جماهير شـوروي      [ تيفنوور آقاي

 هم سپاه و ارتش تشكيالت درباره است؟ رنجيده ما از چرا فالني اند گفته. نگرانند ،نپذيرفتم
 انتقـال  بـراي  كـه  كـرد  تلفن مهدي و آمده جبهه از ياسر .آمدم خانه به وقت دير. شد بحث
 .است الزم هواپيما نيرو
 
 

 1988 آگوست 7                      1408 ذيحجه 23    |   مرداد 16 يكشنبه
 
 سـاعتي . رفـتم  ،اند برگشته جبهه از ديشب كه جمهور رئيس ديدن به راه در .رفتم مجلس به

 و سـپاه  و ارتـش  درباره و را اينجا اوضاع من و گفتند را جبهه اوضاع ايشان .كرديم مذاكره
 . شد مذاكره كل ستاد
 وزيـر  نخـست  از اي نامـه . آمد ژاپن هخارج وزير معاون] آقاي كورياما [ .رفتم مجلس به
 خواهـان  كـه  بـود  آورده را ها آمريكايي پيام ،تشريفاتي مذاكرات بر عالوه. بود آورده ژاپن

 آمريكـا  ،بد اعمال و ها خصومت ،روابط بدي عامل كه گفتم. اند شده ايران با روابط اصالح
 امـوال  كـردن  آزاد از مشخـصاً  و دنـ ده پايـان  خـود  آميـز  خصومت رفتار به بايد آنها. است

 . بردم اسم ايران شده مسدود
 عـالي  شـوراي  جلـسه  بـه  عـصر . داد توضـيح  را عمليات طرح و آمد شمخاني آقاي ظهر
 دربـاره  و داشـتيم  جنـگ  پـشتيباني  كارهـاي  تـسهيل  براي مصوبه چند. رفتم جنگ پشتيباني
 را كارهاو شتمبرگ مجلس به. شد اتخاذ خشني تصميمات ،فراري و غايب سربازان مجازات
 .آمدم منزل به و دادم انجام
 

 1988 آگوست 8                      1408 ذيحجه 24   |    مرداد 17 دوشنبه
 

 اعـالم  دبيركـل  توسـط  بـس  آتـش  تـاريخ  امشب است قرار كه آمد اخبار در. بودم منزل در
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 آيـا  بدانـد  كـه  خواسـت  و انـد  شـده  منتقـل  غرب شمال به نيروها كه داد اطالع مهدي. شود
 و  استخط عازم گردانش كه گفت ياسر. برگردد ،نداريم اگر كه نداريم يا داريم عملياتي
 و نـداريم  اي برنامه گفتم. برود كه ايم نگفته او به چرا ،است عمليات اگر كه داشت اعتراض

 . روند مي دفاع برايآنها 
 سـازمان  هـاي  ايـده  از اتيكليـ  .آمد] نماينده امام در جهاد سازندگي    [ نوري عبداهللا آقاي
 نيروهـاي  كلـي  طـرح  روي كـار  شـروع  بـراي  و گفـت  آورده ذهن به كه را مسلح نيروهاي
 . كنم صادر حكم شد قرار كه كرد آمادگي اعالم مسلح

 هـا  آمريكـايي  بـا  مأمورانش از يكي مذاكرات از .آمد] وزير اطالعات [ شهري ري آقاي
 آزاد را مـا  شـده  مـسدود  امـوال  ،ها گروگان ديآزا مقابل در اند شده حاضر كه داد گزارش
 فروش اجازه ،آمريكا هاي كارخانه به و كنند حمايت ما نظرات از] 598[ قطعنامه در و كنند

قـوا   سـران  جلسه درموضوع   شد قرار. بدهند واسطه كشور طريق از را ما تسليحاتي نيازهاي
. آمدشيرازي   صياد آقاي رعص. كرد مذاكره اطالعات وزارت مشكالت درباره. شود مطرح

 و داد را كردستان داخلي امنيتي وضع و غرب شمال و غرب هاي جبهه نظامي وضع گزارش
 .داشت يياهپيشنهاد
 بـه  كـه  بـود  كـرده  تهيـه  بس آتش اعالن از بعد براي اي بيانيه ،خاتمي] سيدمحمد[ آقاي

 ،سـازمان ملـل    لدبيركـ  امـشب  اسـت  قـرار . شود كوتاه بايدو   شده مفصل حد از بيش نظرم
 سـاخت  كارخانـه  در كـه  رسـيد  خبر. نمايد اعالم را عراق و ايران جنگ در بس آتش زمان

 اطـراف  بـه  كاتيوشـا  مينـي  هـاي  گلولـه  و شده سوزي آتش ،سپاه باقري شهيد 107] مهمات[
 شـده  خـاموش  آتـش  كـه  داد اطـالع  دوسـت  رفيق] محسن[ آقاي شب آخر. شود مي بپرتا
 .است
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 مـن  اينكـه  از. 1شـود  مـي  قـرار  بر عراق و ايران بين بس آتش ،مرداد 29 ]  آگوست 20 [روز
 . كنم مي خاطر رضايت احساس ،داشتم جنگ ختم در اساسي نقش
 تذكراتي. آمد] نماينده تهران در مجلس   [ خراساني رجائي] سعيد[ آقاي .رفتم مجلس به
 در آينـده  اقـدامات  بـه  راجع. آمد كروبي] مهدي[ آقاي. داد بس آتش جاري مسائل درباره
 . شد مذاكره مردم رفاهي و اقتصادي مسائل مخصوصاً و كشور وضع شدن عادي جهت

 بـراي  كه نيرو نيازهاي از قلم چند و هوايي نيروي كارهاي به راجع. آمد ستاري تيمسار
آقايان سيد جليل سيدزاده، محمد اشرفي اصفهاني و ارسـالن          [. كرد صحبت شده پيدا خريد
 هـوانيروز  از تـشكر  و منطقـه  اخيـر  مـسائل  بـه  راجعو   آمدند باختران نمايندگان] پور  صفايي
 و علوم وزارت با اسالمي آزاد دانشگاه مشكالت وردم در .آمد جاسبي دكتر. گفتند مطالبي
 كتيرايـي ] مرتـضي [ آقـاي  .گفـت  ،افتـاده  تـاخير  بـه  جبهه خاطر به كه ورودي آزمون انجام

  .  آمدمجلس اداري امور براي] كارپرداز هيأت رئيسه[
 دربـاره و   آمد] جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه    [ تاش حسيني] سيد علي [ آقاي عصر

رئـيس سـازمان انـرژي      [ امراللهـي ] رضـا [ آقـاي . شد صحبت مسلح نيروهاي و سپاه نسازما
 صحبت اتمي انرژي مسائل و داشته حضور كه ايالم و غرب در جنگ به راجع و آمد] اتمي
 راجع و آمد ها زندان] سازمان[ مسئول] معاون قضايي و جانشين [ شوشتري] يعل[ آقاي. كرد
 ،منـافقين  هـاي  شـرارت  بـا  رابطـه  در آنها اخير مسائل و ها گروهك مخصوصاً و ها زنداني به

 
هـاي جنـگ ايـران و عـراق را بـا خبـر                هاي مربوط به اعالم روز و ساعت استقرار آتش بس در جبهـه              ارشگز«:  راديو بي بي سي گفت     - ١

كنيم كه به گفته راديو تهران، امروز از طرف آقاي رفـسنجاني،   دستور قطع عمليات تهاجمي و حالت تدافعي گرفتن نيروهاي ايران آغاز مي  
دولت عراق هنوز دستور مشابهي به نيروهاي خود نـداده اسـت، ولـي ديـروز پـس از      . جانشين فرماندهي كل نيروهاي مسلح ايران صادر شد     

هاي شهر به رقـص و پـايكوبي    اعالم روز آتش بس، صدام حسين سه روز تعطيل عمومي و جشن اعالم كرد و ديشب مردم بغداد در خيابان                   
يد دست به هيچ گونـه اقـدام نظـامي بزننـد، ولـي او در ضـمن                  آقاي هاشمي رفسنجاني گفت كه نيروهاي مسلح ايران از امروز نبا           .پرداختند

رسـد كـه      بـه نظـر مـي     . اي بدهنـد    گفت كه نيروهاي مسلح بايد آماده باشند كه به هرگونه شرارت دشمن در هوا، دريا و زمين پاسخ شايسته                  
رفتن عـراق را تـا آخـرين لحظـه در مـورد قبـول            ايرانيان مايلند اعتقاد خود را به جريان آتش بس مورد تأكيد قرار دهند و بدين سان  طفره                   

انداز يك صلح واقعي و      هاي رسمي و خصوصي درباره چشم       ها در واكنش    ولي ايراني . بس از پيش در كانون توجه جهانيان قرار دهند         آتش
ايـران هرگـز در   .  نيـست هنوز دو طرف مخاصمه به يكديگر اطمينان ندارنـد و ايـن شـگفت آور   . دهند پايدار جانب احتياط را از دست نمي     

عراق با سود . جنگ خليج فارس بازنده نبوده است، ولي وقتي با آتش بس موافقت كرد، مسلماً از لحاظ نظامي در موضع ضعف قرار داشت
در ايران احساس مـردم  . ها، اعراب و بشريت است جويي از آن، پايان جنگ را به صورتي جشن گرفت كه گويي يك پيروزي براي عراقي              

انـد   پرسند چرا جنگ اين قدر طول كشيد و براي چه؟ با اين همـه مـردم ايـران مـصمم     يشتر خاموشي است، آنها در اين سكوت از خود مي         ب
 ».چنانچه الزم باشد، از مرزهاي ميهن خود دفاع كنند
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 و هستند موضع سر بر سوم يك ،گروهكيزنداني   هزار پنج حدود از گفت و داد اطالعاتي
 . منفصل سوم يك و تائب سوم يك
 و بـس  آتـش  از پـس  تلفـات  دربـاره . رفتم] فرماندهي نيروهاي مسلح  [ كل ستاد جلسه به
 امـور  بررسـي  بـراي  كميـسيوني  .شـد  صـحبت  ،هـستند  ايران در كه عراقي معارضين درباره

 . شد تشكيل عراق صلح باارتباط  در ،آنها آينده و معارضين
 ادارات در رشـوه  مجـازات  تـشديد  قانون. رفتيمنظام   مصلحتتشخيص   مجمع جلسه به

 كابينه تكميل درباره وزير نخست و جمهور رئيس با جلسه از بعد. شد تصويب اصالحاتي با
 هـم  را بازرگـاني  وسـازندگي    جهاد نيرو، وزير سه شد قرار. رسيد نتيجه به ؛كرديم مذاكره
 . رسيدم خانه به وقت دير. كنند معرفي

 ولـي  ،نـشوند  نظـامي  حركـات  در پيـشقدم  كه دادم دستور نيروها به و نوشتم اي اطالعيه
 .1كنند فظح را جبهه در حضور خواستم مردم از و بدهند محكم را ها شرارت جواب

 
 

 
رزمنـدگان عزيـز و حماسـه     «: در اين پيام كه از طرف جانشين فرماندهي كل قوا خطاب به رزمندگان صـادر شـده، چنـين آمـده اسـت                     - ١

دريغ  هاي معظم آنها و ايستادگي بي هاي مقدس شهدا و صبر و تحمل مصدومان، جانبازان، اسراء و خانواده آفرين، پايداري شما و آثار خون
باالخره دشمن . اندها را در هم شكست و شر دشمنان اسالم را به خودشان برگرد ها و شيطنت هاي امام امت، همه توطئه مردم در سايه رهبري

هاي رسواي خود شد و  دبيركل سازمان ملـل، طـرح آتـش بـس را مـشخص و اعـالم        پس از يك سلسله ترفندها مجبور به پس گرفتن بهانه      
زاي مقام معظم رهبري مصمم به ايجاد صلح پايدار  جمهوري  اسالمي ايران با توجه به همه شرايط و جوانب و با الهام از نظرات بركت .كرد

هـم  . شود اعتمـاد كـرد    هاشان نمي   ما با دشمناني مواجه هستيم كه به ادعاها و وعده         . دهد   دارد به راه خود در اين مسير ادامه مي         ،و همه جانبه  
در طـول جنـگ بـا شـعار     كـه  هدف پليد نابودي انقالب آغاز كردند و هـم آنهـا     با  آنها كه روابط كشورشان را با تجاوز وسيع به كشورمان           

  بـه مـردم و   ؛ اسالمي و انساني را زيرپـا گذاشـتند  ،  المللي  هي هر روز جنايتي جديد مرتكب شدند و هر روز بخشي از مقررات بين             خوا  صلح
 از سالح ممنوع شيميايي، حتي عليه مردم خودشـان اسـتفاده     ،هاي هوايي، زميني و دريايي را ناامن كردند        مراكز غيرنظامي حمله كردند، راه    

در مقابـل چنـين    . ذيرش قطعنامه از طرف ايران مظلوم، جاهالنه ماهيت جنگ طلب خود را بر همه جهانيان آشكار كردنـد                 كردند و بعد از پ    
توان مطمئن نشست، بايد هوشيار و آماده بود، ممكن است در اين چند روز باقي مانده تا موعد آتـش بـس و حتـي بعـد از آن،      دشمني، نمي 

جمهوري اسالمي به خاطر حفظ مصالح مردم در كشور، در شرايطي كه در آستانه صـلح هـستيم، بـا     .ددست به هرگونه تجاوز و جنايتي بزن   
هاي  هاي نظامي نخواهد شد، ولي مثل هميشه آماده دادن جواب مناسب به شرارت پايبندي به قرار و  تصميم ايجاد صلح، پيشقدم در حركت

هيچ گونه حركت نظامي و مسلحانه باشند، ولي وظيفه دارند آماده و هوشيار بماننـد  نيروهاي مسلح از امروز نبايد شروع كننده . دشمن است 
امروز، ايران اسالمي در پيشگاه الهي بـه خـاطر انجـام وظيفـه      . و هرگونه شرارت  دشمن را در هوا، دريا و زمين به طور شايسته جواب دهند               

» اي گرفتند؟ دا و خلق باشند كه آتش جنگ را چرا افروختند و چه نتيجه      مقدس دفاع از حق، سرافراز است و بعثيان عراق بايد جوابگوي خ           
 .1389زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، پيام هاي سال « كتاب ←
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 حكـم . دادم انجـام  را ديـروز  مانـده  عقـب  كارهاي. رفتم مجلس به صبحساعت شش و نيم     
 قـائم  حكـم  و نوشتم را مسلح نيروهاي سازمان طرح تهيه براي نوري عبداهللا آقاي مسئوليت
و  آمـد  كياوش] سيد محمد [ آقاي. كردم تأييد را سپاه فرماندهي براي شمخاني آقاي مقامي
 . گرفت جنوب هاي جبهه بازرسي يابر حكمي
] انقـالب اسـالمي   [ ياعال مجلس و حكيم] محمد باقر [ آقاي نظراتو   آمد محمدي آقا
 سـتاد  طـرف  از منظـور  ايـن  ياربـ  كه كميسيوني به گفتم. آورد جديد شرايط براي را عراق
 افتـادن  راه پيـشنهاد  بررسي برايمجلس   رئيسه هيأت عصر. كند منتقل ،شود مي تشكيل كل

 .كردم مخالفت ها جبهه در منفي تاثير احتمال خاطر به ؛داشت جلسه مجلس
 پايـاني  سـخنراني  براي» تجاوز و دفاع «سمينار به هم با و آمدند مجلس به فاطي و عفت

 1دادم انجـام  را سخنراني. شد راحتنا عفت كه كرد كوچكي تصادف ماشين راه در .رفتيم
 .برگشتم مجلس بهشش و نيم  ساعت و

 بـه  و هـا  غربـي  همكـاري  از و داد را ملـل  سـازمان  در كـار  گـزارش  .آمـد  واليتي دكتر
 مجلـس  در كه اي گونه وسوسه هاي پيگيري و ها سئوال از او. است راضي آمريكا خصوص

  .رددا گلههست،  جاري تحوالت درباره.. و دولت درو 
 احمـدآقا  و اردبيلـي موسـوي    آقايـان . بـود  اي خامنه آقاي منزل درقوا   سران جلسه شب
 و آن هـاي  كارشـكني  و عـراق  انفعـالي  حالـت . داد سفر گزارش واليتي دكتر. بودند غايب

 
يه ارتـش روبـرو بـوديم و از    ما زماني با تهاجم وحشيانه عراق روبرو شديم كه از يك سو با مـسأله تـصف    « :   در اين سخنراني آمده است     - ١

گذاري روي تـسليحات   عراق هنگام تجاوز به خاك ما، مقدار زيادي سرمايه. سوي ديگر قراردادهاي مكمل ارتش با خارجيان لغو شده بود      
حق ملت مظلـوم  المللي در  هاي موجودي كه مجامع بين      ناعدالتي .ديد  نظامي كرده بود و امكانات نظامي پيشرفته جهان را در اختيار خود مي            

به محض اينكه جمهوري اسـالمي قـدرت دفـاع از خـود را بـه دسـت آورد و             . ما روا داشت، به نظر ما براي تكان وجدان بشري كافي است           
حكام بغـداد ايـن واقعيـت را بـا تمـامي            . المللي به فوريت پيشنهاد آتش بس دادند        هاي بين     متعاقب آن در موضع تهاجم قرار گرفت، سازمان       

قبول قطعنامـه از سـوي   .  قدرت ايستادگي در مقابل متجاوز و تنبيه وي را در حد بسيار بااليي دارد،اند كه ملت ايران خود لمس كرده وجود  
شود، ممكـن   اگر ما احساس كنيم كه به چنين قولي عمل نمي. ايران، بدين خاطر بود كه به ما قول مساعد دادند كه متجاوز را مشخص كنند    

هاي آمريكا را در خليج فارس در پيش          ما اگر ماجراجويي  . دنبال داشته باشد     از خود نشان دهيم كه عواقب ناخرسندي به        العملي  است عكس 
دفتـر نـشر معـارف    » ،1367هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني هـاي سـال           « كتـاب    ←» .شد  گرفتيم، به يقين براي منطقه بسيار گران تمام مي          مي

 .1389انقالب، 
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 رسـد  مـي  نظـر  بـه  مجموعـاً . است گزارش مهم نكاتاز   دبيركل پشتكار و جهاني فشارهاي
 شـناخته  متجـاوز  در و كنند آزاد را ما اموال اگر كه شد قبول و گرفته موضع ما نفع به غرب
 بـه  وقت دير. كنيم كمك لبنان در هايشان گروگان آزادي براي ،كنند همكاري عراق شدن
 .رسيدم خانه
 
 

 1988 آگوست 11                 1408 ذيحجه 27   |    مرداد 20 پنجشنبه
 

 و بـس   بـرآتش  ملـل  سـازمان  نـاظران گـروه    كـار  كيفيت مورد در گزارشي ،شمخاني آقاي
 هم وزير نخست به و كنند عمل كل ستاد نظر زير كه كردم تأييد ؛بود فرستاده آنها تدارك
 در شـد  قـرار  .كـرد  اسـتمداد  مشاور وزير سمت پذيرش براي وزير نخست. كند تأييد گفتم

 آن كـشور   هبـ  سـپاه  افـراد  از گروهـي  رفـتن  بـا  تركيـه  كـه  داد اطالع و كنيم مطرح مجلس
 اعمـاق  در عمليـات  بـراي  كـه   هـستند  رمـضان  قرارگاه ياعضا از اينها.  است كرده موافقت
 . اند رفته جنگ تجديد صورت در عراق خاك
] علـي اكبـر   [ آقـاي  همراه نمايندگان از جمعي ،ها گزارش مطالعه از بعد. رفتم مجلس به
 دولـت  و مجلـس  و سـازي باز و 598 قطعنامـه  و جنـگ  مـسائل  دربـاره  و آمدند نوري ناطق

 دربـاره  .آمـد  عراقـي  محمـدي ] محمـود [ آقـاي . شـوند  مطلـع  خواستند مي و داشتند مطالبي
 . شنيد و گفت مطالبي جديد احكام وضع و امام دفتر نقش و سپاه سازمان
 نيـروي  فرمانـدهي  و مـشاورت  سـمت  بـراي  آمـادگي  اعالن براي شهبازي تيمسار عصر
] طهماسـب [ آقايـان . اسـت  شـده  سـمت  بـي  ،ارتـش  تركمـش  ستاد حذف بااو   ؛آمد زميني

 مـذاكره  بـراي و   آمدنـد  خدادوسـت ] علي اصـغر  [ دكتر و] رئيس بنياد مستضعفان  [ مظاهري
] در شمال تهران  [ دربند تمام نيمه هتل محل در مدرن پزشكي چشم كنيكلي تأسيس درباره

 در موجـود پزشكان   از ضيبع .كردند استمداد آن ارز تأمين براي و مستضعفان بنياد هزينه با
 . دارند مخالفت ،مانده خارج در كه خدادوست دكتر به آنجا سپردن با ايران
 جنـگ  و مرزهـا  در مهمـي  حادثـه  .مآمد منزل به و كردم كار دفترم در هشت ساعت تا

 امـور  وضـع  حـل  بـه آن را    و زننـد  مـي  دامـن  را هـا  گروگان مسئله غربي هاي رسانه. نداشتيم
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 .نندك مي مربوط جنگ
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 كـانتربري  كليـساي  اسـقف  بـا  لندن در ايران مأموران مذاكره ،مهم مسئله ،خارجي اخبار در
 كـه  سـازماني  درباره آنها. آمدند ناصري] سيروس[ و واليتي دكتر. است ها گروگان درباره
 مـشورت  كـار  سياسـت بـراي    ودادنـد    توضـيح  ،انـد  گرفته نظر در 598 قطعنامه اجراي براي

 توصـيه  هـم  هـا  غربي به و بگذاريم الجزاير 1975 قرارداد اجراي بر را اصل شد قرار. كردند
 . نكنند مخلوط مسئله اين با را ها گروگان مسئله كه شود

 سـجيل  موشـك  مخترعـان  .كـرديم  مـذاكره  موشـكي  مـسائل  دربـاره با او     .آمد محسن
 جاسـبي  دكتـر  بـه را  درخواسـت آنهـا     . بپـذيرد  را آنهـا  اسالمي آزاد دانشگاه كه اند خواسته
 . نوشتم

 و] نيروي زميني ارتـش   [=  نزاجا فرمانده] سرتيپ حسني سعدي و سرتيپ جمالي     [ عصر
 از قبـل  خطـوط  اصـالح  لـزوم  بـر  و آمدنـد  مرزهـا  و هـا  جبهه وضع گزارش براي جانشينش

 جريان در مقصر هاي ارتشي با برخورد مورد در قضايي سازمان از وكردند  تأكيد   بس آتش
 مذاكرههم   بس برآتش ناظر نيروهاي امور تدارك درباره .نمودندگله   اخير هاي نشيني عقب
 . داشتند انتقاد پارك نظافت به توجهي بي ازو  رفتند نياوران پاركبه  ها بچه و عفت .شد

 داده آنهـا  بـه  كامـل  نظـامي  نظم است بنا. كردم مطالعه را سپاه استخدامي وضعيت طرح
 رفـع  بـا  توانـد  مي و است خوب ولي ،دارد نواقصي  كه شده تهيه طرحي سپاه طرف از. شود

 .كند رفع را مشكل ،نواقص
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 ؛بپـذيريم  را عمـان  خارجـه  وزيـر  بـا  القـات م تقاضاي كه خواست تلفني واليتي دكتر آقاي
 تـا . رفتـيم  مجلـس  بـه . بدهد ايشان به مالقات كه نيست تهران در هم اي خامنه اهللا آيت چون
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 . خواندم را ها گزارش ده صبح ساعت
 تـسليت  آنهـا  به. است مرده و كرده سكته پيش روز چند پدرشان. آمدند رهنما خانواده

 پانـصد  و هـزار  سـه  و داد گزارشـي  آنجـا  وضع از. است انلهست در سفيرمان برادرش ؛گفتم
 . پرداخت را خودش امام سهم دالر

 محـيط  در اسـت  مدعي. داد كار گزارش. آمد كانيوات در سفيرمان غفاري سلمان آقاي
 در  پذيرشـي  مـسيحي  روحـانيون  و باشـد  داشـته  زيادي نفوذ تواند مي ما هاي حرف واتيكان

 . داد انجام توان مي بيشتري رهايكا و دارند ما افكار برابر
 و رسمي مذاكرات از پس. 1آمد مالقات به عمان خارجه وزير علويبن  ] يوسف[ آقاي

 نخـست  تـاچر ] مارگـارت [ پيـام  ،خـصوصي  جلسه در. شد خصوصي جلسه خواستار ،علني
 را ايـران  بـا  روابـط  تحـسين  آمادگي كه آورد راسعودي   عربستان شاه فهد و انگلستان وزير

 
تصميم ايران مبني بر «: برد، اظهار داشت ابتدا وزير امور خارجه عمان، ضمن ابراز خوشوقتي از اينكه در ا يران به سر مي در اين مالقات     - ١

كنـيم    ما همواره احساس مي   . ها در منطقه به منافع و مزاياي سياسي در منطقه تبديل بشود              ، باعث شد مشكالت و دشواري      598قبول قطعنامه   
نطقه بهتر باشد و هماهنگي و توافق  وجود داشته باشد، فرصت بيشتري براي تحول، پيـشرفت و رفـاه در منطقـه بـه                         كه هر چه شرايط كلي م     

توان امنيت در منطقه بـه وجـود آورد، بـدون اينكـه همـسويي بـا همـه                     ديدگاه مسئوالن رده باالي كشور ما اين است كه نمي         . آيد  دست مي 
كنند كـه ايـن       كنند و مشاهده مي     ديگران به روابط ميان ايران و عمان نگاه مي        . ود داشته باشد  كشورها و در رأس آنها جمهوري اسالمي وج       

در واقـع   «: يوسف بن علـوي همچنـين افـزود       » .اند  روابط در تناسب و هماهنگي قابل مقايسه نيست، اينها كساني هستند كه تاريخ را نخوانده              
ما با توجه به اينكه به اسـالم  . داريم و عربيت بدون اسالم، مانند پيكر بدون جان استدرست است كه ما عرب هستيم، اما به اسالم وابستگي     

بايد نيروي  امت    . اي نداريم كه بين فردي با فرد ديگر تبعيض قائل شويم            نگريم، چنين  اجازه     ايمان داريم و از اين دريچه حق و عدل را مي          
آقـاي هاشـمي نيـز    » . كمربند امنيتي بسيار بزرگ و قابل اطمينان تبديل خواهد شداسالم يكپارچه و متحد بشوند كه در اين صورت، به يك      

از اينكه شما در جنگ تحميلي عراق عليه ايـران تحـت تـأثير              « : ضمن خير مقدم به وزير امور خارجه عمان و هيأت همراه وي اظهار داشت             
صالحي گرفتند، شما راه درستي را انتخاب كرديـد، ايـن بـراي مـا               قوميت عربي قرار نگرفتيد و مثل بعضي از كشورهاي منطقه كه مواضع نا            

المللي، براساس مقتضيات اسالمي حركـت        كنيم كه وظيفه مسلمانان است كه در روابط اجتماعي، فردي و بين             ما فكر مي  . شايان توجه است  
اگـر خـانواده   . المي را تحـت الـشعاع قـرار ندهنـد    كنند و به خاطر منافع محدود جغرافيايي و نژادي  و زبان، مصالح اسالم و امت عظـيم اسـ            

كرد كه مسائل اسالم را در اين خانواده اولويت بدهد، امروز امت اسالم در مقابـل هـم غـرب و هـم شـرق، موفقيـت             بزرگ اسالم توجه مي   
اي،   عشيره-صادي يا منافع سياسي    هاي كوچكي مثل امور جغرافيايي و اقت        بينيم كه شياطين ضداسالم از بهانه       ولي متأسفانه مي  . بهتري داشت 

 بـه طـوري كـه مـا         ؛كننـد   كنند و دائماً بين جمعيت عظيم يك ميلياردي مسلمان، تفرقه ايجاد مي             باندها و احزاب در دنياي اسالم استفاده مي       
انقـالب اسـالمي آغـاز كـرد،       زماني كه رژيم بعث عراق، جنگ را عليه         . توانيم انجام بدهيم    كاري را به نام اسالم و كشورهاي اسالمي، نمي        

هـا   چنان كه عراقـي . شد پرسيدند كه چرا اين جنگ را شروع كرديد، اين جنگ اين قدر طوالني نمي ها مي اگر كشورهاي اسالمي از عراقي    
جريـان جـدي    اجرا بشود، اما وقتي كه كشورهاي عربي منطقه و ديگـران بـا ايـن           598 خواستند به بهانه مذاكرات مستقيم، نگذارند قطعنامه      

 ».ها حرف خود را پس بگيرند برخورد كردند، باعث شد عراقي
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 بـه  و كنند جبران را گذشته بايد آنها ولي ،ندارد مانعي اصولي طور به گفتم هم من .شتنددا
 . كند موافقت مكه در ما حجاج به محدود تظاهرات با بايد ،عربستان خصوص
 تــسليحات فــروش پيــشنهاد دربــاره. آمــد نفــت وزيــر] آقــاي غالمرضــا آقــازاده[ ظهــر
 شـرايط  در. گرفـت  اجـازه  خريـد  بـراي  و داد توضيحاتياست،   رسيده اخيراً كه آمريكايي

 .كنند مي استفاده جنگ نياز تأمين براي روابطشان از مديران معموالً ،جنگ
 نيـروي  لحاظ از. دادند را نيرو وضع گزارش. آمدند سپاه هوايي نيروي فرماندهان عصر
 يروهـاي ن انـسجام  طـرح  بـراي  و خواهنـد   مي امكانات و ابزار ولي ،ندارند بدي وضع انساني
 برنامـه  و 598 قطعنامـه  دربـاره و   آمدنـد  نماينـدگان  از جمعـي . كردند آمادگي اظهار مسلح

  ظـاهراً  و شـنيدند  توضيحات كه داشتند ابهاماتي ،جنگ از بعد خارجي سياست و سازندگي
 .شدند قانع

 و انـد  بـوده  زنـداني  اسـپانيا  و ايتاليـا  در سال چهار حدود يك هر كه سپاه افراد از نفر دو
 اهللا آيـت . بـود  مـن  دفتر درقوا   سران جلسه شب. دادند گزارش و آمدند ،اند شده آزاد اخيراً
 اداره و بـس  آتش شرايط درباره بيشتر. نبود دستور در مهمي مطلب. است جبههدر   اي خامنه
 .آمدم منزل بهيازده  ساعت. شد مذاكره جنگ از بعد كشور
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] غالمحـسين [ آقاي. 1دادم انجام را جاري كارهاي. رفتم مجلس به صبحساعت هفت و نيم     

 
بـرد، نخـستين ديـدار خـود را بـا             كه در تهران به سر مي     » ديويد رداوي «ديپلمات انگليسي آقاي    « :  راديو اسرائيل در اين روز اعالم كرد       - ١

ي كه هفته پيش براي يك ديدار بيست روزه وارد تهران آقاي رداو. مقامات وزارت خارجه حكومت اسالمي، بسيار ثمربخش توصيف كرد
محافل خبري، . شد، روز گذشته براي نخستين بار با مقامات وزارت خارجه، پيرامون چگونگي بهبود مناسبات دو كشور به گفتگو پرداخت                  

: ايران روز گذشته با انتشار تفـسيري نوشـت  خبرگزاري دولتي  . دانند ها نيز مربوط مي   سفر آقاي رداوي به تهران را با مسئله آزادي گروگان         
روزنامـه تهـران تـايمز ناشـر افكـار حكومـت            . كننـد   ها ايفاء مي   مقامات كليساي بريتانيا نقش حساسي در تالش براي كسب رهايي گروگان          

تهران . مهمي ايفاء كندتواند در متعهد ساختن حكومت عراق براي پرداخت خسارت جنگي به ايران، نقش  دولت بريتانيا مي: اسالمي نوشت
امكانات خوبي براي گسترش همكاري بين ايران و بريتانيا وجود دارد، ولي به موازات آن بريتانيا بايد ايران را در نـزاع مـرزي             : تايمز نوشت 

 ت اسالمي ايـران   به نوشته اين روزنامه، حكوم    . آن كشور و عراق ياري بخشد و دولت بغداد را متقاعد سازد كه به ايران خسارت بپردازد                
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 توجـه  المللي بين هاي صحنه در ايران مصالح حفظ برايو   آمدآباد    نجف سابق نماينده نادي
 قـدرت  هاي اهرمتا   كنيم عادي را آمريكا با روابط ،صلح مذاكرات از استفادها  ب اينكه و داد

 بـه  مربـوط  هـاي  كميسيون درباره .آمد ناصري] سيروس[ يآقا. نرود كار به ما عليه ،آمريكا
 هـم  مجلـس  نماينـده  يك است ممكن كميسيون هر در گفت و داد توضيح قطعنامه بندهاي
 . باشد

 و سمجلـ  تعطيلـي  اثـر  در موجـود  ابهامات خاطر به. كردم شركت نمايندگان جلسه در
 قـرار  امـور  جريـان  در نماينـدگان  كـه  بـود  الزم ،جـاري  تحوالت تاريخي مرحله حساسيت

 مـسائل  و صـلح  مـذاكرات  بازسـازي،  و اقتـصادي  سياسـت  ،خارجي سياست درباره. گيرند
 نهـايي  تـصميمات  هنـوز  ،محورها اين در كه بود ن آ بر هيتك عمدتاً و دادم توضيحاتي ديگر
 بـا  حـسنه  روابـط  برقـراري  احتمـال  مـورد  در شـديدي  سيتحـسا  اي عده.  است نشده اتخاذ

 نيـست  اجـرا  و تصميم قابل ،امام نظر بدون مطالب گونه اين گفتم كه دادند مي نشان آمريكا
 وزارتو    وزيـر  نخـست . گرائيـد  تنـدي  بـه  صـحبت  لحن ،سئواالت جواب در بار سه ود و

 . دادند توضيحاتي هم خارجه
رئيس دفتر حفاظـت منـافع      [ عليان سبز] مرتضي[ و نيالريجا] محمد جواد [ آقايان عصر

 داد توضـيح  سـبزعليان . آمدند منافع حافظ عنوان به آمريكا در مأمورمان] ايران در واشنگتن  
 بهتـر  آن از بعـد  و بـوده  ما عليه شدت به آمريكا در تبليغاتي جو ،قطعنامه پذيرش از قبل كه
 ،پرسـيد  آنهـا  رجعت سياست درباره .برگردند نايرا به مايلند ها ايراني از بسياري.  است شده
. دارنـد  جامعـه  بـراي  نفعي و هنري كه آنها مخصوصاً. برگردند ،شوند تشويق بايد گفتم كه

 .كرد مشورت - برود آنجا به است بنا كه - ها آلمان با مذاكره درباره الريجاني آقاي
 
 

 1988 آگوست 15                        1409 محرم 2   |    مرداد 24 دوشنبه
 

 دكتـر . دادم انجـام  شب يازده ساعت تاكه   آوردند را مجلس كارهاي عصر. ماندم منزل در
 

  تواند در رها سازي سه گروگان انگليسي در لبنان مؤثر واقع شود، ولي متقابالً انتظار دارد كه دولت لندن، ايران را دركـسب         در ضمن مي
 .38ه ، صفح6/5/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .اطالع از سرنوشت سه نفر ايراني ناپديد شده در لبنان، ياري بخشد
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 كـار  در خـوبي  پيـشرفت . اسـت  راضـي  ؛داد تلفنـي  را ليبي و سوريه به سفر گزارش واليتي
 چـشم  بـه  مهمـي  مـانع  و نيـست  بـد  صـلح  كـار  پيـشرفت  ،دهـد  مي نشان ها گزارش. مينداشت
 .خورد نمي
 
 
 1988 آگوست 16                       1409 محرم 3   |    مرداد 25 شنبه سه

 
 نتيجـه  تـا  را عفـت  معالجـه  ،گفـتم  مـشيري  دكتر به. كردم مطالعه منزل در صبح نه ساعت تا

 مهمـي مطلـب    هـا  گـزارش  در. رسـيدم  مجلـس  بهساعت نه و نيم صبح      . كند پيگيري قطعي
 . نداشتيم

 سـالك ] احمـد [ و شـاهرودي  هاشـمي ] سـيد محمـود   [ و حكـيم ] رسيد محمد باق  [ آقايان
 داشـتند  يياهپيشنهاد و دارند نگراني ايران در موجود هاي عراقي آينده خصوص در .آمدند

 و بودنـد  اعـال  مجلـس  خـصوص  به و عراقي مديريت به ها عراقي امور واگذاري خواستار و
 و جنگ از پس آنها ظاهري بيشتر استقالل و ايران در عراقي موجود مسلح نيروهاي تقويت
 وخواسـتند     را مـي   سـوريه  و لبنـان  مثـل  ديگـر  كـشورهاي  در آنهـا  از بعـضي  استقرار اجازه

 سراسـر  از اسالمي مبارزان وجوه از مركب ،ايران در اسالمياعالي   مجلس تشكيل پيشنهاد
 . شود بررسيكل  ستاد مربوط كميسيون در آنها مطالب شد قرار.  را داشتندجهان

 حفاظـت  مـسئوليت  بـه  يونـسي ] علـي [ آقـاي  داشـت  پيشنهاد. آمد ترابي سرهنگ عصر
 خواسـتار . آمـد  آبـاد  اسـالم  سـابق  جمعـه  امـام  قمي موحدي آقاي. شود منصوب كل] ستاد[

 و آمـد  آبـاد  اسـالم  نماينده] آقاي نعمت اله اسدي   [. است امام حكم با آباد اسالم به مراجعت
 . شد آنجا به بيشتر كمك خواستار

 مهندسـي  كارهـاي  و نيروهـا  اين آينده دربارهو    آمدند سازندگي جهاد جنگ مسئوالن
 لـزوم  بـر  و كـردم  آينـده  به موكول را روشن جواب كه كردند استفسار جنگ از بعد رزمي
 هـاي  جـاده  سـاخت  و مرزهـا  در اسـتحكامات  تهيـه  ،جبهـه  در رزمـي  مهندسي قدرت حفظ

 آرامـش  هـا  جبهـه  در گفتنـد . نمـودم  تأكيد زده گجن مناطق بازسازي و رزمي و مراسالتي
 . ندا شده مهربان هم با ها عراقي و ما نيروهاي و است برقرار
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 و مـسلح  نيروهـاي  و سـپاه  آينـده  دربـاره  و آمد سپاه ستاد از موحدي] محمدرضا[ آقاي
 راضـي  سـپاه  بـر  حـاكم  فرماندهان عملكرد از. داشت يياهپيشنهاد و ها سئوال جنگ مسائل
 مـسلح  نيروهـاي  روحيـه  بـر  زيـادي  ابهامات كلي طور به. شتندا مشخصي پيشنهاد و نيست
 . است حاكم

 بـاير  اراضـي  دربـاره . كـردم  اداره مـن . داشـتيم  مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  جلـسه  شب
، بـود  شـده  رد نگهبـان  شـوراي  طـرف  از كـه  مجلس مصوبه همان تقريباً. شد گيري تصميم

 آنهـا  دولت ،كنند خودداري مناسب عمران از اضيار صاحبان اگر شد قرار و ]تصويب شد [
 ،خوزسـتان  در خـصوص  بـه  مسئله اين .كند واگذار عمران براي صالحيت واجد افراد به را

 ديـر  .خـورديم  جا همان دررا   شام. دارد ضرورت خراسان و بلوچستان و سيستان ،كردستان
 .رسيدم منزل به وقت
 
 

 1988 آگوست 17                    1409 محرم 4    |   مرداد 26 چهارشنبه
 

 عـصر . دادم انجـام  را ديـروز  باقيمانـده  كارهـاي . رسـيدم  مجلـس  بـه ساعت نه و نـيم صـبح        
. آمدنـد  كارشـان  مـشكالت  درباره مذاكره براي كل ستاد نظامي غير ياعضا و وزير نخست
 هـم  مـن  از و دهد نمي ستاد به را الزم اهميت سپاه كه اند مدعي و داشتند گله سپاه از عمدتاً
 بـه  ترفيـع  دادن مثل ؛ندارم ستاد نقش به توجه مواردي در ،نيروها با رابطه در كه داشتند گله

 طـور  بـه  و سـپاه،  فرماندهي مقامي قائم به شمخاني آقاي نصب و سپاهيان احكام و ها ارتشي
 حـد  در دش قرار و رفتند راضي سرانجام. شد مذاكره مورد هر در. ستاد به دادن بها كم كلي

 فرمانـدهي  طريـق  از نيروهارا به مربوط كارهاي هم آنها و شود عمل ستاد وظايف و حقوق
 .كنند عمل

 بـراي  ملـل  سـازمان  لئـ حا نيروهـاي  امور اداره عملياتي ستاد و شمخاني آقاي شب اول
 آقـاي  بـه . دادنـد  را آينـده  برنامـه  و شده انجام كارهاي گزارش. آمدند بس  آتش بر نظارت
 . دادم تذكر كل ستاد با سپاه همكاري لزوم مورد در شمخاني

 »ضـياءالحق « حامـل  هواپيمـاي  كه داد اطالع االسالم شيخ] حسين[ آقاي مغرب نزديك
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 هم آمريكا سفير. اند شده كشته همگي و شده ساقط ش،همراهان و] رئيس جمهور پاكستان  [
 ايـران  بـه  امـروز  كه پاكستان خارجه وزير براي كه داد اطالع واليتي آقاي. بوده هواپيما در

 بـراي  تـسليت  پيام كه خواست من از و برگردد پاكستان به كه ايم كرده آماده هواپيما ،آمده
 اداره دار عهـده  مقررات مطابق ،ضياءالحق جاي به كه سنا مجلس رئيس »خان اسحاق غالم«

 . بفرستماست،  شده پاكستان امور
 
 

 1988 آگوست 18                      1409 محرم 5   |    مرداد 27 پنجشنبه
 

 از ناصـري ] سـيروس [ آقـاي . 1شـد  خوانده ها گزارش ده    تا. رفتم مجلس بهساعت نه و نيم     
 نشيني عقب در تاخير احتمال. كرد مشورت بس آتش مسائل مورد درو   آمد خارجه وزارت
 . كند ايجاد ازنتو تواند مي ،دارد العرب شط از استفاده در عراق كه اي عجله با عراق

 غـالم  بـه  پيـامي . آورد روابـط  توسـعه  و دوسـتي  پيـام . آمـد  چـين  خارجـه  وزيـر  معاون
 تلفنـي  گلـف  در اي خامنـه  آقـاي  بـا . كـردم  امـضاء  ضـياءالحق  مـرگ  مورد در خان اسحاق
 . شد صحبت پاكستان به جنازه يعيتش براي ايشان رفتن درباره و كردم صحبت

 در پاكــسازي و انتظــامي نيروهــاي دربــاره .آمــد] وزيــر كــشور[ محتــشمي آقــاي عــصر
 دربـاره  .آمد طاهري] رجبعلي[ مهندس آقاي .كرد مذاكره نيروها ادغام احتمال و كردستان
 . شد مسلح نيروهاي با رابطه در كار خواستار و كرد صحبت صلح و جنگ

  و  بازسازي صلح، جاري امور درباره. آمدند بهشتي رضا محمد و مهاجري مسيح آقايان

 
يك ديپلمات غربي ديـروز درسـت   « :  خبرنگار خبرگزاري رويتر در تهران، پيرامون اوضاع سياسي اقتصادي ايران پس از جنگ نوشت   - ١

داليل پايان دادن به جنگ، دقيقاً خود عواملي هستند كه پس از برقراري صلح، رهبـري                « : چند ساعت پيش از اعالم تاريخ آتش بس گفت        
خـاطر   هاي نظامي، از بين رفتن روحيه مردم به      وي اقتصاد درهم شكسته ايران، شكست     » .دترين اعتراضات روبرو خواهد كرد    ايران را با شدي   

هاي فـشار دانـست كـه     حمالت موشكي و شيميايي عراق، كهولت سن و عدم سالمت آيت اهللا خميني رهبر ايران را به عنوان برخي از اهرم               
. در حالي كه رئيس جمهوري ايران دوشنبه گذشته اعـالم كـرد           . جنگ و بقاي انقالب يكي را انتخاب كند       تهران را مجبور كرد، بين تداوم       

برند، تعيين خطوط مرزي، مبادله اسراي جنگي و مسئله ناراضيان سازمان   كه نيروهاي ايران در نتيجه جنگ در وضعيت بسيار قوي به سر مي            
نند سريعاً در مـذاكرات مـستقيم دو كـشور بـراي تـرك مخاصـمه، تـأثير سـوء بـر جـاي           توا مجاهدين خلق، همه مسائل مهمي هستند كه مي    

 .32، صفحه 19/5/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .گذارند
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 دسـتور  نزاجـا  و سـپاه  بـه . كـردم  كار دفترم در شب نه ساعت تا. شد مذاكره غرب با روابط
 عقـب  مـرز  از كـه  جاهـايي  در ممكـن  مقـدار  هـر به   ،بس آتش زمان تا كنند سعي ،شد داده

 . آمدم منزل به. كنند نزديك مرز به را خود ،هستند
 
 

 1988 آگوست 19                          1409 محرم 6   |    مرداد 28 جمعه
 
 اسـتعفاي  دربـاره  وزيـر  نخست. كردم كار جمعه هاي خطبه براي خانه درساعت ده و نيم      تا

 خود با. كنم نمي قبول ولي ،ام ديده را استعفا هم من گفتم. كرد سئوال تلفني شمخاني آقاي
 آن علـل  رهدربـا  بعداً شد قرار. شود منصرف استعفا از گفتم و كردم صحبت شمخاني آقاي

 . كنيم صحبت
 بـستگان  از بعـضي . گذشـت  اسـتراحت  به عصر. 1رفتم دانشگاه به جمعه نماز اقامه براي
 چه گر. باشد داشته قلبي ناراحتي احتماالً كه آمد عفت معاينه براي پورمقدس دكتر. آمدند

 
 در خطبه اول ادامه بحث عدالت اجتماعي با موضوع استضعاف و اسـتكبار دنبـال شـد و دربـاره دشـمني اشـراف بـا اسـالم، مطـالبي بـه             - ١

 و اعالم آتش بس و ترسيم دورنماي وضـع كـشور از لحـاظ    598در خطبه دوم درباره دستاوردهاي پذيرش قطعنامه     . نمازگزاران عرضه شد  
اگـر ايـن جنـگ اتفـاق        « :در بخشي از خطبه دوم درباره جنگ آمده اسـت         . سازندگي و مقايسه وضعيت ايران و عراق، تحليلي ارائه گرديد         

در حـالي كـه   .  وابـسته ي هايي كه از آمريكا و بعضي از كشورهاي غربي و شرقي داشتيم و وابسته   ديم به همان اسلحه   نيفتاده بود، ما متكي بو    
. توانـد بـسازد   تقريباً همه انواع مهمات الزمه در جنگ را مي. امروز جمهوري اسالمي در قسمت اعظم امكانات دفاعي خودش خودكفاست     

 .جهاد سازندگي ساخته استمركز تحقيقات جنگ   و هم    صنايع دفاع    سپاه و هم  صنايع  اخيراً هم   ي است كه    يها  هايش موشك   يكي از نمونه  
 بنـابراين اگـر منظورشـان ايـن بـود كـه             ؛تهيه كرديم و به اجبار به طرفش رفتيم       ايران  قدرت نظامي يعني صنايع نظامي كه ما در جنگ براي           

 .از روزي كه جنگ شروع شـد، نيرومنـدتر هـستيم      چند برابر،   قيقاً ما امروز    شك باز شكست خوردند، چون تح       انقالب را تضعيف كنند، بي    
 ما در دوران جنگ خسارت ديديم، البته دشمن مـا بيـشتر خـسارت ديـده              .اگر نظر اين بود كه ضربه اقتصادي بزنند تا حدودي موفق هستند           

از منـابع كمتـر از زمـان صـلح     .  روز اول جنگ داشتاست، عراق با نزديك صد ميليارد دالر قرض و جمهوري اسالمي با همان وضعي كه             
 ميليـون بـشكه   5/2كرديم، در زمان جنگ بـه طـور معـدل      ميليون بشكه نفت توليد مي5/3ايم، يعني در زمان صلح اگر روزي        استفاده كرده 

 سـال بـسياري از صـنايع راكـد      در اين هـشت . داشتيم هايي كه در صدور نفت و تخريب صنايع نفتي          نفت توليد كرديم، به خاطر محدوديت     
شاءاهللا   اين ضربه را ان.توانستيم صرف سازندگي بكنيم شد، بسياري از توليدات در حد مطلوب نبود و كارهايي كه صرف جنگ كرديم مي       

د آب ديـده    در آينده از نتايجي كه از جنگ گرفتيم جبران كنيم و سازندگي كه در مردم ما بوده از لحاظ روحي و اين مـردم را مثـل فـوال                            
هاشمي رفسنجاني، خطبـه هـاي جمعـه      « كتاب   ← ».تواند همه چيز را جبران كند        مي ،كرده در مقابل هر فشاري قدرت مقاومت پيدا كردند        

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367سال 
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 كـشتي  درباره روحاني دكتر. گرفتند هم قلب نوار. است سالم قلب اند گفته تاكنون دكترها
 بـه  گفـتم . پرسـيد تلفنـي    ،بگـذرد  هرمـز  تنگـه  از بـس  آتش اعالن از بعد دارد بنا كه عراقي

 .شود كنترل ولي ،نرسد درگيري
 
 
 1988 آگوست 20                           1409 محرم 7   |    مرداد 29 شنبه

 
 بـس  تـش آ رسمي طور به ،ملل سازمان دبيركل بندي زمان براساس صبح شش و نيم     ساعت

 كـشتي  دو مـسئله  جـز  ؛آيـد  پـيش  مشكلي كنم نمي فكر. شد قرار بر عراق و ايران درجنگ
 كنترل خواهيم مي ايم كرده اعالن هم ما و كنند مي عبور هرمز تنگه از شده اعالن كه عراقي
 . كنيم

. آمـد  كردسـتان  استاندار]  آقاي عليرضا تابش  [. رسيديم مجلس به صبح نه و نيم   ساعت
 تالش بلكه ،نشود كردستان در انقالب ضد عليه نظامي پاكسازي به اقدام كه داشت پيشنهاد
 بـه  اقـدام  كـل  سـتاد  دسـتور  بـا  سـپاه  احتمـاالً . كنـيم  حل سياسي طرق از را آنها مسئله كنيم

 جلب براي ،داشت كردستان به فرهنگي - سياسي بيشتر توجه پيشنهاد . است كرده پاكسازي
 . شوند مي مأيوس عراق حمايت و انقالب ضد قدرت از دارند كه مقطعي اين در آنها اعتماد
 مـستقيم  طـور  بـه  كـه  كـردم  اي مصاحبه جنگ از بعد شرايط و بس آتش درباره راديو با
 بـا  كـردن  برخـورد  لـزوم  بـر . آمدند صانعي] حسن[ و كروبي] مهدي[ آقايان. شد مي پخش

 كروبي آقاي. داشتند تأكيد ردنك اقدام مردم زندگي كردن عادي براي و افراطي شعارهاي
 و كـرد  اسـتمداد  شـهدا  هـاي  خانواده فرهنگي و مادي نيازهاي و مسكن به بيشتر توجه براي
پـانزده  [ سـد  بـه  بيـشتر  توجـه  جهت همين درو   خرداد پانزده بنياد تقويت براي صانعي آقاي
 . قم] خرداد

 از] مچـي [ عتسـا  دويـست  .آمـد ] وزير آموزش و پـرورش    [ اكرمي] سيد كاظم [ آقاي
اهدايي از طرف كارمندان آموزش و پرورش مدارس جمهوري اسالمي در امارات          [ امارات

 آقـاي  عـصر . بودند داده مردم. آورد] هوانيروز و نيروي هوايي   [ خلبانان براي]  متحده عربي 
 براي آبهاي  كانال ، خوزستان رزمي مهندسي  كارهاي گزارش و آمد فروزنده] محمد[
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 خارجـه  وزارت از. داد را ليـزر  كار گزارش مرتضائي آقاي .داد را زراعي و دفاعي خطوط
] مـسعود [ آقـاي . آمدنـد  فـارس  خلـيج  جنوب كشورهاي با روابط تحسين در مشورت براي

ــده] آزاد[ صــادقي ــر نماين  گــزارش .آمــد] آذربايجــان شــرقياســتان اي در  منطقــه[=  كليب
 . كرد استمداد و داد را خودش منطقه زهاينيا و استعدادها

 ها بسيجي و لشكر و سپاه آينده درباره .آمدند) ص( رسول حضرت 27 لشكر فرماندهان
 ناظر نيروهاي براي كه سپاه نيروهاي گفت تلفني اهواز از مهدي. كردند استمداد و استفسار
 و احمـدآقا  شـب . دندارنـ  كـافي  زبانـداني  و اطالعـات  ،آموزش ،اند شده گمارده بس  آتش
 بـه  كه بازرگاني وزير درباره احمدآقا. داشتيم جلسه مجلس در من و اردبيليموسوي   آقاي
 .شد گيري تصميم و بحثدر اين باره . داشت تأكيد ، باشد معتقد بيشتر مردم رفاه
 
 

 1988 آگوست 21                       11409 محرم 8   |    مرداد 30 يكشنبه
 

. رسـيدم  مجلـس  بـه ساعت نه و نيم     .  است شده اجرا بس آتش. نيست مهمي لبمط اخبار در
 داشـت  پيـشنهاد . داشـت  موشك ساخت طرح درباره نظراتي ؛آمد زاده نجف مهندس آقاي

 و باشيم داشته قطعه هر ساخت براي اريذگ سرمايه جاي به را ها كارخانه از استفاده سياست
  .كرد تعريف خودش سازي ماشين كارخانه از

 و اسـلحه  سـاخت  سياسـت  دربـاره . آمـد ] وزيـر صـنايع سـنگين     [ نبوي بهزاد آقاي عصر
 سـپاه  كـشاندن  نظـم  به و ارتش و سپاه با ستاد عمل كيفيت و ضروري اقالم خريد و مهمات

 در وزيـر  نخـست  آقـاي  سياسـت  از. نمود مشورت و داد نظراتي سياست و لجستيك امر در
 . داشت انتقاد ازسازيب در خارجي سرمايه پذيرش عدم مورد

] مجمـع [ و روحانيـت ] جامعـه [ ائـتالف  پيـشنهاد و   آمـد  شبـستري ] محسن مجتهد [ آقاي
 آقـاي . نمـود  مـسئوليت  پـذيرفتن  و كـار  بـراي  آمـادگي  اظهـار  و داشت را مبارز روحانيون

 و سـپاه  مـديريت  و بسيجي و مشمول نيروهاي موشكي، صنايع دربارهو   آمد افشار] عليرضا[
 . نيست راضي سپاه مديريت از. داشت مطالبي ارتش و هسپا آينده
 ويـژه  كاالهـاي  فـروش  مـورد  در پيـشنهادي . آمـد  نفـت  وزيـر  آقازاده] آقاي غالمرضا [
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. شـود  مـذاكره  هـوايي  نيـروي  بـا  گفـتم . آورد ،شـده  داده مستقلي شركت به كه آمريكايي
 . شد صحبت نفت فروش سياست درباره

 عـازم  هيـأت  تركيـب  و عـراق  با مستقيم مذاكره سياست درباره .آمد واليتي دكتر آقاي
 پيـشرفت  سرعتو   روند به ،بخواهيم اگركه   اند كرده پيشنهاد ها روس گفت. شد بحث ژنو
مـسئول  [ نظـران ]  محمـد علـي   [ آقـاي  هـاي  گيـري  سـخت  از .كننـد  كمـك  مذاكرات كار
 . داشت شكايت]  اسراءيسيونكم

 ،مرزهـا  كميـسيون  جـاري  مـسائل  و همراهـان  و ژنـو  به سفر درباره روحاني دكتر آقاي
 خانـه  بـه  شـب  نـه  سـاعت . نـدارد  همكـاري  جدي طور به سپاه گفت و كرد مشورت تلفني
 برنامـه  تماشـاي  و شـام  ؛بـود  رفتـه  روضه ياسر و است جبهه در مهدي. بود تنها عفت. آمدم

 .خواب سپس و عزاداري و فتح روايت يتلويزيون
 
 

 1988 آگوست 22                        1409 محرم 9   |    مرداد 31 دوشنبه
 

 محـل  بـراي .  اسـت  شـده  كم تعطيل روزهاي كارهاي ،جنگ توقف با. بودم منزلامروز در   
كـه   برنـد  مي سره  ب هتل درآنها  . شد بدل و رد تلفن چند ،تهران در بس آتش ناظراناستقرار  
 در. آورد مـي  بـار  بـه  مـشكالتي  آن تخليـه  كه شده پيشنهاد ورزشگاهي. نيست مناسبي جاي

 آقاي با. كند مي سرسختي نظران آقاي گويند مي. داريم مشكالتي هم اسراء كميته خصوص
 زودي بـه  است قرار. اند خوزستان در هنوز ايشان. كردم صحبت باره اين در تلفني اي خامنه

 .اند راضي اوضاعاو و  از ؛دنبين مي آنجا در هم را مهدي گفتند. برگردند
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 1988 آگوست 23                      1409 محرم 10   |    شهريور 1 شنبه سه
 

 روضـه  برايمـان و   آمـد  كـوثري ] سـيد عبـاس   [ آقـاي ]. امروز عاشورا اسـت   [. بودم منزل در
] آسـفالت [ بـراي ] آقـاي كـوثري   [. بـودم  ممغمـو  شدت به ظهر تا و كردم گريه زياد. خواند
 اسـتراحت  به مقداري و مطالعه به وقت از مقداري. كرد استمداد قم به اشنويه روستاي جاده

 نيمـه  و كـسل  ،بـود  نخوابيـده  و بـوده  عـزاداري  مراسم در صبح تا ديشب كه ياسر .گذشت
 . گرفتيم عزاداري هاي هيأت از را ظهر ناهار. بود خواب

 دو نهـر  از مـا  نيروهاي عبور به ها عراقي كه دادند اطالع جمالي سرتيپ و روحاني دكتر
 بـه  كه اند خواسته ما از ملل سازمان ناظران. دارند اعتراض ها عراقي نشيني عقب از پس ،برج
 خاكريز به ،اند آمده زرهي نيروهاي با ها عراقي و اند نپذيرفته ما نيروهاي ،برگرديم نهر شرق
 از طـرفين . دارد وجـود  لگـد و   مشت با و زباني درگيري ،آتش تبادل بدون و اند چسبيده ما

 . برگردند قبلي موضع به طرفين شده قرار سرانجام و اند كرده خودداري گلوله شليك
. آمدنـد  الريجـاني ] محمـد جـواد   [ و واليتـي  دكتر .بود ما منزل درقوا   سران جلسه شب
 مـشورت  ژنـو  در مـذاكرات  سياسـت  بـراي  و دادنـد  را قطعنامـه  هاي كميسيون كار گزارش
 فـرد  همـسنگ  و نباشـد  هـم  واليتـي  دكتـر  ،نباشـد  عـراق  خارجه وزير اگر شد قرار. كردند
 فـصل  و حل در كمكدر خصوص    شوروي پيشنهاد شد قرار همچنين. شود انتخاب عراقي

 بـه . شود اقدامهم   فارس خليج جنوب كشورهاي با روابط تحسين براي. نشود رد اختالفات
  .هستيم صلح خواهان ما كه شود داده اطمينان ها عراقي به كه شد توصيه واليتي دكتر
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 از پـس  اقتصادي و توزيعي و رفاهي داخلي هاي سياست درباره احمدآقا با جلسه از بعد
 هـا  مهمـان  غـذاي  تهيـه  در مـادرش  بـه  كـه  فـاطي . داشتيم مذاكراتي مربوط وزراي و جنگ
 .كرد مجروح تسخ را خود انگشت ،داد مي كمك

 
 

 1988 آگوست 24                  1409 محرم 11    |   شهريور 2 چهارشنبه
 

 شيميايي سالح از عراق استفاده خصوص در ملل سازمان اعزامي كارشناسان تأييد خبرها در
 هـا  غربـي  مثبـت  گيـري  موضـع  نـوع  يك و شده برجسته اشنويه پيش هفته سه دو بمباران در

 . شود مي لقيت ايران به نسبت
 تـوكلي ] ابولفضل[ آقاي. دادم انجام را اداري كارهاي. رسيدم مجلس بهساعت نه ونيم    

 و سـپاه  سـاختماني  كارهـاي  دربـاره . آمـد ] مـسئول بخـش سـاختماني بنيـاد مستـضعفان       [ بينا
جانشين نماينده امام [ عراقي محمدي] محمود[ آقاي. شد صحبت نو دژساز شركتهمچنين 
 . داشت شكايت تغييرات و ها نصب و عزل در سپاه فرمانده از او . آمد] در سپاه
 و ارتـش  نفـع  به ؛داشت سپاه و ارتش ادغام براي طرحي. آمد شيرازي صياد آقاي عصر
 لزوم درباره. آمد مجلس كارپرداز حيدري] غالمرضا[ آقاي. انتظامي كارهاي به سپاه راندن
 و جبهه وضع گزارش .آمد رضائي محسن آقاي. داشت تأكيد پژوهش و تحقيق امر تقويت
 و اي منطقـه  سـپاه  ده تـشكيل بـر    مبنـي  ،گفـت  را سـپاه  آينده تشكيالت براي سپاه هاي طرح
 و ارتـش  به سپاه هوايي و دريايي نيروهاي واگذاري و ارتش زميني نيروي گرفتن امر تحت
 . سپاه نظامي غير هاي مأموريت حذف
 بـه  حركت از قبل همراه هيأت و واليتي دكتر. مكرد كار دفترم درساعت هشت ونيم     تا
 .آمدم منزل به. 1كردند مشورت مسائل بارهدر تلفني، ژنو سوي

 
 .شـود   شوراي امنيت آغاز مي    598 مفاد قطعنامه    مذاكرات مستقيم ايران و عراق به منظور اجراي       « :  راديو بي بي سي، در گزارشي گفت       - ١

 طارق عزيز گفت كه هـدف  از آمـدن   .هاي نمايندگي ايران و عراق يعني دكتر واليتي و طارق عزيز وارد ژنو شدند   وزراي خارجه و هيئت   
حـسن  و   مجلـس ور خـارجي حجت االسالم صادق خلخالي به عنوان رئيس كميته ام. استدر تمام جوانب بين دو كشور      ايجاد صلح   به ژنو   

قـانون اساسـي جديـد ايـران را         پيش نويس    كه   استكه در فرانسه درس خوانده و كسي         حبيبي وزير دادگستري، يكي از حقوقدانان ايراني      
 ». دوطرف بسيار وسيع استهاي هيأت. در هيأت ايران عضويت دارند ،تدوين كرد
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 آمـده  اشـنويه  در شـيميايي  كـاربرد  خـاطر  به انگليس توسط عراق محكوميت ها گزارش در
 ده سـاعت  و كـرديم  حركـت ساعت هفت و ربع     . شديم خرداد 15 سد از زديدبا عازم. بود
 و]  خـرداد  15رئـيس بنيـاد     [ صـانعي ] حـسن [ آقـاي . رسـيديم  دليجـان  نزديـك  سد محل به

 منتظــر مهندســان از جمعــي و] سرپرســت وزارت نيــرو[ خاموشــي] لحــسناسيدابو[ مهنــدس
 در مشكالتـشان . 1دادنـد  امـه برن از مانـدن  عقـب  علـل  و سـد  درباره كلي توضيحات. بودند
 شـده  تجهيـز  كارگـاه  و شده زده آب انحراف تونل .است مديريت تداخل و مصالح كمبود
 قول وكردم   تلويزيون با اي مصاحبه. دارد وجود اشكاالتي سد نقطه زمين شناخت در. است

 راه سـه  در و گـشت  برمي جبهه از كه هم مهدي. كرديم حركت قم سوي به. 2دادم حمايت
ساعت دوازده و چهل    . آمد منتظري اهللا آيت بيت به ما با و شد ما همراه ،ديد را ما فچگانسل

 از باز ايشان. كرديم مذاكره دو ساعت تا. دادند چلوكباب ناهار. بودند منتظر .رسيديمدقيقه  
 نيروهـاي  سـازمان  مـسئله  سـر  ربـ . كننـد  نمـي  دخالت امور در گويند مي و است رنجيده امام

 غير و كوتاه ولي ،كرديم مذاكره خارجي سياست و جنگ از بعد اقتصادي استسي و مسلح
چهـار   .كرديم مذاكره منظم غير و متفرق ،نيم و چهار ساعت تا استراحت از بعد. بود جدي
 .رسيدم منزل به مغرب .كرديم حركت تهران سوي بهو نيم 

 
. ي شمال غربي شهر دليجان در نزديكي روسـتاي عبـاس آبـاد احـداث شـده اسـت       كيلومتر12 خرداد بر روي رودخانه قم و در      15 سد   - ١

 خرداد عالوه بر تأمين بخشي از آب شرب دليجان، ليمـور و توابـع آنهـا و بخـشي از آب     15سد .  خرداد بود15اجراي اين سد برعهده بنياد     
 اين سد از نوع خاكي غير همگن با هـسته         . مين كرده است  شرب شهر قم، آب مورد نياز براي آبياري اراضي دشت قم و حاشيه قمرود را تأ               

 متر اسـت  10 متر و عرض آن در تاج 320 متر، طول تاج 96ارتفاع از روي پي . باشد  متر مي30/54رسي با حداكثر ارتفاع از كف رودخانه     
 ميليـون  11هاي قمرود، ساليانه به مقـدار         اناحداث اين سد عالوه بر كنترل و مهار طغي        .باشد  عب مي ك ميليون متر م   165و حجم آب مفيد آن      

 آغاز شد، اما بهره برداري از آن در دوران سـازندگي  1365عمليات اجرايي اين سد از سال    . كند  كيلووات ساعت نيروي برق آبي توليد مي      
 . انجام گرديد1373در سال 

اين پروژه از كارهايي است كه الزم بود بعـد  « : د و گفت توصيف كريت خرداد را با اهم  15 در اين مصاحبه، آقاي هاشمي ساخت سد         - ٢
ت قابل تـوجهي  ميشناسي از مردم اين پايگاه انقالب، اه ساخت سد قم از لحاظ فرهنگي، انساني، تاريخي و حق. از انقالب سريعاً انجام شود 

 خـرداد از آثـار انقـالب اسـت و     15د سـاخت سـ  . دارد و ضروري است بهاي الزم براي سرعت بخـشيدن در اجـراي ايـن پـروژه داده شـود      
دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب  ←» .اميدوارم عمليات اجراي آن پيشرفت خوبي داشته باشد       

1389. 
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. كـردم  صـحبت  تلفنـي  ،برگـشته  خوزسـتان  از ديروز كه اي خامنه اهللا آيت با .بودم منزل در
. شـد  صـحبت  ديگر جاري مطالب و اسرا كميسيون و ايشان امروز جمعه نماز مطالب درباره

  . استدهآم ژنو در عراق و ايران ديشب مذاكرات بودن ثمر بي اخبار در
 از جزئيـاتي و   آمدنـد  محالتـي ] محمـد جعفـر   [ و الريجـاني ] محمد جـواد  [ آقايان عصر
 العـرب  شـط  در ند هـست  صـدد  در و دهنـد  مـي  نشان سرسختي ها عراقي. گفتند ژنو مذاكرات

 بـا  و نكنـيم  عجلـه  مـا  شـد  قرار. 1دهند نجات متجاوز تعيين كميته از را خود و بگيرند امتياز
دارند عجله العرب شط كردن باز خاطر به كه هستند ها عراقي اين و كنيم عمل تأني . 

كـاري را ادامـه دهـد و         پـسته  شـد  قـرار . شد صحبت قم البرز اراضي درباره .آمد محسن
 ،بـستگان  حال و نوق اوضاع. آمدند ديگر بستگان. بسازد جايي انبار و انگركار اقامت براي

 سـازمان  نـاظران  مركزي اقامت محل درباره زيرو نخست با. كردند تعريف را والده منجمله
 بـه  هـايي  تعـريض . دادم گوش را جمهور رئيس جمعه خطبه. كردم صحبت] در تهران [ ملل

 .داشت ها راديكال و وزير نخست اظهارات
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 امنيت شوراي. 2شود مي ديده ژنو مذاكرات روند در يخوشبين نوعي ،صبح هاي گزارش در

 
ق، مـسأله تفـويض اختيـار بـه      كه با مشورت با ايران وعرا بود شوراي امنيت، از دبيركل سازمان ملل خواسته شده          598 قطعنامه   6 در بند    - ١

سازمان . در اسرع وقت به شوراي امنيت گزارش دهدكند و را بررسي ) تعيين متجاوز(طرف براي تحقيق راجع به مسئوليت منازعه  هيأتي بي
اوز شـناختن  هاي ايـران مبنـي بـر متجـ     ،  عراق را مسئول و آغازگر جنگ معرفي كرد و به اين ترتيب يكي از خواسته 1370 آذر   18ملل، در   

 . عراق هر چند با تأخير تحقق يافت

پرز دكوئيار دبيركل سازمان ملل به صـليب سـرخ جهـاني    «: گفت» مبادله اسراي جنگي ايران و عراق     «  با عنوان    ي راديو كلن در گزارش    - ٢
 شوراي 598اد تصريح شده در قطعنامه مبادله اسرا يكي از مو. مأموريت رسمي داد كه ترتيب مبادله اسراي جنگي بين ايران و عراق را بدهد

 آن گفته شده شوراي امنيت بايد در اين مورد اقدام كند كه پس از قطع عمليات خصمانه و در انطبـاق بـا سـومين                  3امنيت است كه در ماده      
تحد عـده اسـراي دو   طبق برآورد سازمان ملل م.  اسراي جنگي آزاد و به اوطان خود مراجعت داده شوند1949 اوت  12عهدنامه ژنومصوب   

  سازمان صليب سرخ جهاني، ارقامي كـه بـه طـور رسـمي بـه ايـن سـازمان        باشند، ولي طبق گزارش  هزار نفر مي80طرف مجموعاً بالغ بر   
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 ولي نبرده عراق از اسمي صريحاً چه گر ،كرده محكوم را ايران عليه شيميايي سالح كاربرد
 . است خارجي سياسي شرايط در مثبتي نقطه و است روشن هدف

آقـاي ايـرج صـفاتي      [. نبـود  مهمـي  مطلب ها گزارش در .رفتم مجلس به صبحساعت نه   
 قـانوني  نيازهاي و كار مشكالت و عملكردها گزارش. آمد محاسبات  ديوان رئيس] فوليدز
 . بمانند گفتم كه كرد مشورت ديوان دادستان و رئيس ماندن درباره و گفت را

 مـورد  در نماينـدگان  نظـرات  از گزارشـي . آمد قروه نماينده رحيمي] محمد رضا [ آقاي
 كردسـتان  در] انقـالب اسـالمي   [ كميتـه  گيـري  ختس از .داد جاري مسائل و] 598[ قطعنامه
 بـسيجي  صورت به كه پدرش گفت و آمد من اسكورت افسر ،نيكبخت آقاي. است شاكي

 اكنـون  ،بـوده  بستري باختر بيمارستان در و شده مجروح و داشته شركت مرصاد عمليات در
 .شود پيگيري گفتم ؛است مفقوداالثر
 سـپاه  و دفاع وزارت دو ادغام اليحه از .آمد عدفا وزير جاللي] محمدحسين[ آقاي ظهر
 ارسـال تـا    خواسـت  اجـازه . بود نوشته اليحه اين با مخالفت در امام به اي نامه و است شاكي
] احمـد [ آقـاي  ،نظـامي  دادگـاه  كـه  داد اطـالع  رضـائي محـسن    آقـاي . كردم موافقت ؛كند

 را ايشان گفتم.  است ردهك احضار را] فرماندار نظامي كرمانشاه در عمليات مرصاد     [ وحيدي
 . نشود فتنه كه كنند رها

 از گزارشـي  .آمد] هاي انقالب اسالمي  [ كميته رئيس] الدين موسوي [ سراج آقاي عصر
 خـاطر  بـه  كـه  داشـت  گله منتظري آقاي از و داد مرصاد عمليات در شركت و ايالم به سفر

 و فرهنگـي  و بازرسي دخالت از وا. اند كرده توبيخ و احضار را ايشان ،قاچاق كاالي گرفتن
 و دوسـت  رفيـق ] محسن[ آقاي. بود نگران  آنها امور در]  كل قوا [ فرماندهي حوزه حفاظت
 سـتاد  در گفـتم . داشـتند  سـؤاالتي  پشتيباني سياست دربارهو   آمدند سپاه كييلجست مسئوالن

 . شود مي مشخص كل
 امـسال،  باقيمانـده  رايبـ  فعـالً  شـد  قـرار . بـود  دفاعي سياست در بحث .رفتم كل ستاد به

  مدت دراز استراتژي و شود تأمين جنگ ادامه يا صلح احتمال به توجه با نيروها نيازهاي
 

  گفتني است تعدادي از اسراي عراقي پس از آزاد شدن  در سپاه بـدر متـشكل   » . اسير عراقي در ايران182 هزار و 50رسيده، عبارتست از
كـرد و در چنـد عمليـات     اين سپاه زير نظر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق فعاليت مي         . ز رزمندگان عراقي، عليه ارتش صدام جنگيدند      ا

 .حضور فعال داشت
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 . بياورند ستاد به و كنند بررسي جداگانه را دفاعي
 و كلــي تــصميمات شــد قــرار .داشــت جلــسه اي خامنــه آقــاي دفتــر در قــوا ســران شــب
 بـه  و شـود  گرفتـه  سـران  جلـسه  در ،امـام  طـرف  از امـر  احالـه  صورت در ها يگذار سياست
 گـزارش  محالتـي ] محمـد جعفـر   [ و الريجـاني ] محمـد جـواد   [ آقايـان . شـود  ابالغ مجريان

 روي فقـط  و برداشـته  دسـت  هـا  سرسـختي  از حـدودي  تا ها عراقي. 1دادند را ژنو مذاكرات
 سياسـت  جلـسه  .اند كرده تكيه فارس ليجخ در كشتيراني آزادي و العرب شط سريع اليروبي

 .شد بحث هم اطالعات و نيروها درباره. كرد تعيين را كار
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  امام نمايندگان ده ساعت. دادم انجام را اداري كارهاي. رسيدم مجلس بهساعت نه و ربع 
 

خبرنگاران همچنين در تشريح فضاي .   مطبوعات انگليس بر دشواري مذاكرات صلح ايران و عراق و نيز طوالني بودن آن تأكيد كردند- ١
در . هاي ايراني و عراقي نسبت به يكديگر و حركات حساب شده آنان را جالـب توجـه دانـستند         اعتنايي اعضاي هيئت    اكم برگفتگوها، بي  ح

در ) پنج شنبه(مشكالت عظيم ارتقاي آتش بس خليج فارس به صلح بادوام، روز گذشته «: اين رابطه خبرنگار تايمز در گزارشي نوشته است
اين مذاكرات بعد از شش ساعت خاتمه يافت و تنها . فتگوهاي ايران و عراق زير نظر سازمان ملل مورد تأكيد قرار گرفت          پايان اولين روز گ   

بغـداد  . ها خواسته بودنـد، انجـام نگرفـت    رسد گفتگوها آن طور كه عراقي به نظر مي. بخشي از اين مدت به نشست رودررو اختصاص يافت       
گيـري    ها براي پايـان دادن بـه جنـگ تـصميم           تواند در مورد جدي بودن ايراني       اي رو در رو با تهران مي      ه  پيوسته گفته است به وسيله نشست     

هـيچكس  » كاخ ملـل  « حالت دو تيم به اتاق شور         هنگام ورود خشك و بي    . توصيف كرد » عادي«اما دبيركل سازمان ملل مذاكرات را       . كند
رسـد كـه ممكـن اسـت دو طـرف از مـذاكرات        در آخرين لحظه به نظر مي  . بفشاردزد، چه رسد به اينكه دست طرف مقابل را            لبخندي نمي 

ابتدا آقاي پرزدكوئيار دبيركل سازمان ملل، همراه با پنج تن از دستيارانش وارد سالن شد و پشت يك ميـز طويـل نشـست و دو       . امتناع كنند 
. ا طرفين بي ميل، بـه جـاي همـديگر بـه دكوئيـار نگـاه كننـد       ميز ديگر به صورت اضالع ديگر يك مثلث بدون رأس قرار داده شده بودند ت    

هاي  مسئله طوري هماهنگ شده بود كه آنها از درب        . تدريجاً معلوم شد كه هيچ يك از طرفين آرزو ندارد اول به داخل سالن شيرجه بزنند               
شت ميز قرار گرفتند و در همين حال عكاسان در سكوت كامل بدون هرگونه اظهار سالم پ. مقابل هم و دقيقاً در يك لحظه وارد سالن شوند

 علي اكبر واليتي و طارق -هاي رؤساي دو هيأت  ميان حالت. اي تاريخي شناخته شود، ضبط كردند هرگونه حركتي را كه ممكن بود لحظه  
سته شده بود، ايـن بـه         تفاوت چشمگيري وجود داشت، از يك طرف دكتر واليتي پيراهن بدون يقه به تن داشت كه دگمه سر آن ب                     -عزيز  

 شبيه سيگار برگ چرچيـل  -طرف مقابل او بيشتر شبيه يك تاجر غربي بود كه سيگار برگ . يكي از عالئم ديپلماسي ايران مبدل شده است  
مـان  هيأت دكتر واليتي شامل دكتر روحاني، معاون هاشمي رفسنجاني رئيس پارل. نمود كرد و به عالمت سيگار نكشيد توجه نمي      دود مي   -

ها شامل آقاي عصمت كتاني سفير عراق در سـازمان ملـل و دكتـر ريـاض محمـود       هيأت عراقي. ايران و جانشين فرمانده نيروهاي مسلح بود   
 ».اي برسد  هيچكس انتظار ندارد اين گفتگوها به راحتي در آينده نزديك به نتيجه. رتبه وزارت خارجه بود الغيثي يكي از مقامات عالي
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 دست خط نامه به معاون حقوقي نخست وزير
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سـتاد  [ فرهنگي امور مسئول عنوان به جنتي] احمد[ آقاي نصب از. آمدند مسلح نيروهاي در
 جـوي  يك در ينها  ا آب رسد مي نظر به ،ايشان هاي برنامه با. داشتند گله] فرماندهي كل قوا  

 . نرود
 بـه  ؛داد توضـيحاتي  وحيـدي  آقـاي  بازداشـت  خـصوص  درو   آمـد  رازيني] علي[ آقاي

بازداشـت  [. شد آزاد بعد ساعاتي و نوشتم ،خواست كتبي دستور .كنند آزادش گفتم شاناي
محـسن   آقـاي . اسـت  كـرده  خـشمگين  شـدت  بـه  را سـپاه  فرماندهان،  ]آقاي احمد وحيدي  

 . كند رسيدگي تقاضاي فقط و بگيرد پس گفتم كه كرده جرم اعالم رضائي
 عـراق  با برخوردها خصوص در .آمد] فرمانده نيروي زميني ارتش   [ سعدي حسني آقاي

 درگيـري  بـدون  را ارتش نيروهاي از نفر ششصد حدود كه داد توضيحاتي بس آتش از بعد
 آقـاي . هـستند  آنهـا  آزادي بـراي  تالش در ملل سازمان ناظران و اند برده زده دور ،مسلحانه

 كـار  بـراي  زيـادي  بودجـه  ؛شـد  صحبت ايشان وظايف شرح درباره .آمد هم جنتي] احمد[
 . خواست
 و] مـسئول لجـستيك سـپاه     [ غمخـوار ] اكبـر [  آقـاي  و دوست رفيق] محسن[ آقاي عصر

 تـدارك  و تـسليحاتي  خريـدهاي  درباره .آمدند] معاون وزير سپاه  [ احمدپور] محمود[ آقاي
 والـده  سـالمتي  و نـوق  از و داد را لبنـان  اوضـاع  گـزارش  .آمـد  محمـود  اخوي. شد مذاكره
 . آمدم خانه بهو  كردم كار دفترم درب شهشت و نيم  ساعت تا. گفت
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 قـرارداد  كـرده  اعـالن  عـراق  و دهد مي ژنو مذاكرات برخوردن مشكل به از خبر ها گزارش
 كـه  كننـد  ناعـال  نيروهـا  به گفتم رضائيمحسن   آقاي به .ندارد قبول را الجزاير  1975 سال

 از. آمـد  اقتـصاد  وزيـر ] آقاي محمد جواد ايرواني  [ ده ساعت. رفتم مجلس به. باشند هوشيار
 و شتدا تأكيد حكومتي تعزيرات ادامه بر و داد گزارش مخارج و آمدها در و ماليات وضع
 دارايـي  وزارت. شـده  صـادر  خواست كيفر واست   محاكمه آماده نبوت بنياد پرونده گفت
 هـاي  شـركت  گونـه،  ايـن  از گفـت  و دارد مطالبـه  آن از ماليـات  تومان ميليون نهصد حدود
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 اسـتفاده  سـوء  ،آزاد بـازار  و دولتـي  اجنـاس  قيمـت  تفـاوت  ازكـه    دارند وجود هم ديگري
 .1كنند مي

 دكتـر  و رحيميـان ] محمـد حـسن   [ ،محتـشمي ] علـي اكبـر   [ ،كروبي] مهدي[ آقايان ظهر
 كلـي  طـور  به و فلسطين اسالمي نهضت از بيشتر حمايت پيشنهاد. آمدند] دستجردي[ وحيد
 و آنهـا  بـر  اطالعـات  وزارت سرپرسـتي  قطـع  خواسـتار . داشـتند  اسالمي خالص هاي نهضت

 آقـاي . بودنـد  اطالعاتوزارت   و خارجهوزارت امور    و سپاه از مركب جمعي به واگذاري
 .گفتند مي را همين هم منتظري
 توضـيح  سـد  كـار  درباره. آمدند سازندگي جهاد از خرداد 15 سد پيمانكار گروه عصر

 آنهـا . اجرايـي  كارهاي نه است ها نقشه و مطالعه خيرأت به مربوط خيرأت بودند مدعي و دادند
 رفـتم  ارشاد حسينيهبه   . دادند خوزستان در خاك و آب عمراني كارهاي درباره توضيحاتي

 سرنوشـت  دربـاره  يـشتر ب ؛2كـردم  سـخنراني  باهنر شهيد و رجائي شهيد سالگرد مراسم در و
 آمد محالتي] محمد جعفر [ آقاي شب اول. آمدم منزل به. منافقين خصوص به و ضدانقالب

 . كنند مي تراشي بهانه و سرسختي ها عراقي و نيست خوب ؛گفت را ژنو مذاكرات وضع و
 هـاي  سياسـت  و دولـت  وضـع  دربـاره  .بماننـد  اينجـا  را شـب  كـه  آمدنـد  اي خامنه آقاي
 خبـر  هـم  را احمـدآقا . داشـتيم  طـوالني  مذاكرات سپاه و ارتش خارجي، ابطرو و اقتصادي
 براي ايشان طرف از مرجع تعيين و اختالفي جاري مسائل و امام گيري موضع درباره. كرديم
  شهيد مراسم در شركت براي عفت. كرديم مذاكره كشور امور در كلي اريذگ سياست

 
فروخـت و   كرد و آنهـا را در بـازار آزاد مـي         ها دريافت مي    نبوت، با مراجعه به مراكز مختلف، اجناسي را به عنوان كمك به جبهه              بنياد    - ١

در پرونده بنياد نبوت، جرايمي چون خريد و فـروش حوالـه            . داد  كرد و مابقي را به منابع شخصي انتقال مي          ها كمك مي    مبلغ اندكي به جبهه   
هاي دريـافتي از مـردم بـه حـساب شخـصي و نظـاير آن ديـده          در بازار آزاد، حساب سازي، گرانفروشي، واريز پول      خودرو، فروش خودرو  

 .شد مي

هاي ستمشاهي و نيز بيان شرحي  هاي منافقين در زندان  در اين سخنراني، آقاي هاشمي به بازگويي خاطرات و مشاهدات خود از حركت- ٢
 كارهايي چون جاسوسي و هدايت دشـمن بـراي حملـه بـه منـاطق مـسكوني و آسـيب رسـاندن بـه          هاي عناصر اين گروهك در    از همكاري 

بست رسيدند، براي رسيدن و دستيابي        اي بودند كه وقتي به بن       منافقين جريان خودفروخته  «: ايشان گفت . تأسيسات اقتصادي كشور پرداخت   
ر و ملت متحد شدند و مضاعف بر همه آنها دست در دست دشمني گذاشتند به نياتشان نه تنها با آمريكا و شوروي بلكه با همه دشمنان كشو

ارونـد رود يـك     : گويـد   مقابـل ايـن ادعـاي عـراق كـه مـي           اينهـا در    . كه تمامي امكاناتش را براي نابودي اين ملت و كشور بسيج كرده بود            
هـاي   هاشمي رفسنجاني، سخنراني  « كتاب   ←« ند؟  رودخانه عراقي است و به همين بهانه هم بود كه جنگ را شروع كردند، چه پاسخي دار                

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367سال 
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 .آوردند بيرون از را شام .بود رفته باهنر دشهي و رجائي
 بـا ] سـازمان ملـل   [ دبيركـل  كه داد اطالع تلفني محالتي]  محمد جعفر [ آقاي شب آخر
 ،   598 قطعنامـه  اجـراي  در انـد  خواسـته  او از اتفاق به و كرده مذاكره امنيت شوراي اعضاي
 .1كند ابالغ و بگيرد تصميم است بنا و دهد خرج به قاطعيت
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 بـه  بـود  گفتـه  محالتـي  آقاي كهسازمان ملل    دبيركل جديد تصميم از خبري ها گزارش در

 مـذاكره  مقداري ،ديشب مذاكرات ادامه در اي خامنه اهللا آيت با. نبود ،شود مي اعالن زودي
 كابينـه  بـا  معمـول  مطابق ،دولت هفته در. رفتند امام خدمت ايشان ،صبحانه از پس و كرديم
 . روند مي امام خدمت

 تعيـين  و امـور  در مردم دادن شركت و آزاد تجارت مورد در امام گفت و آمد احمدآقا
 بـه . 2بودنـد  شـده  پريـشان  وزرا از بعضي كه فرمودند مطالبي ،بازسازي اريذگسياست مرجع

 
هـاي آتـي ايـن     اعضاي ستاد برگزار كننده هفته دفاع مقدس، با آقاي هاشمي ديدار و گزارشي از نحوه برگـزاري و برنامـه  در اين روز      - ١

هاي ديگـر فـرق دارد و كـار فرهنگـي      اين هفته مهمي است كه با سال    « : ار داشت آنگاه آقاي هاشمي طي سخناني اظه     . ستاد را ارائه نمودند   
 ».ها و عملكرد مخالفان داخلي و خارجي مـا در ايـن مـدت جنـگ، بـراي مـردم افـشاء گـردد         گيري  در اين هفته بايد موضع    . خواهد  زياد مي 

:  غنيمتي در جنـگ تحميلـي در هفتـه دفـاع مقـدس افـزود      هاي جانشين فرماندهي كل قوا سپس با اشاره به ضرورت تشكيل نمايشگاه سالح      
 بـراي  ،با ايـن حركـت اخيـر   . ها متجاوز و آتش افروزند و صادق نيستند   جمهوري اسالمي ايران از اول تأكيد داشت و معتقد بود كه عراقي           «

 ».مردم خودمان و همچنين دنيا ثابت شد كه ما به طور جدي دنبال صلح هستيم

مسئله ديگر؛ اين مسئله بازسازي است كه بسيار مهم است، در بازسازي اگر بخواهد ملـت سـر          «: در اين ديدار فرمودند   ) ره( امام خميني    - ٢
بايد مردم همراهي كننـد و هـر چـه قـدرت دارنـد،            . اگر بخواهد دولت مستقل اجرا كند، قدرت ندارد       . شود  خود كار بكند، فساد  ايجاد مي      
آيـد و آن   و راجع به اينكه كجا مقدم، كجا مؤخر، اين باالخره صـحبت پـيش مـي   . رند، لكن با نظارت دولت  براي اين امر مهم به ميدان بياو      

. طوري كه صالح است اين است كه هيأت تشخيص مصلحت بدهند كه كجا بايد اول باشد، كجا بايد بعد باشد، وضعش بايد چه جور باشد
ومردم هم بايـد بـه دولـت    .  بايد به مردم مجال بدهد به اينكه در كارها داخل بشوندو دولت. مردم خودشان داخل باشند، لكن مستقل نباشند    

هايي در كار باشند كه بخواهنـد در همـين مقولـه هـم               مجال بدهند كه با تأني و نقشه كشي اين كار مهم را انجام بدهند؛ ممكن است دست                
خيلي متوجه باشند و اين همان هيأت تشخيص مصلحت كه مركب از سران راجع به بازسازي هم شلوغ كنند و فساد ايجاد كنند، اين را بايد    

چنانچه حاال بعد از جنگ است مردم بايد در كارهاي تجـاري  . كشور است، آنها بايد نظارت كنند در امور، لكن مردم را هم شركت بدهند         
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني116، جلد بيست و يكم، صفحه »صحيفه امام« كتاب ← «.آزاد باشند لكن با نظارت دولت
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 را خوزسـتان  بـه  اي روزه دو سـفر  ترتيـب  گفـتم  ،فتـر د و شـمخاني  و رضائيمحسن    آقايان
 . بدهند

 از جمعـي  مخالفـت  خـصوص  در. آمدنـد  كادرهـا  از جمعـي  و كربال 25 لشكر فرمانده
 آن حكـم  اخيراً كه مازندران سپاه براي قرباني مرتضي آقاي فرماندهي با مازندران اشخاص

 مازندران به ،لشكر نيروهاي اعظم قسمت گفتند و داشتند شكايت ،است رسيده من تأييد به
 . است خلوت جبهه و اند برگشته
 دربـاره  توضـيحاتي  كـاري  هاي گروه. رفتم] اسالمي[ انقالب تاريخ بنياد از بازديد براي

 كـامپيوتر  مـسئول  و كـردم  بازديـد  مجـالت  و كتـب  و اسناد مخزن از. دادند خود كار شيوه
 انجـام  اي مـصاحبه . داد هـا  يادداشـت  و داسـنا  تنظـيم  در خود كار كيفيت درباره توضيحاتي

 . 1شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بـه پيـشنهاد آقـاي هاشـمي و بـا         1362 بنياد تاريخ انقالب اسالمي ايران از قديمي ترين مراكز پژوهش تاريخ انقـالب اسـالمي در سـال                    - ١

رز پـيش از انقـالب آغـاز بـه          ن مبا وعضويت ايشان به عنوان يكي از اعضاي هيأت مؤسس و مديريت آقاي عبدالمجيد معاديخواه از روحاني               
اي داشته  هاي گسترده هاي نظري، رجال، خاطرات، سياسي، اقتصادي و فرهنگ و هنر فعاليت بنياد تاريخ با هدف تحقيق در بخش      . كار كرد 

 بـه شـمار   كـه تجربـه ارزشـمندي در پـژوهش اسـنادي و تـاريخ شـفاهي         » ياد« تاكنون، فصلنامه    64واحد انتشارات بنياد تاريخ از سال       . است
هـاي كـامپيوتري، عـالوه بـر تهيـه       گيـري از سيـستم   همچنين مركز اسناد و كتابخانه بنياد تاريخ بـا تجهيـز و بهـره       . رود، منتشر كرده است     مي

به عنوان اسناد موجود تاريخ ايران از روش نمايـه سـازي بـراي دسـتيابي بـه      داخلي و خارجي اي از نشريات   هاي تخصصي و مجموعه     كتاب
 .ات موجود در اسناد استفاده كرده و داراي بانك اطالعاتي ارزشمندي استاطالع

 

 بازديد از مركز پژوهشي بنياد تاريخ انقالب اسالمي
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 سـقوط  حادثـه  و پاكـستان  مـسائل  دربـاره  اطالعـاتي . آمـد  ادنـژ  مهـدي ] فريـدون [ آقاي
 كارهـا  و خواندم را ها گزارش هشت ساعت تا .رفتيم مجلس به. داشت ضياءالحق هواپيماي

 كـشت  و ريبـا  اراضيمورد   در بحث. رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه به. دادم انجام را
 نماينـدگان  اظهـارات  بـه  توجـه  با ،جنتي] احمد[ آقاي. خورديم جا همان را شام. بود موقت
 . استشده سست خود تصميم در ،مسلح نيروهاي در امام

 وزيـر  نخـست . شـد  تـشكيل  امام امروز اظهارات اجراي برايقوا   سران جلسه شام از بعد
 در امـام  نظـر  تـأمين  بـراي . شـود  اجـرا  بايـد  كـه  كـرديم  نعقـا  را ايشان باالخره و بود نگران

 پيـشنهاد  مجلـس  بـه  باشـد  موافـق  نظـر  اين با كه بازرگاني وزير شد قرار ،تجارت خصوص
 شد قرار ،كلي هاي سياست مورد در. شد صحبت زاده هدايت] سيد مجيد [ آقاي روي. شود
 .كنيم تعيين را تسياس آنها بررسي ضمن و بيايد جلسه به كارشناسي هاي برنامه
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 مـذاكرات  در عـراق  موضـع  كـه  داد اطـالع اسـت،    آمـده  ژنـو  از كـه  الريجاني جواد آقاي
 هنـوز  چـه  گـر  ؛است خوشبين مذاكرات نتايج به و ماست از جهاني حمايت و است ضعيف
 انگلـيس  خارجه وزارت مقامات ،لندن فرودگاه در او مراجعت در و نشده مشاهده پيشرفتي
 .1اند كرده صدام مهار براي آمادگي اظهار و  ما با روابط و مشكل حل به عالقه اظهار

 
: نويسد  هاي ايران و عراق براي گسترش روابط تجاري خود با كشورهاي خارجي مي              گزارشگر يونايتدپرس در تفسيري در مورد تالش       - ١
اي توجه خود را به سوي  ، روز دوشنبه به طور غيرمنتظرههر دو كشور ايران و عراق به منظور آغاز دوران بازسازي اقتصاد جنگ زده خود              « 

عراق روز دوشنبه يكي از مقامات بلندپايـه خـود را بـه پكـن فرسـتاد تـا بـا رهبـران چـين در مـورد                            . كشور چين كمونيست معطوف نمودند    
يني را در تهران پـذيرا شـد و اعـالم           در عين حال ايران نيز روز دوشنبه دو هيئت بازرگاني چ          . گسترش روابط تجاري دو كشور مذاكره كند      

آقـاي  . باشـد   كرد خواستار افزايش واردات ماشين آالت و ابزار و لوازم صنعتي از چين در قبال صدور نفت و ساير محـصوالت ايرانـي مـي                        
بازسـازي اسـتقبال    هاي خارجي براي سرعت بخشيدن به رونـد           هاشمي رفسنجاني مرد قدرتمند ايران در هفته گذشته گفته بود كه از سرمايه            

اند، اجازه  هاي اين كشور را به يغما برده  هاي چند مليتي كه قبالً ثروت      خواهد نمود ولي حسين موسوي نخست وزير اخطار كرد كه شركت          
 هاي آمريكايي و سـاير كـشورهايي كـه در طـول            اند كه شركت    رهبران ايران قبالً مشخص كرده    . نخواهند يافت، قدم به اين كشور بگذارند      

 حال معلوم نيست كه ايران چگونه. اند گذاري در ايران مستثني شده اند، از سرمايه اي نسبت به انقالب اسالمي داشته جنگ موضع خصمانه
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. كرديم پرواز اهواز به شاهين] هواپيماي[ با. رسيديم مهرآباد فرودگاه بهساعت نه و نيم     
 آقـاي  بـا . شـديم  وارد گلـف  بـه ساعت ده و نيم     . سپاهافراد   از جمعي و بود من با هم مهدي

 محـل  بـه  ظهـر  از بعـد   چهـار  ساعت. كرديم مذاكره جبهه مسائل درباره ديگران و شمخاني
 صـحبت  شـان  دفـاعي  خطـوط  دربـاره  ،ارتـش  زمينـي  نيـروي  فرماندهان با. رفتيم رزمندگان
ــرديم ــدهان و كـ ــشكرهاي فرمانـ ــوب لـ ــپ و 21و 77،  92 جنـ ــراب 40 تيـ ــزارش سـ  گـ

 را شـام . دادنـد  را بازسـازي  و شـده  جايگزين اقالم و ضايعات و گذشته ماه هاي نشيني قبع
 .برگشتيم گلف به و خورديم جا همان
 قرارگـاه  فرمانـدهان ]  آقايان احمد غالمپـور و حـسين عاليـي        [ و رضائيمحسن   آقاي با
 عـالً ف. كـرديم  مـذاكره  كوشـك  و خرمـشهر  و آبـادان  دفاعي خطوط مورد در نوح و كربال
 خـواهيم  كمبـود  و شـوند  مـي  مرخص زيادي تعداد زودي به ولي ،است خوب نيروها وضع
 خوشـبيني  اظهـار  تلفني امروز عصر الريجاني آقاي. خوابيدم دوازده ساعت نزديك. داشت
 .نمود مذاكرات نتيجه به نسبت
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] ابـراهيم [ ،شـمخاني ] علـي [ آقايـان  و محافظـان  همـراه  ،نمـاز  اداي از بعـد  صبح پنج ساعت
 و خرمـشهر  طـرف  به فر دانايي] حسن[ و افشار] عليرضا[  ،مهدي ،فروزنده] محمد[ ،سنجقي
جـاده   46 كيلومتر در اهواز از دفاع براي كه عرضي متر پانصد كانال از راه در. رفتيم آبادان
 . كرديم بازديد ،بود شده درست رمشهرخ - اهواز
 امــام 14 و نجــف 2 لــشكرهاي از و  رفتــيم مقــدم خــط در ارونــدرود لــب خرمــشهر در
 الرصـاص  ام جزيره در ها عراقي. ديدم را آب طرف آن دوربين با. نموديم بازديد) ع(حسين
. اسـت  هنداشـت  مهمي مسئله ،بس آتش از پس و است خطر بي و آرام كامالً خط. بودند پيدا
 در ،شـلمچه  جـاده  در عـراق  و ايران در موجود ملل سازمان ميانجي هاي هيأت امروز بود بنا

 
خواهد اقتصاد خود را بدون دريافت لوازم يدكي و قطعات حياتي از غـرب بازسـازي نمايـد؟ تحـريم تـسليحاتي آمريكـا عليـه ايـران                            مي

 ».هاي ساخت آمريكا متعلق به ايران در طول جنگ زمينگير شوند  جنگندهموجب شد كه اغلب
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 . كنند مالقات مرزي نقطه
 خرابي خرمشهر. زديم پااليشگاه و جامع مسجد و آبادان و خرمشهر شهرهاي در گشتي

) ع( علـي  حـضرت  صـحرايي  بيمارستان محل به. است كمتر آبادان خرابي ولي دارد زيادي
 ولـي  نداشتند جنگي مجروح. نموديم كوتاهي بازديد  و رفتيم اهواز  - آبادان جاده كنار در

 .برگـشتيم  اهـواز  بـه كوپتر   هلي با آنجا از. است مجهزي بيمارستان ؛داشتند گرمازده مريض
 آقـاي  با ناهار و نماز از بعد. رسيديم گلف به ظهر. است جالب باال از كارون اطراف منظره

 . كرديم مذاكره ارتش و سپاه و صلح و جنگ درباره رضائي] محسن[
 دربـاره  ، هـستند  خـط  در كـه  سپاه هاي يگان فرماندهان با ،هفت تا چهار ساعت از عصر
 و مغـرب  نماز از بعد. اند سپاه آينده نگران. كرديم مذاكره خطشان وضع و نياز و نيرو مقدار
 وجـود  ابهـام . انـد  نگران ؛شد مذاكره سپاه آينده درباره ،سپاه باالتر سطح فرماندهان با عشاء
 روشـني  تـصوير  هـم  خودم دادم، اطمينان سپاه خوب آينده درباره آنها به اينكه ضمن. دارد
 ،شـد  قـرار . ندارنـد  يمشخـص  پيـشنهاد  هـم  خودشان. شد مطرح گوناگون احتماالت. ندارم
 . كنندمشورت  بيشتر ،جامع طرحيك  دادن براي

 تهـران  بـه شـب   سـاعت ده و نـيم       و   كرديم پرواز تهران سوي به اهواز ازنه ونيم    ساعت
 در مـشكالت  بـروز  از الريجـاني ] محمد جـواد  [ آقاي. خورديم هواپيما دررا     شام. رسيديم

 .1داد خبر ژنو مذاكرات
 
 
 

 
وزير خارجه ايران آقاي علـي اكبـر واليتـي، عـراق را مـتهم كـرده       «:  امروز خود گفت30/19 راديو بي بي سي در بخش خبري ساعت    - ١

 شوراي امنيت تكميل شده 598اف اول قطعنامه او گفت تاكنون فقط نصف پاراگر. گذارد اي پيش مي هاي تازه است كه هر روز پيش شرط
كـرد    آقاي واليتي كه به دنبال يك ساعت و نيم گفتگو با نماينده مخصوص سازمان ملل آقاي الياسـون، بـا خبرنگـاران صـحبت مـي                         . است
اي واليتـي، عـراق بـراي       به گفته آق  . عليرغم عدم پيشرفت در مذاكرات، وي حاضر است به منظور ادامه مذاكرات در ژنو باقي بماند               : گفت

شرط اول كه قبل از شروع مذاكرات به اجرا در آمد، انجام گفتگوهـا بـه صـورت رو در رو    . بودانجام مذاكرات سه شرط قبلي تعيين كرده       
 و پـاك  »ارونـد رود «العـرب   يكي از آنها اليروبي آبـراه شـط  . اكنون عراق دو شرط ديگر نيز اضافه كرده است       : گويد  آقاي واليتي مي  . بود

. هاي جنگ است و شرط ديگر به منظور تضعيف حقوق ايران در خليج فارس و تنگه هرمـز پـيش گذاشـته شـده اسـت                           كردن آن از خرابي   
ها براي رسيدگي به هر كدام از نكـات منـدرج در قطعنامـه ايـن همـه شـرط قبلـي قائـل شـوند، تـا پايـان                چنانچه عراقي : آقاي واليتي گفت  

 ». شرط بالغ خواهد شد48قل به مذاكرات تعداد آن حدا
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 هـاي  خطبـه  برايساعت ده و نيم      تا. است ژنو مذاكرات در مشكل از صحبت اه  گزارش در
 و الريجـاني  آقـاي  عـصر . 1نمـودم  اقامـه  تهـران  دانشگاه در را جمعه نماز. كردم كار جمعه
 الياسـون  ]يـان [و رفتـه  دبيركـل . دادنـد  را ژنـو  كار پيشرفت گزارشو   آمدند محالتي آقاي

. نيـست  ميـان  در مهمـي  مـشكل  گوينـد  مـي . ت اس گذاشته خود نمايندهبه عنوان    را سوئدي
. كننـد  تمـام  را كار تا بماند است مايل محالتي آقاي و كرده كند را كار ،حل قابل جزئياتي
 . 2است خوب ،بماند هم عراق خارجه وزير اگر گفتم

 
هاي مستكبران به عنوان سوء استفاده  از مهلت الهـي و عواقـب     در خطبه اول، بحث آثار شوم استكبار دنبال شد و يكي ديگر از ويژگي          - ١

داري بـدون ربـا   هـاي مختلـف بـه ويـژه بانكـ      در خطبه دوم درباره هفته دولت و خدمات دولت در زمينـه      . بد اين سوء استفاده مطرح گرديد     
در توضـيح و تفـسير سـخنان      . سپس تحليلي درباره وضعيت جنگ، آتش بس و مسأله بازسـازي بـه نمـازگزاران ارائـه شـد                  . مطالبي بيان شد  

هـاي   در خصوص آزادي مردم در تجارت و لزوم تعيين مرجع براي تـصويب سياسـت  نيز در ديدار با دولتمردان، مواردي      ) ره(حضرت امام   
اي بـود كـه       نكته ديگري كه حضرت  امام اشاره كردند، همين توصيه         « . در بخشي از خطبه دوم آمده است      . كاتي بيان گرديد  كلي كشور، ن  

كـه  اگـر مـستقل عمـل كننـد و بـدون              ايشان در زمينه تجارت آزاد مردم در امور تجاري داخلي و خارجي و كارهايي از اين قبيل فرمودند                 
شود  يعني هر كس هر چه خواست وارد بكند، به هرگونه خواست تجارت بكند، چيزهايي وارد مي. شود يبرنامه دولت باشد، فساد درست م

اگر اصالً شركت نكنند و نياورند، در اين شرايط مملكـت  . شود كه به ضرر مردم خواهد بود اي پخش مي گونه  كه  االن ضروري نيست و به      
توانند بخشي از نيازهاي جامعـه را بياورنـد و در اختيـار مـردم قـرار       ت ارزي دارند و ميكساني هستند كه امكانا. شود  از امكانات محروم مي   

 بـا   امكانات داشته باشند، تحـت نظـارت دولـت، بياورنـد و       مردمهر مقدار كه    . دولت آنقدر امكانات ندارد كه خيلي چيزها را بياورد        . دهند
مـردم هـم آنهـايي كـه ايـن      . رسيم كه االن در اختيـار دولـت نيـست           و منابعي مي   شرايطي توزيع كنند كه اگر اين جور بشود، ما به امكانات          

شود، امكانات بـه دسـت محرومـان          از اين طريق شغل ايجاد مي     .  كنند كه وارد ميدان بشوند      امكانات را دارند يك اطمينان و اميدي پيدا مي        
اميـدواريم بـا ايـن دسـتوري كـه امـام        . واند مانع نقاط مضر آن شود     ت  نظارت جدي دولت، مي   . رسيم  گذاري مي   رفته رفته به سرمايه   . رسد  مي

هاي سرگرداني كه در اختيـار بخـش خـصوصي           گذاري داخلي و هم در امور تجاري، بتوانيم از پول           فرمودند، هم در امور توليدي و سرمايه      
 معامله سكه، معامله ارز و چيزهايي كه خودشان         ،كند هايي كه بازار سياه درست مي      شود، دالل بازي    است و اينها  در كارهاي فاسد وارد مي        

هاشـمي  « كتـاب   ←« .دهند، يك مقدار از ايـن وضـع نادرسـت جلـوگيري بكنـيم               كنند و به طور قاچاق انجام مي        براي خودشان درست مي   
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367رفسنجاني، خطبه هاي جمعه سال 

بـه گفتـه منـابع ديپلماتيـك غربـي،          «: نويـسد   پس از اشاره بـه مـشكالت پـيش آمـده در گفتگوهـاي ژنـو مـي                 » تورساينس ماني « روزنامه   - ٢
در . گفتگوكنندگان سرگرم تهيه يك طرح پيشنهادي كوچك هستند كه هدف از آن به جريان انداختن دوباره و پيشبرد اين گفتگوهاسـت              

المللـي و انجـام يـك بررسـي فنـي از سـوي             ي نيروها به مرزهاي شناخته شـده بـين        اين طرح، تضمين آزادي كشتيراني در منطقه، عقب نشين        
گران مسائل سياسي، اگر به زودي نتوان اشكاالت كنـوني            به گفته تحليل  . سازمان ملل متحد به منظور اليروبي اروند رود پيشنهاد شده است          

هاي  هاي دولت ايران و عراق فرصت داده شود در پايتخت د و به مقام   را برطرف كرد، احتمال دارد كه جلسات ژنو به ناچار موقتاً تعطيل شو            
 ».خود به مشورت بپردازند
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 دستخط آقاي هاشمي براي خطبه عربي نماز جمعه
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 آقـاي  دشـان جدي دامـاد  بـا ]  قاسـم هاشـمي   [ اخوي مرحوم  خانواده و بستگان از جمعي
 الريجـاني  آقـاي  مطالب همان و كرد تلفن ژنو از واليتي دكتر آقاي سرشب. آمدند ضيائي

 .گفت را
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 ازو   آمد دفاع وزير]  سرتيپ جاللي [. 1ديدم را ها گزارش. رسيدم مجلس به صبح نه ساعت

. كـرد  نخواهـد  امضاء را دولت اليحه گفت وا .كرد نگراني ابراز  دفاع و سپاه وزارت دغاما
سـرتيپ حـسني    [ .آورد خواهـد  وجـود  بـه  اساسـي  قـانون  خـاطر  بـه  مشكلي او امضاي عدم

 
اي مفـصل در واشـنگتن پـست،       جيمز بيل اسـتاد آمريكـايي و كارشـناس معـروف مـسائل ايـران درمقالـه                «:   راديو صداي آمريكا گفت     - ١

 از سوي ايـران شـد، برشـمرده         598ه به اعتقاد وي باعث پذيرفتن قطعنامه        مشاهدات خود را در اصفهان و تهران تشريح كرده و داليلي را ك            
اين ابرقدرت انقالبي خليج فارس، جسمي خون آلود و روحي خسته دارد و از . اصفهان بازتاب ايران امروز است« :نويسد جيمزبيل مي. است

بـا اسـتقرار    .  با استقرار آتش بس موافقت كـرد       598تن قطعنامه    ژوئيه با پذيرف   18روز  . نظر اقتصادي عليل و از نظر سياسي، نفس بريده است         
گرچـه بـه   . آتش بس، ايران اكنون وظيفه عمده بازسازي سياسي را پيش رو دارد كه به مراتب از هر بازسازي جسمي دشوارتر خواهـد بـود           

ها به ناگزير مصلحت گراتر خواهـد    اما سياستاعتقاد جيمزبيل ايدئولوژي اسالم شيعه، همچنان به سيستم سياسي ايران پيوند خواهد داشت،     
 به اعتقاد جيمز بيل به .جمهوري  اسالمي هم اينك دوران انتقالي حساس دور شدن از روحيه افراطي و جنگ طلبانه را آغاز كرده است. شد

ر موفق خواهد شد، اما براي تضمين آيد كه ايران به گفته وي تحت رهبري علي اكبر هاشمي رفسنجاني، احتماالً در اين تالش دشوا         نظر مي 
اهللا خميني همچنان در صحنه بماند، تا به اعتقاد جيمزبيل حمايت شخصي و معنوي عظيم خود را در اختيار        چنين توفيقي الزم است كه آيت     

ان ساليان دشواري بـوده امـا    هشت سال گذشته واقعاً براي اير: نويسد وي به نقل از يك مقام جوان ايراني مي     . هاي تازه قرار دهد     اين سياست 
ايران بايد انقالب خود را بـه صـورت كـارآ و مـؤثر رسـمي         . مسائل و مشكالت، ماهيت سياسي دارد     . هشت سال آينده دشوارتر خواهد بود     

ه بايد سيستمي اجتماعي و سياسي و اقتصادي بسازد كه عدالت اجتماعي و مشاركت سياسـي راسـتين را تـضمين كنـد و مـشوق توسـع                        . كند
خميني، بايد سرانجام يك سيستم تـازه رهبـري بنـا           ] امام[المللي پيوند زند و با درگذشت         بايد بار ديگر خود را به سيستم بين       . اقتصادي باشد 

ما خميني نقشي مهم ايفا خواهد كرد، ا      ] امام[خميني در ايران پس از      ] امام[اهللا منتظري جانشين منتخب      به  اعتقاد جيمز بيل گرچه آيت      . كند
مهم ترين شخصيت سياسي ايران امروز علي اكبر هاشمي رفسنجاني است كه به اعتقاد مفسر آمريكايي، بايـد رهبـري اصـالحات را بدسـت       

خواهد كه  اياالت متحده، انقالب و استقالل ملي ايران را محتـرم   ميامروز جمهوري اسالمي . گيرد و كار بازسازي ايران را سروسامان دهد 
در پـي  .  شوراي امنيـت تأكيـد كنـد   598 ايران به ويژه اميدوار است كه آمريكا بر اجراي منصفانه و مؤثر قطعنامه ،شته جيمزبيل به نو . شمارد

كند كه خود را در معرض اتهام همكاري بيش از حد بـا   اين همه خونريزي و وحشت در ايران هيچيك از رهبران سياسي ايران، جرأت نمي   
، 163نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، شماره       : منبع».شد، قرار بدهد    زماني شيطان بزرگ توصيف مي    آمريكا يعني كشوري كه دير    

 .38صفحه 
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بـا آنهـا   . آمدند ارتش نيروي سه فرماندهان]  زادگان سعدي، سرتيپ ستاري و دريادار ملك     
 . شد صحبت سپاه و ارتش ماهنگيه با ،ادغام كيفيت درباره
 و داد توضـيح  را شـورا  كارهاي از قسمتي. آمد قم]  علميه[ حوزه مديريت شوراي دبير
 سخت از او . آمد سرفرازي آقاي. كرد استمداد ها سليسان فوق وظيفه نظام مشكل حل براي
 موقوفـات  خـصوص  در] رئـيس سـازمان اوقـاف     [ جمـاراني  امـام ]  سـيد مهـدي   [ هاي گيري

 داشـته  بازديـدي  شد قرار. داد آنجا كارهاي مورد در يتوضيحات و داشت گله داود مامزادها
 . باشيم

 خـصوص  در و داد را امـداد  كميتـه  كـار  گـزارش . آمد عسكراوالدي] حبيب اهللا [ آقاي
 در گويـا  و است كميته مال كه رفسنجان در رفيعي دكتر شده مصادره اموال گرفتن تحويل
 كـردن  پيـاده  و بازرگاني وزارت درباره .كرد استمداد ،است هاشميان و فالح آقايان اختيار
 رئيس قبول مورد كه زاده هدايت] سيد مجيد [ آقاي وزارت با. شد صحبتهم   امام اخير نظر

 . ندارد توافق هم است جمهور
 دربـاره . نبـود  دسـتور  در مهمـي  مـسئله  ؛بـود  وزيـري  نخـست  درقـوا    سـران  جلسه شب
 بر نظر. گرفت قرار تأييد مورد ژنو در مان اعزامي هيأت مواضع و شد صحبت ژنو مذاكرات

 نه و است نفعش به جنگ تجديد نه. زند مي چانه امتياز گرفتن منظور به صدام كه است اين
 بـه  وقـت  ديـر . شد خواهد تسليم 598 قطعنامه به شود، مايوس اگر. مذاكرات شدن طوالني
 .آمدم خانه
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 سران سه قوه و نخست وزير
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 اعـزام  و تابـستاني  تعطـيالت  از بعـد  جلـسه  اولـين . رفـتم  علنـي  جلـسه  بهساعت هفت و نيم     
 و حـال . داشـتيم  مصوبه چند. 1كردم كوتاهي صحبت دستور از قبل. بود جبهه به نمايندگان

 هـم  مراجعـه  .است سياسي خيلي اقتصادي و سياسي تحوالت احتمال خاطر به مجلس هواي
 قربـاني  مرتضي آقاي انتخاب بهآنها  . 2آمدند دفترم به مازندران استان نمايندگان .است زياد
 .ندارند پيشنهاد هم را خاصي فرد ؛اند معترض مازندران سپاه فرماندهي به

 از بعـضي  منـازل  تخليـه  عـدم  مـشكل . داشـت  جلـسه  دفترم درمجلس   رئيسه هيأت ظهر
 بـراي  شد قرار. بود مطرح منزل گرفتن براي جديد نمايندگان فشار و سابق دوره نمايندگان

 مـورد  در مجلس رأي نگران .آمد] وزير سپاه [ دوست رفيق] محسن[ آقاي. شود اقدام تخليه
 . است خودش

 
مـا  «: در اين نطق آمده است    . ي تجارت مورد تأكيد قرار گرفت     ددرباره مسأله بازسازي و آزا    ) ره(هاي حضرت امام       در اين نطق توصيه    - ١

 و اين امت را از وجود رهبري حكيم، دانشمند و آگاه برخوردار كرده كه انصافاً در لحظات مناسـب،          خداي را سپاسگزاريم كه اين انقالب     
اگر روزي بررسي بشود ايفاي نقش رهبري حضرت امـام در ايـن چنـد سـال     . كنيم نقش رهبري واقعي و حكيمانه را ما از ايشان دريافت مي  
مشخـصي بـا توجـه بـه شـرايط آن زمـان چگونـه مـردم و مـسئووالن را راهنمـايي                انقالب و بعد از پيروزي و روزهاي جنگ كه در مقـاطع             

در شرايط جاري كه احتماالً نقطه عطفي . تواند از مجموعه اين بررسي قطعاً يك حركت اعجازگونه رهبري را در بياورد    اند، انسان مي    كرده
در .  بسيار پرمحتوا و ارزنده را به عنوان يك هديه به ما عطـا فرمودنـد  تواند باشد، ايشان آن پيام بسيار     در تاريخ ما  براي بازسازي كشور، مي       

 نقطه مهم راهنمايي براي امور مختلف كشور هست و آنقدر هم مطلب واضح و روشـن اسـت كـه نيـاز بـه توضـيح و                  20اين پيام كه حدود     
گـر از كـشور       هاي مرموز سـلطه     عار استقالل و طرد دست    هاي انقالب و وفاداري به ش      تأكيد خيلي شديد امام بر آرمان     . يل و تفسير ندارد   لتح

هاي اين پيام است و تأكيد مجدد ايشان بر نظارت دقيق و هميشگي بر سياست جاري كشور و تأييد و تصويب راهي كه مـسئووالن                           جزء قله 
 دست شـياطين در جامعـه مـا ممكـن           تواند بسياري از ابهاماتي كه به       اند، هم سياست داخلي و هم سياست خارجي، مي          كشور در پيش گرفته   

هاي شياطين خبري دنيا  و مراكـز   تذكر به سمپاشي. بوده در اين مقطع پخش بشود و نفوذ بكند و ايجاد دلهره بكند، تأثير شاياني داشته باشد                
ا تحـت تـأثير قـرار ندهـد،     هـا، فكـر مـا را، راه مـا ر     هاي شيطاني حاكم بر دنيا و هشدار به ما كه مواظب باشيم ايـن سمپاشـي               تقويت سياست 

ترين قشر جامعـه در       تأكيد بر نقش مردم در بازسازي و معين كردن خطوط اساسي بازسازي و توجه به حساس               . راهنمايي بسيار مؤثري است   
امكانـات  هاي شهداء و آسيب ديدگان جنگ هستند و راهنمايي در اين زمينه، تأكيد بر شكستن طلسم انحصار در  آينده و امروز كه خانواده  

 كتـاب  ←» .كشور، در اختيار قشر مرفه و به كار گرفتن نيروهاي عامه مردم در خدمت اداره كشور و بسياري از چيزهاي ديگري كه هست             
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367هاشمي رفسنجاني، نطق هاي پيش از دستور سال «

آقايان سيد حسن شـجاعي كياسـري، عـزت اهللا دامـادي، محمـود كـاظمي                : بارت بودند از   نمايندگان استان مازندران در مجلس سوم ع       - ٢
دينان، محسن نريمان، محمد مجدآرا، ابوطالب حبيبي، صالح روحاني زاده، خسرو ضياءپور، يغمور قلي زاده، حـسين اربـابي فـرد، عـين اهللا                        

 .فرج اهللا افرازيدهعالء، رسول حسيني كوهستاني، علي اكبر طاهايي، احمد ناطق نوري و 
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 مـدارس  تأسـيس  پيـشنهاد . آمـد  اسـالمي  آزاد دانـشگاه  امـور  بـراي  جاسـبي  دكتر عصر
 اضـافه  پيـشنهاد همچنـين   . شـود  بررسـي  شد قرار ؛داشت دانشگاه توسط ولتيد غير متوسطه
 گـزارش  .آمـد ] نماينـده سـابق اهـواز     [ كيـاوش ] سيد محمـد  [ آقاي .داشت را شهريه كردن
ــراي و آورد را هــا جبهــه ــدو ورزشــي گــروه. كــرد ســئوال كــارش آينــده ب . آمدنــد تكوان

 كار گزارش. هستند جنوبي كره] ختسئول پايت [ عازم المپيك در شركت براي قهرمانانشان
 . 1كردند استمداد كارشان توسعه براي و دادند

 احتمـالي  تحـوالت  از و آمدنـد  وحـدت  تحكيم دفتر مركزي شوراياعضاي   از جمعي
 آنها شعارهاي جهت خالف در ، اين اقدامات  كنند مي فكرآنها  . كردند نگراني اظهار كشور
 را آنهـا  هاي اطالعيه كه شده گفته مطبوعات به فتندگ. نگرانند خودشان آينده براي و است
 تـصميمات  بـا  مخالفـت  از را آنهـا  ،جـاري  اوضـاع  از توضـيحاتي ارائـه    ضمن. نكنند پخش

 . داشتم برحذر امام حضرت
 مـورد  در .است اروپايي كشورهاي عازماو  . آمد الريجاني]  محمد جواد [ آقاي سرشب

 خارجـه  وزارت گفـتم  ايـشان  بـه . كـرد  مشورت ژنو مذاكرات مورد در و طرح قابل مسائل
. كنـد  بررسـي  را عراق كردهاي به نسبت مظالمش خاطر به ملل سازمان به عراق از شكايت
 . دنكن مطرح را شكايتشان كه هستند دولتي جستجوي در كردها گويا
 هـا  عراقـي  بمبـاران  در كردهـا  شـيميايي  مجـروحين  تعـداد  سـر  بر فاطي با .آمدم خانه به
 كـه  اسـت  شـيميايي  مجروح هزار صد است شده گفته اخبار در بود مدعي. شد مان فاختال
 .پناهنده هزار صد بودند گفته
 
 

 
هـاي آتـي و تحـوالت ايجـاد شـده بعـد از انقـالب و                    در اين ديدار ابتدا يكي از مسئولين اين فدراسيون، گزارشي از عملكـرد و برنامـه                - ١

ورزش تكوانـدو، ورزش بـا ارزش و        « : آنگـاه آقـاي هاشـمي اظهـار داشـت         . دستاوردهاي جهاني و آسيايي اين ورزش را به اطـالع رسـاند           
هـاي شـرقي غيراسـالمي دارد، ولـي بـا روح       اگرچه ايـن ورزش ريـشه در ورزش  . خواهد اين همان چيزي است كه اسالم مي    . لوبي است مط

جاي اميدواري است كه اين ورزش هـم         .كند  هايي است كه بدن را براي كارهاي دفاعي آماده مي          اين ورزش از ورزش   . اسالم موافق است  
كنيم كه شما     ما دعا مي  . ، جاي مناسبي را باز كرده است و جامعه ديد خوبي نسبت به ورزش تكواندو دارد               در جامعه و هم در بين قشرجوان      

 ← ».جزء افتخارآفرينان اين مرز و بوم باشيد و بازگشت موفقيت آميز شما، باعث تشويق هر چه بيشتر جوانـان بـه ايـن ورزش خواهـد بـود                 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب 
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 ام كتابخانـه  تنظـيم  بـه  هـم  مقـداري . گذشـت  اسـتراحت  و مطالعـه  بـه  وقـتم . بـودم  منزل در
 وزيـر ] آقـاي غالمرضـا آقـازاده     [ بـا . دادم انجام ،آوردند مجلس از را كارها عصر .ختمپردا
 .كـردم  صـحبت  دهلـران  منطقه در عراق مرز در گرفته آتش نفت سرچاه بستن درباره نفت
 . كنند مذاكره ملل سازمان هاي ميانجي با شد قرار

خـتالس در شـركت     ا[ پرونـده  و شـهيد  بنيـاد  دربـاره . آمـد  مهدي دوستان از يكي عصر
 آقـاي  شـب  ده ساعت. بودند عفت مهمان بستگان شب. داد توضيحاتي سايپا] خودروسازي

 با. 1است رسيده ايشان دست به وزير نخست از اي نامه استعفا كه داد اطالع اردبيلي موسوي
 ،شـود  مطـرح  مجلـس  در اعتمـاد  رأي اخـذ  براي ايشان كابينه است قرار فردا اينكه به توجه
. نمـايم  منـصرف  اسـتعفا  ازتـا او را      كـنم  پيـدا  را موسـوي ] ميرحسين[ آقاي كه ردمك تالش
 امـام  بـه  اطـالع  بـراي  هـم  احمـدآقا  بـه .  اسـت  كـرده  قطـع  بيرون با را خود رابطه شد معلوم

 سـفر  از شـب  سـر  كـه  اي خامنـه  آقـاي . بودند كرده استراحت هم امام. نكردم پيدا دسترسي
 هـم  ايـشان  ولـي  كردنـد  بيـدار  را ايشان گفتم. بودند راحتاستدر حال    ،اند برگشته خراسان
 .2نتوانست هم اردبيلي موسوي آقاي .كنند پيدا دسترسي وزير نخست به نتوانست

 
 
 

 
 . متن كامل نامه استعفاي آقاي ميرحسين موسوي در بخش ضمايم كتاب درج شده است- ١

هاي خـود را   هاي خارجي حجم بزرگي از اخبار و تحليل  در پي انعكاس استعفاي مهندس موسوي در روزنامه جمهوري اسالمي، رسانه           - ٢
اي، رئيس جمهور ايران تسليم داشته  استعفاي آقاي موسوي كه وي به آقاي خامنه «: يو بي بي سي گفتراد. به اين موضوع اختصاص دادند

آورده اسـت، ايـن    دليلي كه آقـاي موسـوي  . است، در روزنامه جمهوري اسالمي كه آقاي موسوي با آن ارتباط دارد، به چاپ رسيده است               
نه او در جلسه ويژه مجلس كه قرار بود امروز به اعتبارنامه دولت رسيدگي كند، رأي است كه به اعتقاد او حداقل به هشت تن از وزراي كابي

تـوان ديگـر آن را    وي در گذشته نيز براي گرفتن رأي اعتماد براي تمام وزراي كابينه خود از مجلس ايران كه نمي       . اعتماد داده نخواهد شد   
اما در ماه ژوئيه به آقاي حسين موسوي . تر است  ديد از مجلس قبلي راديكال    مجلس ج . يك نهاد تشريفاتي خواند، با اشكال مواجه شده بود        

به هرحال، . اي به عنوان يك راديكال شهرت پيدا كرده است، به اتفاق آراء رأي اعتماد دادند      كه خود نيز در زمينه مسائل اقتصادي تا اندازه        
هاي اخير  هاي داغي كه در هفته شود كه اين تصميم به بحث و جدل زده ميچنين حدس . رئيس جمهور ايران نيز استعفاي او را فوراً رد كرد
 » .ارتباط نباشد هاي خارجي در امر بازسازي كشور به راه افتاده است، بي ها و شركت در داخل رهبري ايران بر سر ميزان دخالت كشور
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 جـاي  بـه  و رفتـه  يـرون ب منـزل  از گفتنـد  بگيـرم،  تمـاس  وزيـر  نخـست  با خواستم وقت اول
نخست [ اجرايي معاون ميرزاده] حميد[ آقاي از. ندارد خبر ايشان از كسي كه رفته نامعلومي

  موسـوي  و اي خامنـه  آقايـان  و احمـدآقا  بـا . كرد اطالعي بي اظهار هم ايشان. پرسيدم] وزير
 هروزنامـ  كـه  رسـيد  خبـر  ولـي  ،شـويم  خبـر  انتـشار  مانع نحوي به كه كردم صحبت اردبيلي

 . است كرده منتشر درشت حروف با را استعفا خبر اسالمي جمهوري
 بـه  ،نـشديم  موفـق  جهـت  ايـن  از چون ،شديم مي نزديك مجلس شروع وقت به كم كم
 ببـريم  مجلـس  به كابينه همين با را ديگري وزير نخستگفته شد   . افتاديم ديگري چاره فكر
 مـستقر  دولـت  تـا  ،كنند تأييد را كابينه قتمو طور به كه بخواهيم نمايندگان از امام پيام با و

 . شود تنظيم
 دربـاره  .بودنـد  هم اردبيليموسوي   آقاي. رفتيم اي خامنه آقاي دفتر به احمدآقا با همراه

 را جلـسه  هـم  مجلـس  كـشيد،  طول بحث مدتي. شد بحث ديگر هاي حل راه و پيشنهاد اين
 قـرار . شـد  تعطيل كار دستور داشتنن خاطر به ،دستور از قبل هاي نطق از پساما   كرد شروع
 .برويم امام خدمت نهايي تصميم براي شد

 مـذاكره  رئيـسه  هيـأت  ياعـضا  از نفر چند با .رفتم مجلس به جماران به رفتن از قبل من
 وزيـر  نخـست  و شـود  پذيرفتـه  اسـتعفاء  كه داشتند اصرار جمعي :داشتند نظر دوآنها   .كردم
 . نشود پذيرفته تعفاءاس كه گفتند مي جمعي و بيايد جديد

 .رسـيديم  امام خدمت احمدآقا و اردبيليموسوي   و اي خامنه آقايان همراه يازده ساعت
. كننـد  حـل  را مسئله خودشان امام و نشود پذيرفته استعفاء كه شد قرار طوالني بحث از بعد
 . مانديم احمدآقا منزل ناهار

 برنامـه  كميـسيون  اعـضاي . تمرفـ  مجلـس  بـه  اي خامنه آقاي اتومبيل همراه چهار ساعت
 قـوه  سـه  سـران  نظـر  گرفتن و مشورت براي را ساله پنج برنامه اول شور نويس پيش .1آمدند

 
يري، رئيس، سيد اسماعيل داودي شمسي نايب رئيس اول،          اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس عبارت بودند از آقايان مرتضي الو            - ١

 هـدايت اهللا  : اعـضاء . محسن نوربخش نايب رئيس دوم، سيد كاظم ميرولد و علي محمدي منـشي، علـي عبـدالعلي زاده مخبـر كميـسيون                     
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 و دارد خـوبي  مطالـب . انـد  شده معين گذاري سياست نهايي مرجع امام طرف از كه آوردند
 امـام  اقـدام  منتظـر  بايـد  گفتم. شد بحث حل راه و آن عواقب و وزير نخست استعفاء درباره
 . باشيم

 اسـتعفاء  در گفته و گرفته تماس تلفني وزير نخست كه داد اطالع ميرزاده] حميد[ آقاي
 .آيـد  مـي  وزيـري  نخست به فردا ،جديد دولت تعيين تا وظايف انجام براي ولي است جدي

 درست مديريت نبود از. آمدند] فرماندهي كل قوا  [ كل ستاد بس آتش اجرايي ستاداعضاي  
 آقـاي  و گرفته عهده به را مسئوليت روحاني دكتر آقاي. گفتند غيره و تيبانيپش مشكالت و

 . استآمده پيش نظمي بي ،روحاني آقاي سفر با و رفته كنار شمخاني
 شـده  داده ها رسانه به كه اند نوشته موسوي مهندس به يتند نامه امام داد اطالع احمدآقا

 موسوي آقاي كه است بعيد و است تند خيلي شد، پخش امام نامه شب هشت ساعت. است
 نخـست  از هـم  را حكـومتي  تعزيـرات  اجازه. بماند نيرومندي وزير نخست بتواند نامه اين با

 . 1اند گرفته وزير
 كـه  بـود  آورده را مجمـع  بـه  امام نامه احمدآقا. رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه به
 بـراي  كـه  موسـوي  آقـاي  و دانـ  داده مجمع به و گرفته دولت از را حكومتي تعزيرات اجازه
  شده مواجه اختيارات شدن گرفته با ،بود كرده استعفاء به اقدام بيشتر اختيارات گرفتن

 

 
               لهي، هادي غفاري،   آقايي، محمدرضا بهمئي، محمد مهدي رهبري املشي، علي محمد احمدي، اسحاق جهانگيري، محمد علي سبحان ال

 .حسين هراتي و محمد مجد آراء

.  نامه استعفاي شما باعث تعجب شد      ، جناب آقاي موسوي، نخست وزير محترم      ،بسم اهللا الرحمن الرحيم   « :  در اين نامه چنين آمده است      - ١
در زماني كه مردم حزب اهللا      . گذاشتيد   مي حق اين بود كه اگر تصميم بدين كار داشتيد، الاقل من و يا مسئولين رده باالي نظام را در جريان                   

شما در سنگر نخـست وزيـري، در چهـارچوب اسـالم و             . برند، چه وقت گله و استعفا است        براي ياري اسالم فرزندان خود را به قربانگاه مي        
ايـن حـق   . شـود  ه عمل مـي رسيد، چون گذشت  در صورتي كه نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمي          . قانون اساسي، به خدمت خود ادامه دهيد      

تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است، كه اگر صـالح              . قانوني مجلس است كه به هر وزيري كه مايل بود رأي دهد           
 نزنيم كه همه بايد به خدا پناه بريم؛ و در موقع عصبانيت دست به كارهايي. بداند به هر ميزان كه مايل باشد در اختيار دولت قرار خواهد داد         

اند، اين حركات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و  مردم ما از اينگونه مسائل در طول انقالب زياد ديده. دشمنان اسالم از آن سوء استفاده كنند
. يمنمـا  شاءاهللا عندالمالقات مـسائلي اسـت كـه گوشـزد مـي      از آنجا كه من به شما عالقمندم، ان. اساسي انقالب اسالمي ايران نخواهد داشت 

، مؤسسه تنظيم و نـشر آثـار امـام    124، جلد بيست و يكم، صفحه »صحيفه امام« كتاب ←»   روح اهللا الموسوي الخميني - 15/6/67. والسالم
 ).ره(خميني
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 رقبه خبر استعفاي نخست وزيرچاپ غير مت 
 اسالمي در روزنامه جمهوري 
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 شـام  از بعـد . شـد  انجام اجرا سهولت براي موقت كشت اراضي قانون در اصالحاتي. 1است
 خانـه  بـه  وقـت  ديـر  .شـد  مـذاكره  ريجـا  امور دربارهدر اين جلسه     .داشتيمقوا   سران جلسه
 .رسيدم
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. 2شـد  پخش اطاعت اظهار و وزير نخست طرف از استعفاء گرفتن پس خبر ،صبح اخبار در
 و پارلمـان  و اداري امـور . داشـت  جلـسه  رئيسه هيأت عصر. دادم انجام را دفتر كارهاي ظهر

 هـاي  موفقيـت  دربـاره  توضـيحاتي و   آمـد  ميـرزاده ] حميـد [ آقـاي . شـد  بحـث  ديگر مسائل
 . كنم دفاع مصلحت تشخيص مجمع در كه كرد استمداد و داد حكومتي تعزيرات
 ،وزيـر  نخـست  و احمـدآقا  و ديگـر  سـران  حـضور  با اي خامنه آقاي دفتر در نماز از بعد
 جلـسه  بـه  بحـث  ادامـه  و شد انتقاد صورت اين به استعفاء به اقدام از .داشتيم كوتاهي جلسه

 
ا و  تفاسير متعددي درباره استعفاي مهندس موسوي از سمت نخست وزيـري و رد آن  ه   محافل خبري و مطبوعاتي آلمان غربي گزارش       - ١

استعفاي موسوي نمايانگر شدت مبارزه قدرت ميان       «: نوشت» فرانكفورتر آلگمانيه مايتونگ  «روزنامه  . وي رئيس جمهوري انتشار دادند    از س 
تعيين خط مشي سياسي آينده . رهبران ايران است و اينكه بعضي از وزراي كابينه موسوي مورد قبول مجلس نيستند، يك بهانه ظاهري است                 

موسوي رقيب هاشمي رفسنجاني است كه خواهان اتخاذ سياست خارج ساختن ايران از انـزواي               .  قدرت در ايران است    ايران و بحران شديد   
موسوي بارها تأكيد كرده است كه      . خميني هم به سختي با آن موافقت كرده است        ] امام[اين سياست مخالفين زيادي دارد حتي       . فعلي است 

نيـز در تفـسيري بـا عنـوان         » ولـت «روزنامه آلمـاني    .  مذاكراتش در ژنو قبول خواهد كرد، نيست       مسئول اجراي تعهداتي كه دكتر واليتي در      
 البته انتخابات مجلس باعـث      .آور نيست   اي با استعفاي موسوي مخالفت كرده است، تعجب         اينكه آقاي خامنه  : نوشت» مانورسياسي موسوي «

ها روبرو است، ولـي   ها و فئودال باشد و با مخالفت بازاري    در اقتصاد مي  تقويت موضع راديكال موسوي شده است كه خواهان كنترل دولت           
رود كه اين مانور سياسي موسوي، باعث         احتمال زياد مي  . شود  با اين وجود پيشنهادهاي موسوي هميشه با مخالفت شوراي نگهبان روبرو مي           

 ».كنار رفتن بعضي وزراء شود

بـسم اهللا  « : متن نامه بـدين قـرار اسـت   . اي استعفاي خود را پس گرفت     امام خميني طي نامه    آقاي ميرحسين موسوي پس از دريافت نظر         - ٢
 ضـمن تقـديم سـالم و تحيـات، پيـام پدرانـه و هـشدار                 – مدظله العالي    –محضر مبارك مقام رهبري، حضرت امام خميني        . الرحمن الرحيم 

دانـم و اسـتعفاي خـود را كـه بـا       ر تبعيت از مقام معظم رهبري مي    اينجانب عزت ومصلحت را د    . دهندهء حضرتعالي را به گوش جان شنيدم      
مـسائل و مـواردي كـه چـاره جـويي آنهـا را بـه             . گيـرم   انگيزه دلسوزي براي اسالم و انقالب و مصلحت كشور تقديم نموده بودم، پس مـي              

ميرحسين موسـوي،  . و مقلد بوده و هستم  كنم و در هر حال مطيع امر رهبري به عنوان يك مريد               دانم، حضوراً عرض مي     مصلحت كشور مي  
 .»نخست وزير
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 كـه  حكـومتي  تعزيـرات  وضـع  بررسـي  بـراي  مصلحت تشخيص مجمع. گرديد موكول بعد
 محتـشمي،  وزير، نخست. شد تشكيل شده واگذار مجمع به امام طرف از آن درباره تصميم
 همـان  بـه  ،كامل بررسي تا فعالً شد قرار و شد سواالتي. دادند توضيحات روحاني  و ميرزاده
 از نظـارت  و بازرسـي  شـد  قرار و نپردازند پاها خرده به شد توصيه و كند پيدا ادامه صورت
 .خوابيدم وقت دير. آمدم خانه به شام از بعد. شود برقرار مجمع طرف
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 مـدعي  و زنـد  مـي  حـرف  صـدام  شـخص . اسـت  شـده  تـر  سخت عراق موضع ها گزارش در
 مجلـس  بـه  ده و نـيم      سـاعت . اسـت  الجزايـر  قـرارداد  اعتباري بي و رود اروند بر حاكميت
 دفتـر  كارهـاي  هـم  و مجلـس  رياسـت  دفتـر  كارهـاي  هـم   اسـت؛  شـده  زيـاد  كارم. رسيدم

 . دارم را مسلح نيروهاي فرماندهي
 كـه  داد توضـيح  رفيعـي  دكتـر  شـده  مصادره اموال هدربارو   آمد هاشميان حسين آشيخ
 هيـأت  نظـر  تحـت  كـه  بـوده  ايـن  دادگاه حكم. شود مي عمران صرف رفسنجان در چگونه
 آنهـا . داده امام امداد كميته به را آن ،قانون. بشود خرج رفسنجان در آن اموال سال ده ،امناء

 جـواب  گفتم. نكند اصرار كه يمبگو كميته به كه خواست .دهند نمي اينها و كنند مي مطالبه
  .بنويسد را آنها نامه

 بـست  بـن  به تقريباً ژنو مذاكرات كه داد توضيحو   آمد محالتي] سيد جعفر [ آقاي عصر
 توقـف  صـورت  در هم واليتي آقاي البد.  هستند دبيركل جديد ابتكار منتظر و است رسيده

 .آمدم منزل به و كردم ارك دفترم در شب هشت ساعت تا. آمد خواهد ايرانبه  مذاكرات
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 و مــذاكرات از اي خالصــه وا. اســت برگــشته ژنــو از. آمــد روحــاني دكتــر. بــودم منــزل در



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
304  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 سرسـختي  حقوقـدانان  نظـرات  تـاثير  تحـت   ما هيأت كند مي فكر. گفت را كار سرگذشت
 ولـي  ،دانـد  نمـي  منتفـي  كـار  اول در بهتر برخورد صورت در را حل امكان.  است دهدا نشان
 . كرد ديگري فكر يا و شود منتقل نيويورك به بايد يا ،رسيده بست بن به مذاكرات فعالً

 اول از اگـر  و شـده  سرسختي است معتقد .آمد ايشان گزارش استماع براي هم احمدآقا
 حاكميـت  ادعـاي  بـه  هـا  عراقي كه نيست معلوم ،پذيرفتيم مي را اروندرود اليروبي در بحث

 اجـراي  روند در رخنه براي را اليروبي كه است محتمل چه گر ؛شدند مي كشيدهاروندرود  
 تعيين به روند اين در دانند مي چون ،رساندند اينجا به حال هر به. باشند كرده مطرح قطعنامه
زورق ] محمد حسن [ آقاي. آورد خواهندن بدست چيزي آنها و رسيم مي خسارات و متجاوز
 .شـد  مـذاكره  جـاري  مسائل درباره .است كرده تهيه تبليغات درباره كه آورد اي نوشته .آمد

 .داشت ها راديكال به توجه به توصيه
شـيعيان   رهبر[ 1حسين عارف شهادت و پاكستان درباره .آمد نوري] عبداهللا[ آقاي عصر
 مـشكالت و   گـابن  از .آمـد  گـابن  در سفيرمان صفريان سعبا .داشت مطالبي ... و] پاكستان
 . گفت ماالريا به آلوده هاي محيط در زندگي
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 كردهـاي  عليـه  شيميايي سالح وسيع خيلي كاربرد خاطر به عراق محكوميت صبح اخبار در

 مبنـي  آمريكـا  نمايندگان مجلس و مجلس سنا  در اليحه تصويب آن از تر مهم و آمد عراقي
 حركـت  ؛المللي بين اعتبارات از جلوگيري و عراق به آمريكا هاي كمك و اعتبارات قطع بر

 
امام . هاي ديني و فرهنگي در ميان مسلمانان پاكستان ترور شد   سيدعارف حسين حسيني رهبر شيعيان پاكستان بود كه در جريان فعاليت          - ١

كردند، به عنوان مسبب شهادت  تعبير مي» ياسالم آمريكاي«پس از شهادت وي با شديدترين الفاظ، اسالم جعلي را كه از آن به             ) ره(خميني  
در زمينـه نامـساعد دينـي و فرهنگـي          . هاي ديني، سياسي و فرهنگي ايشان مايه ناخشنودي دشـمنان داخلـي و خـارجي بـود                  فعاليت. شناختند

هدف گلولـه    67 مرداد 14د، آن شهي. توانست بسيار مؤثر باشد پاكستان پس از جدايي از هند و تبليغات سوء در اين زمينه، وجود ايشان مي              
من مفتخرم بـه  ! اي ملت« : در مراسم تشييع آن شهيد، فرزندش سيد علي حسيني خطاب به مردم چنين گفت. به شهادت رسيد و  قرار گرفت   

. ان، زنده استالشأن من و اميد مسلمانان جه كنم تا زماني كه امام خميني رهبر عظيم اينكه امروز فرزند يك شهيد هستم، از شما خواهش مي
 .»ما تا ايشان زنده باشند، يتيم نيستيم. شما احساس يتيمي نكنيد
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 . رسد مي نظر به جدي ،عراق عليه آمريكا
 در همكـاري بـراي    وسـيعي  ياهپيـشنهاد . آمـد  مالقـات  بـه  چيني هيأت .رفتم مجلس به
 . ندداشت بازسازي در شركت و مهم نظامي صنايع انتقال و ساخت
 كامـل  را پيشنهادي كابينه و كردم صحبت تلفني وزير نخست و جمهور رئيس آقايان با

 نظـر  اجـراي  مـورد  در. آمد بازرگاني وزارت سرپرست وهاجي] عبدالحسين[ آقاي. كرديم
ــر ــام اخي ــه و واردات آزادي در ام ــراي ارداتو آزادي چگــونگي در خــصوص ب  بخــش ب

 . شد مذاكره خصوصي
 ايران همكاري مورد در مالقات براي عمان خارجه وزير علوي بن] يوسف[ آقاي عصر

 بـا  مـذاكره  مـورد  در وا .آورد را عربـستان  پيـشنهاد  و آمد فارس خليج جنوب كشورهاي با
 سهجلـ  در را، مطـالبي    يكـديگر  عليـه  تبليغـات  تـرك  و نفت قيمت حفظ براي ما نفت وزير

 .گفت خصوصي
كـار   حـق  حـذف  و اطالعـات  امـور  تمركـز  دربـاره . آمدنـد  اطالعـات  وزارت معاونان

 سفر گزارشو   آمد الريجاني] محمد جواد [ آقاي شب اول.  گفتند نهادها ساير از ياطالعات
 . موافقند ژنو مذاكرات در ما نظرات با همگي كه داد را آلمان و ايتاليا فرانسه، به

 بـا  مـذاكره  شـد  قـرار . پـرداختيم  اطالعـات  وزارت مشكالت بهقوا   سران جلسه در شب
 نيجريـه  و عربـستان  و ايران نفت وزراي از مركب كميسيون يك ضمن ،عربستان نفت وزير

 . باشد كويت و
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. رفـت  اميراعلم بيمارستان به]  بيني براي انجام جراحي  [ مادر بدرقه دعاي با مهدي وقت اول
 كردهـاي  كشتار خاطر به عراق بر ها غربي جانبه همه فشار ها گزارش در .رفتم مجلس به من

 . خورديم هم با را صبحانه. آمد مجلس به هم عفت. 1است محسوس ،عراق شمال
 

 به آن پرداخت و اين عمليات       1989 تا   1986ترين عمليات صدام عليه اهل تسنن كرد بود كه او از سال                عمليات انفال بزرگترين و فجيع     - ١
 سن المجيـد كـه پـس از بمبـاران شـيميايي حلبچـه بـه علـي شـيميايي                   هدايت اين عمليات را علي ح     . به اوج رسيد  ) 1365( 1988در سال   
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 از نفـر  يـست ب صـحبت  ،صـبح . بـود  دولـت  كابينـه  سـر  بـر  بحـث . رفـتم  علنـي  جلسه به
 دفتـرم  بـه  ظهـر . بودند فعال خط دو هر .شد انجام كابينه با موافقت و مخالفت در نمايندگان

 مهـدي  عمـل  گفـت  .بود رفته بيمارستان عفت. خورديم هم با را ناهار. آمد هم عفت. آمدم
 كيفيـت  از و خواست كتاب و مجله و كرد تلفن هم خودش مهدي .بود راضي و شده انجام

 . 1پرسيده جبير وضوي
 ،اوزال يوسـف  بـا  مالقات براي ظهر از بعد چهار ساعت. رفتمعلني   جلسه به سه ساعت

و بـا او     برگـشتم  دفترم به ،بود آورده را اوزال]  وتتورگ[ پيام كه تركيه وزير نخست برادر
 و كردم صحبت عراق كردهاي مسئله وفارس   خليج جنوب دول با همكاري و صلح درباره

 تركيـه  در ،عـراق  از برگشت در كه را ما پاسداران از نفر وپنج يكصد كه دادم مپيا اوزال به
 . كنند آزاد ،اند شده زنداني و بازداشت

 وزارت تبعيض از و داد كار گزارش. آمد شهرباني كل رئيس] سرهنگ رضا نيك نژاد   [
ربيـت  طبا رئـيس سـازمان ت     [ هاشمي مصطفي آقاي. داشت گله ها اي كميته و آنها بين كشور
] محـسن [ آقـاي . اسـت  ورزشـكاران  بـا  همـراه ] سئول[ المپيك در شركت عازم. آمد] بدني

 . داشت ناقص مطالبي مخفي ديپلماسي دربارهو  آمد كنگرلو
 معـادن  وضـع  بررسـي  از گزارشـي  .آمد] رئيس حفاظت و اطالعات ارتش    [ ترابي آقاي

  شده كشف گرم صد تا پنج بين عيار با فراواني معادن است مدعي. آورد ايران در طال

 
بنـابراين از هـيچ نـوع    . رژيم بعث در انفال كوشيد تا طرح پاكسازي نژادي كردها را به طور كامل پياده كند     . شد، برعهده داشت   معروف

جنـگ افزارهـاي شـيميايي عليـه         اسـتفاده از      و هاي آتش   حمله زميني، بمباران هوايي، تخريب محالت مسكوني، تبعيد دسته جمعي، جوخه          
هاي مختلف، انفال را نسل كشي عليـه كردهـا و اهـل     پس از آن، دادگاه. اين عمليات سبب ويراني روستاهاي زيادي شد. كردها دريغ نكرد  

نـاظران    . فـت  درنگ پس از آتـش بـس ميـان ايـران و عـراق صـورت گـر                    بي لآخرين و شديدترين مرحله انفا    . سنت شمال عراق خواندند   
نگراني صدام از اين بود كه مبـارزات ديگـر          . ترين هدف انفال بود      يك دست كردن بافت مناطق سني نشين و كردنشين، اصلي          كه  اند،  گفته

آمـار بـه   . مردم عراق عليه سياست تصفيه نژادي او منجر به نزديك شدن ائتالف متحد شيعيان و ائتالف دموكراتيـك كردهـاي عـراق شـود     
 كليـسا  27 مـسجد و  2450 بيمارسـتان،  270 مدرسـه،  1745 هـزار روسـتا،   4ده پس از انفال حاكي است كه در جريان اين عمليات دست آم 
اي تلويزيوني اعالم كرد كه قضات از صدام اعترافاتي مبني بر   در مصاحبه2005جالل طالباني رئيس جمهور عراق، ششم دسامبر . ويران شد

 . كند اند و همين مسأله او را سزاوار مرگ مي  در انفال گرفتهدستور كشتارهاي دسته جمعي

شود آن را بـاز   در وضوي جبيره اگر روي زخم بسته شده و نمي. نام دارد» جبيره«زنند  بندند و دوايي كه برآن مي       چيزي كه به زخم مي     - ١
اي بگيرد بايد به وظيفه خود عمل كند و تيمم تنهـا كـافي    اگر انسان بتواند وضوي جبيره.  شود كرد، هنگام وضو، دست تر بر آن كشيده مي 

 .نيست
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 مالقات با فرستاده دولت تركيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  مالقات ورزشكاران عازم به المپيك سئول
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 بخـش  ايـ  هـا  خـارجي  توسـط  و رسـمي  غيـر  طور به شاه زمان در معادن اين از بعضي. است
 . رفته مي خارج به آن طالي و شده مي استخراج سلطنتي خانواده نفع به خصوصي
 در شـد  قرارو   بحث منظم غير. نداشت منظمي كار دستور. رفتيم تعزيرات جلسه به شب
 .شود بررسي مخالفان نظرات ،آينده جلسه
 كـه  داد را امام با مالقات گزارش] رئيس قوه قضائيه  [ اردبيليموسوي   آقاي ،شام از بعد 

 . اند كرده همكاري و اتحاد به توصيه
 در خـصوصي  مالقـات  در وزيـر  نخـست  بـه  امام اظهارات مضامين امروز كه رسيد خبر
 .است شده وزير نخست ناراحتي اعثب و شده پخش مجلس
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 در بحـث . 1شـد  آغـاز  علنـي  جلـسه هفـت و نـيم      ساعت  . رفتم مجلس بهساعت شش و نيم     
 گيري رأي. كشيد طول ظهر از بعد دو و ربع   ساعت تااين كار   . كردند دفاع وزرا. بود كابينه
 وزيـر  دوسـت  رفيـق ] محسن[ آقايان كه دادند خبر استراحت از بعد. آمدم دفترم به و كرديم
 رأي پرورش و آموزش وزير اكرمي]  سيد كاظم [ و كشاورزي وزير زالي] عباسعلي[ و سپاه

 وزيـر ] آقـاي علـي اكبـر واليتـي       [. انـد  آورده ضـعيفي  يأر هم وزرا از تعدادي. 2اند نياورده
 گفـت  تلفنـي ] قائم مقام وزير خارجـه    [ بشارتي] علي محمد [ آقاي .دارد الئيبا رأي خارجه

 
 وزير معرفي شده از جانب آقاي ميرحسين 21 تن از 18مجلس ايران روز دوشنبه با دادن رأي اعتماد به «:  خبرگزاري فرانسه گزارش داد- ١

 تن از وزرا، عدم تأييد خـود را نـسبت   3رأي اعتماد به  موسوي نخست وزير ايران، از بروز يك بحران جلوگيري كرد ولي با امتناع از دادن                
رأي مجلس با وجود اين بازتاب حمايت نمايندگان از سياسـت صـلح وزارت       «: خبرگزاري فرانسه افزوده است   .»به بخشي از كابينه نشان داد     

 بيشترين آراء را از مجلس گرفتنـد آقايـان          در حقيقت وزرايي كه روز دوشنبه     . هاي بنيادگرايان است    امور خارجه ايران در ژنو و رد ديدگاه       
نمايندگان در عـوض از     . علي ا كبر واليتي و حسن حبيبي وزراي امور خارجه و دادگستري ايران بودند كه در مذاكرات ژنو شركت دارند                   

 ».دخودداري كردن، داد اي بنيادگرا به ايران مي دادن رأي اعتماد به آقاي محسن رفيق دوست وزير سپاه كه چهره

آقـاي عباسـعلي   .  رأي ممتنع كسب كـرد 27 رأي مخالف و 96 رأي موافق،   120 رأي،   243 آقاي محسن رفيق دوست از مجموع آراي         - ٢
 رأي 242 رأي ممتنـع آورد و آقـاي سـيد كـاظم اكرمـي از مجمـوع       30 رأي مخـالف و  108 رأي موافـق،    108 رأي،   246زالي از مجمـوع     

 . رأي ممتنع به دست آورد25رأي مخالف و  119 رأي موافق، 98نمايندگان، 
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 گفته و 1دارد تشكر ،شده او موضع تقويت باعث كه نمايندگان رأي از ژنو در خارجه وزير
 انتقـال  بـا  مخالفـت  خـاطر  بـه  عـراق  ضمناً .آيم مي ايران به سپس و مانم مي ديگر ساعت 24

 .است جهاني فشار تحت ،نيويورك به مذاكرات
] حـسين [ آقـاي . گفت بس برآتش نظارت نظامي ستاد دربارهو   آمد روحاني دكتر آقاي
 زمينـي  نيـروي  توسـط  شـيراز  در پادگانش اشغال از. آمد سپاه دريايي نيروي فرمانده عالئي
 آقـاي  .كننـد  اقـدام  اشـغالگران  اخـراج  بـراي  كه گفتم شمخاني آقاي به. كرد شكايت سپاه

 بـه  سپاه قم دانشكده التحصيلي فارغ مراسم براي كه خواست. آمد راقيع محمدي] محمود[
 .كنند اقدام فرهنگي امور هماهنگي براي جنتّي آقاي با گفتم ايشان به. بروم قم

 از پـس  سـپاه  وزارت در پـاكروان  شـدن  سرپرست برو   آمد بينا توكلي] ابولفضل[ آقاي
 پـاكروان  دارد بنا كه داد اطالع وزير نخست. داشت كيدأت جديد وزير تعيين تا دوست رفيق
 . داشت را پيشنهاد همين هم دوست رفيق آقاي خود ؛بگمارد سرپرست را

آقـاي عليرضـا    [ بـه  اعتمـاد  رأي بـودن  كافي در ترديد اظهار براي نمايندگان از نفر چند
 اشـكالي  گفتم ،آمدند داشته را]   رأي 243از مجموع   [ رأي 124 كه بهداشت وزير] مرندي

 نامـه  آئين در گفتم كه نيست يك عالوه به نصف گفتند مي آنها. است مطلق اكثريت ،داردن
 . است مطلق اكثريت بلكه ،نيست تعبير اين

 لـشكر  فرمانـده  راه بـين  در. آمـدم  خانـه  بـه . كـردم  كار دفترم در هشت و نيم     ساعت تا
 حفاظـت  سپاه ندهفرما به نسبت و ،شد سوار من اتومبيل در ،مشكالت توضيح براي حفاظت
 .نيست بد حالش ؛آمده منزل به بيمارستان از مهدي. كنم رسيدگي شد قرار. داشت اعتراض
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 در. اسـت  محـسوس  عـراق  بـر  غـرب  دنيـاي  فـشار  ها گزارش در. رفتم مجلس به زود صبح

 
در .  رأي ممتنع به آقاي علي اكبر واليتي وزير امور خارجه داده شد5 رأي مخالف و    8.  رأي موافق دادند   225 نمايندگان مجلس سوم،     - ١

 14 رأي مخـالف و      14فـق،    رأي موا  216 رأي،   244رتبه دوم آقاي حسن ابراهيم حبيبي نامزد وزارت دادگستري قرار داشت كه از مجموع               
 رأي  25 موافق،   210 رأي،   242رأي ممتنع داشت و نفر سوم آقاي محمد غرضي وزير پيشنهادي پست و تلگراف و تلفن بود كه از مجموع                     

 . رأي ممتنع كسب كرد7مخالف و 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
310  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 هـا  بعـضي . شـد  قرائـت  مجلـس  در كابينـه  آراء اسـتخراج  نتـايج  .كردم كتشر علني جلسه
] وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي          [ مرندي] عليرضا[ دكتر مورد در خواستند مي

 به ده ساعت. 1كردم دلجويي شده ساقط وزير سه از .نداشتند حسابي حرف. كنند تشكيك
 نيروهـاي  بـا  كميـسيون  رابطه كيفيت رهدربا. 2آمدند دفاع كميسيون ياعضا. برگشتم دفترم
 . شد مذاكره جنگ و مسلح

آقـاي  [ عـصر . شـد  مـذاكره  فرمانـدهي  دفتـر  كارهاي درباره. آمد جنتي علي آقاي ظهر
] خـسرو [ آقـاي . شـد  مذاكره نظامي خريدهاي درباره. آمد دفاع وزير] محمد حسين جاللي  

 تلفني. شد مذاكره امر ولي سپاه مشكالت درباره. آمد] فرمانده سپاه حفاظت انصار     [ روجع
 آن بـراي  ،انـد  نيـاورده  رأي كـه  وزيـر  سـه  تعيـين  دربـاره  جمهـور  رئـيس  و وزيـر  نخست با

محسن  آقاي. است جمهور رئيس نظر تسليم گفت وزير نخست .كردم مذاكره ها وزارتخانه
 وييجـ  چـاره  و نـاراحتي  ابـراز  تلفنـي  ،]سپاه [وزارت از دوست رفيق آقاي سقوط از رضائي
 . 3كرد

 عملكـرد  از اطالعـات  وزارت و هـا  بازاري. داشت جلسه مصلحت تشخيص مجمع شب
 و دادنـد  جـواب  طاهري مهندس و ميرزاده] حميد[ آقايان و كردند انتقاد حكومتي تعزيرات

 . كند بررسي را اختالف موارد ،كشور كل بازرسيسازمان  شد قرار
 

هـستند و ايـن واقعيـت كـه         نظـام    با سابقه    هاي  اينها از شخصيت  «: درباره سه تن از وزيراني كه از كابينه كنار گذاشته شدند گفت           ايشان   - ١
به عهده نظام توانند مشاغل ديگري را در چارچوب  اي به شخصيت آنها بزند و آنها مي     براساس حق طبيعي مجلس رأي نياوردند، نبايد لطمه       

 و در ايـن زمينـه نبايـد تبليغـات     تأكيد كرد كه نمايندگان مجلس در دادن رأي اعتماد  به وزيران اختيار كامل دارنـد    آقاي هاشمي   » . بگيرند
 . سوء صورت بگيرد

 در مجلس سوم آقايان رسول منتجب نيا رئيس كميسيون امور دفاعي و سيد عبدالرسول موسوي و علي محمد سوري لكي نواب رئيس، - ٢
پـور، محمـد    م يوسـف ح علي راعضاي كميسيون نيز آقايان.  بودندمخبرلفضل حسن بيگي منشي و سيد مهدي حسيني     ااهللا صفايي و ابو     ذبيح

 .علي شرعي، فخرالدين حجازي، رسول صديقي، محمد حسين پودينه، محمود آستانه و حسن روحاني بودند

 هفته نامه اكونوميست نتيجه رأي گيري مجلس شوراي اسالمي را حركتي به سوي راست گرايي خواند و آن را تقويـت كننـده موضـع         - ٣
يست ضمن بررسي آرا مجلس شوراي اسالمي به وزراي پيشنهادي كابينه، اين آراء را نـشانگر سـوق بـه               اكونوم. آقاي هاشمي توصيف كرد   

دكتـر واليتـي كـه تحـصيلكرده آمريكاسـت،      «: هفته نامه مزبـور در تـشريح ايـن مطلـب افـزود     . سوي وزراي محبوب آقاي هاشمي برشمرد 
 ».رود بـا كمـي بـيش از حـداقل آراء مـورد نيـاز تأييـد شـد                    طيون به شمار مـي    باالترين آرا را آورده، در حالي كه آقاي محتشمي كه از افرا           

هـاي   او از موافقين به اجـرا درآمـدن سياسـت   «: رو خوانده و نوشته است اكونوميست در بخشي ديگر از اين مقاله، آقاي هاشمي را يك ميانه 
، صفحه 27/6/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي،     : منبع» .باشد  سوسيال دمكرات است و همچنين خواهان بهبود روابط با غرب مي          

19. 
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 دكتـر  آقايـان . شـد  توافـق  سـرعت  بـه  وزير سه روي. داشتيمقوا   سران جلسه شام از بعد
 ،پـرورش  و آمـوزش وزارت   بـراي  ترتيـب  بـه  عـادل  حداد] غالمعلي[ و نجفي] عليمدمح[
 قهـر  از بعـد . كـشاورزي وزارت   براي كالنتري] عيسي[ و سپاهوزارت   براي شمخاني] علي[

 وازدهد سـاعت  تـا . رسـيدم  خانـه  به وقت دير. شده بهتر وضع امام هاي توجه و وزير نخست
 را] راديـو [ شـب   دوازده اخبـار  .ه او بدهـد   بـ  را مهـدي  داروي كـه  بـود  بيدار هم عفت شب

 . خوابيديم و گرفتم
 است بنا و شده انجام ژنو در مذاكره آخرين كه داد اطالع الريجاني] جوادمحمد[ آقاي

 اعالن قبالً. كرده نشيني عقب عراق. برود نيويورك به سپس و برگردد ايران به واليتي دكتر
 .رود نمي نيويورك به بود كرده
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. شـود  مـي  يـاد  خوبي به ما از و است سنگين عراق بر فشار ،جهاني هاي رسانه صبح اخبار در
 زيـادي  كار .بودم منزل در. نيست مهم كه گذاشته نيويورك به رفتن براي هايي شرط عراق
 صـورت  بـا  مهـدي . رفتند فرودگاه به   جنوبي كره به سفر براي سارا و سعيد و فاطي. نداشتم

 موسوي آقاي خانم مهمان ظهر عفت.  به دانشگاه رفتجديد ترم در نام ثبت براي باندپيچي
 . بود اردبيلي
 فـواره  و واندندخ مي روزنامه و بودند نشسته حياط بالكن در تنها .رفتم امام خدمت عصر
 مـسلح  نيروهـاي  ادغـام  دربـاره . بـود  جـالبي  منظـره . داشت اي زمزمه حياط كوچك حوض
 را سـپاه  و ارتـش  ادغـام  حاضـر  حـال  در اما ،موافقند پشتيباني امكانات ادغام با. شد مذاكره
 ادغـام  و شود نمي تجديد ديگر و شده تمام جنگ گويند مي جزم طور به و دانند نمي صالح

 . دانند مي نارضايتي و نزاع و دعوا مايه را
 مـانع  بـي  را انگلـيس  منجملـه  اروپـايي  كـشورهاي  بـا  روابـط  ،خـارجي  سياسـت  درباره

 يوسأمـ  رابطـه  تجديـد  در را آمريكا نبايد كه است اين نظرشان آمريكا مورد در و دانند مي
 .نيست قبول قابل مردم براي زودي اين به ولي ،كرد
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 تـا . رفـتم  علنـي  جلـسه  بـه . كـردم  كار  هشت ساعت تا. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 ياعـضا  ظهـر  از پـيش . شـد  خـتم  جلـسه  و تمام كار دستور. بودم جلسه در ساعت ده و نيم   

 از بعـد . بودنـد  بيـشتر  حمايـت  و تأييـد  خواستار. 1آمدند ي مجلس خارجسياست   كميسيون
. نمـود  اسـتمداد  مـشكل  حل براي و گفت را ارزي بد وضع .آمد مركزي بانك رئيس هاران

 توضـيح  را خـود  برنامـه   و آمـد  بازرگاني وزارت نامزد زاده هدايت] سيد مجيد [ آقاي عصر
 .داد

 .رفـتم  نفـري  هـزار  يكـصد  استاديوم به سپاه فرماندهان بزرگ اجتماع در سخنراني براي
 نسبت آنها به .كردم صحبت ساعت يك سپس و شد صحبت فرماندهان با سخنراني، از بلق
 . 2دادم اطمينان سپاه آينده به

 
 آقاي محمد صادق خلخالي رئيس كميسيون سياست خارجي، آقاي ارسالن صفايي نايب رئيس اول، آقاي مهـدي مهـدي زاده، نايـب                       - ١

اعضاي كميسيون .  كميسيون بودندرئيس دوم، آقايان محمد رضا رحيمي وغالمعباس زائري، منشي و آقاي قربانعلي صالح آبادي، مخبر اين
، حسين سبحاني نيا، مصطفي مرسلي، علي اكبر حججيسيد محمود دعايي، سيد سجاد : سياست خارجي مجلس سوم عبارت بودند از آقايان
 . پرورش، ابراهيم اصغر زاده و سعيد رجايي خراساني

پاسداران انقالب اسالمي، در سخناني به تبيين نقش سپاه در طول ده  آقاي هاشمي در ادامه كار مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن سپاه - ٢
ايـم تـا اگـر     ما همچنان آماده « : سال انقالب اسالمي و نيز تقويت بنيه دفاعي كشور در دوران بازسازي آينده كشور پرداخت و اظهار داشت                 

 با آنان برخيزيم و از سوي ديگر به اقدامات خود در جهـت      تر به مقابله    ها را داشت، با قوت هر چه تمام         دشمن قصد جنگ افروزي در جبهه     
سپاه به خاطر نقـشي كـه در تحكـيم انقـالب از آغـاز تـاكنون       « : جانشين فرمانده كل قوا در ادامه افزود»  .برقراري صلحي پايدار ادامه دهيم 

هايش بماند، بايد در حفظ مهمترين   بخواهد با آرمانداشته، بايد همچنان مورد محبت و حق شناسي نظام قرار گيرد و اگر انقالب اسالمي ما      
هـاي نيروهـاي مـسلح و نهادهـاي          ايشان ضـمن قـدرداني از زحمـات و تـالش          » .پشتوانه انقالب يعني سپاه پاسداران ا نقالب اسالمي بكوشد        

اين حجـم عظـيم نيروهـاي انـساني         با اين وجود بازوي واقعي حضرت امام، نهاد سپاه بوده و هست و              «: كشوري در امر جنگ، اظهار داشت     
جانشين فرمانده كل قوا ضمن كذب خواندن » .باشد مؤمن متعهد، ايثارگر و رزم ديده سپاه پاسداران، پشتوانه مطمئني براي نظام و انقالب مي

آن بايـد بـه صـورتي    سپاه بايستي همچنان با هويت اصلي خود محفوظ بماند و كيفيـت و كميـت        «: شايعه انحالل سپاه و ارتش اظهار داشت      
آقاي هاشمي همچنين ضمن تقدير از زحمات آقاي رفيق دوست وزير » .مطلوب به عنوان پشتوانه انقالب اسالمي در سطح جهان ارتقاء يابد        

د، ما را به هاي مؤثري كه در صنايع نظامي سپاه پاسداران انجام گرفته، اگر همچنان ادامه يافته و تقويت شو     فعاليت« : سابق سپاه اظهار داشت   
 جانشين فرمانده كل قوا در خاتمـه سـخنان خـود ضـمن تأكيـد بـر لـزوم         ».رساند  خودكفايي و استقالل صنعت نظامي قابل عرضه در دنيا مي         

هاي انضباطي و نظم نظامي را  شما تاكنون فرصت آموزش«: جدي گرفتن مسائل فرهنگي و لزوم توجه به مسائل رفاهي پرسنل، اظهار داشت
 ايد، اما از اين پس بايستي به اين امر و توجه به سلسله مراتب و دستورات تشكيالتي همت نموده و طبعاً ايمـان شـما و نظـم نظـامي        نداشته
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 هـا  هوايي ضد شليك و مجلس فراز بر جنگي هواپيماي يك پرواز صداي با ظهر امروز
 سـتاري ]  منـصور  سـرتيپ [ بـه  .بـوده  شـده  خارج خود مسير از هواپيما شد معلوم. شدم بيدار

 فـراز  بر هواپيماها پرواز ،جنگي شرايط خاطر به. كنند پيگيري گفتم] فرمانده نيروي هوايي  [
 . اول شب به خانه آمدم.است ممنوع حساس مناطق
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 گـزارش . آمـد  واليتـي  دكتـر  آقاي. مداد انجام ،بودم آورده را دفتر كارهاي .بودم منزل در
 دربــاره احتمــاالً. نداشــت دانــستم مــي آنچــه از بيــشتر چيــزي ؛داد را ژنــو مــذاكرات كامــل
انجـام   لـزوم  و بازسـازي  سياسـت  دربـاره . كننـد  مـي  اغـراق  مـذاكرات  در عراق شدن كنف

 .گفت مطالبي هم چشمگير اقدامات
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 شـيرازي  صـياد  آقـاي . شد خوانده ها گزارش ساعت ده  تا. رسيدم مجلس به بحساعت نه ص  

 ؛نيـست  الزم رسـماً  گفتم كه شود مسلح نيروهاي سازمان طرح تهيه مأمور خواست او. آمد
 كـردن  فعـال  دربـاره . آمـد  شـهركرد  نماينـده ] محمد رئيـسي  آقاي  [. بياورد دارد نظري اگر

 . كرد نگراني اظهار مجلس در مهم دستور وجود عدم از و شد صحبت مجلس
 از شـدن  اكانديـد  خـصوص  در. آمـد  جيرفـت  سـابق  نماينده جهانگيري] اسحاق[ آقاي
 ،نظـام  سياسـت  اسـت  شـايع  گفت وكرد   مشورتمجلس   اي دوره ميانانتخابات   در جيرفت
 . است دروغ و شايعه گفتم كه است لسمج كردن اثر كم و ها دولتي به دادن ميدان
 كننـد  سـعي  كه كردم توصيه. دارد وجود درگيري احتمال ها عراقي با برج دو منطقه در

 
      دفتـر نـشر معـارف    » ،1367هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني هـاي سـال      « كتاب ←» .مايه صالبت و استواري هر چه بيشتر سپاه خواهد شد

 .1389انقالب، 
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 . كنند تمام تدبير با و نشود جنگ
 منطقـه  حـق  اهـل  مـردم  مشكالت درباره و آمد اسدآباد نماينده] آقاي ذبيح اهللا صفائي   [
 اينكـه  بـا  ،يابند نمي راه دانشگاه به و شوند نمي تهگرف كار به دولتي هاي دستگاه در كه گفت
 . اند داده زيادي شهيد و كنند مي شركت جنگ در ،وفادارند آنها

 .شـود  موشـكي  صنايع براي سپاه تحويل كارخانه بود قرار. آمد پيام كارخانه عامل مدير
 . دارند نگه ،دارند را كارخانه اداره امكان اگر گفتم

 كـه  اسـت  نگران. شد صحبت مسلح نيروهاي طرح درباره .آمد رينو عبداهللا آقاي ظهر
 تهيـه  قبـولي  قابـل  طرح اگر گفتم. خواست را من و امام نظر و نشود توجه آنها كار نتيجه به

 تـوجهي  قابـل  طـرح  هنـوز  چـون  .كرد صحبت جدي طور به امام با شود مي وقت آن ،شود
 .بگوييم چه امام به دانيم نمي ،نداريم

 از روسـيه  دادسـتان  ،روسـيه  بـه  سـفر  در گفت. آمد جهرمي افتخار] گودرز[ آقاي عصر
 مـدعي . كنـد  كمـك  ها افغان دست از روسي اسراي آزاديبه   ايران كه است خواسته ايشان
 مطلبـي  چنـين  از اطـالع  گفـتم . شـوند  مـي  نگهـداري  ايران در روسي اسير تعدادي كه بوده
 كنـار  آمريكـا  بـا  الهـه  در اسـت  بهتـر  كـه  است اين ايشان نظر .كنم تحقيق شد قرار ؛  ندارم
 . كنيم مختومه را ها پرونده و بياييم

] نيروي زميني ارتش  [=  نزاجا فرماندهي از. آمد سنندج 28 لشكر فرمانده دادبين تيمسار
. رفـتم ] نيروهـاي مـسلح   [ كـل  سـتاد  جلـسه  بـه . داشـت  شـكايت  همكـاري  ضـعف  خاطر به

 بحـث  دفاع طرح درباره و بررسي خطوط وضع .ودندب شده احضار ارتش و سپاه فرماندهان
 . دارد شكايت سپاه فعلي فرماندهان از او . آمد مازندران سپاه سابق فرمانده شب اول. شد
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 سـاده  مـصوبه  چنـد . مانـدم   نيم  ده و   تا علني جلسه در. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 مـذاكره  شـهدا  رقـم  اعـالن  دربـاره  خاتمي] سيد محمد [ و كروبي] مهدي[ آقايان با. داشتيم
 . كنند مي تصور واقعي عدد از شتريب خيلي را ما شهداي تعداد دنيا. كرديم
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 عـصر . دادنـد  ارائـه  نظراتـي  اسـتان  بازسازي دربارهو   1آمدند خوزستان نمايندگان ظهر
 كــه داشــت پيــشنهاد او. آمــد خــانواده دادگــاه رئــيس كرمــاني مهــدوي] محمــدباقر[ آقــاي

. كنند نصب قضايي عالي شوراي رئيس و كشور عالي ديوان رئيس عنوان بهامام   را خودشان
 مـشكالت  همـه  توانـد  مـي  كنـد  مي فكر. نكردم تعجب اظهار ولي ،كردم تعجب فكر اين از

 . كند رفع را قضايي
 را خـود  برنامـه . آمـد  پـرورش  و آمـوزش  وزارت نـامزد  نجفي] عليمحمد[ دكتر قايآ
. كـرد  صحبت رأي از پيش مجلس در موجود خطوط با مذاكره و بحث كيفيت در و گفت

 گـرفتن  بـراي . آمـد ] نيـروي زمينـي ارتـش     [=  نزاجا فرمانده] سرتيپ حسين حسني سعدي   [
 . داشت اصرار افرادش ترفيع

 ،آمـد  مركـزي  بانـك  رئـيس ] آقاي مجيد قاسمي  [ .دبو من دفتر درقوا   سران جلسه شب
 دكتـر . بدهد نظر و كند بررسي وزير نخست قبال شده قرار كه ارزي وام اجازه گرفتن براي

 در مـذاكره  شيوه براي و دادند را ژنو مذاكرات گزارش. آمدند ناصري] سيروس[ و واليتي
 . كردند مشورت آينده

. آمـد  ،اسـت  چـين  سـفر  عـازم  كـه ] خست وزيـر  معاون اجرايي ن  [ ميرزاده] حميد[ آقاي
 اجـراي  بـراي  اعتبـار  دالر ميليـارد  يـك  دادن خـصوص  در چـين  پيـشنهاد  كه گرفت اجازه
 بـه  را هـا  هژپـرو  ولـي  ،كننـد  قبـول  را درصددو   سود با سال پنج مدت براي خريد و ها طرح

  برساند جلسه تصويب
 سـازمان  يـك  تـشكيل  براي او. آمد هم شيرازي رباني آقاي كوچك فرزند عصر امروز
 داشت پيشنهاد .كردم موافقت ؛كرد مشورت شهدا هاي خانواده حقوق از دفاع براي حقوقي

 .باشد شهيد بنياد به وابسته گفتم و نپذيرفتم كه باشد مسلح نيروهاي فرماندهي به وابسته كه
 

 
 

 
آقايان سيد رسول موسـوي، سـيد احمـد موسـوي، محمـد سـعيد انـصاري،        : ان استان خوزستان در مجلس سوم عبارت بودند از نمايندگ - ١

عبدالحسين مقتدايي، محمد رشيديان، يوسف محمدي، سيد عبدالصاحب طاهري موسوي، سيد مصطفي فارغ، حسن رضايي، محمـد رضـا                   
 .دري، سيد محمد كاظم امام موسوي و نوراهللا عابديبهمئي، سيدعباس مولوي، عبدالعظيم خزايي، جاسم جا
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 و مطهـري  و نقاش هاي خانواده همراه عفت. نداشتم مطالعه جز زيادي مشغله .بودم منزل در
 محـسن  ابوالزوجـه  ،هاشمي علي آقاي دادند خبر. رفتند فرودگاهبه   سوريه سفر براي عراقي

 .  استشده بستري رفسنجان بيمارستان يو سي سيبخش  در سكته علت به
 دربـاره . آمـد ] فير ايـران در مقـر اروپـايي سـازمان ملـل           سـ [ ناصري سيروس آقاي عصر
 سـر  آنجـا  در امتياز گرفتن براي ها عراقي كه هرمز هگتن و رود اروند مسائل و ژنو مذاكرات
 منـزل  از شـب  و گرفتيم امام دفتر آشپزخانه از ناهار ،ياسر با ظهر. شد مذاكره ،دارند سختي
 .آوردند شام برايمان محسن

 
 
 1988 سپتامبر 20                          1409 صفر 8    |   ريورشه 29 شنبه سه

 
 جلـسه  در ظهـر  از بعد يك و نيم   تا هشت صبح    ساعت از. نيست مهمي مسئله ها گزارش در

آقاي [ جز به كه بودند دستور در وزير شش. داديم تنفس ناهار و نماز براي فقط. بودم علني
 را رأي بيـشترين . گرفتنـد  اعتمـاد  رأي بقيه ،بازرگاني براي وزارت ] سيد مجيد هدايت زاده   

 رأي مخـالف و     10 [1موافـق  رأي 202 ،راي  218 از ؛آورد سپاه وزير شمخاني] علي[ آقاي
آمدم دفترم به. ] رأي ممتنع6

 هـاي  طـرح  و قـم  آب بـراي و   آمدنـد  كـوثري ] سـيد عبـاس   [ آقاي و قم]  سپاه[ فرمانده

 
.  رأي ممتنـع آورد    13 رأي مخـالف و      15 رأي موافق،    180 رأي،   213 آقاي غالمرضا فروزش نامزد وزارت جهاد سازندگي از مجموع           - ١

آقاي عيسي . ي ممتنع كسب كرد رأ5 رأي مخالف و 14 رأي موافق، 177 رأي، 196آقاي بيژن نامدار زنگنه وزير پيشنهادي نيرو از مجموع 
 رأي ممتنع به دست آورد و آقاي        19 رأي مخالف و     25 رأي موافق،    171 رأي،   215كالنتري وزير پيشنهادي وزارت كشاورزي از مجموع        

 . رأي ممتنع كسب نمود30 رأي مخالف و 49 رأي موافق، 128 رأي، 207محمد علي نجفي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش از مجموع 
مجلس ايران به پنج تن ديگر از اعضاي كابينه ميرحسين موسوي، نخست وزير رأي اعتماد داده است و از اين             «:  راديو بي بي سي گفت     - ٢

 به آقاي هاشمي  او از قرار معلوم. ميان سمت علي شمخاني، وزير سپاه پاسداران كه بيشترين رأي اعتماد را كسب كرد، اهميت خاصي دارد     
علي شمخاني قبالً معاون فرماندهي سپاه پاسداران، يعني معاون محسن رضـايي  . نشين فرماندهي كل قواي مسلح نزديك است   رفسنجاني، جا 

 ».بود
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 نفـر  يك عصر. شهر امنيتي امور كنترل در سپاه شركت براي و كردند استمداد شهر عمراني
 در كـه  نمودم حواله اصفهان در مركزي به را ايشان. آمد بشاگرد مردم جهت استمداد براي
 . كنند مي كار جهت همين

 وزارت همكـاري  عـدم  از او  . آمـد ] فرمانده حفاظت اطالعـات ارتـش     [ ترابي سرهنگ
 و نـژاد  مهـدي ] فريـدون [. داشـت  شـكايت ] ارتـش [ تحفاظـ  بـا  حفـاظتي  امور در اطالعات
 فلـسطين  مـسلمان  مـردم  قيـام  وضـع  از و آمدنـد  فلـسطين  نهـضت  بـا  رابطه در سپاه مسئوالن
 وزارت دسـت  در اكنـون  ؛بودنـد  سـپاه  بـه  نهـضت  امـور  سـپردن  خواسـتار  و دادند گزارش
 . نباشند اطالعات با مايلند نهضت رهبران از برخي ولي ،است اطالعات

 گـزارش  ،بودنـد  رفته مجارستان به خلخالي] صادق[ آقاي رياست به كه پارلماني أتهي
. گفتنـد  روابـط  توسـعه  بـه  آنهـا  عالقـه  و ميزبانـان  گـرم  استقبال از معمول مطابق. دادند سفر

 و هـا  اسـتان  جمعـه  ائمه شد قرار. رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه بههفت و نيم     ساعت
 حـضور  مجمـع  طـرف  از نـاظر  عنـوان  بـه  ،حكـومتي  يراتتعز ستادهاي در بزرگ شهرهاي
 . آمدم منزل به شام از بعد. باشند داشته
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 تجهيـز  را دفتـرم . رفـتم  مـشترك  سـتاد  در] نيروهاي مسلح [ فرماندهي مركز به ظهر از پيش
 بـه  ظهـر . كـردم  مـذاكره  شهبازي تيمسار و فالحيان] علي[ آقايان و دفتر ياعضا با. اند كرده

 .داشـت  جلـسه مجلـس    رئيـسه  هيـأت  عـصر . نبـود  مهمي مطلب ها گزارش در. رفتم مجلس
 . شد بحث نمايندگان مزاياي درباره
] محمـد جـواد   [ بـراي  وزارت پيـشنهاد . آمـد  اردبيلـي  پور كاظم] حسين[ آقاي شب سر
 .آمـد ] وزيـر دفـاع   [ جاللي]  محمد حسين [ آقاي. داشت بازرگاني] ارتوز[ در پور عاصمي
ده و نـيم     ساعت تا  و مماند مجلس در شب. گفت خارجي سياست و تبليغات درباره نظراتي
 .كردم كار
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. بـودم  علني جلسه در ده ساعت تا. شد انجام دفتر هايكار صبح هشت ساعت تا نماز از بعد
 وكـردم    مالقـات  مجلس در ،بودند برگشته جبهه به سفر از كه انقالب جانبازان از جمعي با

 كسب براي ،] وزير كشور  [محتشمي] سيد علي اكبر  [ آقاي ظهر. 1نمودم صحبت آنها براي
 شـهرباني  از نفر سه براي ترفيع گرفتن و امام سوي از من به شده واگذار اختيارات در اجازه

 مدرسـه  جلـسه  بـراي  رازيني] علي[ آقاي.  آمد آفريقا به سفر درباره مشورت و ژاندارمري و
 . آمد جبهه به غمبلّ اعزام بودجه و فيضيه

 افـراد  كارگيريه  ب سياست و سپاه وزارت برنامه درباره. آمد شمخاني] علي[ آقاي عصر
شـيميايي،  [=  ر. م. ش  پدافنـد  و موشـك  ساخت بر. كرد تمشور سياسي خطوط به منتسب

 .آمـدم  خانـه  بـه  و كـردم  كار دفترم در هشت ساعت تا. كردم تأكيد]  موشكي، راديواكتيو 
نمـاز   مطالـب  دربـاره  االسـالم  شـيخ ] حـسين [ آقاي. گذراندم تلويزيون هاي  برنامه بارا   قتمو

 دربـاره  نجفـي ] محمـد علـي   [ دكتـر  قـاي آ و داد تذاكراتيتلفني   ،لبنان مورد در فردا جمعه
 . مطالبي گفتپرورش و آموزش

 
 
 
 
 
 
 

 
بدون هيچ «: هاي مختلف انقالب تشكر كرد و گفت   ايشان در اين ديدار ضمن خيرمقدم به حاضرين، از جانبازي اين عزيزان در صحنه           - ١

آنچه كه تاكنون . هاي شهداء حق به گردن انقالب و جامعه و كشور ندارد  به اندازه جانبازان انقالب و خانوادهترديدي هيچكس دراين نظام  
شما سالمتي و بخشي از امكانات بدني خـود را صـبورانه تقـديم انقـالب                . كشور به شما توجه كرده است، بخش ناچيزي از حقوق شماست          

مـسئوالن كـشور بايـد      . تحقيقاً جانبازان انقالب شهداي زنـده هـستند       . كنيد   و آرمان خود تأكيد مي     هايتان در راه    كرده و براي ادامه جانبازي    
هاشـمي رفـسنجاني،   « كتاب ←» .گشاي شما براي حضور جدي در جامعه باشند    حقوق شما را در زمينه تحصيل و زندگي تأمين كنند و راه           

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  سخنراني
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 رابطـه  در هـايي   محـدوديت  تـصويب  ،هـا   گـزارش  در. كـردم  مطالعـه  جمعه هاي  خطبه براي
 در فتنـه همچنـين     1،آمريكـا  نمايندگان مجلس خارجي روابط كميته در عراق عليه آمريكا
 جمهور رئيس انتخاب قدرت عدم و لجمي] امين[ جمهوري رياست دوره شدن تمام با لبنان
 كردهـاي  عليه ميكروبي اسلحه كارگيريه  ب شدن مطرح و 3امل سران شدن كشته و 2جديد
 تنهـايي  را ناهار. 4رفتم] تهران[ دانشگاه به جمعه نماز براي.  است آمده صدام فطر از عراق

 
اي را بـه تـصويب رسـاند كـه بـه موجـب آن در صـورت اثبـات صـحت            كميسيون امور خارجي مجلـس نماينـدگان آمريكـا، قطعنامـه          - ١

در ايـن   . شـود   هايي عليـه ايـن كـشور وضـع مـي            هاي مربوط به استفاده از گازهاي شيميايي عليه كردها توسط رژيم عراق، مجازات              گزارش
اي كـه قـبالً بـه  تـصويب سـناي       بـرخالف طـرح قطعنامـه     . ك قوم كشي عليه اقليت كُرد متهم نشده است        قطعنامه، عراق به طور مستقيم به ي      

هاي شديدي عليه بغداد شده بود، قطعنامه مجلس نمايندگان در مرحله نخست، يك رشته تدابير تدريجي     آمريكا رسيده و خواستار مجازات    
 .  پيش بيني كرده استرا جهت ممنوعيت فروش سالح يا تكنولوژي حساس به عراق

 امين جميل كه شش سال رئيس جمهور لبنان بود، در اقدامي خالف قانون اساسي، ميشل عون فرمانده ارتش اين كـشور را بـه رياسـت                         - ٢
طبق قانون اساسي لبنان، پست رياست جمهوري در اختيار مسيحيان ماروني، نخست وزيـري در اختيـار مـسلمانان سـني                 . دولت انتخاب كرد  

 .مذهب و رياست مجلس در اختيار شيعيان است

حـسين  «مـسئول تـشكيالتي امـل و        » محمـود فقيـه   «رئيس كميته اجرايي امـل،      » داود داود « ، افراد ناشناس    67 شهريور   31 روز پنج شنبه     - ٣
 و عوامل آمريكا و اسرائيل را حزب اهللا لبنان، ترور اين سه تن را محكوم كرد       . معاون بخش تشكيالتي امل را به ضرب گلوله كشتند        » سبيتي

 .اند اهللا لبنان، دست به اين اقدام زده مسئول اين حادثه تروريستي دانست كه با هدف تيره ساختن روابط امل و حزب

در خطبه دوم موضوعاتي چون لـزوم تقـدير   . هاي مستكبران دنبال شد  در خطبه اول، ادامه بحث استكبار و استضعاف با موضوع ويژگي      - ۴
. هاي شهدا، اهميت مراكز آموزشي كشور، دخالت غرب در لبنان و تحليلي درباره هشت سال دفاع مقدس مطرح شـد                 جانبازان و خانواده   از

 چون در آن زمان دروغ گفته بودند، براي اينكه.  هزار شهيد اعالم كرديم133مان را  ما امروز تلفات«:  در بخشي از خطبه دوم آمده است
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 . آوردند امام دفتر از. خوردم
1  چهـار  حـدود  .رفـتم  ملـت  پـارك  در ارتـش  نظـامي  صنايع نمايشگاه افتتاح براي عصر

 شـام  وكـردم    مطالعـه  قـدري  و آمدم خانه به خسته ،هشت و نيم   ساعت. كشيد طول ساعت
 بـراي  فـردا  اسـت  قـرار  .آمـد ] همسر فائزه هاشـمي   [ الهوتي حميد دكتر. يدمخواب وخوردم  
 .برود ايالم جبهه به ماه يك ،]پزشكي [طرح انجام
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  40هـا   گفتنـد ايرانـي   مثالً مي. كردند گفت آنها نيز تكرار مي ها را باال ببرند، هر رقمي را كه عراق مي    بشكنند و روحيه عراقي   ما را     روحيه 

زند و  بينند كه به ميليون هم سر مي       شمارند، مي   كردند و حاال وقتي كه اين ارقام را مي          اند و همين رقم را ثبت مي         هزار كشته داده   50هزار يا   
چرا ما بايد كم بگوئيم؟ ما بايـد اينهـا را   . گويند گويند ايرانيان آمارشان را كم مي گوييم رقم حقيقي است، باز مي قمي كه امروز ما مي  اين ر 

آيـا مـا كـم      . ، عليه شـما و عـراق ادعـا داريـم          »وقتي رسيديم به بند شش،  در مورد شهدا و افرادي كه از دست داديم              . از عراق مطالبه بكنيم   
كننـد و   بندند و چـراغ روشـن مـي    كردند و براي هر شهيدش در محله حجله مي    يم؟ يك چنين ملتي كه جنگش را مردمش اداره مي         گوي  مي

كردند، قبـرش امـروز بـه صـورت يـك امـامزاده        اش را تشييع مي شد، و جنازه اي وارد مي مردم مطلع هستند، جنازه يك شهيد وقتي به محله   
هاشمي رفسنجاني، خطبه هاي جمعه « كتاب ←»  .شود كم گفت وئيم، اگر هم بخواهيم كم بگوئيم، مگر مي   توانيم كم بگ    مگر ما مي  . است
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367سال 

ر  در دومين روز از هفته دفاع مقدس، نمايشگاه بزرگ خودكفايي و غنائم ارتش و وزارت دفاع با حضور جانـشين فرمانـده كـل قـوا د                           - ١
سرتيپ جاللي وزير دفاع در اين مراسم اعالم كرد كه در اين نمايـشگاه اولـين موشـك زمـين بـه زمـين،                        . پارك ملت تهران گشايش يافت    

آقاي هاشمي پس از بازديد از نمايشگاه، در سخنان كوتاهي اظهـار       . كوپتر ساخت وزارت دفاع به نمايش درآمده است         اولين هواپيما و هلي   
ايشان با قدرداني از فرماندهان و »  .كفايي بسيار خوب كار كرده است كه البته ما آثار آن را در طول جنگ شاهد بوديم       جهاد خود « : داشت

 ».مردم با بازديد از اين نمايشگاه، از نزديك با دستاوردهاي نيروهاي اليق ارتش آشنا خواهند شد« : مسئوالن ارتش گفت

 بازديد از نمايشگاه صنايع نظامي ارتش
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 خانـه  اعـضاي . خوانـدم  را هـا   گزارشهشت  ساعت  تا  . رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 جـواب  شانسئواالتـ  بـه  و كـردم  سـخنراني  آنهـا  بـراي  .آمدند كارگري شوراهاي و كارگر
 در .رسـيديم يك ربع بـه يـازده       ساعت  و   كرديم حركت قم سوي به نه صبح  ساعت. 1دادم

ــدتي سياســي[ مربــي عــالي آمــوزش مركــز ــراي هــا، شگــزار شــنيدن از بعــد ســپاه] عقي  ب
 التحـصيل   فـارغ پـنج سـال و نـيم           از بعد نفر هفتاد و يكصد. 2كردم صحبت التحصيالن  فارغ
 . اند شده

 
هاي سراسر كشور حـضور داشـتند، آقـاي           ها و شوراهاي اسالمي كارخانه     اهاي مركزي، انجمن   در اين ديدار كه جمعي از اعضاي شور        - ١

هاي كارگران در ايـران پـس از پيـروزي انقـالب              هاشمي با تأكيد بر اهميت نقش كارگران در سازندگي جوامع در طول تاريخ به مسئوليت              
هاي به اصطالح حامي كـارگر   ه شكست و طبقه كارگر آزاد شد، گروه    بعد از انقالب كه طلسم ديكتاتوري شا      «: اسالمي اشاره كرد و گفت    

هوشـياري  . خواستند از اين نيروي آزاد شده استفاده كنند و اين قدرت عظـيم را موتـور محـرك اهـداف سياسـي خودشـان قـرار دهنـد                             مي
شـد و   رخانجـات بـه تعطيلـي كـشانده مـي     خوردنـد، كا  اگـر كـارگران فريـب مـي    . كارگران مسلمان بعد از انقالب، واقعاً قابل تحسين است      

ها با نورانيت   هاي مسلمان در كارخانه     اما بچه . كردند  آمد و از اين مجرا انقالب را فلج مي          مشكالت عظيم اقتصادي براي كشور به وجود مي       
جانـشين  » .محيط كار را حفظ كننـد ها از بين ببرند و  ها را در كارخانه هاي گروهك اسالم توانستند خودشان را حفظ كنند و توانستند توطئه      

هر كارخانه تعداد قابل توجهي نيرو «: هاي جنگ تحميلي گفت فرمانده كل قوا با اشاره بر نقش بسيار مفيد و مؤثر حضور كارگران در جبهه
بـود و همـه اقـشار در آن    البته حضور در جنگ عمومي  . دادند  به جبهه فرستاد، عالوه بر اينكه بنيه اصلي بسيج را همين كارگرها تشكيل مي             

هنـوز مـشخص نيـست    « : آقاي هاشمي در ادامه با اشاره به سازندگي كشور در ابعاد مختلف بعد از جنگ، اظهار داشت      » .كردند  شركت مي 
هنوز براي من كـه آشـنا بـه مـسائل جنـگ و جبهـه و مـذاكرات            . توانيم در آينده نزديك وارد يك تحول جدي سازندگي بشويم           كه ما مي  

 كتـاب  ←» .اي وجـود نـدارد   ما در فكر بازسازي هستيم، اما يـك حالـت تثبيـت شـده       . م، خيلي قطعي نيست كه جنگ تمام شده است        هست
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال «
ي سپاه پاسداران، ابتدا آقاي يحيي رحيم صفوي      سياس – در مراسم فارغ التحصيلي اولين دوره مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي              - ٢

: قائم مقام فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران با اشاره به اطاعت و فرمانبرداري پاسداران از فرامين و رهنمودهاي حضرت امام اظهار داشت                 
 وارد شود، ضربات جبران ناپذيري بـه انقـالب          اي  پيوند عزيزان پاسدار با روحانيت ناگسستني است و اگر خداي ناكرده به اين پيوند لطمه              « 

.  سياسي كليه نيروهاي مسلح شد–در اين مراسم جانشين فرمانده كل قوا خواستار اتخاذ شيوه واحدي براي تعليم عقيدتي » .وارد خواهد شد
اسالمي قرار گيرند تا بتـوان يـك نيـروي    ها تحت تربيت  بايد تمام نيروهاي مسلح از سطح سرباز گرفته تا باالترين رده  « : ايشان اظهار داشت  

آقاي هاشمي همچنين با اشاره بـه شـيوه تعلـيم نيروهـاي نظـامي در دنيـا، وجـود انـضباط در         » .نظامي اسالمي در همه ابعاد، در اختيار داشت    
ي مسلح را تربيت كرد و تنها بـا  بايد با بحث سياسي و عقيدتي صحيح و قانع كننده، نيروها« : نيروهاي مسلح را مورد تأكيد قرار داد و گفت 

خواهـد و اگـر بخـواهيم بـا      گـر مـي    اسالم سرباز هوشيار، مؤمن و انتخـاب      . ايم  چنين روشي است كه نيروي نظامي مورد نظر اسالم را ساخته          
هاي  ي، سخنراني هاشمي رفسنجان « كتاب   ←» .هاي سياسي برآئيم    پرورش اسالمي و سرباز مسلمان سروكار داشته باشيم، بايد از عهده بحث           

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367سال 
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 چنـد  و دارنـد  هـايي   گلـه  .داشـتم  مذاكراتي ايشان با. رفتم منتظري اهللا  آيت منزل به ظهر
 كردم استراحت كمي. خورديم ايشان با را ناهار. اند  مريض اآنفلونز علت به كه است روزي

 و سـپاه  مورد در انتقاداتي. آمدنداسالمي قم    تبليغات دفتر از جمعي سپس. مذاكره هم باز و
 . داشتند مبلغ اعزام
حوزه علميه  [ مديريت شوراي و مدرسين جامعهاعضاي   از جمعي. رفتم فيضيه مدرسه به
 صـحن  بـه  سپس. كرديم مذاكره جنگ در روحانيت حضور حدود درباره. بودند جمع] قم

 از .1كـردم  سخنراني آنها براي. بود روحانيت شهداي براي شكوهي با جلسه. آمديم مدرسه
دو هـزار و     گوينـد   مـي  .انـد   ناراحـت  ،بود نشده ذكر روحانيت شهداي شهدا، آمار در اينكه
ساعت هفت . كرديم حركت تهران سوي به سخنراني از بعد. دادند مفقود 295 و شهيد 150

 .2مرور كردم را ها گزارش و خواندم نماز. رسيدم مجلس بهو نيم 

 
 آقاي هاشمي با شركت در مراسم تجليل از شهداي روحانيت در مدرسه فيضيه قم، طي سخناني از نقش ارزنـده ايـن عزيـزان در طـول                            - ١

ي شـوراي مـديريت و جامعـه        در اين مراسم كـه آيـت اهللا مـشكيني رئـيس مجلـس خبرگـان، اعـضا                 . هشت سال دفاع مقدس قدرداني كرد     
مدرسين حوزه علميه قم، جمعي از مسئوالن دفتر تبليغات اسالمي، فضال، طالب، مقامات محلي و قشرهاي مختلف مـردم شـركت داشـتند،                       

ي آقـا . ها تأكيـد ورزيـد     جانشين فرمانده كل قوا اوضاع جاري كشور را تشريح كرد و بر لزوم حضور فعال مردم و روحانيت در همه صحنه                    
درست است كه هنوز صلح نشده ولي چون ما به طور جدي از نظر رهبري . وضع كنوني، حالت نه جنگ و نه صلح را دارد       « : هاشمي افزود 

 هنـوز نـسبت بـه ايـن         آنهايي كه محرك اصلي جنگ بودند،     . دنبال صلح هستيم، شروع كننده جنگ نخواهيم بود، مگر اينكه مجبور شويم           
ها آنها را وادار كرده كه حقانيت انقالب و جمهوري اسالمي ايران را بپذيرند، امـا ايـن بـدان                 شايد واقعيت . رند خوشي ندا  حركت ايران دل  

ايـن سـاده انگـاري    . هاست، كنار بگذارند معنا نيست كه خصومت خود را نسبت به انقالب اسالمي كه دنبال حرف جديدي در روابط انسان  
آقاي هاشمي در ادامه سخنان خود، ضمن تجليـل از  » .اند و با ما خوب خواهند بود  كنار گذاشتهاست كه خيال كنيم دشمنان ما خصومت را    

روحـانيون كـه پيـشتاز انقـالب بـوده و در جنـگ و در سـاير شـئون،         « : هاي روحانيت درطول جنگ تحميلـي، گفـت   ايثارگري و فداكاري  
اند، بايد همچنان حضور خـود   ها اعزام شده   زار تن از اين عزيزان به جبهه       ه 96مسئوليت درجه اول را به عهده گرفته است و تاكنون بيش از             

» ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ←» .را در جبهه و در پشت جبهه حفظ كنند و مشوق حضور مردم در جبهه ها باشند
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، 

حجـت االسـالم هاشـمي رفـسنجاني از روحـانيون خواسـت، بـا توجـه بـه                   « : فـسيري گفـت    راديو اسرائيل در پي سـخنراني ايـشان در ت          - ٢
گفـت    جانشين فرمانده كل قـوا كـه روز گذشـته در قـم سـخن مـي                . رويدادهاي جديد جامعه ايران، در مسائل فقه اسالمي تجديد نظر كنند          

االسالم رفسنجاني كه  حجت. آمادگي خود را حفظ كندمقطع كنوني انقالب براي حكومت اسالمي سرنوشت ساز است و رژيم بايد : افزود
كرد درباره آنچه كه وي رويدادهاي جديد ناميـد، توضـيحي نـداد و     سخنراني مي» دفاع مقدس«در مراسم روز روحانيت در هفته موسوم به       

يي با عراق برقرار نگردد، ايران به       به گفته وي حتي اگر صلح نها      . روشن نساخت كدام يك از مسائل فقهي بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد            
وجه حاضر نيست جنگ را از سر بگيرد، مگر آنكه عراق دوباره خاك ايران را مورد حمله قرار دهد و ايرانيان ناچار شـوند از سـرزمين     هيچ

 ».خود دفاع كنند
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 مذاكرات دربارهاو   .بود هم واليتي دكتر. رفتم جمهور رئيس دفتر درقوا   سران جلسه به
 سـبز  كارت با هندي گروگان آزادي براي شد قرار. شد گيري  تصميم و كرد مشورت صلح

 مالقات براي .شود كمك بيروت در آمريكايي دانشگاه استاد و آمريكايي] كارت گرين[= 
 .خواست اجازه، آنها خواست به نيويورك در فرانسه و انگليس خارجه وزير با

كـه  اسـت    خواسـته  او .1كردند مطرح را الجزاير جمهور رئيس خواست ،اي  خامنه آقاي
 حـل  را سـهميه  و قيمـت  مـشكل  جلـسه  يـك  در ،عـراق  منجمله خيز نفت كشورهاي سران
 ياجتمـاع چنـين    ،دارد مـذاكرات  در عـراق  كـه  وضعي با بدهيم جواب فعالً شد قرار ؛كنند
 .رفتم مجلس به خواب براي. بود نخواهد موفق

 
 
 

 
هاي مردمي به ويژه توسـط   عث بروز شورشهاي دولتي در الجزاير، با  كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در پي آن، حذف يارانه - ١

.  نفر از مردم شـد 7شورشيان سه هتل بزرگ را غارت كردند و برخوردهاي خشونت آميز باعث كشته شدن حداقل  . دانش آموزان شده بود   
اصـالحات  ها را براي مدت نامحدودي تعطيل كرد و شاذلي بن جديد رئـيس جمهـور ايـن كـشور، وعـده انجـام                          دولت، مدارس و دانشگاه   

 .اقتصادي داد

 
 شهداي روحانيتسخنراني در مدرسه فيضيه قم مراسم بزرگداشت 
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 هـا   گـزارش  در. دادم انجـام  را ديـروز  كارهـاي  دفتـر  درصـبح،    ساعت هشت  تا نماز از بعد
 جعفـر  گـردان  براي تنفس در. ماندم ساعت ده و نيم      تا علني جلسه در .نيست مهمي طلبم

 فاضل] محي الدين [ آقاي ظهر. 1كردم صحبت ،ندبود آمده مجلس به كه خوزستان از طيار
 نماينـدگان  بـه  كـردن  نـصيحت  درباره. آمد] ها اهللا منتظري در دانشگاه    نماينده آيت [ هرندي
 . خواست پيام خارج در دانشجويانمان براي و داشت صيهتو مواضع تعديل براي

 ؛بودنـد  سـپاه  از آن اسـتقالل  خواسـتار آنها  . آمدند ) ع(صادق امام تيپ فرماندهان عصر
 سـختگيري  از و داشـتند  يياهپيشنهاد يگان حفظ براي و هستند خود آينده نگران .نپذيرفتم
 درس از غيبـت  خـصوص  در منـده رز هـاي   طلبه مورد در] حوزه علميه قم  [ مديريت شوراي

 . داشتند گله
 كارهـا  محتـواي  و شـيوه  بـه  انتقـاداتي و   آمـد  ارتش اطالعات حفاظت از رحماني آقاي
 و عفـت  زيـارتي  سـفر  برنامـه . آمـد  سـوريه  در سـفيرمان  اختري] محمدحسن[ آقاي. داشت

 كمـك  بـه  سـوريه  نيـاز  از و داد توضـيح  را امل سران قتل و لبنان اوضاع. گفت را همراهان
 مـورد  در كميتـه  همكـاري  عـدم  از و نـد كرد تلفـن  مـشهد  از طبـسي ] واعـظ [ آقـاي  .گفت

 كـه  گفتم] هاي انقالب اسالمي    تهيالدين موسوي فرمانده كم   [ سراج آقاي به. گفتند حفاظت
 مهـدي  و ياسـر  .آمـدم  خانـه  بـه . كردم كار مجلس درشب   هشت ساعت تا. كنند همكاري
 .خوردم شام تنهايي. نبودند

 
 
 

 
رزمندگان خوزستان و مردم اين استان حق زيادي بر گـردن انقـالب دارنـد و ايـن مـردم نـشان             « :  در بخشي از اين سخنراني آمده است       - ١

ت مردم خوزستان طي هشت سال جنگ، امتحان بزرگي از ايـستادگي و مقاومـ    . دهند  دادند كه به دين اسالم بيش از ساير عوامل اهميت مي          
اگـر مـردم شـهرهاي      . هاي جنگي در دوران جنگ، در تاريخ كشور ماندگار خواهد بود            هاي مردم استان    اند و فداكاري    را پشت سر گذاشته   

گردان . شد كردند، در جنگ پيشرفتي حاصل نمي هاي عراق مقاومت نمي  پراني ها و موشك ها و از جمله بمباران مرزي در مقابل اين شرارت
انگيز جنگ در خوزستان حضور داشته است و اين مايه افتخار و سرافرازي اين گردان و تـاريخ   هاي مخاطره از در همه صحنه   جعفر طيار اهو  

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .آيد شمار مي ايران به
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 امـور  بـراي  محسن. ماندم تنها من و رفتند مدرسه به ياسر و دانشگاه به مهدي. بودم منزل در
 تلفـن  سـوريه  از عفـت  ظهـر . گذراندم مطالعه و استراحت بهوقتم را   . آمد كارها و موشكي

 . آيد مي چهارشنبه گفت ؛است خوب همراهانش و خودش حال. كرد
 بـا . كـرديم  مذاكره قم به سفر و بازرگاني وزارت و بازسازي درباره. آمد احمدآقا شب

 تلفنـي  بازرگـاني  وزارت بـراي  غرضـي ] سيد محمد [ آقاي نامزدي درباره اي  خامنه اهللا  آيت
 خريـديم  برگ و يدهكوب كباب بيرون از غذا. كنند صحبت ايشان با شد قرار .كردم صحبت

ــا و عمليــات [ مــانور از كــه 5 –اف  هواپيمــاي دو دادنــد خبــر. خــورديم ياســر و مهــدي ب
در اسـتان   [ اسـالم  ارتفاعـات  در ،انـد   گـشته   برمـي  تبريز به] المقدس در پارك ارم تهران      بيت

 . اند كشته شده ها خلبان و كرده سقوط، ]گيالن
 
 
 1988 سپتامبر 27                       1409 صفر 15   |   1367 مهر 5 شنبه سه

 
 جلـسه  در. نبـود  مهمـي  مطلـب  هـا   گزارش و خبرها در. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   

 كميـسيون  بـراي  نـامزد  دو انتخـاب . مينداشـت  مهمـي  دسـتور . ماندم ده و نيم     ساعت تا علني
 نـسبي  اكثريـت  بـا  تندروها كانديداهاي از يكي] آقاي ابراهيم اصغرزاده  [ كه داشتيم احزاب
 140 بـا  ميرولـد ] سـيد كـاظم   [ آقـاي  ،هـا   مستقل نامزد و 198 از رأي 94 :آورد رأي ضعيف
 . رأي

 جوانانملي   سازمان تأسيس درباره. آمدند] و هنر اسالمي  [ ارشاد كميسيوناعضاي   ظهر
 ساعت هفـت و      تا عصر. 1كردند مشورت و مذاكره خارجي تبليغات و ها  كتابخانهتوسعه   و

 مجـازات  مـورد  در .رفـتم  مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  جلـسه  بـه . كـردم  كـار  دفتـرم  در نيم
 

، سـيد عبدالواحـد   )رئـيس (سـيد محمـد علـي شـهيدي     :  عبارت بودنـد از آقايـان   اعضاي كميسيون هنر و ارشاد اسالمي در مجلس سوم - ١
، كامـل خيرخـواه     )منـشي (، حسين اربابي فرد و علـي محمـد بابـا خـاص              )نائب رئيس دوم  (، قاسم معماري    )نايب رئيس اول  (موسوي الري   

 ).اعضاي كميسيون(ائي نژاد و محمود نيازي و آقايان محمد حسين چهرگاني انزابي، سيد عبدالصاحب طاهري موسوي، مفيد كي)  مخبر(
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 قبل ،معمول مطابق شد قرار .اند كرده محول مجمع به را تصميم امام. شد مذاكره ضدانقالب
 نظـر  ،اويـن  قـضات  و داشـت  نظـري  چنـين  اطالعـات  وزارت .شـود  عمـل  اخير حوادث از

 .داشتند تندتري
 آورد را حكـومتي  تعزيـرات سازمان   عملكرد بررسي تيجهن ،كشور كل بازرسيسازمان  

 محـدوده  مـورد  در سـئوالي  امـام  از .داشـتيم  امـام  محضر درقوا   سران جلسه .است منفيكه  
 عـضو  هـم  احمـدآقا  كـه  كـرديم  تقاضـا  و شد بازسازي تصميمات مرجع شوراي اختيارات

 .بودند بيدار هنوز ياسر و مهدي. رسيدم خانه به شبدوازده  ساعت. 1باشد شورا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هاي كلي نظام اسالمي در دوران بازسازي كشور، پيام مبسوطي را خطاب به ملـت ايـران صـادر                 در ارتباط با سياست   ) ره(  حضرت امام     - ١

ين كتاب درج شـده اسـت، در   در اين پيام كه متن كامل آن در بخش ضمايم هم  . هاي مورد نظر را تعيين نمودند        بند، سياست  9كردند و در    
توانـد بـه      احمد بـه صـورت آزاد بهتـر مـي         « : پاسخ به تقاضاي همكاري سران قوا در خصوص حاج احمد آقا خميني، چنين مرقوم فرمودند              

، »مصحيفه اما« كتاب ←» .تر به اينجانب برسد  كند تا گزارش مسائل، سريع      اسالم و مردم كشور خدمت نمايد و تنها در جلسات شركت مي           
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني159جلد بيست و يكم، صفحه 

 جلسه سران قوا در حضور رهبر كبير انقالب اسالمي
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ساعت  كه شد معلوم بعداً .رسد  مي صبح نه ونيم  ساعت عفت كه بودند گفته. ماندم منزل در
 در زدن قـدم  و مطالعه باوقتم  . بود آمده ها  دركردن   رنگ براي نقاش. آيد  مي شبنيم   نه و 

 . گذشت حياط
 هوايي نيروي تقويت و سپاه براي سازي پادگان دربارهو  آمد رضائي محسن آقاي عصر

 دربـاره  ،الريجـاني  جـواد  آقـاي . شـد  صـحبت  سـپاه  حقوق و درجات و سرباز از استفاده و
 ژنو از واليتي آقاي گفت هم احمدآقا. كرد مشورت تلفني ،انگليس با روابط اعالن كيفيت

 از تحليلـي  وا. خـورديم  شـام . بود وقت دير تا محسن. است كرده استفسار خصوص اين رد
 مربوطـه  مديران حمايت لزوم ازو   كرد مطرح نظامي صنايع صنعتي و تحقيقاتي هاي  فعاليت

 .گفت... و منطقي] منوچهر[ جعفري، زاده، قاسم] فريدون[ قيامتيون،] علي[
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ره(حاج سيد احمد خميني در كنار حضرت امام 
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 كـار  منـزل  در نقـاش  چـون  ؛آمد مجلس به    هم عفت. رفتم مجلس به صبحانه و نماز از بعد
 علنـي  جلـسه  در ساعت ده و نـيم     تا. دارد كسالت هم خودش و است كثيف منزل و كند  مي

 دوست  رفيق] محسن[ آقاي. است رونق كم مجلس و نداريم مهمي دستور روزها اين. ماندم
 وزارت ازشـدنش    حـذف  ازاو  . كـرد  مـشورت  سـپاه  وزارت مـشاورت  شغل درباره و آمد

 . ندارد قبول كه كنند] كل سپاه[ ستاد رئيس را ايشان خواهند مي ؛است ناراحت
 را چـين  بـه  سـفر  گـزارش . آمد] معاون اجرايي نخست وزير   [ ميرزاده] حميد[ آقاي ظهر

 عـصر . شـود  اجـرا  ايـران  در عمرانـي  پـروژه  چند ،چين اعتبار با شده قرار. است يراض ؛داد
 توليـد  براي تر مدرن هاي ماشين به نياز از. آمد دخانيات مديرعامل صامت] علي اصغر [ آقاي
  .گفت نكوتين كم سيگار

 بـين  پادگانـشان  تقـسيم  تـصميم  از .آمدند قم ) ع(طالب ابي  بن   علي 17 لشكر فرماندهان
 امور مسئوليت سمت به راجعو   آمد مشهد از غزالي آقاي .ندا   ناراضي اراك و قم كرهايلش

 . نمود انتقاد اديبن مديريت ضعف از و كرد مشورت خراسان شهيد اديبن فرهنگي
 ازاو  . شـد  مـذاكره  ارتـش  اطالعات حفاظت تقويت به راجعو   آمد يونسي] علي[ آقاي
 سـاعت  تـا . داشـت  انتقـاد  نظامي هاي  حفاظت امور در دخالت براي اطالعات وزارت تالش

 .آمدم خانه به سپس و كردم كار دفترم درهشت و نيم 
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 آقـاي  ظهـر  .گذرانـدم  اسـتراحت  و مطالعـه  بـه را   وقـتم . نداشـتم  زيادي كارو بودم خانه در
 تاريخي اطالعات بانك تأسيس و تاريخ بنياد تدارك دربارهو   آمد معاديخواه ]عبدالمجيد[

 .شد مذاكره
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] مهـدي [ آقـاي . ديـدم  را هـا   گـزارش  نـه و نـيم    سـاعت    تا. رسيدم مجلس به نه صبح  ساعت
 و دولـت  از. كـرديم  مـذاكره  بازسـازي  سياسـت  دربـاره  .آمد] لسب رئيس مج  ينا[ كروبي
 و اقتـصادي  بـازتر  سياسـت  بـر او  . دارد مخالفـت  هـا   افراطـي  با و است ناراضي آنها عملكرد
 . دارد تأكيد رفاهي

 هاي  تعارض خصوص در تحليليو   آمد] مجلس[ عمومي روابط معاون زاده  رئيس آقاي
 كاميـار ] علي[ آقاي. باشم داشته توجه خط دو هر بر كه خواست  مي من از و داد ارائه خطي
آذربايجـان   استاندار رفتار از و كرد استمداد اروميه سيبصادرات   براي .آمد اروميه نماينده
 . داشت انتقادغربي 

 خـصوص  درو   آمدنـد ] كـل نيروهـاي مـسلح     [ سـتاد  عمليـات  ياعضا و شمخاني آقاي
 و اخـتالف  مـوارد  بررسـي  بـراي  ،مـرز  در عـراق  و ايـران  نظامي مشترك كميسيون تشكيل
 نظـر  ،انـد   آمـده  طـرف  دو اسـارت  بـه  اخيـراً  كـه  خـودي  اسـير  ده و عراقـي  اسـير  سه مبادله

 دو هـر  و كرد استفسار خصوص اين در جمالي پسرتي هم ديشب. كردم موافقت ؛خواستند
 دهلـران  قهمنط در كه ايراني نفت چاه سه كردن خاموش با موافقت براي ها  عراقي كه گفتند
. ببنديم ريزد،  مي كوشك منطقه در كه را سلمان كانال آب كه كنند  مي شرط ،است مشتعل
 . دارند شرط اين از هدفي چه كه كنند بررسي گفتم

 دكتـر  مـذاكرات  از يگزارش. آمد ليبي در سفيرمان نسارياخو] محمدكاظم[ آقاي ظهر
 اظهـار  ايـران  بازسـازي  در مكـاري ه بـراي  قذافي كه داد خبر. داد قذافي سرهنگ و واليتي
 بتواند اينكه شرط به  - شده پيشنهاد او به كه كويت در سفارت پذيرشبراي   و كرده تمايل

 . ندارد آمادگي كه برود لبنان به بود قرار. كرد مشورت  - بيايد ليبي از
 گلـه  محافظان انضباطي بي از. آمد مهدي. كردم كار دفترم در چهارونيم ساعت تا عصر
 انتقـاد  تلفنـي  ،عراقـي  داده شـهيد  نقـاش  خانواده با فرودگاه در سوء رفتار از عفت و داشت
 . كنم رسيدگي شد قرار. داشت

 منـزل  وارد شش و نـيم     ساعت  . كردم حركت قم سوي به اتومبيل با چهار و نيم     ساعت
آقـاي   و احمـدآقا  و بودنـد  رسـيده  قـبالً  وزير نخست و اي  خامنه آقايان. شدم منتظري آقاي
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 و نظـرات  اسـتماع  بـه  بيـشتر . نشـستيم  مـذاكره  بـه  نماز از بعد. رسيدند بعداً اردبيلي موسوي
. گرائيـد   مـي  تلخـي  بـه  مـذاكرات  هم گاهي .دارند كسالت .گذشت منتظري آقاي انتقادات

يـك   حـدود سـاعت   . كـرديم  حركـت  تهران سوي به نه و نيم   ساعت. آوردند بيرون از شام
 جلـسه  فـردا  صـبح  چـون . خوابيدم مجلس در كوفته و خسته خيلي. يمرسيد تهران به بامداد
 .بودند خسته هم محافظان و داشتيم

 
 

 1988 اكتبر 2                          1409 صفر 20   |   1367 مهر 10 يكشنبه
 

 كه داد خبر آمريكاصداي   فارسي راديو .1خواندم را ها  گزارش ،ورزش كمي و نماز از بعد
 از عالمتـي  و شد موكول دوشنبه به ساعت چند از بعد نيويورك در عراق و يرانا مذاكرات
 ،هفـت تـا هـشت و نـيم         سـاعت  از و رفـتم  جمهور رئيس دفتر به.  است نشده ديده پيشرفت
 و سـپاه  ارتـش،  اسـالمي،  جمهوري روزنامه بازرگاني، وزارت درباره صبحانه صرف ضمن

 . كرديم مذاكره آينده جمهوري رياست
سعود مـ [ و وزير نخست و قوا سران حضور باهشت و نيم صبح تا دوازده ظهر         اعتس از

 سياسـت . داشـتيم  مـذاكره  بازسـازي  سـتاد  رئـيس  و بودجـه  و برنامـه  وزير]  روغني زنجاني 
 و ارز تـأمين  منابع بازسازي، نيازهاي و كشور اقتصادي وضع و جنگ هاي  مخروبه بازسازي
ــال ــه و ري ــا برنام ــشريح ه ــد ت ــا و ش ــه يآق ــسائل اي خامن ــم، م ــت مه ــاي سياس ــي ه  و كل

 
هـاي تهـاجمي كـه      فـارس، ايـران از سياسـت       به گفته مقامات ايراني و كارشناسان مسائل حوزه خليج        « :   روزنامه نيويورك تايمز نوشت     - ١

روي گـرايش   اش به جانب اعتـدال و ميانـه   داخلي و خارجيهاي  گيرد و در سياست مشخصه رفتارهايش در چند سال گذشته بود، فاصله مي   
رسد كه مقامات جمهوري اسالمي همچنان سرسختانه خود را به پايان بخشيدن جنگ خليج  دو ماه پس از قبول آتش بس به نظر مي. يابد مي

انـد كـه     مقامات ايراني به ايـن نتيجـه رسـيده   .دانند فارس، بازسازي اقتصاد داخلي و ايجاد پلي ارتباطي و همكاري با اروپاي غربي متعهد مي      
از تابستان تـاكنون هفـت تـن از شـهروندان فرانـسه و              . گيري گذشته است    دوره تشويق متحدان راديكال همانند ميليشياهاي لبنان به گروگان        

رفـسنجاني قدرتمنـدترين    االسـالم هاشـمي      حجـت . هاي طرفـدار ايـران بودنـد، آزاد شـدند           آلمان غربي كه در بيروت در اسارت تروريست       
هاسـت و تـاكنون از حمايـت فعاالنـه و             سياستمرد رژيم، رئيس مجلس اسالمي و جانشين فرمانده كل قوا عامل اجرايي تمامي ايـن سياسـت                

گويند براي كاستن از شدت و حدت  هاي كويتي وسعودي مي در حوزه خليج فارس، مقام    . دعاي خير آيت اهللا خميني برخوردار بوده است       
انـد روابطـي شـبيه درك        دانـد در بغـداد ايجـاد شـود، آمـاده            هايي كه ممكن است متعاقب جنگي كه عـراق خـود را فـاتح آن مـي                  طلبي  اهج

 .18، صفحه 4/7/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، :  منبع» .شان با محمدرضا شاه پهلوي، با ايران داشته باشند استراتژيك قديمي
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 آن از بعـد  شد قرار و كردند مطرح را فرهنگيو   نظامي ،اقتصادي ،سياسي يها  گيري جهت
  .شود گذاشته بحث به مورد به مورد ،كردند تعيين را شورا اختيارات حدود امام كه

بعـد از ظهـر،      دو تسـاع  تا اردبيليموسوي   و اي  خامنه آقايان و من ،ناهار و نماز از بعد
 بـا  امام زمان در اساسي قانون براي متمم]  تدوين[ ضرورت و رهبري و اساسي قانون درباره
 . كرديم مذاكره رفراندم و امام پيشنهاد
 تهران جامع مسجد طرح درباره. آمد مقدم آقاي سپس .كردم استراحت چهار ساعت تا

 مـشكالت  حـل  بـراي  شـد  قرار. شد ذاتخا الزم تصميمات ،مذاكره از پس و داد توضيحاتي
 ،آوردنـد  را هـا  گـزارش . آمدم منزل به غروب نزديك. شود استمداد امام از ها  زمين حقوقي
 .ندارد مهمي مطلب ؛خواندم
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 و آينـده  كـار  مـورد  در. آمـد  زالـي ] عباسـعلي [ دكتـر . نداشـتيم  مهمي مطلب ها  گزارش در
 مجلـس ] سـازماني [ منزل در سال آخر تا كه خواست و كرد صحبت گذشته در هايش  برنامه
 مقـاالت  از .كـرد  اسـتمداد  خاورميانه تاريخ كار برايو   آمد بهشتي رضا محمدآقاي  . بماند
 انتقـاد  وزير نخست ياستعفا خبر درج به روزنامه مبادرت و اسالمي جمهوري روزنامه اخير
 .كردم

صـداي  [=  راديـو  رياسـت  سـمت  از عـزلش  از. آمـد  ابطحـي ] سـيد محمـد علـي     [ آقاي
 اظهـار  و داشـت  گلـه ] رئـيس سـازمان صداوسـيما     [ محمد اخوي توسط] جمهوري اسالمي 

 ترابـي ] مـصطفي [ تيمـسار  عـصر . كـردم  دلجويي ؛نمود كشور جاري سياست براي همراهي
 و داد گـزارش  حفاظـت  و ارتـش  امـور  دربـاره  .آمـد  ]فرمانده حفاظت و اطالعات ارتـش     [

 . كرد مشورت
 بـراي  ترفيـع  گـرفتن  براي] نيروي زميني ارتش  [=  نزاجا فرمانده] سرتيپ حسني سعدي  [

 گـزارش . آمـد  ژانـدارمري  فرمانـده ] سرهنگ محمد سـهرابي   [. آمد نظرش مورد فرماندهان
 و آمـد  اردكاني شمس] علي[ آقاي. داشت تشكر من هاي  كمك از و داد را ژاندارمري كار
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 . داد نظر بازسازي درباره و داد را ژنو سالح خلع كنفرانس كار گزارش
 ايـن  در كـه  شـد  منتـشر  ايشان مهم راهنمايي و پيام و قوا سران سئوال به امام نامه جواب

محمـد  [ دكتـر  شـب  سـر . 1كردنـد  تأييد را مسئوالن جاري سياست. است موثر و مفيد زمان
 . كرديم مذاكره اش آينده شغل و جاري سياست درباره .آمد] نجف آبادي[ هادي] علي

 آنهـا  بـراي  و كـردم  شـركت  سپاه عزاداري مراسم در و    رفتم سپاه مركزي ستاد به شب
. كـرديم  مـذاكره  محافظان امور تمشيت براي .آمد پور  اقبالي]  جواد[ آقاي. نمودم سخنراني

 . رسيدم خانه به وقت دير
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 مـسائل  بـراي  پيـام  مـضمون  ؛كـردم  صـحبت  امام پيام درباره دستور از پيش. رفتم مجلس به

 . 2است بخش آرام فكري اختالفات و جاري

 
دربـاره بازسـازي كـشور      ) ره(اي به محضر امام خمينـي       يس مجلس، رئيس ديوان عالي كشور و نخست وزير، در نامه           رئيس جمهور، رئ   - ١

مطالبي مطرح كردند و درخواست نمودند كه آقاي حاج سيداحمد خميني هم به شوراي عالي بازسازي متشكل از رؤساي قوه مقننه، قضائيه 
 طريق همين شورا، بتوانند پيوسته با رهبر انقالب تماس داشته باشند و هم از نظرات حـاج سـيد   و مجريه و نخست وزير افزوده شود تا از اين         

، ابتدا بر سياست نه شرقي و نه غربي جمهوري اسـالمي    نددر جواب مفصلي كه به نامه سران قوا داد        ) ره(امام خميني . احمد آقا استفاده كنند   
متن كامل پاسخ حضرت امام در بخش ضـمايم همـين كتـاب درج شـده          . نشان كردند تأكيد كرده و در خصوص بازسازي مطالبي را خاطر          

 . است

گر   هاي مرموز سلطه    هاي انقالب و وفاداري به شعار استقالل و طرد دست           تأكيد شديد امام بر آرمان    « :  در بخشي از اين نطق آمده است       - ٢
ارت دقيق و هميشگي برسياست جاري كشور و تأييد و تـصويب راهـي كـه    هاي اين پيام است و تأكيد مجدد ايشان بر نظ از كشور، جزء قله   

تواند بسياري از ابهاماتي كه به دست شياطين در جامعـه مـا    اند، هم سياست داخلي و هم سياست خارجي، مي الن كشور در پيش گرفته   مسئو
تأكيد بـر نقـش مـردم در بازسـازي و معـين      .  داشته باشدممكن بوده در اين مقطع پخش بشود و نفوذ بكند و ايجاد دلهره بكند، تأثير شاياني           

هاي شهدا و آسيب ديدگان جنگ هـستند و   ترين قشر جامعه در آينده و امروز كه خانواده      كردن خطوط اساسي بازسازي و توجه به حساس       
كـار گـرفتن نيروهـاي عامـه مـردم در           راهنمايي در اين زمينه، تأكيد بر شكستن طلسم انحصار در امكانات كشور در اختيار قشر مرفـه و بـه                     

كنم كه مجلس شوراي اسالمي از نهادهايي است كه گوش به فرمان  از طرف نمايندگان مجلس خدمت امام عرض مي    . خدمت اداره كشور  
ما هست، هاي ملت و مردم  هاي رهبر انقالب كه همان آرمان    هاي امام است و اميدوار است وظايف خودش را در پياده كردن آرمان              هدايت

دفتـر نـشر معـارف      »  ، جلـد شـشم،    1367هاشمي رفسنجاني، نطق هـاي پـيش از دسـتور سـال             « كتاب   ←» .صالحيت خودش را نشان بدهد    
 .1389انقالب، 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
336  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 همـراه  ،بندرلنگه نماينده] آقاي سيد عبداهللا حسيني [ ظهر. آمدم دفترم بهساعت ده و نيم     
 در مـردم  بـه  نـسبت  كـيش  عمـران  سازمان فشارهاي از. آمد كيش جزيره اهالي از شخصي

معـاون  [ ميـرزاده ] حميـد [ آقاي به. داشت شكايت اسكله از استفاده و مغازه و زمين تيمالك
 . كنند رسيدگي گفتم] اجرايي نخست وزير

 در مـسئوليت  و يتـه كم آينـده  بـراي  و دادند كار گزارش .آمدند كميته فرماندهان عصر
 بـراي  جنتـي  علي آقاي. كردند خواهي نظر اخالقي فساد و مخدر مواد با مبارزه و كردستان

 . آمد نظاميان هاي ترفيع احكام يامضا وكل قوا  فرماندهي دفتر كارهاي انجام
 خارج فرهنگي هاي  وابسته وضع گزارش. آمد ارشاد وزير معاون زاده  تاج مصطفي آقاي
 .كـرد  مـشورت سـعودي    عربـستان ي در خـصوص     تبليغات سياست درباره. فتگ رااز كشور   

 پول با عربستان و نيست مصلحت به مجموعاً و است سني و شيعه تبليغات جنگ است معتقد
 . دارد زيادي نقش االسالمي العالم رابطه و بيشتر خرج و

 در مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قـانون  اصـالح  .رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه به شب
 وزيـر  دربـاره  ،اردبيلـي موسوي   و اي  خامنه آقايان با جلسه از بعد. ماند ناتمامكه   بود دستور

 را افـرادي  همان از يكي كه ست ا اين من نظر. نرسيديم جايي بهاما   ،كرديم بحث بازرگاني
 ؛نمـاييم  تعيـين  را سياسـت  و كنـيم  حمايتش و بپذيريماست،   كرده معرفي وزير نخست كه

 .1رسيدم خانه به وقت دير. ندارند قبول اي امنهخ اهللا آيت
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 ناصـري ] سـيروس [ و الريجـاني ] محمـد جـواد   [ آقايـان . رسـيدم  مجلـس  بهساعت نه و نيم     
 

سـردبير روزنامـه رسـالت      ] اهللا احمـد آذري قمـي       آيـت [رهبر حكومت اسالمي در پيـامي كـه بـراي           « :  راديو اسرائيل در اين روز گفت      - ١
هـايي كـه    آيت اهللا آذري قمي در مقالـه . به وي تذكراتي در مورد دامن نزدن به اختالف نظر موجود بين سران حكومت داده است        فرستاده،  

از هنگام برقـراري آتـش      . گيري كرده بود    اخيراً در روزنامه رسالت به چاپ رسانده، عليه برخي از دست اندركاران جمهوري اسالمي جبهه              
. هاي رقيب تبديل شـده اسـت   هاي مختلف عليه جناح هاي تهران به عرصه تاخت و تاز گروه  ن و عراق، روزنامه   هاي جنگ ايرا    بس در جبهه  

ها خواست به وحدت كشور توجه     حجت االسالم هاشمي رفسنجاني نيز امروز در مجلس شوراي اسالمي به طور ضمني از مسئوالن روزنامه               
هـاي ويـژه خبرگـزاري جمهـوري          گـزارش «نـشريه   : منبـع   » .دت در جامعـه اسـت بپرهيزنـد       هايي كه مانع از ايجاد وح       كرده و از چاپ مقاله    

 .6، صفحه 12/7/1367، »اسالمي



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

337 

 ؛كردنـد  مـشورت  كمـشتر  بيانيـه  متن به راجع و دادند را انگليس با مذاكرات شرح. آمدند
 اظهـار  طـرفين  سـوي  از روابـط  قطـع  از و كنـد  تحـسين  نحوي به انقالب و ايران از انگليس

 خـوب  دبيركل طرح. نداشته پيشرفت گفتند نيويورك مذاكرات به راجع.  نمايد ناخشنودي
 بغداد از خواهي نظر از پس ،ژنو در را جواب گفته و قبول نه و كرده رد نه عراق ولي است
 ماندن روي نبايد ما گفتم. نيست موافق ژنو به مذاكرات انتقال با گفته واليتي دكتر. دهد  مي
 هـم  با آنها ؛عراق و داند  مي خودش و است دبيركل خواست اين .كنيم اصرار نيويورك در

 .شود نمي وارد اي صدمه ما به ،باشند داشته اختالف
 در كميـسيون  نظـرات  بـه  توجه عدم احتمال از. آمدند بودجه و برنامه كميسيون ياعضا
 نظـرات  بـه  داريـم  بنـا  گفـتم  و دادم آنها به دلگرمي. كردند نگراني اظهار بازسازي سياست

 نظـر  اظهار و بررسي براي را بازسازي ستاد ياهپيشنهاد شد قرار و بگذاريم ارج كارشناسي
 . بدهيم كميسيون به

 در گفتنـد . آمدند مشموالن جذب كميسيون ياعضا با همراه افشار] عليرضا[ آقاي ظهر
 و اسـت  زياد خيلي مشموالن مراجعه ،غايب و فراري مشموالن معرفي مهلت يانقضا آستانه
 هـاي   مـاه  براي و بزنند نوبت شد قرار. كنيم جذب توانيم  نمي نفر هزار شصت از بيش ماهانه
 . كنند اضافه را مهلت هم روزي چند و بدهند دفترچه آينده

 چـارت  بارهدر بحث .كشيد طول شب اول تاكه   داشت جلسهس  مجل رئيسه هيأت عصر
 و آمـد  لبنـان  در ايـران  راديـوي  مـديرعامل  انـصاريان  آقـاي  شـب  سـر . بـود  مجلس ادارات
 ضعف و بودجه كمي از. دندار برنامه ساعت 14 و كارمند يكصد حدود گفت. داد گزارش
 وزارت اداره تحـت  ؛شـت دا گلـه  امـور  تداخل از و تبليغات سياست نبودن معلوم و تدارك

 .آمدم خانه به و كردم كار نه  ساعت تا. استاسالمي  ارشادفرهنگ و 
 

 1988 اكتبر 6                       1409 صفر 24   |   1367 مهر 14 پنجشنبه
 

 مـذاكرات  در مختصري پيشرفت از خبر ها  گزارش در. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 و ايـالم  نماينـدگان  بـا . مانـدم  علنـي  جلـسه  در ده و نـيم      تسـاع  تـا . بود نيويورك در صلح

 و مالقـات  ،سـپاه  تـداركات  مسئوالن با تنفس در. شد گذاشته استان دو به سفر قرار باختران
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 نماينـدگان سـازماني    منـازل  دربـاره كـه    داشـت  كوتاهي جلسه رئيسه هيأت. كردم صحبت
 . شد صحبت
 هـم  جنگ مهاجر كه كشور غرب مرزي قمناط شهداي هاي  خانواده از زيادي عده ظهر
 رسـيده  ديـر  ؛آمدنـد  روسـتاها  و قـصرشيرين  و شـهر   نفـت  و سومار و غرب  گيالن از ،هستند
 . 1كردم برايشان كوتاهي صحبت .بودند كوفته و خسته و بودند

 وضـع  .انـد   راضي ؛دادندرا   بلغارستان به سفر گزارش .آمدند المجالس  بين هيأت ياعضا
 و معلـول  ورزشـكاران  عـصر . اسـت  بهتر جهاني مراكز در 598 قطعنامهيرش  پذ از بعد ايران
 بـراي  .رونـد   مـي  ورزشـكار  35. بودند سئول عازم المپيك مسابقات در شركت براي جانباز
 . كنند مي شركت كشور شصت از. 2نمودم تشويق و كردم صحبت آنها

 پاسـداران  بـا . آمـد  خـداحافظي  و مـشورت  براي عمان در ايران   جديد سفير عرب آقاي
 مـذاكره  بـراي  سـعيدالذاكرين  آقـاي . كـردم  صـحبت  مـسكن  تهيـه  و وظايف تقسيم درباره
 ايـران  بـه  مـن  دعـوت  بـه  كـه  آمـد  سيرالئون مجلس رئيس نوازي مهمان و تشريفات درباره

 
هاي معظم شهداي قصر شيرين، گيالن غرب، سرپل ذهاب، نفت شـهر و خـسروي حـضور داشـتند،               در اين ديدار كه جمعي از خانواده       - ١

شويد، بيـشترين رنـج را در        هداي مناطق آسيب ديده كه جزو مهاجرين جنگ محسوب مي         هاي ش   تحقيقاً شما خانواده  « : آقاي هاشمي گفت  
اگر خانواده شهدا فقط در راه خدا شهيد دادند، شما بازماندگان . ايد و بيشترين حق را به گردن اين كشور و انقالب داريد دوران جنگ برده  

 بعد از هـشت سـال تحمـل مـرارت و دفـاع، امـروز پـيش خداونـد و در تـاريخ          ما. ايد شهدا، عالوه بر آن از شهرهاي خودتان نيز آواره شده   
سربلنديم كه همه امكانات شيطاني دنيا كه دست به دست هم داده بودند تا اين مردم و اين انقالب را بشكنند، كاري نتوانستند انجام دهند و                      

دفتـر نـشر   » ،1367هـاي سـال    هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني   «ب  كتا←» .مردم سربلند با حفظ انقالب و كشورشان، توانستند مقاومت كنند    
 .1389معارف انقالب، 

ها حـضور داشـتند،       هاي ملي اعزامي به هشتمين دوره المپيك معلولين به همراه مربيان و سرپرستان اين تيم                 در اين ديدار كه اعضاي تيم      - ٢
آنگـاه  . هـاي اعزامـي  ارائـه كـرد     هاي اين فدراسيون و برنامه تـيم  ز برنامهابتدا آقاي سرخيل رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين، گزارشي ا         

نشاطي كه در روحيه برادران جانباز و       . ما خوشحاليم از ديدار با شما برادراني كه عازم مسافرت خوب ورزشي هستيد            « : آقاي هاشمي گفت  
هـاي شـما در       پخش اخبـار موفقيـت    . ا گروه قابل توجهي هستيد    شم. شود، مايه اميدواري است و اينها از اثرات ورزش است           معلول ديده مي  

هـا    اي كاش كه تمام جانبازان و معلـولين در ورزش         . تواند روي جانبازان و معلولين جامعه ما اثر جدي داشته باشد            المللي، مي   هاي بين   صحنه
در جامعه اسالمي . الً كل ورزش همين طور استاصو. ما بايد بخش ورزشي جانبازان عزيز را تقويت كنيم     . كردند  به طور جدي شركت مي    

اينها جواناني هستند كـه خـود را بـه          . هاي سرسبد ما هستند     جانبازان و معلولين گل   . ما ورزش هنوز حداقل موقعيت خود را پيدا نكرده است         
اند، خيلـي بيـشتر       زي كه بدست آورده   چون آن چي  . اند راضي هستند    اند و از اين اقدامي كه كرده        خاطر خدا و انقالب به اين وضع درآورده       

بنابراين شماها همه بايد از لحاظ روحي محكم و قوي . اند و اينها همه پيش خداوند اجر خصوصي دارند      ازآن چيزي است كه از دست داده      
هاشـمي  «كتـاب   ←» .هاي خوب يك امتحان الهـي اسـت    صدمه ديدن براي انسان   . چون خداوند چيزي را از شما دريغ نخواهد كرد        . باشيد

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني
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 .آمدم منزل به و كردم كار دفترم درهشت  ساعت تا. آيد مي
 
 

 1988 اكتبر 7                            1409 صفر 25   |    1367 مهر 15 جمعه
 

 مـن  مهمـان . شد تهران وارد سيرالئون مجلس رئيس ] آقاي ويليام كنته  [،  صبح چهار ساعت
 خـودم . شـود  رسـمي  اسـتقبال  نيـست  معمـول  ،شـده  وارد شب نيمه از بعد چون ولي ،است
 فقـه  دربـاره  مطالعـه  و اسـتراحت  بـه وقـتم   . اسـت  همـين  نظـرش  هـم  خارجه وزارت .نرفتم

 . گذشت حكومتي
 وضـع  بـه  بيـشتر  توجـه  بر و خواست كمك زينب جامعه برايو   آمد عباسي خانم عصر
 بـراي  و آمد بهشتي شهيد همسر. داشت تأكيد اسالمي آزاد دانشگاه فرهنگي امور و اخالق
  .كرد استمداد، است خريده شهيد اديبن از كه منزلي سند گرفتن
 موشـك  انبـوه  توليـد  كارخانـه  سـاخت  و دشخـو  كارهاي از شرحي .آمد محسن شب

 آقـــاي از. داد چــين  از تكنولــوژي  انتقــال  لــزوم  و htpb ســوخت  بــا  جامــد  ســوخت 
 ظهر تا گفت. كردم سئوال سيرالئون مجلس رئيس از پذيرايي كيفيت درباره سعيدالذاكرين

 . دان خواسته خريد براي پول بعضاً و اند رفته زهرا بهشت به عصر و اند كرده استراحت
 
 1988 اكتبر 8                               1409 صفر 26   |   1367 مهر 16 شنبه

 
 در مــصلحت تــشخيص مجمــع مــصوبه مــورد در كــه كــردم پيــشنهاد اي خامنــه اهللا آيــت بــه

 بـه  تـذكري  ،كشور از خارج به والدين همراهي بدون كودكان رفتن از جلوگيري خصوص
 داشـته  مـستقل  رواديـد  گرچـه  ،نـشوند  والـدين  همراه دكانكو رفتن مانع كه بدهند مجريان
 . باشند

 حـاكم  حـزب  عليـه  الجزاير مردم قيام ها  گزارش در. رفتم مجلس بهساعت هشت و نيم     
 هـاي   سياسـت  قيـام،  بهانـه . اسـت  هشد مردم كشتار و نظامي حكومت به منجر كه است مهم

هـم بـوده     يوگـسالوي ور  كـش  هـاي   بخـش  از بعضي در هم آن شبيه و است اقتصادي جديد
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 . است
 تـا . آمد مجلس به مالقات براي ،آمده ايران به من دعوت به كه سيرالئون مجلس رئيس

 و خودش. داشتيم اي  دوستانه و طوالني مذاكره. رفتم استقبال به پايين طبقه در آسانسور پاي
ــ همگــي . انــدمــسلمان همراهــانش از نفــر ســه و  مــسيحي همراهــانش از نفــر يــك  دهنماين

 شـوخي  ؛ بـه  متعـادل  هاي  هيكل و اندام مسلمانان و دارند بزرگي جثه مسيحي دو. اند  مجلس
 مجلـس  بـه  نماينـدگان  انتقـال  و نقـل  بـراي  بوس  ميني چند كه خواست. گفتم آنها به را اين

، نـدارد  حـصار  و شـده  سـاخته  اي  تپـه  فـراز  بر كه مجلسشان براي نيز و كنيم هديه سيرالئون
 و معمـولي  تعارفـات  حـدود  در مـذاكرات . نيـست  مهمـي  تقاضـاي  تمگفـ  ؛بكشيم حصاري
 . بود سياسي

 براي باز دست با كه داد را چين نظامي عاليرتبه هيأت آمدن گزارش .آمد رياضي آقاي
 نظـامي  خريـدهاي  نظـارت  كميـسيون  كار ادامه درباره و اند  آمده تسليحاتي نيازهاي فروش

 سـپاه  فرمانـده  از. آمـد  سـپاه  انتشارات و تبليغات مسئول طباطبائي آقاي عصر. كرد مشورت
 كارهـاي  از را او خواهنـد    مي كه حالي در ؛كرد سئوال سپاه در ماندن درباره و داشت انتقاد

 . بماند گفتم. كنند منتقل مشاورت سمت به فرهنگي و اجرايي
 مـسائل  و مجلـس  در خودشـان  خـط  مواضـع  دربـاره . آمد نوري ناطق] علي اكبر [ آقاي

 جلـسه  شـب . نمود من سوي از جمهوري رياست پذيرش بر اصرار  او. كرد مشورت يجار
 مدعي. داد را نيويورك مذاكرات گزارش واليتي دكتر. بود وزير نخست دفتر درقوا   سران
 قبـول  عـراق  گرچـه  ،شـده  مـشاهده  كار در پيشرفت ،دبيركل با خصوصي جلسات در است
 عربـستان  نفـت  وزيـر  بـا  ،اوپـك  كميتـه  حاشـيه  رد كـه  شـد  داده اجازه نفت وزير به .ندارد

 .رسيدم خانه به وقت دير. نمايد مذاكره روابط اصالح برايسعودي 
 
 

 1988 اكتبر 9                          1409 صفر 27   |   1367 مهر 17 يكشنبه
 
 مراسـم  براي. كردم مطالعه فقهي احكام در مصلحت نقش درباره منزل در صبح ساعت نه  تا

  . رفتم تهران دانشگاه به اول نفرهاي و ممتاز دانشجويان جوايز دادن و يتحصيل سال شروع
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 ها اهداي جوايز در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه
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 . 1داشتم سخنراني .كشيد طول ظهر تا
 هيـأت  بـا  مـذاكره  اجـازه  گـرفتن  بـراي ] فرمانده نيروي هوايي   [ ستاري] منصور[ تيمسار

] آقـاي علـي شـمخاني     [. آمـد  هـوايي  نيـروي  كارهاي گزارش و هواپيما گرفتن براي چيني
 ميـانجي  نيروهـاي  و جبهـه  و جـاري  مـسائل  و موضـوع  همـين  در مـشورت  براي سپاه وزير

 .آمد سپاه وزارت كار گزارش و ملل سازمان
 آنهـا  بـراي  .دادنـد  كـار  گـزارش . آمدنـد  جنـگ  مهـاجران  بنيـاد  ادارات مسئوالن عصر
 ميليـارد  ده و دادنـد  توضـيح  را بازسـازي  رنامـه ب .آمدند معاونان و نفت وزير .كردم صحبت
 پتروشيمي و گاز و نفت هاي  طرح كردن كامل براي ارزي اعتبار ،آينده سال پنج براي دالر

 بـراي  امـروز  مهـدي . آمـدم  منـزل  بـه  و كـردم  كار دفترم در شب هشت ساعت تا. خواستند
 او در رشته مهندسي     .آمد بش آخر و    بود رفته شيرازبه   نظامي الكترونيكي صنايع از بازديد
 .كند مخابرات دانشگاه تهران تحصيل مي برق و

 
 1988 اكتبر 10                       1409 صفر 28   |   1367 مهر 18 دوشنبه

 
 از پـس ] اروپـا [ هاي  بازسازي درباره مطالعه بهوقتم   بيشتر .نداشتم زيادي كار .بودم منزل در

 و دادم تـذكري  هـا   چينـي  بـا  مـذاكره  مورد در شمخاني يآقا به.گذشت دوم جهاني جنگ
 و لـشكرها  بـراي  فرمانـده  دو نصب براي]  فرمانده نيروي زميني ارتش   [ سعدي يحسن آقاي
 .آمدند بستگان از جمعي عصر. گرفت اجازه تلفني ،ها تيپ

 
 1988 اكتبر 11                        1409 صفر 29   |   1367 مهر 19 شنبه سه

 
 بـراي  ،علنـي  جلسه افتتاح از پس. كردم كار دفتر در ساعت هشت صبح   تا. رفتيم مجلس به

 
ها در بازسازي كشور جهت حفظ استقالل تأكيـد كـرد و خواسـتار بـازنگري و                آقاي هاشمي در اين سخنراني بر اولويت نقش دانشگاه         - ١

بر لزوم جذب هـر چـه بيـشتر نيروهـاي عالقمنـد بـه همكـاري بـا         ايشان همچنين . هاي اخير شد هاي اجرايي مديريت در سال    نقادي در شيوه  
نبايد با شعارهاي جوان پسندانه، سـدي در راه حركـت   «: ايشان در بخش ديگري از سخنان خود تصريح نمود      . جمهوري اسالمي تأكيد كرد   

هاشـمي رفـسنجاني،   « كتـاب  ←» .فريـب داد شعارها همه مقدس هستند، اما نبايد با اين شعارها، مردم و خود را        . بازسازي كشور ايجاد كرد   
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367سخنراني هاي سال 
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 طـول  ظهـر  تـا كه   رفتم جمهوري رياست دفتر به بازسازي سياست بررسي جلسه در شركت
 مـورد  در و باشـد  داشـته  تقـدم  مخروبـه  شـهرهاي  در مسكن ساخت كه شد تصويب .كشيد

 دربـاره  .شود بررسي تر مناسب نقطه به شهر انتقالو   مردم اسكان براي ،مهران و قصرشيرين
 . شد مذاكره جنگ معلوالن و شهدا هاي خانواده به توجه

 و رفتـه  مـا  سـفارتخانه  به آلمان در عراق سفارت مأمور كه آورد خبر .آمد واليتي دكتر
 سـازمان  چـشم  از دور بـه  خـصوصي  مـذاكره  براي من سوي از اي  نماينده كه كرده پيشنهاد

 را خود خواهد  مي حيله اين با عراق اينكه احتمال ؛كرديم مشورت. شود انتخاب آنها اب ملل
 ،دهـد  نجـات  ،شـود   مـي  وارد او بر امنيت شوراي و ملل سازمان طريق از كه جهاني فشار از
 در ما بودن جدي ابراز ضمن و برود خارجه وزارت مأموران از يكي شد قرار لذا .نيست كم

 . شود انجام بايد دبيركل نظر زير و قطعنامه كار روال همان در تمذاكرا كه بگويد صلح
 بقيـه  خواسـته  ايشان كه داد را منتظري اهللا  آيت با مالقات گزارش احمدآقا ،ناهار از بعد
 را جلـسه  نظـر  شد قرار. شوند آزاد زندان از] هاشمي قهدريجاني [ مهدي سيد گروه ياعضا

 از سـفيرمان  سخائي آقاي عصر. رفتم مجلس به تراحتاس براي. كنند منتقل امام به احمدآقا
 و بيش از يك ميليون ريـال وجـه          طالشامل چهارصد گرم    [ آنجا مردم هداياي و آمد دوبي
 جات  ميوه صدور جهت در تجارت توسعه خواستار دوبي گفت و آورد را جنگ براي]  نقد

 . است خودش وارداتي صنعتي كاالهاي و اجناس مقابل در ايران
 اجـازه  فرانـسه  بـا  مذاكره ادامه برايو   آمد] مشاور نخست وزير  [ كنگرلو] محسن[ ايآق

 قبلـي  مـذاكرات  دوره درچون   ،نيستند موافق قوا سران كه گفتم. كند سفر آنجا به خواست
 . نكردند عمل خود تعهدات به ها فرانسوي و نشده عمل خوب

 زنجـاني ]  روغنـي  سعودمـ [ و نبـوي ] بهـزاد [ و فيروزآبـادي ] سـيد حـسن   [ و وزير نخست
 و پدافنـدي  خطـوط  و رفـاهي  بيمـه  تقويـت  و تـسليحاتي  خريـدهاي  سياسـت  بـراي  .آمدند

 تـشخيص  مجمـع  جلـسه  بـه  شب. كرديم مذاكره كل ستاد مسائل و سپاه و ارتش تشكيالت
 بـه  و شـد  بحـث  موادمخـدر  بـا  مبـارزه  و دولتـي  غيـر  مـدارس  اليحه درباره. رفتم مصلحت
 . داديم گوش حكومتي تعزيرات اثر مورد در كشور كل سيبازرسازمان  گزارش
 زيـادي  كـار  ،فردا برنامه براي محافظان چون. رفتم مجلس به استراحت براي شام از بعد
 باشند داشته را فردا امور تنظيم فرصت تا  نروم منزل به كه خواستند ،داشتند
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 1988 اكتبر 12                   1409 صفر 30  |    1367 مهر 20 چهارشنبه
 
 مجلـس  جـوار  در افـسري  دانـشكده  محوطـه  بـه . كـردم  كار دفترم در هشت صبح  ساعت تا

 بازديـد  بـراي  كرج اطرافبه   ارتشيان و سپاهيان از جمعي با همراه كوپتر  هلي چهار با. رفتم
. رفـتم  هـوا  به زمين چيني موشك آموزشي سايت در سپاه كوپتري  هلي و موشكي مراكز از
 عمليـات  سـايت  از سـپس  و تعميراتـي  كارگاهـاي  و مونتـاژ  سالن و آموزشي ايه  كالس از

 سـپاه  هـوايي  نيروي پدافند فرمانده گزارش و ديديم را عملياتي مانور وكرديم   بازديد خيبر
 . شنيديم را

 .بودنـد  آمـوزش  تحـت  ها  خلبان. رفتيم كرج پرديس كنار در فتح كوپتري  هلي پايگاه به
 شركت اننخلبا يالتحصيل  فارغ مراسم در و كرديم بازديد آموزشي جديد كوپترهاي  هلي از

 بـه  حركـت  سپس و ناهار و نماز. 1كردم صحبت آنها براي ،گزارش استماع از پس .كرديم
 رئيـسه  هيـأت  جلـسه بـه   سپس وكردم  استراحت. رسيدم مجلس به   ساعت دو و ربع   ؛تهران
 . رفتم

 نارنجـستان  بـه  ،دادم  مـي  سـيرالئوني  انـان مهم افتخـار  بـه  كه شام مراسم در شركت براي
 نه و دارند صنعتي نه. اند  مانده عقب خيلي. كردم سيرالئون اوضاع از زيادي سئواالت .رفتيم
 در كـه  بـدهيم  آنهـا  بـه  دالر هـزار  بيست كه كردند تقاضا رسماً. فقيرند ؛توجهي قابل توليد

 ،شود حواله لندن به بوده قرار آنها حقوق. كنند خرج خود امور براي انگلستان در مراجعت
 بعد. كرديم موافقت ،خارجه وزارت و رئيسه هيأت با مشورت پس از است؛   نرسيده لندن به
 بـا  روابـط  منجملـه  ،خـارجي  سياسـت  و سياسي مسائل درباره واليتي دكتر با مراسم پايان از

 
. اند، اعطاء شـد   ماه دوره آموزش را طي كرده19كوپترگواهينامه خلبانان برگزيده كه       در مراسم پاياني اولين دوره آموزش خلباني هلي        - ١

هـاي    ابتكاراتي كه در به كارگيري موشـك      . خش تربيت خلبان از بركات جنگ است      هاي ثمرب   حركت«: در اين مراسم آقاي هاشمي گفت     
ها به موشك زمين به زمين انجام شده، از كارهايي است كه اگر به نقطه مطلوب برسد، كشور از نظر    زمين به هوا و تغيير سيستم اين موشك       

هـاي موشـكي     سالمي به يك قدرت قابل قبول در زمينه سيستم        وقتي براي دنيا روشن شد كه جمهوري ا       . دفاعي اسلحه خوبي خواهد داشت    
اميـدوارم كـه حركـت      . توان با آن جنگيد و به همين دليل از ختم جنگ اسـتقبال كـرد                در سطح منطقه تبديل شده است، قبول كرد كه نمي         

 است كه بايد هم در زمان صـلح  اين كاري. هاي موشكي متوقف نشود و الگوي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه باشد      ساخت سيستم 
هـاي سـال    هاشمي رفـسنجاني، سـخنراني  « كتاب  ←» .هم در حالت جنگ صورت گيرد و كارهاي انجام شده نيز بايد بدون وقفه ادامه يابد               

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367
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 . رفتم 

                                                

 .كرديم صحبت انگليس
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 بـه   سـيرالئون  مجلـس  رئـيس  بدرقـه  بـراي  نمـاز  از پس. شدم بيدار صبحساعت چهار و نيم     
 تـا  .شـد  انجـام  نفرمـان  دو هـر  بـا  كوتـاهي  مـصاحبه  و كرد قرائت اي  بيانيهاو  . رفتم فرودگاه
 . كردند پرواز هما با .كردم بدرقه فرودگاه صحن
 جلـسه  در يازدهساعت  تا و خواندم را ها  گزارش  صبح ساعت هشت  تاو   رفتم مجلس به
نـصب   بـراي . 1كـردم  صـحبت  برايـشان  د كـه    بودنـ  آمـده  شـهريار  هاي  بسيجي. بودم علني

پزشكي دندانبه  دندان روكش
 بيـشتر  توجـه  جهت در يياهپيشنهادو   آمد قروه نماينده رحيمي] محمد رضا [ آقاي ظهر

 آبادكتول علي نماينده] آقاي عين اهللا عالء   [. داشت آنها ماداعت جلب براي كردستان مردم به
[=  نزاجـا  فرمانـده  عـصر . بـرود  خـارج  بـه  معالجه براي شده توصيه او به و كرده سكته. آمد

 اصـالح  دربـاره . خواسـت  كمـك  و داد را ها  جبهه وضع گزارش. آمد] نيروي زميني ارتش  
 . شد مذاكره پدافند خطوط

 را روابـط  تجديـد  بـراي  ژنـو  در انگليس با مذاكره جريان  و دآم واعظي] محمود[ آقاي
 . شود برخورد استغناء باو  نشود اصراري اعالن زمان و بيانيه روي گفتم. گفت

 از هـا   سـوري . كـرد  مـشورت  سـوريه  به فتنحكيم آمد و براي ر    ] سيد محمد باقر  [ آقاي

 
بسيج يك حركـت مردمـي و   «: منطقه شهريار گفت آقاي هاشمي در ديدار با گروهي از خواهران و برادران بسيجي، سپاهي و جهادگر              - ١

حضور بسيج در جنگ بـه مثابـه     . ترين مسئله كشور را كه جنگ بود، حل كرد          ترين شرايط وارد ميدان شد و مشكل        عميق بود كه در سخت    
هـاي   ين حماسه آفرينياند، هرگز دوران شير جواناني كه از جنگ فارغ و وارد زندگي عادي خود شده   . اي مقدس باقي خواهد ماند      اسطوره

. نسلي كه جهاد و فداكاري كرده و در راه خداوند قرباني داده است، به انقالب خويش وفادار خواهد ماند. گذشته را فراموش نخواهند كرد
ده كشور را تا هايي كه به همراه داشت، آثار ذيقيمتي را در ابعاد مختلف در تاريخ باقي خواهد گذاشت و آين ها و خرابي جنگ با همه تلخي

اينكه جمهوري اسالمي به تنهايي از انقالبش دفاع و آن را حفظ كرده، از آثار مستقيم جنگ . هاي طوالني تحت تأثير قرار خواهد داد مدت
  كتـاب  ←» .تـوانيم تـاريخ خودمـان را حفـظ كنـيم            ما از بركات اين دوران پر نشيب و فراز بايد استفاده بريم و به هر شـكل كـه مـي                    . است

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال «
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 ريـ دا مركـز  هـم  سـوريه  در ،عـراق  بعـث  عليـه  مبارزه براي كه اند  كرده دعوت اعال مجلس
 عراقـي  معـارض  نيروهـاي  سـاير  بـا  مـشترك  ميثاق يامضا تا شد قرار .كردم موافقت ؛كنند
 از پـول  نيـستند  مايـل  ولي كنند، موافقت سوريه در رزمنده نيروهاي استقرار با و ندوبر پيش

 كـه  خواهنـد   مـي  .كـردم  موافقـت . بدهـد  را مخـارج  ايـران  كـه  خواهند  مي و بگيرند سوريه
 مجلـس  امـر  تحـت  و خارج سپاهيان كنترل از ،روند  مي سوريه به كه عراقي مسلح وهاينير
 . آيند در عالا

 بـراي  و داد را آلمـان  بـه  سـفر  گـزارش . آمد مركزي بانك رئيس] آقاي مجيد قاسمي  [
 .بودند مان مهمان بستگان .آمدم خانه به. كرد استمداد ارزي منابع تأمين
 
 

 1988 اكتبر 14                   1409 االول ربيع 2   |   1367 مهر 22 جمعه
 
 بـه  جمعـه  اقامـه  بـراي . كردم مطالعه جمعه هاي خطبه براي منزل در صبح ساعت ده و نيم    تا

 مرحـوم  امـروز  كـه  ،رفـت  الهدي  علم خانم جنازه تشييع براي عفت. 1رفتيم] تهران[ دانشگاه
 در كـه  كـرد  تلفـن  خـارجي  سياسـت  بـه  راجع مطالبي تذكر براي واليتي دكتر. 2است شده
 جمعـه  نمـاز  در ،لبنـان  مـسائل  و 3فـارس  خلـيج  جنـوب  كـشورهاي  با روابط تلطيف جهت

 
هاي مستكبران دنبال شد و درباره صـفت انتقـاد ناپـذيري مـستكبران و                 در خطبه اول ادامه بحث استضعاف و استكبار با موضوع ويژگي           - ١

خطبه دوم نماز به .  آيات الهي و احاديث و روايات، مطالبي بيان شدبركات انتقاد سازنده و حق بشريت نسبت به مديران جوامع، با استفاده از
شـده اسـت، دربـاره    » سـازندگي «بحث بازسازي كشور اختصاص يافت و خطيب جمعه با اعالم اينكه كـشور وارد مرحلـه جديـدي بـه نـام                      

 و مزاحمت مزدوران اجانب، تحليـل جـامعي بـه    درد المللي، مرفهان بي امكانات داخلي بازسازي، موانع و مشكالت بازسازي شامل موانع بين    
» ، جلد دهـم،   1367هاي جمعه سال     هاشمي رفسنجاني، خطبه  « كتاب   ←ها    براي مطالعه متن كامل خطبه    . نمازگزاران جمعه تهران ارائه كرد    

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، 

او از جمله زنان مبارز و انقالبـي بـود كـه     . انده سپاه هويزه بود    بانوي مكرمه حاجيه بي بي علم الهدي، مادر شهيد حسين علم الهدي فرم             - ٢
بـانو علـم الهـدي    . آموخـت  گذرانيد و به آنان درس مقاومت مـي  پس از شهادت فرزندش، بيشتر وقت خود را با مادران و همسران شهدا مي     

 . در هويزه مدفون گرديداي براي خانواده شهدا درگذشت و پيكر او در كنار فرزندش چند ساعت پس از پايان جلسه

هاي  براي افزايش قيمت] فارس[اكبر هاشمي رفسنجاني اعالم كرد كه تهران بايستي با كشورهاي عرب خليج« :  خبرگزاري رويتر گفت- ٣
براي كشورهاي عـرب حـوزه خلـيج    » گانه شعارهاي بچه«گفت،    رفسنجاني كه در مراسم نماز جمعه در تهران سخن مي         . نفت همكاري كند  

هـا و كـاهش درآمـدهاي كليـه كـشورهاي توليـد كننـده نفـت                   هاي نفت كه باعـث تـضعيف قيمـت          را كه منجر به انشعاب سياست     ] فارس[
 وي با ايـن سـئوال كـه   » .فارس منازعه كنيم هيچ دليلي وجود ندارد كه با كشورهاي خليج« :  گفتوي. گردد، مورد نكوهش قرار داد      مي
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 . بگويم
 ،بازسـازي  سياسـت  دربـاره . نبود وزير نخست .داشتيم امام دفتر درقوا   سران جلسه شب
. شـد  مـذاكره  اساسي قانون اصالح و امام امداد كميته و جنگ مجروحان امور كردن منتقل
 و كنـيم  بررسـي  دادنـد  اجـازه  و اسـت  خـوب  حالـشان  .كردنـد  شـركت  جلـسه  در هم امام

 و كـرديم  مذاكره بازسازي امور در مشاور كميسيون درباره. شود تهيه اصالحي ياهپيشنهاد
 . 1گرفتيم نظر در را افرادي

 
 
 1988 اكتبر 15                    1409 االول ربيع 3   |   1367 مهر 23 شنبه

 
ــاعت ــبح  س ــشت ص ــه ه ــاه ب ــاد فرودگ ــيم  مهرآب ــپس ورفت ــراه س ــدگان هم ــتان نماين  اس

 
      ايـن آشـتي    » .اگر به منازعه خود ادامه دهيم، وضع به همين شكل باقي خواهد ماند            «: ر فروخته شود، گفت    دال 11چرا بايد هر بشكه نفت

را بـه لبريـز   ] فـارس [ايران، توليد كننـدگان نفـت در حـوزه خلـيج           . است] فارس[ترين موضع تهران نسبت به كشورهاي حوزه خليج          جويانه
: رفسنجاني گفت.  دالر براي هر بشكه كه بوسيله اوپك تعيين شده، متهم كرده است18ها به حدود نصف  كردن بازار و پايين آوردن قيمت

توانند اوضاع را كه فقط بـه نفـع           مي] فارس[ها و قبول يك سياست مشترك نفتي،  ايران و توليد كنندگان نفت خليج                 با كنار نهادن دشمني   «
امي كه از عـدم حـضور ايـران در اجـالس وزراي اطالعـات كـشورهاي                 پادشاه عربستان سعودي هنگ   » .كشورهاي صنعتي است، تغيير دهند    

به دنبال آتش بـس بيـستم       ] فارس[تهران و چندين كشور عرب خليج       . اسالمي در جده ابراز تأسف كرد، شاخه زيتوني را به تهران نشان داد            
نـشريه ويـژه خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي،      : منبـع » .انـد  در جنگ ايران و عراق، بهبـود روابـط خـود را شـروع كـرده     ]  مرداد29[ماه اوت  

 .5، صفحه 22/7/1367

تواند مـانع از      آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران به  وجود موانعي در ايران اشاره كرد كه مي               «:  خبرگزاري فرانسه گزارش داد    - ١
وي هنگـام نمـاز جمعـه    . اسـت ... هـا و   دس مـĤب هاي بازسازي در كشور شوند و گفت اين موانع عمدتاً از جانب متعصبان، مق              اجراي طرح 

با وجود ايـن وي گفـت متعـصبان و    . هاي بازسازي، منابع طبيعي و انساني فراواني در اختيار دارد    خاطرنشان كرد كه ايران براي اجراي طرح      
] امـام . [ت به سوي بازسازي شـوند خواهند مانع از حرك افكنانه مي مقدس مĤبان و عمال خود فروخته به شرق و غرب با طرح شعارهاي تفرقه   

ويژه نفت و  هاي طبيعي ايران به آقاي رفسنجاني سپس ضمن اشاره به ثروت    . خميني از مسئوالن ايران خواست تا وحدت خود را حفظ كنند          
روالكتريك  اسـتفاده  هاي هيد براي ايران امكان دارد تا از بيست ميليارد متر مكعب آب شيرين اروند رود در زمينه طرح«: مواد معدني گفت 

هـاي    التحـصيل از دانـشگاه      هـا هـزار ايرانـي فـارغ         در پايان آقاي رفسنجاني ضمن تأكيد بر نيروي چهارصد هزار دانشجو افزود كـه ده              » .كند
 23/7/67نـشريه ويـژه خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي،           : منبـع » .هاي بازسازي شركت كنند     توانند به كشور بازگردند و در طرح        خارجي مي 

 .5صفحه 
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 رسمي استقبال فرودگاه در. كرديم پرواز باختران به 2شاهين با 1ايالم و] كرمانشاه[=باختران
 و جمعـه  ائمـه  و شـهر  مـسئوالن . رفتـيم  اسـتانداري  محل به. باريد  مي هم شديدي باران. بود

 . 3كردم صحبت آنها براي .شدند جمع جماعات
 سـالگرد  مراسـم  در. 4رفتـيم  بهـشتي  شـهيد  ورزشـگاه  به استراحت و ناهار و نماز از بعد
 ،بـاران  خاطر به. بودند زياد ها  نظامي ؛كردم صحبت مردم اجتماع در ،اصفهاني اشرفي شهيد

بـه   مشكالتي و نداشت را حاضر مردم گنجايش كه شد برگزار پوشيده سر سالن در اجتماع
 و هرمزگـان ، لرسـتان،    همـدان  از .داشـتيم  مـذاكره  و جلسه جمعه ائمه با شب اول. آورد ربا

 . بودند آمده هم ايالم
 امنيـت،  برق، آب، درباره. داشتيم جلسه تأمين شوراي و استان كل مديران با شام از بعد

 مـشكل  جمعـه  ائمـه  و كردنـد  استمداد و دادند گزارش ... و بهداشت بازسازي، كشاورزي،

 
 نمايندگان استان كرمانشاه در مجلس سوم آقايان سيد جليل سيد زاده، محمد اشرفي اصفهاني، ارسـالن صـفائي پـور، علـي محمـد بابـا                         - ١

خامسي، محمد حسين جهانگيري، نعمت اهللا اسدي، عليرضا رستمي و وحيد احمدي و نمايندگان استان ايالم نيز علي كرم محمديان و سيد                      
 . بودندمحمد حائري

پيش از پيروزي انقالب اسالمي، براي محمدرضا شاه پهلوي تهيه شـده بـود و               هاي    سال بود كه در     707  شاهين، هواپيماي ويژه بوينگ       - ٢
 .نام پرنده شاهين را برآن گذاشته بودند

فـاعي و عمرانـي باشـد و همـان     هـاي د    اي از سياسـت     سياست بازسازي غرب كشور بايـد آميـزه       «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است       - ٣
اند، در ايام بازسازي نيز بايد با ارائه تجارب خود در  امـر سـازندگي و عمـران منطقـه              نيروهايي كه نقش مؤثري در دفاع از كشور ايفا كرده         

همـه  « : آيـد، گفـت   ايشان با اشاره به اينكه ممكن است با پايان قطعي جنگ دوره جديدي در شيوه مديريت كشور بـه وجـود                      » .فعال باشند 
اي كـه قـرار       انـد و در برنامـه       هاي بازسازي خود را به ستاد بازسازي كشور ارائه داده           هاي اجرايي كشور نيازها و طرح       ها و دستگاه    وزارتخانه

انـد،    ردهجوانان بسيجي كه در طول جنگ نقش مهمي ايفا كـ          . است در اين زمينه تدوين شود، مناطق جنگ زده بايد در اولويت قرار گيرند             
هاي بازسازي كشور به كار گرفته شوند و مطمئناً  اين جوانان همـان طـور كـه در طـول          هاي توليدي، خدماتي و ساير فعاليت       بايد در تعاوني  

واحـدهاي  . اند، در طول برنامه بازسازي كشور نيز امكانات موجود را به نحو مؤثر و مفيد مورد اسـتفاده قـرار خواهنـد داد     جنگ عمل كرده  
انـد،    مهندسي و فني ارتش و سپاه پاسداران نيز در صورت مشخص شدن سرنوشت جنگ، همچنان كه تاكنون نقش دفاع از كشور را داشته                      

هاشـمي رفـسنجاني،   « كتـاب  ←» .بايستي نقش مؤثري در بازسازي كشور داشته باشـند و تجـارب مـؤثر خـود را در ايـن مـسير قـرار دهنـد               
 .1389نشر معارف انقالب، دفتر » ،1367هاي سال  سخنراني

هاي عظيم جهاني را زيبـاتر    آقاي هاشمي در مراسم سالروز شهادت چهارمين شهيد محراب، مقاومت كنوني ملت ايران در مقابل توطئه                - ۴
د كـه   تـوان پـي بـر       بـا مطالعـه تـاريخ مـي       . مردم ما بـه تنهـايي اسـتكبار جهـاني را شكـست            «: و گوياتر از شرايط صدر اسالم دانست و گفت        

هاي اسالم نزد  ولي امروز ايران به عنوان حقيقت و آرمان. اند ها عليه هيچ انقالبي مانند انقالب اسالمي ايران، سرمايه گذاري نكرده       ابرقدرت
ر منطقـه  اين شهيد بزرگ به راستي منشاء نور و خيـر د         «: اهللا اشرفي اصفهاني گفت    ايشان با اشاره به شهادت آيت     » .شود  مردم دنيا شناخته مي   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ←» .است و بر ما حق بزرگي دارد
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 اسـتراحت  بـه  وقـت  ديـر . كردنـد  جـويي   چـاره  را اساسي كاالهاي كمبود و متاهل سربازان
 .پرداختم

 
 

 1988 اكتبر 16                  1409 االول ربيع 4   |   1367 مهر 24 يكشنبه
 

 بـه  كـوپتر   هلـي  بـا  سپس و باشيم داشته جلسه ها  ارتشي با باختران هوانيروز محل در بود قرار
 كوپترهـا   هلي و است باراني هوا امروز. بود زيادي تگرگ و برق و رعد ديشب. برويم ايالم
 ايـالم  سـوي  به اتومبيل با و كرديم حذف را باختران هاي  برنامه ناچار. كنند پرواز توانند  نمي

 . باريد مي باران ؛كرديم حركت
 رصـاد م عمليـات  در كـه  منـافقين  سـوخته  هـاي   ماشـين  بقايـاي  هنوز ،آباد  اسالم جاده در
 بود من اتومبيل در ايالم نماينده محمديان] علي كرم[ آقاي.  استمانده جاي به ،شده منهدم

 گرفتنـد،  را ماشين جلو خيابان در مردم كه غرب ايوان شهر در. داد  مي را الزم توضيحات و
 ،ايـالم  شـهر  نزديـك . بودنـد  شـده  نگـران  محافظـان . كردم احوالپرسي مردم با و شدم پياده

 يـازده  سـاعت  حدود. بودند آمده استقبال به استاندار و جمعه امام] سالم محمدي حجت اال [
. كـردم  شـركت  اداري شـوراي  در. آمـد  عمـل  بـه  رسـمي  اسـتقبال . رسـيديم  اسـتانداري  به

 را  هـا   فداكاري و استان امتيازات و استعدادها و نيازهاشامل   استاندار] آقاي حسني [ گزارش
 عـصر  و ظهـر  نمـاز  سـپس  و كردم استراحت ناهار از بعد .1كردم صحبت آنها براي .شنيدم

 .خوانده شد
 

اين استان نه . گذرد توضيحات استاندار ايالم، تابلوي گويايي بود تا مردم ايران بدانند در اين استان چه مي«:  در اين سخنراني آمده است- ١
البته ايـن نقـصي بـراي سـاير     . ه ديگر نقاط كشور نداشت، بلكه مهاجريني از ساير شهرهاي مناطق جنگي را در خود جاي داد        تنها مهاجري ب  

مردم ايـن اسـتان در مجمـوع نـشان          . ها هم بار سنگيني را در طول دوران جنگ به دوش كشيدند             زيرا اين استان  . زده نيست   هاي جنگ   استان
حتي اگر اين استان، محروم هم نبود، به پاس خـدمات آنـان در طـول                . ي از سوي مسئوالن كشور را دارند      دادند كه استحقاق هرگونه توجه    

آقـاي هاشـمي   » .ها مورد توجه قرار گيـرد  خاطر شرايط خاصي كه در اين منطقه وجود دارد، بايستي بيشتر از ساير استان هاي جنگ و به  سال
هاي جنـگ تحميلـي    ما بايستي دوران بازسازي را به همان صورتي بگذرانيد كه در طول سال       ش« : خطاب به مسئوالن استان ايالم تأكيد كرد      

هـاي   اي را تنظيم كنيد كـه در طـرح   بندي شده برنامه زمان. شما بايد براي جذب امكانات يك جهاد سازندگي را در پيش گيريد     . گذرانديد
 گردد تا به اين ترتيب بتوانيم در آينده اين منطقه را آباد و به يك منطقـه  آينده پنج ساله مجلس گنجانده شود و در سياست بازسازي منظور          

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .توريستي تبديل كنيم
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 بـروز  پرشوري احساسات .بودند كرده اجتماع عظيمي جمعيت. رفتيم ورزشگاه محل به
 در مقـرم  بـه . 1كـردم  صـحبت  مفـصالً  هـم  مـن . گفتنـد  مداخوشـ  اسـتان  نماينـدگان . دادند

 خيلـي  هـا   خرابـي . كـردم  بازديد ها  اقيعر بمباران هاي  خرابي از مسير در. برگشتم استانداري
 و انـد   بازسازي حال در سرعت به مردم وخراب شده    شهر سي درصد  گويند  مي ؛است زياد

 يكپارچـه  و مهرباننـد  و خـونگرم  خيلـي  مردم. دهد  مي مصالح و وام و كند  مي كمك دولت
 .  هستندوفادار شيعه

 را شـهدا  هاي  بچه زيجوا و كردم صحبت جانبازان و آنها براي. آمدند شهدا هاي  خانواده
. كـردم  احوالپرسـي  همـه  با و ه شد داد راديو يككدام   هر به ، خواندند سرود مراسم در كه

 . گفت را نيازها و داد يتوضيحات شهيد بنياد مسئول سلطاني آقاي
 شـش  عـراق  در گفـت  و آمـد  - اسـت  جالبي مرد كه - عراقي پناهنده جعفر سيد آقاي

 بـا  مخالفـت  خـاطر  بهاما   ،كرده  مي كمك عراق و ايران شيعيان بهو   اشتهد زمين هكتار هزار
 اخـتالف  از. اسـت  حـالي  با مرد پير ؛ است آورده پناه ايران به عراق بعث كفر و ديكتاتوري

 توصـيه  و اسـت  نگران خبرگان نماينده مرواريد آقاي و ايالم جمعه امام محمدي آقاي ميان
 بـه  مايـل  مرواريـد  آقـاي  .كردم صحبت جداگانه نفر دو هر با. كنم اختالف رفع كه داشت

 . نيست مايل محمدي آقاي ولي ،است مصالحه

 
هاي درگيـر جنـگ     اينكه براي كل استانبا«:  آقاي هاشمي در استاديوم جهان پهلوان تختي، در اجتماع باشكوه مردم ايالم اظهار داشت         - ١

هـاي شـما و    ها و پايمردي احترام خاصي قايل هستم، شما مردم ايالم هميشه در قلب و جان مسئوالن مملكتي جاي خاصي داريد و فداكاري         
هـاي جنگـي      ل تمام استان  البته اين سپاس شام   . گويم  نظيرتان، براي ما بسيار جالب بوده و من به شما سپاس مي             حركات مخلصانه و جهاد كم    

در كل دوران جنگ از ايالم نه تنها مهاجر بـه جامعـه   . شود، اما يكپارچگي استان ايالم يك امتياز بزرگ است كه نصيب شما شده است          مي
بـا اينكـه چنـد شـهر     ايد،  ايد و عالوه بر اينكه باري بر دوش ملت و دولت نبوده ها را نيز شما پذيرفته     تحويل نشده، بلكه مهاجرين ساير استان     

ها تن  ايد، ده ها فرستاده ايد، ساالنه هزاران تن گوشت از اين استان به ساير استان شما ويران شده است، ولي براي مردم ما منبع توليد غذا بوده      
  . از بـين رفتـه بـود      با اينكـه هـزاران هكتـار از اراضـي شـما            ،ايد  گندم و غالت ديگر نيز به همين صورت به خارج از استان خود صادر كرده              

ترين نقاط  مرزي كـشور بـوده اسـت و آخـرين بـار       مرزهاي اين منطقه به خاطر حضور جوانان سلحشور و ايثارگر اين استان، هميشه از امن              
هني هـا رفتيـد و تـود    درسي كه شما در شرايطي كه دشمن دچار خيال شده بود و غرور پيروزي او را گرفته بود، به دشمن داديد و بـه جبهـه    

شما مردمي هستيد كه قبل از انقالب زير بار زور و ستم نظام ستم شـاهي نرفتيـد و هميـشه    . سختي به آنها زديد، هيچگاه از ياد نخواهد رفت        
تمـام مـسئوالن رده بـاالي كـشور بـا نيازهـا و كمبودهـا و                 . آزاد و مستقل بوديد، غيرت عشاير شما، گوشزد و زبـانزد ديگـران خواهـد بـود                

هاشـمي رفـسنجاني،   « كتـاب  ←» .اي اين استان آشنا هـستند و يقينـاً در حـد امكـان بـراي جبـران كمبودهـا تـالش خواهنـد كـرد            استعداده
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  سخنراني
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 وضـع  

                                                

 بـا  جلسه سپس و عشاءو   مغرب نماز. 1كردم سخنراني آنها براي .آمدند سپاه فرماندهان
 خيلـي  مـشكل  .گفتنـد  را مـشكالت  و نيازهـا  و كردند صحبت همگي.  داشتم استان مديران
 بـراي  ده شـب   سـاعت . اسـت  آورده مـردم  بـر  زيـادي  فـشار  جنـگ  سال هشت ؛است زياد

  .آمدم اقمتا به استراحت
 
 

 1988 اكتبر 17                  1409 االول ربيع 5   |   1367 مهر 25 دوشنبه
 

 مردم. رفتيم شوهان و ملكشاهي هاي  ايل مركز اركواز سوي به كوپتر  هلي با نماز از پس
 آميـز   تـشويق  هـم  من و خواندند من ورود مناسبت به اشعاري .كردند وسيعي و گرم استقبال
ــراي ــا بالفاصــله و 2كــردم صــحبت آنهــا ب ــه كوپترهــا هلــي ب ــاد اســالم ســوي ب  حركــت آب
و  رسـيديم  آبـاد   اسالم بهنه صبح    ساعت حدود. كرد  مي منتقل را ما كوپتر  هلي چهار.كرديم

 بـه .3كـردم  صـحبت  آنهـا  ايبـر  كـه  بـود  مـردم  از عظيمي اجتماع شهر ورزشي استاديوم در
 جنگ دوران هاي  خرابي و پادگان وضع درباره پادگان فرمانده از و رفتيم آباد  اسالم پادگان

 سـپاه  مركـز  در ظهـر  نزديك . .كرديم پرواز باختران به. گرفتم توضيحاتي منافقين اشغال و
و يدفـاع  خطـوط  و جبهـه  دربـاره  نجف قرارگاه و بعثت سپاه فرماندهان. شديم پياده

 
 قوا بـا اشـاره بـه لـزوم بـاال بـردن       جانشين فرمانده كل) ع(  اميرالمؤمنين11 در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقالب ناحيه ايالم و لشكر      - ١

نيروهـاي مـسلح در   «: سطح آموزش نظامي و هماهنگي كامل نيروهاي سپاه با ارتش براي دفـاع از كـشور و دفـع هرگونـه تجـاوزي، گفـت           
ا  در حـال  كـشور مـ  . شرايط صلح و جنگ، بايد از توان كيفي بااليي برخوردار باشند، تا ديگر كسي به فكر تجاوز بـه مـيهن اسـالمي نيفتـد     

تاريخ جنگ بسيار . هايي دست يافته كه در صورت شروع مجدد جنگ، عراق را از آغاز تجاوز به شهرها بازخواهيم داشت حاضر به توانايي
رضايت بخش و اميدوار كننده بوده و آثار عميقي از خود در تاريخ كشور ثبت خواهد كرد و پيروزي واقعي از آن ما بوده است، چـرا كـه                       

دفتر نشر معـارف انقـالب،   » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .ايم ا از رسيدن به اهداف خود، مأيوس كرده     دشمن ر 
1389. 

ها و مقاومت عشاير ايل ملكشاهي و شوهان در طول جنگ قـدرداني كـرد و پايـداري آنـان را نقطـه                          ايشان در اين سخنراني از دالوري      - ٢
هـاي گذشـته برانگيخـت و         هاي عشاير كشور، خشم دشمنان انقالب اسالمي را در سال           دالوري« : ور خواند و گفت   درخشاني در تاريخ كش   

اند، مايه اطمينـان امـام اسـت و     نيروهاي مسلحي كه عشاير تشكيل داده. مسئولين كشور در شرايط خاتمه جنگ بايد به فكر اين مناطق باشند  
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .باشد ذخيره پربركتي براي اسالم و كشور مي

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ← - ٣



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
352  1367                     هاشمي رفسنجاني 

  هايگ

 

 

 ان
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 سخنراني در جمع پرشور عشاير ملكشاهي و شوهان

 به فرزندان شهدااهداء جايزه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

353 

 نيـروي . د 
خو

 صحبت كمي ؛بودند جمع ها  بچه .رسيديم منزل بهساعت هشت و نيم     . در
  .خواب سپس 

 1988 اكتبر 18                 1409 االول ربيع 6   |   1367 مهر 26 شنبه سه

                                                

 
 فرمانــدهان بــراي مركــز ميــدان در ســپس و اســتراحت و ناهــار و نمــاز دادنــد توضــيحاتي 

 فرمانـدهان  بـا  دوبـاره . نمـودم  تأكيـد  سازماندهي و آموزش و انضباط بر و 1كردم سخنراني
دادنـ وضيحت را خودشان وضع يك هر. كرديم مذاكره غرب در حاضر هاي  يگان
 .دارند مشكل زمستان براي پادگان و عقبه لحاظ از و كم امكانات و دارند بي
 تـأتر  آمفي به. 2شد انجام تلويزيوني مصاحبه فرمانده دفتر درو   رفتيم هوانيروز پايگاه به
 خلبانـان  و هـوانيروز  نقـش  ازو   3كردم صحبت من و گفت خيرمقدم پادگان فرمانده. رفتيم
 پـرواز  تهـران  سوي به جا همان از هواپيما با. خوانديم نماز .نمودم تمجيد و تقدير نگج در

 بـه  بـاختران  و ايـالم  هـاي   اسـتان  نماينـدگان  بـا  مـسير  در. شـد  صـرف  هـوا  در شـام . كرديم
نيروي زميني  [=  نزاجا تقويت براي هم جمالي تيمسار ،پرداختيم ها  استان نيازهاي بندي  معج

ك استمداد] ارتش
و
 

 
 اوپـك  مـسئله  و تجزيـه  احتمـال  و لبنـان  بحران. خواندم را اه  گزارش هشت صبح  ساعت تا

 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ← - ١
مـا نـه در حـال جنگـيم و نـه در      « : احبه ايشان با اشاره به تصويب كليات طرح برنامه توسعه فرهنگي و اجتماعي كشورگفت          در اين مص   - ٢

هاي قبلي را دارد و اگر چه با وضعي كه ديده است به آساني شروع جنگ  حال صلح و احتمال تجديد جنگ وجود دارد و دشمن نيز انگيزه
هـايي كـه بـه        مناطق آسيب ديده از جنگ، استراتژي دفاعي را در امر بازسازي در نظـر بگيـريم و سياسـت                  را نخواهد پذيرفت، ولي بايد در       

هاشـمي رفـسنجاني،   « كتـاب  ←» .تصويب رسـيده اسـت، قطعـاً اولويـت را بـه منـاطق غـرب و منـاطق آسـيب ديـده از جنـگ خواهـد داد               
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  مصاحبه

آخرين قطعه جنگ، خاطره شيريني را براي خلبانان هوانيروز به جا گذاشت و بـا تـالش آنـان،        « : خشي از اين سخنراني آمده است      در ب  - ٣
كـنم از ايـن     كنم و تأكيد مي به عنوان جانشين فرمانده كل قوا، از تمام نيروهاي مسلح تشكر مي. شر اين مزدوران از سر مردم كشور كم شد     

آيـد، كـار    توانيد روي امكاناتي كه به آساني بـه دسـت نمـي    دانيم به جنگ برگردد و يا به صلح برسيم، هر چه كه مي ميدوره فترت كه ما ن   
مان ادامه دهيم و اگر صلح شد اين آمادگي  آمادگي روحي و معنوي را تقويت كنيد تا اگر جنگ شد، با استراحتي كه كرديد به دفاع. كنيم

» ،1367هاشمي رفـسنجاني، سـخنراني هـاي سـال     « كتاب ←» .را نكند) عج(ي هوس حمله به كشور امام زمان اي قرار دهيم تا كس      را وسيله 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، 
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 بـه  عـراق ] صـادرات نفـت   [ سـهم  اند  گفتهفارس   ليجخ همكاري شوراي
اندا

 نظـر  ،محـل  بـه  آشـنا  و متخصص هاي  كميته شد قرار خرمشهر بازسازي مورد در. د
بد

برا

 سـاعت  تـا . كنـيم  هماهنـگ  لبنـان  مـسائل  حل براي سوريه با ما
هش

                                                

 و است مطرح زياد
 . 1باشد ايران زه
 را جلـسه  ،بازسـازي  شـوراي  در شـركت  بـراي . مانـدم  نه ونيم    ساعت تا علني جلسه در
 صـحبت  آنهـا  براي .بودند آمده مقداد و اشتر مالك پايگاه پاسداران از جمعي. كردم ترك
 مـرغ  دان منجمله كاال قلم چند ،گذاشتيم قرار راشو در. رفتم اي  خامنه آقاي دفتر به .2كردم

 مشاور كميته ياعضا و شكل .بگذاريم آزاد ،آزاد ارز از عموم واردات براي را ... و شكر و
ش تعيين
 . هند
 و شد تعيين نظر مورد زمين  - تهران يمصال - جامع مسجد نقشه مالحظه با ناهار از بعد
 قـرار  ،بازرگـاني  وزير مورد در. نمايند واگذار مصال به را زمين كه بخواهيم امام از شد قرار
 او بـودن  آمـاده  صورت درو   كنند مذاكره وهاجي] عبدالحسين[ آقاي با جمهور رئيس شد
. شود موافقت ايشان كار ادامه با ،خصوصي بخش مورد در امام اخير نظر كامل اجراي براي
 .  دادمانجامرا  سفر روزهاي از مانده عقب كارهاي سپس ورفتم  مجلس به استراحت ي

 يـا  لبنـان  تجزيـه  از نگرانـي  امـل،  بـا  اختالفـات  مـورد  در .آمدنـد  لبنان اهللا  حزب شوراي
 راظهـا  مطالبي بودجه و شورا اختيارات و ها  گروگان سوريه، مشكالت ها،  ماروني حاكميت
 شـيعه  جنگ كه نشوند درگير امل با كه كردم تأكيد. ماست قبول مورد مطالب اكثر. داشتند

 شد قرار. نيايد پيش شيعه با
 .كردم كار دفترم درت 

 
ايران امروز سه شنبه اعالم كرد اين كشور به ديپلماسـي مبتنـي بـر چمـاق و هـويج خـود در                       :  خبرگزاري يونايتدپرس در اين باره گفت      - ١

اكبر هاشـمي رفـسنجاني در گفتگـو بـا          . كند   صلح با عراق ادامه خواهد داد ولي همچنان آمادگي رزمي خود را حفظ مي              رابطه با مذاكرات  
كند و اگر دشمن از اين آمادگي خبر داشته باشد بـه اقـدامي جهـت از سـرگيري         ايران آمادگي رزمي خود را حفظ مي      «: راديو تهران گفت  

 توضيح بيشتري نداد ولي مقامات دولتي عـرب گفتنـد ايـران از زمـان اعـالم قبـول آتـش بـس                        آقاي رفسنجاني » .جنگ متوسل نخواهد شد   
ها دالر صرف خريدهاي تسليحاتي كرده و همچنين اقداماتي را در جهت بازسازي خطوط دفاعي خـود در طـول مـرز بـراي                         تاكنون ميليون 

 هفتـه اخيـر بـه طـور مـستمر تـسليحات نظـامي از               8نيـز در طـول      اين مقامـات گفتنـد عـراق        . مقابله حمله  احتمالي عراق صورت داده است       
كه ] فارس[هاي غربي در خليج  ديپلمات. كشورهاي شوروي و فرانسه و همچنين برخي هم پيمانان عرب خود در منطقه دريافت كرده است     

بـست   حرك بخشيدن بـه مـذاكرات بـه بـن    كنند نيز گفتند اظهارات آقاي رفسنجاني در راستاي ت  جنگ ايران و عراق را از نزديك دنبال مي        
 .27 صفحه 27/7/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع»  .باشد رسيده صلح با عراق و جلوگيري از شروع مجدد جنگ مي

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ← - ٢
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 هاشـميان  مهدي آقاي با برادرش فرزند ازدواج مراسم نيازهاي خريد براي. بود
 . بودند

 1988 اكتبر 19              1409 االول ربيع 7   |   1367 مهر 27 هچهارشنب

 پـشتيباني  عـالي   شـوراي 
جن

 مانـدگي  عقب جبران براي دفترم در ،و نيم  
  .آمدم خانه به .كردم كار غرب به سفر روزهاي

 1988 اكتبر 20               1409 االول ربيع 8   |   1367 مهر 28 نجشنبه

 دانـشجويان  و 2خراسـان  شـهداي  هـاي   خـانواده  بـراي  تـنفس  در. نـداريم  مجلـس  در مهمي

 اهـ   نـانوايي  مورد در حكومتي تعزيرات شد قرار. رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه به
. كـرد  رد را تعزيـرات  اثـر  مـورد  در كـشور  كل بازرسي گزارش ،مركزي بانك .شود اجرا
. آمـدم  خانـه  بـه  وقت دير. كرد مشورت تلفني ،اوپك در مذاكره سياست درباره نفت وزير
 نيامده عفت
 رفته
 
 

 
 .رفـتم  دافوس محل به ارتش زميني نيروي سمينار در شركت براي صبحساعت هفت و نيم     

 در شركت براي ده ساعت. 1دادم انجام آنها براي مفصلي سخنراني
 . مسيدر دفترم به ظهر از يشپ. رفتم اي خامنه اهللا آيت دفتر به گ
 برنامـه  نداشـتن  نگـران . داشـت  جلـسه  رئيـسه  هيأت. دادم انجام را دفتر كارهاي عصر تا
 قبـل  دوره از مانـده  كارهـاي . فرستد  مي كم اليحه دولت. هستيم مجلس علني جلسات براي
هشت  ساعت تا شب. شود  مي تمام زودي به هم

 
 

پ
 
 دسـتورات . مانـدم  سـاعت ده و نـيم        تـا  علنـي  جلسه در. ديدم را ها  گزارش .رفتم مجلس به

                                                 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  نرانيهاشمي رفسنجاني، سخ« كتاب ← - ١
هاي سـبزوار، فـردوس، قـاين و سـرخس پـس از بازديـد از منـاطق جنگـي و ديـدار بـا            هاي شهدا و اسراي شهرستان   گروهي از خانواده   - ٢

ن در مجلـس نيـز حـضور داشـتند،          در اين ديدار كـه تعـدادي از نماينـدگان اسـتان خراسـا             . رزمندگان اسالم،  با آقاي هاشمي ديدار كردند       
شـما كـه عزيزتـرين    « : هاي معظم شهدا، مفقودين و اسراء را ستود و تأكيـد كـرد   جانشين فرمانده كل قوا روحيه واال و عظمت ايثار خانواده   

 را با آنان تطبيق دهيـد و   ايد، بايد رابطه روحي و قلبي خود را با شهدايتان حفظ نموده و رفتارتان               هستي خود را تقديم انقالب و اسالم كرده       
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 بـين  خـوش  ؛داد سـفر  گزارشو   آمد روحاني دكتر. 1كردم صحبت صنعت و علم دانشگاه
 . كرد مشورت چين از نيازها خريد درباره .است

 كارخانـه  تقـسيم  برسـر  صـنايع  وزارت و سپاه توافق گزارش .آمد كمالي] حسين[ آقاي
 قضائيه قوه و كيش جزيره در ها  نينابساما از .آمد زائري] غالمعباس[ آقاي ظهر. داد را 2پيام

 . بود شاكي
 مـذاكره  و معمـولي  كمي تعارفات. آمد مالقات براي شرقي آلمان پارلماني هيأت عصر

 بـراي  ،كروبـي ] مهـدي [ آقـاي  بـا  بعـداً  .بـود  آنهـا  همـراه  روابط توسعه براي سفيرمان .3بود
 

 هاي محترم شهداء، مفقودين و اسراء ركن اصلي انقـالب و وفـاداران   خانواده. مراقب باشيد باعث رنجش خاطر و روح مطهرشان نگرديد 
      د   كه در حقيقت بهترين بندگان خـدا هـستي         -هر وقت  افتخار بزرگ مالقات با گروهي مثل شما           . هستندبه جامعه و جمهوري اسالمي- 

ايـد، بايـد    شما كه عزيزان خود را در راه خـدا داده   . كنم  بينم احساس ارتباط با  اولياء اهللا مي         شود، با نورانيتي كه در اين محافل مي         نصيبم مي 
مـا بـه وظـايف خـود در مقابـل      . ايـد و مطمـئن باشـيد كـه فرزنـدان شـما حتمـاً سـعادتمندند         شادمان باشيد كه عوايد زيادي به دسـت آورده        

شاءاهللا يك قشر متنفـذ و       هاي آسيب ديده از جنگ عمل خواهيم كرد و در تقويت و تربيت فرزندان شهداء جدي خواهيم بود تا ان                     انوادهخ
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .مؤثر در جامعه باشند

عضاي انجمن اسالمي دانشجويان و كاركنان دانشگاه علم و صنعت حضور داشتند، آقاي هاشمي به                در اين ديدار كه معاونين، اساتيد، ا       - ١
يكـي از كارهـاي عمـده    « ها در زمينه بازسـازي كـشور و افـزايش سـطح تحـصيلي و علمـي دانـشجويان اشـاره كـرد و گفـت            نقش دانشگاه 

. التحصيل كم داريم فعالً در زمينه نيروي متخصص و تكنيسين ماهر، فارغها، تربيت نيروي انساني متناسب با اين مقطع زماني است و  دانشگاه
اگر حركت اقتصادي جامعه ما سرعت پيدا بكند، سياست جذب نيرو از ايرانيان خارج كشور بايد دنبال بـشود و مـا بـه عنـوان يـك وظيفـه                              

آنهايي كه قابل جذب به ايـن انقـالب و جامعـه هـستند را بـه                 ا  تاي تنظيم نمائيم      اسالمي، اخالقي و هم به خاطر شرايط اقتصادي، بايد برنامه         
مـسئله ديگـر زنـدگي عـادي     . خوشبختانه مانند عراق به دنيا مقروض نيـستيم « : ايشان در بخش ديگري از سخنانش افزود     » .كشور برگردانيم 

. دگي يـك كارمنـد و كـارگر را تـأمين كنـد            ها بايد در سطحي باشد كه زنـ         است كه بايد طوري باشد كه بتوانند زندگي كنند، قيمت          مردم
بـا توجـه بـه    . مسئله قابل توجه ديگر بعد از جنگ، ايجاد اشتغال و راه انداختن امكانات صنعتي، كشاورزي، معدني و عمرانـي كـشور اسـت         

تـوانيم بـا سياسـت جـذب          مـي مـا   . شود، بايد براي اينها كار و مـسكن تهيـه شـود             اينكه ساالنه صدها هزار نفر نيروي كار به جامعه اضافه مي          
كـشور  . اي عمل نمائيم كه به خارج وابسته نشويم         ما تصميم داريم به گونه    . گذاري درستي بكنيم كه اين مقدور است        نقدينگي مردم سرمايه  

سنجاني، هاشـمي رفـ  « كتـاب  ←» .اين كار مناسب بـا اهـداف  عـالي انقـالب اسـالمي نيـست             . تواند به اين آساني زير بار قرض برود         ما نمي 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  سخنراني

 سايت –مكان اين كارخانه، به دليل نزديكي به خجير . پرداخت اي در شرق تهران، خيابان دماوند كه به توليد لوازم خانگي مي           كارخانه - ٢
انتخاب شـده  ) شهيد همت(يبان توليد از طريق صنايع سپاه هاي پشت   به عنوان يكي از مكان     –توليد موشك سوخت مايع و جامد صنايع سپاه         

 .بود

آرزوي صلح در جهان چيزي اسـت كـه همـه    «: معاون پارلمان آلمان شرقي گفت  » گرالدگوتينگ« در اين ديدار آقاي هاشمي به آقاي         - ٣
 باشـد، مـصائب و مـشكالت فـراوان          همراه جنگ اگر فاتحي هم وجود داشته      . شود  وقت خيري حاصل نمي     از جنگ هيچ  . پسنديم  آن را مي  

اي در جهت كم كردن  وضع جديدي كه در حال حاضر بين آمريكا و روسيه جريان دارد، تا حدودي اميدبخش است و يك گام تازه. است
 ر، دارد اين  تغيير فكر رهبري روسيه در حال حاض      . البته ما اين تغيير وضع را بيشتر در روسيه شاهد هستيم          . باشد  خطرهاي جدي از دنيا مي    
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 داشـتند  شـكايت  نـك با مدير ازو   آمدند ملي بانك اسالمي انجمن شوراي. آمدند گزارش
 سـاعت  تـا . كـنم  بررسـي  شـد  قـرار  ؛دارد اتكـاء  متعهد غير افراد به و ندارد تفاهم آنها با كه

 . آمدم خانه به .كردم كار دفترم درهشت 
 

 
 1988 اكتبر 21                    1409 االول ربيع 9   |   1367 مهر 29 جمعه

 
 جهـاني  جنـگ  از بعـد  ] اروپـاي [بازسـازي  ريختا و ها  گزارش مطالعه بهوقتم  . بودم منزل در
 رفـع  بـراي  زاده  همـشيره  نـصرت  سرشـب . آمدنـد  ها  بچه بعضي و محسن ظهر. گذشت دوم

 - داشته غيبت روز چند پدرش فوت اثر در كه - سربازي از وحيد فرزندش غيبت گرفتاري
  .آورد مشكالت رفع و استمداد براي مردم از نامه چند و آمد

 قبيـل  ايـن  از نامـه  چنـد  ،خانـه  محافظان و عفت و اعظم و ياسر و فائزه و محسن و فاطي
 رفـع  را مـشكالت  مسئوالن بستگان طريق از و گونه اين مردم كه نيست خوبي رويه. داشتند
 كنند صحبت بستگان و ها  اخوي با گفتم ناصر دامادش به. شود  مي زياد دارد كم كم و كنند
 كارمنـد او . بپـردازيم  را - زاده همـشيره  نـصرت  وهرشـ  - محمـود  از باقيمانده هاي  قرض كه

 .بود نفت شركت
 

 
 1988 اكتبر 22                   1409 االول ربيع 10  |    1367 مهر 30 شنبه

 
 بـراي  اسـد  حـافظ  طـرف  از اي  نماينـده  بـود  قرار. رسيدم مجلس به صبح ساعت نه  نزديك

 هـوايي  حملـه  ها  گزارش در.  است فتادها خيرأت به دادند اطالع كه بيايد خصوصي مذاكرات

 
بيني هست كه نبايد از آن غافل باشيم و آن اينكه سازش اين دو ابرقدرت به  يك نگراني همراه اين خوش. گذارد آثار مثبت را در دنيا مي

 ».البته ما از خلع سالح كامل اتمي اگر آنها به آن برسند، خوشحال هستيم. شود تر تمام مي قيمت گرفتاري بيشتر كشورهاي ضعيف
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 .1است اخبار رأس در لبنان در اهللا حزب و ها  يفلسطين مراكز به اسرائيل
 ارتـش  بودجـه كـه    است نگران ،جنگ توقف خاطر به. آمد دفاع وزير] سرتيپ جاللي [
معاون سياسـي وزيـر     [ معيري] عليرضا[ آقاي. خواست نظر ديگر جاري امور براي .شود كم

 را مـا  زنـداني  پاسـدار  پـنج و   يكصد تركيه .داد را تركيه به سفر گزارش .آمد] ارجهامور خ 
 و بپـذيريم  را تركيـه  در موجـود  عراقي كرد پناهندگان از تعدادي دارد اصرار و كرده آزاد

 . كنيم باز بازرگاني دفتر ،ها ترك منطقه در قبرس شمال درهمچنين 
 طـرح  كار پيشرفت از گزارشي. آمد]  وزير معاون اجرايي نخست  [ ميرزاده] حميد[ آقاي

 تعزيـرات  دربـاره . ديـدم  كـه  بـود  آورده هايي  فيلم .است راضي خيلي ؛داد ها  بالن و» دخان«
 آقـاي  و ذوالقـدر ] محمـدباقر [ آقـاي  ظهـر . شـد  بحـث  هـم  بنـدي   سهميه مسائل و حكومتي

 آقاي عصر. كردند صحبت لبنان مسائل و منافقين مسائل درباره. آمدند نژاد  مهدي] فريدون[
 و كـرد  صـحبت  ... و كمبودهـا  و قطعنامـه  مـسائل  دربـاره  و آمـد  اصـفهان  علمـاي  از فقهي

 مشاور حكم است مايل .آمد دوست  رفيق] محسن[ آقاي. بود مردم به بيشتر توضيح خواستار
 كـار  دفتـرم  درساعت هفـت و نـيم        تا. 2بدهيم ايشان به را كيلجست و نظامي صنايع امور در

  .كردم
. انـد   رفتـه  غربـي  آذربايجـان به   اي  خامنه آقاي .بود وزير نخست دفتر درقوا   سران جلسه
 از عربستان هاي  رسانه منع در فهد شاه اقدام جواب در اند  فرموده امام كه داد اطالع احمدآقا

 ازايـن موضـوع را       شـد  قـرار  .كنـيم  متوقف را عربستان ضد تبليغات هم ما ،ايران عليه تبليغ
] مجيـد [ آقـاي . شـد  بحـث  هـم  بازسازي سياست درباره. دهيم اطالع آنها به ها  سطهوا طريق
 اجـازه  جنـگ  زمـان  مصوبه اساس بر اسكناس نشر برايو   آمد مركزي بانك رئيس قاسمي
 . بودند خوابيده ها بچه .آمدم خانه به وقت دير. گرفت

 
 

در اين .  بار بمباران كردند15ها در شرق صيدا و بقاع غربي و روستاي لويزه را   هواپيماهاي اسرائيلي، مناطق مسكوني و مواضع فلسطيني- ١
 . نفر مجروح شدند52 نفر كشته و 13حمالت وحشيانه 

ظامي و لجستيكي و تدارك رزمندگان      دوست در حكمي به سمت مشاور جانشين فرماندهي كل قوا در امور صنايع ن               آقاي محسن رفيق   - ٢
با توجه به سوابق و خدمات و كارداني، شما به سمت مـشاور جانـشين فرمانـدهي كـل قـوا در امـور               «: در اين حكم آمده است    . منصوب شد 

ه بـا نظـرات   با بررسي و پيگيري، امور ياد شده را در ارتـش و سـپاه همـرا   . شويد صنايع نظامي و لجستيكي و تدارك رزمندگان منصوب مي        
 ».اصالحي به اينجانب گزارش دهيد
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 1988 اكتبر 23                 1409 االول ربيع 11  |    1367 آبان 1 يكشنبه
 
 درسـتي  نتيجـه  بـه  اوپـك  جلـسه . كـردم  كار دفتر درصبح   ساعت هشت  تا. رفتم مجلس به

 طـالب  از جمعـي  بـراي  تـنفس  در. مانـدم  علنـي  جلسه در ساعت ده و نيم      تا. است نرسيده
 .1كردم بتصح سپاه سياسي عقيدتي معلم و مربي

 شد صحبت آبادان بازسازي درباره. آمد آبادان جمعه امام جمي] غالمحسين[ آقاي ظهر
 فرمانـدهي  دفتـر  امـور  بـراي  جنتـي  علي آقاي عصر .خواست كمك آبادان نيازهاي براي و

 حفاظـت  سـپاه  دربـاره . آمد روجع ]خسرو[ آقاي. داشت مطالبي سفرها برنامه درباره و آمد
 . شد بحث

 مـذاكره  موشـكي  صـنايع  خصوص در. آمدند زنگنه] بيژن نامدار [ و نبوي] بهزاد[ آقايان
 وجـود  بـه  موشـكي  صـنايع  هـدايت  مركز يك كهاست   كرده تهيه طرحي زنگنه آقاي. شد
 محققـان  و جهاد ،سپاه ،ارتش و كنند هماهنگ را ها  موشك انواع]  ساخت[ كارهاي تا آيد
 . باشند كلي طرحآن  مكمل يك هر ،هستند كار به مايل كه ديگر

 نـوربخش ] محـسن [ و زنجـاني ]  روغنـي  مـسعود [ و الـويري ] مرتضي[ آقايان نماز از بعد
 

: هاي سپاه چهاردهم مازندران حضور داشتند، آقاي هاشمي گفت  در اين مالقات كه مسئوالن آموزش واحدهاي عقيدتي سياسي پايگاه- ١
ايمـان، اعتقـاد، عرفـان و      . يمان است قدرت اصلي ما در بعد ا     . ممكن نيست كه فقط با  ابزار و امكانات مادي بتوانيم با شياطين دنيا بجنگيم              « 

هاي اساسي است و تجربه چند سال جنگ و انقالب نشان داد كـه   آشنايي با وظيفه ديني و تقويت روحيه معنوي در نيروهاي مسلح از پديده      
. ماننـد  ور شـوند، تهـي مـي   قدرت اصلي نظام ما  در بعد ايمان آن است و اگر نيروهاي نظامي و مردمي ما از اعتقادات ديني و ارتباط الهي د                      

عاملي كه باعث پيروزي انقالب شد و رژيم گذشته نتوانست آن را در هم بشكند، ايمان و شوق مردم به شهادت بود كه در طول جنگ هم                           
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .باعث پيروزي شد
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 و برنامـه  وزارت عمـالً  ،بازسـازي  عـالي   شـوراي  شـده  اعالم برنامه دارندكه شكايت. آمدند
 بالتكليفـي  احـساس  و گـذارد   مـي  معطـل  را] و بودجـه مجلـس    [ برنامـه  كميـسيون  و دولت
 هـاي   سياست و اهداف شورا اگر كه رسيديم نتيجه اين به طوالني مذاكره از سپ. نمايند  مي
 همكـاري  امكـان  ،كند واگذار ديگران به را بخشي هاي  سياست و ها  برنامه و بگويد را كلي
  .آوردند محسن منزل ازرا  شام .1آمدم منزل به. هست

 
 

 1988 اكتبر 24               1409 االول ربيع 12   |   1367 آبان 2 دوشنبه
 

 جهـاني  وحـدت  پيـشنهادهاي  و هـا   طـرح  دربـاره  مطالعه بهوقت را    بيشتر. بودم منزل در
 كـشور  جـاري  مسائل و بازسازي شوراي درباره. آمد احمدآقا ظهر از پيش. گذراندم اسالم

 تمـام  تـا  كردم كار شبيازده   ساعت تا. آوردند مجلس از را كارها هم عصر. 2شد مذاكره
  .نبود مهمي خبر هم ها زارشگ در. شد

 
 

 شوراي امنيت و حركت در راسـتاي رونـد صـلح بـراي        598ولتي انگليس اعالم كرد ايران از زمان پذيرش قطعنامه           در اين روز راديو د     - ١
المللي در افكار  پايان دادن به جنگ خليج فارس، اصول روابط خارجي خود را كامالً تغيير داده و موفق شده است تحوالتي را در سطح بين           

هاي سياسي بپردازنـد، خـود يكـي     ر اينكه احزاب سياسي تحت مقررات محدودي اجازه دارند به فعاليتبيانيه دولت ايران مبني ب. ايجاد كند 
نـاظران آن را اقـدامي در مـوازات ديگـر     . ديگر از نتايج حاصله از تحوالت جـاري و بيـانگر آغـازي سـمبوليك در آزادي در ايـران اسـت                   

گري سيك كارشناس مسائل ايران در پاسخ به اينكه گفته . اند صيف كرده كارهاي حجت االسالم هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران تو        
آنچـه روشـن اسـت قـدرت در     «: شود افكار ميانه روها به ويژه پس از ماجراي ايران كنترا در ايران كامالً از بين رفته است، اظهار داشـت     مي

رو  معتقد و متعهـد هـستند و بـه همـين خـاطر هـيچ كـس ميانـه        ايران در دست انقالبيوني است كه به انقالب اسالمي و حركت دادن انقالب           
كنم كه همه بايد بپذيرند كه هاشمي رفسنجاني يك چهـره سياسـي حـاكم در جريانـات سياسـي و           وي در ادامه گفت من گمان مي      » .نيست

از يك موضع مـسلط سياسـي بـر    رود و  هاشمي رفسنجاني در دوران امروز ايران يك شخصيت به شمار مي          . رود  حكومتي ايران به شمار مي    
 .13، صفحه 2/8/67،  جمهوري اسالمينشريه ويژه خبرگزاري: منبع» .هاي صاحب نفوذ در ايران برخوردار است شخصيت

هـاي   در حالي كه در ايران صحبت بيشتر اعضاي هيأت حاكمـه دربـاره بازسـازي كـشور و تـرميم خرابـي                   :  راديو بي بي سي اعالم كرد      - ٢
 سال جنگ است،در توكيو يك هيأت از متخصصين ژاپني كه براي تعيين خسارات وارده به مجتمـع عظـيم و                     8تي ناشي از    اقتصادي و صنع  

خميني به ايران رفته بود،پس از بازگشت به ژاپن گفته است كـه خـسارات ناشـي از حمـالت هـوايي عـراق بـه                         ] امام[ناتمام پتروشيمي بندر    
هاست كه  اصرار داشته است كارشناسان  ايران سال. سازد مير و بازسازي آن را مقرون به صرفه نميمجتمع مزبور آن قدر سنگين است كه تع

 .17 ، صفحه 4/8/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، :  منبع » .دنژاپني، كار بر روي طرح مزبور را از سر گير
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 دانشگاه به مسلمين وحدت كنگره افتتاح مراسم در سخنراني برايساعت هشت و نيم صبح      
. رفتم مجلس به. 1دادم ارائه مسلمين عملي اتحاد و همكاري براي يياهپيشنهاد؛  رفتم تهران
 زاده  مهـدي ] مهـدي [ آقاي ظهر. بودم جلسه در ظهر تا. رفتم مجلس اداره براي تنفس از بعد

 شـاكي  كـشور  وزارت و گنابـاد  جديـد  فرمانـدار  و خراسـان  استاندار از. آمد گناباد نماينده
 خـارج  در معالجـه  بـراي . آمـد ] از همدرسان و دوستان قـديمي     [ بهرامي نصراهللا آقاي. است

 در و اســت شــاكي ســپاه در نظمــي بــي ازاو . آمــد ســنجقي آقــاي عــصر .خواســت كمــك
 . كرد خطر اعالم سپاه از نيروها رفتن خصوص

 رئـيس  نامـه  كه همراه هيأت و اسپانيا]  و انرژي [ صنايع وزير] آقاي كلوديو آرانزادي  [ با
 وابـط ر توسعه جهت در و دوستانه مذاكرات .داشتم مالقاتي ،بودند آورده را اسپانيا مجلس

 را اسـالمي  آزاد دانـشگاه  كارهاي و ايتاليا به سفر گزارش. آمد جاسبي] عبداهللا[ دكتر. 2بود
 وزيـر ] آقاي محمد فرهـادي   [ با و گيرند  مي دانشجو هزار شصت مجموعاً امسال گفت و داد

 . اند گذاشته بهتر همكاري قرار ،عالي آموزش و فرهنگ
 مالقـات  و اوپـك  بـراي  سـفر  گزارش. مدآ نفت وزير] آقاي غالمرضا آقازاده  [ سرشب
 منطقـه  در همكـاري  و سهميه و قيمت مسائل سر بر تفاهم و عربستان نفت وزير با خصوصي

 
وي وحدت جهاني مسلمانان شد و پيشنهاد كرد كه علماي مذاهب        در اين سخنراني، آقاي هاشمي خواستار حركت در مسير واحد به س            - ١

به وجود آورند و مورد به مورد، اختالفات مسلمين را بررسي كنند تا گام بلندي بـه سـوي وحـدت                     » دارالتقريب«اسالمي، مركزي به عنوان     
اگـر مـا خواهـان    « : به كار كرد، ايشان گفـت  عالم و متفكر شيعه و سني آغاز 700در كنفرانس وحدت اسالمي كه با شركت بيش از         . باشد

خواهيم امت اسالمي، به صورت يك حزب تمام عيار درآيد، اين احتياج به تالش فراوان دارد و اگر هم به ايـن                       وحدت واقعي هستيم و مي    
يري و خنثي كردن يكديگر پرهيـز  هاي الزم را انجام دهيم و به طور مثال از نزاع و درگ     توانيم در اين زمينه همكاري      هدف نرسيم، الاقل مي   

بيني، هدف، ايدئولوژي و خط مشي كلي واحد داشته باشيم و در موارد عقلي  آيد كه همه ما جهان همكاري تام و تمام زماني پيش مي. كنيم
 جزيـي اخـتالف     ما در اهداف اسالم با هـم اشـتراك نظـر و اتحـاد داريـم ولـي در مـسائل                    . هاي واحدي را انتخاب كنيم      و اجرايي هم شيوه   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .نظرهايي وجود دارد كه قابل حل است

احساس منفي در ملت ايران نسبت به توسعه روابط با شما وجود ندارد و از اينكه اسپانيا در تهاجم « :  آقاي هاشمي در اين مالقات گفت    - ٢
اتو شركت نكرد و موضع مستقلي را در پيش گرفت، از ياد ملت ما نخواهد رفت و اين عمل براي ما يك حركت مثبت و قابـل ارزش           باند ن 
دولت اسپانيا، مستقل از ساير « : هاي اسپانيا در خليج فارس اظهار داشت وزير صنايع و انرژي اسپانيا نيز با اشاره به عدم حضور ناوگان» .است

در اين ديـدار آمـادگي اسـپانيا در امـر بازسـازي و      » .ود، سياست و مواضع مستقل خود را در قبال كشور شما حفظ كرده است    هم پيمانان خ  
 . مطرح شد598حمايت از قطعنامه 
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 وكنـد     قطـع مـي    بعـد  هفتـه  چند ازرا   عراق به طرف بي منطقه تحويلي نفت عربستان. داد را
 . اند داده مي]  به عراق[ بشكه هزار دويست روزانه گفته

كردسـتان و  [ سـفر  در اي  خامنـه  آقاي. كردم شركت مصلحت تشخيص مجمع جلسه در
. شـد  تمـام  مخـدر  مـواد  با مبارزه قانون .كردم اداره را جلسه من هستند و ]  آذربايجان غربي 

 . كنيم بحث آينده در ها بهايي با رفتار كيفيت درباره شد قرار
 در موجـود  هـاي   ملـخ ] آفت[ است ممكن داده اطالع كشاورزي وزارت كه گفت ياسر
 نخست به. داريم سمپاشي هواپيماهاي براي سوخت به نياز. برسند ايران به زودي به عربستان
 تـصميمات  كـردن  محـدود  دربـاره  اردبيلـي  موسوي آقاي با شام از بعد. دادم اطالع وزيري
 . آمدم خانه به. كرديم مذاكره بازسازي شوراي
 ،بگيـرد  تحويـل  ارتـش  ازتا   رفته سپاه كه حمزه پادگان در كه داد اطالع روحاني دكتر
 بـراي  نظـامي  دادگـاه  و بازرسـي  طـرف  از گفـتم . انـد   شـده  مجروح جمعي و شده درگيري
 .بروند تحقيق

 
 

 1988 اكتبر 26             1409 االول ربيع 14   |   1367 آبان 4 چهارشنبه
 

علـي  [ آقـاي . 1نبـود  مهمـي  مطلـب  هـا   گـزارش  در. رسـيدم  مجلس بهساعت نه و نيم صبح      
 مجارسـتان  وزيـر  نخست مطالب به راجع. آمد] قائم مقام وزير امور خارجه    [ بشارتي] محمد
 ايـران  در انگلـيس  زنـدانيان  از يكـي  كـه  خواست و داد گزارش ،بيايد مالقات به بود بنا كه
 . 2شود آزاد فوالدي] كورش[ آزادي مقابل در شده قرار گفتم. شوند آزاد
 طـوالني  مـذاكرات  .آمـد  مالقـات  بـه  مجارسـتان  وزيـر  خستن] قاي كارولي گروس  آ[

 
  آبان انتخابات داخلي شوراي نگهبان انجام شد و آيت اهللا محمدي گيالني بـه سـمت دبيـر شـوراي نگهبـان،                4 در جلسه روز چهارشنبه      - ١

 .آيت اهللا امامي كاشاني به سمت سخنگوي شوراي نگهبان و آقاي خسرو بيژني به سمت قائم مقام دبير شوراي نگهبان انتخاب شدند
او . گذاري دستگير و زنداني شـد   به اتهام بمب1359 آقاي كورش فوالدي كارمند سفارت جمهوري  اسالمي در لندن بود كه در سال      -  ٢

او . فوالدي به يازده سال زندان محكوم شـده بـود         .  بينائي يك چشم خود را از دست داد و يك دستش نيز فلج شد              در زندان در اثر شكنجه    
 .آباد لرستان شد فوالدي در مجلس ششم نماينده مردم خرم. هاي سياسي پرداخت پس از آزادي به ايران بازگشت و به فعاليت
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 افراطـي  و خـشك  هـاي   سياست از گفت و كنند  مي تأكيد روابط توسعه تصميم بر. 1داشتيم
 را تعـاوني  و دولـت  مالكيت دارند بنا .روند  مي اعتدال طرف به و اند  كرده ضرر ماركسيستي

 گفـت . دهنـد   مـي  هـم  داخلـي  عتنـاز  و درگيـري  احتمال. برسانند درصد   75 به درصد95 از
  . هستندهماهنگ سياست اين در لهستان و مجارستان و روسيه

 مـسكن  ،سـازي  پادگـان  ،سـپاه  بودجـه  بـه  راجع. آمد] وزير سپاه [ شمخاني] علي[ آقاي
 ايروانـي ]  محمـدجواد [ آقاي ظهر. شد مذاكره موشكي صنايع و سپاه نظم ،سپاه براي سازي
 ،اقتـصادي  سياسـت  به راجع و داد را آلمان و يوگسالوي به سفر گزارش. آمد دارايي وزير
 انتقـاد  بانك به كه]  از شبكه اول   سيماي اقتصاد [ تلويزيون انتقادي برنامه به و داد ارائه نظري
 كهآمد حمزه پادگان مسئله براي] نيروي زميني ارتش  [=  نزاجا فرمانده. است معترض ،دارد
 .داشت جلسهمجلس  رئيسه تهيأ عصر. شود اجرا بايد دستور گفتم

 و اسـت  شـاكي  زابل فرماندار از. آمد زابل نماينده پودينه] حسينمحمد[ آقاي شب اول
قـائم  [ فالحيـان ] علـي [ آقاي.  است كرده تحريك را صيادان كه است متهمي تعقيب نگران

 هـاي   نـشيني   عقـب  و سـپاه  و ارتش مورد در را ها  بازرسي گزارش. آمد ]مقام وزير اطالعات  
 . آمدم خانه به و كردم كار دفترم در  ساعت هشت  تا. داد جنگ آخر وزهاير

 سـران  از يكـي  كـه  حـالي  در ،تركيـه  در ايـران  مـأمور  چنـد  كه داد اطالع واليتي دكتر
 ،آمدند  مي ايران طرف به و گذاشته ديپلماتيك نمره اتومبيل در و كرده بازداشت را منافقين
 حـبس  را ديگـر  نفـر  سـه  و انـد   شده ديپلمات دو خروج رخواستا ها  ترك و اند  شده دستگير
نماينـد   سعيكنند و    دقيق رسيدگي مسئله به گفتم .كرد مشورت حل راه مورد در ؛اند  كرده

 
جمهـوري مردمـي    « : دبيركـل حـزب سوسياليـست كـارگران مجارسـتان گفـت            در اين مالقات آقاي كارولي گروس نخـست وزيـر و             - ١

ها تحسين نمـوده   هاي شما را در جهت مبارزه با امپرياليست  مجارستان از اولين لحظه پيروزي انقالب اسالمي از آن حمايت كرده و كوشش            
مـا بنـابر ابتكـار      . ز مـوارد نيـز اخـتالف نظـر اسـت          با وجودي كه از نظر اصولي در بلوك شرق اتفاق نظر وجود دارد، ولي در خيلي ا                . است

يكـي از   « : آقـاي هاشـمي نيـز گفـت       » . دهـد   خودمان، سياست خارجي مستقل ملي را دارا هستيم و روابط با ايران ايـن مطلـب را نـشان مـي                    
ياليستي خـود تكيـه داشـته    هاي انقالب اسالمي ايران، موضع ضدامپرياليستي آن است و اگر بلوك شرق بر ويژگي ضدامپر   مهمترين ويژگي 

مان را با بلـوك شـرق    ما اصوالً تصميم داشتيم بعد از انقالب، مناسبات       . تواند در ايران يك دوست خوب پيدا كند         باشد كه قاعدتاً دارد، مي    
روابـط مـا   مسأله جانبداري شوروي از رژيم عراق در جنـگ تحميلـي، تـأثير منفـي در            . گسترش بدهيم كه اين سياست هنوز هم پابرجاست       

گذاشته و مردم ما را عميقاً متأثر كرده است و در حال حاضر كه هم مسأله جنگ و هم مـسأله افغانـستان در حـال حـل شـدن اسـت، مـا بـه                                    
به  وجود آمدن يك كـشور مـستقل و آزاد از سـلطه غـرب در                 . مان باشد   تعهداتمان پايدار هستيم و علتي وجود ندارد كه مانع توسعه روابط          

 ».تواند جغرافياي سياسي منطقه را به دنيا بهتر بشناساند س، ميخليج فار
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 .اند نوشته را خبر تركيه هاي روزنامه. شود كم صدا و سر
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 طـرح  فوريت دو. بودم علني جلسه در ده و نيم   تا. كردم كار دفتر در  ساعت هشت صبح    ات
 اقـدام  يـك  ؛شـد  تـصويب »  جهـاني  اسـتكبار  با مبارزه ملي روز «به آبان 13  روز   نامگذاري

 جانبـازان . 2آمدنـد  شـيراز  شـهداي  هـاي   خـانواده  و جانبازان از جمعي. 1است سياسي كامالً
 كـل  سـتاد  يـا  وزيـري  نخست نظر زير ،مستقل بنياد تأسيس و شهيد دبنيا از جدايي خواستار
امـا   بـشود  نروژ سفير است بنا. آمد شاملو آقاي. باشند بهزيستي نظر زير خواهند  نمي و بودند
 . برود قطر به دهد مي ترجيح

 صحبت تسليحاتي خريدهاي و ژنو مذاكرات و ارتش و سپاه درباره. آمد روحاني دكتر
 سياسـت  .آمـد  خود هاي  برنامه در مشاوره براي بحرين در كاردارمان ،ناهار از بعد ظهر. شد

 سـعدي حـسني    تيمسار. آمد جالب و جامع نظر به. دارد را روابط توسعه و آنها اعتماد جلب
 و دسـتور  اجراي بر تأكيد .بگيرد را حمزه پادگان تحويل حكم توقف دستور خواست. آمد

 . مجدد بررسي ذيرشپ با ؛دادم را ها متخلف پيگيري
 

 نفر از نمايندگان پيشنهاد شده 115 آبان كه توسط 13 در اين جلسه، آقاي مجيد انصاري يكي از پيشنهاد دهندگان طرح نامگذاري روز - ١
ر زاده به عنوان موافق صحبت كردند و طـرح بـه   سپس آقاي موحدي ساوجي به عنوان مخالف طرح و آقاي ابراهيم اصغ. بود، صحبت كرد  

 .رأي گذاشته شد و با اكثريت آراء به تصويب رسيد

 در اين ديدار كه جمعي از جانبازان مركز توانبخشي شـهيد مازنـدراني شـيراز بـه همـراه فرزنـدان شـهداي شـهرهاي سـپيدان، بيـضاء و                          - ٢
ها عليه استكبار جهاني      اكاري در پيشبرد اهداف انقالب اسالمي در تمام صحنه        سروستان حضور داشتند، يكي از جانبازان آمادگي جهت فد        

سپس آقاي هاشمي با بيان اين مطلب كه شما سمبل يك جريان طوالني مقاومت و شهادت طلبي . را به اطالع جانشين فرمانده كل قوا رساند
شود كه حضور آنان در مجـامع         شعل نوراني هدايت تبديل مي    اگر درست عمل شود، جريان جانبازان اين مملكت به يك م          « : هستيد، گفت 

تواند كل تاريخ مـا را        اين دوره مقاومت شما هميشه براي جامعه ما با ارزش بوده و مي            . گوناگون در مسائل مختلف بسيار مفيد و مؤثر است        
هاي خاص  ي ديگر فرق دارد زيرا شما با ايمان و ايده      ها  البته روحيه جانبازان جنگ و انقالب ما با ساير معلوالن جنگ          . تحت تأثير قرار دهد   

. باشد، البته بايد يك مركز جامع عهـده دار ايـن كـار شـود     مسئوليت  اداره جانبازان به عنوان يك كار مقدس مي         . معنوي وارد جنگ شديد   
ي انقالبـي و الهـي، كليـه مـسئولين بايـد      باشيد ولي به عنوان يك وظيفـه اسـالم   شما جانبازان يك هاله مقدس انقالبي خاص خود را دارا مي      

دفتـر  » ،1367هـاي سـال    هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .حداكثر امكانات را براي آسايش و تحصيل و اشتغال شما در نظر بگيرند   
 .1389نشر معارف انقالب، 
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] و اقـدامات تـأميني و تربيتـي       [ هـا   زندان]  سازمان[ مسئول شوشتري] محمد[ آقاي عصر
. بـود  ديگر امكانات و خودرو ،ساختمان انساني، نيروي خواستار همكاران از جمعي با. آمد

 مخـدر  مـواد  بـه  مربـوط آن   درصـد  هفتـاد . داريـم  زنداني هزار هشتاد حدود مجموعاً گفت
 . اند كفيل با آزادي قابل آنها  درصد45 بود دعيم ؛است

 شـكايت  اللهـي   حـزب  غيـر  شـعراي  حاكميـت  از. آمد - شاعر - مرداني] نصراهللا[ آقاي
 سياسـت  مـورد  در. آمـد ] مدير روزنامـه جمهـوري اسـالمي      [ مهاجري] مسيح[ آقاي. داشت
 نظـام  سياسـت  شـدن  مـشخص  از قبـل  ،وزيـر  نخـست  استعفاي خبر انتشار و خارجه وزارت
 . شد صحبت
 مـردم . انـد   راضـي  كردسـتان  بـه  سـفر  آثـار  از. آمدند اي  خامنه آقاي ،مغرب نماز از بعد

 حد در شد قرار .كرديم مذاكره بازسازي سياست درباره .اند  يافته نظام به وفادار را كردستان
 خانـه  بـه  نه شب  ساعت. كنيم عمل استراتژيك و عمومي هاي  سياست و كلي اهداف تعيين
از تلويزيـون    را]  اهللا سيد حسن مدرس     درباره زندگي شهيد آيت   [ » حق مرغ « سريال. دمآم

  .كرديم تماشا
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 در .رفـت  بلوچـستان  و سيـستان اسـتان    بـه  آنجـا  مسئوالن درخواست به بنا زود صبح مهدي
 مالقـات  ،كـرد  اعالم امام دفتر .گذشت اسالم جهان وضع درباره مطالعه بهقتم  و. بودم منزل
 و عفت عصر. 1است شده لغو يزد جمعه امام خاتمي] سيد روح اهللا[ آقاي فوت خاطر به امام

 
ترين  اسالم و ايران يكي از پر فروغ« : اهللا خاتمي فرمود  اهللا سيد روح در پيامي به ملت ايران، به مناسبت درگذشت آيت) ره( امام خميني - ١

او روشنفكري متدين و مجتهدي بزرگوار، و از خوبان امينـي بـود كـه اگـر نتـوان              . ... هاي تقوا و خلوص و ايمان خود را از دست داد            چهره
 صـلي  –بديل اسالم ناب محمدي   از طرفداران بيگرايي جنگيد؛ و يكي او يك عمر با تحجر و واپس      . ... نظير، مسلماً كم نظير بود      گفت بي 

اين ضايعه دردناك را به مردم ايران، خصوصاً به اهالي متدين استان يـزد، و بـه       . ...  در عصر فريب و خود پرستي بود       –اهللا عليه و آله و سلم       
اي حاج سيد محمد خـاتمي، وزيـر محتـرم       خانواده مكرمش و فرزندان متدينش و فرزند فاضل، باتقوا و متعهدمان، جناب حجت االسالم آق              

، جلـد بيـست و يكـم، صـفحه      »صحيفه امام « كتاب   ←» .خداوند او را غريق رحمت خويش گرداند      . نمايم  ارشاد اسالمي، تسليت عرض مي    
 ).ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني170
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 بـراي  داودزاده مـصطفي . رفتنـد  مرعـشي  مـريم  و هاشـميان  مهـدي  ازدواج مراسم به ها  بچه
 ديـر  خيلـي  هـا   بچـه  و عفـت  .آمـد  سـپاه  دريايي يروين براي سوئدي پنگوئن موشك خريد
 . آمدند

 
 

 1988 اكتبر 29                    1409 االول ربيع 17   |   1367 آبان 7 شنبه
 

 آقاي. بود شده لغو كه آمدند امام مالقات مراسم در شركت قصد به بستگان. بودم منزل در
 سـفر  گـزارش . آمـد  واليتـي  دكتـر  شب .مدآ تاريخ بنياد امور براي معاديخواه] عبدالمجيد[

 لبنـان  در كـه  انـد   گذاشته قرار ها  سوري با. كرد مشورت ژنو مذاكرات براي و داد را سوريه
 يكـي  آزادي براي كه خواست. باشد ها  سنّي و اهللا  حزب و امل ،سوريه و ايران بين همكاري

 .شود كمك انگليسي زنداني دو از
 
 

 1988 اكتبر 30                 1409 االول ربيع 18   |   1367 آبان 8 يكشنبه
 
 آقـاي  وفـات  مورد در تسليتي. رفتم علني جلسه به ساعت هشت    . رفتم مجلسبه   زود صبح

جهـاني   اسـتكبار  بـا  مبـارزه  روز آبان 13طرح  . 1دادم دستور از پيش خاتمي] سيد روح اهللا  [
 كـاروان . كـردم  صـحبت  فهاناص و اهواز شهداي هاي  خانواده براي تنفس در. شد تصويب

 
حضرت آيـت اهللا آقـاي خـاتمي    .  تابناك انقالب و اسالم بوديمهاي اين روزها ما شاهد رحلت يكي از چهره    « :  در اين نطق آمده است     - ١

نماينده حضرت امام، امام جمعه يزد، عضو ارزشمند مجلس خبرگان و يكي از كساني كـه هميـشه بـا آزادگـي و بزرگـواري و صـراحت و                 
ميالد حضرت [      كه  ايشان مراسم عيد حضرت امام را آن چنان متأثر كرد . اي است رحلت  ايشان براي ما يك ضايعه     . صداقت در ميدان بود   

را لغو فرمودند به محضر مبارك، حـضرت امـام، بـه مـردم يـزد و خـانواده محتـرم آيـت اهللا خـاتمي و فرزنـد شايـسته و                 )] ص(رسول اكرم   
 كتـاب   ← ».كـنم   دانشمندشان جناب آقاي خاتمي وزير محترم ارشاد از طرف همه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، تـسليت عـرض مـي                   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367هاي پيش از دستور سال  هاشمي رفسنجاني، نطق«
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 . 1بودند هم اهواز كمك جذب ستاد و زينب
 كيفيت درباره. آمدند نوربخش] محسن[ و محمدي آقا] علي[ الويري،] مرتضي[ آقايان

 عمـل  معمـول  مطـابق  ريـزي  برنامه مراحل كه داشتند پيشنهادي بازسازي شوراي نظر اعمال
 شـوراي  از عليـزاده ] محمدرضـا [ آقـاي  رظه. كند سياست اعالن  مرحله هر در شورا و شود

 بـه  جمعـي . شـد  مـذاكره  گرگـان  انتخابـات درباره   .آمد اهري صمدي آقاي درباره نگهبان
 . دارند اعتراض علوي آقاي انتخاب
 گـزارش . 2كـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي . آمدنـد  مستـضعفان  بنياد واحدهاي مديران عصر

 مـستقيم  كمك تومان ميليارد يك از شبي و سال در پول گردش تومان ميليارد 35كه   دادند
سـازمان  [=  ساصـد  ارز درباره. آمدند نيلي] مسعود[ آقاي و توالئي آقاي. دارند محرومان به

 . دارند شكايت مركزي بانك از] صنايع دفاع
 اسـتفاده  سـوء  مـورد  در شيراز از گزارشي. آمد شيراز از طاهري] رجبعلي[ مهندس شب

 تلفنـي  ،عفـت  كـسالت  دربـاره  شبـستري  دكتـر  بـا  .داشـت  البانق ضد مورد در امام نظر از
. دهنـد   مـي  جـواب  بيـشتر  دقت از پس. دهد  نمي نشان مرضي ها  عكس گفت. كردم صحبت

 
هاي معظم شهدا خيلي خوشحالم و اين جزء افتخارات ماسـت كـه محبـت ايـن      از زيارت خانواده« :  در اين مالقات آقاي هاشمي گفت     - ١

ديدار با شما مايه بركت و افزايش روحيه . كنيم نيم و آنها را در ميان خودمان مشاهده ميبي بزرگواران را نسبت به مجلس شوراي اسالمي مي 
ايـن مـردم در چنـين شـرايطيĤنجا     . مردم خوزستان در طول جنگ نمونه بسيار روشني از تحمل و اسـتقامت را ارائـه دادنـد           . براي همه ماست  

طور يكپارچه اين جنگ را اداره كـرد، امـا اسـتان اصـفهان از لحـاظ پـشتيباني        بهملت ما انصافاً  . ماندند و جبهه و پشت جبهه را حفظ كردند        
هاشـمي  « كتـاب  ←» .ها در تاريخ ماندني اسـت  اي را براي خودش حفظ كرد و اين فداكاري مادي و نيروي انساني در جنگ نقش برجسته     

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني

هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان تأكيد كرد، اموال اين بنياد             مجلس شوراي اسالمي خطاب به مديران و اعضاي ستادي شركت           رئيس - ٢
كار شما خدمت به فقرا است كه اگر با حسن نيت و            . وضع شما با يك مدير شخصي فرق دارد       « : متعلق به ملت محروم و فقير است و گفت        

اين سازماني كه فعـالً بخـش قابـل تـوجهي از امكانـات مـادي كـشور را بـه صـورت                       . شود  بادت محسوب مي  اهللا انجام گيرد، ع     تقرب به الي  
متمركز درآورده است، تجربه جديد و مهمي است كه در روند حركـت اقتـصادي و بـه عنـوان يـك راه حـل بـراي معـضالت اقتـصادي و              

.  دولت و جامعه بايد از شما حمايت كند. د كه بخش خصوصي نداردشما در مقابل بخش خصوصي، امكاناتي داري     . تواند باشد   اجتماعي مي 
بيند محصول زحماتش تبديل بـه مدرسـه يـا     كند و مي    وقتي كارگري كه آنجا كار مي     . درآمدهاي هر منطقه بايد در همان منطقه خرج شود        

آقـاي  » .شود و و مديران و متخصصان بيشتر ميشود، انگيزه كار در ا تكميل راه و احداث پل و به نحوي در رفع مشكالت منطقه مصرف مي    
ايـشان همچنـين بـا تأكيـد بـر رفـع محروميـت در           . بندي و صدور ميوه شد      هاشمي خواستار مشاركت بنياد در زمينه كشاورزي و صنايع بسته         

هاشـمي  « كتـاب    ←. دمناطق محروم و سواحل جنوبي كشور، خواستار ايجاد اشـتغال سـالم و تـأمين نيـروي انـساني در اينگونـه منـاطق شـ                         
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني
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 .آمدم خانه به شب. برود ژنو به هيأت همراه نظامي فردي كه خواست شمخاني آقاي
 

 1988 اكتبر 31               1409 االول ربيع 19    |   1367 آبان 9 دوشنبه
 

 سـعيد  شـيخ  آقـاي . خوانـدم  را اهـ   گـزارش نه و نيم     تا. رسيدم مجلس بهساعت هشت و نيم     
 كـه  خواست و داشت تأكيد اسالمي هاي  نهضت از ايران حمايت درباره. آمد لبنان از شعبان

 آقـاي  .كنـيم  همكـاري  لبنـان  در حاميـانش  و اسـرائيل  و فاالنژهـا  بـا  مبـارزه  بـراي  سوريه با
 .داشت من با سياسي امور در مشاورتي كمك پيشنهاد. آمد مجلس كاركنان از سيدزاده
 فيزيك دانشمندان از جمعي با همراه] رئيس سازمان انرژي اتمي   [ 1امراللهي] رضا[ آقاي
 الريجـاني  جواد آقاي. 2كردم صحبت عالم به احترام و علم ارزش درباره آنها براي. آمدند

 
مهندس امراللهي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، سه سفر بـه آرژانتـين داشـته و در طـول آخـرين                     «:  روزنامه لوكتيدين دوپاري نوشت    - ١

 درصد با مقامات آرژانتيني بـه  20ر براي تحويل اورانيوم غني شده به ميزان  ميليون دال5/5اقامت خود در اين كشور، قراردادي را به ارزش        
اين اورانيوم قرار است در يك رآكتور تحقيقاتي آمريكايي كه در زمان شاه به ايران تحويل داده شـده مـورد اسـتفاده              . امضاء رسانيده است  

ان همچنين قرارداد ديگـري را جهـت تأسـيس يـك كنـسرسيوم و تكميـل          به نوشته اين روزنامه كه منبع خود را ذكر نكرد،  اير           » .قرار گيرد 
، شركت اسپانيايي »يو. وي. كا« اعضاي اين كنسرسيوم عبارتند از شركت آلماني     . اي در بوشهر به امضاء رسانده است        كردن دو مركز هسته   

متخصـصان ايرانـي طـي مـاه گذشـته از يـك       :  نوشت»لوكتيدين دوپاري « . ».اي. ان . سي« و شركت آرژانتيني » امبرساريوس اگروبادوس «
از سوي ديگر سرپرست سازمان انرژي اتمي ايران قرار است . اي در آرژانتين ديدار كرده اند كارخانه غني سازي اورانيوم و يك مركز هسته

در .  با اين كشور به امضاء برسانداي برزيل، ظرف ماه جاري به اين كشور مسافرت كرده و قراردادي را     دعوت كميسيون ملي انرژي هسته      به
. همين حال ايران اخيراً دو قرارداد نيز با پاكستان منعقد كرد كه هدف از آن تشكيل يك كميسيون مختلط تحقيقـاتي بـين دو كـشور اسـت                        

لوكتيـدين  «. آموزي كننـد  آبـاد كـار     اي اسالم   دانان ايراني خواهند توانست در انستيتو علمي و تحقيقات هسته           براساس اين قراردادها، فيزيك   
، 13/8/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع » . طي پنج سال آينده است239تأكيد كرد هدف ايران توليد پروتونيوم » دوپاري
 .29صفحه 

تربيـت   آقاي هاشمي در ديدار با متخصصان و محققان شركت كننـده در سـمينار تئـوري رياضـي، طـي سـخناني بـر اهميـت جـذب و                               - ٢
در دنيـاي امـروز،     . در خصوص مسائل انرژي اتمي، ما در آن حدي كـه بايـد باشـيم نيـستيم                «: نيروهاي متخصص كشور تأكيد كرد و گفت      

توانـد خـود را از ايـن     خواهد در دنيا مدعي استفاده از علم روز دنيا باشد، نمـي    كشوري كه مي  . تواند از اين پديده كنار بكشد       هيچكس نمي 
كساني كه در اين بخـش كـار        . اما بايد از فوايد اتم در امر صلح استفاده كنيم         . سي و زيربنايي اتمي، مستغني به حساب بياورد       بخش مهم سيا  

رشته كاري شما «: ايشان اظهار داشت» .شود توانند مطمئن باشند كه ثمره علم آنها هيچ وقت در تضييع حق ديگران استفاده نمي كنند، مي مي
جمهـوري  . سياست كلي ما تقويت علم و دانش دانشمندان است. ت آن بر تمام مسئولين جمهوري اسالمي روشن استچيزي است كه اهمي  

اگر برخورد صحيحي با دانشمندان بشود، قسمت اعظـم اينهـا جايـشان در              . كند  اسالمي، دانش و وجود دانشمند را يك نوع ارزش تلقي مي          
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنرانيهاشمي « كتاب ←»  .جمهوري اسالمي ايران است
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 بـه  نفت شدن ارزان اند  گفته فرانسه و آلمان و يونان است مدعي و داد را سفر گزارش. آمد
 كه برد  مي را سودش آمريكا و كند  مي كم را نفتي كشورهاي خريد قدرت. نيست اروپا نفع
 بـراي  آينده روابط در كه داشته تأكيد و اصرار فرانسه. است اروپا در بيشتر كاالهايش بازار
 قطعنامـه  اجراي براي عراق به دارند بنا وپاييانار .است قائل يك درجه نقش منطقه در ايران
 مـانع  آمريكـا كـه    گفتـه ] وزير خارجه آلمـان غربـي     [ گنشر] هانس ديتريش [ و بياورند فشار

 . است غرب توسط ايران نظامي نيروي تقويت
 جبهـه  بـراي  مـردم  اهـدائي  جـواهرات  و طال مقداري. آمدند ساوه جنگ پشتيباني ستاد
 گـزارش . آمد] بينا[ توكلي] ابولفضل[ آقاي ظهر. بدهنداهللا    روح 71  لشكر به گفتم. آوردند
 هـم  شخـصي  امـور  دربـاره  .كـرد  اسـتمداد  و داد را سـپاه  براي مسكن ساختمان طرح وضع

 آقـاي  حـذف  از. دارد وكالـت  شخـصي  امـور  انجـام  بـراي  من طرف از ايشان. شد صحبت
 . است ناراحت] از كابينه دولت[ دوست رفيق] محسن[

 نخست طرف از ،كند  مي مبارزه صدام عليه كه سوريه در عراق بعث حزب مسئول عصر
 گفـتم . كـرد  اسـتمداد  مبارزه ادامه براي ما از و آمد اسد حافظ شفاهي پيام با و سوريه وزير
 دربـاره . آمـد  دفـاع  وزيـر ] سرهنگ جاللي [. بدهد بررسي براي را نيازها و امكانات و برنامه
 . كرد مشورت نظامي خريدهاي برنامه

 كـردن  روشـن  براي كه خواست. آمد اصفهان نماينده شهرزاد] محمدكريم[ دكتر آقاي
 نظـامي  صـنايع  بـا  تحقيقـاتي  همكـاري  بـراي  وا. باشـيم  داشته تماس بيشتر آنها با نمايندگان

 .آمدم خانه به و كردم كار دفترم در هفت و نيم ساعت تا. كرد آمادگي اظهار
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 درنـه و نـيم      سـاعت   و تـا     رفـتم  علنـي  جلـسه  بههشت  . رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 شد مذاكره شورا سياست اعمال كيفيت درباره. رفتم بازسازي شوراي جلسه به. ماندم جلسه
 آقـاي  دفتـر  در را ناهـار . نزنـد  هـم  به را نظام موجود كار روال تا   شود انجام اي  گونه به كه

 بـه  توجـه بـر    يم؛كـرد  مـذاكره  كـشور  مهـم  مسائل درباره قوه سه سران و خورديم اي  خامنه
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 سـاعت سـه و نـيم بعـد از ظهـر          تـا . برگشتم مجلس به. شد تأكيد منتظري آقاي هاي  خواسته
 . خواندم را ها گزارش. كردم استراحت

 از اسـتفاده  و آمـوزش  بـر  تأكيد و كردم صحبت آنها براي. آمدند سپاه پدافند مسئوالن
 و منتظـري  و هرنـدي  فاضـل ] محـي الـدين   [ آقايـان . 1نمـودم  ضعف نقاط رفع براي فرصت

 و سـپاه  اختالفـات  حـل  و بررسي هيأت كار ادامه كيفيت درباره. آمدند نظران] محمد علي [
 را مـوارد  و دهند ادامه كار به شد قرار. شد مذاكره اختالف و نياز مورد مراكز درباره ارتش

 . نمايند ارجاع منبه 
 سياسـت  و اسـالمي  كـشورهاي  با روابط و لبنان درباره. آمد اهللا فضل سيد آقاي سرشب

 . 2داد ارائه نظراتي و پرسيد قطعنامه پذيرش از بعد اسالمي هاي نهضت از ايران حمايت
. بـود  العـات اط تمركـز  سـر  بـر  بحث. كردم شركت مصلحت تشخيص مجمعجلسه   در
 .اسـت  وسـيعي  اختيـارات  خواستار اطالعات وزارت و ندردا مخالفت كشور وزارت و سپاه

 را امنيتـي و   انتظـامي  نظـامي،  اطالعات تعاريف و تمركز حدود كميسيوني شد قرار باالخره
  .دهد ارائه مجمع به و كند مشخص

 
 

 
ها،  ها و واحدهاي مستقر در جبهه هاي پدافند فجر استان هاي پدافند موشكي سپاه به همراه فرماندهان گردان  فرماندهان و مسئوالن پايگاه- ١

 ديدار ابتدا فرمانده پدافند نيـروي هـوايي سـپاه، گزارشـي از سـمينار و          در اين . در پايان سمينار خود با جانشين فرمانده كل قوا ديدار كردند          
پدافنـد از جاهـايي اسـت كـه        « : سپس آقاي هاشمي در سخناني با تأكيد بر حفظ آمادگي دفاعي كشور گفـت             . هاي آتي آن ارائه داد      برنامه

. از تجربيات زمان جنگ، كارايي خود را براي زمان باال ببريد    نبايد تصور شود در زمان صلح الزم نيست، بلكه بايد در اين دوران با استفاده                
در انقالب ما و اسالم، منطق نيرومندي است كـه اگـر درسـت بـه آن عمـل          . ما برنامه تهاجم نداريم   . اصل نيروهاي مسلح ما براي دفاع است      

 كتـاب  ←» .يم و اسـالم هـم مبنـايش چنـين اسـت     شود، نياز به تهاجم و كشورگشايي نيست و مبناي كار ما بر اين است كه حرفمـان را بـزن    
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«

هاي مسيحي لبنان     با ماروني » مثلث نامقدس «اكبر هاشمي رفسنجاني مرد قدرتمند ايران اعالم كرد عراق يك           «:  خبرگزاري آلمان گفت   - ٢
آقـاي رفـسنجاني    . هاي آشكار ايران در جهت پشتيباني از مسلمانان لبنان را در معرض تهديـد قـرار داده اسـت                   و اسرائيل تشكيل داده و گام     

ها به طور آشكار يـك مثلـث نامقـدس بـا              بعثي. فرستد  دارو دسته بعث با موافقت آمريكا پول و اسلحه براي شبه نظاميان ماروني مي             « : گفت
ايـران، مـسلمانان لبنـان و    « : وي اضـافه كـرد  » .كنند هاي مرتجع عرب نيز از اين مسئله جانبداري مي ها و اسرائيل تشكيل داده و رژيم     ماروني

پناهندگان فلسطيني بايد از خود واكنش نشان داده و به طور آشكار و صادقانه آمادگي داشته باشند كه شجاعانه بهاي اين رفتار را به عامالن  
ي لبنان اخيراً در تهران با رئيس جمهور و رئيس مجلس ايران ديدار كردند و برخي از اعضاي عاليرتبه رهبران عاليرتبه شيعه و سن» .آن بدهند

 .اند هاي اخير از تهران ديدن كرده حزب اهللا لبنان نيز در هفته
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. رفـتم  فرمانـدهي  دفتـر  بـه  نظامي كارهاي انجام براي. كردم كار منزل در صبح  ساعت نه  تا

 نظرخـواهي  و مـشورت  بـراي ] نخست وزيـر  نظامي  مشاور  [ آبادي فيروز] حسن[ دكتر آقاي
 مـسائل  جداگانـه  هـم  جنتي] علي[ آقاي. داشت كار ساعت دو حدود. داشت زيادي مسائل
 سپاه از و آمد عراقي محمدي] محمود[ آقاي عصر و ظهر نماز از بعد. كرد مطرح را دفتري

 . كار ادامه سپس و استراحت و ناهار .داشت شكايت مقررات مراعات عدم خاطر به
 و گفـت  هـا   تـواّب  نگرانـي  از. آمـد  هـا   عراقـي  از متـشكل  بدر سپاه فرمانده شمس آقاي
 اعـال  مجلـس  بـه  اينكـه  خـصوص  در و داد آنها تمايالت و روحي وضع از جامعي گزارش
 به موكول را جواب ؛كرد مشورت ،باشند سپاه امر تحت ،موجود وضع مثل يا شوند واگذار
مسائل مربـوط    و وام و منزل براي. كردم آينده وضع به توجه با و قوا سران و امام با مشورت

 . دارند سپاه در عراقي ثابت نيروي نفر هزار هفت حدودآنها . كرد استمداد آنها هرفابه 
 ارتـش  ادغام ازاو  . داد ارائه كل ستاد و ارتش وضع درباره نظراتي. آمد شهبازي تيمسار

. دادم انجـام  ،آوردنـد  مجلـس  از را كارهـا . آمـدم  خانه به شب اول. كند  مي حمايت سپاه و
 واليتـي  دكتـر  بـه  ملـل  سـازمان  كـل  دبير كه داد اطالع تلفني الريجاني] محمد جواد [ آقاي
 هوشـيار  مـا  نيروهـاي  كـه  اسـت  خواسـته  و دارد نيـرو  تجمع مرزها پشت در عراقكه   تهگف

 نقـل  ايران در ها  ميانجي مسئول كلي   نژاآقاي   از را مضمون همين هم شمخاني آقاي. باشند
 هـم  احتمـال . كننـد  زيـاد  را سلمان آب گفتم و دادم هوشياري دستور ارتش و سپاه به. كرد
 . اند داده مذاكرات در ما هيأت دادن قرار تأثير تحت ايبر را اخبار اين كه دارد

 كشور وارد آبادان مرز از امشب ،ملخآفت   وسيع گله يك كه داد اطالع شمخاني آقاي
 وارد ايـران  بـه  عـراق  و كويـت  از هـا   ملـخ  ديـروز  از. رونـد   مـي  پـيش  اهواز سوي بهو   شده
   . اند نبوده انبوه خيلي ولي ،اند شده
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 را آنها و شده درگير گمرك مأموران با سپاه افراد ،گاهفرود در ديشب دادند خبر وقت اول
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و تا هـشت     رسيدم مجلس به  ساعت هفت صبح   .دادم فوري رسيدگي دستور. اند  زده كتك
 . خورد نمي چشمه ب يپيشرفت ژنو مذاكرات در. خواندم را ها گزارش
 در كـه  انـصاري  مجيـد  آقـاي  بـه . بـودم  جلسه در يازدهساعت   تا. رفتم مجلس جلسه به
. گرفـت  پـس كـه    بـود  داده استعفاء. كردم مالطفت ،بود رنجيده من دست از گذشته جلسه
 . كنم دلجويي كه خواستند من از هرندي فاضل و كروبي آقايان

 هـوايي  دانـشگاه  كار شروع گزارش. آمد دفتر به] يفرمانده نيروي هواي  [ ستاري تيمسار
 خـدائي  عبـد  آقـاي  ظهـر . داد را هواپيمـا  ساخت پيشرفت گزارش و آورد اي  لوحه و داد را

 بـه  بيـشتر  ما كه خواست و داد را ها  دانشگاه در منتظري آقاي نمايندگان وضع گزارش. آمد
 . برسيم دانشجويان
و  آمـد ]  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق     رئيس[ حكيم] سيد محمد باقر  [ آقاي عصر
 بـه  ورود اجـازه  و ببرند نيرو و كنند باز دفتر سوريه در شده قرار. داد را سوريه سفر گزارش
] مخـالف صـدام حـسين     [ ديگر هاي  گروه با و بگيرند راديو و سياسي فعاليت و عراق خاك
 . خواهند مي امكانات و سفر اجازه و مخارج ما از. ببندند همكاري ميثاق

. اسـت  شـاكي  لرسـتان  نماينـدگان  از. آمد طلبگي زمان در ادبياتم استاد ،وند  آئينه آقاي
وزير جهاد  [ فروزش] غالمرضا[ آقاي سرشب. دادم هديه خودنويس يك و كردم احترامش
 و جهـاد  رزمـي  مهندسـي  امكانـات  دربـاره  و داد را شـيالت  وضع گزارش. آمد] سازندگي
 خانـه  بـه . كـردم  كار دفترم درساعت هشت و نيم      تا .كرد رتمشو موشك ساختهمچنين  

 مبالغـه  هـا   ملـخ  كثرت مورد در كه داد اطالع كشاورزي وزير] آقاي عيسي كالنتري  [. آمدم
 . استشده
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 دانـشگاه  بـه  جمعـه  اقامه براي. كردم مطالعه ها خطبه براي  ساعت ده و نيم     تا. بودم منزل در

 منصوريان دكتر خانم سرشب. است جالب ؛كردم تماشا را نامادري فيلم عصر. 1رفتم تهران
 

د ناپـذيري و خطـرات    در خطبه اول ادامه بحث استكبار و استضعاف با موضوع صفات مستكبران دنبال شد و درباره حق ناپذيري و انتقا - ١
  آبان و وقايع مربوط به اين روز تحليلي13در خطبه دوم درباره روز . ها، به نمازگزاران مطالبي مطرح گرديد چاپلوسان در گمراهي انسان
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 هـاي   ايرانـي  بـراي  خـارج  در زنـدگي  مـشكالت  و گراني ازاو  . است برگشته كانادا از. آمد
 اسـتمداد  ،خواننـد  مي درس آنجا كه فرزندانش ارز براي. بمانداست كه    آمده. گفت مهاجر
 . كرد

رئـيس  [ كـارتر ] جيمـي [ از اي  نامـه . آمد] قائم مقام وزير اطالعات   [ فالحيان] علي[ آقاي
 نجــات بــه مــا كمــك خواســتار كــه بــود رســيده مــأموري توســط] جمهــور اســبق آمريكــا

 هآورد پيـام  فرانسه خارجه وزير دوما] الكساندر[ از و است لبنان در آمريكايي هاي  گروگان
 نوشـته  اي  نامـه  هـم  امـام  بـراي  كـارتر  گفت. بياورند قوا سران جلسه به شب فردا گفتم. بود

 . است
 تعـاوني  شركت مشكالت حل براي هاشميان محسن. ماندند هم را شام و آمدند بستگان

 را توريـسم  توسـعه  موانـع  حـل  پيـشنهاد  زاده  همـشيره  مهـدي  و كرد استمداد رفسنجان پسته
 .است زياد توريست پذيرش آماده مستضعفان بنياد گفت و داشت
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مـسئول روابـط    [ سـعيدالذاكرين . رفـتم  مجلـس  به. كردم كار خانه در ساعت نه صبح   تا

 عمـومي  روابـط  كارهـاي  و مجلـس  كاركنـان  مـسكن  تعـاوني  درباره. آمد] عمومي مجلس 
 را او. آمـد چهـار محـال و بختيـاري         استاندار پور  گرانمايه] علي اصغر [ آقاي. داشت مذاكره
 نظراتـي . آمـد  دبيـري  فـرزاد  آقـاي . داشـت  شـكايت  خطي غرض اعمال ازو   اند  كرده عزل

] سـيد مجيـد   [ آقـاي  ظهـر   .داشـت  كـشور  سياسـت  كلي طور به و بازسازي سياست درباره
 .داد اطالعاتي اسلحه فروش پيشنهادهاي و فتن فروش درباره. آمد زاده هدايت

 
                 ه است در بخشي از خطبه دوم آمد     .  ارائه شد و سپس بحثي با عنوان لزوم وحدت مسلمين و اهميت آن براي جوامع اسالمي بيان گرديد :
براي حسن استفاده از اين بيداري و . در همين ده سال انقالب، انقالب اسالمي به اندازه يك قرن قشر جوان سراسر دنيا را بيدار كرده است   « 

ود و ساز كـم نـش   اي از ابهامات ساختگي و دست هاي بپاخاسته و براي اينكه حق اسالم ادا شود و در هاله براي اداره كردن روحي  اين انسان      
هاي مذهبي گم نشود، بايد فكري كرد و علماي اسالم در سراسر دنيا نيـز بايـد همكـاري                     هاي داخلي و نزاع     براي حقيقت اينكه در درگيري    

 كتـاب  ←»  .توانـد الگـوي خـوبي باشـد     ايران اسالمي در شرايط حاضـر مـي  . ما بايد با اينها كار كنيم و از مشتركات هم شروع كنيم          . كنند
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367هاي جمعه سال  سنجاني، خطبههاشمي رف«
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 خط نامه جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق دست
 آمريكا به آقاي هاشمي
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 كـه داشـتند    شـكايت  شهر مسئوالن از. آمدند قيدار شهداي هاي  خانواده از جمعي عصر
اداره  از و كننـد   مـي  رفتـاري  بـد  مـردم  با ،انتخابات در رهامي] محسن[ آقاي شكست از بعد

 شـده  پيـدا  سـندي  اخيـراً . ند شاكي بود  موقوفه اضيار مورد در گيري  سخت خاطر به اوقاف
 شد قرار.  است شده ايجاد شبهه آنجا وقف مشروعيت در ؛است وقف] قيدار[ منطقه كل كه

 . كنيم بررسي
 وضـع  گـزارش . آمـد ] رهبـر حـزب دمـوكرات كردسـتان عـراق         [ بـارزاني  مسعود آقاي
 و رفـاهي  امـور  بـراي  و گفـت  را تركيـه  هاي  اذيت و عراق بعث فشارهاي و عراق كردهاي
 . اند راضي ما از ؛كرد استمداد سياسي تسهيالت
 شد قرار. شد مطرح كارتر] جيمي[ نامه. بود اي  خامنه آقاي دفتر درقوا   سران جلسه شب
 شـد  قـرار . كننـد  مالقـات  ما مأموران با آلمان در كه است خواسته. نرود او مالقات به كسي
 شد قرار ،ارتباط براي فرانسه خواست مورد در. كنيم پخش خودمان را اش  نامه] ارسال[ خبر

 رفتـاري  خـوش  دسـتور  شـد  قرار ،غرب مناطق در ها  سني و حق اهل به نسبت. شود پيگيري
 و لبـاس  مورد در و ديگرد مطرح مصلحت تشخيص مجمع در هم ها  بهائي مسئله. شود داده

 در مقنعـه  مثـل  مـورد  بـي  هاي گيري  سخت از كه بود اين نظر ؛شد بحث مقداري هم حجاب
 زمختـي  كمتـر ] پرهيـز و    [ ،اينها امثال و لباس رنگ ،نيست آنجا در مرد كه دخترانه مدارس
 .رسيدم خانه به وقت دير. شد مذاكره هم جانبازان بنياد درباره. شود
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 به هنوز ژنو مذاكرات. نبود مهمي مسأله    ها  گزارش در. رسيدم جلسم به صبحساعت هفت   
] آقايان مهدي كروبي و حسين هاشـميان      [. ماندم علني جلسه در آخر تا. است نرسيده جايي
 مالقـات  قيطريـه  خمينـي  امـام  آسايـشگاه  جانبازان با تنفس در. بودند غايب رئيس نايب دو

 دادن نظـر  بـراي  جديـد  بنياد در جانبازان خود اننمايندگ از شورايي تشكيل خواستار. كردم
 مـدير . ناراحتنداست،   شده بهزيستي تحويل آسايشگاهشان اينكه از. بودند جانبازان امور در

 خواسـتار . دارنـد  زيادي هاي  نامه. برگردد شهيد بنياد مدير خواستند. اند  نپذيرفته را بهزيستي
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 و رشـت  شـهداي  فرزنـدان  با ظهر. اند  نخاعي قطعآنها  . است حقشان و هستند ماشين يا خانه
 . 1كردم صحبت برايشان و كردم مالقات لنگرود
 مـشورتي  شـوراي  در آنها به توجهي كم از و 2آمدند كشاورزي كميسيوناعضاي   ظهر
 گزارشـي . آمد] مديرعامل شركت مترو   [ ابراهيمي] اصغر[ آقاي عصر. داشتند گله بازسازي

 تحويل در مركزي بانك گيري  سخت و ميلگرد كمبود از. ادد تهران يمترو كار پيشرفت از
 كوره نفت صدور براي اسكله از استفاده در سازي  كشتي همكاري عدم و خودشان ارزهاي

 و بـود  اساسـي  تـصميمات  براي] عمومي شركت مترو  [ مجمع تشكيل خواستار و داشت گله
آقاي محمـد جـواد     [ به. است كرده پيدا آينده نياز مورد ارزي منبع براي معدني است مدعي
 رفـع  بـراي ] معـاون اجرايـي نخـست وزيـر       [ زادهرميـ ] حميـد [ آقـاي  و اقتصاد وزير] ايرواني

 . دادم تذكر مشكالتش
 را والده حاج سالمتي خبر و گفت سيما و صدا اعتبار و ارز كمبود از. آمد محمد اخوي

 امـور  تفرقه مشكل ربارهد. آمد اطالعات وزارت معاون حجازي] سيد علي اصغر [ آقاي. داد
 آينده سياست درباره. آمد اي زواره] سيدرضا[ آقاي. كرد صحبت ديگر مسائل و اطالعات
 . داشت سئواالتي كشور

 احمـدآقا . آمـدم  خانـه  بـه . دادم انجام را مانده عقب كارهايهشت و نيم     ساعت تا شب
 ،هاشـميان  دمحمـ  آشـيخ . داشـت  حـرف  هـا   همكـاري  عدم و بازسازي سياست درباره. آمد

 زيـاد  خيليو   كرده واگذار ايشان به را موقوفاتشان توليت ،شيخيه رهبر گفت. بود مهمانمان
 حـل  راه خواستار. شود استفاده درست نگذارد و كند دخالت اوقاف كه دارد نگراني. است

 
حـضور فرزنـدان شـهيدان، سـالمت جامعـه و         « :  آقاي هاشمي در سخناني خطاب به فرزندان شهداي مدارس شاهد شـهر رشـت گفـت                - ١

هـا و   د كه در كنار تربيت فرزندان شهدا، ايثارگريمدارس شاهد وظيفه دارن. انقالب اسالمي ايران را حداقل براي يك قرن بيمه كرده است   
مـسئوالن  .  تا فرزندان شـهدا آمـاده ادامـه راه پـدران خـود باشـند      دان را در ميدان نبرد بازگو كنند،    هاي پدران شهيد اين فرزن      حماسه آفريني 

شـهدا قهرمانـان تـاريخ اسـالم        .  آميخته باشـد   كشور موظف هستند كه اهميت الزم را به فرزندان شهيدان بدهند و  اين اهميت نبايد با ترحم                 
دفتر » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني « كتاب   ←» .هستند و ارزش قهرماني اين شهيدان بايد همواره مورد نظر قرار داشته باشد            

 .1389نشر معارف انقالب، 
، سـيد مـصطفي فـارغ    )رئـيس (الـدين فاضـل هرنـدي      محي: اعضاي كميسيون امور كشاورزي و عمران روستاها عبارت بودند از آقايان        - ٢
و محمـد تقـي     ) مخبـر (، احمـد كبيـري    )منـشي (، علي كرم محمديان، خـداكرم جاللـي         )نايب رئيس دوم  (، احمد نيك فر   )نايب رئيس اول  (

باس حـسني سـعدي،   رنجبر، سيد هاشم بني هاشمي، سيد احمد موسوي، محمد اكبرزاده، حميدالدين مالزهي، سيد محمود كاظم دينان و ع 
 ). اعضا(
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 .شود فكري تا بفرستد را ها وقفنامه رونوشت گفتم. است
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 بازسـازي  شـوراي . رفـتم  اي  خامنـه  آقـاي  دفتـر  به. كردم مطالعه منزل در نه صبح    ساعت تا

 كردن آزاد طرح. آمد بازرگاني وزارت سرپرست] آقاي عبدالحسين وهاجي[. داشت جلسه
 و شـود  بررسـي  ورتيمش مربوطه كميته در شد قرار. داد توضيح را وارداتي كاالي قلم چند
 مـذاكره  ديگـر  مهـم  سياسـي  مـسائل و   دولـت  دربـاره  ناهـار  از پـس . بياورد بعدي جلسه در

 . دهيم پايان را گذاري سياست كار و كنيم اعالم را كلي هاي سياست شد قرار .كرديم
 و دادم انجـام  را دفتـر  كارهـاي  شـب هـشت    سـاعت  تـا  استراحت از پس. رفتم دفترم به

] مديركل محـيط زيـست اسـتان كرمـان        [ هاشميان رضا. آمدم منزل به. ندمخوا را اه  گزارش
 و روابط حسن به تمايل بر مبني را كويت خارجه وزارت پيام و كويتبه  سفر گزارش. آمد
 .داشت شكايت سپاه توسط خجير در زيست محيط تخريب از و داد  ها كدورت رفع
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 نامه درباره دستور از قبل. بودم علني جلسه درو تا ساعت ده و نيم        رفتم مجلسبه   وقت اول

 دفتـرم  بـه  تـنفس  از بعـد  .1كـردم  صـحبت  انـصاري ] محمـدعلي [ آقاي پاسخ در امام ديروز
 

. شـويم  مند مـي  هاي حكيمانه حضرت امام در مقاطع مناسب بهره ما خداي را سپاسگزاريم كه از نعمت رهبري« :  در اين نطق آمده است  - ١
 ما متشكريم از آقاي انصاري هم. ديروز ما شاهد صادر شدن نامه مبارك ايشان بوديم كه به حق از طرف مطبوعات منشور برادري نام گرفته

شد و حضرت امـام در ايـن بـاره خـوب      اين سئوال بايستي مي. كه ايشان با سئوالشان زمينه چنين پيامي را فراهم كردند و سئوال به جايي بود       
ثـر  هاي دو جرياني كه در كشور مـا وجـود دارد و برا              ايشان تأكيد فرمودند بر صالحيت دست اندركاران و چهره        . شد كه ابراز نظر فرمودند    

اين نصيحت حكيمانه،   . آيد كه ممكن است باعث دلهره مردم ما بشود كه از اسالم انتظار وحدت دارند                 نظر گاهي مسائلي پيش مي      اختالف
كنيم همراهي داشته باشيم  اندرز پدرانه و از روي دلسوزي كه ما تالش كنيم همه مسلماناني كه در جهت پياده كردن اسالم داريم، تالش مي

هاي اسالمي كه قرآن به ما دستور داده حل بكنيم، يا به توافـق   ر را برادر و دوست خودمان بدانيم و اختالف نظرها را با همان شيوه    و همديگ 
موضع صريحي كه حضرت امام در خصوص صالحيت دو جريان گرفتنـد، بـراي مـردم مـا حتمـاً ارمغـان       . برسيم يا نظر غالب را اجرا بكنيم   

اي چند روز از اين    دهد و ما نمايندگان مجلس به خصوص كه تريبون آزاد و مستقيم دستمان است و هفته                 طر مي خوبي است كه آرامش خا    
 ان شاءاهللا ما صالحيت خودمان را در پنـد        . زنيم، مخاطب اصلي اين دستورات اكيد حضرت امام هستيم          تريبون مستقيماً با مردم حرف مي     
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 انتقـاد  يانتظـام  نيروهـاي  و قـضايي  دسـتگاه  خـشونت  از. آمدند نمايندگان از جمعي. آمدم
. آمـد ] سرپرسـت بنيـاد شـهيد و كميتـه امـداد بـوئين زهـرا          [ عليخـاني  قدرت آشيخ. داشتند
] سـيدعلي اكبـر   [ آقايـان  بـا  را اختالفش و داد را قزوين روستاهاي در خود خدمات توضيح

رحمان قهرمان  و] وزير كشور[ محتشمي
 بـه  صـدام  موشك اصابت اثر در شهيد 11 كه اي  خانواده از ،مقدم رضا و مرشدي خانم
 همـسر  آالت زيـور  ؛دادنـد  توضـيحاتي  و آمدنـد  ،انـد  داده] در شرق تهران[ آباد  نظام خيابان

 .  استكرده معرفي را آنها فاطي. برگرداندم خودش به كه بود آورده را شهيدش
 بانك در ايران نماينده .آمد خداحافظي براي مجلس سابق نماينده خزائي] محمد[ آقاي

 و] محـيط زيـست   حفاظـت از    رئـيس سـازمان     [ منافي] هادي[ دكتر عصر.  است شده نيجها
 . داشتند شكايت زيست محيط از مراكزي تصرف خاطر به سپاه از. آمدند معاونان
 شـوراي  تـأثير  و ابهامـات  دربـاره  نماينـده  نفـر  چنـد . رفـتم  نماينـدگان  شـنبه   سه جلسه به

 بــه و كــردم صــحبت مفــصالً آنهــا بــراي. كردنــد صــحبت مجلــس تــضعيف در بازســازي
 ايجـاد  لـزوم  دربـاره . شـود   نمي تضعيف مجلس كه كردم شان قانع و دادم پاسخ شانسئواالت
كرد،  مردم زندگي برايكه بايد    فكري و داريم كمتر اليحه و طرحكه   دوره اين براي كار
 . بود مفيدي جلسه ؛زدم حرف هم

 تعزيـرات  دربـاره  بحـث . رفـتم  مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  جلـسه  بـه  مغرب نماز از بعد
 قـرار  ،آن كيفيـت  بـراي  و شـد  تصويب متخلف مجازات و كنترل لزوم اصل. بود حكومتي

 . گيرد قرار بررسي مورد صنفي نظام قانون شد
[=  نزاجـا  فرمانـده . انـد   كـرده  اعدام را آبادي  نجف اميد] فتح اهللا [ كه داد اطالع احمدآقا

 آزاد را مـا  اسـراي  از تـن  صـد  چهـار  حـدود  نـافقين م كـه  داد طـالع ا]  نيروي زميني ارتـش   
 كـه  كمـرم  معاينـه  بـراي  جزايري دكتر. اند  شده ايران وارد قصرشيرين منطقه از كه اند  كرده

 
       نكته بسيار مهمي كه حضرت امام در مورد اجتهاد و مجتهد مـؤثر در امـور اجتمـاعي و امـور            . يمپذيري و تبعيت از واليت فقيه نشان بده

هـا و   سياسي كشور فرمودند، قابل توجه است كه چنين اظهارنظري از شخصيت عظيم فقاهت مثل ايشان، راهنماي خوبي است بـراي حـوزه                     
 اجتماعي كشور مورد توجه قرار بگيرد و راه اجتهاد مؤثر و ذيحـق در اداره          براي كساني كه انتظار دارند كه از حوزه و از طرف فقها مسائل            

دهد كه در اين مقطع       اي را تشكيل مي     با اين منشور برادري، منشور انقالب و پيام بازسازي امام مجموعه          . امور كشور را ايشان معين فرمودند     
دفتـر نـشر معـارف انقـالب،     »  ، جلـد شـشم،  1367ي پيش از دستور سال   ها هاشمي رفسنجاني، نطق  « كتاب   ←» .تواند براي ما مؤثر باشد      مي

1389. 
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 . داد ورزش دستور .آمد ،دارد درد
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 جمهـوري  رياسـت  بـه  بوش جرج كه آمده ها  گزارش در. رسيدم مجلس بهساعت نه و نيم     
. آمـد  بهبهـان  جمعه امام و خبرگانمجلس   عضو مجتهدي آقاي.  است شده انتخاب آمريكا
 . خواست كمك بهبهان در بيمارستان ساخت براي

 پيـشنهاد  تـصويب  در من همكاري عدم مورد در. آمد] وزير اطالعات [ شهري  ري آقاي
 هـاي   اطالعـات  همه بودند خواسته. كرد گله مصلحت تشخيص مجمع در اطالعات وزارت
 توضيحات. باشد جمهور رئيس نظر زير و شده سازمان به تبديل وزارت وشود   منحل ديگر
 و آمد] ي ارتش ينيروي دريا [=  نداجا فرمانده زادگان ملك] دريادار[ آقاي. دادم كننده قانع

 . گرفت كمك نسبال ناو تعمير براي و داد را روبي مين گزارش
. آوردنـد  را آزاد بازرگـاني  بررسي كميته گزارش. رفتم بازسازي شوراي جلسه به عصر

 آقـاي . بياورنـد  را وارداتـي  اقـالم  از تعـدادي  كـردن  آزاد برنامه ديگر هفته يك تا شد قرار
 در شـوروي  خارجـه  وزارت معـاون  با مذاكره سياست درباره. آمد الريجاني] محمد جواد [

 داد اطـالع  .كرد استفسار ژنو مذاكرات درباره و آيد  مي ايران به فردا كه ستانافغان خصوص
 بازسـازي  سياسـت  و دولت درباره. 1شود  مي اعالم انگليس با روابط تجديد فردا احتماالً كه
 .آمدم خانه به. كرديم مذاكره هم

 
هاي جهان، ايران و انگلـستان دربـاره از سـرگيري روابـط      هاي خبرگزاري برطبق گزارش«:  بخش فارسي راديو مسكو در اين باره گفت        - ١

آنچـه كـه بـه جهـت عمـده يعنـي       .  دست به اقدام زده استاخيراً ديپلماسي ايران در جهات مختلفي. سياسي در ابعاد كامل به توافق رسيدند     
هاي  مذاكرات ايران و عراق در ژنو مربوط  است، بايد گفت كه پيشرفت محسوسي در آنجا حاصل نشده است، اما در جهات ديگر موفقيت

يران بـا انگلـستان در سـطح        همان طوري كه خبرگزاري رويتر خاطرنشان ساخت از سرگيري روابط سياسي ا           . شود  آشكار و روشن ديده مي    
قبالً ايران روابط سياسي خود را بـا فرانـسه، كانـادا، كويـت و     . سفرا آخرين گام در كارزار تهران جهت بيرون آمدن از انزواي سياسي است         

. ريح كـرد اين روزها هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران به طـور كامـل ماهيـت ايـن تغييـرات را تـش          . تري قرار داد    بحرين در سطح عالي   
نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري :  منبع » .المللي در جهان همراه است روش جديد ايران كه حداقل رسماً اعالم شده، با مساعد شدن جو بين

 .14 ، صفحه 21/8/67، 237اسالمي، 
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. شـد  تمام دستورمان. بودم علني جلسه درده   ساعت تا. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 اي  خامنه اهللا  آيت دفتر به طبسي] واعظ[ آقاي مالقات براي ظهر. كردم كار دفترم در ظهر تا

 . كرديم مذاكره سپاه و جنگ و دولت قدس، آستان مسائل درباره. رفتم
. آوردنـد  جنگ براي مبلغي و آمدند تهران توليدي كارخانه كارگران. برگشتم دفترم به
 سـفر  برنامـه  و كنيـا  دربـاره  اطالعاتي. آمدند كنيا در سفيرمان و االسالم شيخ] حسين[ آقاي
 دربـاره  خـود  كـار  نتيجـه . آمـد  نـوري  عبـداهللا  آقـاي . دادنـد  تهـران  بـه  كنيـا  جمهور رئيس

 . آورد را مسلح نيروهاي تشكيالت
 پيـشنهاد  و كـرد  انتقـاد  دولـت  مديريت از. آمد اصفهان نمايندهمعزالدين  ] محمد[ آقاي

 و راهنمـايي  وضع گزارش. آمدند تابعه ادارات رؤساي و شهرباني رئيس. داد را كابينه تغيير
. خواسـتند  سياسـي  حمايـت  و تقويـت  و بيشتر انساني نيروي و مالي كمك و دادند را نيازها
 . آوردم خانه به انجام براي را كارها هبقي و كردم كار دفترم درهشت  ساعت تا شب
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 ظهـر . نـشد  تمـام  و گرفت را وقتم تمام كه بودم آورده مجلس از زيادي كار. بودم منزل در

 محتـواي كـه    ردمكـ  تماشا» ها  زنگ «نامه  ب فيلمي عصر. بودند بستگان مهمان ،فاطي و عفت
. آمد كرمان استاندار. نداشت مهمي مطلب. خواندم ،آوردند را ها  گزارش. 1نداشت مفيدي

 اسـتمداد  و داد گزارشـي ،  دارند همكاري كه ضدانقالب و قاچاقچيان از ناشي هاي  ناامني از
 سـازي  آمـاده  برنامـه  از. گـرفتم  را موشـكي  صنايع كار گزارش او از. آمد هم محسن. كرد
 . گفت ماه اسفند در پسته نهال كاشت براي قم زمين

 
حمد كاسبي و علي حاتمي، محصول اي از محسن مخملباف و بازي م ها به كارگرداني محمد رضا هنرمند با فيلمنامه  فيلم سينمايي زنگ- ١

خبرنگـاري  . رسـند  هـاي مـشكوكي افـرادي تهديـد و بـه قتـل مـي        ماجراي فيلم اين بود كه با تلفن  . حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي بود     
 . شود كند و خود خبرنگار نيز تهديد به قتل مي ها را دنبال مي ماجراي قتل
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 بـراي  خمينـي  مـصطفي  شـهيد  پادگان در. رفتيم پرندك به كوپتر  هلي با صبحساعت هشت   
 بـه اعت ده و نـيم      س. ديدم را ها  نمايش و جمع نظام و 1كردم سخنراني انقالب كميته پرسنل
 دربـاره  جلـسه  آخر. رفتم جمهور رئيس دفتر به بازسازي شوراي جلسه براي. برگشتيم شهر
 .شد مذاكره جاري مسائل و دولت و جانبازان بنياد

. 2آمـد  مالقـاتم  بـه  شـوروي  خارجـه  وزارت معـاون ] آقاي الكساندر ويـسمرتنيخ   [ عصر
 در شـوروي  گفـت  صـراحت  با. كرديم صحبت افغانستان مسئله حل و روابط توسعه درباره
 خواهنـد  آينـده  در اساسـي  تغييـرات  و اسـت  پـشيمان  اكنون و رفت  مي انحرافي راه گذشته
 در مردم شركت و دموكراسي گفت و كرد ياد اخير تحوالت از انقالب به تعبير با و داشت
  3.دنمو تأكيد شوروي به من سفر براي .شود مي تقويت اقتصادي امور

 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367ي سال ها هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ← - ١
 فرستاده ويژه شوروي در اين ديدار ضمن اعالم آمادگي آن كشور براي گسترش مناسبات در سطحي جديد، از سوي آقاي گورباچف - ٢

اي هاشمي در ايـن     آق. رهبر اتحاد جماهير شوروي از آقاي هاشمي براي انجام يك ديدار رسمي از آن كشور، دعوت رسمي به عمل آورد                   
ديدار با اشاره به اينكه ايران از اول پيروزي انقالب سياست حسن همجواري و توسعه مناسبات با همه همسايگان از جمله اتحـاد شـوروي را     

عراق به مسأله افغانستان ابتدا گرهي در روابط ايجاد نمود و سپس موضع شما نسبت به مسأله « : هاي خود قرار داده است، گفت جزو سياست
از طرف ما مانعي براي . گيري نيز رسيديم، ولي وارد مرحله عمل نشديم ما بارها  در گذشته مذاكره كرديم و به تصميم. اين مشكالت افزود 

بنابراين بهتر است زودتـر اقـدامات عملـي را شـروع     . پذيريم كه شما جدي هستيد گسترش مناسبات وجود ندارد و در شرايط كنوني هم مي   
البته مـا عـراق را بيـشتر از ايـن     . كنند جويي مي ها هستند كه بهانه  در ارتباط با عراق ما به طور جدي طالب صلح هستيم ولي اين عراقي    .كنيم

در مورد مسأله افغانـستان از ابتـدا موضـع مـا     . گيري كند دانيم كه در مورد مسأله مهمي مثل اين مسأله، بتواند براي خودش تصميم       وابسته مي 
چنانچه شرايطي پـيش آيـد كـه آينـده     . ود كه مردم افغانستان بايد به طور جدي به حساب آيند و سرنوشت خود را خودشان رقم بزنند               اين ب 

» .افغانستان در دست مردم آن كشور قرار گيرد، از سوي جمهوري  اسالمي ايران، تالش جدي براي حل اين مسأله صورت خواهـد گرفـت    
« : ر امور خارجه اتحاد جماهير شوروي نيز با اشاره به اينكه شوروي، انقالب جديدي را آغاز كرده است، گفتدر اين ديدار معاون اول وزي

در ارتباط با افغانستان، اين مشكلي است كه براي ما  به وجود . هاي اخير دچار اشتباهات بسيار شده و از راه راست منحرف شديم ما  در دهه
اتحـاد شـوروي منـافع      . توانيم ناديـده بگيـريم      بين هستيم و نيروهايي را كه در افغانستان هستند، نمي           ستان واقع آمده و ما براي حل مسأله افغان      

 ».ايران را در رابطه با افغانستان قبول دارد و امكان حل و فصل مسالمت آميز مسأله را پيوسته مدنظر خواهد داشت

دولت مسكو بايد عمالً    «:   در ديدار با معاون وزير خارجه شوروي به وي گفت          حجت االسالم هاشمي رفسنجاني   «:  راديو اسرائيل گفت   - ٣
ايران در گذشته نزديك، شـوروي را بـه حمايـت فعـال از عـراق و               » .باشد  ثابت كند كه مايل به بهبود مناسبات با حكومت اسالمي ايران مي           

مقامات حكومت اسالمي در عين حال كه .  ايران متهم ساخته استارسال مقادير عظيمي اسلحه به آن كشور به منظور به كارگيري آنها عليه       
 فـارس  دارند كه مواضع دو كشور در مورد امنيـت خلـيج   دهند، اعالم مي شوروي را در رابطه با مسئله افغانستان مورد انتقاد شديد قرار مي        
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 منطقـه  مـشكالت  دربـاره . آمدنـد  كـشور  وزارت و بلوچـستان  و سيستانتان  اس مسئوالن
 بـه  اخالقـي  و اقتـصادي  زيـاد  مـشكالت  ،افغـاني  مهاجر زيادي جمع وجود. كردند استمداد
 اشـكاالت  رفـع  جهت در تصميماتي. ناامني و مسري امراض،  بيكاري ،قاچاق :آورده وجود
 . شد اتخاذ

 و سيـستان  اسـتان  بـه  باشـد  منـافقين  از احتمـاالً  كـه  اتومبيل چهل حدود كه دادند اطالع
 سركوب آماده كه شد تأكيد نظامي نيروهاي به. است شده وارد افغانستانمرز   در بلوچستان

هاي   ل  سا[=  اوشين سريال. آمدم خانه به. برگشت منطقه به هم استاندار آشجع آقاي و باشند
 .يدمخواب سپس وخوردم  شام .كردم اتماش را] دور از خانه
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  نـه و نـيم      تا. نداشت مهمي تازه مسئله ها  گزارش. رسيدم مجلس به  صبح ساعت هفت و نيم   
 هـاي   سياسـت  و افغانـستان  مـسئله  دربـاره . رفـتم  بازسـازي  شـوراي  بـه . بـودم  علني جلسه در

 . شد بحث صنعتي و كشاورزي
 مجلـس  بـه  پاكـستان  خارجـه  وزيـر ] آقاي صـاحب زاده يعقـوب خـان       [با   مالقات براي
 افغانـستان  مـسئله  و سـعودي عربـستان    با روابط تحسين درباره. شد طوالني مالقات .برگشتم
 مـسئله  عمده مشكل. دهد ادامه سعوديعربستان   با ميانجيگري به شد قرار. زد حرف مفصل
 و نفـره  صـد  يجهـاد  شـوراي  تأسـيس  بـراي  مجاهدين طرح ،نستانافغا مورد در. است حج

 جـواب  كـه  كـردم  سـئوال  سـه  دو. نيـست  كامـل  نظـرم  بـه  ؛گفت... و موقت دولت انتخاب
 مجاهـدان  سـهم  كابـل،  فعلي حكومت طرفداران سرنوشت :شود  مي تكميل گفت و نداشت
 حـل  بـه  تمايـل  بـر  مبنـي  را هـا   آمريكايي پيام. كابل رژيم حاكميت تحت مردم رأي و شيعه

 
    طي اقامت معـاون وزيـر خارجـه    . باشند تصادي ميشبيه يكديگر است و به موازات آن دو دولت خواهان گسترش مناسبات بازرگاني و اق

االسالم هاشمي رفسنجاني از طرف آقاي ميخائيل گورباچف رهبر شوروي دعوت به عمـل آمـد كـه از مـسكو                      شوروي در تهران از حجت    
 مسكو دعوت شد ولي سال گذشته نيز حجت االسالم رفسنجاني به ديدار از. رسماً ديدن كند ولي تاريخ اين مسافرت هنوز تعيين نشده است

، »هـاي ويـژه خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي      گـزارش «نـشريه  : منبع » .به علت بحراني گرديدن روابط دو كشور اين مسافرت عملي نگرديد        
22/8/67 .  
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 خـصومت  از دسـت  مـدتي  بايـد  اول گفـتم  كـه  گفـت  مـستقيم  مذاكره با فيمابين مشكالت
 نظامي هيأت كه خواست اجازه. آيد وجود به مناسب جو تا كنند آزاد را ما اموال و بردارند
 . كردم موافقت ؛بيايد ايران به نظامي امور در همكاري براي پاكستان
 بـراي . دادنـد  را پاكـستان  و هنـد  بـه  سـفر  گـزارش . آمدند ديشهي و هراتي آقايان ظهر
. خواسـتند  مالي كمك دهلي جمعه امام و هند و پاكستان شيعيان براي و تبليغات كار توسعه
] محمـد علـي   [ دكتـر . آمدنـد  مالقـات  بـه     پـرورش  و آموزش مسئوالن و ها  كل مدير عصر
 آن اولويـت  و كردم فصليم صحبت هم من و داد گزارش] وزير آموزش و پرورش   [ نجفي

 . 1نمودم تأكيد بازسازي در را
 رياسـت  بازسـازي،  سياسـت  دربـاره . آمدنـد  بـاهنر ] محمـد رضـا   [ ونـوري    ناطق آقايان
] نيروي زميني ارتـش   [=  نزاجا فرمانده. كردند صحبت دولت تعويض و من آينده جمهوري

 درهـشت و نـيم       اعت سـ  تـا . كـرد  اسـتمداد  تدارك براي و داد را نزاجا وضع گزارش. مدآ
 و ديـشب . استراحت سپس و خاطرات نوشتن و شام. آمدم خانه به سپس و كردم كار دفترم
 .است پائيزي مفصل باران اولين ؛باريد تهران در خوبي باران امروز
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 ،بازسـازي  شـوراي  جلسه تشكيل از قبل. رفتم اي  خامنه اهللا  يتآ دفتر بهصبح  ساعت نه ونيم    
 شـدن  نـامزد  به منحصر را راه اي  خامنه آقاي. كرديم مذاكره آينده جمهوري رياست درباره

 عنـاوين  ظهـر  تـا  بازسـازي  شـوراي  در. شـود  صـحبت  امـام  بـا  قـبالً  شـد  قـرار . دانند  مي من
 

هاي   استيبه جز ك  . خوشبختانه روحيه معلمي و محيط تعليم و تربيت، محيطي سالم، قانع و پرتالش است             « :  در اين سخنراني آمده است     - ١
ها، هيچ نقطه ضعف قابل توجهي بـه ايـن محـيط فرهنگـي                ناشي از كمبود امكانات و نداشتن ابزارهاي الزم براي بروز استعدادها و خالقيت            

دهند، ديني به گردن اين ملت و  تحقيقاً اداره امور معلمين كه قشري قانع و زحمتكش هستند و بهترين كار كشور را انجام مي              . متصور نيست 
براي جبران عقب ماندگي آموزش و پرورش نيـاز         . ها در طول جنگ بسيار جدي و ملموس بود          حضور كارساز معلمين در جبهه    . ظام است ن

كاري كه تا حدودي در آموزش عالي با تأسيس مراكز دانشگاه آزاد اسالمي انجام شد، اما تاكنون در آموزش و          . به يك بسيج جدي داريم    
 خوشبختانه مجلس در اين دوره از لحاظ نيروي معلم بسيار غنـي اسـت و تعـداد زيـادي از معلمـان شايـسته و                         .پرورش صورت نگرفته است   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .صالح هم اكنون در مجلس وجود دارند



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
386  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 هـاي   طرح و بدهيم مشاوران به نظر ظهارا براي شد قرار و شد تكميل نظر مورد هاي  سياست
 دولت درباره ،نماز و ناهار از بعد. شد تصويب امسال تتمه براي ديده آسيب مناطق بازسازي
 . آمدم دفترم به. كرديم مذاكره
 از حمايـت  ضـعف  از او   .آمـد  گنبـدكاووس  جمعـه  امام عمادي آقاي ،استراحت از بعد
 . داشت شكايت كشاورزيبخش 

 بلوچـستان،  و سيستان كرمان، هاي  استان استانداران حضور با كشور امنيت شوراي جلسه
در ايـن جلـسه     . شد تشكيل كرماناستان   نمايندگان و سپاه فرماندهان و هرمزگان و خراسان
 از  و   شـد  بررسـي  ضـدانقالب  و قاچاقچيـان  خطـر  بـه  توجـه  با ،كشور شرق امنيت وضعيت
 مـسئوليت  شـد  قـرار  ،كامـل  بررسـي  از پـس . كشيد طول شبچهار بعد ازظهر تا نه       ساعت

 نيـروي  شـدن  اضـافه  و امكانـات  دادن بـا  ؛باشـد  انتظـامي  نيروهـاي  عهـده  به امنيتبرقراري  
 در هـم  را شـام . بـسپاريم  سپاه به را كار كه بود داده نظر كل ستاد. احتياط براي سپاه ضربتي
 را سـفرم  كـار  برنامـه  و بـود  آمـده  خوزسـتان  از محافظانم از ورزدار آقاي. خوردند مجلس
 .رسيدم خانه به شب ده ساعت. كردم تصويب و بررسي. آورد
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 دكتـر  آقـاي . بـودم  علنـي  جلسه در ساعت ده و نيم      تا. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   

 كنيـا  جمهـور  رئـيس ] آقاي دانيـل آراپ مـويي     [. مدآ ژنو مذاكرات گزارش براي روحاني
 و كـرد  مجلـس  از كوتـاهي  بازديد. رفتم استقبالش به مجلس حياط در. 1آمد مالقات براي
 .نشستيم مذاكره به سپس

 
ياسي، اقتصادي و فرهنگي قاره آفريقا ارائه داد و خاطرنـشان كـرد كـه مـردم                  در اين مالقات رئيس جمهور كنيا گزارشي از وضعيت س          - ١

آقاي هاشمي نيـز لـزوم اتحـاد و     . دنآفريقا به نوعي فداكاري نظير آنچه مردم ايران از خود نشان دادند و وطن خود را حفظ كردند، نياز دار                   
هـا سـال سـابقه مبـارزاتي عليـه        آفريقـا داراي ده « : قـرار داد و گفـت  هاي آفريقايي با يكديگر را مورد تأكيد          همفكري تمامي مردم و دولت    

امواج بيداري در آفريقا در گذشته بيـشتر بـه   . بنابراين يك اتحاد قوي از مردم آفريقا به توفيق مردم اين قاره منجر خواهد شد. استعمار است 
 مردم آفريقا اقدامي همه جانبه عليه ظلم و ستم آغاز كننـد،      اگر. رسد اكنون يك ركود جايگزين آن شده است         خورد و به نظر مي      چشم مي 

 ».افكار عمومي جهان با آنان همراه خواهد شد
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ــسه  ــارهو  خواســت خــصوصي جل ــري« درب ــتم.كــرد اســتمداد 1»ويــت ت ــا گف  فاالنژه
 . كنيم شفاعت ما تا كنند آزاد را ما هاي گروگان
 ،هـستند  جدي صلح در ها  عراقي است معتقد. داد را ژنو گزارش. آمد واليتي دكتر ظهر

 بـا  روابـط  دربـاره او  . آمد ساداتيان] سيد جمال [ آقاي. ندفخائ قطعنامه 6 و 4 بندهاي از ولي
 . گفت جنوبي كره و تايوان و چين

 يـزد  جمعـه  امامـت  فـرض  بـا  ماينـدگي ن ادامـه  درباره صدوقي] محمد علي [ آقاي عصر
محمـد  [و  ] ترابـري [ و راه وزيـر ] كيـا  محمـد سـعيدي   [ آقاي. بماند فعالً گفتم ؛كرد مشورت

 وضـع  گـزارش . آمدنـد ] مدير عامل شـركت هواپيمـايي جمهـوري اسـالمي         [ مجيدي] رضا
ردار بـرادر كـا   [ موسـوي  آقـاي . گفتنـد  زياد مسافر و هواپيما كمبود از و دادند را هواپيمايي

 . كرد مشورت و داد را لبنان وضع گزارش. آمد] ربوده شده ايراني در بيروت
 مقتـدر  رئيس داشتن و قدرت تمركز لزوم و كشور مسائل درباره. آمد نبوي بهزاد آقاي

 كارهـا  در قاطعيـت  عـدم  و ترديـد  در را دولت مشكل و داشت نظر مانند انقالب شوراي يا
. بـود  دسـتور  در حكـومتي  تعزيـرات  دوباره. رفتم حتمصل تشخيص مجمع به شب. داند  مي
 .آمدم خانه به شب
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 و خوزستان نمايندگان. شدم هواپيما سوار بالفاصله و رسيدم فرودگاه بههشت و ربع  ساعت
 در. بودنـد  هـم ] دفتر فرماندهي كـل قـوا     رياست مجلس شوراي اسالمي و      [ دفتر دو رؤساي
 تلفني يا و باشد داشته من با دومي مالقات است مايل كنيا جمهور رئيس كه گفتند فرودگاه
 خوزسـتان  اوضـاع  درباره نمايندگان با راه در. كنيم  مي صحبت اهواز از گفتم. كند صحبت
 . كرديم صحبت

 از بعـد  بـار  اولـين  بـراي  - رسـمي  اسـتقبال  و شديم اهواز فرودگاه واردساعت نه و نيم     
 

 رجـوع   براي مطالعه بيشتر  .   در لبنان به گروگان گرفته شد      1988 تري ويت، فرستاده ويژه كليساي كانتربري انگلستان بود كه در ژانويه             - ١
 آزادي گروگان ها، محسن هاشمي، حبيب اهللا حميـدي، دفتـر نـشر معـارف انقـالب،                  _وش سالح    كتاب ماجراي مك فارلين؛ فر     ← كنيد

1388 . 
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. رفتيم ژاندارمري مهمانسراي محل به تلفني كوتاه مصاحبهبعد از   .  انجام شد  – جنگ شروع
] اهللا موسوي جزايري    آيت[ و استاندار] آقاي محسن ميردامادي  [ با مقدماتي مذاكرات از بعد
 مفـصلي  صـحبت  من و داد گزارش استاندار. رفتم اداري شوراي جلسه به] اهواز[ جمعه امام

 . 2بود اقتصادي - سياسي سئواالت. دادم پاسخ سئواالت به و 1داشتم
 حـضار  بيـشتر . داشـتيم  آنهـا  بـا  اي جلـسه  سـپس  و كـردم  صرف منطقه روحانيون با را ناهار
 مقـدم  خير و خواند باره من در شعري » شبرّي « بنام عرب شاعري. بودند عرب جوان طالب
 نيـز ] در استان خوزسـتان   [ امام نماينده و] اهواز[ جمعه امام يريجزا] موسوي[ آقاي و گفت
 و نقـش  كـردم  صـحبت  مفـصالً  هـم  مـن . كـرد  اشاره كمبودها مشكل به و گفت مقدم خير

 . 3گفتم انقالب در را روحانيت تكليف
 

عليرغم وجود احتمال ضعيف در تجديد جنگ «: العاده شوراي اداري استان خوزستان تأكيد كرد  جانشين فرمانده كل قوا در جلسه فوق- ١
 شرايطي است كه بايد براي روزهاي سازنده آماده شود و احتمال تجديد جنگ بسيار اكنون كشور در. بايد كار بازسازي را عمالً آغاز كنيم

رغـم ايـن مـسأله بايـد      علـي . خواهيم جنگ مجدداً شروع شود ها شرايط تجديد جنگ و توان آن را ندارند و ما نيز نمي   عراقي. ضعيف است 
 حضرت امام در مـورد دو جنـاح فكـري، از اخـتالف نظرهـا در بـين       آقاي هاشمي با اشاره به پيام اخير    » .آمادگي نيروها همچنان حفظ شود    

تـشديد اخـتالف    . بايد اختالف نظرها را رفع كنيم تا بتوانيم مسائلمان را حل كنيم           «: مسئولين به عنوان يك نقطه ضعف نام برد و تأكيد كرد          
ح انقالب بايد بعضي چيزها را ناديده بگيريد و با هم نظرها موجب خواهد شد كه مسائل مردم فراموش شود، لذا به خاطر خدا، مردم و مصال    

باشند، به هر حال اين دو جريان ملـزم بـه همكـاري بـا يكـديگر       دو جريان فكري معتقد به اسالم مي. كار كنيد تا امكانات مردم به هدر نرود  
ان خوزسـتان و نقـش ايـن اسـتان در دوران     امكانـات عظـيم اسـت   . هستند و نبايد اجازه  داده شود اين موضوع موجب معطلي كار مردم شـود        

بازسازي، باعث شده از سوي كشور و انقالب اميد زيادي به خوزستان دوخته شده باشد و خود اين استان نيز نسبت به انقـالب حـق زيـادي                       
 ←» .اي در نظـر بگيريـد       نانـه بايد خيلي جدي و با فرصت كافي كه اكنون در  اختيار داريد، براي دوران بازسازي برنامه ريزي واقع بي                   . دارد

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب 
 خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از راديو بغداد گزارش داد كه براساس تصميم شوراي فرماندهي انقالب عراق، اولين گروه از  افسران - ٢

اين در حالي است كه راديو تهران طي گزارشي اعـالم كـرد واحـدهاي جديـد                 . مرخص خواهند شد  ]  آذرماه 10[ذخيره در اول ماه دسامبر      
هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران طـي  . هاي جنگ اعزام خواهند شد تا آمادگي رزمي ايران همچنان حفظ شود  داوطلبان بسيج به جبهه   

 » .ست ولي ما بايد آمادگي خود را حفظ كنيماحتمال از سرگيري جنگ اندك ا«: سخناني در استان خوزستان گفت
اگـر تجربـه   . ايم و بايد به آن عمـل شـود   به اندازه كافي تاكنون از معارف اسالمي براي مردم سخن گفته« :  در اين سخنراني آمده است    - ٣

هايي كـه تـاكنون بـه         ز حرف راه صحيح تبليغ، صرفاً حرف زدن نيست و اگر بخواهيم پس ا           . انقالب موفق نشود، شكست جدي خواهد بود      
مـسئوليت  . هاي مردم استقبال كنيم و به مسايل آنـان بپـردازيم   بايد از درخواست . ايم كشور را بسازيم، بايد به تالش خود بيفزاييم          مردم گفته 

 حفظ مردم و پاك كردن      اي عمده دارند و مردم نياز دارند كه در ميان آنان باشيد و روحانيون براي                روحانيون مهم است و روحانيون وظيفه     
ايم و بايد فكر كرد كه روز اول انقـالب            دوران سخت را اينك پشت سر گذاشته      . هاي دشمنان وظيفه مهمي دارند     محيط جامعه از سم پاشي    

ظار دارنـد   اي را كه مردم انت      خواهيم كشور را بسازيم و در اين راه بايد مردم را حمايت كرد و دست به دست هم بدهيم تا جامعه                      است و مي  
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .بسازيم
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  اهللا موسوي جزايري محسن ميردامادي استاندار خوزستان و آيت
   نماينده امام و امام جمعه اهواز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شهداي دفاع مقدس بهحضور در گلزار شهداي اهواز و اداءاحترام
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حضور در جلسه شوراي اداري استان خوزستان و ارائه  

 گزارش توسط استاندار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سخنراني در جمع روحانيون و ائمه جمعه استان خوزستان
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 كـشور  در موقـت  دولـت  اعالن. گذشت استراحت و راخبا شنيدن به سه ونيم    ساعت تا
ــستقل ــسطين م ــه در فل ــي كران ــذيرش و اردن رود غرب  ســوي از اســرائيل رســمي وجــود پ
 . 1است جهان در روز مسئله مهمترين ها فلسطيني

 جمعـه  ائمـه  كـار  مشكالت و نيازها درباره. آمدند خوزستان جمعه ائمهساعت سه و نيم     
 سمينار در بايد مطالب اين گفتم. بودند جمعه امامت نهاد شدن رسمي خواستار. شد صحبت
 ضـد  كه خوزستان عرب شيوخ از تعدادي تبعيد از و شود گيري تصميم جمعه ائمه سراسري
  شـهدا  قبـور  زيـارت  بـراي  مردم اجتماع در شركت از قبل. كردند رضايت ابراز ،اند  انقالب

 . مدفونند آنجا در شهيد زاره سه حدود گفت جزايري آقاي. رفتيم شهدا گلزار به
 و گفـت  مقـدم  خيـر  جزايري آقاي. رفتم مردم اجتماع محل به اهواز بزرگ مصالي در

 وسيع بازسازي وعده و كردم ستايش خوزستان مردم مقاومت از. 2كردم صحبت مفصالً من
 

بيانيه استقالل و تشكيل دولت فلسطين را بـراي شـوراي   ) آبان24 (1988 نوامبر 14 ياسرعرفات رهبر سازمان آزديبخش فلسطين در روز      - ١
شـوراي ملـي   . گرفـت  ين اعـالم اسـتقالل كرانـه بـاختري رود اردن و نـوار غـزه را در برمـي                ا.  عضو قرائت كرد   450ملي فلسطين مشتمل بر     
در اين بيانيـه برپـايي دولـت فلـسطين بـر ارض      .  رأي ممتنع به تصويب رساند10 رأي مخالف و 46 رأي موافق، 235فلسطين، اين بيانيه را با    

هاي سوريه و ليبي با تشكيل دولت جديد فلسطيني  الم استقالل فلسطين، دولتدر پي اع. فلسطين با بيت المقدس به عنوان پايتخت تأكيد شد
اسـرائيل هـم ضـمن رد دولـت مـستقل           . هاي فلسطيني هم حركت ياسـر عرفـات را يـك فاجعـه خواندنـد                تعدادي از گروه  . مخالفت كردند 

 كشور جهـان  37. ريح اسرائيل طفره رفته است    فلسطيني اعالم كرد كه سازمان آزاديبخش فلسطين از محكوم كردن تروريسم و شناسايي ص             
آمريكا هـم تـشكيل دولـت    . از جمله كشورهاي مالزي، موريتاني، تركيه، اندونزي و بنگالدش، دولت جديد فلسطين را به رسميت شناختند         

 . ئيل را محكوم كردايران نيز اقدام عرفات در سازش با اسرا. فلسطين را رد كرد و بر رفع مشكالت با انجام مذاكره تأكيد نمود
اي نشان داد  ترين تهاجم تاريخ از خود يكپارچگي و وحدت كلمه   ملت غيور ما در مقابل عظيم     « :  در بخشي از اين سخنراني آمده است       - ٢

و  مـردم  آنها تهاجم تبليغاتي، نظامي، اقتصادي و سياسي كردند كه براي درهم شكستن وحـدت           . كه در تاريخ بيش از حد انتظار ناظران بود        
هـا نيـز ماننـد سـاير افـراد ملـت بـا              خوزستاني. كنيم  هاي دنيا پيدا نمي     فرو پاشيدن انسجام جامعه مطرح شد و نمونه آن را ما  در تاريخ جنگ              

مقاومت هوشيارانه در مقابل موج عظيم تهاجم ضدبشري، ضدانساني و ضداسالمي از خود اسطوره و نـشاني بـه جـاي گذاشـتند كـه آينـده                           
هـاي فراوانـي را در    آقاي هاشمي با تجليل از مردم اين منطقـه كـه سـختي   » .جبور است به اين همه مقاومت و شهامت تحسين بگويد تاريخ م 

ها را بـا مقاومـت و    اند و اردوگاه هاي زندگي خود را ترك كرده     هشت سال است قبايل و عشاير، محل      «: اند، گفت   طول جنگ متحمل شده   
ايـشان بـا اشـاره بـه منـابع عظـيم خوزسـتان،        » .ند، بايد بيشترين افتخار و سهم را در اين مقطع از تاريخ داشته باشندا ايثار خود گرم نگه داشته 

اينجا مهمترين منبع غذا، سوخت و تـأمين ارز كـشور و     . هاي كشورمان داراي مزاياي منحصر به فردي است         خوزستان در ميان استان   «: گفت
گرفتند و اگر انقالب را       اگر خوزستان را از انقالب اسالمي مي      .  اسالمي و انقالب اسالمي در جهان است       گاه حركت   ترين منبع و تكيه     عظيم

كردند، ضربه هولناكي به انقالب ما زده بودند و اين طرحي بـود كـه اسـتكبار عليـه ملـت مـا از قـديم ريختـه بـود؛ امـا             از خوزستان جدا مي   
مان روزهاي اول جنگ به خصوص در خرمشهر و آبادان كه ورود دشمن را بـراي مـدتي سـد    مقاومت مردم و جوانان شما مردم غيور در ه        

اي   توانـد بـراي آينـده       اين استان به علت اين كه منبع غذا و انرژي كشور است، مي            . هاي از پيش تعيين شده آنها را برهم زد          كرد، همه برنامه  
  تصميم ما برمبنـاي تـصميم مقـام معظـم رهبـري ايـن اسـت كـه                 . أمين كند بسيار طوالني بخش عظيمي از نيازهاي استراتژيك كشور را ت         
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 در عـشاء  و مغرب نماز از بعد. داشتند اجتماع مردم هم مسير در. برگشتيم مهمانسرا به. دادم
 . كردم شركت امهمانسر تئاتر آمفي در دانشگاهيان اجتماع

 و نيازهـا  از بيشتر. كردند صحبت اهواز پزشكي دانشكده و چمران شهيد دانشگاه رئيس
 منجمله و كلي مشكالت دانشگاهي جهاد نماينده و است جنگ از ناشي كه گفتند كمبودها
 از زيـادتر  دانـشجوي  قبـول  و اسـالمي  دآزا دانـشگاه  از ناشي دانشجو زيادي و استاد كمبود
 و دادم كمـك  وعده. كردم صحبت مفصالً هم من.  را بيان كرد   دولتي هاي  دانشگاه ظرفيت

 و كردم دفاع ...و داوطلب فراواني و مملكت نياز خاطر به زيادتر دانشجوي پذيرش لزوم از
 شـركت  تئـاتر   فـي آم در اسـتان  هـاي   مديركل و مسئوالن جلسه در. 1دادم پاسخ سئواالت به

 :گرفــت زيــادي وقــت بازســازي و اســتان نيازهــاي و وضــع شــدن مطــرح و معارفــه. كــردم
 بـه  روسـتائيان  برگـشت  اجـازه  و جنـگ  و بـسيج  و سپاه تصرف در اماكن تخليه درخواست
 تـسهيالت  و بازسـازي  و سـاختماني  نيازهـاي  تـأمين  و خرمـشهر  و آبادان اطراف روستاهاي

 خيلـي  و عـرب  جوانـان  مخـصوصاً  و فرهنگي مسائل به توجه و انساني نيروهاي جذب براي
 منـزل  از. آمـدم  اقمتـ ا بـه  اسـتراحت  بـراي  شب ده ساعت حدود شام از بعد. ديگر چيزهاي

 . خوابيدم و 2گرفتم راساعت ده و نيم  اخبار. كردم احوالپرسي
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 را آمريكـا ] صداي[ راديو و سي بي بي اخبار ،نماز از بعد. شدم بيدارساعت پنج و نيم صبح      
] نظيـر بوتـو، رهبـر       خانم بـي  [ رسد  مي نظر به. است اخبار رأس در پاكستان انتخابات. گرفتم

 
االمكان مثل دوران قبل از جنگ، از خونريزي و جنگ بپرهيزيم، ولي ما هميشه بايد براي دفاع و حراست از دسـتاوردهاي انقـالب                          حتي

 .دفتر نشر معارف انقالب» ،1367ل هاي سا هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←»  .اسالمي، آمادگي صد در صد خود را حفظ كنيم
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←  - ١

كنـد، امـروز اعـالم     حجت االسالم هاشمي رفسنجاني كه از نواحي جنگزده جنوب ايران ديدن مي      « :  بخش فارسي راديو اسرائيل گفت     - ٢
هاي جنگ اختصاص داده است، يك چهارم اين  عادل دو ميليارد دالر، چهارده ميليارد تومان براي بازسازي ويرانيداشت كه دولت مبلغي م

عمده بودجه بازسازي ايران به استان خوزستان اختصاص خواهـد يافـت و قـرار               . كند عنوان وام دريافت مي     مبلغ را از كشورهاي خارجي به       
به گفته وي بنيـه نظـامي ايـران در    . ها ترميم گردد ت در اين استان كامالً بازسازي شود و شبكه راه   است صنايع گاز، نفت، پتروشيمي و شيال      

حكومت اسالمي قصد دارد شهر خرمشهر را نيـز بازسـازي كنـد ولـي بخـشي از ايـن شـهر              . خوزستان نيز به طور كامل بازسازي خواهد شد       
 ». جنگ باشدصورت ويرانه باقي خواهد ماند تا يادگاري از فجايع به
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. باشـد  توانـد   مـي  منطقـه  و پاكـستان  در اي  عمـده  تحول اخبار اين و است دهنبر مردم حزب
 آبـادي  نجـف  اميـد ] فتح اهللا [ منجمله ،داد ايران در روحانييازده   اعدام از خبر كاآمري راديو
 آميـز   شـيطنت  و داد سياسـي  اختالفات رنگ آن به و است صحيح روحاني نفر سه اعدام كه

 در ؛ها  دروغ اساس بر سمپاشي معمولي شيوه. شد مدعي را منتظري آقاي و من بين اختالف
 92 لـشكر  پادگـان  بـه  صـبح سـاعت هـشت     . 1 اسـت  بوده فساد رخاط به آنها اعدام كه حالي
 ركت، شـ  شـد  برگـزار  مـشترك  طـور  به كه مسلح نيروهاي صبحگاه مراسم در. رفتيم اهواز
 هـوا  .2كـردم  صـحبت  هـا   آموزش تعميق و آمادگي لزوم و جنگ درباره آنها براي و كردم
 و كـرديم  شـركت  هداش هاي  خانواده جمع در ،پادگان كنار در مسجدي در سپس. بود سرد
دلدار و دلجويي؛ كردم صحبت ها خانواده شأن و شهدا مقام درباره آنهاي برا

 اراضي روي از جا همه مسير در. كرديم پرواز سوسنگرد به كوپتر  هلي چند با پادگان از
 اجتمـاع  در شـركت  از قبـل . آوردنـد  عمـل  به گرمي استقبال مردم. كرديم عبور كشاورزي

 اوضاع .نشستيم روحانيون و مسئوالن با شهر مصالي و ورزشي سالن كنار در اقيتا در مردم
 اراضــي. اســت زيــاد جنــگ از منطقــه هــاي خرابــي. گفتنــد را هــا خرابــي و نيازهــا و شــهرها

 زيـاد  آسـيب  انهـار  و روسـتاها  ،مـدارس  ،شـهر  فاضـالب . شـده  تخريـب  زيادي كشاورزي
 . دارندندب سيل به نياز واست  سيل خطر. اند ديده

 مقـدم  خير. شده خراب بمب با آن ديوار از بخشي. رفتيم ورزشي بزرگ سالن به سپس
 

ترين گروه مخالف ايران امروز چهارشنبه ادعا كرد كه طبق دستور آيت اهللا خميني             رهبر عمده «:  خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد    - ١
اي اعـالم كـرد،    باشـد طـي بيانيـه    مسعود رجوي رهبر مجاهدين خلـق كـه در بغـداد مـستقر مـي        . اند   تن از روحانيون در تهران اعدام شده       12
 در حالي كه اين رژيم با سرنگوني اجتناب      .هاي داخلي رژيم است     هاي گزارش شده كه هفته گذشته روي داد بيانگر تشديد درگيري            ماعدا

نـشريه ويـژه خبرگـزاري    : منبـع » .تواند از سوي منابع مستقل تأييد شـود    ادعاهاي رجوي نمي  . ناپذير و از هم پاشيدگي مواجه و روبرو  است         
 .1، صفحه 67، 8، 27جمهوري اسالمي، 

ما در جهـت صـلح   «:  زرهي اهواز، طي سخناني تأكيد كرد92 جانشين فرمانده كل قوا در مراسم صبحگاه رزمندگان جنوب در پادگان      - ٢
. تكنيم اما همه مسائل در دست ما نيس     ما در اين راه، تالش مي     . بنديم كه جنگ تجديد نشود      مان را به كار مي      رويم و تمامي تالش     پيش مي 

ها آماده باشند و بسيجيان نبايد رابطه خود را بـا جبهـه    كنيم و نيروها همچنان در پادگان لذا بار ديگر به طور جدي آمادگي خود را اعالم مي 
 خواهيم روي پاي خود آمريكا برخالف موازين جهاني، اموال ما را به ناحق همچنان مسدود نگه داشته و گناه ما اين است كه مي              . قطع كنند 
تجربـه بـه مـا نـشان داد كـه      « : آقاي هاشمي در ادامه سخنان خود، همچنين بر ضرورت تقويت نيروهاي نظامي تأكيد كرد و گفت       » .بايستيم

هاشـمي  « كتـاب  ←»  .هر وقت دشمنان ما احساس كنند كه ما آسيب پذير هـستيم، جلـو خواهنـد آمـد       . هيچ راهي جز نيرومندبودن نداريم    
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367ي سال ها رفسنجاني، سخنراني

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←  - ٣
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 مفـصالً . خوانـد  من از مداحي در عربي شعر ،منطقه از شاعري و شد گفته جمعه امام توسط
 منطقه اشغال زمان در . كردم صحبت شهر محاصره رفع و وفاداري و مقاومت از مردم براي
 منطقـه  بـدنامي  از مـردم  لـذا  و بودند كرده همكاري عراق با ها  عرب از بعضي ،عراق توسط
 . 1شود تهمت رفع جهت اين از كه داشتند نياز. بودند نگران
 سـپس  و رسـمي  اسـتقبال . آمديم فرود چهارم پايگاه در. كرديم پرواز دزفول به آنجا از
 و شـهر  نيازهـاي  فرمانـدار . پايگـاه  سـالن  در شـهر  مـسئوالن  جلـسه  در شركت سپس و نماز

 شـهر  ،خـورده  اطـراف بـه    موشك 67 و شهر به موشك 107. گفت را ها  خرابي و كمبودها
 واحـد  هـزار  17. آمـده  فـرود  شـهر  روي تـوپ  گلولـه  1200 و شـده  بمبـاران  بار 50 حدود

 ميليون پنج. شده بازسازي تاكنون آن هزار 13 كه ديده آسيب عمومي و تجاري و مسكوني
 . كردم كمك شهر به نگج اعتبار از تومان
 صـحبت  مـردم  بـا  شـهر  مـصالي  در و رفتـيم  دزفـول  شـهر  بـه  اسـتراحت  و ناهار از بعد
 و جمعـه  امـام . بـود  خـوبي  اجتمـاع  و بودنـد  شده جمع مردم مسير در ها  خيابان در. 2كرديم

 
 آقاي هاشمي در ادامه سفر خود به استان خوزستان صبح پنجشنبه براي شركت در مراسم سـالروز شكـست حـصر سوسـنگرد وارد ايـن        - ١

ايشان در اجتمـاع پرشـكوه مـردم در    . ل گرم و پرشور مقامات محلي و عشاير غيور منطقه دشت آزادگان قرار گرفت    شهر شد و مورد استقبا    
هاي عشاير غيور اين منطقه در طول جنگ تحميلـي تجليـل و تقـدير     ورزشگاه اين شهرستان حضور يافت و طي سخناني از ايثار و فداكاري         

كرد، مردم اين منطقـه تعـصب         حزب بعث عراق در هجوم به خوزستان فكر مي        « : ن منطقه گفت  ايشان ضمن اشاره به مبارزات مردم اي      . كرد
امـا زمـاني كـه بـه ايـن      . دارند و عربيت از اسالم برايشان مهمتر است و با اين تصور غلط به ا ين منطقه حمله كرد                 عربي را به اسالم مقدم مي     

آقاي هاشمي با تشريح جنايات ددمنشانه رژيم حاكم بر بغداد در » .در همين منطقه خوردكند و اولين ضربه را  منطقه وارد شد، ديد اشتباه مي
شركت وسيع عشاير منطقه و تعداد فراوان شهداي مردم، نشانه آزادي و شجاعت عشاير سلحشور ايـن منطقـه          « : منطقه دشت آزادگان گفت   

تواي تاريخي خود را حفظ كرده و به عنوان يـك منطقـه اشـغال ناپـذير     شك در تاريخ نام دشت آزادگان با  عنوان نامي كه مح   بي. باشد  مي
كند و مردم ايـن منطقـه از    ها را در اين منطقه درك مي     آقاي هاشمي در ادامه سخنان خود تأكيد كرد كه عمق محروميت          » .ثبت خواهد شد  

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←.  جهات مختلف مستحق رسيدگي هستند
اين شهر هميشه دژ تسخير ناپذيري بوده و سمبل مقاومت شـناخته شـده اسـت و مـردم دزفـول                     « :  در بخشي از اين سخنراني آمده است       - ٢

نـده نيـز هـيچ    توانـد در آي  از ثمرات مقاومت مردم دزفول رسوايي دشمنان بود و حـزب بعـث عـراق نمـي     . اند  موجب افتخار ملت ايران شده    
خشم خود را بر روي مردم اين شهر . شد خورد و عصبي مي هر وقت دشمن در جبهه ضربه مي. توجيهي براي موشك باران دزفول ارائه كند

هـا در زمـان جنـگ شـايد      هاي شما كه سمبل مقاومت هستيد، ماهيت دشمنان انقالب را فاش ساخت و اين مقاومـت         مقاومت. كرد  خالي مي 
هـا، تـالش    براي ترميم خرابي. هاي شما مردم به تاريخ عرضه خواهد شد     هاي تاريخي حفظ و حماسه      داشتند اما باالخره واقعيت   خيلي نمود ن  

ها حـضور داشـته باشـيم و بـراي تـسريع در               زيادي نياز هست و امروز ما هنوز نسبت به ختم كامل جنگ اطمينان نداريم و ناچاريم در جبهه                 
 و اما باالخره ملت ايران نخواهد گذاشت خرمـشهر، آبـادان، بـستان و سـاير شـهرهاي مـرزي از نعمـت آبـاداني             بازسازي دستمان بسته است   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .محروم بمانند



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
396  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 شـهر  هـاي   خيابـان  در مقـداري  ،ديده آسيب نقاط ديدن براي. گفتند مقدم خير شهر نماينده
 . مزدي گشت

 و تقـدير  در سخنراني و پايگاه پرسنل جمع در شركت و نماز :برگشتيم پايگاه به مغرب
 مهمانـسرا  بـه  شـب ساعت هـشت    . برگشتيم اهواز به هواپيما با شب. 1هوايي نيروي از تشكر

 وزارت ،سـپاه  از شكايت :راگفتند خود مطالب  و آمدند استان شهرهاي جمعه ائمه. رسيديم
 ،سـيما  و صـدا  محتـواي  و تـصوير  و صـدا  ضعف فرهنگي، فعاليت يكم و كمبودها و نفت

 . بود آنان مطالب از بخشي
 از و بودنـد  جمع ايشان دوستان از جمعي. رفتيم جزايري آقاي جمعه امام منزل به سپس
ده ونـيم    ساعت. داشتند شكايت جمعه امام حامي خط با حذفي برخورد خاطر به استانداري

 .خوابيدم زود. بودم ستهخ. برگشتيم مهمانسرا به
. بدهم را حافظ مراسم در شركت براي شيراز به او سفر ترتيب كه خواست تلفني عفت 
. بكاهنـد  مـسير  هـاي   خيابـان  در تـشريفات  از بگويد انتظامي نيروهاي به كه گفتم استاندار به

 ميـز  سـر . بودنـد  چيدهبراي حفظ امنيت     شهرباني و ژاندارمري از ها  خيابان در زيادي نيروي
 روشـني  تـصوير  ؛كـرديم  صـحبت  انتخابـات  از پـس  پاكستان احتمالي تحوالت درباره شام

 .ندارم
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 خوانـدن  و خـاطرات  يادداشت و اخبار استماع و نماز .شدم بيدارساعت پنج و نيم صبح      
 وضـع  درباره سپاه فرماندهان با ظهر تا و رفتيم گلفاعت هشت صبح به     س. ها انجام شد    نامه

  مهندسي، وسائل و سوخت كمبود. كرديم مذاكره ها يگان نيازهاي و جنوب دفاعي خطوط
 

 عصر پنجشنبه توسط جانشين فرمانده كل قوا به فرمانده ايـن  فرمانده كل قوا به پرسنل پايگاه هوايي دزفول ) ره( لوح تقدير حضرت امام    - ١
هـاي خلبانـان نيـروي هـوايي اظهـار            آقاي هاشمي همچنين طي سخناني در جمع پرسنل اين پايگاه ضمن تقدير از فداكاري             . پايگاه اهدا شد  

اتكاء به متخصصين داخلي افـزايش دهـد و   هاي فراوان در دوران جنگ موفق شد توان خود را با           نيروي هوايي عليرغم محدوديت   « : داشت
 سـال جنـگ، نيـروي هـوايي بـا از دسـت دادن تعـدادي هواپيمـا،                   8كنيم پس از      باليم و به نيروي هوايي خود افتخار مي         ما امروز به خود مي    

مچنـان مقتـدر بمانـد تـا كـسي      نيروي هـوايي بايـد ه  . هاي عملياتي خود را انجام داد همچنان با قدرت كامل در ميدان ماند و به خوبي برنامه     
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .هوس حمله به اين كشور را نداشته باشد
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  مصاحبه با خبرنگاران در خصوص اهداف سفر به  استان خوزستان
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قرار شد پنج ميليارد تومان، سريعاً به       .  كمي اعتبار پيش آمده    خاطر به... و لباس غذائي، مواد
 . 1بودند آمده هم پشتيباني و مالي هاي معاونت. سپاه پرداخت شود

 صـنايع  و بودجـه برنامـه و     وزراي] آقايان روغني زنجاني و بهـزاد نبـوي       [ با ناهار از پس
 و. شد مذاكره كشور رونق در ادياقتص هاي  آزادي مثبت تأثير درباره حضار ساير و سنگين

 روسـتائيان  بـه  كـه  شـد  مقـرر  ،ارونـد  و آبـادان  جزيره هاي  نخل احياءدر خصوص   همچنين  
 دو و شـير  بهمـن  شرق روستاهاي و شود داده ها  نخل به رسيدگي براي منطقه به رفتن اجازه
هـم   را انبـست  شرق روستاهاي. بدهند را روستاها به مراجعت اجازه ،حسينيه تا كارون طرف
 هـا   نخـل  اصـالح  بـراي  جهـاد  و كنند كم را شير بهمن روي خاكي سدهاي و بگذارند آزاد
 . نمايد اقدام

 در شـب . بـود  صبح هاي  حرف تكرار تقريباً و كرديم مذاكره سپاه هاي  يگان با هم عصر
 بـه  تومـان  ميليـون  صـد . كـرديم  مـذاكره  زرگـان  در نزاجا جنوب قرارگاه فرماندهان جلسه
 .ماندم زرگان در را شب. پرداختم ها يگان فوري مخارج براي نزاجا ايه يگان
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 چمـدان  در كـه  كنم خشك برقي بخاري روي را حوله خواستم. شد استحمامي نماز از بعد

 
حجت االسالم هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس ايران بار ديگـر از سياسـت خـارجي كـشور در     «:  بخش فارسي راديو بي بي سي گفت     - ١

او اظهـار داشـت كـه ايـران بايـد همچنـان       . انتقاد كرد و گفت كه جمهوري اسالمي بدون دليل براي خود دشمن تراشي كرده است         گذشته  
آقـاي رفـسنجاني در سـخنراني بـراي     . سياست مستقل خود را ادامه دهد، اما از برانگيختن دشمني كشورهاي ديگر نسبت به خود پرهيز كند           

ايـن ديپلماسـي، بيهـوده بـراي ايـران دشـمناني       «: وي گفـت . اهواز، ديپلماسي گذشته ايران را ناپخته خواند دانشجويان و مقامات رسمي در        
او گفت كه ا گر ايران با كويـت و فرانـسه برخـورد    . او به ويژه به ديپلماسي ايران نسبت به كويت و فرانسه استناد كرد           » .بوجود آورده است  

 در اين صورت اكنون ايران در مـوقعيتي بـود كـه             .گرفتند  جنگ ايران و عراق جانب عراق را نمي       تري داشت، شايد آن كشورها در         ماهرانه
بـا چنـين سياسـتي    «: آقاي رفسنجاني افزود. آنكه كشورهاي ديگر را دشمن خود سازد    هاي مستقل خود ادامه دهد، بي       توانست به سياست    مي

هـاي آقـاي رفـسنجاني سـخنان ديگـر او را             اين حـرف  » .گردند  ران متحد نمي  اگر ايران درگير جنگ ديگري شود، اين كشورها با دشمن اي          
 شوراي امنيـت بـه آمـادگي     598كند كه در حدود سه ماه پيش گفته بود، يعني اندكي بعد از آنكه ايران با اعالم پذيرش قطعنامه                     تداعي مي 

آقاي رفسنجاني جانشين فرمانده كل نيروهاي مسلح، سـخنان  اين حقيقت كه . براي پايان دادن به جنگ با عراق، جهان را به حيرت انداخت       
رود و در داخل ايران مباحثه درباره تعيين  كند، نشانه آن است كه اوضاع در ايران تماماً به دلخواه او پيش نمي سه ماه پيش خود را تكرار مي     
 .42، صفحه 29/8/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .مواضع سياسي ايران ادامه دارد
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 .1دادم انجام اي مصاحبه و رفتيم فرودگاه به صبحانه از بعد. سوخت آن از مقداري ،بگذارم
 بـا  كه است آغاجاري ترش گاز تصفيه پااليشگاه،. كرديم پرواز بلند بيد به كوپتر  هلي با

 واحـد  يـك  زودي بـه  كه بودند بازسازي مشغول كاركنان.  است افتاده كار از عراق بمباران
 بـراي  پايـان  در و شـنيدم  را توضـيحات  و كـردم  بازديـد  جـا  همـه  از. شـود   مـي  عملياتي آن

 .كردم كوتاهي صحبت كاركنان
 رسـمي  اسـتقبال . رسـيديم  ياسـوج  بـه  ظهر. كرديم پرواز ياسوج سوي به كوپترها  هلي با
 اسـتانداري  در اداري مـسئوالن  و روحـانيون  مـشترك  جلـسه  در. رفتـيم  اسـتانداري  بـه . بود

 و كرد مطرح را استان هاي خواسته و گفت مقدم خير استاندار ابوطالبي آقاي. كردم شركت
 صـحبت  حـضار  بـراي . كـرد  تـشكر  اصـفهان  - ياسوج راه تر سريع تكميل در من كمك از

 . كردمكوتاهي استراحت و نماز و ناهار. 2نمودم مبسوطي
امـام  [ حـسيني  ملـك  آقـاي . بـود  مـردم  از عظيمي اجتماع. رفتيم مصال به سه   ساعت در

 
ها برقـرار     پس از مدتي كه آرامش در جبهه      «:  آقاي هاشمي قبل از ترك استان خوزستان در گفت وگويي با خبرنگاران در اهواز گفت               - ١

خوزستان نياز زيـادي بـه بازسـازي    . شده است، ضرورت  داشت نيازها و مسايل نيروهاي نظامي از نزديك مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد                 
هاي زيربنايي زيادي در خوزستان در دسـت اجـرا بـود            طرح. ها دارد   ها و جاده   براي اصالح آموزش و پرورش، تأسيسات زيربنايي نفت، پل        

هـاي زيـادي بـراي بازسـازي در ايـن            طـرح . كه به دليل جنگ تعطيل شده بودند و اين مسأله آثار منفي براي مردم و كل كشور داشته است                  
هـاي نفتـي در اسـتان     طـرح . رار گرفته است كه به خاطر وسعت استان، كافي نيست و بايد بيشتر در اين زمينه كار شوداستان مورد تصويب ق 

خوزستان در اولويت قرار دارد، در مورد سدسازي در استان خوزستان هم قرار است سدهاي متعددي در استان خوزستان احداث شـود كـه                  
فاز اول طرح احداث سد . هاي سدسازي مانند احداث سد بر روي كارون در دست مطالعه است رحاقدام در اين زمينه شروع شده و برخي ط

هـاي فـراوان    براي تأمين انرژي كشور كه جزو اولويت درجه يك مـا اسـت، ناچـاريم از آب   . كرخه بر روي رود كرخه نيز آغاز شده است       
دفتر نـشر معـارف انقـالب،       » ،1367هاي سال     هاشمي رفسنجاني، مصاحبه   « كتاب ←» .استان براي اين كار پر هزينه و پرصرفه استفاده كنيم         

1389. 

هاي رفاهي و     شود و سپس به قسمت      هاي آسيب ديده در جنگ رسيدگي مي        در بازسازي ابتدا به فوريت    « :  در اين سخنراني آمده است     - ٢
جانشين فرمانده كل قوا با اشاره به تقويـت بنيـه   » .شود  دارد، توجه ميها قرار   ها و برنامه    دانيم و در طرح     بنيادي كه از پيش اهميت آنها را مي       

تـوانيم حـق    تر هم شده است، زيرا اگر از نظر بنيه دفاعي قـوي باشـيم مـي    نه تنها بودجه جنگ كسر نشده بلكه اضافه       « : دفاعي كشور، گفت  
هاي مالي آنان باعث شد تا به تنهايي هشت سـال در    و كمكهاي نبرد حضور و مشاركت گسترده مردم در جبهه  . خودمان را در دنيا بگيريم    

كشور ايران از هـر نظـر غنـي و داراي مردمـي بـاهوش و بـا ارزش و                . هاي دشمن مقاومت نماييم و  اين انقالب را حفظ كنيم            مقابل شيطنت 
هاشـمي  « كتـاب    ←» .نيا زندگي كنـيم   توانيم به صورت كشوري مستقل و آزاد در د          فرهنگ اسالمي است كه با اين امكانات خدادادي مي        

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني
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. رفتـيم  ورزشـگاه  بـه  مـصال  از. 1كـردم  صـحبت  مردم براي. گفت مقدم خير] جمعه ياسوج 
. دادم ،بـود  رسيده پيش روز چند كه را كارتر جيمي نامه ارسال   خبر و شد انجام اي  مصاحبه
 اعـالم  هـم  من كه بودم خبر اين پخش منتظر.  است شده منتشر امام به كارتر نامه خبر امروز
 بـراي . رسـيديم  شـيراز  بـه  وبغر نزديك. كرديم پرواز شيراز سوي به كوپترها  هلي با. كنم
 بـراي  ،رسيديم  مي شهري هر به مسير در معموالً. كرد پرواز شهر فراز بر مقداري شهر ديدن
 پايگـاه  فرمانـده . نشستيم زمين به شيراز هوايي پايگاه در. شد  مي كاري چنين شهر ديدن بهتر

 تهـران  سـوي  بـه  واپيماه با سپس و. داد پايگاه كار هاي  برنامه و هواپيماها درباره توضيحاتي
 با مقداري. خواندم نماز. دادم گوش را اخبار. رسيديم منزل به هفت ساعت. كرديم حركت

 .2شود مشورت آن روي بعداً كه كردم تهيه را كارتر نامه جواب. كردم صحبت ها بچه
 

 جانشين فرمانده كل قوا در جلسه شوراي اداري اين استان، طي سخناني با اشـاره بـه شـرايط جغرافيـايي اسـتان كهكيلويـه و بويراحمـد                  - ١
هاي اوليه در جهت احياء آن برداشته شده اسـت و   اموشي سپرده شده بود و بعد از انقالب گاماين استان در رژيم گذشته عميقاً به فر      «: گفت

ها در اين استان يك اسـتان   شاءاهللا بتوان از مجموعه فعاليت شود، ان هاي محروم مي با توجهي كه به استان. هاي بعدي بايد انجام شود     حركت
هاي محرومي وجود دارد كه بايد رسيدگي به آنها همراه با تالش مردم  ويراحمد بخشدر استان كهكيلويه و ب. كوچك و خوب  ايجاد كرد  

هاي  گذاري و ايجاد بخش     آقاي هاشمي از مسئولين و كميته برنامه ريزي اين استان خواست مردم را در جهت سرمايه               » .مورد نظر قرار گيرد   
خـود مـن نيـز    « : ايشان در مورد نامه كارتر به حضرت امـام گفـت  » .شوندخصوصي تشويق كنند و به آنها اعتماد كنند كه با ميل وارد عمل              

گيري در لبنان است و  اين نامه چيزي شبيه به همان سياست شيطنت آميز رابطه با ايران و گروگان. اي از كارتر دريافت كرده بودم       چنين نامه 
سالم با كفر و استكبار امكان پذير نيست و آمريكا براي چنـدمين        به فرموده حضرت امام، اين رابطه، رابطه گرگ و ميش است و لذا رابطه ا              

خواسـتند و   اينها همان هايي هستند كـه نمـي  . شود، زيرا اين انقالب با محرومان سروكار دارد و با استكبار سازگار نيست بار در دنيا رسوا مي 
دفتـر نـشر معـارف      » ،1367هاي سـال     سنجاني، سخنراني هاشمي رف « كتاب   ←» .هاي مظلوم بر سرنوشت خود حاكم باشند        خواهند ملت   نمي

 .1389انقالب، 

اي از جانـب رئـيس جمهـوري          پس از بيانيه ديروز حجت االسالم احمد خميني دربـاره ارسـال نامـه             :  بخش فارسي راديو اسرائيل گفت     - ٢
د نمودند كه آن رژيم هرگـز بـا دولـت آمريكـا     پيشين اياالت متحده به آيت اهللا خميني، امروز چندتن ديگر از سران حكومت اسالمي تأكي          

اهللا خميني در بيانيه خود نوشت كه روابط ايـران و ايـاالت            االسالم احمد خميني روز گذشته از قول آيت         حجت. تجديد رابطه نخواهد كرد   
وز ميرحـسين موسـوي نخـست       در همين زمينه امر   . باشد و هرگز آشتي بين آنها وجود نخواهد داشت          متحده همانند رابطه گرگ و ميش مي      

سياست حكومت اسالمي هرگز با آمريكا همسو نخواهد شد و افزود در تاريخ معاصـر جنايـات آمريكـا هميـشه بـه عنـوان قـوه         : وزير گفت 
حجت االسالم هاشمي رفـسنجاني نيـز روز   . هاي اسالمي به منظور بازگشت به هويت اسالمي خود بوده است           محركه براي خيزش همه ملت    

. تواند با آمريكا رابطه داشته باشـد        ه در اهواز اياالت متحده را مظهر كفر جهاني اعالم كرد و افزود حكومت اسالمي ايران هرگز نمي                 گذشت
ها اخيراً پيامي  آقاي جيمي كارتر شب گذشته در يك مصاحبه تلويزيوني در اياالت متحده تأييد كرد كه در رابطه با امكان آزادي گروگان        

هللا خميني ارسال داشته است، در متني كه روز گذشته در تهران از قول رئيس جمهوري پيشين اياالت متحده انتشار يافت، گفتـه              براي آيت ا  
آقـاي كـارتر   . تواند يكي از مهمترين موانع عادي سازي روابط ايـران و ايـاالت متحـده را دفـع كنـد      ها در لبنان مي شده كه آزادي گروگان  

     .    بگيـرد  باشد، تمـاس بـا ايـران را بـه عهـده       ويژه وي در واشنگتن كه يك تشكيالت غيردولتي و غيرحزبي ميپيشنهاد كرده كه دفتر 
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 جلـسه  در ظهـر  تـا . نيـست  مهمي مطلب ها  گزارش در. رسيدم مجلس به صبحت  ساعت هف 
 ظهـر . داد را ژنـو  مـذاكرات  گـزارش  روحـاني  دكتـر  و آمدم دفترم به تنفس در. بودم علني
 ،بودنـد  داده ديگر دكترهاي كه را او دواهاي و آمد هم جزائري دكتر.  آمد مجلسبه   عفت
 . آورد

 و دهـد   مـي  انجـام  را اعـداد  محاسبات سريعاً كامپيوتر مثل مغزش كه گلپايگاني نوجوان
 همين در فقط .آمد عمويش پسر و پدر همراه ،بود شده داده نشان تلويزيون در پيش چندي
 در گفتنـد . اسـت  عـادي  وضـع  از تـر   بـزرگ  مقـداري  هم سرش. دارد استثنايي حالت مورد
 آن بـه  مربـوط  يتخاص اين است ممكن ،شده صرع شبيه وضعي دچار خورده زمين بچگي
 پـدرش . دهنـد  قـرار  بيـشتر  آزمـايش  و معاينـه  تحـت  را او كـه  گفتم جزايري دكتر به. باشد

 وزيـر ] آقاي بهـزاد نبـوي    [ به. خواست كمك و است مقروض .است پليس بازنشسته استوار
 » رياضـت «نـام خـانوادگي او      . بدهند او به دولتي قيمت به اتومبيل يك گفتم سنگين صنايع
 . است
 را سـبكي  هواپيمـاي  سـاخت  طرح كه آورد را انصاري بنام شخصي. آمد رجائيان يآقا
 و كـرده  تكميـل  را خـود  طرح رفته خارج به ،كرده  مي كار رشته اين در سپاه با قبالً. داشت
 ولي ندارد مانعي گفتم ،دهد انجام خودش كه خواست  مي اجازه. كند پياده خواهد  مي حاال
 . رفت زندگي وسائل خريد براي عفت عصر. كند كار ارتش يا سپاه با است بهتر

 معتقـد . داد را الجزايـر  اخيـر  حـوادث  گـزارش . آمـد  الجزاير در سفيرمان يعقوبي آقاي
 علني را خود مقاصد و كرده استفاده حادثه از] رئيس جمهور الجزاير[ جديد بن  شاذلي است
 و تبليغـات  چـون  ،شـده  سـرد  هم ما روابط ضمناً و كرده بيرون ميدان از را مخالفان و كرده
  كمك كه آورد پيام فلسطين جهاداسالميسازمان  واز بوده آنها خواست برخالف ما مواضع

 
ارتر شب گذشته در يك مصاحبه تلويزيوني در اياالت متحده، درباره علت ارسال اين نامه گفت كه از جانب حكومت اسـالمي                      كي  آقا

اهللا  نامـه آقـاي كـارتر خطـاب بـه آيـت       . اي را بفرسـتد     د و به همين علت تصميم گرفت چنين نامـه         ايران، چراغ سبز به وي نشان داده شده بو        
نشريه ويـژه خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي،         :  منبع» .خميني يك هفته پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا نوشته شده بود            

 . 12، صفحه 30/8/67
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 مانـدگي  عقـب  از مقـداري . كـردم  كـار  دفترم درهشت و نيم     ساعت تا. اند  خواسته بيشتري
 . كردم جبران را سفر روزهاي
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 كاالهــاي ليــست بازســازي شــوراي در. رفــتم اي خامنــه اهللا آيــت دفتــر بــهســاعت نــه و نــيم 
 واليتي دكتر ظهر. كنند اعالم فردا است قرار. شد تصويب و بررسي آزاد ارز با جايزالورود

نامـه   بـه  جـواب  مـورد  در. شـد  مذاكره افغانستان و لبنان مسائل و ژنو مذاكرات درباره. آمد
 دفتـرم  بـه  اسـتراحت  بـراي . شـود  داده جواب كه بود اين جلسه نظر. كرديم مشورت كارتر
 . رفتم

 را اسـرا  تبـادل  برنامـه  و داد را ژنـو  مذاكرات گزارش. آمد مهاجري] مسيح[ آقاي عصر
 خود با را مهمي العاتاط است ممكن كه را بعثي اسير صد چند كردن آزاد مشكل و گفت

 . بشود فكري شد قرار كه اند شده نام ثبت مريض عنوان به و ببرند عراق به
 سـفر  قرارهـاي  و هـا   وعـده  پيگيـري  بـراي  ،خوزستان استاندار ميردامادي] محسن[ آقاي
 خرمشهر و آبادان هاي  شهرداري و سوسنگرد براي پول :شد انجام همگي كه آمد خوزستان

 و ارتـش  مـسائل  و ژنـو  مـذاكرات  دربـاره . آمد روحاني دكتر سرشب. فولدز پل و بستان و
 .آمدم خانه به و كردم كار دفترم درساعت هشت و نيم شب  تا. شد صحبت سپاه
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. مانـدم مجلـس    علنـي  جلـسه  در سـاعت ده و نـيم صـبح        تا .نبود مهمي مطلب ها  گزارش در

 دسـتور . باشـد  جلـسه  دو هفتـه  در ،علني جلسه سه جاي به كه شد مطرح نمايندگان پيشنهاد
 جـاري  مـسائل  و دولـت  مـسائل  دربـاره  و آمـد  دفترم به انصاري مجيد آقاي. داريم هم كار
 . شد صحبت ديگر

 خواسـتار آنهـا   . آمدنـد  نگهبـان  شـوراي  از بيژنـي ] خسرو[ و گيالني محمدي آقاي ظهر
 براي صمصامي آقاي عصر. شدند نيازشان مورد هاي  اتومبيل تأمين و نگهبان شوراي تقويت
 از. آمـد  بوشـهر  نماينـده  نبـوي ] سيدمحمدحـسن [ آقـاي . 1آمد بشاگرد براي كمك گرفتن
 .دارد شكايت داران جلن صوصخ در بوشهر گمرك هاي گيري سخت

  و داد را هوايي نيروي كار گزارش. آمد] فرمانده نيروي هوايي  [ ستاري] منصور[ تيمسار
 خانه گفت ،پرسيدم روحاني دكتر منزل از . گرفت كمك  5 – هوايپماي اف    ساخت براي
 بـه . باشـند  آنجـا  نخواسـتيم  كـه  بوده مسكوني منطقه در متهمان بازجويي محل. هست خاتم
 . اند شده منتقل ديگر جاي
 و ارتـش  در منـافقين  جاسوسـي  تـيم  يـك  كـشف  گـزارش . آمدند اطالعات وزارت از
ــه وزارت ــا خان ــد را ه ــد شــده دســتگير كــه دادن ــا . ان ــراي را مهمــي اطالعــاتآنه  عــراق ب

 . دادم انجام هفت ساعت تا را دفتري كارهاي. اند فرستاده مي
 

در اين . باشد ر شهرستان بندر جاسك در استان هرمزگان است و مركز آن روستاي گوهران مي بشاگرد از مناطق محروم كشور واقع د- ١
 .زدايي از اين منطقه صورت گرفت هاي زيادي براي محروميت در دوران سازندگي برنامه. بخش هيچ نقطه شهري وجود ندارد
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 مـذاكره  آن آينده بودن مهم خاطر به دولت ارهدرب. 1آمدند 3 خط نمايندگان از جمعي
 طرحي بايد دولت كه شد اين نتيجه. نمودند جويي  چاره دولت كردن تر  فعال براي و كردند
 تـشخيص  مجمـع  بـه . گيرد قرار جدي حمايت مورد و باشد داشته مردم مشكالت رفع براي

 .شد تصويب آنها زا مقداري. بود دستور در حكومتي تعزيرات هاي مجازات. رفتم مصلحت
 
 

 1988 نوامبر 23          1409 الثاني ربيع 12   |   1367 آذر 2 چهارشنبه
 

آقـاي كاسـپادنيون    [. خوانـدم  را هـا   گـزارش  سـاعت ده   تا. رسيدم مجلس به نه صبح  ساعت
 كـه  آورد رارئـيس جمهورشـان     ] آقاي تئودور ژيوكـف   [ نامه. آمد بلغارستان سفير] ايوانف
 بلغارسـتان  بـه  مـن  سـفر  براي و بود شده سپاه و ارتش با منعقده قراردادهاي اجراي خواستار
 .بود نفت قيمت در تخفيف خواستار و نمود تأكيد
 اتـريش  سفير. گرفتم او از اطالعاتي نيجريه درباره. 2آمد خداحافظي براي نيجريه سفير 
 تأكيـد  انـرژي  و آهـن  سنگ ،كشاورزي امور در همكاري آمادگي و روابط توسعه بر. آمد

 . 3داشت
و  ندارنـد  نظـري  كارتر نامه به من جواب خصوص در امام كه داد اطالع تلفني احمدآقا

 
جامعه روحانيـت مبـارز و جامعـه مدرسـين حـوزه            (ح راست   ، آن دسته از نمايندگان مجلس است كه به جنا         3 منظور از نمايندگان خط      - ١

 خـود را  3وابستگي نداشتند و به عنـوان نماينـده خـط    ) مجمع روحانيون مبارز و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ( و جناح چپ    ) علميه قم 
 .ساختند مطرح مي

ستاييم و از روابط جمهوري  كنيم و شجاعت آنها را مي رام ميما نسبت به مردم شجاع ايران اداي احت« :  سفير نيجريه در اين ديدار گفت- ٢
ما بايد براي منافع اسـالم و مـسلمانان بيـشتر كـار         « : سپس آقاي هاشمي اظهار داشت    » .اسالمي ايران با كشورهاي آفريقايي خوشحال هستيم      

مـا بـه خـاطر    . توانـد ثمـربخش باشـد    نان آفريقـا مـي  نيجريه در قاره آفريقا كشور مهم و وسيعي است و همكاري ما و شما براي مسلما             . كنيم
 ».شويم ضعف كشورهاي اسالمي در مورد نفت متضرر مي

كنـد و پـذيرش        حمايت مـي   598اتريش از حركت و تالش دبيركل سازمان ملل در اجراي قطعنامه            « :  سفير اتريش در اين ديدار گفت      - ٣
وي » دانيم و اميدواريم رونـد صـلح بـه موفقيـت كامـل برسـد       ركتي خردمندانه مياين قطعنامه  از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران را ح        

االن مرحله جديدي در كشور ما بوجود آمده اسـت و        « : سپس آقاي هاشمي گفت   . گزارشي از روند توسعه روابط بين دو كشور ارائه نمود         
 تأثير جنگ بود و امروز با پذيرش قطعنامـه تـالش داريـم          همه چيز تحت  . ما بعد از انقالب به خاطر جنگ تحميلي فرصت سازندگي نيافتيم          

تـر برخـورد    منطقه به صلح كامل و مملكت به سازندگي برسد و در دوره جديد با كشورهايي كه در دوران جنگ مسئله نداشـتيم، صـميمي          
 ».كنيم
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 .1گذاشتند خودمان نظر به
 ؛خواسـت  تأييد مخالفانش مقابل در. آمد ساري نماينده شجاعي] سيدحسن[ آقاي ظهر 
فـت و نـيم     ه سـاعت  تـا   كـه  داشـت  جلسهمجلس   رئيسه هيأت عصر. است درگير منطقه در

 . داشتند مثبت نظر ؛كردم مشورت كارتر به جواب درباره. كشيد طول
 بنيـاد  از كـه  دارد اصـرار . كـرديم  صـحبت  جانبازان بنياد درباره كروبي] مهدي[ آقاي با
 مخـارج  ،مستقل بنياد تشكيل ولي ،خواهند  مي را همين هم جانبازان خود و شوند جدا شهيد

 .آمدم خانه به شب. كرد خواهد تحميل را جديدي
 
 

 1988 نوامبر 24           1409 الثاني ربيع 13  |    1367 آذر 3 پنجشنبه
 
 از قبـل . دادم ترجمـه  بـراي  و نوشـتم  را عربـي  خطبـه  فارسي متن. رفتم مجلس به زود صبح
 مجلس. داشتيم جلسه يكسره يازده و نيم   ساعت تا. 2زدم حرف بسيج سالگرد درباره دستور

 
هـاي ملـت مظلـوم      ميلياردهـا دالر از پـول   مسدود كردن « :  در نامه آقاي هاشمي به جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق آمريكا آمده است             - ١

هاي مداوم آمريكا نسبت به منافع جهان اسالم، منجمله مـردم   هاي شما در الهه و كارشكني ايران و مصادره  اموال مورد نيازمان و زورگويي       
 . »المللي، نمودهايي از سياست خصمانه دولت شما با جمهوري اسالمي است فلسطين در مجامع بين

 ميليوني بسيج مستضعفان را به محضر حضرت امام امت كه بنيانگذار اين بنيان قوي               20سالگرد تشكيل ارتش    « : اين نطق آمده است    در   - ٢
ما همچنين از رزمندگان بسيجي كه در طول هشت سال جنگ، موفق شدند نمايش پرشكوهي را ارائه . كنيم و عظيم بودند تبريك عرض مي

البته ستايش از اين بزرگ مردان، به بهترين شكل در پيام حـضرت             . راه صحيح و فكر بنيادي بنمايند، سپاسگزاريم      دهند و دنيا را متوجه اين       
تعبيرهايي كه حضرت امام امـت، نـسبت بـه ايـن            . امام آمد كه ديديم اين حكيم عارف، چگونه اين عارفان گمنام را مورد تقدير قرار دادند               

فان و عاشقان، در پيامشان گنجانده بودند، علو مقام اينها را براي ملت ما و مسلمانان جهان آشكار كرد و                    سربازان گمنام امام زمان و اين عار      
انصافاً يكي از كارهاي بسيار با ارزش انقالب اسالمي، باز كردن راه جهاد داوطلبانه به شـيوه بـسيجي بـود كـه مـا آثـارش را در كـل دوران               

يكـي از كارهـاي خـوب سـپاه     . اي كارسـاز باشـد   تواند براي دنياي اسالم و محرومان جهـان، تجربـه   جنگ و انقالب ديديم و اين تجربه مي   
پاسداران انقالب اسالمي هم كه  در تاريخ ماندني است، همين سازماندهي، آموزش و به كارگيري اين نيروهاي عظيم بـود كـه سـپاه بـراي              

ها نيـستيم، نبايـد خيـال كنـيم كـه فلـسفه               ما اگر در رابطه با جنگ، االن در ميدان        . دادامه كار خودش بايد فعاليتش را در اين زمينه بيشتر كن          
هاي ابراز وجود اين نيروهـا اسـت و مـا اگـر بـا ايـن تـشكيالت برخـورد          شود، زيرا جنگ، يكي از ميدان     وجودي بسيج به جنگ مربوط مي     

حل كنيم و براي اقدامات مهم و مؤثر و كارهايي كه به بسيج عمومي توانيم با كمك بسيج، هر مشكلي را در جامعه  مناسب داشته باشيم، مي
كند كه ما اگر در روزهـاي خطـر از اينهـا اسـتفاده                مردم نياز دارد، از اين تشكيالت استفاده كنيم، عالوه براينكه، قدرشناسي هم ايجاب مي             

، جلـد   1367هـاي پـيش از دسـتور سـال           رفـسنجاني، نطـق   هاشمي  « كتاب   ←»  .كرديم در دوران صلح و آرامش نيز آنها را فراموش نكنيم          
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ششم،
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 آقـاي  ظهـر . چهارشنبه و يكشنبهروزهاي   :باشدجلسه  دو   هفته در علني لساتج كه داد نظر
 . داد را ژنومذاكرات  گزارش و آمد ناصري سيروس

 بـه  بـسيجي  فرمانـدهان  اجتمـاع  در سـخنراني  بـراي  كـوپتر   هلي با سه بعد از ظهر    ساعت
 . 1رفتمآزادي  ورزشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جلـسه  دفتـرم  در] تهـران [ متـرو ]  شـركت  عمومي[ مجمع ،شبچهار تا هشت     ساعت از
 كـار  موانـع  رفـع  و هـا  واگـن  و تجهيـزات  تهيه سياست و ارزي و ريالي منابع درباره. داشت

 . خوردند جا همان همرا  شام. شد اتخاذ تصميماتي
 داده خبر وين از]  وزير نفت [ آقازاده] آقاي غالمرضا [ كه داد اطالع وزير نخست آقاي

 
بـه  « :  آقاي هاشمي در مجمع فرماندهان بسيج و سپاه كه در سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي برگزار شـده بـود، گفـت                        - ١

هـاي   ن جهت، بسيج بايد به آمادگي خود ادامـه دهـد و در عـين حـال فعاليـت     توان به پايان تهاجم دشمن اميدوار بود و به همي طور قطع نمي  
ها را براي آينده خـود كـسب كـرده     بسيج اكنون پس از هشت سال جنگ، بيشترين و گرانبهاترين تجربه       . دوران سازندگي را نيز از ياد نبرد      

در دوران جنگ، بسيج بيشترين بهره ممكن را با حـضور  . تآمادگي يك ملت تنها از طريق بنيان نهادهايي چون بسيج امكان پذير اس   . است
هـاي نبـرد بـه دشـمن و بـه             خود در خطوط مقدم و پشتيباني، به كشور و انقالب رساند و در پايان جنگ نيز حضور مجدد بسيجيان در جبهه                    

دنيا با اين حضور آگاهانـه و مـسئوالنه         .  جهانيان ثابت كرد كه پذيرش قطعنامه از سوي جمهوري اسالمي ايران، ناشي از ضعف نبوده است               
هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .تواند جنگ را ادامه دهد، يا به آن خاتمه بخشد دريافت، اين ايران است كه با قدرت خود مي

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367سال 

 

 سخنراني در جمع فرماندهان بسيج سراسر كشور



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

411 

                                                

 بـر  كـه  باشـد ]  ميليون بـشكه در روز    [ 65/2 ايران سهميه اند  كرده نهادپيش اوپك وزيران كه
 كـشورهاي  از بعـضي  .شـود   مـي  چنـين  بـشكه  ميليـون  5/18 به اوپك سقف رفتن باال اساس
 پيـشنهاد  ايـن  قبول درباره ؛برسند ايران سهم اندازه به تا دهند  مي عراق به خود سهم از عرب
 از جمعـي  اسـت  ممكن و است درگيري شوروي انآذربايج در كه داد اطالع. خواست نظر
 بـه . برگـردانيم  را آنها توانيم  نمي بپذيريم، بايد آمدند اگر گفتم. شوند پناهنده ايران به مردم
 . آمدم خانه
 
 

 1988 نوامبر 25               1409 الثاني ربيع 14   |   1367 آذر 4 جمعه
 
 دانـشگاه  بـه  جمعـه  اقامـه  براي. كردم مطالعها ه خطبه براي منزل در  ساعت ده و نيم صبح      تا

 بستگان معموالً. آمدند بستگان از جمعي. كردم تماشا تلويزيون از فيلمي عصر. 1رفتم تهران
 . آورند مي ،دارند مشكل كه را مردم هاي نامه

 هـا   يوگـسالو . داد را يوگـسالوي  و ايتاليـا  بـه  سـفر  گـزارش   و آمـد  واليتـي  دكتـر  شب
 بـراي  ،بودند شده جمع آنجا در كه را ماننرايسف ،ايتاليا در .هستند نظامي معامالت خواستار
 فعال سياست اتخاذ لزوم درباره. اند  كرده توجيه ژنو مذاكرات باارتباط   در سياسي تحركات

 از مانـده  كارهـاي  شـب  تـا . داشـت  توصـيه  ها  روس به بيشتر شدن تر  نزديك و افغانستان در
دوازده  آبـادان  جبهـه  در هـا   عراقـي  كه داد اطالع رضائيمحسن   آقاي. دادم انجام را ديروز
 .كنند مثل به مقابله گفتم ؛اند كرده شليك توپ گلوله

 
ايشان روحيه مادي . امه يافت و برخي ديگر از صفات مستكبران بيان شدهاي استكبار و استضعاف اد  در خطبه اول بحث پيرامون ويژگي- ١

اين ويژگي مستكبرين موجـب بـروز روحيـه ضـعف نفـس، سـست بنيـادي و ترسـو و                     « : هاي استكبار ذكر كرد و گفت       را يكي از خصيصه   
خطاب به مسئولين كشور، از آنها ) ره(امام خميني آقاي هاشمي در خطبه دوم نماز با تأكيد بر پيام اخير          » .شود  محافظه كار بودن در آنها مي     

. شود، جداً پرهيز كنند خواست به نصايح ايشان توجه كنند و از هرگونه دامن زدن به اختالفات  كه منجر به نفوذ دشمنان انقالب اسالمي مي
هايي را بـراي   پيام امام موقعيت« :  به بسيجيان گفتخطاب) ره(امام جمعه موقت تهران در ارتباط با هفته بسيج و پيام حكيمانه و عارفانه امام    

ما توضيح داد و اگر انسان مروري بر تاريخ انقالب و رهنمودهاي رهبري در هر مرحله از انقالب كند، اين واقعيت و رمز پيروزي انقالب را 
 آن، مـسأله تبـادل اسـرا، سياسـت اسـتكبار      در ادامه خطبه دوم مطالبي درباره دوران بازسازي و خط مـشي  » .كند  كه رهبري است، درك مي    

هاي جمعه   هاشمي رفسنجاني، خطبه  « كتاب   ←. هاي غربي در لبنان مطرح شد       جهاني در ارتباط با جمهوري اسالمي ايران و مسأله گروگان         
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367سال 
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 1988 نوامبر 26                 1409 الثاني ربيع 15   |   1367 آذر 5 شنبه
 

 آذربايجـان  هـاي   شـورش  و اوپـك  مـسائل  هـا   گزارش در. رسيدم مجلس بهساعت نه و نيم     
 بـراي . آمدنـد  ارتـش  دريـايي  نيـروي  پرسنل از جمعي و فرماندهان. است صدر در ويشور
 بيمه خدمات شرح. آمد] ايران[ بيمه عامل مدير گرانمايه] احمد[ آقاي. 1كردم صحبت آنها
آقـاي محمـد    [. كرد استمداد - است دستور در فردا كه - بيمه اليحه تصويب براي و داد را

 مـريض  ؛نـدهيم  قـرار  دستور در فردا را بيمه كه خواست تلفني ،داقتصا وزير] جواد ايرواني 
 . است

] آقـاي علـي فـضلي     [ . آمـد  ارتـش  اطالعـات  حفاظـت  بودجـه  براي ترابي تيمسار عصر
 بـراي  مـسكن  و تهران در عقبه برايو   آمدند جانشينش و) ع( الشهدا سيد 10 لشكر فرمانده

 كـار  بـراي و   آمـد  سـپاه  اطالعات ظتحفا مسئول سعيدي آقاي. كردند استمداد فرماندهان
 عـدم  از و خواسـت  كمـك  ،ايراننـد  در بـس   آتـش  بـراي  كـه  ملـل  سـازمان  نيروهاي كنترل

 . داشت گله سپاه وزارت و فرماندهان همكاري
 را اوپـك اجـالس    گـزارش  نفت وزير. بود اي  خامنه آقاي دفتر در قوا سران جلسه شب

 گفـت  و شود زياد ديگر عربي كشورهاي مسه شدن كم با عراق سهم كه كرديم قبول. داد
 دربـاره . آمدند اسرا مبادله مسئوالن. شده توافق ايران ديگر هاي  خواسته و دالر 18 قيمت بر

 از شـد  قـرار . كردند مشورت ،اند  شده مشكل دچار كه مريض و معلول اسراي تبادل كيفيت
 بـه  را آزادي رونـد  فعـالً  و كننـد  قرارداد به عمل به وادار را عراق كه بخواهند سرخ صليب
 . كنند كند منظور اين

 
هـاي مختلـف بـه همـراه مـسئولين عقيـدتي سياسـي         هان، مسئولين و نمايندگان يگان در آستانه هفتم آذر، سالروز نيروي دريايي، فرماند  - ١

در اين ديدار ابتدا دريادار محمد حـسين ملـك زادگـان گزارشـي از عملكـرد نيـروي دريـايي                  . نيروي دريايي با آقاي هاشمي ديدار كردند      
توانستند دريا را براي ما غيرقابل  اگر دشمنان ما مي« : اشتسپس آقاي هاشمي ضمن تبريك سالروز نيروي دريايي اظهار د . ارتش ارائه كرد  

استفاده كنند، ممكن بود تأثيري جدي در سرنوشت كشور و جنگ پديد آيد و اين به خاطر تنهايي ما و اينكه ما از همسايگان خود استفاده                          
ت جـدي فـراهم بياورنـد، گرچـه بـه هـر حـال            شـدند، ممكـن بـود بـراي مـا مـشكال             برديم، اگر موفق به بستن اين راه اساسي مي          جدي نمي 
شد،  اگر اينجا به منطقه ناامني تبديل مي. ناامني خليج فارس در منطقه به نفع هيچ كس نبود       . كرديم  مان را به طريق ديگري حل مي        مشكالت

هاشـمي  « كتـاب  ← » .ديدنـد  ديدند، كه در اين ميـان همـسايگان جنـوبي مـا بيـشتر از همـه خـسارت مـي            هم غرب و هم شرق خسارت مي      
 . 1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني
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 ميليـون  بيـست  حـدود  در كـه  كرديم تصويب و كرد مطرح را لبنان مسائل واليتي دكتر
 وزيـر  .بـرود  فـروش ه  بـ  ديگـر  جاهـاي  و افغانستان و لبنان مخارج براي ،نفت محموله  دالر

 در وزيـر  ستنخـ  درخواسـت  بـه  امـام  نامـه  جـواب . آمدنـد  مركـزي  بانك رئيس و اقتصاد
 مـصوبه  سـقف  تـا  كب باي و اعتبار و تهاتر و يوزانس با خارجي منابع ارز مصرف خصوص

 بـه آن را   گيري دربـاره      تصميم امام. كرديم تصويب ؛كردند مطرح را كشور كل بودجه ارز
 .آمدم منزل به وقت دير. اند كرده محول قوا سران جلسه
 
 

 1988 نوامبر 27            1409 الثاني ربيع 16   |   1367 آذر 6 يكشنبه
 

 از قبل علني جلسه در. شد انجام دفتر كارهاي  هشت تا. رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 بـا  ناشناسـي  شـخص  توسـط  مطـبش  در. 1گفتم تسليت را سامي] كاظم[ دكتر مرگ دستور
 كـرده  فـوت  معالجـات  نـشدن  واقـع  كـارگر  و بيمارستان به انتقال از پس و شده ترور چاقو
 او قتـل  بـه  مـتهم  را نظام كه كنند  مي صحبت اي  گونه به شيطنت با خارجي هاي  رسانه. است
 علني جلسه درساعت ده و نيم      تا. 2اند  داده پدرش به مفصلي پيام هم منتظري اهللا  آيت. كنند
 . بودم

 
 دكتر كاظم سامي، روانپزشك و رئيس بخش روان پزشكي بيمارستان رازي،  وزير بهداري در كابينه دولت موقت مهندس بازرگـان و                       - ١

 شخص ناشناسي به عنوان بيمار وارد مطـب دكتـر     1367 آذر   2چهارشنبه  صبح روز   . بود) جاما(همچنين رهبر جنبش انقالبي مسلمانان ايران       
دكتـر  . سپس به سراغ دكتر سامي رفت و با ضربات چاقو وي را به سختي مجروح نمود و متواري شد              . سامي در خيابان ولي عصر تهران شد      

قتـل  « : شـمي در نطـق پـيش از دسـتور مجلـس گفـت      آقـاي ها  . سامي بالفاصله به بيمارستان ساسان منتقل شد، اما در بيمارستان جـان سـپرد             
مجلـس و وزيـر بهـداري       ي از نماينـدگان دوره اول       آقاي دكتر سام  . كنيم  شان تسليت عرض مي     ناجوانمردانه آقاي دكتر سامي را به خانواده      

ايـن قتـل مـشكوك را حتمـاً     خواهيم كـه   جمهوري اسالمي پس از انقالب بودند، از نيروهاي انتظامي و اطالعات و امنيت به طور جدي مي          
هاي پيش از  هاشمي رفسنجاني، نطق« كتاب ←»  .خورد پيگيري كنند كه كشف بشود، چون در اين جريان سر نخ يك شيطنتي به چشم مي

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367دستور سال 

هاي عمـر خـود را در    اينجانب شهادت فرزند مبارزتان را كه سال« :  در پيام آيت اهللا منتظري خطاب به آقاي غالمرضا سامي آمده است  - ٢
گـويم و از خداونـد متعـال بـراي آن      هاي شاه گذراند، به جنابعالي و تمام بازماندگان و منسوبين آن شهيد محترم تبريك و تسليت مي         زندان

روزنامه كيهـان،  : منبع» . نمايم ن محترم، صبر و اجر مسئلت ميمرحوم علو  درجات و حشر با اولياء اسالم و براي جنابعالي و ديگر بازماندگا             
 .18، صفحه 13480شماره 
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] مجيـد [ آقـاي  ظهـر . 1كـردم  صحبت كارخانجات هاي  بسيجي از جمعي براي تنفس در
 كـردن  آزاد خـاطر  به خارجي ارزهاي شدن گران از خبر. آمد مركزي كبان رئيس قاسمي
 ،قيمـت  آوردن پـائين  بـراي  بانـك  گفتم. داد خصوصي بخش توسط آزاد ارز با كاال ورود
 .هستند كاال ورود آزادي مخالف ؛كنند وارد بازار به ارز مبلغي

 بيـشتر  انـسجام  منظـور  بـه  كشور مديريت سيستم اصالح درباره. آمد نوري عبداهللا آقاي
 مركـز  كـار  گـزارش . آمـد  سـالك ] احمد[ آقاي عصر. داشت يياهپيشنهاد اجرايي دستگاه
 .كرد استمداد مربوط هاي ارگان انسجام و بودجه براي و داد را اسالمي هاي نهضت هدايت

 كرمـان  از... و] دادسـتان انقـالب كرمـان     [ فـالح آقـاي    و بـم  و كرمان جمعه امام آقايان
 در مـسلح  قاچاقچيـان  اقـدامات  از ناشـي  هـاي   ناامني و مخدر مواد قاچاق وسعهت از و آمدند
 امنيتـي  و فرهنگي امور تقويت براي وگفتند   فرهنگي كارهاي ضعف و كرمان و بم اطراف

 .آمدم منزل به و كردم كار  ساعت هشت و نيم تا. نمودند استمداد قضايي و
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. رفـتم جمهـور    رئـيس  مقـر  به بازسازي شورايشركت در جلسه     برايصبح  ساعت نه و نيم     
 جاري هاي سياست و دولت وضع درباره مقداري .است رفتهبه گرگان  او. نبود وزير نخست

سرپرسـت  [ وهـاجي ] عبدالحـسين [ آقـاي  حـضور  بـا  سـپس . شـد  مذاكره ها  انديشي چاره و
  براي مركزي بانك شد پيشنهاد. كرديم صحبت كاال ورود درباره] زارت بازرگانيو

 
 جمعي از رزمندگان بسيجي ادارات و كارخانجات پايگاه مقداد در ديدار با رئيس مجلس شوراي اسالمي، خواستار تسريع در تصويب                     - ١

ميدواري كرد مشكل اين قانون كه با اشكال شوراي نگهبان روبـرو شـده              آقاي هاشمي در پاسخ به اين درخواست، اظهار ا        . قانون كار شدند  
هـاي حاضـرين    جانشين فرمانده كل قوا در اين ديدار همچنين ضمن تقـدير از ايثـارگري           . است، در مجمع تشخيص مصلحت نظام حل شود       

هـاي    كـشور دادنـد و رمـز ايـن مـسئله در فـداكاري      ها در مجموع نوعي آبرو، اعتبار و وجهه اسالمي و انقالبي به اين   انصافاً بسيجي « : گفت
هـا اسـت؛    نكته اصلي كه يك بسيجي را از سايرين ممتاز كرده، حالت معنوي و حركت داوطلبانه بـسيجي                . داوطلبانه اين عزيزان نهفته است    
عشقي است . ي انساني استها خواهي، تقدسي خاص به نيروهاي بسيجي داده كه اين جزو مهمترين فضيلت وجود حالت داوطلبي و شهادت

آفرينـد كـه او را از تعلقـات دور     نوعي شناخت را از خداوند و ملكـوت و آينـده بـشر در وجـود انـسان مـي      . گيرد  كه از عرفان سرمنشاء مي    
 . 1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←. برد كند و وي را به ملكوت مي مي
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 درباره دستخط رهبر كبير انقالب اسالمي  
 مجمع تشخيص مصلحت نظام
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 ، خـارج  از كـاال  ورود جـواز  اعـالن  از بعد .كند تزريق ارز بازار به ،ارز گراني از جلوگيري
 ها  افيصر شدن باز اجازههمچنين خواسته شده كه     . است افزايش به رو سرعت به ارز قيمت
 . شود انجام تأخير هفته يك با دوم مرحله شد قرار. شود داده

 آقاي و من. رفتند كرج به   الشهداء سيد 10 لشكر مراسم در شركت براي اي  خامنه آقاي
 مـشكالت  از و داشـت  خود شغل از خستگي اظهار ايشان. داشتيم مذاكره اردبيلي] موسوي[

ه بـ  كـار  ادامـه . است ناراحت امام طرف از قوي تأييد عدم و اختيارات كمي و شورايي كار
 كـه  داشت اصرار. داند  مي امام صريح تأييد و بيشتر اختيارات به مشروط را مطلوب صورت

بعد از  و تا ساعت دو      رفتم دفترم به. بپذيرم را جمهوري رياستنامزد شدن در انتخابات      من
 . دادم انجام را كارهاظهر 

 را انفجـار  گـزارش . آمد] انده حفاظت اطالعات ارتش   فرم[ ترابي] مصطفي[ آقاي عصر
 بازرسـي  گزارش از تلخي به فيروزآبادي] حسنسيد  [ آقاي. داشت گله كل ستاد از و آورد
] علـي [ آقاي. نمود شكايت تلفني ،ندانسته تقصير بي افسريه جريان در هم را ايشان كه ويژه

 گفـتم . 1داد را افـسريه  پرونـده  و مـسلح  نيروهـاي  قضائي سازمان كار گزارش. آمد رازيني
 آزادشان و كند كامل محاكمه زمان تارا   بازجويي. ندارد نگاه بازداشت در خيلي را متهمان
. آمـد ] فرمانده نيروي هـوايي   [ ستاري] منصور[ آقاي معاون اردستاني] مصطفي[ آقاي. نمايد
 آقـاي . داد ارائـه ل  تحليـ  خـود  نظـر  بـراي  و كنـيم  برقـرار  رابطه آمريكا با كه كرد  مي توجيه

 دربـاره . اسـت  شـوروي  عـازم  ؛آمـد ] وزير امور اقتصادي و دارايـي     [ ايرواني]  محمد جواد [
 در داران جلن مشكالت به كه گفتم ايشان به. كرد مشورت مذاكره مورد مسائل و مذاكرات
 . كنند وارد بازار به ارز و برسد بوشهر گمرك

هـاي    هكارخانـ  فـروش  جهت در يياهپيشنهاد .آمد] وزير نفت [ آقازاده] آقاي غالمرضا [
 محـور  و خـصوصي  بخـش  به اساسي غير كاالهاي ورود اجازه و خصوصي بخش به دولتي
 دربـاره  را خـودش  حرف عربستان كه داد خبر و داشت اقتصادي توسعه در معدن دادن قرار

 
در جريان تيراندازي متقابل ميان افراد ارتش و سپاه پاسداران در تهران چند سـرباز               «: خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين باره گزارش داد       - ١

از زمـاني كـه امـام خمينـي، هاشـمي رفـسنجاني را جهـت                . اين تيراندازي از منبع مشخصي تأييد نشده است       . كشته و تعدادي مجروح شدند    
هايي بـراي ادغـام ارتـش و سـپاه پاسـداران انجـام        ي نظامي ايران به عنوان كفيل فرماندهي كل قوا معرفي كرد، تالش          تجديد سازمان نيروها  

: منبـع » . حمزه ارتش در تهران حركـت كـرد   21اين درگيري زماني آغاز شد كه لشكر يك ثاراهللا سپاه پاسداران بر عليه لشكر               . گرفته است 
 .1، صفحه 30/9/67ي، مورخ نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالم
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 در بساعت هشت و نيم ش     تا. باشد دالر 18 همانقيمت   شده قرار و گرفته پس نفت قيمت
 .آمدم خانه به سپس و كردم كار دفترم
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 و ارتـش  مسائل درباره. آمد روحاني دكتر. رفتم مجلس به .بودم منزل در نه صبح  ساعت تا

 آقـاي . يمكـرد  مـذاكره  تـسليحاتي  خريـدهاي  و آينـده  جمهـوري  رياسـت  و دولت و سپاه
 وزيـر ] هـانس ديتـريش گنـشر     [ بـا  مـذاكرات  نتـايج  گزارش و آمد الريجاني] محمد جواد [

 از قبـل . آمدند] غربي[ آلمان در سفيرمان و واليتي دكتر عصر. داد را] غربي[ آلمان خارجه
 منظـور  همـين  بـراي  موسـويان ] سيد حـسين  [ آقاي ظهر و دادند توضيحاتي گنشر با مالقات

 . آمد
 و آمريكايي هاي  گروگان ،روابط توسعه بر عالوه. 1كردم مالقات آلمان خارجه وزير با

 راديو و مطبوعاتي مصاحبه سپس. بود خوبي مالقات. شد مطرح بشر حقوق نماينده پذيرفتن
 كوتــاه مــصاحبه آن از پــس و 2 شــدانجــام خــارجي و داخلــي خبرنگارهــاي بــا تلويزيــوني

 
ها پيش اعـالم كرديـد كـه عـراق را بـه عنـوان        شما اولين شخصيت رسمي اروپايي بوديد كه سال« :  در اين مالقات آقاي هاشمي گفت    - ١

ر دوران بعد از ما د. اما اظهارنظر آن روز شما آثار مثبتي به بار آورد. سايرين بعدها اين حقيقت را اعتراف كردند. شناسيد آغازگر جنگ مي
گيـرد و نمايـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه در دوران             سفر فعلي شما هم در مرحلـه خاصـي صـورت مـي            . انقالب، روابط خوبي با هم داشتيم     

توانيم روابط خود را به  اي است كه ما مي بنابراين اينك شرايط  به گونه. بازسازي كشور پس از جنگ، باز هم كشور شما پيشقدم بوده است
ولت توسعه دهيم، در عين آنكه در حال حاضر مشكل خاصي با ساير كشورهاي اروپايي نداريم، اما تفاوت كشور شما با سـاير ممالـك                          سه

 ».اروپايي در اين بود كه در زمان جنگ روابط ما به قوت خود باقي ماند

هاي خارجي هنوز  در مورد گرفتن وام از بانك«:  آقاي هاشمي در يك مصاحبه مطبوعاتي با شركت خبرنگاران داخلي و خارجي گفت- ٢
هاي مختلف از منـابع ارزي خـارجي، از جملـه گـرفتن اعتبـارت درازمـدت،                ايم، اما به طور يقين آمادگي داريم به صورت          تصميمي نگرفته 

هاي مهم و مـادر و فعـال    اتمام طرحاين اعتبارات براي توسعه كشور، ايجاد صنايع زيربنايي و         . تبديل مواد اوليه و اشكال ديگر استفاده كنيم       
ايشان در پاسخ به سئوالي در زمينه تأثير روابط سياسي ايران بـا ديگـر كـشورها بـراي اجـراي                » .هاي موجود مصرف خواهد شد      كردن برنامه 

ه جـدي روابـط بـا        شوراي امنيت، اين روابط را مثبت خواند و گفت كه حضور وزيرخارجه آلمان را بايد فـتح بـابي در توسـع                      598قطعنامه  
آمريكا و انگليس اگر جـداً بـه     « : گفت» تري ويت «ايشان در پاسخ به سوال خبرگزاري رويتر پيرامون آزادي          . كشورهاي دوست تلقي كرد   

كمك كنند، ما هم حاضـر      ] موسوي، احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان         آقايان سيد محسن  [هاي ما در لبنان       آزادي گروگان 
 تصميم مجلس ملي فلسطين در زمينـه تـشكيل دولـت فلـسطين،            » .هاي غربي استفاده كنيم     هيم بود از نفوذ خود براي آزادي گروگان       خوا
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  مجمع جلسه به. دادم انجام را دفتر كارهاي . 1مداد انجام ريشتا تلويزيون با اختصاصي

 
             جمهوري اسـالمي ايـران بـا تـشكيل دولـت فلـسطيني          «: سئوال خبرنگار راديو و تلويزيون آلمان بود كه آقاي هاشمي در اين زمينه گفت

زيرا اعتقاد داريم كه فلسطين بايد كشوري آزاد باشد و . د يك دولت غيرفلسطيني در خاك فلسطين مخالف است     مخالفتي ندارد، اما با ايجا    
در عـين حـال   . همه مردم ساكن آن اعم از عرب و غيرعرب، مـسيحي و مـسلمان و يهـودي در تـشكيل دولـت آن سـرزمين شـريك باشـند                

در زمينه روابـط جمهـوري اسـالمي ايـران بـا      » زدويچه تانيوگ « ر روزنامه آلماني    خبرنگا» .آوارگان فلسطيني نيز به سرزمين خود بازگردند      
مشكالت ما با كشورهاي حوزه خليج فـارس بيـشتر در ارتبـاط بـا     «: آقاي هاشمي پاسخ داد. كشورهاي عرب منطقه خليج فارس سئوال كرد   

اكنـون كـه جنـگ      .  همجواري با همه همسايگان است     جمهوري اسالمي ايران خواهان حسن    . جنگ تحميلي و كمك آنان به دشمن ما بود        
هاي سياسي و فعاليت احزاب در اثر         ايشان در ارتباط با آزادي    » .خاتمه يافته است، مانعي براي توسعه روابط ما با ديگر كشورها وجود ندارد            

در دوران  . تواننـد حـزب داشـته باشـند        قانون اساسي و مجلس ما فعاليت احزاب سياسي را آزاد اعالم كرده و مـردم مـي                «: بروز جنگ گفت  
بينيد تنها كشور كه در حال جنگ، انتخابات كامالً آزاد انجام داد، ايران بود و آزادي انتخابات در              جنگ هم اگر منصفانه برخورد شود، مي      

وري اسالمي آزاد شـود،    سئوال شد اگر فعاليت احزاب در جمه      » .دهد  خواهد رأي مي    ايران كامالً روشن است و هركس به هر كسي كه مي          
كنم اگر حزب كمونيست بخواهـد بـا آرمـان     فكر مي«: آيا اين آزادي شامل حزب كمونيست هم خواهد شد؟ آقاي هاشمي در پاسخ گفت     

طبق ما . اما اگر آنها بخواهند به صورت فلسفه اقتصادي و تشكيالتي فعال باشند، اشكالي ندارد  . ضدخدايي فعاليت كند، اجازه فعاليت ندارد     
ايـشان در پاسـخ بـه سـئوال ديگـري در مـورد تحـوالت اوپـك         » .توانيم بـدهيم  قانون اساسي اجازه تبليغات ضدخدايي را به هيچ حزبي نمي    

اش بيـشتر از پـيش و از    ايران سهميه خود را حفظ كرد، عراق نيز سهميه  . جمهوري اسالمي ايران از تصميم اوپك راضي است       «: توضيح داد 
در مـصاحبه   » .سقوط قيمت نفت براي همه و از جمله اعضاي اوپك و مصرف كننـدگان صـنعتي مـضر بـود                   . ب تأمين شد  سهميه ديگر اعرا  

مطبوعاتي و راديو تلويزيوني امروز، گروه كثيري از خبرنگاران، عكاسان و فيلمبرداران آلماني، ژاپنـي، چينـي، تـرك و ديگـر كـشورهاي                        
خبرنگار يك روزنامه از كانادا پرسيد كه آيا نامه كارتر به امام خميني فـتح بـابي               . شركت داشتند اروپايي و آسيايي و نيز خبرنگاران داخلي        

چـون  . ايد نخير، اين نامه بدون سابقه بوده و همان متني بوده كه شما هم آن را شنيده   «: درگشايش روابط با آمريكاست؟ آقاي هاشمي گفت      
دفتـر نـشر معـارف انقـالب،        » ،1367هـاي سـال      هاشمي رفسنجاني، مـصاحبه   « كتاب   ←» .ستاي براي اين نامه از پيش آماده نشده ا          پشتوانه
1389. 

 آقاي هاشمي در مصاحبه با خبرنگاران تلويزيون اتريش آمادگي ايران را براي همكاري با كشورهايي كـه مايـل بـه اسـتفاده از روابـط                           - ١
جانشين فرمانـده كـل قـوا همچنـين اعـالم كـرد كـه روابـط ايـران و          . الم كرداقتصادي در دوران بازسازي به عنوان سلطه سياسي نيستند، اع        

خبرنگـار تلويزيـون    . عربستان در آينده نه چندان دور عادي خواهد شد و هم اكنون نمايندگاني مشغول مذاكره دربـاره مـسأله حـج هـستند                      
گـذارد كـه ايـن منطقـه آزاد باشـد،       جود است و نمي  فارس مو  به عقيده شخصي خود شما، مشكالت واقعي كه االن در خليج          : اتريش پرسيد 

ما مشكل « : چيست و به نظر شما چه مشكالتي را بايد برطرف كرد كه منطقه خليج فارس هر چه زودتر آرام بشود؟ آقاي هاشمي پاسخ داد                   
مـا هـم كـه از اول قـصد     . خوردطلبي داشت كه شكست  در اوايل انقالب، حزب بعث عراق قصد توسعه    . بينيم  غيرقابل حل را در منطقه نمي     

هاي جنوبي ما هـم اگـر كـسي متعرضـشان نـشود، آنهـا هـم قـصد             همسايه. خواهيم ايران آزاد و آباد داشته باشيم        مي. ايم  توسعه طلبي نداشته  
عـضي  ها نفوذ آمريكا به خصوص، مـشكلي اسـت كـه ممكـن اسـت ب                 نفوذ خارجي . خواهند خودشان بمانند    آنها مي . تعرض به كسي ندارند   

هايمـان    مـا از همـسايه    . كننـد   كنند و تفرقه درسـت مـي        آنها تحريك مي  . هاي مستقلي كه به نفع منطقه است، خوشايند آمريكا نباشد           سياست
 به خوبي اجـرا بـشود، مـشكلي    598اگر قطعنامه .... همكاري كنند، در مسائل نفت و در مسائل دريا و . خواهيم كه تحت تأثير آنها نباشد     مي

باشيد، آيا با اين همه كار زياد وقت استراحت         شما يكي از سياستمداران پر كار دنيا مي       « : خبرنگار تلويزيون اتريش پرسيد   » .قه نيست در منط 
مـشغوليات شـما در اوقـات بيكـاري چيـست؟           . توانند به قدر كافي از حضور شما در منزل اسـتفاده كننـد              داريد؟ خانواده و فرزندان شما مي     

 البته اين طور نيست كه وقت استراحت نداشته باشـم،         « : آقاي هاشمي پاسخ داد   » كنيد؟  ها و نشرياتي را بيشتر مطالعه مي       ابمعموالً چه كت  
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 بـه  وقـت  ديـر . شد تصويب حكومتي تعزيراتقانون    از بخشي. رفتم مصلحت تشخيص
 .آمدم خانه
 
 

 1988 نوامبر 30          1409 الثاني ربيع 19   |   1367 آذر 9 چهارشنبه
 

 ياسر سفر با آمريكا مخالفت ،مهم لهمسئ ها  گزارش در. رسيدم مجلس بهت و ربع    فساعت ه 
 بـر  زيـادي  فـشار  كـه  اسـت  ملـل  سـازمان  عمومي مجمع در شركت براي آمريكا به عرفات

 تواننـد   ها خيلي راضي نيستند كه كمتر مي طبعاً خانواده و بچه. كنم كه براي كار مؤثر است روم و استراحت مي    ها به منزل مي    معموالً شب
كنند و تقريباً اوقات فراغتي ندارم  دهند و كمك هم مي دانند كه اين كار الزم است، از اين جهت رضايت مي ، ولي آنها ميپدرشان را ببينند

كه از اوضاع كشور، مـسائل جهـاني و نيروهـاي مـسلح و كارهـاي                 است   اي زيادي   ه  اين هم به علت گزارش    . كنم  كه بتوانم بگوئيم چه مي    
اگر فرصتي پيدا بكـنم  . گيرد ها بايد نظر بدهم، وقت زيادي را مي كه بايد همه اينها را بخوانم و بعضي وقت        رسد    مجلس روزانه براي من مي    

هاي نماز جمعه و مسائل ديني كه تخصص من هست، گاهي هم در وقت كارها  كنم كه در رابطه با خطبه هاي مورد نظرم را مطالعه مي كتاب
» ،1367هـاي سـال     هاشمي رفـسنجاني، مـصاحبه  « كتاب ←»  .كنم ت نمايم، فيلم هم مشاهده ميكنيم و براي تنوع اگر فرص جويي مي  صرفه

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، 

 

 مالقات با وزير امور خارجه آلمان غربي
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 بـسيجيان  بـراي  تـنفس  در. بـودم  علنـي  جلـسه  در  ساعت ده و نيم     تا. 1آيد  مي وارد آمريكا
 .2كردم صحبت ،بودند آمده مجلس به كه اشتر مالك پايگاه و آهن راهشركت 
 اسـتان  نماينـدگان . گفـت  ايـالم  جبههدر   رزمندگان كمبودهاي از. آمد ايالم جمعه امام
 تهـران  نماينـده  سـالمتي ] محمد[ آقاي ظهر. دادند نظر سمنان به سفر براي و 3آمدند سمنان
 ســد بــه گفــتم. خواســت راهنمــايي مــذاكرات بــراي. اســت شــوروي بــه ســفر عــازم. آمــد
 . بدهند اهميت اروپا به شوروي از ما براي آبي راه و آهن راه آفرين، خدا

 تـدوين  در همكـاري  بـراي . آمدنـد  همكـارانش  از جمعـي  بـا  حـسيني  منيرالـدين  آقاي
 ؛كردنـد  نگرانـي  اظهـار » راسـت  التقـاط  «خطـر  از و كردنـد  آمادگي اظهار جديد استراتژي
 . داشتند هراس چپ التقاط رخط از كه گذشته اظهارات برخالف
] قـائم مقـام وزيـر اطالعـات       [ فالحيان] علي[ آقاي شب .اشتد جلسه رئيسه هيأت عصر

 كـسي  است خواسته كه آورد را] رئيس جمهور اسبق آمريكا   [ كارتر] جيمي[ دوم نامه. آمد
 ،مـذاكره  درخواسـت بـه    امـام  تنـد  اظهـارات  آن با است عجيب. كنيم معين مذاكره براي را

نـامزد شـدن مـن       براي. كردم شركت تهران مبارز روحانيت  جامعه   جلسه در. دهند  مي ادامه
 مبـارز  روحـانيون مجمـع    بـا  ائـتالف  دربـاره  و دارنـد  اصـرار  جمهوري رياستدر انتخابات   

 . آمدم خانه به شام از بعد. شد گيري تصميم و صحبت
 بـه  بـشر  حقـوق  نماينـده  آمدن بر اصرار از ملل سازمان در كه گفت تلفني واليتي دكتر

 قطعنامه از نظر صرف براي آنها نماينده با ايران همكاري قول هب و اند  كرده نظر صرف ايران
 

 سازمان ملل متحد اقدام دولت آمريكا مبني بر خودداري از صدور ويزا به ياسرعرفات براي سـخنراني در مجمـع عمـومي را غيرقـانوني        - ١
ت انتقادات جهاني از تصميم آمريكا به اوج خـود رسـيد و اغلـب كـشورهاي جهـان تـصميم وزارت خارجـه                        در همين ارتباط،  شد    . خواند

. در ميان اين گروهي از كشورهاي متحد آمريكا از جمله آلمان غربي و استراليا نيز به انتقـاد از آمريكـا پرداختنـد    . آمريكا را محكوم كردند   
همچنـين  . تواند در اجالس مجمع عمومي در ژنو سخنراني كنـد           ات اطمينان داد كه وي مي     رئيس مجمع عمومي سازمان ملل نيز به ياسرعرف       

 .اي صادر كرد و از اقدام آمريكا ابراز تأسف نمود  رأي مثبت، قطعنامه151مجمع عمومي سازمان ملل با 

ر و مفيـد و صـف شـكن جنـگ را تـدارك      هـاي مـؤث   برادران پايگاه مالك اشتر يكي از پايگاه« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است  - ٢
هاي راه آهن درطـول جنـگ    نيروهاي بسيجي راه آهن تأثير زيادي در فعاليت      . هاي شايسته جنگ بودند     كردند و انصافاً از پشتيبان كننده       مي

 ←»  .ود را انجام دادنـد    بخش قابل توجهي از ترابري جنگ را راه آهن انجام داد، اينها تا آخرين روز جنگ با شجاعت وظيفه خ                   . اند  داشته
 . 1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب 

سيد رضا اكرمي، ابوالفـضل حـسن بيگـي، سـيد حـسين حـسيني و يـار            :  نمايندگان استان سمنان در مجلس سوم عبارت بودند از آقايان          - ٣
 .محمد عرب عامري
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 تلفنـي  ،جيرفـت  انتخابـات  شـدن  باطل احتمال از كرمان استاندار و بيات آقاي .1دارند اكتفا
 .كردند نگراني اظهار
 
 

 1988 دسامبر 1          1409 الثاني ربيع 20   |   1367 آذر 10 پنجشنبه
 

 آذربايجـان  مـردم  وسـيع  تظـاهرات  هـا   گـزارش  در. رسـيدم  لسمج بهساعت نه و نيم صبح      
 هاي  رسانه. آيند  مي ما مرز كنار رفته رفته. 2كند  مي توجه جلب اسالمي شعارهاي و شوروي
 . اند آمده زبانه ب خصوص اين در هم شوروي

 بـا  مبـارزه  خـصوص  در آنهـا  براي. دارند سمينار ؛آمدند اطالعات وزارت هاي  مديركل
  آقاي.3كردم صحبت ،كند مي فراهم انقالب تقويت براي را زمينه كه مردم ايتينارض عوامل

 
اي را در انتقـاد از    قطعنامـه 67 آذر 9پـردازد، چهارشـنبه     سازمان ملل كه به امور مربوط به حقوق بشر مـي   كميسيون سوم مجمع عمومي    - ١

در اين قطعنامه گفته شده كه بهائيـان در  . كشورهاي هلند، بلژيك و پرتغال، باني اين قطعنامه بودند. نقض حقوق بشر در ايران تصويب كرد     
 رأي ممتنـع، ايـن      38 رأي مخـالف و      23 رأي موافق در برابر      55كميته حقوق بشر سازمان ملل با       . دايران هدف آزار و اذيت و تبعيض هستن       

 .قطعنامه را به تصويب رساند

 نفـر را در بـاكو       800هاي آذربايجان خاتمـه دهنـد، بـيش از            كوشند به ناآرامي     مطبوعات رسمي شوروي گزارش دادند مقاماتي كه مي        - ٢
روزنامـه  . هاي اسالمي و تصاوير آيـت اهللا خمينـي رهبـر ايـران را در دسـت داشـتند                    آنها پرچم . زداشت كردند مركز جمهوري آذربايجان با   

خبرنگاران اين روزنامه از او پرسيدند توضيح دهد چرا       . اي با يكي از رهبران تظاهركنندگان باكو را به چاپ رساند            دولتي ايزوستيا، مصاحبه  
شود؟ رهبران شوروي نگـران گـسترش انقـالب اسـالمي ايـران بـه آسـياي               ي در ميدان لنين مشاهده مي     خمين] امام[هاي سبز و تصاوير       پرچم

 .مركزي هستند

 در اين مالقات كه قائم مقام و معاون امنيت وزارت اطالعات به همراه مديران كل و رؤساي ادارات و مـسئولين امنيـت شـهري وزارت                 - ٣
البتـه يـك سـري از    . مـان جـدا كنـيم    ها را در هر جا كه هستند از نظـام   ما بايد ناراضي تراش«: اطالعات حضور داشتند، آقاي هاشمي گفت 

آنجاهايي كـه كارهـاي اداري و خـدماتي         . ها ناشي از مشكالت انقالب و جنگ و كمبودهاست كه اينها تقصير يك مأمور نيست                نارضايتي
يكي از كارهاي مهم وزارت اطالعات اين است كه مواظب مأمورين .  بشودكند، بايد به طور جدي با آن برخورد دولتي مردم را ناراضي مي

يكي از وظايف بسيار مهم وزارت اطالعات اين است كه عوامل ناراضي كردن مردم را شما بايد از . خودمان باشد كه مردم را ناراضي نكنند
كنيد، مشكالت  هايي كه شما مي اگر مردم ببينند با تالش. بين ببريد، در آن صورت مردم به شما به ديده حالل مشكالت نظر خواهند داشت           

خواهيـد بـا    مـردم نبايـد فكـر كننـد كـه شـما مـشكالت را مـي        . زندگي آنها حل خواهد شد، ديدشان نسبت به اطالعات، عوض خواهد شد       
ها بايد با شما به عنـوان   نين، بقيه انسانبه جز خائ  . ترسند  خواهد حق و امنيت را برقرار بكند، مي         آنها از هر چيزي كه مي     . سركوب حل بكنيد  

 كتـاب  ←» .يك مأوي و پناهگاه برخورد بكنند و مشكالت خود را با شما در ميان بگذارنـد و شـما بتوانيـد مـشكالت آنهـا را حـل بكنيـد                           
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«
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 . داد ارائه را مجلس ساختماني هاي طرح. آمد اللهيان حبيب
 خريـدها  منـابع  و نياز و خريدها نوع درباره. رفتم تسليحاتي خريدهاي مسئوالن جلسه به

 كارخانـه  تأسيس هادنپيش. آمد انفروش شيشه صنف رئيس قنبري آقاي ظهر. كرديم مذاكره
 مجلـس  مقابـل و   آمدنـد  )ع(الشهداء سيد 10 لشكر ياعضا عصر. داشت مدرن سازي شيشه
 بـه  جـوايزي . هـستند  مبتـدي  ،نداشـتند  خـوبي  رژه. 1كـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي . رفتند رژه

 . كردند ااجر خوبي سرود آباده سرود گروه. شد داده نمونه هاي بسيجي
 خيلـي  كه گفت شوروي آذربايجان مردم تظاهرات ازو   آمدآذربايجان شرقي    استاندار

 احتمـالي  هـاي   فـرض  درباره ؛ندردا را امام هاي  عكس و دارد اسالمي هاي  مايه و است وسيع
 بررسـي  گـزارش . آمـد  نـوري  عبـداهللا  آقـاي  .كـرد  تكليف كسب ايران به مردم آوردن پناه

 نيروهـاي  ادغـام  همچنـين  و نظامي نيروهاي ادغام نتيجه به. داد را سلحم نيروهاي تشكيالت
. داشـت  مهمـان  عفـت . آمـدم  منزل بهو   كردم كار هشت و نيم   ساعت تا. اند  رسيده انتظامي
 .كردم صحبت ها مهمان با كمي
 
 

 1988 دسامبر 2             1409 الثاني ربيع 21   |   1367 آذر 11 جمعه
 
 آقـاي . دادم انجـام  بـودم،  آوردهكـه بـه خانـه        را مجلس مانده عقب ارهايك. بودم منزل در

 تبليغـات  دربـاره  و داد را پاكـستان  و مـالزي  ،هند به سفر گزارش. آمد زورق] محمدحسن[
 دكتـر  قاتـل  كـه  داد اطـالع  تلفنـي ] وزير كشور [ محتشمي] سيد علي اكبر  [ آقاي. شد بحث

  و است فراري ولي شده شناخته كه داد اطالع مجدداً و اند كرده دستگير را سامي] كاظم[
 

هاي بسيج مستـضعفين، بـر لـزوم رعايـت نظـم و انـضباط  در واحـدهاي  نظـامي و              ن و افراد نمونه يگان     آقاي هاشمي در جمع فرماندها     - ١
و پس از رژه واحدهاي نمونه مكانيزه، » روز ايثار« جانشين فرمانده كل قوا كه در ششمين روز از هفته بسيج مستضعفين  .داوطلب تأكيد كرد

انضباطي در واحدهاي نظامي، باعث پايين آمدن توان  بي«: گفت، اضافه كرد مي سخن ميادواتي و زرهي بسيج از مقابل مجلس شوراي اسال
هاي نمونه حنـين،   گردان) ع(هاي لشكر سيدالشهدا  در اين رژه، لشكر ويژه پياده كوهستاني، گردان» .شود هاي نبرد مي اين واحدها در ميدان 

. م. داري، آبـي، خـاكي، ش       هاي ويژه غواصي، سكان     وا، صف و نيز گردان    ، نين )ع(حضرت علي اصغر  ) ع(قمربني هاشم، حضرت علي اكبر    
اين واحدها توان عملياتي، رزمي بسيجيان   .  دژبان، مهندسي رزمي، زرهي، توپخانه، راپل و ديگر واحدهاي نمونه بسيجي شركت داشتند             –ر

 .هاي مختلف رزمي و عملياتي به نمايش درآوردند را در زمينه
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 استنشده دستگير . 1

 

  - جنـگ  نه« شرايط به توجه با ،سپاه موشكي صنايع آينده درباره. بود اينجا ظهر محسن
. كـردم  تماشـا  فـيلم  يـك  عـصر . شـد  صحبت »صلح نه

. بودنـد  هـم  اي  خامنـه  آقاي ؛بودم احمدآقا مهمان شب
 در هـم  امـام . شـد  كرهمـذا  كـشور  جـاري  امـور  درباره
. اســت خــوب خيلــي حالــشان. كردنــد شــركت جلــسه
رهبـر  [ گوربـاچف  آقاي به اي  نامه كه فكرند در گفتند

 و كـارتر  دوم نامه خبر. بنويسند] اتحاد جماهير شوروي  
 فرزنـد   - امـام  نـوه  علـي . داديم ايشان به را صدام پيغام

 هر از بيش بچه اين به گفتند امام. بود امام با - احمدآقا
 ميخائيل گورباچف صدرهيأت مندند عالقه ديگر كس

 رئيسه اتحاديه جماهير شوروي

2. 
 
 
 

                                                 
 در كرمانشاه كه گفته شد كارمند سازمان هالل احمر بوده و هنگام تصدي دكتر سـامي در آن              1316محمود جليليان متولد     فردي به نام     - ١

او توسط حفاظت و اطالعات شهرباني جمهوري اسالمي شناسايي شد، اما پـيش  . سازمان با وي درگيري داشت، قاتل دكتر كاظم سامي بود    
در داخـل نمـره   . هاي شهر اهواز، خود را از لوله دوش نمره حمام حلق آويـز كـرد      ر يكي از گرمابه    د 1367 آذر   13از دستگيري در مورخه     

 .حمام، يك سرنگ خالي نيز مشاهده شد
 يك جلد كتاب صحيفه سجاديه را به نوه خود سيد علي خميني اهـدا كردنـد و در آن          1367 آذر   22در شب سه شنبه     ) ره( امام خميني    - ٢

بينم و آن عزيز كه يادگار احمد و از سالله پاك ائمه  كتاب بزرگ را به فرزند عزيزم كه در جبهه او نور و نور علي نور ميمن اين « : نوشتند
ها كه افتخار فرزندي حسنين را دارند، اهدا كردم و اميدوارم او از علماي برجسته و فقهـاي متعهـد و از عرفـاي مجاهـد            اطهار و از طباطبايي   

مند گردد و پدر پير خود، خميني را كه عمري با هواي        دو جبهه ظاهر و باطن شود و از اين كتاب مقدس به طور شايسته بهره               اهللا در   سبيل  في
 از ايـن    – مگر به فضل خـداي رحمـان         –نفس و عصيان و ناسپاسي گذرانده و اكنون با روي سياه و كوله باري از معصيت، بدون هيچ اميد                    

، جلـد بيـست و   »صـحيفه امـام  « كتـاب  ←»  .رود، از طلب رحمت و دعا و بخشش گناهان بر او منت نهـد           ديگر مي دار و ديار به دار و ديار        
اكنون حجت االسالم سيد علي خميني فرزند حاج سيد احمد آقا، تحـصيالت             ). ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني       210يكم، صفحه   

باس روحانيت است و در كنار برادر خود حجت االسالم والمسلمين حاج سيد حسن خميني، ديني در حوزه علميه قم انجام داده و ملبس به ل
: انـد  امام خميني در يادداشت خود براي سيد علي خميني اين شعر را سـروده . را عهده دار است   ) ره(امور توليت آستان مقدس حضرت امام       

 يـاد  –طي كنم عرصه ملك و ملكـوت از پـي دوسـت    / خم موسي علي  از خم دوست جوانم، به –فارغ از هر دو جهانم به گل روي علي        «
 .»آرم به خرابات چو ابروي علي
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 آنهـا  بـراي  .رفتنـد  رژه. شـد  انجـام  مراسم. رفتم پليس دانشكده بهصبح  ساعت هشت و نيم     
 كشفيات غرفه از م و   ددا را التحصيالن  فارغ سوم و دوم و اول افراد زيجوا و 1كردم صحبت
 جعليـات  رازاب و مجرم شناخت و جرم كشف شيوه درباره توضيحاتي. كردم بازديد آگاهي
 آموزشـگاه  ماشـين  هـاي   ماكـت  و راننـدگي  تعلـيم ] شبيه سـاز  [=  سيميالتور از سپس. دادند
 . رسيدم مجلس بهساعت يازده و نيم . گرفتيم توضيحاتي پذيرايي ضمن و شد بازديد

 اطالعات تمركز طرح گزارش. آمد] معاون سياسي نخست وزير   [ معيري] يرضاعل[ آقاي
فرمانـده  [ ترابـي  تيمسار عصر. شود مطرح مصلحت تشخيص مجمع در است قرار كه داد را

 شـهركي  آقـاي . آورد ضدانقالب اعترافات از نوارهايياو  . آمد] حفاظت و اطالعات ارتش   
 آب سـر  بـر  تركيـه  و عراق روابط شدن تيره احتمال و عراق در آب وضع از گزارشي. آمد
 . گفت را فرات

 در خـدمت  بـراي  داوطلـب  روحـاني  كمبـود  از. آمدنـد  ) ع(صادق امام تيپ فرماندهان
 آقـاي  سرشب. داشتند را سربازي براي طالب اجباري اعزام پيشنهاد و گفتند مسلح نيروهاي

 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←  - ١

 سيد علي خميني نوه بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران
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 . داد كار رشگزا و آمد] نيروي زميني ارتش[=  نزاجا فرمانده سعدي حسني
 را افغانستان و لبنان مسائل واليتي دكتر. بود اي  خامنه آقاي دفتر درقوا   سران جلسه شب
] رئـيس مجلـس شـيعيان لبنـان     [ الـدين   شـمس ] شـيخ محمـد مهـدي     [ با شد قرار. كرد مطرح
. شـويم  مـذاكره  وارد شـوروي  بـا  افغانستان مورد در و بدهيم حمايت وعده و كنيم مالقات
 مطـرح  گوربـاچف  به امام نامه و نهضت اسالمي هاي  رگه و شوروي مرزدر   راتتظاه اخبار
 و نوشـتم  را روزامـ  خـاطرات . بـود  فـاطي  منـزل  عفت. رسيدم منزل بهساعت ده و نيم     . 1شد

 .2خوابيدم
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 شـده  دسـتگير  اخيـراً  كـه  را منـافق  يك اعترافات ويدئوي سسپ. بودم جلسه در  ده و نيم    تا

اعـضاي   ظهـر . اسـت  آمده منافقين منابع با تماس براي عراق از. داده مهمي اطالعات. ديدم

 
ايم همـين كتـاب درج شـده    متن كامل اين نامه در بخـش ضـم  .  ارسال شد1367 دي   11به گورباچف در مورخ     ) ره( نامه حضرت امام     - ١

 .است

« : هاي اقتـصادي ميـان ايـران و آلمـان گفـت      هاي همكاري  راديو بي بي سي در اين روز در تفسيري پيرامون سفر گنشر به ايران و زمينه    - ٢
ني، رئـيس  هاشـمي رفـسنجا  . هـاي خـارجي اسـت    ايران براي اولين بار گفته است كه براي كمك به بازسازي اقتصادي كشور،  خواهان وام         

مجلس ايران هفته گذشته در يك كنفرانس مطبوعاتي به خبرنگاران گفت كه طي سفر سه روزه هانس ديتريش گنشر، وزير خارجه آلمان،           
اي از اين خواند كه ايران ممكـن   ترين نشانه خبرگزاري رسمي ايران اظهارات آقاي رفسنجاني را روشن. ايران خواهان نوعي اعتبار مالي شد     

گوينـد   ها مـي  در آلمان غربي ديپلمات. هاي اقتصادي بزرگ اين كشور، به بازارهاي مالي جهان رو بياورد هاي پروژه   اي تأمين هزينه  است بر 
 تن 112به همراه گنشر وزير خارجه آلمان غربي، . تري براي اعطاي اعتبار بازرگاني به ايران است كه اين كشور مشغول بررسي شرايط سهل

تـرين   آلمـان غربـي در زمـره عمـده    . هانزا نيز بـه ايـران رفتـه بودنـد       ع اين كشور منجمله نمايندگان كروپ، زيمنس و لوفت        از صاحبان صناي  
با وجود  .  بيش از يك ميليارد دالر بود      1987اعتبارهاي صادراتي آلمان غربي در سال       . آيد  كشورهاي صادر كننده كاال به ايران به شمار مي        

هاي اقتصادي آينده دو كشور حاصل  ه موقعيت سياسي نامعلوم ايران، هيچ گونه پيشرفت واقعي در زمينه همكارياين طي سفر اخير به واسط
توانست، تصوير روشني از خط مشي اقتصادي خود در آينده به دست دهـد و صـاحبان صـنايع آلمـان غربـي نيـز                   چون ايران هنوز نمي   . نشد

نـشريه ويـژه خبرگـزاري جمهـوري     » .المللـي نگـران بودنـد    اوت بين قـوانين اسـالمي و بـين    تف و گذاري خود  كماكان از بابت حفظ سرمايه    
 .27 ، صفحه 13/9/67اسالمي، 
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 كردنـد  استمداد كميسيون تقويت درباره. 1آمدندمجلس   يداخل امور] شوراها و [ كميسيون
 اجـازه  مربوطـه  ادارات بـر  بيـشتر  نظـارت  و انتظـامي  نيروهـاي  ادغـام  جهـت  در كار براي و

 . گرفتند
 آن جاي به و شد موكول يديگر وقت به كه باشيم داشتهكل   ستاد جلسه بود قرار عصر

 و كردم كار دفترم درهشت و نيم     ساعت تا .دادم گوش ضدانقالب عوامل اعترافات فيلم به
 .راحتاست و امروز خاطرات نوشتن و تلويزيون تماشاي و شام ؛آمدم خانه به
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 جلسه] بازسازي[ اريدسياستگ شوراي. رسيدم اي  خامنه اهللا  آيت دفتر بهساعت نه ونيم صبح     
] عبدالحسين[ آقاي. شد انتخاب واردات آزادي اعالن براي كاالها از جديدي گروه. داشت
 واردات آزادي اعـالن  از بعـد  را ارزهـا  قيمـت  نوسان] زارت بازرگاني سرپرست و [ وهاجي
 مراجعـات  و گرفتـه  قـرار  تـأثير  تحـت  كاالهـا  بعضي و است خوب مجموعاً. 2كرد گزارش

 
، سـيد محمـد حـائري و    )رئـيس ( محمد اشـرفي اصـفهاني  :  اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس سوم عبارت بودند از آقايان       - ١

و عبدالمجيد شرع ) مخبر( ، سيد رضي حسيني المدني )منشي(قاسمي و محمد علي پرتوي     ، خدانظر   )نواب رئيس ( محمد عظيمي طرقدري    
 ).اعضا(پسند، اسداهللا تابع، محمدرضا بهزاديان، وحيد احمدي، محمد رشيديان، محمد حسين جهانگيري و كريم شافعي 

يرات سريع و پـي در پـي ارزش برابـري ريـال ايـران،      تغي«:   راديو آمريكا در گزارشي پيرامون افزايش مجدد قيمت دالر در ايران گفت           - ٢
هاي اقتـصادي دولـت    گذاران به سياست   اطميناني بازرگانان و سرمايه     گوياي حساسيت اوضاع اقتصادي ايران است كه بيش از هر چيز از بي            

بـدين  .  تومـان بـوده اسـت   30 حـدود  دهد كه طي دو هفته گذشته تغيير قيمـت دالر در بـازار آزاد در                بررسي آماري نشان مي   . گيرد  مايه مي 
 تومان كاهش يافت، امـا بـه محـض آنكـه     105 تا 100ترتيب كه تا پيش از اعالم آزادي ورود بعضي از اقالم مصرفي، قيمت دالر به حدود             

در .  ترقـي كـرد   تومان و بيـشتر 125ها بحث و گفتگو با آزادي ورود بعضي از اقالم مصرفي موافقت كرد، قيمت دالر به              دولت پس از هفته   
اي كوتاه وزير امور خارجه آلمان غربي همراه با هيأت صد نفري بازرگانان و مديران واحدهاي صـنفي آن كـشور بـه     همين حال و به فاصله  

 .هـاي نوسـازي ايـران بـه ميـان آمـد             تهران رفته بود و سخن از قراردادهاي عمده بازرگاني ميان دو كشور و مشاركت آلمان غربي در برنامه                 
بـه ويـژه    .  تومان تنـزل كـرد     95دورنماي روشن اين مناسبات بر بازار متغير ارز در ايران تأثير فوري به جاي گذاشت و قيمت دالر به حدود                     

شد دولت در نظر دارد براي كمك به تشويق صادرات، در مقابل هر دالر ارزي كه از محل صادرات عايد شـود، دو دالر بـه                        آنكه گفته مي  
با اين حال هنوز يك عامل عمده ديگر مانع از ترقي شديد قيمت دالر در بازار آزاد ارز در ايران                . در كننده ارز دولتي بفروشد    بازرگانان صا 

اي يـك دالر      بهاي نفت گرچه پس از توافق اخير اوپك در حدود بشكه          . شد و آن دلگرمي بازار نسبت به باال رفتن قيمت نفوذ نفت بود              مي
   بـه عنـوان مثـال نفـت خـام دريـاي شـمال             . هاي سال پيش در سطحي پايين قـرار دارد          كماكان و در مقايسه با قيمت     ترقي كرده است، اما     
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 . رفتم مجلس به .شد صرف جا همان ناهار ظهر. نيست كم مجوز اخذ براي
 دامغـان  در ) ص(رسول حضرت دانشگاه مؤسسان از جمعي همراهبه   مقربي دكتر آقاي
 عـصر . دادم حمايـت  قول ولي نپذيرفتم ؛بپذيرم را آن افتخاري رياست كه خواستند. آمدند

 تقـي  محمـد  سيد آقاي. كردم سخنراني آنها براي. آمدند ارتش اطالعات حفاظت مسئوالن
 و داشـت  تشكيالتي و سياسي ،اقتصادي فرهنگي، امور موارد در يياهپيشنهاد. آمد مدرسي
 . كرد جويي چاره عراق مردم مبارزه هادام براي

 معاونـت  در ام  گفتـه  كـه  داشـتند  گلـه . آمدند مسلح نيروهاي در امام نمايندگان سرشب
 تـا . دارنـد  اسـتقالل  انتظـار  ؛شـود  تـشكيل  سياسـي  عقيدتي براي اي دايره ،كل ستاد آموزش
 مديريت شكلم درباره جاسبي دكتر. آمدم خانه به. كردم كار دفترم در هشت و نيم     ساعت
 .كرد استمداد تلفني ،اسالمي آزاد دانشگاه
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 جهـاد  مـسئوالن  سـمينار  در. رفـتم  مجلـس  نزديك سازندگي جهاد مركز به صبح نه ساعت
 نظراتـي  روسـتايي  يعصـنا  و شـيالت  مخصوصاً جهاد آينده كارهاي براي و كردم سخنراني

مـسئول روابـط    [ سـعيدالذاكرين . دادم انجـام  را دفتـرم  كارهـاي . رفتم دفترم به. 1كردم ارائه
 

سـنت  65 دالر و 18اي   سنت و نفت خام غرب تگزاس كه بـشكه 25 دالر و 14 سنت بود، اكنون  20 دالر و    17اي    ال گذشته بشكه   س كه 
. هاي سال پيش است  سنت، كمتر از قيمت75اي سه دالر و  كه به طور متوسط در حدود بشكه شود     سنت معامله مي   5 دالر و    16بود، اكنون   

به عالوه اكنون بار ديگر در محافل بازرگاني ايران شايع شده است كه دولت به زودي با آزادي ورود اقالمي ديگر موافقت خواهد كرد، اما 
نتيجـه اينكـه قيمـت دالر بـار ديگـر سـير       . دات، چنين اقالمي از بازار آزاد ارز بخرندهاي ارزي وار بازرگانان كماكان بايد براي تأمين هزينه 

در حالي كه وزير امور اقتصادي و دارايي ايران، احتمال مراجعـه ايـران را بـه    .  تومان و بيشتر رسيده است105صعودي پيدا كرده و به سطح  
اي است كه  داند و گفته است اين مسئله چنين اقدامي را منتفي نمي رئيس مجلسالمللي براي دريافت وام رد كرده است،      بازارهاي پولي بين  

در همين حال آقاي رفسنجاني با قاطعيت از ضرورت عدم مداخله دولت در امور بازرگاني    . هنوز درباره آن تصميم قطعي گرفته نشده است       
 .31 ، صفحه 17/9/67 خبرگزاري جمهوري اسالمي، نشريه ويژه: منبع» .كند  اين امور به بخش خصوصي جانبداري مين و سپرد

روسـتاهايي كـه در طـول هـشت سـال جنـگ،             . در بازسـازي بايـد اولويـت را بـه روسـتاها داد            «:  در بخشي از اين سخنراني آمده اسـت        - ١
ير ايـن منطقـه از   اكـراد و لرهـاي غـرب كـشور، مـرزداران قابـل اعتمـادي هـستند و كـاركردن بـراي عـشا           . شان به ويراني كشيده شد    هستي
 گذاري جهاد در شيالت   آقاي هاشمي در قسمت ديگري از سخنان خود لزوم سرمايه         » .آيد  ترين كارها به شمار مي      ترين و انقالبي    اسالمي
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 ايـران  به جمعهروز   كه لهستان مجلس رئيس سفر برنامه توضيح براي ؛آمد] عمومي مجلس 
 اي هفتـه  شـد  قرار. شد صحبت فرماندهي دفتر برنامه درباره. آمد جنتي] علي[ آقاي. آيد  مي
 .بروم آنجابه  روز يك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوپتر  هلي تعمير در ليبي با همكاري درباره. آمد دفاع وزير] سرتيپ جاللي [ آقاي عصر
ــاي و ــي هواپيماه ــين در خــصوص   و ليب ــههمچن ــاي خان ــازماني ه ــه س ــام نيم ــش تم  و ارت

 . گرفت هايي اجازه و داشت مطالبي مالي نيازهاي و اطالعات حفاظت هاي گيري سخت
سي يـ آقـاي ع  [. شـد  مـذاكره  سـپاه  آينـده  نظـام  و هـا   برنامـه  دربـاره . آمـد  سـنجقي  آقاي
 اگـر  است مدعي. آورد خودكفايي براي را خود هاي  برنامه. آمد كشاورزي وزير] كالنتري

      ز گيري از ثروت دريا و توسعه صنعت صيد و صيادي جهت تأمين بخشي از ارز مورد نياز كـشور ا         بهره« : را مورد تأكيد قرار داد و گفت
هاي  مربوط به كشاورزي و صنايع دسـتي روسـتايي بـراي گـشايش كـار و زنـدگي مـردم            تواند در كنار فعاليت     كارهايي است كه جهاد مي    

: هاي درخشان گذشته جهـاد در سراسـر كـشور دانـست و گفـت                ايشان دوره پس از جنگ را به عنوان دوره تعميق تجربه          » .مدنظر قرار دهد  
از كمك به مكانيزه كـردن  . تواند انجام دهد هايي است كه با توجه به توانايي هايش مي       از امروز كار در همه زمينه     كار جهادگر ميدان نبرد     «

آقاي هاشمي در پايان ضرورت بررسي عوامل و » .هاي الزم در كنار صنايع نظامي هاي جنوب تا تحقيقات و پژوهش و آماده سازي نخلستان  
. شما به مشكالت و موانع كار خود بهتر از سايرين آگاهي داريد           «:  قرار داد و خطاب به جهادگران گفت       موانع رشد در جهاد را مورد تأكيد      

دفتر » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←»  .يابي كرده و در رفع آنها بكوشيد بنابراين بايد سعي كنيد معضالت را ريشه 
 .1389نشر معارف انقالب، 

 
 ا رئيس مجلس لهستانمالقات ب
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 محصوالت در خودكفايي به زودي به تواند  مي ،بدهيم او به الزم آالت ماشين و سم و كود
 . دادم انجام را دفترم كارهايساعت هفت و نيم  تا. سدبر علوفه و گوشت و گندم
 شـام  و جلسه از بعد. بود دستور در حكومتي تعزيرات. رفتم مصلحت تشخيص مجمع به

 آقاي با گفت احمدآقا. شد مذاكره اساسي قانون اصالح درباره احمدآقا و اي  خامنه آقاي با
 پيـشقدم  خواهنـد   نمـي  خودشـان  ولـي  ،است موافق اصالح با ايشانو   كرده صحبت منتظري

 .رسيدم خانه به وقت دير. دنشو
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 جلـسه  در يكـسره  ،ظهـر  از بعد يك تاهشت و ربع     از. رسيدم مجلس بهساعت هفت و ربع     
 حدود و تومان ميليارد پنج ودحد بازسازي براي. بود دستور در بودجه اصالحيه. بودم علني
 بـا  بـود  بنـا  اي  جلـسه . اسـتراحت  و ناهـار  و نمـاز . شـد  تـصويب  دالر ميليـون  چهل و سيصد

 اول. داشـت  جلـسه مجلـس    رئيـسه  هيـأت  عصر. كرديم لغوكه   باشيم داشته دفاع كميسيون
 . 1دادم انجام را دفترم كارهاي شب

 و خـارجي  سياسـت  و صـلح  و جنـگ  دربـاره . آمدنـد  كارگر خانه سياسي دفتراعضاي  
 هـاي   كارخانـه  واگذاري كيفيت درباره. دادم توضيح كه داشتند سئواالتي اقتصادي سياست
 برنـده  پولـدارها  ترسـند   مـي . دارنـد  نگراني كارگران مخصوصاً و خصوصي بخش به دولتي
 .خوابيدم وقت دير. بودند مهمانمان بستگان. آمدم خانه به. شوند
 

 
 

هاي بزرگ جهـان      در ايران اكبر هاشمي رفسنجاني از كارنامه حقوق بشر ايران دفاع كرده و قدرت             «: اديو آمريكا گفت   بخش فارسي ر   - ١
اي  به گفته هاشمي رفـسنجاني، ايـران دفـاع از حقـوق بـشر را وظيفـه      . كنند را متهم كرد كه براي منافع سياسي خويش حقايق را تحريف مي      

او . كنند، صرفاً براي پيـشبرد مقاصـد شخـصي خـود ايـن كـشورهاست                به عنوان حقوق بشر تعبير مي     داند، آنچه كشورهاي غربي       مقدس مي 
هاي ضدانقالبي را  دهد و در آن حال گروه اياالت متحده را متهم كرد كه به تبليغات خود عليه كشورهايي مانند ايران و نيكاراگوئه ادامه مي

نشريه ويژه خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي،    : منبع» .دهد تند، مورد حمايت خود قرار ميهاي تروريستي در اين كشورها هس  كه عامل فعاليت  
 .19 ، صفحه 17/9/67
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سـيد  [ آقاي. 1خواندم ها را گزارش نه ونيم ساعت  تا. رسيدم مجلس به  هشت و نيم     ساعت
 او بـه  خواسـته  كـه  بـوده  آورده را قذافي آقاي پيام. آمد ليبي در سفيرمان نسارياخو] كاظم

 بـه  موكـول  ؛كنـيم  كمكـش  شـيميايي  صـنعت  در و بدهيم فضا در رسان سوخت هواپيماي
 انجمـن  شـكايت  بـه . داد را بانـك  عملكـرد  گـزارش   و آمـد  ملي بانك رئيس. شد مشورت
 . داد جوابهم  اسالمي

 گـزارش . آمدنـد  فتحـي  دكتـر  و عبـدالعزيز  شيخ آقايان فلسطين، اسالمي جهاد شوراي
 متعهدنـد  سخت ،ماسال جهاني نهضت و ايران اسالمي انقالب به نسبت .دادند را جهاد وضع

 . كردند استمداد فلسطين اسالمي نهضت تقويت براي و
. بـود  كـشاورزي  سياست در بحث. رفتم بازسازي شوراي مشاوران گروه جلسه به عصر
 شب. كردم تعيين جواب وقت آخر را ماه دي 15. بدهند جواب زودتر بايد كه كردم تأكيد

 گرجـستان  و ارمنـستان  در زلزلـه وقوع . مكرد كارهشت و نيم   ساعت    تا و برگشتم دفترم به

 
اي بـا واحـد مركـزي خبـر صـدا و سـيما، مواضـع               به مناسبت چهلمين سالگرد تصويب اعالميه حقوق بشر، آقاي هاشمي طـي مـصاحبه              - ١

دفاع از حقوق بـشر  « : ايشان گفت . هاي امپرياليستي پاسخ داد      و به تبليغات رسانه    جمهوري اسالمي ايران در زمينه حقوق بشر را تشريح كرد         
ها دفاع كنـد و موضـع جمهـوري اسـالمي      در مسير مقدسي است و بديهي است كه هر كس وجدان انساني داشته باشد، بايد از حقوق انسان            

هـاي جهـاني    شـيوه بـدي كـه قـدرت    . ، داراي محتواي درستي نيست  ولي آنچه كه االن در دنيا به اين اسم وجود دارد          . ايران هم همين است   
هاي آبرودار بين مردم دنيا را انتخاب كرده و تحت پوشش آنها اهـداف   هاي مقدس و ارزشمند و واژه انتخاب كردند، اين است كه موضوع  

بـرد و هـم از اعتبـاري كـه ايـن       ها مـي  ردم و تودهها را بين م     ها و واژه    اين روش دو ضرر دارد، هم آبروي اين مفهوم        . كنند  خود را عملي مي   
مثالً دمكراسي، حقوق بشر و يا مبارزه با تروريسم، چيزهاي الزمـي هـستند ولـي وقتـي ايـن          . شود  ها دارند، سوءاستفاده مي     ها و واژه    موضوع
ها و به ضرر   نتيجه مسأله به نفع قدرتكنند و در خواهند، تفسير مي   هاي استعماري بيفتد، آن طور كه خودشان مي        ها به دست قدرت     موضوع

كنند در آن انقالب، نقاط ضعفي پيدا كنند و بعـد بـه اسـم اينكـه آنجـا                     مثالً اگر جايي ببينند انقالبي پيروز شد، سعي مي        . شود  مردم تمام مي  
بينيم كـه   أله را االن در نيكاراگوئه ميهاي اين مس نمونه. كنند شود، سروصدا به راه انداخته و آن انقالب را تضعيف مي حقوق بشر تضييع مي   

گـاهي هـم در ايـن راه دچـار تنـاقض      . كنيم در ايران خودمان هم اين مسأله را لمس مي     . كنند  ها با اين انقالب چگونه برخورد مي        آمريكايي
آيـد، امـا      مردم هيچ به حساب نمي    بينيم كشورهايي هستند كه اصالً مجلس ندارند و در آنجا رأي              يا مثالً در مورد دموكراسي، مي     . شوند  مي

سازد، با آنكه در آنجا  آيد، ولي با منافع استكبار نمي در مناطقي كه همه نوع آراي مردم به حساب مي     . كنند  با آنها روابط صميمي برقرار مي     
 بهـره گـرفتن از آن دليـل    آورنـد و بـا   دمكراسي حاكم است و بايد طبق اصول اعالم شده خودشان از آن حمايت كنند، اما دليلي ديگر مـي              

دفتر نـشر معـارف انقـالب،       » ،1367هاي سال     هاشمي رفسنجاني، مصاحبه  « كتاب   ←»  .آيد  كنند، يعني تناقض برايشان پيش مي       مخالفت مي 
1389. 
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نفر  هزار سي حدوداين زلزله در     ،گويد  مي اوليه هاي  گزارش. است اخبار صدر در شوروي
 .آمدم خانه به. ه استداشت جاني تلفات
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 آمده اخبار در. رفتم دانشگاه به 1جمعه اقامه براي. كردم مطالعه منزل در  ساعت ده و نيم      تا
 بمبـاران  واست   كرده پياده نيرو ساحلي جاده در و كرده حمله بيروت جنوب به اسرائيل كه

 . نمايد مي شديد
 بـه  مـن  دعـوت  بـه  كـه  لهـستان  مجلس رئيس] رومان مالينوسكي [ از استقبال براي عصر

 از بعـد   و نشـست  زمـين  بـه  مقـرر  وقت از زودتر هواپيما . است، به فرودگاه رفتم    آمده ايران
 مربـوط  مسئوالن از بايد ؛شد بد. رسيدم من ،] سالن تشريفات ورودي   [= پاويون به او ورود

 و مـذاكره  كمـي . رفـتم  سـعدآباد  بـه  مهمانان همراه. شد انجام اي  مصاحبه. شود بازخواست
 . آمدم منزل به. شد پذيرايي
 شـام  بودنـد  مايـل  البد. نيست بد حالشان. آمدند بستگان و طيبه و فاطمه ها  همشيره شب
. كنـد  تهيـه  شـام  تا نداشت كمكي هم عفت. بوديم خورده شام آنها آمدن از قبل، اما   بمانند
 شـوراي  در گفـتم . گرفـت  تماس تلفني ،لبنان امروز حوادث درباره رضائي]  محسن[ آقاي
 .شود مطرح لبنان

 
ق اسـت، اشـاره   هاي مستكبرين كه عناد ورزيدن در مقابل ح  ايشان در خطبه اول در ادامه بحث استكبار و استضعاف، به يكي از ويژگي - ١

هايشان را بـه طـرق عقالئـي و انـساني تعقيـب               دهد كه خواسته    ها مي   اين ويژگي خاصيتي است كه حالت استكباري به انسان        « : كرد و گفت  
 در ايشان در خطبه دوم به بحث حقوق بشر در اسالم پرداخت و به انتقاداتي كه از ايـران » .شوند كنند، بلكه متوسل به اجبار و ارعاب مي   نمي

اين اعالميه اگر خوب اجرا شود، حقوق بخش اعظم مردمـي را كـه حـق آنـان تـضييع شـده                      « : ايشان گفت . اين زمينه شده است، پاسخ داد     
اعالميه حقوق بشر به جاي آنكه در خدمت بشريت قرار گيرد، تبـديل بـه يـك ماسـك بـراي چهـره كثيـف و شـرور                            . كند  است، تأمين مي  

كنند و وقتي كه نتوانستند، شمشير كثيـف خـود را           خواهند مي   هاي شيطاني با اين ماسك هر كاري كه مي          درتق. استكبار جهاني شده است   
اي از جهان براي احقاق حقوق خود عليـه           هاي بزرگ جهاني سئوال كرد، چرا وقتي ملتي درگوشه          آقاي هاشمي از قدرت   » .كشند  بيرون مي 

شود، اما جنايتكاراني كه تا ديروز به جرم اهللا اكبر گفتن، مردم   متهم به نقض حقوق بشر ميكند تا خود را نجات دهد، ظالمان حاكم قيام مي
ايشان تروريسم را محكوم كرد و مبـارزه بـا آن را كـاري خـوب و آبرومندانـه      » .شوند كشيدند، آزاديخواه معرفي مي را به خاك و خون مي 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367اي جمعه سال ه هاشمي رفسنجاني، خطبه« كتاب ←. وانساني توصيف نمود
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 يـك  مالقاتمـان . رسـيد  موقـع  همـان  هـم  لهـستاني  هيـأت . رسيدم مجلس به صبحنه   ساعت
 جمهـور  رئـيس  مالقـات  بـه  و داشـتند  پارلمـان  از كوتاهي بازديد. كشيد طول نيم و ساعت
] موسـوي [ آقاي. داد را مانورشان گزارش. آمد] نيروي زميني ارتش  [=  نزاجا فرمانده. رفتند

 ميليـون  پـنج  و سي. كرد استمداد جنگ حاشيه نيازهاي براي. آمد اهواز جمعه امام جزايري
 را اش  انتخابيـه  حـوزه  نيازهـاي . آمـد  بجنـورد  نماينـده  محقّر] علي[ آقاي. كردم حواله ريال
 يتوليـد  بـاالي  اسـتعداد  از و كـرد  آمـادگي  اظهـار  مجلـس  در بيـشتر  فعاليت براي و گفت
 .گفت مراتع مخصوصاً و اترك رود اطراف

 دربـاره  زيـادي  مطالـب  ،كردم انقالب درباره فجر دهه تبليغاتستاد   با اي  مصاحبه عصر
 وزيـر ] آقـاي غالمرضـا آقـازاده     [. بود من دفتر در سران جلسه شب. 1شد گفته انقالب روند
 مربـوط  دعاوي و ها  پرونده مورد در مصالحه برايو   آمدند جهرمي افتخار]  گودرز[ و نفت
 دادگـاه  نتيجـه  و اسـت  ما نفع به مصالحه هستند مدعي. گرفتند اجازه الهه ديوان در نفت به

 در شـب . كـشيد  طـول  جلـسه  ساعت ده و نيم    تا. آورد باربه   هنگفتي ضررهاي است ممكن
 .خوابيدم دفترم
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 مطالعه فقيه واليت اصل مدارك درباره هشت    ساعت تا. نخوابيدم ديگر و شدم بيدار سحر
 شـوروي  زلزلـه  و لبنـان  بـه  اسـرائيل  تهـاجم  مـورد  در علنـي  جلـسه  در دستور از قبل. كردم

 والئـي ] عيـسي [ آقـاي . رفـتم  دفتـرم  بـه . مانـدم  جلـسه  در تنفس تا. 2كردم كوتاهي صحبت
 

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال   هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب ←  - ١
 ايـن  .كنـيم  حمله سبعانه اسرائيل به لبنان را كه در سالگرد تصويب اعالميه حقوق بشر انجام شـد، محكـوم مـي      «:  در اين نطق آمده است     - ٢

حمله براي گشودن عقده حقارتي كه در اثر قيام مردانه و قهرمانانه مردم مظلوم فلسطين، براي حكام اسرائيل و حاميانشان بوجود آمد، انجام               
 و انتظار داريم كه مجامع جهاني. اي به اسرائيل، چراغ سبزي به اين كشور نشان داد هاي خوشه آمريكا نيز با رفع محدوديت ارسال بمب      . شد

 العمل مناسب نشان دهند و سازمان ملل نيز از حـق مـسلم مـردم مظلـوم لبنـان دفـاع              هاي مسئول جهان، نسبت به اين جنايت، عكس         دولت
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 تـشويق  بـر  تأكيـد  و داد را نمايشگاه از ديدار و شارجه به سفر ارشگز. آمد] نماينده تهران [
 موسـوي ] سـيد حـسين   [ آقـاي . شد جنوبي كشورهاي با خود مصنوعات مبادله براي صنوف
 . كرد استمداد روحانيون اعزام و قم تبليغات دفتر براي. آمد تبريزي
 ابـزار  و جعلـي  هـاي  اسـكناس  هنگفتـي  مبالغ. آمد كميته از] كالنتري[ مختار آقاي ظهر
 ايـران  بـه  و شـود   مـي  جعـل  عـراق  در اسـت  مـدعي . آورد - شـده  كـشف  اخيراً كه - جعل
 . بود دولتي اسناد جعل مجازات تشديد خواستار.  آورند مي

. 1كـردم  سـخنراني و بازسـازي     فرهنگيارتقاء   سمينار درو   رفتم تهران دانشگاه به عصر
 اقامتگـاه  در. رفتم سعدآباد كاخ به هفت   اعتس. كردم كار دفترم در شش و نيم   تا سرشب
. بـودم  آنجـا ده شـب     سـاعت  حـدود  تـا . ميـ داد شـام  همـراه  هيـأت  و لهستان مجلس رئيس

 سيـستم  از انتقـال  برنامـه  وا. كـردم  لهـستان  اجتمـاعي  و اقتصادي اوضاع از زيادي سئواالت
. بودند هم وزراء از رنف چند .خورديم شام. كرد تشريح را بازتر سيستم به سوسياليسم تمركز
 .آمدم خانه به ده ساعت

 
 

فاجعه زلزله در كشور همسايه مـا، اتحـاد جمـاهير شـوروي، كـه               «: آقاي هاشمي با اشاره به وقوع زلزله در ارمنستان شوروي گفت          » .كند
اواني به مردم اين كشور وارد كرد، مايه تأسف و اندوه ما است كه از طرف نمايندگان مجلـس بـه مـردم شـوروي و                        صدمات و خسارات فر   

انـد، اعـالم    گوييم و آمادگي خودمان را براي كمك به كساني كـه دچـار خـسارت و نـاراحتي شـده        مسئوالن اين كشور همسايه تسليت مي     
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367 پيش از دستور سال هاي هاشمي رفسنجاني، نطق« كتاب ←»  .كنيم مي
در راه بازسازي، بهترين راه، در پيش گرفتن يك راه بينابين و بـه  دور از تعـصبات خـشك يـا                « :  در بخشي از اين سخنراني آمده است       - ١
گـرفتن اعتبـار بـراي      .  حفـظ اصـول اساسـي و اعتقـادي اسـت           معناي انقالب، انتخاب بهترين، با    . بندوباري اخالقي و فرهنگي خواهد بود       بي

ارتقـاء كيفـي و   . هـا را تـأمين كنـد    توانـد هزينـه    هاي اقتصادي از محل درآمد خود مـي         هاي نيمه تمام پسنديده است، زيرا طرح        تكميل طرح 
مـردم شـرايط را درك   .  محـدود بـود  در طول جنگ به خاطر شرايط موجود، انتظارات از دولت و نظام   . كميت در راه بازسازي وجود دارد     

پس از جنگ قـانع      .شد  كرد، زيرا امكانات نظام صرف جنگ مي        بريم، همه را قانع مي      كردند و اين منطق كه در شرايط جنگي به سر مي            مي
اال رفتـه اسـت و از     با تبليغات تخديركننده، توقعات مردم در همين چند ماه، به نحوي محـسوس بـ              . كردن مردم نياز به استدالل و منطق دارد       

كنند، حال آنكه همـين دانـشجويان و دانـشگاهيان در     جمله در همين دانشگاه، دانشجويان غذاي بهتر، وسايل بهتر و امكانات بيشتر طلب مي  
ميـان  هـايي در      وقتـي چنـين خواسـت     . دادنـد   هيچ توقعي از خود نـشان مـي         ها را در راه جنگ، بي       زمان جنگ واالترين ايثارها و جان فشاني      

آنچه كه بايد مورد توجـه قـرار   . توان به انتظارات ديگر اقشار جامعه پي برد روشنفكرترين اقشار جامعه وجود داشته باشد، به همين قياس مي         
گيرد، اين است كه پس از پذيرش قطعنامه، هيچ گشايشي در وضع مالي دولت به وجود نيامده است، بلكه به علت امنيت در خلـيج فـارس،                

قرار داريـم  » نه جنگ، نه صلح« حال آنكه ما هنوز در شرايط . درات نفت افزوده شده و به اين علت قيمت نفت كاهش يافته است        حجم صا 
» ،1367هـاي سـال    هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب   ←»  .ها به جاي خود باقي است       شود و بقيه مخارج و هزينه       و تنها گلوله شليك نمي    

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، 
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 مـاه  . خرمـا  و شـير  : خـوردم  سـحري . شدم بيدار محافظان زنگ با صبحساعت چهار و نيم     
 رئـيس  رقـه بد بـراي  صـبح  نماز از بعد. دارم قضا روزهروز   هفت. بودم رفته جبهه به رمضان
 سـفراي . رفتنـد  و شـدند  بدرقـه  و شـد  انجام كوتاهي مصاحبه. رفتم فرودگاه لهستان مجلس
 .خواندم را ها گزارش. كردم استراحت كمي. رفتم مجلس به. بودند آمده هم شرق بلوك

 لـزوم  و داده هـم  شـهيد  دو كـه  شـلمچه  در بس  آتش نقض به راجع. آمد روحاني دكتر
 و عـراق  نـشيني   عقـب  عـدم  فـرض  در اشـغالي  منـاطق  گيـري  پس براي طرحي كردن آماده
 . شد مذاكره عراقي معارض نيروهاي داشتن نگه

 همـراه . داد را مـسكو  در تـسليحاتي  مـذاكرات  گزارش. آمد نژاد  مهدي] فريدون[ آقاي
 را قطعـي  جـواب  آنهـا  و شـده  مطالبه باال كالس تسليحات ما طرف از. بوده اقتصادي هيأت

] جـواد [ آقـاي  ظهـر . داشـت  سـئواالتي  وظـايف  انجـام  بـراي  .انـد   كـرده  لموكـو  بعد ماه به
رئـيس  [ زيانـگ  زائـو  بـراي  كتبـي  پيـام . آمد] معاون آسياي وزارت امور خارجه    [ منصوري

 شـدن  تر  فعال لزوم .كردم قبول ؛ببرد چين به واليتي دكتر كه خواست] جمهوري خلق چين  
 . گفت را پاكستان و هند ،تركيه با روابط

 دعـوت  هـا   مـستقل  و خط دو از. كردم شركت مجلس نماينده روحانيون جلسه در عصر
 و بـرادري  منشور كردن پياده براي. كنند هماهنگ را مجلس در روحانيت حركت كه شده

 از. دادم نـشان  عملي راه و كردم صحبت آنها براي خصوص اين در جامعه در اتحاد تقويت
 هـم  مـن  ،باشـند  داشـته  جلـسه  يـك  ماهانـه  دشـ  قرار و شد موافقت اظهار خط دو هر طرف

 . كنم شركت
 از نفـر  چنـد  بـا  لبنـان  شـيعه  اعالي مجلس رئيس الدين  شمس] محمد مهدي [ شيخ آقاي

 بـراي  ايران كمك خواستار و كردند مطرح را لبنان شيعه اختالفي مسائل .ندآمد همراهانش
 و كنـد  عمـل  الاعـ  لـس مج كانال طريق از ايران كه ست ا اين نظرشان. شدند شيعه وضعيت
.  اسـت  شده مردم اكثريت شدن دار  مسئله باعث ،اهللا  حزب با ايران بيشتر نزديكي كه معتقدند

 برخـورد  كيفيـت  و منتظـري  اهللا  آيـت  با مالقاتش هنگام قم در ها  لبناني از جمعي حركت از
 امـام   بـا    مالقـات  لـزوم  بر تأكيد و داشت گله] وزير كشور [ محتشمي] سيد علي اكبر  [ آقاي
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. كـشيد  طـول شـش ونـيم      سـاعت  تامالقات  . بگويد امام خدمت كه گفتم احمدآقا به. نمود
 خانـه  بـه  و دادم انجـام  را دفترم كارهايهشت و نيم شب      ساعت تا. شد انجام تأخير با افطار
 .خوابيدم و كردم تماشا را ها گرگ سريال. آمدم
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. آمـد ] اهللا حـسن صـانعي      فرزند آيـت  [ صانعي محسن. رسيدم مجلس بهساعت نه ونيم صبح     

 ناهـار  .آمدنـد  بـه مجلـس      سارا و فاطي ،عفت ظهر. داد شكار و تحصيل درباره توضيحاتي
 وضـع . 1آمدنـد  عـالي  آمـوزش  كميـسيون  عـضو  نمايندگان از جمعي. بودند مجلس در هم

 . كردند استمداد و گفتند را يازهان و ها دانشگاه
 تلفنـي  سـپاه  در امام نمايندگي و طالب سربازي خصوص در امام نظر درباره احمدآقا با

 .خواسـتند  بودجه  و آمدند فجر دهه مراسم برگزاري ستاد و شورااعضاي   عصر. شد مذاكره
 .كردم افطار عشاء و مغرب نماز از بعد. 2كردم صحبت آنها براي

 تعزيـرات . رفتم مصلحت تشخيصجلسه مجمع    به ،دفتر جاري كارهاي ريمقدا از پس
 بخـش  و صـنفي  نظـام  قـانون  مطـابق  ،اصناف و خصوصي بخش :كرديم تقسيم را حكومتي
 .رسيدم خانه به ده  ساعت. كرديم واگذار دولت به را دولتي

 
 

مجيد انصاري و محمد سعيد     ) رئيس( اعضاي كميسيون فرهنگ و آموزش عالي در مجلس سوم عبارت بودند از آقايان نجفقلي حبيبي                 - ١
و علـي عنايـت،     ) مخبـر ( ، محمد كـريم شـهرزاد       )منشي  (، سيد رسول موسوي و سركار خانم گوهرالشريعه دستغيب          )نواب رئيس (تسليمي  

 ).اعضا( سعدي، هدايتي و احمد عزيزي احمد رهبري، قاسم شعله

 سال دوران پرفراز و نشيب و مملو از حركت و هيجـان را پـشت سـر گذاشـته     10جمهوري اسالمي ايران  «:  در اين سخنراني آمده است     - ٢
 گرفته اسـت، پايـه   كارهاي فرهنگي، معنوي و اقتصادي كه انجام. است و نياز زيادي  است كه دستاوردهاي اين دهه به مردم يادآوري شود     

. مهمترين دستاورد انقالب اسالمي، استقالل و آزادي از سلطه اجانب است كه در نوع خود كم سابقه بوده اسـت                   . رفاه آينده جامعه ما است    
 شـما بايـد در تجديـد روحيـه    . بندي دستاوردهاي انقالب ياري كنيـد  يكي از كارهاي مهم شما اين است كه نسل نوجوان كشور را در جمع        

ايم و مقاومت مردم ما باعـث تثبيـت           ايم و دشمنان را مأيوس كرده       ما دوران سخت انقالب را پشت سر گذاشته       . انقالبي مردم كوشش نمائيد   
براي ترميم كمبودهاي حاصل از جنگ مدتي وقت الزم داريم و مردم نبايد فكر كنند كه بعد از خاتمه جنگ، به سرعت رفـاه                        . انقالب شد 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .شود حاصل مي
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 دعـاي  ،نمـاز  از بعـد . بـرود  فرودگاه ،رفسنجان به سفر براي كه شد بيدار شش اعتس عفت
 سـاعت  و پرواز شماره گفت تلفني فرودگاه از .رفتم مجلسبه   هم من. رفت و خواندم سفر
. كنـد  رفـع  را مشكل گفتم دفترم به.  است نوشته بد فروش تبلي البد. خواند  نمي هم اب پرواز
 نظمـي  بـي .  اسـت  افتاده صبح يازده و نيم     به صبحهشت  ساعت   از پرواز كه دش معلوم بعداً

 . بودم علني جلسه درده و نيم ساعت  تا. گفتمو ترابري  راه وزير بهرا  هواپيمايي دستگاه
 هپادشـا [ فهـد  آقايـان  پيـام . خواسـت  خـصوصي  جلـسه  و آمـد  عمـان  خارجه وزير ظهر

 و ايـران  ارتبـاط  اهميـت  خـصوص  رد را] پادشـاه عمـان   [ قابوس سلطان و] عربستان سعودي 
 و داننـد  مـي  حـج  در راهپيمـايي  بـر  ايـران  اصـرار  را مهـم  مـانع  آنهـا  گفت و آورد عربستان
 بـراي  واليتي دكتر با گفتم و كردم تأكيد موضوع اهميت بر. بودند ما آمدن كوتاه خواستار

 . يندنما همكاري نفت قيمت مورد در بايد گفتم وكنند  مذاكره حل راه كردن پيدا
 همـراه  ؛آمدنـد  شـوروي  بـه  سـفر  خـصوص  در مـشورت  بـراي  1ارامنه نمايندگان عصر
 و كننـد  مطالعـه  خـوب  گفـتم . رونـد   مـي  ارمنـستان  بـه  احمـر  هـالل  كمك حامل هواپيماي
] محمـد [ آقـاي  شـب . داشـت  جلـسه  رئيـسه  هيـأت . بياورنـد  آنجـا  اوضاع از كامل گزارش
 .رسيدم خانه به نه شب ساعت. كرد اكرهمذ رزمي مهندسي بودجه درباره. آمد فروزنده
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 هـا   خشكـسالي  از نگرانـي  و بوده كم خيلي امسال باران تاكنون. باريده مفصلي باران ديشب
 مراسـم  درتـا    رفتيم وحدت تاالر به. كرده رفع را خطر ،باشد جا همه باران اين اگر. داشتيم

 
 آقايان آرطاوس باغوميان نماينده ارامنه جنوب، وارطان وارطانيان نماينده ارامنه شـمال و آرتـو خنانـشو نماينـده مـسيحيان آشـوري در                         - ١

 .مجلس سوم بودند
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 دختــر از گروهــي. دادم را زيجــوا و 1كــردم صــحبت برايــشان. كنــيم شــركت پرســتار روز
 سـرود . آمدنـد  ،شـهيدند  بنيـاد  پانـسيون  در و ندارنـد  هـم  مـادر  كـه  شـهدا  فرزندان هاي  بچه

 . خواندند
. آمـد ] اهللا منتظـري در دانـشگاه شـهيد بهـشتي           نماينده آيـت  [ باغاني آقاي. رفتم دفترم به
 آقاي. كنم صحبت آنجا در فردا پس ،است قرار. داد را بهشتي شهيد دانشگاه وضع رشگزا

 شـاكي  نگهبان شوراي توسط سوم بار براي كوهدشت انتخابات ابطال از. آمد پور اسفنديار
 . كنم دلجويي مردم از كه خواست و است
 را سـتان مجار بـه  سـفر  گـزارش . آمدو فلزات    معادن وزير اللهي  آيت] آقاي محمدرضا [
 روابط توسعه به زيادي تمايل و اند  كرده حساب من آينده سفر روي خيلي آنها گفت و داد
 فـوالد  ارز تـأمين  بـراي  شـد  قـرار . داد را مباركه فوالد و معادن وضع گزارش. اند  داده نشان

 . كنيم كمك مباركه
 و حيـدري  ]ابولفـضل حـاج   [ شفيق،] حبيب اهللا [ اوالدي، عسكر] حبيب اهللا [ آقايان عصر

 و دادنـد  كار گزارش. 2آمدند امام امداد كميته از] اعضاي شوراي مركزي  [ ريني] سيدرضا[
 تحـت  محرومـان  هـاي  كاردسـتي  از مقـداري  و خواسـتند  كـار  توسـعه  بـراي  بيشتر امكانات
 كـم  ازو   آمـد  هاشـمي  سـرهنگ . كـردم  قبـول  كفش يك و كيف يك. آوردند را پوشش
 . داشت گله دادفر آقاي و خودش به توجهي

 صـدام  جديد پيام. آمد اطالعات وزارت معاون حجازي] سيد علي اصغر  [ آقاي سرشب
 در كـه  است واليتي آقاي من نماينده بگويد گفتم .آورد ،اند  داده بن در سفارتمان به كه را

 بـا  خواهـد   مـي  صـدام . بگوينـد  او بـه  خواهنـد   مـي  چه هر ،است مسئول ژنو مذاكرات همان

 
ها و عرق وطن دوستي، شما را به انتخاب اين شغل واداشته      واطف عميق انساني عشق به انسان     ع« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است       - ١

ترين و در عين حال ارزشمندترين        اي سالم و انساني نزد كساني است كه يكي از مشكل            انتخاب حرفه پرستاري نشاني از وجود انگيزه      . است
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  نرانيهاشمي رفسنجاني، سخ« كتاب ←» .اند ها را برگزيده حرفه
ايشان . تر شدن كارهاي خدماتي آن نهاد، ارائه شد  در ديدار با اعضاي شوراي مركزي كميته امداد امام، رهنمودهايي در خصوص فعال       - ٢

توانيـد در خـدمت    اونـد شـاكر باشـيد كـه مـي     شما بايـد نـسبت بـه خد   « : هاي محرومان جامعه، اظهار داشت با تأكيد بر لزوم تأمين نيازمندي  
در ايـن ديـدار،   » .تر از خدمت به محرومان نيست و اين ميدان، هـم اكنـون بـراي خـدمت، بـاز اسـت                     زيرا هيچ چيز، شيرين   . محرومان باشيد 

ازان متأهـل، بـه   در مورد كمك به محرومان، نتايج اجراي طرح شـهيد رجـايي و وضـع حقـوق سـرب             ) ره(گزارش عملكرد كميته امداد امام      
 .آگاهي رسيد
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 . دهد نجات قطعنامه آثار از را خودش كه بزند حرف ما با ملل سازمان از غير كانالي
. بـود  رفتـه بـه مهمـاني      مهدي. آمدم خانه به و كردم كار دفترم در ساعت هفت و نيم      تا
 .خورديم شام سكينه و سارا و فاطي با. بود خورده شام بيرون در هم ياسر
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 از عفـت . گذشـت  منـزل  حيـاط  در زدن قـدم و   مطالعه اخبار، استماع به وقتم. بودم منزل در

. آمد نوق از كارگرمان حسيني علي محمد. است راضي هايش  برنامه از ؛كرد تلفن رفسنجان
 فرزنـدش  يـه روح دربـاره  مقـداري .  اسـت  شـده  مفقـود  7 المقدس  بيت عمليات در فرزندش
 . پرسيدم بستگان و مردم احوال از. گفت

 شـد  قـرار . بمانـد  سـپاه  اداره تحت گفتم. كرد مشورت بسيج درباره. آمد احمدآقا عصر
 سـپاه  همـه  شـامل  امـام  نمايندگي و شود اداره موجود قانون مطابق سپاه كه كنند اعالن امام
 بـه  منتظـري  آقاي كه داد خبر. شد مذاكره مبارز روحانيون و روحانيت ائتالف درباره. باشد
 دختـر  ازدواج مراسـم  در هـا   بچـه  شـب . نـشود  زده اساسـي  قـانون  به دست كه اند  نوشته امام

 .بودند مهمان زاده همشيره محمد

 
 شركت در مراسم روز پرستار و اهداي جوايز
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. رفـتم  بهـشتي  شهيد دانشگاه به .است خوشحالي مايه ؛باريد خوبي باران هم امروز و ديشب
 مناسـبت  بـه . بـود  اساتيد و دانشجويان از عظيمي اجتماع ،ورزشگاه سالن در. باريد  مي باران

اهدا كـردم    را زيجوا و دادم را سئواالت جواب و 1كردم سخنراني دانشگاه و حوزه وحدت
 .رفتم مجلس به. كشيد طول ظهر تاكه 

. آمـد ] وزيـر امـور اقتـصادي و دارايـي        [ ايروانـي ] وادمحمد ج [ آقاي ناهار و نماز از بعد
 اند  كرده برخورد باز دست و مثبت خيلي ها  روس است معتقد. داد را روسيه به سفر گزارش

 ميرعمـاد ] سيدضـياء [ آقـاي  عـصر . دارد را مـا  هـاي   خواسـت  همـه  شـده  امضاء نامه تفاهم و
 وا. آمـد  سـايپا  مديرعامل تهساع چند شدن آزاد علت توضيح براي] دادستان عمومي تهران  [

 . كردم كار دفترم در ساعت هفت تا .كرد مشورت كسالت و خستگي خاطر به استعفاء براي
 گوربـاچف  بـه  امـام  نامه متن احمدآقا. رفتم اي  خامنه اهللا  آيت دفتر در قوا سران جلسه به

 
:  آقاي هاشمي در اين مراسم، با اشاره به مسائل تفرقه افكنانه دشمنان انقالب، بر وحدت روزافزون حوزه و دانشگاه تأكيد كرد و گفت                       - ١
كوشـند بـه اشـكال     ب ميبا توجه به اينكه انقالب ما، انقالبي است كه تحولي اساسي  درتمام شئون زندگي مردم ايجاد كرد، دشمنان انقال       « 

گوناگون، از جمله طرح مسائل قومي، فرهنگي، نظامي و غيره، ايجاد تفرقه و نفاق كنند و طبيعي است كـه در ايـن راسـتا، مراكـز فرهنگـي               
اگر حوزه و دانشگاه در يك راستا حركـت كننـد و بـه سـوي يـك هـدف و آرمـان              . ها هدف قرار گيرند     ها، مدارس و حوزه     مانند دانشگاه 

آقـاي هاشـمي از دانـشجويان خواسـت تـا نظـرات خـود را در كليـه                   » .بروند، ديگر به عنوان دو پايگاه رو در روي هم قرار نخواهند گرفت            
جمهوري اسـالمي از ابتـداي تـشكيل خـود، قـصد      « : آنگاه در پاسخ سئوالي در مورد مسأله حجاب گفت       .ها به اطالع مسئولين برسانند      زمينه
سأله حجاب را نداشته و تنها تأكيد بر مسأله حجاب اسالمي داشته است كه ما نيز همچنان بر اين مسأله تأكيد داريـم                       گيري در مورد م     سخت

رئـيس مجلـس در پاسـخ سـئوال ديگـري در مـورد تـورم كـشور و         » .هاي جلف و سبك استفاده كنند و خواهران به هيچ وجه نبايد از لباس     
كنند كه مسأله تورم را حل كنند، اما واقعيت اين است كه ما همچنان بيش  لس و مسئوالن تالش ميدولت، مج « : هاي مبارزه با آن گفت      راه

البته بايد تأكيـد كـرد كـه    . كنيم كنيم و بسيار كمتر از نيازهاي كشور، توليد و يا وارد مي از يك سوم درآمد خود را صرف مسأله جنگ مي    
 زياد شده است و ما بايد بكوشيم تا نقدينگي بخش خصوصي را صرف توليد كنيم، البته مصرف كنوني نيز با توجه به افزايش جمعيت بسيار

هـاي اقتـصادي    هاي بخش خصوصي وارد جريان توليد شـود و برنامـه      البته اگر سرمايه  . بايد اطميناني در اين زمينه به بخش خصوصي بدهيم        
آقـاي  » .كه ظرف چند سال به صـورت يـك كـشور متعـادل درآيـد              هاي سياسي ادامه يابد، كشور آن قدر غني است            دولت بدون مزاحمت  

ما در شعارهاي خود هرگز به مـسأله قطـع روابـط بـا كـشورها اشـاره       « : هاشمي در پاسخ سئوال ديگري در مورد روابط خارجي ايران گفت    
طه ما با كشورها، رابطه متعادل است و تنها ما سياست مستقل داريم و راب. خواهيم زير سلطه شرق و غرب باشيم ايم كه نمي نكرده و تنها گفته

در اين رابطه، با آمريكا كه سمبل استكبار از نظر كشور ماست و نيز اسرائيل كـه كـشوري نامـشروع اسـت و آفريقـاي جنـوبي كـه رژيمـي                   
ايـم و     اض خـارجي نداشـته    تا به حـال هـيچ مـورد اسـتقر         «: آقاي هاشمي گفت  » .توانيم برقرار كنيم    اي نمي   نژادپرست است، هيچ گونه رابطه    

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .پيشنهاد وام نيز به ما تاكنون نشده است 
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 نامـه . بـدهم  جواب بعداً شد قرار .بود آورده مشورت براي را] رهبر اتحاد جماهير شوروي   [
 . هست هم او رنجيدن احتمال ولي ،است خوبي
 اسـالمي  جهـاد  بـا  ارتبـاط  كانـال  درباره. آمد اطالعات وزير] شهري  آقاي محمدي ري  [

هاي    نهاد طريق از شد قرار. باشند وصل اطالعات طريق از خواهند  نمي. شد مذاكره فلسطين
 وقـت  دير. بشود آنها به بيشتر كمك و اطالعات كمك با ،باشند جمهور رئيسپايين دستي   

 .خوابيدم و گرفتم رادوازده شب  ساعت اخبار. رفتم مجلس به
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 علنـي  جلـسه  در وقـت  آخر تا. دادم انجام را دفتر كارهاي هشت صبح  ساعت تا نماز از بعد
. كـردم  مـذاكره  لرسـتان  سـپاه  فرماندهان و نخاعي قطع جانبازان از نفر دو با ستنف در. بودم
 شــصت و يكــصد زمــين بــه زمــين موشــك دو پرتــاب برنامــه از فيلمــي. آمــد محــسن ظهــر

 خـاطر  بـه  يكي است مدعي. شده منفجر النچر روي دو هر كه آورد سپاه ساخت كيلومتري
 .  استبوده معيوب چرالن روي از افتادن خاطر به ديگري و رزين بدي

 

سخنراني در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تهران



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
442  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 ليبـي  بـه  بيـشتر  توجه خواستار و داد را ليبي به سفر گزارش. آمد نبوي بهزاد آقاي عصر
 در دولتـي  دانـشگاه  تأسـيس  به كمك خواستار. آمدند سمنان استاندار و دامغان علماي. شد

 عيانتفا غير مردم خرج به خواهند مي جمعي. دارندحال ساخت   در ساختماني. بودند دامغان
 بـه . كـردم  كار دفترم در هشت شب  ساعت تا. شود دولت تحويل خواهند  مي بعضي و باشد
 لحـن  كـردم  توصـيه . كـردم  صحبت گورباچف به نامه درباره احمدآقا با تلفني. آمدم خانه
 .نرنجاند را آنها كه باشد اي گونه به نامه
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 هاي  سياست. بود بازسازي شوراي جلسه. رسيدم جمهور رئيس دفتر بهساعت نه و نيم صبح      
 بحـث . شـد  تـصويب  خارجي ارز منابع تأمين سياست و جنگ ديده آسيب مناطق بازسازي
] عبدالحـسين [ آقـاي . مانـد  ناتمـام  خـصوصي  بخش به دولتي كارخانجات واگذاري درباره
. شـد  تـصويب  ورود براي آزاد كاالهاي براي جديدي ليست .دآم] وزير بازرگاني [ وهاجي

 .رفتم دفترم به
 اعتبـارات،  كمبـود  :گفتنـد  را هـا   دانشگاه مشكالتو   آمدند كشور هاي  دانشگاه رؤساي

 نماينـدگان  و اسالمي هاي  انجمن و دانشگاهي جهاد دخالت با وظايف تداخل ،استاد بودكم
 .مزاحم مقررات و منتظري يآقا

 بودجه درباره. آمدند نبوي] بهزاد[ و زنجاني] روغنيمسعود  [ و وزير نخست انآقاي شب
 از پـس  .انـد   خواسـته  تومـان  ميليـارد  دويست حدود. شد مذاكره 68 سال در مسلح نيروهاي
 و نيروهـا  موجـود  وضع حفظ :شد تعيين بودجه شدن مشخص براي معيارها و مباني بررسي،
 . دفاعي بنيه و عملياتي بودجه گذاردن سيال

 بدسـت  خودشان منابع از كه داد اطالع] فرمانده حفاظت اطالعات ارتش   [ ترابي تيمسار
 بـه  شب. شد داده تذكر اطالعات وزارت به ؛دارند تروري انجام قصد منافقين كه اند  آورده
 .خوابيدم و كردم تماشا را ها گرگسريال . آمدم خانه
 



 
 
  

              
                                                                                                                  

  پايان دفاع                                                                                                                 
                                                                                                                                            آغاز بازسازي

                 
 

443 
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 دكتـر . شـد  انجام دفتر كارهاي نه و نيم  ساعت   تا. رسيدم مجلس بهساعت هفت و نيم صبح      
] محـسن [ آقـاي . شـد  صحبت ها  جبهه وضع و آينده سال دفاعي بودجه درباره. آمد روحاني
 آمـوزي  سـواد  نهـضت  در همكـارانش  همـراه ] نماينده امام در نهضت سواد آموزي     [ قرائتي
 سـواد  بـي  سـربازان  تعلـيم  بـراي  و گفتنـد  كمبودهـا  و نيازهـا  و كار پيشرفت عدم از. ندآمد

 . دهند ارائه طرحي شد قرار ؛كردند استمداد
 اوضـاع  بـه  راجـع . است آمريكا عازم پسرش دعوت به .آمد بينا توكلي] ابولفضل[ آقاي
 . داشت سئواالتي وكالتنامه و خودم شخصي امور براي و عمومي
 ارزي و ريـالي  كمـك  دانـشگاه  بـراي . آمدنـد  تهـران  دانـشگاه  معاونـان  و رئـيس  عصر
 خـدمات  خـاطر  بـه  جنـگ  از ارز دالر هزار سيصد و ريالي تومان ميليون پنج مبلغ. خواستند

 شـهيد  بنيـاد  مـديريت  ازآنهـا   . آمدنـد  ياسـر  و شاهد مدرسه مسئوالن .دادم جنگ براي آنها
 . داشتند شكايت
را  حكـومتي  تعزيـرات  طـرح  از بخـشي . داشـت  لـسه ج مـصلحت  تـشخيص  مجمع شب
 نگهبـان  شـوراي  و كميـسيون  كـه  برگـردد  مجلـس  بـه  كار اليحه شد قرار. كرديم تصويب
 بـه  شـام  از بعـد . شـد  مـذاكره  جنـگ  معلول يها  نابساماني جوئي چاره درباره. كنند اصالح
 .كنند بيدارم سحر براي گفتم پاسدارها به. خوابيدم و رفتم مجلس
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 و خـوردم  سحري. آورد خرما و شير برايم پاسدار ماشاءاهللا آقا. شدم بيدار صبح پنج ساعت
 پـدر  فوت دستور از قبل. خواندم را ها  گزارش و دادم انجام را كارها هشت   ساعت تا سپس
 بـه سـاعت ده ونـيم      . گفـتم  تـسليت ،  ]انـد   فوت كرده كه در اثر تصادف     [ را شهري  ري آقاي
 . آمدم دفترم

 سـازمان  اخيـر  تـصميمات  و فلـسطين  دولـت  دربـاره  كيهـان  روزنامـه  خبرنگـاران  با ظهر



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
444  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 از بعـد . داشت جلسهمجلس   رئيسه هيأت عصر. 1دادم انجام اي  مصاحبه فلسطين آزاديبخش
 و پنجساله برنامه تأخر و تقدم درباره. داشتيم جلسه بودجه و برنامه كميسيون ياعضا با افطار
 سـاله  پـنج  برنامـه  كمـي  بخـش  دادن بـراي  را دولـت  شـد  قـرار . شد مذاكره 68 سال بودجه
 .رسيدم خانه به نه شب ساعت. كنيم ترغيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در روزنامه كيهان به چاپ رسيده است، اختصاص به اعـالم موضـع جمهـوري                1367 مورخ اول دي     13501 اين مصاحبه كه در شماره       - ١

جايگاه ويژه آقاي هاشـمي رفـسنجاني در نظـام    « : در مقدمه مصاحبه كيهان آمده است. مي در قبال تشكيل كشور مستقل فلسطيني دارد      اسال
اي شـد كـه بـه فكـر درخواسـت           ها، بهانـه    هاي بسيار دور و نزديك در قبال مسائل فلسطيني          جمهوري اسالمي و سابقه ديرپاي ايشان در سال       

نسبت . سر ساعت رو در روي هم نشستيم.  آذرماه بود30اين فرصتي فشرده براي كيهان در بعد از ظهر روز چهارشنبه . يمديدار با ايشان بيافت  
. نگـاهش مثـل هميـشه كنجكـاو و گفتـارش پـرطنين بـود       . تـر يـافتيم   به سال پيش كه در همين محل به ديدارشان آمديم، او را اندكي خسته           

شود ماند و دامنه سئواالت را تا فراسـوي مـسائل متعـدد     ه با خود وعده كنيم، بيش از نيم ساعت هم ميداد ك   برخورد گرمش به ما اجازه مي     
در بخشي از اين مصاحبه، ايشان در پاسخ به سئوالي در ارتباط با موضع صريح ايران در قبال اعالم تأسـيس  »  .داخلي و خارجي گسترش داد  

ما از تشكيل كشور فلـسطين  . ايم ايم و بعد موضع گرفته  در اين رابطه با يكديگر بحث كردهاي قبالً من و آقاي خامنه  « : كشور فلسطين گفت  
مسأله . كند، بپذيريم ها و دولت فلسطين هر كاري مي كنيم، اما مفهوم آن اين نيست كه فلسطيني اي از خاك فلسطين حمايت مي در هر قطعه

ادند و هم اسرائيل را به رسميت شناختند، تفكيك اينهـا از هـم قـدري دشـوار بـود و               ها هم كشور تشكيل د      قدري دشوار بود، زيرا فلسطيني    
تواننـد بگوينـد ايـن     انـد، مـي     هنوز سفارت فلسطين در تهران هست، حال كـه كـشور تـشكيل داده             . باعث شد اين ابهام در اذهان بوجود آيد       

 . 1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367ل هاي سا  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب ←»  .سفارت دولت فلسطين است
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دريـادار ملـك    [. رفـتم ] نيروهـاي مـسلح    [كل ستاد در فرماندهي دفتر به صبح هشتساعت  
 استمداد چابهار اسكله تكميل براياو   .آمد] نيروي دريايي ارتش  [=  نداجا فرمانده] زادگان
 بـراي  كشور از كامل عكسبرداري خواستار و آمدند هوايي عكس مفسران از گروهي. كرد
 بودجـه  و كـل  ستاد امور درباره. آمد آبادي فيروز] سيدحسن[ آقاي. بودند جديد نقشه تهيه
 ، بود برگشته رفسنجان ازكه   عفت با تلفني. شد مذاكره سپاه و ارتش امور ساير و سربازي و

 . كردم صحبت
 آمدنـد ] معاودين عراقـي  [ بدر لشكر در امام نمايندگي ديگر ياعضا و اراكي آقاي ظهر

 در خواهنـد   مـي آنهـا   . كردند صحبت آن پشتيباني و رفاهي امور و لشكر اين آينده درباره و
 و داد را رزمـي  مهندسـي  عملكـرد  گـزارش  .آمـد  فروزنـده ] محمد[ آقاي عصر. باشند سپاه
 . كرد مذاكره آينده سال بودجه براي

 شـركت  تهمـت  گفـتم . داد را هجشار و چين به سفر گزارش. آمد واليتي دكتر سرشب
 و كرده سقوط اسكاتلند] الكربي[ در ديشب كه را آمريكايي هواپيماي اسقاط در پاسداران

 .آمدم خانه به. 1كند تكذيب ،ه استشد كشته نفر 273
 

 258 در آسمان روستاي الكربـي اسـكاتلند منفجـر شـد و              آمريكا بود،  شركت پان امريكن كه از آلمان عازم         747 هواپيماي جمبوجت    - ١
  به آمريكـا تحويـل داد و    متهمين  راليبي به بمب گذاري و منفجر ساختن اين هواپيما متهم شد و بعدها         .  خدمه آن كشته شدند    15مسافر و   

 و در راسـتاي عـادي        ابتالء به بيمـاري سـرطان      بهانه به   2009متهم ليبيايي حادثه الكربي در سال       . غرامت بازماندگان حادثه را پرداخت كرد     
رار معمر قذافي انجـام   ليبي انفجار هواپيما را به تالفي حمالت هوايي آمريكا به محل استق. از زندان آزاد گرديد  سازي روابط ليبي و غرب ،     

  پـس از حادثـه انفجـار، خبرگـزاري آمريكـايي     .در اين حمالت يكي از فرزندخوانده هاي سـرهنگ قـذافي كـشته شـده بـود        . داده بود   
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تهـران   دانـشگاه  بـه  جمعـه  نمـاز  امـه اق بـراي . نمودم مطالعه منزل در  ساعت ده و نيم صبح     تا

 نيازهـاي ] دسـتجردي [ وحيـد ] سـيف اهللا  [ دكتـر  عـصر  .بودند مهمانمان بستگان ظهر. 1رفتم
 . كرد استمداد و گفت را جانبازان نياز مورد ابزار ساخت و وارداتي
 - اسكاد و ماليوتكا تاو، هيشب هايي موشك ساخت گزارشو   آمدند سپاه موشكي گروه

 فرصـت  در كـه  بـود  كـرده  همـاهنگي  محـسن . گفتنـد  امكانات كمبود از نوعاً ؛دادند را بي
 انبـوه  توليـد  بـراي  ريـزي   برنامـه  از هـم  خـودش . دهـم  گوش آنها ل د درد به جمعه ،مناسب
. دارنـد  تقديري قابل وضعيت آوري  فن نظر از. گفت بغداد دوربرد هدايت بدون هاي  راكت

  .خواهند مي جدي لجستيك و مالي كمكآنها 
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 بـاالخره . خوانـدم  را هـا   گـزارش  دهسـاعت    تـا . رسـيدم  مجلس بهساعت هشت و نيم صبح      

و  شـده  سـانحه  دچـار  فرسـودگي  اثـر  در آمريكـايي سـاقط شـده      هواپيمـاي  كـه  شد اعالن
مبـارزه بـا    [ دادگـاه ] عملكـرد [ گـزارش و   آمـد  گـر رز] احمد[ آقاي.  است نبوده خرابكاري

 
                           يونايتدپرس به دروغ مدعي شده بود كه يك سخنگوي سپاه پاسداران در تماس تلفني با  دفتر اين خبرگزاري در لندن گفته اسـت سـپاه

بـا ابـراز تـسليت بـه     ايـران  وزارت خارجـه   . در خلـيج فـارس انجـام داده اسـت          همـا    اقدام را به انتقام سرنگون شدن هواپيمـاي مـسافري         اين  
 .   تكذيب كرد اساس خواند و آن را بازماندگان حادثه انفجار هواپيما، ادعاي مذكور را بي

« : ان، يكي ديگر از خصوصيات بـارز اسـتكبار را مطـرح كـرد و گفـت               هاي مستكبر    آقاي هاشمي در خطبه اول، در ادامه بحث ويژگي         - ١
ايـن  . هاي بارز مستكبران است كه با ارتجـاع برابـر اسـت    هاي گذشته، از ويژگي     استكبار روحي و نپذيرفتن حق و اصرار بر پايبندي به سنت          

هاي نو و دستاوردهاي ديگران ندارنـد و    پذيرش انديشهبينند و آمادگي الزم را براي قبيل افراد خود محورند و حق مطلق را در خودشان مي   
هـا را نمونـه بـارز تحجـر و      ها و كمونيـست   ايشان خشك مقدس».ورزند و در اين افكار حبس هستند هاي كهنه اصرار مي   هميشه روي سنت  

نماز دربـاره سـالگرد اشـغال افغانـستان         در خطبه دوم    . جمود فكري خواند و با استناد به آياتي از قرآن كريم به بررسي اين ويژگي پرداخت               
همچنين درباره زندگي حـضرت فاطمـه   . توسط شوروي و تالش آمريكا براي ايجاد اختالف ميان شيعه و سني در افغانستان مطالبي بيان شد         

هاي جمعـه سـال    هاشمي رفسنجاني، خطبه« كتاب ←.  شدارائه هاي اخالقي آن حضرت، مطالبي به نمازگزاران جمعه           ويژگيو  ) س(زهرا  
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367
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 را اروپـايي  كشورهاي به سفر گزارش .آمد الريجاني جواد آقاي. داد را منكرات] مفاسد و 
 كـاظمي  مهنـدس . برويم زمستان از بعد است بهتر گفتم. شد مذاكره من سفر به راجع و داد
 . آورد مسكن ساخت توسعه براي طرحي و آمد

 پـسرش  اسـتخالص  براي  و آمد – است زنداني پاريس در كه - نيلبنا نقاش انيس مادر
 ،صـالح  محمـد  شـهيد  همـسر . بـود  همـراهش  هـم  شـهيد  صـالح  محمـد  برادر. كرد استمداد
 بـه  قرآنجلد   دو و سكه يك و دالر پانصد .كند تلفن گفتم  كه بود عفت با ارتباط خواستار

 در ديگـرش  پـسر  خانـه  در و دهفـوت كـر    هـم  شـوهرش . است اي  فرسوده پيرزن ؛دادم آنها
 آزاد انيس ،كند اصرار ايران اگر كه اند  گفته او به ها  فرانسوي گويا. كند  مي زندگي امارات

 . شود مي
محمـد  [ آقاي عصر. كردند استمداد خودشان بودجه برايو   آمدند سپاه فرماندهان ظهر

 .شد مذاكره ارتش رديگ مسائل و اسرا درباره .آمد] اسراامور  رئيس كميسيون   [ نظران] علي
 بـا  مبـارزه  ،انقالب سالگرد جشن مراسم درباره. بود وزيري نخست درقوا   سران جلسه شب

 خانـه  بـه سـاعت ده و نـيم شـب         . شـد  مـذاكره  كـشور  جاري مسائل و بدحجابي و منكرات
 .رسيدم
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 مـيالد  دسـتور  از قبـل . ام  شـده  درد كمـر  به مبتال. رسيدم مجلس به نيم صبح    ساعت هفت و  
 خـتم  را جلـسه  و شـد  تمـام  دسـتورها  ده ونـيم   ساعت. گفتم تبريك را) س( مسيح حضرت
 انرژي پيشرفت خصوص در. آمد] رئيس سازمان انرژي اتمي   [ امراللهي] رضا[ آقاي. كرديم
 . كرد استمداد كارها از زديدبا و بودجه براي و داد يتوضيحات اي هسته

 يـك آنهـا   . آمدنـد  ارج ] توليـد لـوازم خـانگي     [كارخانـه  كارگران نمايندگان از جمعي
 بيـست با   كه گفتند كارخانه اوليه مواد كمبود از و آوردند جنگ برايكمك   تومان ميليون
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 . 1كردند استمداد كار قانون تصويب براي و كنند مي كار ظرفيت درصد
 ،  اضـافي  سـربازهاي  ، سـپاه  و ارتـش  آينـده  دربـاره  .رفـتم  دفـاع  امور ونكميسيبه   ظهر

 نيروهـاي  بودجـه  بـاره در بحـث  .رفتم كل ستادبه   عصر. شد مذاكره  ضدانقالب و ها  لهمتأ
 مطـرح  بـااليي  بـسيار  نيازهـاي  سـپاه  و ارتـش . كـرديم  تعيـين  را رقـم  باالخرهكه   بود مسلح
 . دادند را درخواستشانشصت درصد  تقربياً ؛كردند

 خيلـي  شديد ترافيك اثر در راه بين در .آمديم نزل م به. بود گرفته باريدن شديدي برف
 از هـم  ياسـر . برسـيم  خانه به توانستيم ماشين دادن هل با جماران بااليي سر در. شديم معطل
بـه   عفـت . بيـاورد  را او توانـسته   نمـي  ماشين و بود شده خيس برف زير و آمده پياده مدرسه
 جالـب كـه    شـد  پخـش  تلويزيـون  از )ع(مسيح حضرت درباره فيلمي .بود رفته حسنم منزل
 .بود
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 جلـسه ] بازسـازي [ اريذسياستگ شوراي. رفتم اي  خامنه اهللا  آيت دفتر بهساعت نه ونيم صبح     
 كـارگران  اولويـت  حق با خصوصي بخش به دولتي هاي  كارخانه واگذاري سياست. داشت

 .رفتم مجلس بهسپس . كرديم مذاكره شوراها و احزاب درباره ناهار از بعد. شد تصويب
 بـراي . آمدنـد  بازرگـاني  وزارت مـديران . بستم را ياسر و مهدي معلم ازدواج عقد عصر

 آقـاي  رياسـت  بـه  افغـاني  مجاهـدين ] اتحاد اسـالمي هفتگانـه    [ هيأت. 2كردم سخنراني آنها
 

قانون كار، هفته گذشته در  «: گفتهاشمي در ديدار با كاركنان كارخانه ا رج، با تأكيد بر لزوم حل مشكالت معيشتي كارگران،        آقاي   - ١
 از خـدمات كـارگران در طـول       قدرداني  با  شان  اي» .تشخيص مصلحت نظام مطرح و عمده اعتراضات آن، قابل حل تشخيص داده شد            مجمع  
قرار بر اين شده است كه ابتدا اعضاي شوراي نگهبان و كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس، بـراي رفـع             «:  سال دفاع مقدس، گفت    هشت

 كه در اين صورت     مصلحت نظام بررسي شود   مجمع تشخيص   ايرادهاي قانون كار، با يكديگر همكاري كنند و اگر چيزي الينحل ماند، در              
هـا    اند، خواستار تـالش بيـشتر مـديران كارخانـه           ترين قشر جامعه    ايشان با تأكيد بر اينكه كارگران، مستضعف      » .نيز مشكلي پديد نخواهد آمد    

دفتـر نـشر معـارف      » ،1367هـاي سـال      هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني     « كتاب   ←. براي افزايش توليد و رفع مشكالت زندگي كارگران شد        
 .1389ب، انقال

اگر وزارت بازرگـاني موفـق بـشود        . صادرات در گذشته و  امروز شكل صحيحي نگرفته است         « : بخشي از اين سخنراني آمده است       در - ٢
  توانيم سطح منابع تحـصيل ارز  را بـاال ببـريم     كه  وضع صادرات را سروسامان بدهد تا ما بتوانيم ظرفيت صادراتي را گسترش بدهيم، مي        
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 شـوروي  با مذاكرات گزارش. آمدند] رئيس جمعيت اسالمي افغانستان   [ رباني] الدين برهان[
 مـن  و داشـتند  تأكيد آينده حكومت در كابل حاكم رژيم اعضاي پذيرش برعدم و دادند را
 . نمودم تأكيد طلب سلطه كشورهاي به دهي باج عدم و اسالم به تقيد و انجام بر

 گـزارش . آمـد ] نيروي هـوايي ارتـش    [=  نهاجا فرمانده]  منصور ستاري  سرتيپ[ سرشب
 منـزل  به. داشتم شديدي تب. داد را قطعات تهيه و سازي پايگاه و تعميري كارهاي پيشرفت
 .خوابيدم و خوردم سوپ .آمدم
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. آمدنـد  شـمالي  كـره  هيأت. رسيدم مجلس به ساعت نه صبح  نزديك. بود يافته خفيفت تبم

اين صحيح نيست كساني كه كاال و جنس دارند و تصميم دارند با صادر . كنيم قابل نيازهاي مردم را تأمين نموده و صنوف را فعالم رو د
ما بايد گسترش صادرات آزاد را تشويق كنيم و مشكالت .. هاي اداري معطل بمانند ها در پيچ و خم نمودن آن، كاال وارد كشور كنند، مدت

رسـد،   شـان مـي    هاي واقعي كه خـدمت      گزارش. هاي جامعه بوده است     اين دستور اخير حضرت امام، متكي به  واقعيت        .   را حل كنيم   اداري  
دفتـر نـشر   » ،1367هـاي سـال    هاشمي رفسنجاني، سخنراني  « كتاب   ←» . ايشان را به اين نتيجه رساند كه ما بايد دست مردم را باز نگه داريم              

 .1389معارف انقالب، 

 
 مالقات با برهان الدين رباني رئيس هيأت اتحاد اسالمي

  هفتگانه افغانستان
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1 . خواسـتند  را كـره  دو وحدت و نفت پااليش و اكتشاف امور در ما كمك و روابط توسعه
 اداري تـسهيالت  و امكانـات  و بدر سپاه مديريت درباره .آمد حكيم] سيد محمد باقر  [ آقاي
 . 2نمودم تشويقشان و كردم صحبت برايشان .آمدند رانورزشكا. كرد صحبت عراقيان براي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وزير اقتصاد خارجي جمهوري دموكراتيـك خلـق        » جونگ سانگ نام  «وزير امور خارجه و     » كيم يونگ نام  «مالقات كه آقايان     در اين    - ١

دهـيم   ايم و به بازسازي وسيعي در كشورمان نياز داريم و ترجيح مـي    ما وارد مرحله جديدي شده    « : كره حضور داشتند، آقاي هاشمي گفت     
 ».اند، در دوران صلح نيز همكاري بيشتري داشته باشيم اي داشته همكاري صميمانهبا كساني كه در دوران جنگ با ما 

هـاي   هاي اعزامي واليبال و كشتي ناشنوايان بـه بـازي   هاي ملي فوتبال، كشتي و واليبال به همراه اعضاي تيم  در اين ديدار كه اعضاي تيم    - ٢
كـشور  ورزش حمد درگاهي سرپرست سازمان تربيت بـدني گزارشـي از وضـعيت    المپيك ناشنوايان به نيوزيلند حضور داشتند، ابتدا آقاي ا        

اي نبود كه بهاي الزم بـه ورزش و          در دوران بعد از پيروزي انقالب اسالمي، شرايط كشور ما به گونه           « : سپس آقاي هاشمي گفت   . ارائه داد 
در . يل كردند و جنگ همه چيز را تحت الـشعاع قـرار داد            ورزشكاران داده شود و هنوز هم سروسامان نگرفته بوديم كه جنگ را بر ما تحم              

ميان امكاناتي كه صرف جبهه و جنگ شد، از ورزش چيزهاي زيادي گرفته شد، از مراكز تربيت بدني، ميادين و امكانات ورزشـي كـه بـه                         
محدود و ميدان عمل را براي ورزشكاران هاي ورزشي را  نيروهاي مسلح تحويل داده شد و هنوز هم در اختيار آنان است، طبعاً انجام فعاليت

نظـام  . در صورتي كه نياز جامعه و رشد جمعيت بيشتر شده و بايستي امكانات و تأسيسات ورزشـي وسـعت بيـشتري پيـدا كنـد     . تر كرد   تنگ
 از ورزش گرفته شده تأسيساتي كه. تر كند و امكانات بيشتر در اختيار ورزشكاران قرار دهد جمهوري اسالمي بايد با ورزش، برخورد جدي   

ايـن يـك   . است، بايد به سازمان تربيت بدني برگردانده شود و از لحاظ فرهنگي و تبليغاتي بايد يك كار اساسي براي ورزش صورت گيرد                  
هـا   خداوند انـسان . حسن است كه در ميادين ورزشي، ورزشكار عالقمند شود كه به مقام نخست دست پيدا كند و روي سكوي افتخار برود              

شـود و انـسان بايـد حـركتش را ادامـه       وقت متوقف نمي   ا طوري خلق كرده است كه انگيزه برتري طلبي در وجود همه وجود دارد و هيچ               ر
 . 1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←»  .بدهد و هميشه در فكر صعود باشد

 
 ديدار با وزير امور خارجه و وزير اقتصاد خارجي كره شمالي
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 سـالح  تحـريم  كنگـره  بـا ارتبـاط    در عراقـي  معارضان بيانيه متن .آمد محمديي آقا آقا
 ،بيانيـه  صـدر  در قـرآن  آيـه  برسرگذاشـتن  هـا   مـذهبي  غيـر  و هـا   مذهبي .آوردند را شيميايي
 را هـا   جبهـه  بررسـي  ادامـه  اجـازه  .آمـد  شكيـاو ] محمـد [ آقـاي . اند  كرده پيدا نظر اختالف
 . خواست
 نزاجـا  نيازهاي .آمد] نيروي زميني ارتش  [=  نزاجا فرمانده] سرتيپ حسني سعدي  [ عصر

 درباره .آمد] آبادي نجف[ دري آقاي. كرد ترفيع تقاضاي افسران از بعضي براي و گفت را
 جلـسه  مـصلحت  يصتـشخ  مجمـع  شـب . شد مذاكره كشور عمومي هاي  سياست و ها  برنامه
 .بود حكومتي تعزيرات در بحث. داشت
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 عقـب  كارهـاي و برگشتم دفترم به علني جلسه شروع از پس .رفتم مجلس به. بود بهتر حالم
 دربـاره  .آمـد ]  مقام وزير امـور خارجـه   قائم[ بشارتي] علي محمد [ آقاي .دادم انجام را مانده
 . داشت مطالبي دانشگاه و سپاه
 از جلـوگيري  بـراي  همكاري خواستار او. آمد سوريه خارجه وزير] آقاي فاروق الشرع  [

 شوروي تنزل با گفت و بود عرب جهان در اردن و مراكش و صدام و عرفات ياسر موفقيت

 
ي و فوتبال كشتنمالقات با قهرمان  ا
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 عمـل  برنامـه  بـا  بايد ما تحول اين در گفتم هم من .است تحول حال در دنيا ،خود مواضع از
 مثبـت  جـواب  ،فـارس  خلـيج  جنـوب  اعـراب  با روابط تحسين بر مبني او خواسته به و كنيم
 . دادم

 را آنهـا  ؛آمدنـد   هـستند،  خراسـان  اسـتان  در ممتاز شاگردان كه شهدا فرزندان از جمعي
 كـار  دفتـرم  در هـشت  ساعت تا شب. داشت جلسهمجلس   رئيسه هيأت عصر. كردم تشويق
 .آمدم خانه به و كردم
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 ما هگذاشت قرار. رفتم كل ستاد محل در] كل قوا [ فرماندهي دفتر بهساعت هشت و نيم صبح      
و  آمـد  قـم  در سپاه مربي تربيت دانشكده مسئول نواب آقاي. بروم آنجا به روز يك اي  هفته

. داشت شكايت سپاه فرمانده از. شد ليسانس فوقدوره   تأسيس اجازه و آن تقويت خواستار
 بـا  رفتـار  نحـوه دربـاره    كـار  گـزارش  .آمدنـد  قطعنامه اجراي نظامي گروه و شمخاني آقاي

 جخـر  كه - را ملل سازمان از ما توماني ميليون دويست حدود طلب و ملل سازمان نيروهاي
 . خواستند بودجه دادند و - ايم كرده آنها

اطالعـات   حفاظـت  و سـپاه  عالي شوراي قانون اجراي درباره .آمد رضائيمحسن   آقاي

 
 مالقات با وزير امور خارجه سوريه
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 و امـام  نماينـدگي  دفتر با نظر اختالف از ناشي مشكالت حل خواستار .كرديم مذاكره سپاه
 . دادم مشكل رفع قول ؛شد حفاظت مسئول

 .اسـت  سـپاه  از بـسيج  استقالل خواهاناو  . آمد بسيج ولمسئ رحماني] محمد علي [ آقاي
 از سـيمان  انتقـال  خـصوص  در شـده  منتشر مسئله درباره. نپذيرفتم كه كرد مفصلي استدالل

 فـروش  سـيمان  از الهيجان در روستايي اهالي توسط سيمان گفت. پرسيدم الهيجان به ستاد
 كمـك  ماشـين  اجاره در شده و  داده پاكت آنها به حمل براي ايشان طرف از و شده خريده
 بازرسـي   سـتاد كـل،    ويـژه  بازرسـي  طريق از شد قرار ؛نيست خودش به مربوط اصالً و شده
 . شود

 بـراي  اجـازه  و جـاري  مـسائل  و كل ستاد امور براي فيروزآبادي] سيد حسن [ آقاي ظهر
 عـصر  .شـدم   مـي  گرم برقي بخاري با .بود سرد دفترم هواي. آمد دريايي نيروي ييدريا سفر
كوپترهـاي    پـشتيباني و نگهـداري هلـي      [=  پنهـا  هاي  سايت درباره .آمد فالحيان] علي[ آقاي
سـازمان  [=  ساصـد  و دانـ   شاكي اراضي مالكان. شد مذاكره كن] روستاي[ اطراف در] ايران

 دربـاره  و شـود  رسـيدگي  بيـشتر  شـد  قرار. داند  مي ضروري خود براي را آنجا] صنايع دفاع 
 . شود بازرسي امكانات و پرسنل تعداد و نيروها ارقام و آمار و بازرسي
 سـپاه  و ارتش مشكل زودتر حل و سپاه در روحانيت تقويت دربارهو   آمد سنجقي آقاي
 اطالع شهرباني رئيس. آمدم خانه به و كردم كار دفترم در هفت و نيم   ساعت تا. كرد تأكيد
.  هـستند   سلمان مجتمع از فراري سرپرست بي كودك دو كردن پيدا دنبالبه   مأمورانش داد
 بيـرون  از .داشـت  مهمـان  ياسـر . كنند پيگيري گفتيم هم] رئيس بنياد شهيد  [ كروبي آقاي به

 .مهمانند آنجادر  بستگان كه رفتند محسن منزلبه  هم مهدي و عفت. بودند آورده غذا
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 از بعـد  مـسائل  دربـاره كتاب   مطالعه و استراحت به بيشتر. نداشتم زيادي كار .بودم منزل در
 بـاقي  گذشـته  روز سـه  دو كسالت و كمردرد نقاهت و كوفتگي .گذشت دوم جهاني جنگ
 زاده همـشيره . داد را تـاريخ  بنيـاد  كـار  گـزارش و   آمـد  معاديخواه] عبدالمجيد[ آقاي. است
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 سياسـي  علوم رشته التحصيل  فارغ داماد ؛كرده ازدواج مرضيه اخيراً. آمدند دامادش و محمد
 . داد اي هديه عفت. است) ع(قصاد امام دانشگاهاز 

 مـشكالت  دربـاره  مـذاكره  بيشتر. آمدند بستگان از جمعي و هاشميان حسين آشيخ شب
 رضــا و محــسن. بــود رفــسنجان پــسته ]كنندگانصــادرتوليدكننــدگان و [  تعــاونيشــركت

 هديـه  عنـوان  بـه سـخنگو    حـساب  ماشـين  يـك  و برگـشته  كويـت  از ها  عموزاده ]ميانهاش[
 ضـرر  پـسته تعـاوني    شـركت  انـد   مـدعي . بكوشـيم  روابـط  تحـسين  در ندخواست و اند  آورده
  و شـايعه   خيال معموالً ،نيستم شركت عضو من اينكه با. خواهند  مي بيشتر تسهيالت ؛دهد  مي
 كشاورز هزار ها  ده به متعلق چون. 1رسد  مي شركت به يزياد استفاده من نفوذ با كه شود  مي

 همكـاري  از خـوبي  نمونـه شـركت تعـاوني،   . كنم  مي كمك آنها مشكالت رفع براي ،است
 . استمشكالت رفع برايبا هم  كشاورزان
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 آمريكـا  سـابق  سـفارت  محـل  در سـپاه  اطالعـات  حفاظت محل به صبحساعت هشت و نيم     

 جمـع  در سـپس . كـردم  بازديـد  سـاعت  يـك  مـدت  به را ها  برنامه و كارها نمايشگاه،. رفتم
 بـه سـاعت يـك و نـيم ظهـر          . 2كـردم  صـحبت  برايشان ،ندردا سمينار كه حفاظت مسئوالن

 
ني توليدكنندگان و صادركنندگان پسته رفـسنجان و شـايعات پيرامـون آن، توضـيحاتي در بخـش                  هاي شركت تعاو    درخصوص فعاليت   -١

 . همين كتاب درج شده استيمضما

ايـشان در مراسـم     . گـشايش يافـت   با سخنان آقاي هاشمي     هاي سپاه پاسداران       سمينار سراسري مسئولين حفاظت اطالعات نواحي و رده        - ٢
ايد، بسيار مهم و با ارزش است و مستلزم دقت، هوشياري و قاطعيت شـما در          كاري كه شما برعهده گرفته     « :افتتاح اين سمينار، اظهار داشت    

هـا و اهميـت كـار شـما را بـراي مـن                ديدار از اين نمايشگاه وسعت حيطه مـسئوليت       . شويد  گزارش تمامي مواردي است كه با آن روبرو مي        
. ما در اين نمايشگاه مسائل تلـخ و شـيريني را شـاهد بـوديم    .  بيشتري به آن داده شودكند بهاي خيلي  روشن ساخت، به نحوي كه ايجاب مي      

ايم و تلخ به خاطر حوادثي كه در صورت دقـت   شيرين از آن روي كه با افراد و پرسنل محدودي، دستاورد عظيمي در زمينه كار شما داشته                
انـد،   راد فداكاري كه به منظور پاسداري از كل نظـام بـه سـپاه روي آورده    پاكي، اخالص و ايمان اف   .پيوست  و هوشياري بيشتر، به وقوع نمي     

دشمنان انقالب سعي دارند بـا نفـوذ        . ها مصون و در امان است       براي شما كار را تسهيل ساخته اما اين بدان معني نيست كه اين نهاد از آسيب               
كار موفق شوند، زحمات شبانه روزي جوانان فداكاري كه هم خود را    در اين نهاد مقدس و بدنام كردن آن، به آن ضربه بزنند و اگر به اين               

 ها و رخدادها  در نتيجه فقدان آموزش الزم كه عامل  با اشاره به كاستيايشان» .كنند، به باد خواهد رفت مصروف خدمت در اين نهاد مي
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 . رفتم مجلس
ه مشترك صـنعتي، اقتـصادي      وزير صنايع سنگين و رئيس كميت     [ نبوي بهزاد آقايان عصر

 هواپيمـاي  ليبـي  بـراي  .آمدنـد  ليبـي  در سـفيرمان  نـساري اخو] سـيد كـاظم   [ و] ايران و ليبي  
 ؛شـود  مـذاكره  سـران  جلـسه  در شـد  قرار .داشتند اصرار خيلي و خواستند  مي رسان سوخت

 واگـذار  را شـده  خريـده  هـاي   سـالح  برخـي  نداريم حق ،قرارداد براساس .شد مذاكره شب
 ،ايـم   كـرده  رسان سوختآن را    خودمان كه 14 –اف    رسان سوخت  هواپيماي دادن. كنيم
 . تر است ساده

 .شـد  صـحبت  زاهـدان  در هـا   افغان اردوگاه درباره. بود من دفتر درقوا   سران جلسه شب
 افغانـستان  مهاجران بعضي   ،هماهنگي با كه بود خواسته مالقاتش در رباني الدين  برهان آقاي

 شد قرارو   شد موافقت .كنند  مي ايجاد مشكل و آزادند شهر در فعالً. شوند اماعز گاهوارد به
 . شود ابالغسيستان و بلوچستان  استاندار به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         اي كار كرد كه هيچ گونه ضـعف و اهمـالي در راسـتاي     براي آينده بايد به گونه    «: مؤثري در انجام هر چه بهتر كار حفاظتي است، گفت
دهيـد، بـا آنچـه      ارزش كاري كه شما انجام مي     « :  با تأكيد بر پشتيباني خود از حفاظت اطالعات اظهار داشت          ايشان» .اين امر مهم پيش نيايد    

هاشـمي  « كتـاب    ←» .ارهـا واقـف اسـت     داريد، قابل مقايسه نيست و تنهـا خداونـد اسـت كـه بـه ارزش ك                  عنوان دستمزد دريافت مي   ه  كه ب 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني

 
سخنراني در جمع مسئولين حفاظت و اطالعات سپاه 

 پاسداران
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 فروش پيش نفت گفت وزير نخست. كرديم بحث مركزي بانك براي ارز تأمين درباره
. مانـدم  مجلـس  در ،بگيرم روزه اينكه براي. دارد ادامهاين كار    و آمده بدست مبلغي و شده
 و رفـت  كـه  كند  نمي فكر. نمود ناراحتي اظهار خانه به نرفتن از و كرد تلفن شب آخر عفت
 مـشكالتي  چـه  ،بـودن  مجلـس  در زود صبح و آن از بعد نخوابيدن و سحر شدن بلند و آمد
 .دارد
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 و خوانـدم  نمـاز  .خـوردم  خرمـا  و شـير   ،سـحري . شدم بيدار تلفن زنگ باصبح   پنج ساعت
 اخبـار  و اهـ   گـزارش  در. داشـتم  خواب به نيازو   بودم نخوابيده خوب گذشته شب .خوابيدم
 تـشخيص  مجمـع  بـه  امام نامه دستور درباره  از قبل ،علني جلسه در. نبود مهمي مطلب ،صبح

 سـخنراني  و آورد مجلـس  بـه  را 68 سـال  بودجـه  وزيـر  نخـست . 1كـردم  صحبت مصلحت
 . رفتم دفترم به تنفس با .داشت طوالني
  مذاكره نظامي غير هاي كارخانه در مهمات توليد درباره .آمد محلوجي] حسين[ آقاي

 
دانـيم بـا چـه زبـاني از ايـن             نمـي «:  آقاي هاشمي ضمن تشكر از حضرت امام به خاطر نصايح اخيرشان به مسئولين كشور اظهـار داشـت                  - ١

. فرمايند، تشكر كنيم    مواقع الزم، جريانات امور كشور را به جاي مطلوب هدايت مي          هاي مؤثر و سودمند حضرت امام امت كه در            راهنمايي
مان را  داريم و در نامه اخيرشان به مجمع تشخيص  در هر مقطعي و در هر شرايطي ما از اين حكيم عادل و طبيب حاذق، نسخه مناسب جامعه

آنگاه با بيان اينكه بن بستي كه ناشي از وجـود يـك خـالء در قـانون اساسـي       ايشان  » .مصلحت نظام نيز چند نكته قابل توجه را بيان فرمودند         
ديگر مواردي كه در آنها بين مجلس و شوراي محترم نگهبان توافق به دست « : است، با اين تصميم و تصميم قبلي شكسته شد، اظهار داشت

حه و طرح مهمي كه در دوران چند ساله كار مجلـس داشـتيم و          بست نيست و براي آنها راه حل وجود دارد و در نتيجه چند الي               آيد، بن   نمي
آقاي هاشمي همچنين با تأكيد بر اينكه جايگاه مجلس شوراي اسـالمي و  » .توانند از بن بست خارج شوند اند، مي در حال حاضر معوق مانده  

حـضرت امـام، در زمـان       « : مل كننـد، گفـت    توانند با اطمينان خاطر وظايف خودشان را ع         شوراي نگهبان محفوظ مانده است و هر يك مي        
بـستي كـه    جنگ، راه حل سريع براي مشكالت احتمالي را مشخص فرمودند و امروز كه آن نيازهاي فوري وجود ندارد، ضمن شكستن بـن                  

 كه حل معضالت  امام فلسفه عالي حكومت اسالمي را.اش برگرداندند داد، مسائل را به روال طبيعي همه ما، به خصوص مجلسيان را رنج مي     
در اين پيام همچنين مشخص شد كـه  اجتهـاد   . كنند مردم و مواجهه با مشكالت ناشي از حاكميت كفر و شرك در جهان است، گوشزد مي        

در مذهب شيعه و اسالم بايد با مقتضيات زمان و مكـان همـراه باشـد و اقتـضاي زمـان را از نظـر دور نـدارد و متأسـفانه در شـيوه اجتهـاد مـا              
هاي پـيش از دسـتور    هاشمي رفسنجاني، نطق« كتاب ←» .دي بود كه اگر به اين نكته توجه شود راهگشاي خيلي از چيزها خواهد بود      كمبو
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367سال 
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 به اعضاي) ره(نامه امام خميني
  مجمع تشخيص مصلحت نظام
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 بـا  روحـاني  دكتـر  گفتم. بپردازد را خود   بدهيتا   ندارد بودجه و است بدهكار سپاه. شد
 . دهد جلسه تشكيل ذيربط عناصر همه حضور
 گـاز  وضـع  گزارش .آمد] مديرعامل شركت ملي گاز ايران    [ جراحي] مظفر[ آقاي ظهر
 آقـاي . كـرد  اسـتمداد  خوزسـتان  در مـديريت  بـراي  هـا   مزاحمـت  رفـع  براي و داد را كشور

 پـول  پيكـان  السـتيك  بـراي و   آمـد  آقـاجالل  .فتگر پول تاريخ بنياد برايو   آمد صدرائي
 را نيازهـا  و داد كـار  گـزارش  .آمـد  ويـژه  سـپاه  فرمانـده  روجع] خسرو[ آقاي عصر. گرفت
 كمـك  محافظـان  بـراي  و داد توضـيح  را آينـده  همـاهنگي  طـرح  و فرودگاه مسئله و گفت

 . خواست
 داد را مسلح هاينيرو هماهنگي كميسيون كار پيشرفت گزارش. آمد نوري عبداهللا آقاي

 نيـروي  سـپاه  خواهـد   مـي  و است مخالف ادغام با كلي به ارتش زميني نيروي است مدعي و
 هـم  امنيتـي   - انتظـامي  نيروهـاي  سازمان و اطالعات و جمهوري رياست درباره. باشد ويژه

 تأكيـد  افراطـي  شـعاريون  بـراي  مناسـب  تبليغـات  شيوه اتخاذ برضرورت و داد ارائه نظراتي
 . داشت

 رياسـت انتخابـات    دربـاره  .آمـد ] رئيس بنياد شهيد  نماينده امام و    [ كروبي] مهدي[ آقاي
 مـشكل  مـورد  در. نيـست  من پذيرفتن جز اي  چاره كه دارد اصرار .داشت مذاكره جمهوري
 جـز  راهـي  كـه  دارد وجـود  مـواردي  .شد مذاكره سرپرست بي و مادر بدون شهيدفرزندان  
 كمبود خاطر به و دارند گيري  بهانه د؛دار مشكالتي هم جاآن و نيست ها  مجتمع در نگهداري
 از كلـي  طـور  بـه . دارنـد  شـكايت  و ننـد ك   مـي  خـستگي  احساس بستگان و مادر هاي  محبت

 رفـع  بـراي  جـدي  اقـدام  عـدم  و دولت مورد در و كرد خستگي اظهار شهيد بنياد مشكالت
 . شتدا انتقاد گونه شعار هاي افراط از نيز و مردم مشكالت

 چـون  .بـود در دسـتور     اطالعـات  مركـز ت. رفـتم  مصلحت تشخيص مجمع جلسه به بش
ــشده دعــوت انتظــامي و نظــامي نيروهــاي مــسئوالن . شــود متوقــف بحــث گفــتم ،بودنــد ن
 خانـه  به. نشد كه شود تمام كار بودند مايل ،بودند حاضر جلسه در رقيب بي كه ها  اطالعاتي

 .آمدم
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 .رفتم اي  خامنه اهللا  آيت دفتر به بازسازي شورايشركت در جلسه     برايساعت نه و نيم صبح      
 و تنظـيم  هـاي   سياست .كرديم تصويب كشاورزي وزير حضور با را كشاورزي هاي  سياست
 شنبه روز بهرا   كار ادامهو   شد بررسي شهرسازي و مسكن وزير حضور با هم جمعيت تفرقه

 خوانـدن  و اسـتراحت  و نمـاز  :رفـتم  دفتـرم  بـه  ظهر از بعد دو و ربع     ساعت. كرديم موكول
 . ها گزارش

 ياعـضا  ،كابينـه  وزراي ،وزيـر  نخـست  حـضور  با اي جلسه در چهار بعد از ظهر    ساعت
 مجلس در من دعوت به كه ريزي  برنامه بخش شوراهاي رؤساي  و بودجه و برنامه كميسيون
 دربـاره  بحـث  .كـشيد  طول شش و نيم   ساعت تا اين جلسه . كردم شركت ،بود شده تشكيل
 برنامـه  اسـت  مايـل  بودجـه  و برنامـه  كميـسيون . بـود ] اول[ پنجـساله  برنامه و 68  سال بودجه
 ،عيـد  از قبـل  توانـد   نمي گويد  مي دولت ولي ،شود تصويب 68  سال بودجه از قبل ،پنجساله
 سـه  كـه  داشـتند  پيـشنهاد  بعـضي . دارد نيـاز  بيـشتري  فرصـت  و بدهـد  را برنامـه  يكم بخش

 صـحبت  زيـادي  عده. بماند برنامه تصويب از بعد براي بقيه و شود تصويب بودجه دوازدهم
 برنامـه  تـصويب  از پـس  و شـود  تـصويب  كـامالً  68  سـال  بودجه شد قرار باالخره و كردند
 رسـاندن  زودتـر  در را ودشخـ  سـعي  دولـت  و بيـاوريم  اصـالحيه  ديديم الزم اگر ،سالهپنج

 . آوردند سيرابي محافظان. كردم كار هشت و نيم ساعت تا و رفتم دفترم به. بنمايد برنامه
 فـرار ] شـهيد [  بنيـاد  از. داد را قـروه  از اش  نـوه  برگشتن خبر امام مستخدم. آمدم خانه به
 شـد  قرار .ست ا كرده فرار مجتمع نامناسب محيط از ناراحتي فشار از شده مدعي. بود كرده
 ييدانشجو گزارش. كرديم تماشا را ها  گرگ سريال قسمت آخرين. برنگردد آنجا به ديگر
 شـيوه  بـا  و بخواننـد  كـه  دادم محافظـان  بـه  ،شـده  آزاد روز سـه  از پـس  وشده   ربوده را كه 

 .شوند آشنا دشمنان شرارت
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. آمد غفاري هادي آقاي. نبود مهمي مطلب ها  گزارش در .رسيدم مجلس به نه صبح  ساعت
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 آمد نخواهد مجلس به حيثيت اعاده تا گفت و است ناراحت سخت رسالت روزنامه مقاله از
 ايـران  دوستي گروه تشكيل اعالن ضمن. آمد ايتاليا سفير. داند  مي دروغ را ها  تهمت اصل و
 و كـردم  تـشكر . بـود  روابـط  توسـعه  در تـسريع  و مناسب جواب خواستار ،يتالياا پارلمان در

فرونـد   يـازده  تحويـل  خواسـتار  .ميكنـ   مي گروه تشكيل به اقدام ،نامه  آئين تهيه از بعد گفتم
 اسـت  خريده انقالب پيروزي از قبل كوپترها را     ايران اين هلي  . شدم شنوك كوپترهاي  هلي
 . كنند مي خودداري حويلت زا آنها ،انقالب از بعد و

 بـا  مـذاكره  گـزارش  و آمدنـد  سپاه از نژاد  مهدي] فريدون[ و ذوالقدر] محمدباقر[ آقايان
 وعـده قـرار شـد     . دادنـد  را] دبيركل حزب دمكرات كردسـتان ايـران      [ قاسملو] عبدالرحمن[

. ندده انجام قانون محدوده در سياسي كار توانند مي ،شوند تسليم اگر و دننده خودمختاري
 . دهند تحويل بايد را ها اسلحه و دارند ديگري حساب ،جاسوس و قاتل افراد

 خطوط و جبهه وضع گزارش ها قرارگاه. آمدند] نيروي زميني ارتش[=  نزاجا فرماندهان
 . كردم صحبت آنها براي. كردند استمداد كمبودها جبران براي و دادند را

 و سـابق  نماينـده  و جمعـه  امـام  از .آمـد  المـرد  نماينـده مـدني   ] سيد رضا حـسيني   [ آقاي
 اسـتمداد  ؛بـرود  المـرد  بـه  توانـد   مي اشكال با او. داشت شكايت او با مخالف محلي رؤساي
 وضـع  گـزارش . آمـد  عـراق  كردسـتان  اسـالمي  حركـت  رهبر عثمان شيخ برادر عصر .كرد

 .نيست ناراضي ؛خواست بيشتر كمك و داد را ايران مقيم عراقي كردهاي
 بـه  زيـاد  تحقيق از پس هگفت كه آورد را كنيا جمهور رئيس پيغام .آمد كنيا در سفيرمان

 فاالنژها دسته  ب لبنان در ما يها  گروگانيقين،   به نزديك احتمال به كه اند  رسيده نتيجه اين
 اسـير  80 مقابـل  در انگليسي هاي  گروگانتا   كنيم كمك كه داشت پيشنهاد و اند  شده شهيد
 مـا  زنـدانيان  و دهنـد  تحويل را ها  جنازه كه شود پيشنهاد گفتم .شوند زادآ اسرائيل در لبناني
 ناراحـت  خـود  تعـويض  تصميم از. آمد مجلس زيراكس مسئول. شوند آزاد هم انگليس در

 . دادم انجام را دفتر كارهاي ساعت شش و نيم تا. است
 فاجاسـاح  سـپاه،  .بود اطالعات تمركز در بحث .رفتم مصلحت تشخيصجلسه مجمع    به

 و مخالفـت  در ژانـدامري  و شـهرباني  كشور، وزارت ،] سازمان حفاظت اطالعات ارتش   [= 
 موكول آينده جلسه به بحث ادامه  و   كردند صحبت موافقت در وزيري نخست و اطالعات



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
464  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 توسـط  1گوربـاچف  بـه  امـام  نامـه ارسـال    ،امـروز  اخبار در. رسيدم مجلس به وقت دير. شد
 .2است توجه مورد مخصوص هيأت
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 جلـسه  در. خـوردم  صبحانه و خواندم را ها  گزارش علني جلسه به رفتن از قبل معمول مطابق
 بـراي  تـنفس  در. بـود  دسـتور  در رزمنـدگان  براي تسهيالت طرح. ماندم وقت آخر تا علني

 تومـان  هزار پانصد كه] و جمعي از اهالي مرودشت    [ رسفا گوشت صنعتي مجتمع كاركنان
 عـصر . 3كـردم  صـحبت  نـصر  5 لـشكر  رزمنـدگان  هـاي   خانواده و بودند آورده جنگ براي

 
اين . ين كتاب درج شده استبه ميخائيل گورباچف رهبر اتحاد جماهير شوروي در بخش ضمايم هم)  ره( متن كامل نامه حضرت امام   - ١

و همراهي دكتر محمـد جـواد الريجـاني معـاون وزيـر امـور       نامه توسط هيأتي به سرپرستي آيت اهللا جوادي آملي از علماي حوزه علميه قم             
 روز  )قدس سـره  ( هيأت اعزامي از طرف امام خميني        .تحويل گورباچف شد  خارجه و سركارخانم مرضيه دباغ از اعضاي دفتر امام خميني،           

، تهران را به مقصد مسكو ترك و در روز چهاردهم به تهران برگشت و مـدت توقـف ايـن سـفر تـاريخي در مـسكو                            1367سيزدهم دي ماه    
المللي با استقبال نماينده ويژه صدر هيأت رئيسه شوروي و برخي از مسؤوالن بلنـد پايـه سياسـي و                      بيست و سه ساعت بود و در فرودگاه بين        

روايـت  . و نيز با شركت سفير وقت ايران در شوروي و تني چند از برادران سـفارت ايـران در مراسـم اسـتقبال روبـرو شـد                امام جمعه مسكو    
 .اهللا جوادي آملي از اين سفر تاريخي، در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است آيت

ينـي را متـضمن انتقـاد از كمونيـسم بـه ميخائيـل       اهللا خم اهللا روح يك هيـأت ايرانـي پيـام آيـت    «:  خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد ٢ -
خميني به گورباچف فاش نشده اما به نقل از احمد پسر رهبر و فرد مـورد اعتمـاد    ] امام[ متن كامل پيام     .گورباچف رهبر شوروي تسليم كرد    

 از احمد خميني گزارش داد كه اين راديو تهران به نقل. وي، گزارش داد كه اين پيام در ارتباط با نقش مذهب در جامعه شوروي بوده است
نامه با محتواي اينكه مشكل اصلي كه در مقابل كشور شما قرار دارد، مشكل مالكيت خصوصي يا فقدان آزادي نيست، بلكه عدم اعتقاد بـه                         

 گـستاخانه  پسر امام خميني گفت كه خطاب به رهبر شوروي گفته شد مشكل اصـلي، سـتيز         . خداست، گورباچف را مورد سرزنش قرار داد      
گورباچف روز چهارشنبه با هيأت ايرانـي در مـسكو          . خواهد كه درباره اسالم مطالعه كند       اين پيام از گورباچف مي    . ديرپاي شما با خداست   

ديدار كرد و به آيت اهللا عبداهللا جوادي آملي سرپرست هيأت و فرستاده ويژه امام خميني گفت كه اتحاد شـوروي بـه زودي اجـازه آزادي                           
اين راديو به اينكه نامه حاوي هيچ پيام سياسي يا اقتصادي از سوي امام خميني بوده است يا نه، اشاره نكرد، اما .  را صادر خواهد كردمذهب
رهبـران ايـران از جملـه هاشـمي رفـسنجاني           . اند  اي، دست به ابتكارات قوي در قبال تهران زده          ها ظرف دو سال گذشته به نحو فزاينده        روس

 ».اند هاي رو به رشدي از بردباري نسبت به شوروي از خود بروز داده هاي اخير نشانه ها تيرگي روابط، در ماه مان، پس از سالرئيس پارل

هـاي قابـل     نصر خراسان همانند ساير واحدهاي رزمي سپاه در طول جنـگ، قهرمـاني  5لشكر «:  در اين ديدار آقاي هاشمي اظهار داشت    - ٣
هـاي كاركنـان مجتمـع        ايشان در ادامه ضـمن تقـدير از زحمـات و كمـك            » .و مايه افتخار مردم استان خراسان شد      توجهي از خود نشان داد      

هاي كشور ما، وابستگي مواد گوشتي است، ما بايد نياز مردم را با توليد بيشتر حل           يكي از وابستگي  «: ها گفت   صنعتي گوشت فارس به جبهه    
 در اين مالقـات يكـي از اعـضاي   » .آيد هاي جهاد، تالش و عبادت به حساب مي    يكي از صحنه  خدمت در ميدان توليد مواد غذايي       . كنيم
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 . داشت جلسهمجلس  رئيسه هيأت
. 1 اسـت كـرده  مديترانـه سـرنگون    در را ليبـي  جنگنده دو آمريكا كه آمد شب اخبار در
 مـشترك  جلـسه  اي  خامنـه  آقـاي  دفتـر  در ،ارزمبـ  روحـانيون مجمع   و روحانيتجامعه   شب

 خـاتمي ] سـيد محمـد   [ و هـا   خـوئيني  موسـوي ] سـيد محمـد   [ اي،  خامنه آقايان و من .داشتند
 .كرديم منتشر خبري و باشد داشته ادامه شد قرار .بود خوبي جلسه .كرديم صحبت

 
 

 1989 ژانويه 5                  1409 االول جمادي 26   |   دي 15 پنجشنبه
 

 از و ستاد مديريت از. آمد سپهر تيمسار. رفتم كل ستاد در فرماندهي دفتر به صبحساعت نه   
 يـك  كـشف  و حفاظـت  اوضاع .آمد يونسي] علي[ آقاي. داشت گله خودش به توجه عدم
سـازمان  [=  سـاحفاجا  و ارتـش  امـور  در و گفـت  را ارتـش  مهمـات  از اسـتفاده  سـوء  شبكه

 امـور  بـراي  سـنجقي ] ابـراهيم [ آقاي. خواست راهنمايي و كرد مشورت] حفاظت اطالعات 
 .شود گرفته جدي سپاه عالي شوراي و شود عمل قانون بايد گفتم. آمد سپاه

 سـازمان  كـار  گـزارش  .آمد] رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح    [ رازيني] علي[ آقاي
 چهـار  باالي تخفيف و] محكوميت[ سال چهار زير زندانيان عفو و]  نيروهاي مسلح [ قضايي
 بـه  كـه  خواست دژبان زندان محل مورد در .داد را غرب در ها  شكست بررسي نتيجه و سال

رئـيس  [ نظـران ] محمدعلي[ آقاي كه بيايند قصر زندان به زندانيان و شود داده دفاع وزارت
 و ارتش سران تخلفات پيگيري كيفيت درباره. دارد مخالفت] كميسيون اداره اسراي جنگي   

 . كرد تمشور سپاه
 نيروهـاي  بـا  بيـشتر  ارتبـاط  خواسـتار . آمـد  كميتـه  فرمانـده ] الدين موسوي [ سراج آقاي
[=  سـاحفاجا  بـراي  .آمـد  ترابـي  تيمـسار  عصر. داد را كميته عملكرد گزارش و بود انتظامي

 
       سال دفاع مقدس را به اطالع جانشين فرمانده         هشتهاي اين واحد در ارتباط با         انجمن اسالمي مجتمع گوشت فارس، گزارشي از كمك 

 .كل قوا رساند
آمريكـا علـت حملـه را       .  ليبي بر فراز درياي مديترانه حملـه كردنـد         23هواپيماي ميگ   هاي نيروي هوايي ارتش آمريكا، به دو           جنگنده - ١

سرنگوني دو هواپيماي ليبيايي بازتاب بسيار وسيعي در جهان . ادعاي سوءاستفاده ليبي از كارخانه در حال ساخت سالح شيميايي عنوان كرد 
 . شدالعاده اعالم به دنبال حمله آمريكا در ليبي وضعيت فوق. داشت
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 كـشفيات  موفقيـت  از مـورد  چنـد  و گرفـت  اضـافي  پـول ] سازمان حفاظت اطالعات ارتش   
 .كرد استمداد اطالعات وزارت باارتباط  در كارش ابزار برايو  گفت را جديد

 و حقـوق  و دفتـر  امـور  دربـاره  و آمـد ] كل قـوا  [ فرماندهي دفتر رئيس جنتي علي آقاي
 كار محل براي .آمد فروزنده] محمد[ آقاي. گفتمطالبي   كار رواني جهت در ديگر مسائل

 هـشت شـب    عتسـا  تـا . شـود  انتخـاب  محلـي  شد قرار. خواست ساختمان ،رزمي مهندسي
 .آمدم خانه به و دادم انجام را ها پرونده كارهاي
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. نبـود  مهمي مطلب ها  گزارش در. نكردم استفاده منزل حياط از ،بود سرد هوا. بودم منزل در
 صـنايع  سـازمان  دربـاره . بزنـد  سري البرز] هاي  زمين[ به كه بود رفته قمبه  . آمد محسن شب

 موشكي صنايع كل كه ست ا اين نظرشان ،سپاه موشكي مديران گفت .شد صبحت موشكي
 المقدمات جامع درس عفت. باشد فرماندهي به متصل و سازمان يك در متمركز صورت به
 . بودبرداشته دست سپس و كرده شروع بار چند گذشته در. كرد شروع را
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 مسئله درباره ،بازسازي شوراي تشكيل از قبل. رفتم جمهوري رياست مقر به صبحساعت نه   
 حـضور  با شورا در. رسيديم تفاهم به نظر مورد مسائل در و كرديم مذاكره اطالعات تمركز
 حـضور  بـا  و كـرديم  تـصويب  راواردي  مـ  شهرسـازي  سياسـت  ، در خـصوص     مسكن وزير

 . گرديد تصويب پتروشيمي و گاز و نفت و انرژي و نيرو تأمين سياست ،نيرو و نفت وزراي
 هلنـدي  نگـاري  لرزه شركت اوليه نظر كه داد اطالع نفت وزير] آقاي غالمرضا آقازاده  [
 در كيلـومتر  نجپ و بيست حدود تا قطر مجاور هاي  آب گاز عظيم منبع كه گرفته قرار اين بر

 مكـشوفه  ذخـاير  بر تريليون سه حدود ،شود اثبات نظر اين اگر و دارد امتداد ايران هاي  آب
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 هـا   گـزارش  وكردم   استراحت. رفتم دفترم به نماز و ناهار از بعد. 1شود  مي افزوده ايران گاز
 آمـده  مجلـس  به فاطي و عفت همراه مطهري خانم. را انجام دادم  دفتر كارهاي ورا خواندم   

 .بودند
 و اردبيليموسوي   آقايان. رسيديم منتظري اهللا  آيت منزل به شش ساعت .شديم قم عازم
نـه   سـاعت  تـا . نيامدند كسالت خاطر به اي  خامنه آقاي .رسيدند هم وزير نخست و احمدآقا

 آقـاي  حـال . كـرديم  مـذاكره  كـشور  جـاري  مـسائل  و گوربـاچف  بـه  امام نامه دربارهشب  
 حـدود . شـدند  سـوار  مـن  ماشين در اردبيليموسوي   آقاي برگشت در .2بود خوب منتظري
 گفـتم  پاسـداران  به ،گرفتن روزه براي .خوابيدم مجلس در شب. رسيدم دفترم به شب يازده
 .كنند بيدارم پنج صبح ساعت

 
 

 1989 ژانويه 8                   1409 االول جمادي 29   |   دي 18 يكشنبه
 

 كارهاي هشت صبح  ساعت تا و خوردم سحري خرما و شير با. شدم بيدارساعت پنج و ربع     
هـاي    المللي ممنوعيت كـاربرد سـالح       بين[ كنفرانس ها  گزارش در .دادم انجام را مانده عقب

ساعت  تا. است بحث مورد هم گورباچف به امام نامه و است صدر در پاريس] شيميايي در 

 
 تريليون متر مكعب گاز    1/33 ميليارد بشكه نفت خام و       3/150 آخرين آمار منتشر شده درخصوص حجم ذخاير انرژي ايران نشاندهنده            - ١

 ايران پس از روسيه، بزرگترين دارنده ذخاير گاز طبيعي در جهان است و با توجه به سطح فعلي توليد، ذخاير گاز ايران بيش .باشد طبيعي مي
پس از روسيه و ايران، كشورهاي قطر، عربـستان سـعودي، آمريكـا، نيجريـه، الجزايـر و ونـزوئال بـه ترتيـب                       .  سال دوام خواهد يافت    100از  

 . بيشترين ذخاير گاز طبيعي جهان را دارند
ن آيت اهللا حسينعلي هاي اخير حاميا  خبرگزاري جمهوري اسالمي گزارش داد يك روزنامه آمريكايي مدعي شد مقامات ايراني در ماه ٢ -

 روزنامه كريستين ساينس مـانيتور  .اند منتظري را كه به عنوان رهبر مذهبي ايران براي جانشيني آيت اهللا خميني انتخاب شده، بازداشت كرده          
. اند منتظري زده] آيت اهللا[هاي  رسد آيت اهللا خميني دست به اقدام براي چيدن بال به نظر مي «: به نقل از  يك سفير اروپايي در تهران نوشت         

 حتي بعد از برقراري آتش بـس  ،هاي موجود بر سر راه اظهارنظر سياسي نويسنده گزارش مدعي شد كه آقاي منتظري با انتقاد از محدوديت          
منتظـري  «: دافزايـ   كريستين ساينس مانيتور در ادامه به نقل از اين سفير اروپـايي مـي             » .در جنگ،  در مقابل آيت اهللا خميني قرار گرفته است          

كند كه اظهار نظر عمومي مخالفين را تـا حـد مشخـصي بپذيرنـد، امـا اكثريـت وسـيع سـران                  همواره به مقامات جمهوري اسالمي اصرار مي      
منتظري همچنين موافق صدور انقالب اسالمي است اما اين يك هدف راديكال است كـه سـران                 ] آيت اهللا [مملكت با اين سياست مخالفند،      

 .17 صفحه 4/10/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي : منبع» .اند مانند رفسنجاني از آن صرف نظر كرده] مل گراع[پراگماتيك 
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 . ماندم علني جلسه درده و نيم 
 درباره سمينار گزارش. آمدند فارس خليج جنوب كشورهاي در فرايمانس ظهر از پيش
 تأييـد  را روابط تحسين سوي به حركت سياست .دادند را ها  بحث بندي  جمع و منطقه مسائل
. آمدنـد  بـن  و لنـدن  در سـفرايمان  مـصطفوي  آقاي و آخوندزاده] مهدي[ آقاي ظهر. كردم

 روابـط  توسـعه  بـراي ] غربـي [ آلمـان  و سانگلـي  آمـادگي  از .دادند را روابط وضع گزارش
 . كردند مشورت و گفتند اقتصادي
 بـا و   دارد تخـصص  ليـزر  دراو  . آمـد  ملكان و بناب نماينده صديقي] رسول[ آقاي عصر

 و تمركز در يياهپيشنهاد و داد مفيدي اطالعات .كند  مي كار اي  هسته انرژيسازمان   و سپاه
 . داشت ليزر و اي هسته صنايع تحسين
 هيأت همراهبه   شوروي به سفر گزارش. آمدند معزي] محمد[ و يتسالم] محمد[ قايانآ

 گفـتم  خودشان به. بودند روابط توسعه و ها  نامه تفاهم پيگيري خواستار و دادند را اقتصادي
 قرائتـي ] محسن[ آقاي. كنند تنظيم را شوروي به پارلماني هيأت اعزام گفتم و كنند پيگيري
 مـسلح  نيروهـاي  در آمـوزي  سـواد  براي طرحي .آمدند نظاميان و كارانهم از جمعي همراه
 افطـار . دادم سـوادآموزي  نهـضت  بـراي  تومـان  ميليـون  بيست مبلغ و كردم تأييد كه داشتند
 . بودند كرده تهيه افطار پاسداران .كردم

شرح مذاكرات هيأت ابالغ پيام امام به گوربـاچف         و  الريجاني آمد   ] محمد جواد [آقاي  
 ،در ابتداي ورود.  خانم دباغ دست دادهابا هيأت گرم گرفته و بگفت كه گورباچف . دادرا  

 گورباچف دستش را زير چـادر بـرده و          ،خانم دباغ از زير چادر دست داده ولي آخر جلسه         
. تحـسين كـرده    هاي اجتمـاعي     را گرفته و او را به خاطر مبارزات و فعاليت          غدست خانم دبا  

كـه او را  اظهار اضطراب كـرد   از اين رويداد    وز صبح مراجعه كرد و      خود خانم دباغ هم امر    
بـراي كاغـذ چـاپ      و   خانم مطهـري و فرزنـدانش آمدنـد          . آمدم هشب به خان  . دلداري دادم 

 .هاي شهيد مطهري استمداد كردند كتاب
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 و آب هـاي  سياسـت  ،بازسـازي  شوراي در. رفتم جمهور رئيس دفتر بهم صبح ساعت نه و ني 
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 عـصر . ديـدم  را هـا   گـزارش  و شـد  انجـام  دفتـر  كارهـاي  .رفتم دفترم به. شد تصويب معادن
 تجـارت  آزادي جهـت  در يياهپيشنهادآنها   .آمدند كريمي و رباني ،]كاشاني[ امامي آقايان

 . داشتند صادرات توسعه و اصناف به دادن ميدان و
اســتان  از گنبـد  شـدن  مـستقل  خواسـتار . آمدنــد گنبـد  منطقـه  نماينـدگان  و جمعـه  ائمـه 
 و بـود  مطرح اطالعات تمركز .داشت جلسه مصلحت تشخيص مجمع شب. بودند مازندران

 .آمدم خانه به. باشد همان دستور هم شب فردا شد قرار
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 بـراي  ،مراسـم  از بعد .رفتم دفاع وزارت سياسي عقيدتي سمينار بهساعت هشت و نيم صبح      

 آقـاي . 1كردم سخنراني ها  مديريت و ها  بخش هماهنگي و تفاهم ضرورت خصوص در آنها
 صـنايع  براي عمومي مجمع تشكيل درباره. آمد مجلس به ماشين در من همراه تركان] اكبر[
 . داد توضيحاتي آنها هماهنگي برايو  سپاه و ارتش ظامين

 مطـالبي  سام موشك خريد و سپاه و ارتش ادغام و بودجه درباره. آمدند سپاه فرماندهان
معاون حقـوقي   [ مهاجراني] عطاءاهللا[ و بودجه و برنامه وزير] مسعود روغني زنجاني  [. داشتند
 مـصلحت  كـه  دادنـد  نظر و گفتند بودجه اصالحيه طرح كيفيت درباره .آمدند] وزير نخست
 . شدند سري جلسه خواستار و كنند مطرح علني جلسه در نيست

 
 جانشين فرمانده كل قوا به فرماندهان و مسئولين عقيدتي سياسي ارتش توصيه كرد، در جهت انسجام و تـسريع فعاليـت هايـشان تـالش                          - ١

هـاي گونـاگون      هنگي در بخـش   اتفاهم و هم  ايشان  . هاي كشور باشند    ها و دستگاه   گويي براي ساير ارگان   كنند تا در آينده نيروهاي مسلح ال      
وجه نبايـد مـانعي      هاي مختلف، به خصوص نيروهاي مسلح به هيچ         ها در ارگان    تداخل مسئوليت « : ارتش را با اهميت توصيف كرد و گفت       

ي عملي براي حل اختالفات در جهت دستيابي به اهـداف انقـالب، يـك    ها يافتن راه ايجاد تفاهم و    . هنگي و سرعت امور باشد    ادر ايجاد هم  
هـا در نظـام ارتـش مـسأله      يـافتن مـصلحت  . توان ايـن معـضل را حـل كـرد     ضرورت است و در صورت داشتن حسن نيت در برخوردها، مي         

مـسئولين دوايـر عقيـدتي  سياسـي و نيـز       . در نظر داشت  بايد براي دستيابي به يك تفاهم منطقي، مصالح جامعه و انقالب را             . اي است   پيچيده
طور جدي برخورد كنند و در صورت بروز هرگونه عدم تفاهمي، بايد مصالح نظام را ه هاي خود ب فرماندهان ارتش هر يك بايد با مسئوليت

هـاي كـشور شـود و ايـن      ها و دسـتگاه  ريتتواند باعث ارتقاء عملكرد مدي      ها مي  برقراري سيستم و نظم ارتش در ساير ارگان       . در نظر بگيرند  
دفتـر نـشر معـارف    » ،1367هـاي سـال    هاشمي رفـسنجاني، سـخنراني    « كتاب   ←» .ها به عنوان الگو مطرح باشد      مسأله بايد براي ساير دستگاه    

 .1389انقالب، 
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 عملكـرد  دربـاره  توضيحاتي. آمدند اسالمي اقتصاد سازمان رئيسه هيأت] اعضاي[ عصر
 آنهـا . شدند شان سراسري سمينار در  من شركت خواستار و دادند الحسنه  قرض هاي  صندوق

 .آمدنداتمي  انرژيسازمان  از نفر دو. داشتند گله ي قرض الحسنهها ندوقص عليه تبليغات از
. داد را پـاريس  سـفر  گـزارش . آمـد  واليتـي  دكتـر . داشـتند  انتقاد سازمان رئيس عملكرد از

 . شده عمل خوب است معتقد
 برنامه كميسيون تركيب تغيير كليات تصويب از. آمدند برنامه كميسيون ياعضا سرشب

 است اين طرح. شدند دوم شور در تصويب عدم از حمايت خواستار و داشتند گله بودجه و
 و برنامـه  كميـسيون  عـضو  ،بودجـه  و برنامـه  بررسـي  در نفر 19،  مجلس كميسيون 19 از كه

 . شوند بودجه
 آن از بخـشي كه   بود دستور در اطالعات تمركز. رفتم مصلحت تشخيص مجمع به شب
 و مـردم  از جمعـي  كـه  داد اطـالع  تلفنـي  اهـواز  از جزايـري ] موسـوي [ آقـاي . شد تصويب
 در] خوزسـتان [ اسـتاندار ] محـسن ميردامـادي   آقـاي   [ عملكرد به اعتراض عنوان به مسئوالن

. كنند رسيدگي خوزستان به فردا سفر در وزير نخست شد قرار. اند  كرده تحصن ايشان منزل
 .رسيدم خانه به وقت دير
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 در. دادم انجـام  را دفتـر  كارهـاي صبح   ساعت هشت  تا. رسيدم مجلس بهساعت هفت ونيم    
 سـاعت    تا. 1است توجه مورد لبنان در اهللا حزب و املنيروهاي سازمان    درگيري ها  گزارش

 
ب آن كشور كه از يك سو تحت حمايـت  اهللا در جنو  در لبنان ادامه نبرد بين نيروهاي شيعه رقيب امل و حزب          «:  راديو بي بي سي گفت     - ١

شـكي نيـست كـه نبردهـاي فعلـي در      . شان را به خطر انداختـه اسـت   كند، روابط دو دولت حامي سوريه است و ديگري از ايران حمايت مي      
گـزاري  خبر. اين مسائل در ايران نيـز مـنعكس شـده اسـت           . هاي شديد كرده است    جنوب لبنان ائتالف ايران و سوريه را دستخوش دشواري        

گويد سوريه مصمم است حزب اهللا طرفدار ايران را از لبنان ريـشه كـن كنـد و يـا آن را دسـت          جمهوري اسالمي به نقل از روزنامه ابرار مي       
اين مطلب به معني اين است كه دست كم قشري از رهبران ايـران از رويـدادهاي جنـوب لبنـان بـسيار ناخـشنودند، زيـرا                            . نشانده خود سازد  

شـكي  . آيد كه سازمان امل مصمم است حزب اهللا را از چند روستا و مواضعي كه هنوز در اختيار دارد، كامالً بيرون رانـد                        ين برمي اكنون چن 
   اند و تشنجات موجود نيست كه نبردهاي امل طرفدار سوريه و حزب اهللا طرفدار ايران براي ايران و سوريه مشكالت فراواني به بار آورده                   
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 بــا برخــورد يوهشــ دربــاره. آمــد اصــغرزاده] ابــراهيم[ ظهــر. بــودم علنــي جلــسه درده ونــيم 
 نـصيحت  را ايـشان  و باشـند  جـدي  گفتم .كرد مشورت جمعيت و حزب تشكيل تقاضاهاي

 جلـسه  در عـصر . كـردم  انتقاد مشهد در سئواالتبه   پاسخ از و نكنند كاري افراط كه كردم
 را مانده عقب كارهاي دفترم درهشت   ساعت تا سپس و كردم شركتمجلس   رئيسه هيأت
 .1رسيدم خانه به و نيم شب هشتساعت . دادم انجام
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 دفتـر  بـه  صـبح سـاعت نـه     . كردنـد  تعطيـل  را تهران مدارس.  بود باريده زيادي برف ديشب

 
 برخي هنوز معتقدند كه حزب اهللا حامل انقالب ايـران  . اي كه در خود ايران بر سر قدرت در جريان است، جدا كرد ز مبارزهتوان ا را نمي

شكاف فعلي و اينكه هواداران ايراني حزب اهللا لبنان آشـكارا سـوريه را مـسئول خرابـي اوضـاع لبنـان       . هاي ديگر جهان اسالم است     به بخش 
حـافظ اسـد كمتـر در گذشـته ايـن      . از نظر سوريه نيز تشنجات فعلي زمان بدي بروز كرده اسـت .  نخواهد آمددانند، رفسنجاني را خوش    مي

اگـر   . رسـد  هاي لبنان باشد، اكنون از هميشه دورتر از واقعيـت بـه نظـر مـي              اندازه تنها مانده بود و رؤياي او در اين مورد كه حالل دشواري            
و گروه  امل و حزب اهللا شكسته شود، ممكن است حافظ اسد به ناگزير به كشورهاي ميانـه رو عـرب                       د زعهائتالف سوريه و ايران در اثر منا      
 ». هاي ديرين ملك حسين پادشاه اردن بوده است متمايل شود و اين يكي از هدف

تـه اسـت، آيـت اهللا    با بحث و گفت و گويي كه درباره تغييـرات در قـانون اساسـي ايـران درگرف    «:  بخش فارسي راديو بي بي سي گفت     - ١
شـماره روز دوشـنبه گذشـته روزنامـه     . خميني از فكر سيستمي با يك رئيس جمهوري كه داراي قدرت اجرايي باشد، حمايت كـرده اسـت         

در سرمقاله خود نوشت كه آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران گفته است كه براي تصدي چنين مقامي البته با شرايط » تهران تايمز«
 مقام نخست وزيري از نظام حكومتي ايـران حـذف   ،اگر شرايط مورد نظر آقاي هاشمي رفسنجاني پذيرفته شود    . ظر خود موافق است   مورد ن 

 ماه ديگر 7در انتخابات رياست جمهوري آينده كه قرار است        . خواهد شد و يك مقام جديد معاونت رئيس جمهوري ايجاد خواهد گرديد           
مباحثه در زمينه تغيير قوانين اساسي چند مـاهي اسـت           .  خميني به نفع آقاي هاشمي رفسنجاني رأي خواهد داد         برگزار شود، احتماالً آيت اهللا    

شود، در  گيرد، بلكه از عدم اجراي آن منشاء مي ميان گروهي كه خواهان آنند و اشخاصي كه معتقدند مسئله از قوانين مذكور سرچشمه نمي
در قوه مجريه، اختيارات رئيس جمهور و نخـست وزيـر   .  نقش قوه مجريه و قوه مقننه مبهم استقوانين اساسي جاري در مورد   . جريان است 

آيـت اهللا خمينـي جهـت حـل     . كامالً مشخص نشده است و در گذشته اين امر موجب بروز مسائلي در روند تعيين سياست كشور بوده است                
در حالي كه چند مـاه بـه برگـزاري انتخابـات     . از پيش پيچيده كرده استاين مسئله، چند نهاد مختلف ايجاد نموده كه در عمل كار را بيش       

اند كه تا پايان سـال جـاري، تغييـرات           شود هواداران ترميم قوانين اساسي، سعي خود را به كار گرفته            رياست جمهوري مانده است، گفته مي     
م مواد قوانين اساسـي توسـط مجلـس خبرگـان يعنـي نهـادي كـه        بنا به گفته منابع مطلع در تهران، ترمي     . مذكور به مرحله اجراء گذاشته شود     

اگر تغييرات مذكور عملي شـود تقريبـاً        . مسئول تعيين جانشين آيت اهللا خميني است، آماده و سپس به رفراندوم عمومي گذاشته خواهد شد               
 .27، صفحه 22/10/67 اسالمي، نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري: منبع» .كليه اختيارات اجرائي به رئيس جمهور تفويض خواهد شد
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از سـازمان قـضائي     [ يونـسي ] علـي [ و سـعيدي ] علـي [ آقايـان . رسـيدم ] كـل قـوا   [ فرماندهي
 گــرفتن و خــارجي معــامالت در هــا بعــضي اســتفاده ســوء دربــاره. آمدنــد]  مــسلحنيروهــاي
 كـل  ستاد امور براي فيروزآبادي] سيدحسن[ آقاي. كنند پيگيري شد قرار .گفتند كميسيون

 حـق  بـردن  بـاال  تقاضـاي  و نظـامي  صـنايع  امـور  بـراي  عليـزاده  و تـاش  حسيني آقايان. آمد
 . آمدند فني نيروهاي تخصص
 عـدم  از و آمـد  سـپاه  در امام نمايندگي مسائل براي عراقي محمدي] محمود[ آقاي ظهر
 حفاظـت  مسئله براي ورزدار و اقبالي آقايان. كرد گله عالي  شوراي به سپاه فرماندهان اهتمام
 و گفـت  سـپاه  مـديريت  هـاي   نابـساماني  از .آمـد  سـنجقي  آقـاي  عـصر . آمدنـد  ستاد و دفتر
 . است نگران خيلي ؛نمود جويي چاره

 اسـراي  به كمكهمچنين   و سپاه و ارتش اختالف مورد اماكن درباره .آمد نظران آقاي
 آقــاي. آمدنــد كــشور هــاي ســپاه عمليــاتي معاونــان از جمعــي. شــد صــحبت عراقــي تــواب

 من و زد حرف آنها طرف از]  مسئول معاونت عمليات نيروي زميني سپاه     [ ايزدي] مصطفي[
 احتمـال  .باشند آماده بايد گفتم و كردم صحبت صلح و جنگ فعلي وضع درباره آنها براي

 كمـي  و هـا   روحيـه  ضعف و كمبودها از .دارد جودو ولي ،است بعيد چه گر ،جنگ تجديد
 . گفتند انگيزه

 سـپاه  و ارتـش  مـسئله  و نيازهـا  و حفاظـت  دربـاره  .آمد ترابي] مصطفي[ تيمسار سرشب
ساعت هشت  . شد صحبت جاري كارهاي و دفتر درباره. آمد جنتي علي آقاي. شد صحبت

 . آمدم خانه بهو نيم شب 
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 ،زمـين  بـودن  خـيس  و سـرما  خـاطر  بـه . كردم مطالعه ها  خطبه براي ساعت ده و نيم صبح     تا

 و] امام جمعه آبـادان   [ جمي] غالمحسين[ آقايان خوزستان از. 1كردم ايراد كوتاه را ها  خطبه
 

هاي سرطاني تشبيه كرد  هاي مستكبران از ديدگاه قرآن و ائمه اطهار، اين قشر را به سلول  در خطبه اول، آقاي هاشمي در تشريح ويژگي- ١
 نتقاد از نتايج كنفرانسدر خطبه دوم نماز نيز درباره ا    . برند  كه با رشد نامتناسب در پيكر اجتماع از حاصل تالش اقشار مستضعف بهره مي             
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 جزايري آقاي. گرفتند تماس متضاد طور به اخير حوادث درباره] امام جمعه اهواز  [ جزايري
 كـه  - اصغر عصر. است مخالف جمي آقاي و دارد حمايت استاندار عملكرد به معترضان از
 ظهـر . آمـد  ديـدني  بـراي  اي  كمـره  ناصـر  آقـاي  .آمـد  – كند  مي كار ما زمين روي البرز در

 .1خواندم را ها گزارش شب. بودند مهمانمان بستگان
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 ،بـرف  خـاطر  بـه . دارد ادامـه  بـرف  بـارش  هـم  امروز وبود   باريده سنگيني برف ديشب
يازده  ساعت. شد  مي حركت آهسته خيلي و كرديم حركت تأخير با و رسيدند دير ها  ماشين

 مـسائل  دربـاره  .آمـد  خارجـه  وزير. بود شده تمام جلسه رسيدم كه    اي  خامنه اهللا  آيت دفتربه  
 روابط توسعه درباره .آمد چين در سفيرمان عصر. رفتم مجلس به ناهار. كرديم مذاكره لبنان
 اكرهمـذ  هواپيمـا  خريـد  و ايـم   خريـده  جنگ زمان در كه ويژه كاالهاي آوردن در تأخير و

 .است چين با روابط تحكيم ما سياست گفتم .كرد
 اي خامنـه  اهللا آيت از. آمد] مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي [ مهاجري حمسي آقاي

 ،خارجي سياست عليه تند مواضع و منتظري آقاي عليه روزنامه مقاله خاطر به كه داشت گله

 
        هـاي شـيعه     از ارسال نامه به رهبر اتحاد جماهير شوروي و همچنين درگيري گروه           ) ره(خلع سالح شيميايي پاريس، اهداف حضرت امام

ادگـاه  تواننـد نـسبت بـه فـردي كـه در ز             امام به عنوان يـك رهبـر الهـي نمـي          « : در بخشي از خطبه دوم آمده است      . در لبنان مطالبي بيان شد    
يابد تا  دوران طوالني حاكميت ماركسيسم را ناديده بگيرد و صريحاً به اشتباهات اين جريـان عظـيم تـاريخي     ماركسيسم اين شجاعت را مي   

در اين مقطع كه براي يك جريان تاريخي، چنين تحولي رخ داده است، بهترين كار اين بود كـه بـاب سـخن بـا                   . اعتنا باشد   اعتراف كند، بي  
شهامت گفتن حرف حق را پيدا كرده است، گشوده شود و تحقيقاً ضرورت داشت رهبري انقالب اسالمي با رهبري ايـن جريـان                       كسي كه   
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367هاي جمعه سال  هاشمي رفسنجاني، خطبه« كتاب ←»  .حرف بزند

اي براي تشكيل يك حزب سياسي جديد به  وزارت كشور تسليم  ان، تقاضا نامهمهندس مهدي بازرگ«:  راديو اسرائيل در اين روز گفت- ١
 نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حقوق ملت ايران را به عهده دارد، ولي گروه سياسـي      يمهندس بازرگان رهبر  . كرده است 

سـالمي روبـرو بـوده و هنـوز تعـدادي از همرزمـان او در       وي در يك سال اخير با فشار و تعصب مقامات دولتي به ويژه پاسداران حكومت ا            
حجت االسالم علي اكبر محتشمي، وزير كشور هفته پيش اخطار كرد، احزابي كه درخواست رسـمي تـسليم نكننـد و                     . برند  زندان به سر مي   

 تـاكنون هفـده حـزب و گـروه     :روزنامه كيهـان، چـاپ تهـران نوشـت    . تشكيل آنها مورد تصويب قرار نگيرد، اجازه فعاليت نخواهند داشت       
 ».اند سياسي تقاضاي اجازه كرده
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 مـرز  و حـد  بايد گفتم .كرد تكليف كسب روزنامه آينده براي وا. 1اند  نوشته او به تندي نامه
 گرفتـه  را چاپخانه زمين كه داد اطالع. گردد مشخص تبليغات بر حاكم سياست و اختيارات

 ايـران  چاپخانـه  تـرين  مـدرن  افتـادن،  راه صـورت  در كـه  شده وارده مدرني آالت ماشين و
 . كردم كار دفترم در ساعت هفت و نيم تا. بود خواهد
 .2آمـد  كشور وزير] پور  آقاي محتشمي [. رفتم وزيري نخست دفتر درقوا   سران جلسه به
 دربـاره  .شـود  اجـرا  جمهـوري  رياسـت  انتخابـات  از بعـد  شد قرارو   صحبت شوراها درباره
 دنبـال  جـديت  بـا ،  مجلـس  مـصوب  احـزاب  قانون مراعات با شد قرارو   شد مذاكره احزاب
 تـا  جلـسه . دادند گزارش را جاسوسي شبكهيك   كشف و آمدند اطالعات وزارت از. شود

 خانـه  بـه  تهـران  شـمال  هـاي   خيابـان  بنـدان   يـخ  و برف خاطر به .كشيد طول ده و نيم   ساعت
 .خوابيدم فوراً و رفتم مجلس به .نيامدم
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هشت  ساعت تا. نخوابيدم ديگر و خوردم سحري .كردند بيدارم پاسدارها بامداد پنج ساعت
 مـذاكره  بودجـه  اصـالحيه  دربـاره  .آمـد  الـويري ] مرتضي[ آقاي .دادم انجام را كارها صبح

 
هـاي سياسـي در ايـران را محكـوم كـرده              اهللا خميني اعدام    اهللا منتظري جانشين انتخابي آيت      آيت«:  بخش فارسي راديو بي بي سي گفت       - ١

اهللا خمينـي ارسـال داشـته     اي كه براي آيت ر نامهاهللا منتظري د طبق خبري كه در روزنامه اينديپندنت چاپ لندن انتشار يافته است آيت . است
هاي كوتاه مـدت محكـوم شـده     اند كه به دليل جرايم كم اهميت سياسي به حبس  گويد در بيشتر موارد اعدام شدگان كساني بوده         است، مي 

. انـد  ي از ايرانيان نيز بـا او هـم عقيـده   ها اعالم كرده و گفته است كه مطمئن است بسيار          عدامااهللا منتظري مخالفت خود را با اين          آيت. بودند
هـاي دفـاع از حقـوق         اهللا منتظري، هنگامي علني شده است كه اعتراضات روزافزوني توسط ايرانيان در تبعيد و نيز سازمان                 موضوع نامه آيت  

ه است كه موقعيت شخصي او      اهللا منتظري هنگامي مطرح شد      گيرد، ولي نامه آيت     هاي اخير در ايران صورت مي       بشر خارجي نسبت به اعدام    
 ».اش در ايران مورد حمله قرار گرفته است نيز توسط رقباي سياسي

هاي جمعـي   هاي متفاوتي از سوي رسانه هاي حزب اهللا و امل با واكنش هاي نماز جمعه در مورد درگيري  سخنان آقاي هاشمي در خطبه     - ٢
اند كه گويا آقاي هاشمي گفته است حزب اهللا و امل مرتكب جناياتي               نعكس ساخته اي م    اما آن را به شيوه     ،و محافل سياسي لبنان مواجه شد     

هاي تلفنـي از   هاي لبناني با تماس پس از انتشار اين خبر از سوي خبرگزاري جمهوري اسالمي، شخصيت    . اند كه ايران از آن بيزار است        شده
و شوراي فرماندهي حزب اهللا از جمله نسبت به ايراد چنين سخناني ابراز سيد حسن نصراهللا عض. اند هايي را مطرح ساخته گيري گله اين موضع

آيـا پـاداش    «: ارگان حزب اهللا نيز در تماسي با دفتـر خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي در بيـروت گفـت                   » العهد«سردبير روزنامه   . تعجب كرد 
 »  .س شوراي اسالمي ما را مجرم بشناسدخدمات حزب اهللا در حمايت از انقالب اسالمي بايد منجر به اين شود كه رئيس مجل
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 مبنـي  ،بودجـه  و برنامه و اقتصاد وزراي نظر درباره نمايندگان با جلسه شروع از قبل. كرديم
 صـحبت  مجلـس  تريبـون  از آن پخـش  ضـرر  و بودجـه  كـسر  هاي  بحث بودن سري لزوم بر

. مانـدم  جلـسه  در سـاعت ده ونـيم     تا. شود شور باره اين در عصر جلسه در شد قرار. كرديم
 . ماند مسكوتآن  خامي خاطر به ،بود گرفته را وقتمان جلسه سه كه نامه آئين اصالح طرح

 سـفر  از. آمدنـد  ارامنـه  نمايندگان باغوميان] آرطاوس[ و وارطانيان] وارطان[ ظهر از قبل
 گزارشـي . بودند رفته] منستانار[ گان  زد زلزله به كمك بردن برايآنها  . اند  برگشته شوروي
 منـاطق  و مظـاهر  از عكـس  آلبوم يك و ،است روسيه در كه را ارامنه كل رهبر نامه و دادند
 . آوردند زلزله هاي خرابي

محــسن [ از خوزســتان مــسائل دربــاره. آمــد اهــواز نماينــدهبيانــك ] امــين[ آقــاي ظهــر
 از ارز دالر هـزار  پانـصد  ،اهـواز  بيمارسـتان  تجهيز براي و كرد حمايت استاندار] رداماديمي

 كمـك  و گفـت  را جبهـه  وضـع  گزارش. آمد سعدي حسني آقاي عصر. گرفت دفاع سهم
 آموزشـي  هـاي   سياسـت . آمـد  صالحي تيپسر. تقاضا كرد  ترفيع فرماندهان براي و خواست
 . كنيم گيري سخت شد قرار ؛نمود انتقاد نظاميان زا بعضي تمكين عدم از و گفت را نظامي

 هفـت و نـيم     ساعت تا. بودند گرفته چلوكباب برايم محافظان. خوردم دفترم دررا   افطار
 در عيبـي  البـد  ؛ديدم خاموش را تهران از زيادي بخش. آمدم خانه به و دادم انجام را كارها
 .1است شده پيدا نيرو انتقال خطوط
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 آقـاي  .رسـيدم  اي  خامنـه  اهللا  آيـت  دفتـر  به بازسازي شورايجلسه   برايساعت نه ونيم صبح     
 مزاحمـت  اي  خامنه آقاي. شد بررسي كه داشت نظراتي قبلي مصوبات درباره و آمد رهبري

 
 ساعت 6 ساعت خاموشي روزانه به 3ها  در بسياري از مناطق تهران برخالف اعالم قبلي وزارت نيرو مبني بر   در اين روز ميزان خاموشي- ١

 وزارت 67در سال . گذراندند درجه زير صفر بدون برق و در خاموشي 7همچنين ساكنان برخي مناطق تهران، نيمه شب را با سرماي         . رسيد
ها را بـه  عنـوان    وزارت نيرو سردشدن هوا و مشكالت سوخت رساني به نيروگاه  . كرد  ها را براي اطالع عموم اعالم مي        نيرو جدول خاموشي  

 .دليل افزايش قطعي برق شهروندان اعالم كرد
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] واعـظ [ آقاي ورضوي   قدس آستان وفاتموق به نسبت ،خراسان در كشور وزارت مأموران
 .كنند مي تحريك را روستائيان  آنها؛كردند مطرح را طبسي

 عصر. كرد صحبت تسليحات خريدهاي دربارهو   آمد روحاني دكتر. رفتم دفترم به ظهر
 اطالعـات  وزارت اخير مسئله و روابط درباره. آمد تركيه در سفيرمان متكي] منوچهر[ آقاي
 خبرنگــار وا.  دادگــزارش، تركيــه در مــأموران افتــادن گيــر و منــافقي آوردن خــصوص در

 اخبـار انعكـاس    خصوص در كه خوبي تالش خاطر به .بود آورده را] تركيه[ صباح روزنامه
 مـصاحبه  او بـا   - سـال  عكـس  - گـرفتن  خـوب  عكـس  خاطر به و بود كرده حلبچهفاجعه  
 .1دادم انجام كوتاهي

 و جـاري  مـسائل  دربـاره  .آمدنـد  اصـفهان ]  الميجمهوري اس [ حزب ياعضا از جمعي
 دربـاره  .آمـد ] فرمانده نيـروي هـوايي ارتـش      [ ستاري تيمسار. داشتند التياسئو حزب آينده
 خـصوص  در پاكـستان  سـفارت  با همكاري اجازه و داشت مطالبي موشك و هواپيما خريد

 . خواست چيني تسليحات
 و عفت. رسيدم خانه به نه شب  ساعت .داشتيم اي جلسه مجلس نماينده روحانيان با شب
 .بودند رفته خارجه وزارت در ها افغان سمينار جلسهبه  فاطي
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 و سـاعت  يـك .  بـود  آمـده  زيـادي  برف ديشب .كرديم حركت مجلس طرفه  ب زود صبح
 گذاشـته  مالقـات  وقـت  افغـاني  مجاهـدين  رهبـران  با هشت عتسا .بودم راه در دقيقه چهل
 سمينار گزارش واليتي دكتر .دنبود منتظر آنها .رسيدم مجلس به تاخير دقيقه چهل با ؛بوديم

 .داد را خصوصي مذاكرات و
 انـه تگهف ائـتالف  سـخنگوي  رئـيس  ديمجـد ]  اهللا صـبغت [ آقـاي  .رفـتم  جلسه به سپس

 آقاي و ايران مقيم شيعه انهگتشه ائتالف سخنگوي خليلي آقاي و پاكستان] مجاهدان مقيم [
 اسـالمي  ماهيـت  درباره] اتحاد اسالمي افغانستان  [=  ها  گروه از يكي رهبر ] وقاد [امين قاضي

 
 .1389نقالب، دفتر نشر معارف ا» ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب ←  - ١
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 صـحبت  وحـدت  و سمينار از و اسالمي جمهوري هاي  كمك از رضايت و 1افغانستان جهاد
 بـر  و كردم صحبت مفصالً هم من و گفت سمينار خوب برگزاري از واليتي آقاي و كردند
. نمودم تأكيد شهدا هاي خانواده مراعات و خارجيان به امتياز ندادن و اسالم مراعات و اتحاد
 . كردم صحبت ،بودند آنها همراه كه افغاني خانم چهار با جلسه از بعد

 بـه  ،دارد را گـروه  تـرين  قـوي  كه رباني] برهان الدين [ كه داد اطالع واليتي دكتر آقاي
 . كند صحبت مذاكرات بست بن شكستن خصوص در ها روس با كه گفته ايشان

 دو ،شـهر  هـاي   خـسارت  جبـران  و طلبگـي  مدرسه ساختن براي .آمد ماهشهر جمعه امام
 جمعــه امــام. آورد جنــگ بــراي جــواهر و طــال مقــداري و گرفــت كمــك تومــان ميليــون

 مـورد  در نفـت  وزيـر  .گرفـت  توصـيه  و كمـك  فجر دهه تبليغات براي .آمد مسجدسليمان
. گرفـت  اجـازه  شهر بيمارستان ساخت براي منطقه كهنه هاي  لوله فروش پول نصف مصرف

 مـصرف  بـي  كهنـه  هـاي   لولـه  زيادي مقادير ] مسجدسليمان [منطقه نفت شدن تمام خاطر به
 . هستند آنها فروش دنبال منطقه اهالي كه است مانده

 حـزب  و ملـي  جبهـه  و جـاري  مـسائل  دربـاره  و آمـد  مـان   مقـدي  همـسايه  فتـوحي  آقاي
. آمـد  حجـازي  فخرالـدين  آقـاي  ظهر. گفت مطالبي] حزب ملت ايران  [=  فروهر] داريوش[
 كـم  از معمـول  مطابق و گفت كاپالن مورد در بودن مواظب لزوم و اروپا به سفر گزارشاز

 . داشت گله من توجهي
 .داد توضيح را اقتصادي دب وضع و آمد مركزي بانك رئيس] آقاي مجيد قاسمي  [ عصر

 صـنايع  كميـسيون  ياعـضا . بدهـد  پيـشنهاد  را حـل  راه و بگويـد  نماينـدگان  و امـام  به گفتم
 . گفتند صادرات امر تسهيل و صادرات توسعه ضرورت درباره .2آمدند

 
در آن طرف مرزهـاي     . گرفت  اي مي   هاي خودجوش مردمي هر روز بعد تازه         با آغاز حاكميت حزب كمونيستي خلق در افغانستان، قيام         - ١

 رفته رفته احزاب جهـادي از بطـن  . كردند افغانستان، در پاكستان و ايران، روحانيون مردم را به ادامه قيام عليه حكومت كمونيستي تشويق مي   
هـاي   در پاكستان، هفت گروه كه بعدها به ائتالف هفتگانه مشهور شد، محور فعاليت       . همين روحانيان، روشنفكران و مهاجرين به وجود آمد       

رهبران احزاب هفتگانه پيشاور عبارت بودند از آقايان برهان الدين رباني، گلبدين حكميتار، عبدالرسـول سـياف،            . مهاجرين و مجاهدين شد   
در ايران نيز شوراي احزاب هشتگانه كه مهمترينشان حزب حركت .  خالص، صبغت اهللا مجددي ، مولوي محمد نبي و گيالني مولوي يونس 

اهللا آصف محسني، عبدالعلي  مهمترين رهبران ائتالف نزديك به ايران، عبارت بودند از آقايان آيت. كردند اسالمي افغانستان بود، فعاليت مي
 . ويدمزاري و سيد محمدعلي جا

نايـب رئـيس   (حسين محلـوجي  ) رئيس(آقايان سيد محمد رضا امام زاده واقفي :   اعضاي كميسيون صنايع مجلس سوم عبارت بودند از     - ٢
 و سيد رضا اكرمـي،   ) مخبر( ، حسن مختاري    )منشي(، سيد رضا نوروز زاده و مصطفي مؤذن زاده          )نايب رئيس دوم  (، اسداهللا عابدي    )اول
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 عـالي   شـوراي  تـضعيف  از .رفـتم  ايشان دفتر به اردبيليموسوي   آقاي درخواست به شب
 جلـسه  در. خواسـتند  كمـك  خود بيشتر اختيارات و شورا تقويت براي و داشتند گله قضايي
 بـا  خانـه  راه در. كـرديم  تـصويب  را بحرانـي  مناطق اداره كيفيت ،مصلحت تشخيص مجمع

 .كرديم مذاكره اردبيليموسوي   آقاي مطالب درباره و شديم سوار ماشين يك در احمدآقا
 .خوابيدم و گرفتم را ت ده و نيم شبساع اخبار. كنند صحبت امام با شد قرار
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يازده  ساعت. ماندم مجلس در ساعت ده و نيم    تا. رسيدم مجلس بهساعت هفت و نيم صبح      
 از مجلـس  حيـاط  در. آمـد  مالقـات بـه    ونزوئال جمهور رئيس] آقاي كارلوس آندرس پرز   [

 قيمـت  بـردن  بـاال  منظـور  به اوپك هماهنگي و تقويت درباره مذاكرات. كردم استقبال آنها
 هم] روساي جمهور آمريكا و فرانسه    [ ميتران] فرانسوا[ و بوش ]جرج [است مدعي. بود نفت

 خوزسـتان  اسـتان  نماينـدگان  ظهـر . دارنـد  موافقـت  دالر 18 حـد  در نفت قيمت رفتن باال اب

  ابوالقاسم حسيني، محمد اسـماعيل دلبـري، مـسلم ميرزاپـور كلـشتري، وارطـان وارطانيـان، سـيد علـي اكبرطاهـايي،                    حسن جعفري، سيد 
 )اعضاء(مصطفي طاهري زاده و علي محقر 

 
 با رهبران مجاهدين افغانيمالقات
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1 آقـاي  [ مخـالف  اكثريـت . كردنـد  اسـتمداد  خوزسـتان  در اخيـر  فاتاختال درباره و آمدند
 دو شـد  قرار.  هستند استاندار طرفدار اقليت و معترضين حامي و استاندار]  محسن ميردامادي 

 جلـسه مجلـس    رئيـسه  هيأت عصر. 2بروند مشكل حل براي استان به گروه دو از نماينده نفر
 . آمدم خانه به سپس و كردم كار دفترم در ساعت هشت و نيم تا شب. داشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در شـركت جهـت    دعـوت  بـراي  احمـدآقا  همـسر  خـانم  فاطمه و امام دختر خانم فهيمه
 بـراي  و شـد  صحبت زنان جمعيت كارهاي درباره مقداري .آمدند فجر دهه در زنان سمينار
 .كردند استمداد مالي امور

 

 

آقايان امين بيانك، سيد رسول موسوي، سيد احمد موسوي، محمـد سـعيد             :  نمايندگان استان خوزستان در مجلس سوم عبارت بودند از         - ١
ي، عبدالحسين مقتدايي، محمد رشيديان، يونس محمدي، سيد عبدالـصاحب طـاهري موسـوي، سـيد مـصطفي فـارغ، حـسن رضـايي                   انصار

 .دوبنداري، محمد رضا بهمئي، سيد عباس موسوي، عبدالعظيم خزايي، جاسم جادري، سيدمحمد كاظم امام موسوي و نوراهللا عابدي

ديـدار  استاندار خوزستان با نمايندگان مردم خوزستان در مجلـس شـوراي اسـالمي        مادي  آقاي محسن ميردا   هيأتي از سوي معترضين به       - ٢
 نمايندگان مردم خوزسـتان نيـز پـس از ايـن ديـدار مـسائل عنـوان شـده را در مالقـات بـا آقـاي هاشـمي                              .كردند و مسائل را تشريح نمودند     

مايندگان مردم خوزستان با سفر به اين استان در ديدارهايي با اسـتاندار             در اين رابطه مقرر شد دو تن از ن        . رفسنجاني به اطالع ايشان رساندند    
قرار شد تا ورود اين هيأت به خوزسـتان، از سـوي معترضـين              . و معترضين، نظرات و پيشنهادهاي آنان را در رابطه با مسائل اخير جويا شوند             

ل دانشيار مديركل سياسي و انتظامي سـابق اسـتانداري، محمدرضـا       نمايندگان اعزامي به تهران آقايان كما     . هيچ گونه اجتماعي تشكيل نشود    
شمسايي مسئول كميته آب ستاد كربال، عباس هالكويي مديركل دفتر فني استان و عباس بذرافكن مسئول هيأت هفت نفره واگذاري زمـين          

 .بودند

 مالقات با رئيس جمهور ونزوئال 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
480  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 1989 ژانويه 19                   1409 الثاني جمادي 1  |   دي 29 پنجشنبه
 شـهبازي ] علـي [ آقـاي . رسيدم] كل فرماندهي نيروهاي مسلح   [ ستاد بهساعت نه و نيم صبح      

 فرمانـدهي  محـل  دربـاره  .آمـد  فروزنـده ] محمد[ آقاي. داد نظراتي ارتش امور درباره. آمد
 مطالعـه  ريش بهمن ساحل در اي  اسكله احداث براي گفتم. كرد استمداد اعتبارات و مهندسي

 و] سازمان صنايع دفاع  [=  ساصد هايخريد درباره گزارشي .آمد فالحيان] علي[ آقاي .كند
 وزيـر  ،ارتـش  نيـروي  سـه  فرماندهان از مركب نفره هشت هيأت. داد نظامي صنايع امكانات
 دربـاره  .آمدنـد  سياسـي  عقيدتي رئيس و قضايي سازمان رئيس و ستاد رئيس جانشين دفاع،
 تـشكيل  و من با مرتب جلسه خواستار. شد صحبت ديگر مسائل و ادغام ئلهمس و ارتش امور
 عقيـدتي ] رئـيس [ صـفائي  آقـاي  ظهـر . شـدند  199 مـاده  اعمـال  در فرماندهي مشاور گروه
 آقـاي  عـصر . داشـت  ارتش از حمايت جهت در سپاه و كل ستاد از انتقاداتي و آمد سياسي
 مـديران  از جمعـي محسن بـا    . داشت سپاه سازمان اصالح در تسريع بر تأكيد و آمد سنجقي
 و حقـوقي  امتيـازات  و مـالي  كمـك  خواستار و دادند توضيحاتي .آمدند سپاه نظامي صنايع
شيميايي، موشكي،   [= ر. م . شبه   مربوط پدافند و موشكي صنايع بر .بودند سياسي حمايت

 در .آمـدم  خانـه  هبـ  .مداد انجـام  را كارهـا  هفـت و نـيم     سـاعت  تا. كردم تأكيد ] راديواكتيو
 . كردم تماشا تلويزيون از» زندگي براي مردي«به نام  فيلمي .شدم معطل خيلي بندان راه

 
 1989 ژانويه 20                  1409 الثاني جمادي 12   |   دي 30 جمعه

 يكـي  ازدواج عقد. كردم مطالعه كشورها از بعضي نظامي ساختارهاي درباره .بودم منزل در
دسـتجردي رئـيس    [ وحيـد ] اهللا سـيف [ دكتـر  عـصر . بستم را لندن در سفارتمان دانكارمن از

 در داشـت  پيـشنهاد  و كرد مذاكره عراقي و ايراني اسراي به راجع .آمد] سازمان هالل احمر  
 . داشت مطالبي احمر هالل نيازهاي و لبنان درباره. شود تسريع اسرا آزادي

 مطـابق  ايـشان  .گفـت  امـام  بـا  منتظـري  هللا  آيـت  مالقـات  درمورد. آمد احمدآقا سرشب
 طور اين گفتند صحبت آخر در فقط امام و داشت انتقاداتي ها  ضعف و مشكالت از معمول

 مـسائل  مورد در. برگشت مالقات از راضي ايشان مجموع در ولي ؛نيست ديگوي  مي شما كه
 و سنمحـ  همـراه  عفـت . شـد  مـذاكره  راهكارها و جاري مشكالت و سپاه و ارتش و جنگ
 .رفتند فاطمه همشيره ديدنبه  فاطي
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 اصـفهان  وضـع  از يگزارشـ . آمد اصفهان دادستان رمضاني آقاي. رسيدم مجلس به تأخير با

 وجـود  سياسـي،  كـافي  توجهـات  عـدم  جمعه، امام حضور عدم ،علما اختالفدر خصوص   
ــات ــاهنگي و ابهام ــسئوالن ناهم ــا و م ــه ســفري كــه خواســت .داد نهاده ــنم اصــفهان ب  ؛ك
 .نمودم هايي راهنمايي

 جـذب . گفتنـد  را كار مشكالت و كشور پولي وضع و عملكرد. آمدند ها  بانك مديران
 و سـيما  و صدا همكاري عدم و آينده هاي  برنامه و التتسهي و خدمات توسعه و ها  نقدينگي
 . دادند توضيح را بانكي شبكه توسعه ضرورت
 نيـرو  فرماندهي همكاري عدم ازاو   .آمد هوايي نيروي خودكفايي معاون بازرگان آقاي

 بـراي . آمـد  اهـواز  نماينده موسوي آقاي. كرد استمداد تشويق و مالي امور براي كرد و  گله
 طرفـه  يـك  و نكـرده  كمكي كشور وزير گفت و كرد استمداد اهواز ختالفاتا مشكل رفع
 . دهيم تذكر شد قرار ؛كند مي عمل

 امـور  بر نظارت در حكيم] سيد محمد باقر  [ آقاي حكم مورد در .آمد آقامحمديآقاي  
آقـاي سـيد محمـد      [. شـد  مـذاكره  ايـران  مقـيم  عراقي معارض هاي  گروه بودجه و بدر سپاه

 بـراي  كمـك  و تقدير لوح آنجا عشاير براي و آمد ايالم از مهران و دهلران دهنماين] حائري
 محـل  همان در شهرها اند  خواسته كه آورد را دهلران و مهران مردم نامه و خواست كتابخانه

 . است شاكي جمعه امام محمدي و مرواريد آقايان اختالف از .شود بازسازي خود
 62 سـال  همـان  ،لبنان در ما هاي  گروگان كه داد عاطال. آمد كنيا جمهور رئيس فرستاده
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 شـيعه  اسير  90 با اسرائيلي اسير  سه و انگليسي هاي  گروگان مبادله خواستار و اند  شده شهيد
 . دنبياور را ما هاي گروگان آثار و نظر مورد اسراي اسامي گفتم. شد اسرائيل در

فرمانـده  [ فروزنـده ] محمـد [ وو ترابـري     راه وزيـر ]  آقاي محمد سـعيدي كيـا     [ شب سر
 اروميـه  درياچـه  در را فجر هاي پل از كيلومتر دو گرفتند اجازه .آمدند] مهندسي رزمي سپاه  

. اسـت  سـوريه  عـازم  واليتـي  دكتـر  .بود اي خامنه آقاي دفتر درقوا   سران جلسه. كنند نصب
 جذب ها  املي و حمايت اهللا  حزب شد قرار. شد بحث لبنان شيعيان مشكل حل كيفيت درباره
 غيـر  الجزايـر   1975 قـرارداد  شـد  قـرار  ،ژنو مذاكره درباره. شود گرفته نزاع يجلو و شوند
 . شوند آزاد عراقي اسير تعدادي و يابد ادامه مذاكرات و باشد خدشه قابل

 دكتـر  و]  وزير بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي        [ مرندي] عليرضا[ دكتر شب آخر
 هـاي   دانـشكده  دربـاره  اخـتالف  حـل  بـراي ]  آزاد اسـالمي   رئيس دانشگاه [ جاسبي] عبداهللا[

) دانـشگاهي ( واحد 13 از واحد 10 خواهد  مي مرندي. آمدند اسالمي آزاددانشگاه   پزشكي
 درو   شـوند  ادغـام  هم در واحد چند حداكثر گفتم ؛كند تعطيل بيمارستان كمبود بهانه به را

 .رسيدم نهخا به وقت دير .بپذيرند دانشجو كمتر آينده هاي سال
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سـاعت ده   تـا . نبـود  مهمـي مطلـب   ها گزارش در .رسيدم مجلس بهساعت هفت و نيم صبح     
 نماينـده  ] آقـاي حـسن رضـايي دوبنـداري       . [برگـشتم  دفتـرم  بـه  .بودم علني جلسه در صبح

. كننـد  سـئوال  خوزسـتان  مـسائل  دربـاره  كـشور  وزير از هندخوا  مي گفت و آمد انديمشك
 هـاي   دفينـه  از اطـالع  مـدعيان  بـه  كمـك  بـراي و   آمد] نماينده نور [ نوري ناطق احمد آقاي

 بـا  برخـورد  كيفيـت  دربـاره . آمـد  بافـت  نماينـده  اسالمي] يداهللا[ آقاي. كرد توصيه باستاني
 . شود اجرا مطبوعات قانون گفتم. رسيدپ مربوط كميسيون در نشريهانتشار  امتياز متقاضيان
. آمدنـد  نيـا   انيبحسـ ] حـسين [ و پـور   فردوسـي ] اسماعيل[ باهنر،] محمدرضا[ آقايان ظهر
آقايـان   عـصر . شـد  مـذاكره  جـاري  هـاي   سياسـت و   قـضايه  قـوه  جمهـوري،  رياست درباره

 اي  ستههـ  انرژي با تحقيقات هماهنگي درباره .آمدند اي  هسته صنايع از استكي و شاهمرادي
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 كميـسيون  كار پيشرفت گزارش .آمد نوري عبداهللا آقاي. كنند همكاري گفتم ؛شد صحبت
 انتقـاد  روحانيت عليه مرموز هاي  حركت از. داد را مسلح نيروهاي هماهنگي و ادغام بررسي

 . گرفت قرار توجه مورد راهكارهايي ؛كرد جويي چاره و
 و وفـاداري  اظهـار  .آمدنـد  راديكـال  جريـان  سران از جمعي ،عشاء و مغرب نماز از بعد
 گفـتم  .شـدند  همكـاري  راه ادامه خواستار و نمودند ها  سياست اجراي در همكاري آمادگي
 بينانـه  واقع غير و افراطي شعارهاي بعضي از و است مردم رفاه و زندگي تأمين ما مهم مسئله
 و اي  خامنـه  اديهـ   آقايـان  ؛شـود  بررسـي  هيـأت  اقـدامات  راهكارهاي شد قرار. كردم انتقاد

] محـسن [ ،زاده اصغر] ابراهيم[ ،سالمتي] محمد[ ،الري موسوي] عبدالواحد[ ،بيات] اسداهللا[
 . بودند ...و نوربخش

را  منافقين سران از يكي] سعيد شاهسوندي [ مصاحبه. رسيدم خانه بهساعت هشت و نيم     
 مهمـان  هـا   هبچـ . 1اسـت  مفيـد  و جالـب  ؛دادم گـوش  شـده  دستگير مرصاد] عمليات[ در كه

خ شام تنهايي .بودند
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 انگـشتان  دكترهـا . رفتـيم  امـام  خـدمت  اي،  خامنـه  اهللا  آيـت  همـراه ساعت هشت و نيم صبح      
. انـد   درآورده ،رفتـه   مـي  فـرو  گوشـت  در ناخن چون ؛كردند  مي پانسمان را پاهايشان شصت
 مـصوب  هـاي   سياست نويس پيش ،اي  خامنه آقاي .كنند  مي مصرف مسكن و دارند هم درد

 خـارجي  متخصـصان  و ارز به نياز و كمبودها درباره .دادند امام به را بازسازيعالي   شوراي
 امـام  بـا  ،سـپاه  و ارتـش  آينده كردن مشخص در تسريع لزوم و پيچيده صنايع از برخي براي

 .كنند فكر شد بنا ؛كرديم صحبت

 
 13582در روزنامه كيهان شماره ) منافقين(يران  متن كامل مصاحبه تلويزيوني سعيد شاهسوندي عضو مركزيت سازمان مجاهدين خلق ا           - ١

ها و نحـوه جعـل    هاي منافقين در تحريف واقعيت در اين مصاحبه، شاهسوندي درباره شيوه.  چاپ شده است16 صفحه   1367 بهمن   3مورخ  
هـا قبـل از    نيست و مدتراديو صداي مجاهد، در پي پخش اين اعترافات، گفت كه وي عضو مركزيت سازمان . اسناد اعترافاتي كرده است  

 .كرد و به نامبرده لقب عنصر خيانتكار داد سازمان اخراج شده و در اروپا زندگي مي
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رئيس قوه  [ اردبيليموسوي   آقاي شخص و قضاييعالي   شوراي تقويت لزوم درباره من
 گفتنـد  امـام  .كـردم  صـحبت  ،قـضائيه  قوه از اخيرشان انتقادهاي از بعد ،امام ازسوي] قضائيه
 آمـدن  حركـت ه  بـ  در را خـودش  اثـر  انتقـادات  كه ست ا اين نظرشان گويا ؛است زود هنوز

 . 1شود جبران به اقدام سپس و بكند قضايي دستگاه
 نيروهاي درباره راه در. رفتيم جمهوري رياست مقر به هم با اي  خامنه يت اهللا آ ماشين در
 طـور  بـه  عصر تااين بارش    و باريد  مي برف. دهيم ادامه را بحث شد قرار .شد مذاكره مسلح

 بانـك  رئـيس  و دارايـي  وزيـر  حـضور  بـا ] در جلسه شوراي بازسازي   [. داشت ادامه متناوب
 وزيــر حـضور  بــا و شـد  صـحبت  هــا ماليـات  و مــالي و پـولي  هـاي  سياســت دربـاره  مركـزي 
 تـسهيالت ايجاد   خبر .2شد تصويب آنها ورود آزادي اعالن براي جديدي ليست ،بازرگاني

 كارهـاي  وكردم   استراحت. فتمر مجلس به ناهار از بعد .دادندرا   دستي صنايعادرات  ص در
 .  دادمانجام را دفتر

. كـرد  جـويي   چـاره  و گفـت  چشم جراحي امكانات كمبود از .آمد سجادي دكتر عصر
 قرينـه  پيونـد  جراحـي  بـراي  را چهـارنفر  و داده انجام قرنيه پيوند عمل هفتصد تاكنون گفت
 گلـه  ،شود  مي اعزام رجخا به مريض ،عمل ابزار كردن وارد جاي به اينكه از و كرده تربيت
 كننـد   مي جراحي عمل روز دو فقط هفته در ،امكانات و ابزار كمبود خاطر به گفت .داشت

 چشم معاينه براي كه خواست وا. دهد  مي انجام را اداري كارهاي ،پرسنل كمبود خاطر به و
 . بروم بيمارستان به

 بكـارگيري  لـزوم  و طقـه من نيازهـاي  از.آمـد  پـاوه  نماينده] آقاي علي محمد بابا خاصي    [
ـ  روحـانيون  بـه  توجـه  و بـومي  نيروهاي  منتخـب  نماينـده  روحـاني  فخـر  آقـاي . گفـت  ردكُ
 از وكيلي آقاي. كرد استمداد ؛است نگران اش نامه اعتبار شدن رد احتمال از. آمد كردكوي

 
هايي كه تاكنون در آن شورا با  كليه پرونده«: اي به شوراي عالي قضايي چنين نوشتند  در نامه1367در تاريخ اول بهمن ) ره( امام خميني - ١

اسالم آقايان نيري و رئيـسي قـرار دهيـد تـا هـر چـه            حجج  جراي حكم خدا تأخير افتاده است، در اختيار         كمال تعجب راكد مانده است، و ا      
نمايم كه جهات شرعيه را كامالً رعايت  به آقايان نيري و رئيسي هم سفارش اكيد مي. زودتر حكم خدا را اجرا نمايند كه درنگ جايز نيست

هـا در بخـش    مـتن ايـن نامـه   . هاي تذكرآميز به قوه قضائيه نوشته بودنـد   دي، نامه27 دي و 23پيش از آن نيز حضرت امام در مورخ  » .نمايند
 .ضمايم همين كتاب آمده است

الستيك، كره، فيلم و زينك، شيرخـشك، غـذاي كـودك، ماشـين حـساب و      :  هشت قلم كاالي آزاد شده در اين جلسه عبارت بود از   - ٢
 .كامپيوتر
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 بـه  توجـه  عـدم  زا. گفـت  را جنـگ  مجروحـان  بـه  خود خدمات   و آمد درمان و امداد ستاد
 .است شاكي جانبازان اداره رد ايشان
 
 
 1989 ژانويه 24                 1409 الثاني جمادي 16   |  بهمن 4 شنبه سه

 
 ديـشب . رفـتم  مجلـس  به زود صبح. خوردم سحري خرما و شير با .شدم بيدار صبح نزديك
 جلـسه  بـود  قـرار . نداشـتيم  مهمـي  مطلـب  ها  گزارش در. بود لغزنده ها  خيابانو   باريده برف

 شـده  توزيـع  ديـر  جلـسه  دستور چون ولي ،شد تشكيل جلسه. باشيم داشته علني غير رسمي
 را مانـده  عقـب  كارهـاي  دفتـرم  در. كـرديم  موكـول  پنجشنبه روز به و تعطيل را جلسه ،بود

 . 1دادم انجام
 

مهدي بازرگان نخست وزير اسبق ايران در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود بـراي نخـستين بـار بعـد از               «: د خبرگزاري آلمان گزارش دا    - ١
وي همچنين اعالم كرد كه حزب      . جنگ را خاتمه دهد   ] 1361 [= 1982خواست در سال      هفت سال، گفت كه آيت اهللا روح اهللا خميني مي         

از وزير كشور، در چارچوب حركت ايران در جهت اعطـاي آزادي  » اغ سبزچر«نهضت آزادي  به رهبري وي قصد دارد به محض دريافت     
باشـد، ايـن حـزب نـامزد خـود را بـراي       » مطلـوب « اگـر شـرايط   : بازرگان گفت. هاي خود را در سراسر كشور آغاز كند      بيان بيشتر، فعاليت  

مـا حـزب را در تمـام        « : گفـت » تهـران تـايمز   «بـان   بازرگان در گفتگو با روزنامه انگليسي ز      . انتخابات رياست جمهوري معرفي خواهد كرد     
هايمان را به مردم معرفي كنيم، مردمـي كـه رأي خـود را خواهنـد                  سطوح در سراسر كشور سازمان خواهيم داد تا از اين طريق بتوانيم برنامه            

 اجراي قانون در مورد احزاب سياسي كـه       وي ادامه داد كه از    » .داد، اگر اين رأي موافق ما باشد، طبيعتاً ما حق تشكيل دولت خواهيم داشت             
هاي نهـضت آزادي جهـت متقاعـد          در مورد تالش  . نمايد  كند، استقبال مي    امكان شركت احزاب با صالحيت را در فرآيند سياسي فراهم مي          

ران، بازرگـان  كردن مقامات كشور به پايان دادن به جنگ با عراق پس از عقب رانده شدن نيروهاي آن كـشور از قـسمت اعظـم اراضـي ايـ       
او مالقاتي . ، جنگ را خاتمه دهد1982 مه 24خواست پس از آزادي خرمشهر در      خميني مي ] امام[ ادعاي قبلي خود را تكرار كرد و گفت         

. را كه در آن زمان با اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس داشت و ابراهيم يزدي، وزير خارجه پيشين نيز در آن حاضر بود، يادآوري كرد                         
خواهيم در اين مرحله جنگ را خاتمه دهيم و امام  نيز همـين عقيـده را دارد و     در آن جلسه آقاي رفسنجاني گفت كه ما مي        : زرگان گفت با

به آقاي رفسنجاني گفته شد زماني كه نيروهاي ايران، قواي عراق را كه هزاران كيلومتر از خاك ايـران را                    » .خواهد  رژيم عراق نيز صلح مي    
» .راند، از نظر موافق مردم برخودار است، ولـي اگـر مـا وارد خـاك آنهـا شـويم، وضـع بـرعكس خواهـد شـد               بودند، عقب مي  اشغال كرده   

» .كنيم ها و تمناهاي ما آقاي رفسنجاني به ما گفت كه نبايد ناراحت باشيم، چون ما هم مثل شما فكر مي پس از همه خواهش« بازرگان گفته 
حزب رسمي  . د، نهضت آزادي تنها حزب به رسميت شناخته شده در ايران بوده است            ش اسالمي منحل    از دو سال پيش كه حزب جمهوري      

هاي سرشناس كه خود نظير احـزاب   در داخل سلسله مراتب زمامداري ايران وجود ندارد، اما چندين جناح موجود است كه گرداگرد چهره          
تر را منزوي كنـد،   هاي افراطي با دادن فرصت صحبت به مخالفان ميانه رو، جناحايران ظاهراً اميدوار است كه      . اند  كنند، در حركت    عمل مي 

 .31، صفحه 5/11/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، » .اما اين چارچوب سياسي جديد قرار است كه كنترل شود
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 پـذيرفتن  دربـاره  .آمـد ] رئيس سازمان انـرژي اتمـي     [ امراللهي] رضا[ آقاي ظهر از پيش
 سـازمان  از شـنبه روز   شـد  قـرار  و كـرد  مـشورت  اي هسته انرژي سازمان رد متخصص افراد

 فرانسه به سفر گزارش .آمد] نماينده مشهد [ آبادي صالح] قربانعلي[ آقاي ظهر. نمايم بازديد
 و انـد   شده پارلماني بيشتر روابط خواستار آنها .داد را  آن كشور  پارلمان ياعضا با مذاكره و
 نـسبت  انتقاداتي سرانجام و گفتاز كشور    خارج تبليغات در خارجهامور   وزارت ضعف از
 مخـالف  اسـتاندار  بـا  خراسـان  نماينـدگان  خـط  دو هر شد معلوم .داشت خراسان استاندار به

 . اند شده
 بـراي  و اند  آمده ديگر جاهاي و تركيه از كه جراحي متخصص پزشكان از جمعي عصر
 منـد   گلـه  بهداشـت  وزارت از آنهـا   . دآمدنـ  ،هـستند  ارزيـابي  معطـل  ،تخصص تأييد گرفتن
 آقـاي  .انـد    آمـده  تركيـه  از بقيـه  و هنـد  از يكـي  و يوگسالوي از يكي ،مصر از يكي ؛بودند

 مجلـس  از مـن  احتمالي رفتن خبر از نگراني و مخالفت اظهار .آمد صدقياني] قاسم مهرزاد [
 .باشم مجلس در من است الزمكه  است معتقد و نمود

 كتـابي  صـورت  بـه  را من هاي  سخنراني از بخشي. آمد خرداد 15 دايبن از خسروي آقاي
 معلوم. است مندرج هم در مطالب. ندارد فهرست. نيست خوب كتاب چاپ .اند  كرده منتشر
 دفتـرم . نـدارد  تيـراژ  و فـصل  سـر  ،شده ايراد مناسبت چه به و كجا و كي ها  سخنراني نيست
 . كنند تهيه فهرست و مقدمه ،قيهب براي گفتم. نگرانند  و آنها كنند متوقف گفته

 حـسين  آشـيخ  بـه  خواسـت  مـن  از و آمـد  كرمـان  نماينـده  زاده ذنؤمـ ]  مصطفي[ آقاي
 .كنند مجلس صرف را وقت بيشتر و نپردازد رفسنجان كارهاي به خيلي كه بگويم هاشميان
  .است آن ساختن صدد در حسين آشيخ كه است رفسنجان فرودگاه با مخالف
 جلـسه  بـه  افطار از بعد كسالت، خاطر به و كردم كار هشت و نيم   ساعت تا. كردم افطار
 و خـورديم  كـاهو  و كـرديم  تماشـا  فيلمـي . آمـدم  خانـه  بـه . نرفتم مصلحت تشخيص مجمع

 .خوابيديم
 

 1989 ژانويه 25            1409 الثاني جمادي 17   |   بهمن 5 چهارشنبه
 

 نامـه  اعتبـار . بودم علني جلسه درت يازده   ساع تا. رسيدم مجلس بهساعت هفت و نيم صبح      
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 گرفته قرار اعتراض مورد كه بروجردنماينده   و گلپايگان نماينده] آقاي ابوطالب محمودي  [
بـه   راه وزارت مـديران  از يعـ جم ظهـر . شـد  رد دومـي  و تـصويب  اولـي  .بود مطرح بودند،
 . داشت جلسهمجلس  رئيسه هيأت عصر. 1كردم صحبت آنها براي .بودند آمده مالقات

 اندازي  راه زودي به ،سرچشمه مس مجتمع دوم كوره است بنا گفت و آمد احمد اخوي
 كه سازند مي فرسوده هاي الستيك از الستيكي لوله نوعي آلمان در كه داشت خبري و شود
 خيلـي  .دهـد   مي نفوذ را آب كه اي  قطره آبياري جاي به ،شود  مي استفاده تراوا آبياري براي
 كـردم  كـار  دفترم در هشت و نيم   ساعت تا .است ارزان و دارد جويي  صرفه بآ مصرف در
 .آمدم خانه به سپس و

 
 

 1989 ژانويه 26               1409 الثاني جمادي 18   |   بهمن 6 پنجشنبه
 

 جلـسه  برنامـه  خـاطر  به امروز  .رفتم  مي] كل قوا  [فرماندهي دفتر به پنجشنبه روزهاي معموال
. شـد  لغـو  رسـالت  روزنامه كارشكني خاطر به هم علني غير جلسه و نرفتمس  مجل علني غير

 . خواندم را ها گزارش ظهر تا. رفتم دفترم بهساعت نه و نيم 
 دربــاره. آمــد اســتخدامياداري و  ســازمان رئــيس رضــوي] ســيد منــصور[ آقــاي ظهــر
ــ ادغــام از حمايــت خواســتار و داد توضــيحاتي اداري ســازمان اصــالح هــاي طــرح  ضيبع

 .... و دفـاع  و سپاه كشاورزي، و جهاد معادن، و صنايع هاي  وزارتخانه منجمله ،  ها  وزارتخانه
 .شد

 
سپس آقاي هاشمي . ران كل وزارتخانه ارائه كرد در اين ديدار ابتدا آقاي محمد سعيدي كيا وزير راه و ترابري، گزارشي از همايش مدي- ١

آهـن   راه. هـا ادامـه دارد   ها و در خطوط مقدم را به خوبي شاهد بوديم و هنوز هم اين پشتيباني وقفه شما در پشت جبهه   هاي بي   تالش« : گفت
هـا و   آهـن و پـل   اهـداف دشـمن، راه  اين در حالي بود كه يكي از  . جمهوري اسالمي در نقل و انتقال امكانات جنگي، خدمات عظيمي كرد          

آهـن ضـعيف    دانيم كه كشور از نظر خطـوط راه   مي. نقاط حساس انتقال نيرو بود و برادران ما به خوبي از عهده انجام اين مسئوليت برآمدند               
آهن استفاده  ه از راهحق مردم است ك. در كشوري با اين وسعت، نبايد عمده نقل و انتقاالت به  وسيله كاميون و سواري صورت گيرد. است
يكي از وظايف مهم وزارت راه و ترابري، ايجاد ارتباط بين شرق و غـرب             . كند  آهن حضور پيدا بكند، تحول ايجاد مي        هر جا كه راه   . بكنند

نـشر  دفتـر  » ،1367هـاي سـال     هاشمي رفـسنجاني، سـخنراني    « كتاب   ←» .و شمال و جنوب به وسيله راه آهن است كه اميدواريم انجام شود            
 .1389معارف انقالب، 
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 بـه  سـفر  انتظـار  و آنجا وضع گزارش. آمد مجارستان در سفيرمان گلپايگاني آقاي عصر
 جمعه امام شيرازي] سيد عبداهللا [ آقاي. كرد مشورت روابط سطح درباره و داد را  كشور آن

 وحـدت  حفـظ  و منتظري اهللا  آيت تقويت و قضايي دستگاه اصالح خصوص در ؛دآم مشهد
 . كرد توصيه

 اسـتمداد  ليبـي  بـه  پارلماني هيأت سفر مخارج درباره .آمد خلخالي] محمدصادق[ آقاي
 راجـع . آمـد و بودجـه     برنامه كميسيون از]  نماينده جيرفت [ جهانگيري] اسحاق[ آقاي. كرد
هشت و نيم شب     تا. پرسيد بودجه اصالحيه در دفاعي اعتبارات از تومان ميليارد پنج كسر به
 . آمدم خانه بهو  كردم كار دفترم در

 
 

 1989 ژانويه 27                   1409 الثاني جمادي 19   |   بهمن 7 جمعه
 

 .بدهنـد  اجـاره  ،نفروشـند  را منزلـشان  گفـتم . آمدنـد  ها  بچه و فاطي و محسن .بودم منزل در
 دربـاره . هـستند  اي  اجـاره  خانـه  در و كننـد  سكونت روند  نمي خودشان ،ندارند يتامن چون

 گـزارش  .آمد بينا  توكلي] ابولفضل[ آقاي. شد صحبت محسن با قم البرزهاي    زمين كارهاي
 داده را سـئواالت  جـواب  و كـرده  سـخنراني  دانـشجويان  سـمينار  در .داد را آمريكـا  به سفر
 . است ردهك دعوت]  عليرضا[ فرزندش. است

 مـسلمانان  مـشكالت  دربـاره . آمد رحيميان] محمدحسن[ آقاي همراه مهري آقاي عصر
 فعاليـت  كويـت  انقالبيـون  ،قطعنامـه  پذيرش از بعد. كرد جويي  چاره و گفت كويت انقالبي
 نگران ديگر ايران جانب از چون ،كرده زياد آنها بر را فشار كويت حكومت ولي ،كنند نمي

 . نيست
 معتقـد  .گـردد    برمـي  فردا گفت و داد را سوريه به سفر گزارش. آمد واليتي دكتر آقاي

 افغانـستان  مـورد  در . هـستند  اهللا  حـزب  و امـل  نـزاع  ختم و تفاهم خواهان ها  طرف همه است
 هـا   افغـان  و شـوروي  مـسائل  مـورد  در كـه  آيد  مي ايران به شوروي از هيأتي زودي به گفت

نماينده دبيركل سازمان   [ الياسون] يان[كه   گفت .است راضي كار پيشرفت از .شود صحبت
 .است رفته راضي ايران از]  ملل
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 از را كارها. نرفتم بيرون خانه از. باريد  مي شب تا هم امروز.  بود باريده سنگيني برف ديشب
 امـام  دفتر آشپزخانه از ناهار. رفتند زنان كنگره به فاطي و عفت. ادمد انجام ،آوردند مجلس
 . آوردند
 بنيـاد  خـصوص  در مـشورت  بـراي  ،مظاهري] طهماسب[ و باقريان] محمد[ آقايان عصر
 در مستـضعفان  بنيـاد  كـل  كه دادند نظر امام اشاره با .آمدند مستضعفان بنياد و زدگان جنگ
 ؛كنـد  كمـك  دولـت  بايد و دهد  نمي كفاف هم باز لبتها ،گيرد قرار جنگ جانبازان خدمت
 . كردم موافقت
 و هـا   برنامـه  خـصوص  در. اسـت  تركيـه  به سفر عازم .آمد] وزير كشور [ محتشمي آقاي
 اطالعـات  و امنيـت  امـور  بـراي  تركيـه  و پاكستان ،ايران جانبه سه كميسيون تشكيل پيشنهاد
 مـأموران  مـورد  در نماينـدگان   ظـرات ن بـه  توجـه  دربـاره  و دادم موافـق  نظـر . كرد مشورت
 .1دادم تذكر كشور وزارت

 
 

 1989 ژانويه 29               1409 الثاني جمادي 21   |   بهمن 9 يكشنبه
 
 از پوشـيده  هـا   خيابـان . دارد ادامـه  و شـده  شـروع  پريشب از برف .رفتم مجلس به زود صبح
  از بعد. كرديم كار يكسره ظهر تا .بود دستور در بودجه اصالحيه. است خلوت نسبتاً و برف

 
وگوهاي فشرده هفته آينده كه از مسائل پناهندگان ايراني          تركيه و ايران خود را براي گفت      «:  خبرگزاري رويتر در اين باره گزارش داد       - ١

يران دوشنبه آينده  علي اكبر محتشمي وزير كشور ا     . كنند  شود، آماده مي    ضد رژيم و شورشيان كرد گرفته تا قاچاقچيان هروئين را شامل مي           
براي يك ديدار پنج روزه و ميرحسين موسوي نخست وزير جمهوري اسالمي ايران در ماه فوريه آينده براي گفتگو با مقامـات تركيـه وارد       

مـا يـك مـرز طـوالني بـا ايـران       . ها است كه منتظر ديدار محتشمي هستيم ما مدت : يك منبع به خبرگزاري رويتر گفت     . شوند  اين كشور مي  
بط تجاري خوب خود را با دو كشور حفظ كرد، اما به گفتـه      اتركيه در اثناي جنگ ايران و عراق، رو       . داريم و مشكالت زيادي وجود دارد     

 هزار  ايراني 700هاي تعدادي از    ايران از  فعاليت   . يك منبع، بعضي مشكالت در روابط تهران و آنكارا از زمان آتش بس افزايش يافته است               
تركيه در اكتبر گذشته دو ديپلمات ايراني را بعد از اين كـه پلـيس آنهـا را مـتهم بـه       . اند، شكايت دارد    نقالب به تركيه فرار كرده    كه بعد از ا   

آنكـارا بعـداً   . تالش براي ربودن يك ناراضي ايراني و انتقال وي به ايران در درون صندوق عقب يك اتومبيل كرد، از تركيـه اخـراج كـرد                
 .15، صفحه 8/11/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، مورخ : منبع» . مبني بر همكاري تركيه با تروريسم رد كرداتهامات ايران را
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  اي از پيش نويس برنامه مالقات رئيس مجلس شوراي اسالمينمونه
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 . شد تمام تا كرديم كار ساعت دو هم ظهر
. 1كـردم  صـحبت  ،بودنـد  آمـده  مجلـس  بـه  كـه  مازنـدران  بسيجيان از جمعي براي ظهر
 چنـد  هاي بررسي نتيجهو   آمد نوري عبداهللا آقاي عصر اما ،كرديم لغو را امروز هاي  مالقات
 . آورد را مسلح نيروهاي سازمان درباره ماهه

 و اسـتان  اخيـر  مـسائل  از. آمـد  خوزسـتان  اسـتاندار ] آقاي محسن ميردامـادي   [ شب اول
هـشت   سـاعت  تا .داد گزارش استانداريشان به نسبت مسئوالن از نفر يكصد حدود اعتراض

 .آمدم خانه به و كردم كار دفترم درونيم شب 
 
 

 1989 ژانويه 30              1409 الثاني اديجم 22   |   بهمن 10 دوشنبه
 

 جلـسه  ظهـر  از بعـد  دو سـاعت  تـا . رسـيديم  جمهـوري  رياست مقر بهساعت نه و نيم صبح      
 بـه  ها  كارخانه براي خام مواد ورود درباره مربوط وزراي حضور با. داشتيم بازسازي شوراي
 آينـده  هفتـه  در معيجـا  طـرح  يـران، وز از جمعـي  شد قرار. كرديم بحث ،آزاد ارز صورت
 و صـادراتي  ارز بـا  بعضي و دولت كنترل تحت و دولتي ارز با توليدات از برخي كه بياورند
 . شود انجام يك، هر خاص شرايط با آزاد ارز با برخي
آقاي الديـسالو   [ با سپس ورا انجام دادم     كارها. داشتم كوتاه استراحت. رفتم مجلس به

 مبـارزه  و روابط توسعه درباره ها  صحبت.  كردم قاتمال چكسلواكي وزير نخست] آدامتس
 تـاالر  از سـپس  .پـذيرفتم  كه كرد ابالغ را مجلسشان رئيس دعوت وا. بود شيميايي سالح با

 . رفت و كرد بازديد مجلس
 -و انقالب جهاني [ زنان المللي بيننگره ك در صحبت براي فرهنگ تاالر به پنج ساعت

 
 در اين ديدار كه جمعي از رزمندگان، مسئولين و مربيان مجتمـع آموزشـي شـهيد كـشوري قـائم شـهر بـه همـراه گروهـي از بـسيجيان                                - ١

جوانان مازندران در دوران دفاع مقدس مايه افتخـار مازنـدران و   «: ور داشتند، آقاي هاشمي گفتشهرستان محمود آباد استان مازندران حض    
شما بسيجيان صاحبان اين مملكت هستيد، شما با .  همه جا براي ما مايه قوت قلب و براي دشمن مايه وحشت بود  25لشكر  . كل كشور بودند  

ايد، بايد براي حل مشكالت  شما برادران بسيج فقط براي جنگ بسيج نشده.  شديداي كه از مملكت كرديد، باعث حفظ انقالب         دفاع جانانه 
هـاي سـال    هاشمي رفسنجاني، سـخنراني « كتاب ←» .توانيم مشكالت خود را حل بكنيم    ما با حركت مردمي مي    . كشور نيز پيش قدم بشويد    

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367
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 مالقات با نخست وزير چكسلواكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سـئواالت  بـه  و كـردم  صـحبت  جامعـه  بهسازي از قبل خودسازي بارهدر .رفتم] اسالم -
 .آمدم خانه به شب. 1دادم پاسخ

 
: ايشان گفت. هاي اجتماعي، مورد تأكيد قرار داد ها و اهميت حضور وسيع آنها را در فعاليت صيل خانم آقاي هاشمي مسأله اشتغال و تح- ١
ســاختن جامعــه و مثمرثمــر بــودن در آن،مــستلزم ايــن اســت كــه ســازنده . خودســازي فــردي و بهــسازي جامعــه جــدا از يكــديگر نيــستند« 

آنهـا اگـر    . ها نيز از اين امر مـستثني نيـستند          خانم. خود را به جامعه منتقل نمايد     هاي    جامعه،خودسازي و تزكيه كرده باشد تا بتواند صالحيت       
» .هاي الزم بوده و در درجه اول خودسازي كرده باشند بخواهند در خانواده و در جامعه خود مفيد و مؤثر واقع گردند، بايد داراي صالحيت

هـاي اجتمـاعي متـذكر      را در مورد نحوه حضور زن در جامعه و فعاليتآقاي هاشمي سپس اشتراك و اختالف ديدگاه اسالم و دنياي غرب 
هـاي مـا موقعيـت اجتمـاعي بيـرون از خانـه را بـه حـد كـافي كـسب                  هنوز خانم «: ها گفت   شد و در بخشي از سخنانش پيرامون اشتغال خانم        

بـراي  . ريـزي كـافي نـشده اسـت     ي كه دارند، برنامههاي طبيع ها در خارج از مسئوليت در نظام ما براي پر كردن صحيح وقت خانم. اند  نكرده
دهنـد، بـه    هـا تـشكيل مـي    جامعه اسالمي ما بايد از نيروي انساني خود كه بخشي از آن را خانم          . ها، هيچ منع شرعي وجود ندارد       اشتغال خانم 

اگر فكر كنيم كـه  . امور جامعه داشته باشند ها بايد حضور فعال و وسيعي را در اجتماع و اداره              برداري كند و خانم     طور وسيع و مطلوب بهره    
استعداد . هاي زندگي منطبق نيست داري و بزرگ كردن چند بچه شود، اين با عقل و منطق و واقعيت ها بايد صرف خانه همه وقت فعال خانم

ن واگـذار شـود، كـافي نيـست و در ايـن         ها و ساير كارها در جامعه به آقايا         داري به خانم    اگر مسئوليت خانه  . ها خيلي بيشتر از اينهاست      خانم
ها وجود نـدارد،     در اسالم نه تنها منعي براي استفاده از استعداد و تخصص خانم           . ها ستم شده است و هم به مردان و جامعه           صورت هم به زن   

خـشكه   «:  قـرار داد و گفـت      ايشان همچنين مسأله تحصيل زنان را مورد تأكيد       »  .بلكه مقتضي است كه از وجود آنها در جامعه استفاده شود          
گذشت آن زماني كه اين مسأله افتخـار       . هايشان را از مدرسه و تحصيل ببرند        ها فكر نكنند كه اين افتخار و خدمت است كه پاي بچه             مقدس

ن در جامعـه  داشت، اين شـد كـه مـا اال          نتيجه چنين طرز تفكرات غلطي كه دختران را از رفتن به مدرسه و دانشگاه بازمي              . آمد  به حساب مي  
ها قصد كار بيرون از خانه هم نداشته باشند، باز هم نياز دارند يـك مـادر و          حتي اگر خانم  . خود با كمبود نيروي متخصص زن روبرو هستيم       

آقاي هاشمي در خاتمه سخنانش بـه سـئواالت مختلـف خـواهران          » .كرده باشند و حداقل يك حرفه و تخصص را فرا بگيرند            همسر تحصيل 
ايشان در پاسخ به سئوال يكي از خـواهران در مـورد شـايعه تـصويب قـانوني در مجلـس در خـصوص ازدواج              .  جلسه پاسخ گفت   حاضر در 

 اصل اين قضيه  . چنين چيزي در مجلس تصويب نشده است      « : ها، اظهار داشت    مجدد آقايان و نيز پيامدهاي منفي اين موضوع در خانواده         
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. آمـدم  دفتـرم  بـه  كارها انجام براي  و نماندم خيلي علني جلسه در رفتم مجلسبه   زود صبح
 بـراي و   آمـد ] رئـيس كميـسيون سياسـت خـارجي مجلـس         [ اليخلخـ ] محمد صادق [ آقاي

. نكردم همكاري ،نيست موافق خارجه وزارت چون ؛كرد استمداد ليبي عازم هيأت تدارك
  .اند رفته مي كنترل بدون گذشته در كه كند مي دعوت مستقيماً را افراد ليبي معموالً

 جلــسه در كـه  انتقـادي  از. آمدنـد  پـرورش ] علـي اكبــر [ و شـرعي ] عبـدالكريم [ آقايـان 
 نمـوده  مجلـس  سـري  جلـسه  طـرح  خـاطر  به رسالت روزنامه به نسبت نمايندگان خصوصي

 و دفـاع  قابـل  غيـر  و خـالف  عمـل ] روزنامه رسـالت  [. 1كردم قانعشان كه داشتند گله،  بودم
 . گرفت اجازه ؛است مازندران عازم. آمد مهدي. است كرده سرزنشي مستحق
 تشويقشان. بودند شهيد همسر و مادر نفرشان دو كه آوردند را زن نمونه كارگر سه ظهر
 لبنـان ] مسملين[ علماي مجمعاعضاي   عصر. دادم آزادي بهار سكه ككدام ي  هر به و كردم

 
       كنـيم و نـه    امـا مـا نـه ايـن كـار را تـشويق مـي       . اص و ضروري، راه را براي آن باز گذاشته است خالف شرع نيست و اسالم در شرايط خ

. بهتر است اينكار صورت نگيـرد . كند و  نه در قرآن تشويق به آن شده و نه اينكه تجربيات آن را تشويق مي  . نمائيم  امكانات آن را فراهم مي    
اين به صالح جامعه نيـست و  . شان را اند و هم خانواده اند، هم خودشان را بدبخت كرده هما هم عقيده داريم كساني كه دو همسر اختيار كرد     

عدالتي شود،  ترسيد بي در قرآن تصريح شده است كه اگر مي       . كنند  ها با اين كار مشكل پيدا مي        ها و بچه   زن. كند  جامعه ما آن را تحمل نمي     
آقاي هاشمي در پاسـخ بـه سـئوال    » .شكل است و قرآن سختي آن را نشان داده استهمسر يكي بيشتر اختيار نكنيد و اجراي عدالت خيلي م        

تصدي هيچ مقام و پست و سمتي توسـط خـواهران ممنـوع نيـست و منـع              « : ها گفت   هاي كليدي توسط خانم     ديگري در زمينه تصدي پست    
هاشـمي  « كتـاب  ←» .باشـند .... ر، رئـيس دانـشگاه و   توانند وزيـر، اسـتاندار، وكيـل، مـدير كارخانـه، مـشاور وزيـ              ها مي   خانم. شرعي ندارد 

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني

نوشت  كه نماينـدگان مجلـس   اي   سردبير روزنامه رسالت كه در گذشته وزير كار و امور اجتماعي نيز بود، در مقاله    آقاي احمد توكلي   - ١
 ميليارد دالر بدهي داخلي دارد و اكنون با تصويب يك           140دولت مبلغي معادل    . اند  اليحه بودجه گنجانيده  يك ماده  اصالحي محرمانه در       

هـا، يكـي از علـل اصـلي           خواهد بر ميزان اين بدهكاري بيفزايد و بدهي كالن دولت به مردم و بانـك                ماده اصالحيه محرمانه در مجلس، مي     
اي به آقـاي هاشـمي رئـيس مجلـس، از ايـشان        نماينده با ارسال نامه137 مقاله جنجالي، تعداد با انتشار اين. تورم و كاهش ارزش ريال است    

ايـن نماينـدگان در نامـه خـويش     . خواستند، مسئولين روزنامه رسالت را به اتهام افشاي اسرار دولتي و جعل مطالب، مورد تعقيب قـرار دهـد              
آقاي عطاءاهللا مهاجراني معاون حقوقي نخست وزير . باشد نان انقالب اسالمي ميها خدمت به دشم خاطرنشان ساختند كه اين گونه افشاگري   

در پاسخ به مقاله آقاي توكلي، ميزان بدهي دولت به منابع داخلي را يك امر سرّي و محرمانه ندانست و گفت كه در طول جنـگ تحميلـي،      
روزنامه رسالت ارگان جناح راست كه از اقتصاد .  قرار گرفته استبارها لوايحي در مورد دريافت وام از منابع داخلي، در مجلس مورد بحث

كرد، پس از برقراري آتش بس و پايان جنگ، بر شدت انتقادات خود از دولت افزوده بود و درخواست انجـام تغييـرات             آزاد جانبداري مي  
 .كرد اساسي در سياست اقتصادي كشور را مطرح مي
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 ميـان  فتنـه  رفـع  از. هستند علما و لبنان به اسالمي جمهوري بيشتر توجه خواستارآنها   .آمدند
 ،امـل  و اهللا حزب به جمعه نماز در من عتاب ثيرتأ قبول ضمن و بودند راضي اهللا  حزب و امل
 . شود دلجويي اهللا حزب از بايد گفتند مي

 فرماندهي دفتر امور براي جنتي علي آقاي. 1كردم مصاحبه آزادگان براي جبهه راديو با
 اطالعـات  وزارت بـا  مـشكالتش  و حفاظت امور براي ترابي] مصطفي[ آقاي. آمد] كل قوا [

 رضـائي محسن   آقاي. داد تلفني را امل و اهللا  حزب آشتي در موفقيت برخ واليتي دكتر. آمد
 . كرد گله تخلفات خاطر به نظامي دادگاه در سپاه فرماندهان از نفر چند محكوميت از

كاركنـان  [ از نفـر  چنـد  مجـازات  تخفيـف  بـراي  كه خواست تلفني بيات] اسداهللا[ آقاي
  را  )س(زهـرا  حـضرت  كـه  اي  مـصاحبه  طرخـا  بـه  ،امـام  دسـتور  به كه سيما و صدا] سازمان
 محمـد  اخـوي  بـا . 2، اقـدام شـود    انـد   شـده  محكـوم   و انـد   ندانسته امروز زنان مناسب الگوي
 نظـر . 3كنـد  عفـو  تقاضـاي  كـه  است خواسته اردبيليموسوي   آقاي از گفت. كردم صحبت

 
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  ههاشمي رفسنجاني، مصاحب« كتاب ← - ١

مجري اين برنامه دربـاره الگـو قـراردادن     .  در يك برنامه راديويي، مطالبي درباره الگوي زن مسلمان پخش شد67 بهمن 8 در روز شنبه   - ٢
 مطلبي گفـت كـه شـائبه تـوهين را بـه             )س(و يا حضرت فاطمه زهرا      » هاي دور از خانه     سال« ، شخصيت زن سريال ژاپني پرطرفدار       »اوشين«

اي خطاب  به آقاي محمد هاشمي مديرعامل وقت سـازمان صـدا و                در پي پخش اين برنامه، در نامه      ) ره(امام خميني   . ساخت  ذهن متبادر مي  
 الگـوي زن    با كمال تأسف و تأثر روز گذشته از صداي جمهوري اسـالمي مطلبـي در مـورد                «: سيماي جمهوري اسالمي چنين مرقوم فرمود     

گردد، و دست اندركاران  فردي كه اين مطلب را پخش كرده است تعزير و اخراج مي. پخش گرديده است كه انسان شرم دارد بازگو نمايد        
اگـر بـار   . در صورتي كه ثابت شود قصد توهين در كار بوده است، بالشك فرد توهين كننده محكوم به اعدام اسـت                . آن تعزير خواهند شد   

البتـه در تمـامي   . نگونه قضايا تكرار گردد، موجب تنبيه و توبيخ و مجازات شديد و جدي مسئولين باالي صدا و سيما خواهد شـد    ديگر از اي  
، 251، جلـد بيـست و يكـم، صـفحه          »صـحيفه امـام   « كتـاب    ←»  روح اهللا الموسوي الخمينـي     – 9/11/67. نمايد  ها قوه قضائيه اقدام مي      زمينه

 ).ره(مام خمينيمؤسسه تنظيم و نشر آثار ا

عـالي كـشور،  بـه ايـن شـرح        پس از ارسال نامه امام خميني، تلفنگرامي از سوي آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلـي  رئـيس ديـوان                  - ٣
درباره محكوميت مسئولين چهارگانه پخش     .  مدظله العالي  –محضر مبارك حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني         . بسمه تعالي « : مخابره شد 

انگاري در انجام وظيفه خطيري است كه در عهـده دارنـد و از نظـر               جرم آنها تسامح و سهل     .وي زن، من با قاضي محكمه صحبت كردم       الگ
اي بر سوءنيت  شود اين افراد خدمتگزاران خوبي هستند و قرينه قضايي با توجه به حساسيت مسئوليت، مجازات نامتناسب نيست ولي گفته مي

هـا   انگـاري  رسد اين برخورد موجب تنبه آنان شود كه ديگـر ايـن قبيـل سـهل      به نظر مي.ام هم به وجود آنها نياز استموجود نيست و اين اي 
[  .  عبـدالكريم موسـوي  – 12/11/67. هاي تعيين شده در حكـم از حـضورتان دارم   بنده درخواست عفو آنها را از همه مجازات     . تكرار نشود 
 ] انصاري– 12/11/67. عفو نمودم: رائت شد، فرمودندخدمت حضرت امام متن ق. بسمه تعالي
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نبودند وضع اين مستحق و اند خوبي هاي بچه اينها كه ست ااين اكثر . 1
 تبليـغ  اركـان  دربـاره . رفـتم  اسـتقالل  هتل بهه اسالمي   انديش كنفرانس در نرانيسخ براي

 .آمدم خانه به و خوردم جا همان را شام. 2دادم جواب سئواالت به و كردم صحبت موفق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
راديو مونت كـارلو در بخـش   .  مجازات چند تن از مسئولين صداي جمهوري اسالمي ايران در راديوهاي خارجي بازتاب زيادي داشت              - ١

 شـد، بـه مـسئولين راديـو         امام خميني به دنبال پخش يك برنامه راديويي كـه ضداسـالمي تـشخيص داده              «: خبري سه شنبه خود گزارش داد     
براي مدير راديو تهران پنج سال زندان، . هشدار داد و بعد از پيگيري مسئله، چهارتن از مسئولين راديو به تحمل شالق و زندان محكوم شدند

 ضربه  50 نيز به تحمل     هر متهم . مسئول برنامه نيز پنج سال، براي دو تن ديگر از مسئولين پخش برنامه نيز چهار سال زندان در نظر گرفته شد                    
خميني قبالً اعالم كرده بود كه اگر ثابت شود ايـن افـراد قـصد تـوهين داشـتند،                   ] امام. [اين افراد از اعدام نجات يافتند     . شالق محكوم شدند  

 ». استالگوي زن ايراني) س(فاطمه] حضرت[علت خشم رهبر مذهبي ايران، پخش يك برنامه به مناسبت سالروز تولد . شوند اعدام مي

اولين ركن تبليغ موفق آن است كه در آن پيام و محتواي صحيحي براي مخاطب وجود داشته                 « :  در  بخشي از اين سخنراني آمده است        - ٢
دومين ركن، ابزار تبليغـات     . باشد، زيرا اگر تبليغات فاقد محتوا باشد، هر چند كه به شيوه زيبا و خوب بيان شود، تأثير جدي نخواهد داشت                    

ها و متون تبليـغ اسـت كـه آن هـم بايـد بـا ابـزار و محتـواي پيـام            كه بايد متناسب با محتواي تبليغات در اختيار باشد و ركن سوم شيوه         است
عقيده ما اين است كه  در . از نظر محتوا و پيام مسلمانان به طور خام داراي بهترين محتوا هستند، البته دنيا چنين برداشتي ندارد. متناسب باشد

شود و نياز بـه مـوارد ديگـري هـم      دهيم و اين تنها با حرف و صحبت انجام نمي     كنيم و پيام خالق را انتشار مي        بليغات دعوت به راه خدا مي     ت
تحقيقـاً  . تواند جاذبه داشـته باشـد       اسالم بدون يك اجتهاد پويا و هماهنگ با نيازهاي زمان و مكان، نمي            . هست كه از آن جمله اجتهاد است      

شود و ما اگر بخواهيم اسالم را به  دنيا معرفي كنيم، تـا آن را شـيوه زنـدگي     شده، عمل نمي عمل مي) ص(ه شكلي كه در زمان پيامبر       االن ب 
در پايـان ايـن   » . خود قرار دهند، در سطح تمدن فعلي آنها، بايد از اسالم برنامه ارائه بدهيم و اين امر همراه با اجتهاد زنده امكان پذير اسـت             

راني سئواالتي درباره نقش ايران در لبنان، روابط با عربستان سعودي، روابط ايران و آمريكا و احتمال ادامه جنگ با عراق مطرح شد كه سخن
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←. ها پاسخ داد آقاي هاشمي به اين پرسش

 هوري اسالمي ايران س سازمان صداوسيماي جميمحمد هاشمي رئ
 در محضر رهبر كبير انقالب
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 سـه  و نـه    سـاعت . رفتـيم  ميردامـاد  خيابان در ايثار شاهد مدرسه بهساعت هشت و نيم صبح      
 سـالگرد  مناسـبت  بـه  كـشور  سراسر در مراسم اين. آوردم در صدا به را انقالب زنگ دقيقه
 بـه  آنجا از. 1كردم صحبت ها  بچه براي. شد انجام هواپيما فرود لحظه در تهران به امام ورود
 سـازمان  مختلـف  هـاي   بخـش  از شـب نيم  هفت و    ساعت تا. رفتماتمي   انرژي سازمان محل
 خوبي هاي  پيشرفت ديگر هاي  بخش و رراكتو مركز، از زيرگ ليزر ،گاما اشعه. كردم بازديد
 خانـه  بـه  ،نـرفتم  مجلـس  بـه . كنـد   مي كند را كارها ،نيازها تأمين در محدوديت ولي ،دارند
 گـزارش و   آمـد  ]نماينده دائـم ايـران در سـازمان ملـل         [ محالتي] محمد جعفر [ آقاي. آمدم
 598 قطعنامـه  اجـراي  بـراي  جـديتي  امنيـت  شـوراي  اسـت  معتقـد . داد را ملل سازمان وضع

 از هـم  سـاعت  يـك . اسـت  كـرده  حـل  غرب و آمريكا با را مشكلش عراق و كرد نخواهد
 حـد  در گفـتم  ؛كرد سئوال آمريكا با برخورد سياست درباره. بود آورده هديه پدرش سوي
 .رويم مي پيش آمريكايي هاي گروگان هايير به كمك و اموال گرفتن

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
به ميهن، با حضور آقاي هاشمي، زنگ مدرسه دخترانه ايثار شاهد ) ره(دهه فجر، به مناسبت سالروز ورود حضرت امام  در اولين روز از - ١

ايـشان در اجتمـاع دانـش    .  آموزش و پرورش تهران، همزمان با ديگر مدارس كشور به عنـوان زنـگ انقـالب بـه صـدا درآمـد            13در منطقه   
ندگي و بازسازي دانست و با خاطرنشان ساختن نقش نسل جوان و آينده ساز كشور در اين دهـه،  آموزان، آغاز دهه دوم انقالب را دهه ساز     

 .  اظهار اميدواري كرد به همت معلمان در تعليم و تربيت فرزندان شاهد، اميد استكبار جهاني از سلطه مجدد بر كشور قطع شود

 
 هاي تحقيقاتي سازمان انرژي اتميبازديد از بخش
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 بـراي  تـأتر  آمفـي  در. رسـيدم ] فرماندهي نيروهاي مـسلح    [كل ستاد بهساعت نه و نيم صبح      
 صـحبت  مـسلح  نيروهـاي  هماهنگي و انجام لزوم و كل ستاد تشكيل فلسفه مورد در افسران
 جمعـي  و صـنايع  ،برنامـه  ،دفـاع  ،سـپاه  وزراي دفتـرم  در. دادم را سئواالت جواب و 1كردم
 زنجاني] مسعود روغني[ آقاي. داشتند گله نظامي مخارج پرداختدر  تأخير از. آمدند ديگر

 پرداخـت  سـال  آخـر  تـا  اعتبارات همه شد قرار سرانجام و داد جواب] وزير برنامه و بودجه   [
 . شود

 همـه  در هـا   پاكـستاني  اسـت  معتقـد  وا. داد را پاكـستان  بـه  سـفر  گزارش شمخاني آقاي
 ظهر. موشك و دريايي زير ساخت در خصوص به ؛هستند همكاري آماده دفاعي هاي  زمينه

 پـول  نمونـه  و داشـت  گله كميته هماهنگي عدم و بودجه كمي از. آمد زاهدان سپاه فرمانده
 . بود آوردهرا  مكشوفه تقلبي

 گـزارش . آمـد  تـاش  يحـسين  .داد را حفاظـت  كـار  گـزارش   و آمـد  ترابي تيمسار عصر
 همـاهنگي  عـدم  و بودجه كمي از و آمد غربي آذربايجان سپاه فرمانده .داد را نظامي صنايع

 كار دفترم درهفت و نيم     ساعت تا شب .داشت انتقاد سپاه فرماندهي از و ناليد كردستان در
 .است باريده تهران در سنگيني برف امروز. مآمد خانه به و كردم
 
 

 1989 فوريه 3                  1409 الثاني جمادي 26   |   بهمن 14 جمعه
 
 .رفـتم  تهـران  دانشگاه به جمعه اقامه براي. كردم  مي مطالعه منزل در ساعت ده ونيم صبح      تا

 
مواره در آمادگي كامل باشند، به ويژه در موقعيت فعلي كه در آتش بس نيروهاي مسلح بايد ه« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است       - ١

ما بايد اشكاالت دوران . ما هنوز با صلح پايدار فاصله داريم و بخشي از خاك كشورمان نيز در اشغال دشمن است. بريم اي به سر مي شكننده
هـاي   هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني     « كتاب   ←» .يه ريزي كنيم  مان را مطابق با موقعيت كشور پا        جنگ را برطرف و سازمان نيروهاي نظامي      

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367سال 
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 تماشـا  تلويزيـون  از فيلم كي عصر. 1كردم ايراد كوتاه را ها  خطبه ، براي همين  بود سرد هوا
 هواپيمـايي   شـركت  [= ايـر  ايران اداره به انتقاداتي .آمد - خلبان - بخش فرح مسعود. كردم

 كارهـاي . آمدنـد  بـستگان  و هـا   بچه. كرد استمداد خود شغل براي و داشت] ماملي ايران، ه  
 .2دادم انجام را مانده عقب
 
 
 1989 فوريه 4                     1409 الثاني جمادي 27   |   بهمن 15 شنبه

 
. داشـت  انتقـاد  2 شـهاب  موشـك  اولويـت  بـه  توجـه  عدم و مديريت ضعف از .آمد محسن

 مراسـم . رفتـيم ] نيروي زمينـي ارتـش     [= نزاجا نظامي علوم دانشكده بهساعت نه و نيم صبح      
 هـا   ابگاهخو از سپس .بود رژه و سخنراني و زيجوا اعطاء و افسري دانشجويان التحصيلي  فارغ
 . كرديم بازديد درس هاي كالس و

 
اصـل تحقـق   « : در بخشي از خطبـه دوم آمـده اسـت         . ها دستاوردهاي ده ساله انقالب اسالمي براي نمازگزاران تشريح شد           در اين خطبه   - ١

اگر انـسان بـه دنيـاي فعلـي نظـري      . ديه آسماني كم نظير در تاريخ اسالم بوده است      انقالب اسالمي و پيروزي ملت، يك امر عظيم و يك ه          
ظهـور ايـن انقـالب    . بياندازد و مشاهده كند كه اوضاع دنيا چه شكلي است و چگونه اين انقالب از زمين جوشيد و اين كشور را فـتح كـرد                 

د خروشان، تحويل جهـان شـد تـا بـساط فرعـون و فرعونيـان را       است كه در محيط فرعونيان و از امواج آن رو) ع(شبيه تولد حضرت موسي  
در سال هاي آخر دوران رژيم گذشته ، هيچ كدام از ناظران جهاني باور نمي كردند كه انقالبي به اسم اسالم و بـر دوش مـردم                    . برهم ريزد   
د و در صورت موفقيت از عهـده اداره امـور جامعـه         ملتي بتواند زمام امور خويش را بر دست گير         قبول نداشتند كه       "آنها اصال . پيروز شود   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ، جلد دهم،1367هاي جمعه سال  هاشمي رفسنجاني، خطبه« كتاب ←» . برنخواهد آمد 

ظهـار عقيـده    حجت االسالم هاشمي رفسنجاني امروز ا     «: هاي آقاي هاشمي در نماز جمعه، راديو اسرائيل در تفسيري گفت             در پي خطبه   - ٢
توضيح نـداد كـه   ولي . كرد كه در روي كره زمين هيچ كشوري وجود ندارد كه به اندازه ايران مستقل و آزاد و رها از سلطه بيگانگان باشد          

اظهار عقيده كرد كه انقالب اسـالمي در ايـران تثبيـت شـده و رژيـم از حمايـت        وي  .براساس چه معيارهايي به اين ارزيابي دست يافته است        
جانشين فرمانده كل قوا روز گذشته طي سخنراني در حضور افسران و فرماندهان نيروهاي مـسلح نيـز گفـت ايـران و                       . دم برخوردار است  مر

توان اطمينان داشت كه آتش بـس   عراق، هنوز تا صلح فاصله بسيار دارند و نيروهاي مسلح بايد به هوشياري خود ادامه دهند، زيرا هنوز نمي     
ت االسالم رفسنجاني دوباره يادآور شد كه هنوز در حدود يك هزار كيلومتر مربع از خـاك ايـران در اشـغال عـراق قـرار                          حج. دوام بياورد 

حجت االسالم هاشمي رفسنجاني گفت حكومت اسالمي بايد در ظرف ده سال آينده همه تالش خـود را بـراي پيـشرفت اقتـصادي و                  . دارد
كارشناسـان  . ه دوم انقالب، شعارها بايد بـر محـور توليـد بيـشتر و اسـتقالل اقتـصادي دور بزنـد                    وي گفت در ده   . استقالل مالي به كار گيرد    

هـاي تنـدرو     هاي جنگي به صدها ميليارد دالر ارز خارجي نياز دارد ولي جنـاح              اقتصادي گفتند حكومت اسالمي ايران براي جبران خسارت       
هنوز هم معلوم نيست تهران چگونه خواهد توانست سرمايه مورد نيـاز را           . ورزند  يرژيم با دريافت وام از منابع غيرايراني به شدت مخالفت م          

 .35، صفحه 14/11/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .تأمين كند
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 و دادنـد  كـار  گـزارش  .آمدنـد  كـارگران  مـسكن  هـاي   تعـاوني  اتحاديـه  مسئوالن عصر
 تهـران  و كـرج  بـين  كـارگري  شـهرك احـداث    كـار  پيـشرفت  براي آنها  . كردند مشورت
ـ  از. آمـد  مرنـدي  دكتـر   آقاي .كردند استمداد  مـشكالت  و درمـان  و بهداشـت  بودجـه  تقلّ
 دانـشگاه  توسعه با چرا كار، موانع و بودجه مشكالت اين با گفتم ايشان به. ناليد ها  ستانبيمار
  ؟كنيد مي مخالفت ،دارد عهده به را شما كار بار از بخشي كه اسالمي آزاد

 دربـاره  توضـيحاتي  و آمدنـد  بودجه و برنامه از نيلي] مسعود[ و آقامحمدي] علي[آقايان
 مـواد  كاالهاي ورود كردن آزاد روي .دادند] اول[ پنجساله هبرنام و كشور اقتصادي اوضاع
 تـا . 1داشـتند  تكيـه  دالر و ريـال  بـراي  نـرخ  تغييـر  و آزاد ارز و آزاد نـرخ  با ها  كارخانه اوليه

 . كردم كار دفترم درساعت هفت و نيم 
 

رئـيس مجلـس شـوراي اسـالمي     «: كه در كنار آن عكس آقاي هاشمي چـاپ شـده بـود، نوشـت         روزنامه واشنگتن پست در يك مقاله        - ١
رهبران انقالبي ايران كه در اثر جنگ هشت ساله، در تنگناي بي پـولي گرفتارنـد،             . هان يك جو بازرگاني بسيار نيرومند و پررونق است        خوا

كار اندازند، ولي در  هاي فراوان خود را در راه بازسازي كشور به در صدد تشويق سرمايه داران خصوصي و ثروتمندان ايراني هستند كه پول
انـد، منتظـر برقـراري     هاي خـصوصي خـسته شـده    داران و بازرگانان كه از اقدامات دولت در مصادره اموال و مصادره شركت           يه سرما ،مقابل

بازرگانان و سرمايه داران از اين واهمه دارند كـه  . ثبات در مملكت هستند تا ببينند كه آيا آينده انقالب ده ساله ايران از چه قرار خواهد بود             
خواهنـد   خميني رهبر روحاني ايران، دوراني ديگر از اغتشاش و ناآرامي بوجود آيد و به اين علت است كه نمي    ] امام[اهللا   با  درگذشت آيت   

خبرنگار واشنگتن پست از يك     » .هاي خود را با تأسيس كارخانجات و خريد ماشين آالت و وسايل الزم براي آنها به خطر بياندازند                   سرمايه
كند كه گفته است  هاي خود را در دوران انقالب دست نخورده نگه دارد، نقل قول مي راني كه توانسته است سرمايه  بازرگان و سرمايه دار اي    
بازرگانـان و سـرمايه داران ايـران كـه انتظـار دارنـد       . اهللا امام خميني ممكن است بار ديگر دوراني سخت آغاز گـردد         بعد از درگذشت آيت   

ع بين و بصيرتر را روي كـار بيـاورد، بـاز مطمـئن نيـستند كـه آقـاي رفـسنجاني قـادر باشـد اوضـاع بعـد از                         انتخابات تابستان آينده، افراد واق    
هاي توليـد بـرق بايـد     كارخانه. احتياج دولت براي بازسازي كشور بسيار عظيم است . خميني  را تحت كنترل نگه دارد      ] آيت اهللا [درگذشت  

هاي نفت نيز احتياج به مرمت خواهند داشـت تـا نفـت مـورد احتيـاج مملكـت را                      يه خانه تصف. ها جلوگيري گردد    تعمير شوند تا از خاموشي    
هاي صدمه ديده نيز بايد تعمير شوند و كشاورزي ايران با ازدياد زيـاده از حـد جمعيـت، جوابگـو نخواهـد بـود و        سدها و كانال. تأمين كنند 

احتياجات عظيم ايران به پول براي بازسازي كـشور بعـد از يـك      . ه بودجه دارد  هاي اجتماعي و رفاهي احتياج و نياز ب         بسياري ديگر از برنامه   
اي كه طي آن درآمد ايران از نفت نيز كاهش خواهد يافت،    جنگ مخرب هشت ساله، مصادف است با يك دوران ده و يا حتي پانزده ساله              

گران اوضاع فعلي ايـران، ايـن         بسياري از مفسران و تحليل    . به اين معني كه شكاف بين نيازهاي مالي كشور و درآمد الزم زيادتر خواهد شد              
اي بـا وجـود سياسـت نـه شـرقي و نـه غربـي، براسـاس                    كنند كه آقاي رفـسنجاني و آقـاي خامنـه           اوضاع را به اين ترتيب تجزيه و تحليل مي        

در حـالي كـه افراطيـون       . داننـد   بعيد نمي بيني، جهت بازسازي الزم و ضروري ايران، گرفتن وام را از منابع خصوصي خارجي و داخلي                   واقع
مانند وزير كشور ايران محتشمي و موسوي نخست وزير، تأمين نيازهاي پولي كشور را از منابع خصوصي خارجي بـه منزلـه خـداحافظي بـا                          

هاي موسـوي در بازسـازي   بين به رهبري آقاي رفسنجاني بر نيرو آيد كه نيروهاي بصير واقع كنند، ولي از شواهد چنين برمي  انقالب تلقي مي  
نگـري بازسـازي    بينـي و حقيقـت   ايران فائق خواهند شد و احتمال دارد كه دولتي جديد در فرصتي مناسب روي كار آيد كه بتوانـد بـا واقـع     

 ».اقتصادي ايران را آغاز كند
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 شـد  قـرار  .بـود  لبنـان  در مـا  مـأموران  همـاهنگي  دربـاره  بحـث . رفتم قوا سران جلسه به
 هماهنـگ  سفارت سياست با را خود ... و اطالعات و ارشاد و سپاه و باشد سفير با تحاكمي

 دانـشكده  13 شـد  قـرار  ،اسالمي آزاد دانشگاه اختالف رفع براي. كنند تقويت را سفارت و
 در نفـر  700 بـه  محـدود  دانـشجو  پذيرش و شوند تبديل دانشكده 8 بهدانشگاه  اين   پزشكي

 . رسيدم خانه به وقت دير. بشود سال
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 در. آمـد  فرانـسه  خارجـه  وزيـر ] آقـاي روالن دومـا    [ عصر. داشتم مالقات چند ظهر از پيش
 خـصوصي  جلـسه  درخواسـت . بـود  عـادي  تعارفـات  بـا  و معمـولي  مـذاكرات  رسمي جلسه

 حقـوق  دربـاره . داشتيم خصوصي مالقات واليتي دكتر رحضو با دفترم در. پذيرفتم داشت،
 ايـران  مخالف يسمرترو از فرانسه خود و ها  غربي گفتيم و شديم طلبكار ما. شد صحبت بشر
 حــامي خودشــان. نــدنز مــي بــشر حقــوق از دم ولــي ،كننــد مــي حمايــت فلــسطين و لبنــان و

 لبناني صدها كه ها   ياسرائيل و ندا  گرفته گروگانبه   را ايراني چهار كه هستند لبنان فاالنژهاي
. دهنـد   مي قرار سرزنش مورد گيري  گروگان از حمايت اتهام به را ما و دارند گروگان در را

 مـسئله  ،خـود  اشـتباه  توجيـه  بـراي  اند،  داده دست از مرصاد در را خودشان افراد كه منافقين
 كـه  را    آنهـا  ،سـابق  هاي نيزندا عمدتاً كه را خودشان تلفات كه اند  كرده بزرگ را ها  اعدام
 .نمايند توجيه ،اند شده كشته عمليات اين در و رفته عراق به زندان از آزادي از پس

 شـده  كشته مرصاد در و بود منافقين همراه كهرا  ] اني اسبر [=  فرانسوي خانم يك مسئله
 ،جنـگ  در فرانـسه  دخالت سند عنوان به جمعه نماز در من  - مرده سپس و شده مجروح -

 توضـيح  ،اند  انداخته راه سروصدا آن روي فرانسه هاي  رسانه اخيراً و بودم گفته را او اسارت
 قـرار . نمود مطرح ،شده مذاكره مورد اين در بگويد اينكه براي صرفاً .1دش قانع ظاهراً دادم؛

 
ه فرانسه به تهران، تظاهراتي در پاريس بـه  امروز شنبه، يك هفته قبل از سفر روالن دوما وزير امور خارج          :  خبرگزاري فرانسه اعالم كرد    - ١

نماينـده  » ژان پييربكـه « . گذشـته در ايـران ناپديـد شـده اسـت، انجـام گرفـت       ] مرداد[پرستار فرانسوي كه از ماه ژوئيه   » اني اسبر «حمايت از   
  .برپا شده بود، حـضور داشـت  » راني اسب« ها در مجلس نمايندگان فرانسه نيز در اين تظاهرات كه از سوي كميته نجات جان    سوسياليست
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 پرسـيد  نقـاش  انـيس  درباره. است كرده مذاكره من با امور اين در كه نگويد ها  رسانه به شد
 گويـا . اسـت  كـرده  تعهـد  گفتـيم  ؟نه يا است كرده را او آزادي تعهد شيراك كژا آيا هك
 انيس آزادي براي ميتران اقدام براي سندي و كند سند شيراك حزب عليه را اين خواهد  مي
 تهديـد آنهـا    ؛بگيرنـد  انتقـام  هـا   لبنـاني  اسـت  ممكـن  ،نشود آزاد انيس اگر گفتيم. آينده در

 . اند كرده
 آزادي در ،كنـد  آزاد را مـا  امـوال  آمريكـا  اگـر  گفتم آمريكايي هاي  روگانگ مورد در

 نفـوذ  از آنهـا  اگر گفتم ها  انگليس مورد در و كنيم  مي كمك مقدور حد در هايش  گروگان
 .1آمدم خانه به شب. كنيم مي اقدام هم ما ،كنند استفاده ما هاي گروگان آزادي براي خود

 
 

» ژوئيه گذشته، در منطقه مرزي ايران و عراق در حالي كه جزء يك گروه پزشكي نيروهاي مجاهدين خلق بود، دستگير                     29در  » ني اسبر 
 تـا زمـاني كـه       از روالن دوما وزير امور خارجه فرانسه خواست       ] منافقين[و عضو سازمان مجاهدين خلق      » اني اسبر « حسن حبيبي شوهر    . شد

. هاي ايران فرستاده نشده است، از سفر به ايران خودداري كنـد         اني اسبر آزاد نشده و هيأتي از سوي سازمان ملل متحد براي بازديد از زندان              
 در گويند كه اسبر يا در جريان عمليـات مجاهـدين خلـق    منابع ايراني در پاريس مي . هيچ نوع اطالع دقيقي از سرنوشت وي در دست نيست         

مجاهدين خلق نيز معتقدند وي مجروح شـده و پـس از دسـتگيري از سـوي پاسـداران،      . نزديكي اسالم آباد غرب كشته و يا اسير شده است        
، 9/11/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسـالمي،  : منبع» .اطالع هستند مورد شكنجه قرار گرفته است اما در حال حاضر از سرنوشتش بي        

 .29صفحه 

در . دهـد    ساعته خود به تهران پايـان مـي        36روالن دوما وزير امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه به سفر           «: گزاري فرانسه گزارش داد    خبر - ١
اين . باشد  حالي كه اين سفر همراه با از سرگيري همكاري سياسي و اقتصادي ميان فرانسه و ايران، پس از هشت سال روابط پركشمكش مي                      

پاريس و تهران خواسـته خـود را مبنـي بـر حفـظ      : روالن دوما به خبرنگاران گفت. ز يك اختالف مالي پايدار بوده است  امر از جمله ناشي ا    
عمل   از علي اكبر واليتي وزير امور خارجه ايران براي ديدار از فرانسه دعوت به             . اند  هاي سياسي در تمام سطوح مورد تأكيد قرار داده          تماس

ني ايران نيز در پاسخ به سفر ماه دسامبر گذشته يك هيئت پارلماني فرانسه به ايران، بـه پـاريس سـفر خواهـد                        آمده است و يك هيئت پارلما     
اش جهت ديدار از ايران  از سوي ديگر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران، دوما را از قصد خود مبني بر دعوت از همتاي فرانسوي          . كرد

و فرانسه در مورد از سرگيري مذاكرات جهت حل و فـصل اختالفـات مـالي دو كـشور بـه توافـق         در زمينه اقتصادي نيز ايران      . مطلع ساخت 
ايران پذيرفته است براي پيشرفت در جهت دستيابي به يك راه حل براي مسائل مالي به حالـت تعليـق     «: روالن دوما خاطرنشان كرد   . رسيدند

 بـر پايـه ايـن گـزارش،     ».ن آنها در سطح سياسي مورد بررسي قـرار گيـرد       جا و از طريق متمركز ساخت       درآمده اين اختالفات به صورت يك     
روالن دوما ضمن خودداري از افشاي نام اين مقام . تهران براي متمركز ساختن اين مذاكرات، يك مخاطب در سطح وزير را برگزيده است    

 ميليون دالر را كه 630فرانسه . ب فرانسه خواهد گرديدايراني گفت از ميشل روكار نخست وزير فرانسه، خواستار اتخاذ تصميم مشابه از جان
. اين وام در زمان شاه براي پـروژه اوروديـف دريافـت شـده بـود     . بخشي از وام يك ميليارد دالري ايران به فرانسه بوده پرداخت كرده است 

بايست در مورد مسائل عمده بهره وام ايران  مذاكرات پيرامون اختالفات مالي دو كشور كه از چند ماه پيش به حالت توقف درآمده بود، مي
هاي فرانسوي كه در زمان انقالب به قراردادهاي منعقده با آنان عمل نشده است، از سـر گرفتـه             به فرانسه و جبران خسارات وارده به شركت       

 ».ي شده است ميليارد فرانك ارزياب8 الي 6اند بالغ بر  ها خواستار پرداخت شده ميزان خسارتي كه فرانسوي. شود
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 درمانگـاه  بـه    كمـرم  از عكـسبرداري  بـراي . آمـد  جزايـري  دكتـر ساعت هشت و نيم صـبح       
 بـا  شـد  بنا ولي ،خورده جوش خود مجاور با پائين مهره كه شد اين نظرش. رفتيم ] امام[بيت

 . كنند مشاوره ديگران
 نبـودن  خـاطر  بـه  بازسازي شوراي جلسه .رفتم جمهوري رياست دفتر بهساعت نه و نيم     

 مـذاكره  سـپاه  و ارتـش  آينـده  دربـاره . نـشد  تـشكيل  اردبيلـي موسوي   آقاي و وزير نخست
 انقـالب  پاسـدار  ويـژه  نيـروي  سـپاهيان  -1 :بـود  بحث مورد اصلي راه دو و نظر دو. كرديم
. باشـد  اشـته د را مرزها از ظتحفا مسئوليت ارتش و باشند داشته را حفاظت و بسيج و باشند

. شـود  ادغـام  ارتـش  در  آن دريايي و هوايي نيروي دو و باشد زميني نيروي تدريجاً سپاه -2
 . بگذاريم ميان در امام با شد قرار .نرسيديم اي نتيجه به

 عـصر . بـودم  كـسل  ،بـودم  نخوابيـده  خـوب  چـون . رفـتم  مجلـس  به ناهار و نماز از بعد
 عليـزاده  و ايازي و معاديخواه  آقايان. 1داشتم لسمج جايگاه درباره تلويزيون با اي  مصاحبه

را  كـار  پيـشرفت  گـزارش و   آمدنـد  ،كننـد   مـي  كـار  قم در» قرآن كليد «روي كه كلباسي و
 سـاعت  تـا  شب. 2هستيم كردن كامپيوتري حد در و كارند مشغول نفره پنج گروه ده. دادند

 .آمدم خانه به. كردم كار دفترم در نه

 
مجلـس اول بعـد از انقـالب بـود و           «  : هاي مجلس شوراي اسالمي گفت       در اين گفت و گوي تلويزيوني، آقاي هاشمي درباره ويژگي          - ١

مجلس دوم فرصت بيشتري پيدا . اهللا بودند، در مجلس حضور داشتند      اي هم كه مخالف حزب      اي خاص بودند، عده     نمايندگان داراي روحيه  
 از نيروهاي متفكر، كـه در        در مجلس سوم يك عده    . اي انجام داد و بسياري از لوايح مهم را موفق شد به انجام برساند               ي عمده كرد و كارها  

هاي اول و دوم هم بودنـد، امـا           البته كمابيش در دوره   . اند و واقعاً با اعماق كشور آشنا هستند، حضور دارند           هاي اجرايي هم كار كرده      ميدان
تواند بسيار كارساز باشـد و        كنم اين دوره مي     گيرد، فكر مي    بعد از اين هم كه كشور در مرحله سازندگي قرار مي          . يشتر هستند در اين دوره ب   

بينـي در   واقـع . شـود  ها، تفكرات بسيار خوبي ديده مـي      كنم كه در نماينده     اكنون كه برنامه پنج ساله اول در مجلس مطرح است، احساس مي           
 ←» .هاي انقالب در مجلس سوم، با اينكه ده سال از شروع انقالب فاصله داريم، در سطح بسيار خـوبي اسـت                      آرمان. ها جدي است    نماينده
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه«كتاب 

هـاي   هـاي تحقيقـي در سـال    اين فيش. ه بودهايي را در زمان تحمل زندان رژيم طاغوت، تهيه كرد    آقاي هاشمي در دوران مبارزه، فيش      - ٢
. پس از انقالب، توسط گروهي از محققان مورد توجه قرار گرفت و سبك نويني را در تفسير قرآن كريم به جامعه ديني كشور عرضه كـرد         

وستان كتاب قم  به چـاپ   جلدي تفسير راهنما و دوره كليد قرآن با استفاده از روش مذكور تهيه و تدوين شده و توسط انتشارات ب   20دوره  
 .رسيده است
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 انتقـادات  و فرانـسه  و ايـران  روابـط  هـا   گـزارش  در. رسـيدم  مجلـس  بهساعت نه ونيم صبح     
 سـرود  .آمدنـد  هـوايي  نيـروي  پرسـنل  .است توجه مورد ،فرانسه سياست از ايران مطبوعات

 . 1كردم صحبت برايشان .كردند اجرا
 كارهـاي  ضـعف  و زنـدانيان  وضـع . آمدنـد  انقـالب  دادسـتاني  از نـوري  و فرجي آقايان
 ميزگرد و آزاد بحث از فيلم ساعت يكصدوسي كه دادند خبر و گفتند را تبليغي و فرهنگي
 درباره ،شده حمله خيلي شوروي به اينكه خاطر به .دارند آماده را چپ هاي  گروهك سران
 . كردند مشورت آنها پخش

مرحـوم  [ خيريه اموال مسئول صادقي آقاي عصر. دادم انجام را مانده عقب كارهاي ظهر
. آمـد  - اسـت )]  ع(دانشگاه امام صـادق   [=  الصادق جامعه اختيار در كه - توليت] لفضلاابو

 اسـتخدام  اجازه براي كه آورد قم قضايي عالي مدرسه از اي  نامه و داد را آنها وضع گزارش
 و آمـوزش  در فعـالً آنهـا    ؛بودند كرده ستمدادا دولتي مراكز همه در التحصيالن  فارغ رسمي
 . شوند استخدام دنتوان مي قضايي امور و پرورش
 اصـالح  را او    حكـم  .داد را آبـادان  و هـا   جبهه وضع گزارش. آمد كياوش] محمد[ قايآ
 به. دادم انجام را] كل قوا [ فرماندهي و مجلس دفتر دو كارهاي  نيم  و هشت ساعت تا. كردم
 .كردم تماشا تلويزيون از را »ميرند مي جالدها« مفيل .آمدم خانه
 
 

 
 

هـاي نيـروي هـوايي سراسـر          ، جمعي از پرسنل يگان    1357 بهمن سالروز بيعت پرسنل نيروي هوايي با امام خميني در سال             19 در آستانه    - ١
ديـدار سـرتيپ منـصور    در ايـن  . كشور، به همراه جمعي از فرماندهان و روحانيون عقيدتي سياسي با جانشين فرمانده كل قوا مالقات كردند              

ستاري فرمانده نيروي هوايي گزارشي از عملكرد نيرو ارائه كرد، سپس آقاي هاشمي در سخناني به تشريح حـوادث قبـل و بعـد از انقـالب                           
ا كـن كـرد و شـم    ما چند نقطه برجسته در تاريخ انقالب داريم كه آنها شجره خبيثه خاندان پهلـوي را تكـان داد و ريـشه         « : پرداخت و گفت  

اي جاويد در تاريخ اسالم و انقالب به وجود آورديد كه اين اعالم وفاداري  پرسنل نيروي هوايي با يك حركت آگاهانه و متهورانه، حماسه       
دفتـر نـشر    » ،1367هاي سال    هاشمي رفسنجاني، سخنراني  « كتاب   ←» .كرد  و بيعت با امام توسط پرسنل نيروي هوايي را هيچ كس فكر نمي            

 .1389، معارف انقالب
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1  حركـت  خانـه  از تـأخير  بـا . بـود  شـلوغ  ] ي جمـاران  [هـا   خيابـان  ،داشتند مالقات امام چون
 

در پاسخ به نامه آقاي محمدي ري شهري وزير اطالعات ، با عفو عمومي زندانيان  گروهكي به استثناي                ) ره  (  در اين روز امام خميني        - ١
ني آيت اهللا روح  اهللا خميني رهبر روحـا «: خبرگزاري آلمان گزارش داددر اين ارتباط .  نفر از مرتكبين جرايم جنايي ، موافقت كردند  900

در يك اطالعيه از طرف حجت االسالم محمـد محمـدي ري شـهري وزيـر اطالعـات       . ايران، براي زندانيان سياسي عفو عمومي صادر كرد       
ري . اند، نخواهد شد هاي سياسي غيرقانوني كه مرتكب جنايت و جرائم شده  نفر از اعضاي گروه900گفته شده است كه عفو عمومي شامل 

هاي مخالف در آستانه از هم پاشيدگي كامل قرار دارند و ديگر براي انقالب اسالمي خطر به شمار  ليل آنكه گروهد شهري عفو عمومي را به
هـاي ضـدانقالب موافقـت دارد و          آيت اهللا خميني در يك نامه پاسخ داد كه او با عفـو عمـومي زنـدانيان گروهـك                  . روند، پيشنهاد كرد    نمي

ن زندانيان به فرزندان خود نصيحت كنند كه در كارهـايي كـه باعـث نـاراحتي مجـدد بـراي خـود و                هاي محترم اي    اميدوار است كه خانواده   
شاءاهللا مقامات نظام اسـالمي بـا آنهـا رفتـار عطوفـت آميـز برادرانـه                  آيت اهللا خميني اضافه نموده است كه ان       . بستگانشان شود شركت نكنند   

انتقاد آيت اهللا منتظري از انقـالب اسـالمي   .  تسهيالت شغلي فراهم خواهند ساختخواهند داشت و موجبات دلگرمي آنها را با فراهم كردن      
 هاي خبري ايران گزارش شد، از روحانيون حاكم خواست كه اقدامات اتخاذ قـدرت  كه روز سه شنبه به شكل سانسور شده توسط رسانه     

 حكم مأموريت به آقاي علوي تبار
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وزير فرهنـگ و    [ خاتمي] سيد محمد [ آقاي. يدمرس مجلس بهساعت نه و نيم صبح      . كرديم
 فرهنـگ  و تبليغـات  و حـج  نايروز. آمد مدعو وزراي با مالقات تنظيم براي] ارشاد اسالمي 

 مطـالبي  اول. آمدنـد  ... و گابن سيرالئون، غنا، سوريه، صحرا، الجزاير، ،زيمبابوه كشورهاي
 .1بود كلي كراتمذا. كردم صحبت من سپس و زدند حرف آنها همه سپس و گفتم

 در. ايراننـد  در فجـر  دهـه  عنـوان  بـه . آمدند قوين سجاد سيد رياست به پاكستان علماي
] نظير خانم بي[ دولت با اگر. دارند مشكلآنها  .كردند مشورت پاكستان در عمل شيوه مورد
 الئيـك دولـت    بـا  همكـاري  بـه  مـتهم  را آنها ،سني هاي  مقدس هخشك ،كنند همكاري بوتو
 در كـه  ندارنـد  اطمينـاني  كننـد،  همكـاري  دولت عليه بر سنت اهل علماي با اگر و كنند  مي

 دولـت  ديـن  مخالف اقدامات به شد قرار. شود داده شيعه به بهايي ها،  سني اسالمي حكومت
 كـه  پويـا  اجتهـاد  دربـاره . باشـند  فعـال  دولتـي  و اجتماعي امور در عمالً ولي ،كنند اعتراض
 قـوانين  در جامعـه  مـشكالت  حـل  از هـايي   نمونه .شد بحث ،كندمي   حل را زمانه مشكالت
 و معـادن  هـا،   تعـاوني  كـار،  قـانون  اسـالمي،  بانكداري مثل ؛گفتم را انقالب از بعد موضوعه
 .تعزيرات
 بـا  اي  مـصاحبه  عـصر . 2كـردم  صـحبت  آنها براي و داديم ناهار مجلس كاركنان به ظهر

 
              هاي ضـد سـلطنت وجـود داشـت، متوقـف              بين تمام گروه   را به منظور اعاده وحدت ملي كه قبل از پيروزي انقالب و سرنگون شدن شاه

 .9، صفحه 20/11/67نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .نمايند

جـان  «وزير دادگستري و امور پارلمـاني زيمبـابوه،         » مانا گونگ « دبيركميته فرهنگي الجزاير،    » مولود بلقاسم « در اين مالقات كه آقايان       - ١
وزيـر آمـوزش و پـرورش       » احمـد التبيـل   « ، وزير حـج و اوقـاف سـوريه،          »احمد طرابلسي « و خدمات اجتماعي زيمبابوه،     وزير كار   » نكومو

وزير فرهنگ گابن   » حاج محمد پيوستا  « وزير آموزش و تكنولوژي كنيا،      » اورنگو« وزير آموزش و پرورش غنا،      » محمدبن عبداهللا « صحرا،  
با توجه به فراغت كمي كه نسبت به مسائل جنگ « : گ سيرالئون حضور داشتند، آقاي هاشمي گفتوزير فرهن» پروفسور موسي ابراهيم  « و  

اي عمل شود  گونه هاي ماست و جمهوري اسالمي ايران مايل است در افغانستان به        ايم، درحال حاضر مسأله افغانستان جزو اولويت        پيدا كرده 
ما در لبنان توانستيم با كمك دوستان سوري و مردم اين كشور، تا حـدي  . ت گيرد كه انتقال قدرت بدون خونريزي و تلفات نامطلوب صور        

شاءاهللا به آنها نيز  مسائل ديگر هم براي ما به عنوان وظيفه اسالمي و انساني و انقالبي به طور جدي مطرح است كه ان. بحران را تخفيف دهيم
آقاي هاشمي در . هاي آن اظهار نمودند ا درباره انقالب اسالمي و موفقيتسپس هر يك از وزيران ميهمان نظرات خود ر . »خواهيم پرداخت 
اي  گونـه  متأسـفانه وضـع آنـان بـه    « : هاي سنگين كشورهاي جهان سوم به كشورهاي پيشرفته اشاره كرد و گفت        ها و بدهي    پايان به مسأله وام   

رداخت ديون شروع كنند، نيازمنـد بـه قـرض جديـد بـراي      است كه هر حركت مولدي را كه بخواهند در كشور براي تحصيل درآمد و بازپ     
 » .كسب تكنولوژي آنان خواهند بود

هاي مختلف جنگ قـدرداني    آقاي هاشمي با اشاره به نقش و اهميت مجلس در كشور، از خدمات و حضور كاركنان مجلس در صحنه  - ٢
 : هـاي دشـمنان انقـالب، گفـت     نقالب و نيـز يـادآوري توطئـه      ها و ايثار مردم در طول ده سال ا         نمود و ضمن خاطرنشان ساختن فداكاري     
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 ايرواني] محمد جواد [ آقاي شب. 1بود معجا اي  مصاحبه. داشتم فرانسه تلويزيون يك   كانال
 و داشـت  تأكيـد  مـوازي  هـاي   وزارتخانـه  ادغـام  بـر  او. آمد دارايي] امور اقتصادي و    [ وزير

 دفتـرم  كارهاي هشت ونيم  ساعت تا. داد را روسيه با قرارهاي و مذاكرات پيشرفت گزارش
 .آمدم خانه به و دادم انجام را
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 كيهـان  روزنامـه  عنـاوين  بـر  .گذشت مطالعه بهوقتم   بيشتر .ماندم منزل در .بود تعطيلامروز  
 .داد گـزارش  ،بـود  برگـشته  جنـوب  ريـ جزا سـفر  ازكه   مهدي. مكرد مروري  59 و 57 سال
 .آمدند بستگان شب. رفتند رجهخا وزارت در فيلم جشنواره تماشايبه  عصر ها بچه و عفت

. كنـيم  آزاد را عراقـي  معلـول  اسراي از بيشتري تعداد كه خواست و كرد تلفن احمدآقا
 

  آنهـا  . اند، ولي واقعيت قضيه اين نيـست      بين شده   كنند كه انقالب ايران سرعقل آمده و يا واقع          هايشان گاهي عنوان مي     دشمنان در صحبت
ط كردن حكومت طـاغوت و بريـدن دسـت اجانـب از     كه ما در دفاع و ساق  هم  لياقتي  . شود به زانو درآورد     اند كه اين انقالب را نمي       فهميده

مان را درسـت اداره كنـيم، كـار بـراي             ايم، اگر اين لياقت را در ساختن و بازسازي كشور نشان بدهيم و بتوانيم زندگي مردم                 خود نشان داده  
 و تحقيـق و تكنولـوژي را در ايـن    افراد كاري كشور ايجاد نماييم، ذخاير كشور را نقد و فرهنگ كشور را تقويت كنـيم و مـردم را باسـواد                  

رئيس » .كشور تقويت كنيم، يك كشور مسلمان آزاد و آباد با رونقي كه مردم آن بتوانند هم دنيا و هم آخرت داشته باشند، خواهيم داشت                       
 انجام اميدوارم كه وظايف خودتان را خوب. شما در حسن عمل مجلس شريك هستيد«: مجلس در خاتمه خطاب به كاركنان مجلس گفت   

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←»  .دهيد
 در اين مصاحبه سئواالتي درباره بيالن ده ساله انقالب اسالمي، بازسازي كشور، روابط اقتصادي با كـشورهاي ديگـر، صـدور انقـالب،               - ١

الملـل دربـاره اعـدام مخالفـان در ايـران و انتخابـات رياسـت                  فرانسه، گزارش سازمان عفو بين    روابط با فرانسه، نتايج مالقات با وزير خارجه         
جنگ همه جانبـه بـا كمـك ارتجـاع     «: در بخشي از مصاحبه آمده است. جمهوري و جانشيني امام خميني پس از رحلت، مطالبي مطرح شد          

ما در مقاطعي دشمن را به شدت مورد . ب داخلي عليه ما شروع شد منطقه و با حمايت اردوگاه غرب و شرق و صهيونيسم و عوامل ضدانقال            
در بعـد  . تهديد قرار داديم كه نزديك به سقوط رسيد و ناتو مجبور شد در خليج فارس براي حفظ حزب بعـث، حـضور نظـامي پيـدا بكنـد                        

. خواستيم انجام بدهيم    ستيم كارهايي كه مي   داخلي و كارهاي سازندگي نيز به خاطر اينكه نيروي زيادي از ما در جنگ مصرف شد، ما نتوان                 
از لحـاظ  مـسلط شـدن بـر زنـدگي خودمـان در       . هايمان يا شروع نشد و يا نيمه تمام ماند، ولي به خيلي چيزها هم عمل شـد       بسياري از طرح  

هاي بسيار مؤثري برداشتيم و  مداخل و ايجاد مديريت وارد و نيرومند و توسعه مراكز فرهنگي و علمي و تحقيقاتي و تقويت صنايع نظامي گا
بيش از اين ما مايل بوديم انجـام بـدهيم، ولـي شـرايط     . هاي ما نيست  انجام شده است، اما اينها همه خواسته هم اقدامات ديگري از اين قبيل    

نجاني، هاشـمي رفـس   « كتـاب    ←» .در مجمـوع مـا از عملكـرد خودمـان در ايـن ده سـال راضـي هـستيم                   . جنگ مـا را عقـب انداختـه اسـت         
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  مصاحبه
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 بـه  صـلح  مـذاكرات  رسـد   مـي  نظـر  بـه  .نداشت مهمي مسئله. خواندم ،آوردند را ها  گزارش
 بـراي  هم امنيت شوراي. رسد  مي نظر به مثبت فعلي جو ؛شود  مي شروع نيويورك در زودي
 . استكرده تأكيد قطعنامه اجراي
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 سـران  بـين  اينكـه  مثـل . خوانـدم  ،آوردنـد  را هـا    گزارش. نداشتم زيادي كار. بودم منزل در
 رخوردب مشكل به است ممكن ،نشود عالج اگر ؛ است كرده بروز اختالف افغاني نيمجاهد
 رفـسنجان  در كـه  هنرسـتاني  از خـودش  نام حذف عدم برايو   آمد نامي حسين آقاي. كنند
 پيـرزن  آزادي از .اوسـت  اسـم  مخالف] هاشميان[ محمد آشيخ . كرد استمداد،  است ساخته

 . كرد تشكر، بود شده اش واسطه كه زرتشتي
 سـپاه  و ارتـش  و عراقـي  اسـراي  آزادي و كشور جاري امور درباره .آمد احمدآقا حاج
 تـاريخ  نفـي  ،] زيـارتي  [= روحاني حميد نويسي تاريخ قبول در امام نظر گفت .شد مذاكره
 معـاديخواه  آقـاي  عـصر . بشود محبتّي روحاني به اند  خواسته فقط و نبوده تاريخ بنياد نويسي
 .شد راحت خيالش ؛گفتم ايشان به را همين .آمد
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 و برف امروز و ديشب.  بودند كرده شركت خيلي مردم .شد برگزار خوبي راهپيمايي امروز
 . شد صحبت شيخيه موقوفات درباره .آمد هاشميان محمد آشيخ عصر. باريده باران
 صـحبت ] دهـه فجـر   [ خـارجي  هـاي   مهمـان  حـضور  پاياني جلسه در  و رفتيم الله هتل به
سـيد  [ آقـاي  بـا  شـام  و جلسه بين. بود شده داده شام من نام به. خوردم آنها با را شام .1كردم

 
هايي را كه از ابتداي روزهاي انقالب از سوي شرق و غرب براي از بين بـردن و يـا       آقاي هاشمي روند پيروزي انقالب اسالمي و توطئه        - ١

    روز شديم، نه شرق كمونيست مـا را قبـول داشـت   وقتي ما پي« : كم اثر نمودن انقالب اسالمي در جريان بوده است، تشريح كرد و گفت
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 مـذاكره  تبليغـات  و هـا   فـيلم  وضـع  دربـاره  ] وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمي      [خاتمي] محمد
 .برگـشتم  خانـه  بـه . كـرديم  صـحبت  سـودان  المسلمين  اخوان رئيس با شام ميز سر و كرديم
 رهبـران  اختالفـات  هـا   گزارش در. بود رفته  و او  بوديم گذاشته تنها خانه در را محمد آشيخ
 . استگرفته اوج افغان نيمجاهد سني و شيعه
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 اعترافات مفيل. خواندم را ها  ارش ده گز  اعتتا س . ساعت هفت و نيم صبح به مجلس رسيدم       
 محمـدي ] محمـود [ آقـاي . ديدم را طلب سلطنت و منافق گروه از جاسوس و خائن نظاميان
 مـالي  هـاي   نامه آئين و سپاه امور درباره. آمد] جانشين نماينده امام در سپاه پاسداران     [ عراقي

] نيـروي زمينـي ارتـش     [=  نزاجـا  فرمانـده ] سرتيپ حسني سعدي  [. كرد مشورت خريد باز و
 . داد را ها جبهه از بازديد گزارش و آمد نزاجا ورام براي

 منطقـه  شـهرداري  اسـتقالل  خواستار و داد را كارها گزارش. آمد شميران فرماندار عصر
 ميـدان  ترميم در تهران شهردار عملكرد ضعف از .است تهران شهرداري اداره تحت كه شد

 . داشت گله تجريش
 و مـريض  سـربازان  مـشكل  و مردم براي گراني مشكالت از. آمد همداني لصحم آقاي
سـيد محمـد    [ آقاي حكم .آمد آقامحمدي  آقاي .گفت مالياتي هاي  گيري  سخت از و متأهل
 ر . م . ش و ها  بارزاني با مذاكره درباره. گرفت بدر سپاه امور بر نظارت براي را حكيم] باقر
 . كرد مذاكره] پدافند شيميايي، ميكروبي و راديواكتيو[= 

 خواسـتار  كـه  آورد را سـمنان  مـردم  طومار. آمد سمنان نماينده اكرمي] يدرضاس[ آقاي
 شد قرار ،بهداشت وزارت فشار با اخيراً. هستند اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي دانشكده ابقاء

 
   اين روشـنفكرنماها، اسـالم منهـاي    . كردند در داخل روشنفكر نماها و مرتجعين هر يك به طريقي با ما مخالفت مي       . دار  و نه غرب سرمايه

هـا هـم همـين     ليبـرال . ن پل استفاده كننـد خواستند از اسالم به عنوا شان ماركسيسم بود و مي      منافقين هم فكر اصلي   . خواستند  روحانيت را مي  
حتي وقتي مجلس خبرگان به واليت فقيه رسيد، آنها بـه فكـر انحـالل ايـن مجلـس      . آنها واليت فقيه را به طور كلي منكر بودند . طور بودند 

 .1389ف انقالب، دفتر نشر معار» ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .كردند افتادند و تهديد به استعفا مي
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 از فيلمـي  .آمدم خانه به. كردم كار دفترم در نه ساعت تا شب. شود ادغام شاهرود واحد در
 .ديدم مخدر مواد قاچاق با بارزهم خصوص در انقالب كميته
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 از علنـي  جلـسه  در. راخوانـدم  هـا   گزارش. باريد  مي سنگيني برف .رفتم مجلس به وقت اول

 عفـو  بـا  يسياس زندانيان آزادي مورد در و كردم تشكر بهمن 22 راهپيمايي در مردم حضور
 . 1زدم حرف امام

 و صـنايع  وزراي. رفـتم  جمهـوري  رياسـت  مقر به بازسازي شوراي برايساعت نه و نيم  
 ادغـام  دربـاره . آمدنـد  هـم  اسـتخدامي  و اداري امـور ]  سـازمان [ رئيس و بازرگاني و معادن

رئـيس سـازمان امـور      [ رضوي] سيد منصور [ آقاي. بود بحث معادن و صنايع هاي  وزارتخانه
 مركـزي  بانك رئيس] آقاي مجيد قاسمي  [ و كرد دفاع ادغام از]  اري و استخدامي كشور   اد

 
حضور گسترده مردم عزيز ما در مراسم راهپيمايي دهه فجر و سالگرد انقالب، از افتخـارات منحـصر بـه فـرد                      « :  در اين نطق آمده است     - ١

ي هـا  اي كـه از تريبـون   هـاي دلـسردكننده   زدن عليرغم تبليغات گمراه كننـده و رندانـه و نـق   . انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران است      
هاي غيرمعقول، حضور وسيع مـردم در شـرايط بـد جـوي و در سـرما،       رسيد و عليرغم كمبودهاي واقعي و گراني مختلف به گوش مردم مي   

ها  با آن شعارهاي مخلصانه و دلگرم كننده، نشان دهنده اين است كه آگاهي سياسي الزم را براي شركت  ها و ميدان برف و باران در خيابان
 بهمن نشان دهنده ايـن     22حضور گسترده مردم در مراسم روز       . كنم  دارند كه من خاضعانه و صميمانه از اين مردم تشكر مي          در اداره كشور    

انـد و   فهمند كه مسئوالن كشور و امام عزيز و بزرگـوار، تـالش خودشـان را بـراي اداره كـشور انجـام داده       است كه مردم درك دارند و مي      
هاي دشمنان بر اين مملكت تحميل شده است و از نظر مردم مـا   تي است كه به خاطر شرايط جنگ و شيطنت  دهند، منتهي كمبودها واقعي     مي

شاءاهللا در دهه دوم  ما بايد با توجه به اين صفا، خوبي و وفاداري مردم، براي حل مشكالت جامعه تالش بيشتري بكنيم كه ان. قابل قبول است
خوشـبختانه در همـين شـرايط، بـا كارشناسـي خـوب       . ريزي صحيح و اجراي دقيق انجام دهيم ا برنامهپيروزي انقالب، بتوانيم اين وظيفه را ب    

هايشان، گرفتار جزاي  وزارت اطالعات و عفو و گذشت حضرت امام امت، اجازه داده شد بخشي از نيروهايي كه به خاطر اشتباهات و گناه                  
كه اين، هم نشان تثبيت انقالب و هم نشان عفو، گذشت و سعه صدر مـردم و رهبـري      اعمال خودشان بودند، دوباره به جامعه راه پيدا بكنند          

اميدواريم آنها از اين گذشت سوءاستفاده نكنند و گذشته بد خودشان را جبران كنند و از مسئولين مربوطه هـم انتظـار داريـم                        . انقالب است 
مورد نشود تا اينها بتوانند وارد متن         هاي بي   گيري  يط كار و تالش، سخت    كه نصايح امام را جدي بگيرند و در راه جذب اينها به جامعه و مح              

كند، سند خـوبي بـشود تـا مـا      جامعه بشوند و اين مسأله، براي ديگران كه در بيرون و داخل منتظرند تا ببينند كه آيا جامعه آنها را جذب مي                 
هـاي پـيش از    هاشـمي رفـسنجاني، نطـق    « كتـاب    ←» .بي حفظ كنيم  مان را كه بحمداهللا تا به حال حفظ شده است، به خو             يكپارچگي جامعه 

 . 1389دفتر نشر معارف انقالب، »  ، جلد ششم،1367دستور سال 
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 ادغــام لــزوم از فقــط ،هــا سياســت اعــالن در شــد قــرار ســرانجام و كردنــد مخالفــت بقيــه و
 شدن آزاد درباره. نشود برده نهادي از اسمي و شود گفته زايدها حذف و مكرر هاي سازمان
 . كرديد موكول بعد جلسه به ادامه بحث و شد بحث هم صنايع اوليه مواد ورود

 پتروشـيمي  مـديران  و نفـت  وزيـر  آقـازاده آقـاي    عـصر . رفتم مجلس به استراحت براي
 هـا   ژاپنـي . دادند را ژاپن - ايران وشيمير پت پروژه درباره ژاپن با مذاكرات گزارش  و آمدند

 و كننـد  نظـر  صـرف  خـود  سـرمايه  كـل  از كـه  انـد   كرده قبول و منصرفند مشاركت ادامه از
 بابـت  بايـد  دالر ميليـون  سيـصد  حـدود  شـد  معلـوم  ،محاسـبه  از پس كه شود حساب تصفيه

 شد قرار. داد خواهند هم دالر ميليارد يكه مبلغ   ب وامي اند  گفته .بپردازند گذشته هاي  يهبد
 فتپيـشر  گـزارش  آقـازاده   آقـاي  .شـود  اصـرار  بيشتر امتياز گرفتن منظور به كار ادامه براي
 سـند  بگويـد ] مـشاور نخـست وزيـر     [ كنگرلـو ] محـسن [ بـه  گفـتم . داد را نفت و گاز صنايع

 تـا .  اسـت  شـده  منكر شيراك چون بياورند، را نقاش] انيس[ آزادي براي شيراك تعهدهاي
 . كردم كار دفترم در ساعت هفت شب

 .فرسـتادم   جماران كنار بيت امام      منزل ساله چند اجاره بابت مستضعفان بنياد براي چكي
  .ام كرده پاسداران محل ساخت و منزل تعمير خرج همي مبلغ

 تقـسيم  دربـاره  كـه  انـد   داده دسـتور  امـام . رفتم قضايي عالي شوراي و قوا سران جلسه به
 و وظـايف  تمركـز  طرفـدار  و مخالفم تقسيم با من. شود گيري  تصميم شورا ياعضا وظايف
 حـق  با تمركز كه شد داده نظر آرا اتفاق به يول شد تصويب تقسيم طرح باالخره .اختياراتم
 .بارد مي هم باز و باريده سنگيني برف .آمدم منزل به. است ارجح شورا رئيس وتوي
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 اين در سنگيني اين هب برف كنم  مي فكر. آيد  مي يكسره است روز دو. بارد  مي سنگيني برف
. شـد   مـي  انجام زحمت به مرور و عبور. كرديم حركت نه صبح  ساعت. ايم  نداشته سال چند
 گرانـي  از ناشـي  مـشكالت  دربـاره  ،اصـناف  سمينار در .رفتم مطهري شهيدعالي   مدرسه به
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 . 1كردم سخنراني آن عالج هاي راه و شديد
 بـراي  وا .داد را گـابن  بـه  سفر زارشگ. آمد دفاع وزير] سرتيپ جاللي [. رفتم مجلس به

 هديه قالي او از گابن جمهور رئيس. شد مذاكره ارتش امور براي. بود رفته اسلحه نمايشگاه
 از بعـد  ايـران  اسـلحه  غرفـه  اسـت  مدعي. آموزش و اسلحه كشورها از بعضي و بود خواسته
 . بوده اول فرانسه

 قـرارداد  دربـاره  و آمـد ] ع دفـاع  مدير عامـل سـازمان صـناي      [ تركان] اكبر[ مهندس آقاي
 دكتـر  و آقـازاده آقايـان    عـصر . كـرد  مـشورت  يوگسالوي 84 - ام   تانك تكنولوژي خريد
سـازمان  [ دبيركـل . دادنـد  را آمريكـا  و عمان ،انگليس ايتاليا، به سفر گزارش .آمدند واليتي
 صـدام  از و زنند  مي حرف گذشته به نسبت تري نرم موضع از ها  عراقي كه كند  مي فكر] ملل
 بقيـه  ولـي  ،آخـر  تـا  بزنند را خودشان حرف طرف دو العرب  شط درباره گفته كه كرده نقل

عربـستان   بـه  حج مورد در آنها جواب گرفتن براي است بنا عمان فرستاده. شود انجام كارها
 .آمد] كل قوا [فرماندهي دفتر امور براي جنتي علي آقاي. برود سعودي

 تـصميم  اتخـاذ  در تـسريع  خواهان. آمدند سپاه از صفوي رحيم و رضائيمحسن   آقايان
. كنـد   مـي  ضـعيف  را سـپاه  ،موجـود  وضـع  كه معتقدند آنها.بودند سپاه نهايي وضع به نسبت
 طـرف  از او  . آمـد ] نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلـس       [ نوربخش] محسن[ آقاي
آقايـان  [. كرد مشورت شسفر درباره .است ژاپن عازم بازسازي سمينار در شركت براي من

 ازو   آمدنـد  زاهـدان  و زابـل  نماينـدگان ] محمد حسين پودينه، غالمعلي شهركي و امير ميـر        
 . داشتند شكايت بومي نيروهاي كارگيري به عدمبه خاطر ] سيستان و بلوچستان[ استاندار
 از خـارج  اطالعـات  همـاهنگي  دربـاره  .رفـتم  مـصلحت  تـشخيص  مجمـع  جلسه به شب
 هـاي   سـازمان  كنتـرل  در دولـت  حكومتي تعزيرات اختياراتين درخصوص   همچن و كشور
 امـام  گفـت  و كرد تلفن امام بيت از نصاريا]  محمدعلي[ آقاي شب آخر. شد بحث دولتي

 
.  اين سخنراني و هشدار صريح آقاي هاشمي در خصوص مقابله جدي با گران فروشي بازتاب زيادي در رسانه هاي بين المللـي داشـت     - ١

حجت االسالم هاشمي رفسنجاني امروز به اصـناف و عـامالن تـورم و گرانـي در ايـران بـه طـور                       «: ند  فت در اين خصوص گ    هاي بيگانه راديو
اعضاي شوراي تشخيص مصلحت نظام در حال تهيه قانون جامعي براي مجازات محتكرين، گرانفروشان و ديگر : ضمني هشدار داد و گفت    

گفت بـه اصـناف هـشدار داد كـه اينـك          جمع بازاريان در تهران سخن مي     رئيس مجلس شوراي اسالمي كه امروز در        . عوامل گراني هستند  
اند و ما براي حـل مـشكل گرانـي و كمبـود كاالهـاي       مردم همه مشكالت را فهميده. هاست اعتبار آنان در گرو اقدام سريع براي كنترل نرخ      

 ».اي دست خواهيم زد به تالش گستردهمورد نياز مردم 
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. 1باشـيم  داشته محكمي برخورد رشدي سلمان شيطاني آيات كتاب درباره كه اند  داده پيغام
 مجلـس  در را شب .برويم منزل به كه نديدند مصلحت محافظان ،ها  خيابان يخبندان خاطر به

 .خوابيديم
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. دادم انجـام  را دفتر كارهاي هشت ساعت تا نماز از بعد .شدم بيدارساعت شش و نيم صبح      
 وسيع انعكاس ،رشدي سلمان اماعد به امام حكم و شيطاني آيات كتاب مسئله ها  گزارش در
 كفـر  توطئـه  عنـوان  بـه  ولـي  3كـردم  صـحبت ارتبـاط    اين در علني جلسه در. 2دارد منفي و

 
: فتوايي به اين شرح صادر كردند) ره(در انگلستان و اعتراض مسلمانان جهان، حضرت امام خميني » ات شيطانيآي«  در پي انتشار كتاب - ١
كه عليه اسالم و پيـامبر و       » آيات شيطاني « رسانم، مؤلف كتاب      بسمه تعالي، اناهللا و انااليه راجعون، به اطالع مسلمانان غيور سراسر جهان مي            «

خواهم تا در     از مسلمانان غيور مي   . باشند  شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محكوم به اعدام مي           قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر       
هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات مسلمين تـوهين نمايـد و هـر كـس در ايـن راه                                

ضمناً اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مـردم معرفـي                      . كشته شود، شهيد است، ان شاءاهللا     
، جلـد بيـست و   »صحيفه امام«كتاب : منبع»  روح اهللا الموسوي الخميني. اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه. نمايد تا به جزاي اعمالش برسد     

 ).ره(ر امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثا263يكم، صفحه 

سپاه پاسداران اعـالم    » هاي شيطاني   آيه« با شدت گرفتن مبارزه تبليغاتي حكومت اسالمي عليه نويسنده كتاب           «: ند   گفت هاي بيگانه  راديو - ٢
گذشـته   سـلمان رشـدي شـب         . اجرا گذارد  ردبه مو را  داشت كه آماده است فرمان آيت ا هللا خميني در مورد لزوم قتل آقاي سلمان رشدي                 

. ها، در مـساجد حـضور يافتنـد    امروز در سراسر ايران، عزاي عمومي بود و كسبه با بستن مغازه. گيرد  گفت كه  اين تهديد را بسيار جدي مي        
دانستند، امـروز تظـاهرات بـه سـفارت           هاي شيطاني را نتيجه توطئه آمريكا مي        در حالي كه سران حكومت اسالمي تا ديروز انتشار كتاب آيه          

سلمان رشدي يك شهروند انگليسي     . انيا در تهران كشيده شد و در حدود دو هزار نفر در برابر ساختمان سفارت به شعار دادن پرداختند                  بريت
اكثـر سـران حكومـت اسـالمي امـروز      . هندي تبار است كه در گذشته دو كتاب او به زبان فارسي ترجمه شده و در تهران انتشار يافته اسـت            

اي انتشار اين كتاب را يك اقدام وقيحانـه توصـيف كـرد و               آقاي خامنه . ي عليه سلمان رشدي و كتاب وي انتشار دادند        اظهارات شديداللحن 
آقاي هاشمي رفسنجاني انتشار اين كتاب را نتيجه يك توطئه جهاني خوانـد و              . آن را فاقد ارزش هنري و فرهنگي، تاريخي يا علمي دانست          

شود كه دنيـاي اسـالم بايـد آن را بـسيار              ناك كه از يك جنگ رسمي بدتر است، سازماندهي مي         هم اكنون يك حركت بسيار خطر     : گفت
 براي مقابلـه بـا ايـن     تاآقاي علي اكبرواليتي، سفيران، كارداران و نمايندگان سياسي كشورهاي اسالمي در تهران را فرا خواند         . جدي بگيرد 

اي، انتشار  هاي مذهبي در مجلس شوراي اسالمي با امضاء كردن نامه نمايندگان اقليت. العاده برگزار كنند توطئه، يك كنفرانس اسالمي فوق
 ».اين كتاب را نتيجه توطئه استكبار جهاني دانستند و از پيروان اديان الهي خواستند آن را محكوم كنند

ريزي كرده اسـت، هـستند      ي جهان اسالم برنامه   اي كه كفر جهاني برا      نمايندگان محترم و مردم در جريان فتنه      « :  در اين نطق آمده است     - ٣
ممكن است بعضي از شـياطين  . كنند  تعقيب ميمشخصهاي  كه اينها در حال حاضر، با اهانت به مقدسات اسالم، اهداف خاصي را با انگيزه        

 لطي كرده اسـت ايـن همـه    يك غموجود در جامعه، ذهن مردم را آلوده كنند و بگويند چه اهميتي دارد، براي يك كتاب يا نويسنده كه            
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 بـه  را جلـسه  ،حـضار  اكثريـت  رأي بـا  صـحبت  از پس و اسالم قدرت شكستن براي جهاني
 درباره نيز و خصوص اين در نمايندگان با مدتي. كرديم تعطيل توطئه اين به اعتراض عنوان
كر صحبت بدحجابي و ها گراني عالج
 بودن نادرست عنوان به هم ،منتظري اهللا  آيت اخير اظهارات به .آمد انصاري مجيد آقاي 
 ايمـان  و وحـدت  به ضرر عنوان به هم و ... و عادل نيروهاي طرد و استبداد و سانسور نسبت
 ايـشان  بـه  سرگـشاده  هنامـ  نوشـتن  خصوص در و داشت انتقاد دشمنان استفاده سوء و جامعه

 وارد آسـيب  ايـشان  شخـصيت  بـه  نبايـد  .نيست مصلحت سرگشاده نامه گفتم .كرد مشورت
 . بنويسد خصوصي نامه كه كرد قبول ؛شود
 شـكايت  كاشـمر  در تندرو خط هاي  اذيت از. آمد كاشمر نماينده] آقاي احمد بلوكيان  [

 آنها فشار تحت كه - سابق معهج امام محمديان] حبيب اهللا [ آقاي برگرداندن براي و داشت
 مقابـل  از راهپيمـايي  دربـاره  .داشـت  جلـسه  رئيـسه  هيـأت . كـرد  استمداد  -است رفته قم به

 مـن  و بودنـد  موافـق  اكثريـت  .شـد  صـحبت  جمعـه  روزدر   نماينـدگان  دعـوت  بـه  ،مجلس
 . مخالف

 
  هـايي قـرار    نياز است كه مطالب يك مقدار باز شود تا اگر ملت ما در مقابل چنـين وسوسـه           . و تظاهرات در دنياي اسالم انجام شود      هياهو

مـت، بـا ايـن    كنم آنچه كه باعث شده است رهبر بزرگوار مـا، امـام ا          من فكر مي  . گرفتند، بدانند كه مسأله اين نيست و اين ظاهر قضيه است          
شور و هيجان به مسأله بپردازند و آنچه كه قائم مقام رهبري انقالب، آيات عظام قم، روحانيت و مردم را اين گونه ناراحـت كـرده اسـت و                             

 اين است كه براي يك حركت ،خورد اي است كه در اين قضيه به چشم مي شود، مسائل پشت پرده اين حالت  در سراسر دنيا نيز مشاهده مي
اي كـه بعـد از    اينهـا بـه دنبـال ضـربه    . ريزي و سازماندهي شده است و اين حركت، از يك جنگ رسمي بـدتر اسـت     يار خطرناك، برنامه  بس

انقالب اسالمي در ايران خوردند و قدرتي كه از اسالم در لبنان و افغانستان ديدند، در تحليلشان به اينجا رسيدند كه مايه اصلي اين حركات، 
قداستي است كه بر عقايد و مقدسات اسالم كشيده شده است و اين مقدسات كه ذهـن مـردم مـسلمان را هميـشه پـاك نگـاه                            تقدس و هاله    

هـاي اسـتكباري بـا جنـگ و انـواع       آقاي هاشمي آنگاه با يادآوري اين مسأله كه قـدرت » .دهد دارد و به دنياي اسالم نشاط و حركت مي  مي
 وارد عمل شدند كه با استفاده از شخصي كه مـثالً از جـايي مثـل     اياينها با شيوه« :  را بشكنند، گفت   هاي سياسي، نتوانستند اين تقدس      حيله

 به عنوان حق تأليف به ايـن شـخص     "قبالانداز، كار را شروع كنند و         هندوستان است و ظاهراً از  دنياي غرب فاصله دارد و با يك اسم غلط              
يك بنگاه انتشاراتي صهيونيـستي هـم دنبـال كـار او            . كنند  دانند كه چكار مي     گذارند، زيرا مي    ميشود و از قبل براي او محافظ          پول داده مي  

شود كه قبالً ذهن مردم       اي انجام مي    گونه  شود و تبليغات به     هاي اين كتاب در كشورهايي مثل آمريكا و ايتاليا آماده مي            از پيش ترجمه  . است
دهـد كـه ايـن حركـت، يـك       كند و نـشان مـي   ريزي مي نها حكايت از يك سازماندهي و برنامهكنند و همه اي را براي خريد كتاب آماده مي    

هاي علميـه خواسـتار تعطيلـي     اي از نمايندگان مجلس به پيروي از حوزه     آقاي هاشمي در پايان با اشاره به اينكه عده        . حركت معمولي نيست  
ت به اين پيـشنهاد رأي گيـري بـه عمـل آيـد و در نتيجـه بـا رأي قـاطع         اند، درخواست كرد كه نسب جلسه امروز مجلس شوراي اسالمي شده  

دفتر نشر معارف »  ، جلد ششم،1367هاي پيش از دستور سال  هاشمي رفسنجاني، نطق« كتاب ←.  جلسه علني مجلس تعطيل شد،نمايندگان
 .1389انقالب، 
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 خـود   انتخابيـه  حـوزه  مـشكالت  حـل براي  . آمدند خرمشهر و شهركرد نمايندگان عصر
 دربـاره . داشـت  انتقـاد  كـشور  وزيـر  تند مواضع به. آمد نوري عبداهللا آقاي. كردند استمداد
 . كردم كار دفترم در هشت شب ساعت تا .كرديم مذاكره مسلح نيروهاي مشكالت
 15 بنيـاد  طرف از صانعي] شيخ حسن [ آقاي كه گفت تلفني زورق] محمد حسن [ آقاي
 گفـتم  ،كـرد  مشورت. دهد  مي نقدي جايزه رشدي سلمان كشنده به كه داده عيهاطال خرداد

 بـراي . شـد  منتـشر  خبـر . بودنـد  موافـق  شـد،  سـئوال  امـام  از انجـام  سر و بپرسند امام بيت از
 .1ندارد توجيه حادثه اين مقابل در العمل عكس همه اين ها بعضي
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قـائم مقـام وزيـر      [ فالحيـان ]  علـي [ آقـاي . رفـتم ] كل قوا  [فرماندهي دفتر نه صبح به     ساعت
 آقاي پاسخ در اي  نامه گفت و آورد گزارش پارچين شيميايي صنايع درباره. آمد] اطالعات
. بفرسـتد  خودشان براي ،ندهد روزنامه به گفتم. دهدب روزنامه به خواهد  ميو   نوشته منتظري
 . اند رنجيده ايشان اظهارات از اللهي حزب مخلص نيروهاي اكثر است مدعي

 سربازها از جمعي گفت. داد را منافقين سران محاكمه گزارش. آمد رازيني] علي[ آقاي
 اضافه عفو درباره .اند  داده زندانبه   را جمعي وكرده   آزاد ،بودند شده آورده اجبار به كهرا  

 .كردم موافقت ؛پرسيد مقصر زانسربا خدمت
 شـهاب موشك   اول اولويت ابالغ و سپاه نظامي صنايع گزارش. آمد تاش حسيني آقاي

 امـوري  بـراي  و داد را كـل  ستاد كار گزارش. آمد آبادي فيروز] سيد حسن [ آقاي. داد را 2
 گـزارش  .آمد سنجقي آقاي. كرد اجازه كسب تخصصي ستاد معاونت انحالل منجمله چند
 عـروج ] خـسرو [ آقـاي . نمود رضايت اظهار سپاه عالي  شوراي عمكرد از و داد را سپاه عوض

 
 كفرآميز آيات شيطاني را به مجازات تعيـين شـده برسـاند، مبلـغ         خرداد اعالم كرد به هر ايراني كه سلمان رشدي مؤلف كتاب           15 بنياد   - ١

االصل مقيم انگليس در كتاب آيـات شـيطاني    سلمان رشدي، هندي.  ميليون ريال و به هر غير ايراني يك ميليون دالر جايزه خواهد داد         200
محافـل  .  و ضـداخالقي اهانـت كـرده بـود    در قالـب يـك رمـان مـستهجن     ) ص(به مقدسات اسالم، قرآن كريم و مقـام شـامخ پيـامبر اكـرم               

 .ها اين ماجرا ادامه داشت صهيونيستي، دولت آمريكا و جهان غرب به حمايت از انتشار اين كتاب برخاستند و سال
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 . 1دمي كنن ت
                                                

 . گفت مشكالت و نيازها و حفاظت درباره و آمد
 جاسوس چند بازداشت گزارش] فرمانده حفاظت و اطالعات ارتش[ ترابي تيمسار عصر
 خراسـان  سـپاه  ندهانفرما. گفت را زندان و شنود نيازهاي و داد را دريايي نيروي در آمريكا
 مطـرح  را سـپاه  آينـده  شـدن  روشـن  لـزوم  و بودجه كسري و پايگاه و عقبه نيازهاي .آمدند
 و سـنجقي ] ابـراهيم [  ،ايـزدي ] مـصطفي [ ،شـمخاني ] علـي [  ،رضـائي محسن   آقايان. كردند

 نيروهـاي  ادغـام  اجرايـي  طـرح  دربـاره . گفتنـد  سپاه آينده درباره و آمدند رشيد] غالمعلي[
 . شد بحث سپاه و ارتش

 خانه به شب. آمدند دفاع ارزي سهم در مشورت براي بودجه و برنامه كميسيون ياعضا
 سـفارت  حفاظـت  ضـعف  نگـران  ،انگليس كاردار گفت تلفني الريجاني جواد آقاي .آمدم
 . شود تقويت حفاظت كه خواسته و است
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ــزل در ــودم من ــزارش در. ب ــا گ ــار و ه ــاني اخب  ،جه
 آيـات  كتـاب  نويـسنده  اعـدام  بـه  امام حكم موضوع
 و داده اختـصاص  خـود  به را بخش بيشترين ،شيطاني
 و اسـالم  و امـام  كوبيـدن  بـراي  آن از اسالم دشمنان
 تبليغـات  ايـن  مـدتي  تـا  البد و كنند  مي استفاده شيعه
 انتـشاراتي  هـاي   شـركت  چه گر ؛داشت خواهد ادامه

 ايـن  بـا  كتـاب  ايـن  شـك  بي ولي اند  زده جا مربوطه
ــا ــراژ از هياهوه ــدگان و تي ــااليي خوانن ــوردار ب  برخ
 چه بداند كه كند  مي پيدا تمايل كس هر. شد خواهد
حماي او از هم اسالمي غير هنرمندان و نويسندگان. است كتاب اين در مطلبي

 
 سـلمان رشـدي   : اي رئيس جمهور ايران امروز در مراسم نماز جمعه تهـران گفـت               خامنه ] آيت اهللا  [آقاي«:  راديو بي بي سي اعالم كرد      - ١

 اي جز مرگ ندارد زيرا با يك ميليارد مسلمان و آيت اهللا خميني در افتاده است، اما اضافه كرد كه در صورت اظهار ندامت ممكـن    چاره

 سلمان رشدي
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 روزهـاي  معمـوال  .داشـتم  توصـيه  گـرفتن  بـراي  بستگان و آشنايان از يمتعدد مراجعات
 بـراي  كـه  هست مواردي. نيست هم اي  چاره. نيست خوبي وضع و دارم وضعي چنين تعطيل
 مـشكالت  رفـع  بـراي  معمـوال . نـدارد  حدي توقعات و نوشت بايد حق احقاق يا و ظلم رفع

 .است مردم اداري
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 چـون  ولـي  ،باشـد  داشـته  جلسه] بازسازي[ گذاري سياست شوراي بود قرار .رفتم مجلس به

 امراللهـي ] رضـا [ آقاي. كرديم لغو را جلسه ،بود نرسيده تهران به تركيه سفر از وزير نخست
 خواسـتار  و شـده  امـضاء  نامـه  متفـاه  آرژانتـين  بـا  گفت و آمد] رئيس سازمان انرژي اتمي   [

 بـر  تأكيـد  و خـداحافظي  بـراي  شـمالي  كـره  سـفير . شد آن اجراي و تصويب براي حمايت
 . آمد روابط توسعه

] الـدين   محـي [ آقـاي . 1كـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي  .آمدند قم از رفته جبهه طالب عصر

 
بريتانيا بايد به مسلمانان توضيح دهد  كه چرا : اي در انتقاد از بريتانيا به خاطر صدوراجازه نشر كتاب گفت آقاي خامنه. است بخشيده شود
سـابقه   اما  رئيس جمهور ايران در هـشداري كـه خبرگـزاري ايـران آن را هـشدار بـي      .  كي از اتباع خود اجازه چنين كاري را داده است        به ي 

 » .هاي بريتانيا و ساير كشورها در تهران نزديك نشوند خوانده است، از تظاهركنندگان خواست كه به سفارتخانه

جمعي از مسئولين دفـاتر نماينـدگي حـضرت امـام در سـپاه پاسـداران انقـالب                  » يت و دفاع مقدس   روحان«  در آستانه اول اسفند سالروز       - ١
 بـا  )ع( امـام جعفـر صـادق    83يه قم، به همراه جمعي از طالب رزمي تبليغـي تيـپ   ماسالمي و همچنين گروهي از روحانيون جانباز حوزه عل      

گزارشـي از عملكـرد   ) ع( امام جعفر صادق83اي مجتبي ذوالنوري فرمانده تيپ     آقابتدا  در اين ديدار    . جانشين فرمانده كل قوا ديدار كردند     
سپس آقاي هاشمي طي سخناني ضمن قدرداني از زحمات اين برادران در طـول هـشت سـال    .  سال دفاع مقدس ارائه نمود   8يگان، در طول    

 كه به آن نگاه كنيم، يكي از قطعات بسيار مهم تاريخ اين جنگ در تاريخ اسالم و ايران و روحانيت از هر بعدي     «: دفاع مقدس اظهار داشت   
اينكه يك كـشور و يـك ملـت بـا همـه             . باشد  هاي اين جنگ قابل آموختن و بررسي و استفاده مي           ماست و خيلي از چيزها به خاطر ويژگي       

هاي عظيم دنيا با همـه   قدرت ، ضيه به اصول و مقررات و آداب اخالقي و انساني و جهاني در يك طرف باشد و آن طرف ق       هاايثارها و تقيد  
 ؛در داخل كشور ما واقعاً يك حادثه عجيب و غريبي اتفاق افتاد. ها قرار داشته باشند، در تاريخ گذشته ديده نشده است     ها و نامردمي    ينامرد

 جنگ و انقالب را با هـم تحمـل   هاي ما با مقاومت بسيار و صبر عظيم، مشكالت زندگي و م و جوان دالعاده، اين بود كه مر      و آن حادثه فوق   
ها نيز يكي از عوامل بسيار مهـم تزريـق اسـتقامت و               ها و روحانيت در جبهه      حضور طلبه . اشتند كه دشمن به اهداف خود برسد      كردند و نگذ  
 وحانيـت به طور يقين طـالب و ر . بخش بود هاي خط شكن بسيار توان افزا و روح  حضور طالب و روحانيون در بين گردان      . شجاعت بود 
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 بـه  راطـور امپ تـدفين  مراسم در شركت براي ژاپن به رفتن و خداحافظي براي هرندي فاضل
 من دفتر در قوا سران شب. دادم ژاپن مجلس رئيس براي پيامي. آمد مناز طرف    نمايندگي

سـيد  [ آقـاي . اسـت  راضـي  ؛داد را تركيـه  به سفر گزارش وزير نخست آقاي. داشتند جلسه
 داد ارائـه  مـرزي  بـرون  كارهـاي  براي طرحي .آمد اطالعات وزارت از حجازي] علي اصغر 

 .شد تصويب كه
 شـيعه  مجاهـدين  شد توصيه. كرد خواهي نظر افغانستان مسائل درباره. آمد واليتي دكتر

 آقـاي . دارد وجـود  درگيـري  يا انزوا خطر زيرا ،نكنند گيري  سخت كابينه و شورا سهميه در
 قـرار . كردنـد  خواهي نظر عراق و ايران نظاميان مذاكره گروه تشكيل محل درباره شمخاني

 1ونيمـاك ي. باشد ثالث كشور در يا و عراق و ايران خاك داخل نوبت به يا و مرز در يا شد
 . باشد طرف دو خط بين ما خاك در داده پيشنهاد
 زود صـبح  و رفـتن  جمـاران  بـه  گفتنـد  محافظـان  و كـرد  باريدن به شروع سنگيني برف
 .ماندم مجلس در. است مشكل برگشتن
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. مانـدم  علنـي  جلـسه  در سـاعت ده ونـيم    تـا . كردم مطالعه هشت صبح    ساعت تا نماز از بعد
 معمـوالً . بفروشد قرضش اداي براي را ماشينش گرفت اجازه .آمد زائري] غالمعباس[ آقاي
 . گيرد مي اتومبيل براي مجلس از تسهيالتي دوره هر در نماينده هر

 را دسـتور  در مهـم  برنامه عدم و مجلس هاي  ضعف درباره. آمد مايندگانن از يكي ظهر
 ،قبـل  هـاي  هدور در. داشـتند  تـري  مهم كارهاي انتظار جديد نمايندگان. كردم تأييد ؛گفت

 . داديم را اداري اصالح و پنجساله برنامه دوره اين براي. است شده انجام مهم كارهاي
 

      هاشمي « كتاب ←  »..اند و تاكنون روحانيت در مبارزه و جنگ در كانون خطر حضور داشته است نقش بسزائي در اين جنگ ايفا نموده
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  رفسنجاني، سخنراني

اسـت ، بـه فرمانـدهي ژنـرال الوكويـويچ اهـل       »  عـراق  گروه نظـامي نـاظر سـازمان ملـل بـراي ايـران و      «  نيروهاي يونيماك كه مخفف  - ١
 در مواضع تعيين شده استقرار يافتند 1367 تير 29 كشور ، زير نظر دبيركل سازمان ملل ، در روز 24 نيروي كاله آبي از 350يوگسالوي ، با 

 . و آتش بس رسماً برقرار شد 
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 بـه . آورد را هـا   وزارتخانه ادغام طرحو   آمد مشهد نماينده هاشمي  بني] سيد هاشم [ آقاي
 عـصر . بيـاورد  رأي اسـت  بعيـد  گفـتم . انـد   رسانده وزارتخانه 15 به و شده افراط خيلي نظرم

 . 1نمودم تشويقشان و كردم صحبت آنها براي .آمدند اجتماعي مددكاران
 عـدم  از و بـروم  آنجـا  بـه  كـه  آورد را جمهورشـان  رئـيس  دعوت .آمد مجارستان سفير
 گـودرزي  آقـاي . داشت گله نفت متيق سر بر توافق عدم از و روابط توسعه موارد پيشرفت
 مناسـب  ابـزار  كمبـود  از. داد كار گزارش. آمد تخريب از جلوگيري  واحد حفاظتي  مسئول
 . كنم كمك خريد براي شد قرار. گفت

 اي  خامنـه  آقـاي . داشـت  جلـسه  حكـومتي  تعزيرات براي مصلحت تشخيص مجمع شب
 وزير نخست. كردم اداره من  و نماندند جلسه در سالويگيو به فردا سفر مقدمات تهيه براي

 بـه  خـصوصي  بخش به رسيدگي مسئوليت كه كردند پيشنهاد بازرگاني وزارت سرپرست و
 بازرگـاني  وزارت بـه  وظيفـه  ايـن  ،صـنفي  نظـام  قـانون  در .نـشود  واگـذار  انقالب دادسراي
 .آمدم خانه به وقت دير. ماند ناتمام بحث.  استشده واگذار

 بـه . اند  آمده جلو مهران منطقه در عراقي نيروهاي كه رسيد تهران استانداري از گزارشي
 سـلمان  توبـه  كـه  شـد  منتـشر  امـام  دفتـر  از اي  بيانيه. كند پيگيري گفتم رضائيمحسن   آقاي

 رسد مي ظرن به. است مهدورالدم هم باز ،كند توبه كه فرض بر و نيست پذيرش قابل رشدي
 .انجامد مي غرب و ايران بين شديد تعارض به و بندد مي را مسئله حل راه

 

 
و به مناسبت روز مـددكاري، اعـضاي شـركت كننـده در سـمينار              ) ع(طالب در آستانه سالروز تولد مولي الموحدين حضرت علي بن ابي          - ١

. قاي هاشـمي ديـدار كردنـد    آجايگاه مددكاري اجتماعي در نخستين برنامه توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با         
اندركاران در اين  مي ضمن تقدير از زحمات دستدر اين ديدار ابتدا گزارشي از سمينار مذكور به رئيس مجلس ارائه شد، سپس آقاي هاش  
هر قدر هم جامعـه عادالنـه   «: ها تقدير كرد و گفت سمينار، از مددكاران به خاطر گام برداشتن در مسير خدمت به مردم و مداواي درد انسان           

وي . شـوند  دادهاي خـود محـروم مـي   حركت كند، باالخره كساني هستند كه بر اثر حوادث غير قابل پيش بيني از حقوق و امكانات و اسـتع           
آقاي هاشمي همچنين با اشاره به اينكـه ديـن          » .ريزي عملي و سازماندهي شده براي اين گونه افراد را مورد تأكيد قرار داد               سپس لزوم برنامه  

لحاظ علمي و فنـي و      هاي افراد متمكن از       اسالم براي كمك به همنوع اهميت زيادي قائل است، در مورد تعليمات اسالمي در مورد كمك               
اي محروميت در جامعه نيز رئيس مجلـس برلـزوم جلـوگيري از عقـب مانـده                   در مورد درمان ريشه   . مالي به افراد غير متمكن توضيحات داد      

ر دفت» ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني  « كتاب   ← »..شدن افراد در جامعه تأكيد كرد و اين امر را مقدم بر ساير خدمات دانست              
 .1389نشر معارف انقالب، 
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. نـدارد  صـحت  مهـران  منطقـه  در عراق پيشروي گزارش كه داد اطالع رضائيمحسن   آقاي
 بـه  نـسبت  گيـري  سـخت  خبـر  دربـاره  و كـردم  احضار را بيت انتظامات مسئول كياني آقاي
. خواستم توضيح ،رفتند مي امام مالقات به رزمنده طالب با كهلنوري  ذوا] مجتبيسيد[ آقاي
 . شد درگيري و بياورد را مالقات كارت فاقد افراد خواست مي ايشان گفت

 تنظـيم  و آوري جمـع  در كارخوبي. رفتيم مستضعفان بنياد اسناد مركز به نه صبح  تساع
 و انـد   داده انجـام  انـد،   آورده دسـت ه  ب مصادره مورد هاي  طاغوتي هاي  خانه از كه مهم اسناد
 اشـياء  نگاهـداري  مركـز  و نمايـشگاه  از. باشـد  مفيد پهلويدوره   تاريخ تنظيم براي تواند  مي

ــه ــدن قيمــت گــران و عتيق ــسيار مجموعــه. نمــودم دي ــدرت از و اســت عظيمــي نفــيس ب  ق
 خانـه  بـه  ظهـر . 1كرد غني ايجاد موزه چندينبا اين اشياء    شود  مي. است باالتر اريذگ  قيمت

 
در . هاي مربوط به آن، مورد بازديد قرار گرفت          مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي بنياد جانبازان انقالب اسالمي در تهران و نمايشگاه             - ١

هـاي    بخـش هـاي مختلـف مؤسـسه، شـامل           اين بازديد كه آقاي طهماسب مظاهري قائم مقام بنياد نيز حضور داشت، آقاي هاشمي از قسمت               
مركز اسناد اين مؤسسه، مداركي مربوط بـه مقامـات دولتـي و افـراد بـا نفـوذ در دوره قاجـار و پهلـوي،              . پژوهشي و مركز اسناد بازديد كرد     

ها، مناصب افتخاري، امالك و ميزان تحصيالت هر يك از اين افراد را گردآوري كرده و با استفاده         مشخصات شخصي و شغلي آنان، نشان     
در اين مركز حدود يك ميليـون       . كرد  هاي پيشرفته آرشيو از قبيل ميكروفيلم ، اين اطالعات را براي استفاده پژوهشگران آماده مي                ماز سيست 

نمايشگاه اسناد تاريخ معاصر ايران، مركز ديگري بود كه مورد بازديـد قـرار              . سند و بيش از يك ميليون عكس تاريخي گردآوري شده بود          
اي از اسناد، تصاوير و مدارك دولتي و قراردادهاي تاريخي مربـوط بـه دويـست سـال اخيـر ايـران بـه                          شگاه نيز مجموعه  در اين نماي  . گرفت

هاي فراماسونري مربوط به سران پهلوي و  ها و نشان هاي مقامات دوره قاجار، حمايل همچنين مهرها و نشان . معرض نمايش گذاشته شده بود    
هاي شاهان قاجار و پهلـوي خطـاب بـه كـارگزاران      هاي انتصاب عوامل دولتي و دستخط خان و نيز فرمان رضا1299قاجاريه، مدال كودتاي   

   تلگرام علما و مجاهدان و اقشار مـردم در جريـان انقـالب مـشروطيت              .  خورد  هاي مختلف در اين نمايشگاه به چشم مي         مملكتي در دوره  
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 آيـات  كتـاب  بـه  مربـوط  حوادث به مربوط المللي  بين هاي  تلكس بيشتر .رفتم مجلس به

  هـاي   همچنـين عكـس   . ات در دوره قاجاريه، نمايانگر ايـن دوره از تـاريخ ايـران بـود              هاي رسمي و دولتي در تهران و والي         در كنار اعالن
بخـشي از نمايـشگاه نيـز بـه         .  شاهان قاجار و پهلوي به هنگام ديدارهاي داخلي و سفرهاي خارجي آنان در اين نمايـشگاه عرضـه شـده بـود                     

گيـري مقامـات پهلـوي        نان در لژهاي مختلف كه محل تصميم      مدارك فراماسونري و تصاويري از فراماسونرهاي معروف ايران و جلسات آ          
نامه خاندان پهلـوي      هاي حساب جاري سران رژيم پهلوي از جمله رضاخان و شجره            هايي از شناسنامه و دفترچه      نمونه. بود، اختصاص داشت  

ه اين ديدار از مخـزن آثـار عتيقـه مـصادره     آقاي هاشمي در ادام. كرد اي ديگر از اين نمايشگاه توجه بينندگان را به خود جلب مي             در گوشه 
اي بـا ايـن درجـه از تنـوع و غنـا در       چنين مجموعه« ايشان در اظهاراتي با تأكيد بر اينكه . شده از مقامات وابسته به رژيم گذشته بازديد كرد      

هـاي   غ نداريم و ايـن آثـار بايـد بـراي نـسل             با ارزشي را در هيچ جا سرا        ما نظير چنين گنجينه   « : ، گفت »نظير است   مورد تاريخ اخير ايران بي    
تواند مورخين را در كار تدوين تاريخ معاصر          ها مي   اسناد و مدارك موجود در اين مجموعه      . آينده و بلكه تاريخ دنيا حفظ و نگهداري شود        

ل آثار عتيقه موجود در اين      آقاي هاشمي خواستار تالش در جهت تبدي      » .ايران و بررسي تحوالت چند صد ساله اخير اين كشور، ياري كند           
 ».هاي جهان قرار دهد ترين موزه تواند اين موزه را در زمره غني نظير مي اين آثار كم« : مركز به يك موزه براي بازديد مردم شد و افزود

 بازديد از انبار عتيقه جات دوران پهلوي
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 فـرا  ايـران  از را شاننـ رايسف همگـي  2اروپـا  اقتـصادي  جامعـه  .1اسـت  رشدي سلمان شيطاني
 متقـابالً  هـم  ام كه كند اعالن خارجه وزارت گفتم بشارتي] علي محمد [ آقاي به. اند  خوانده

 كـردم  صحبتاروپا   اقتصادي جامعه تصميم درباره دستور از پيش. خواهيم  مي را سفرايمان
 . 3 نمودم انتقاد غرب روش از و

در  رشـته  چنـد  افتتـاح  مراسـم  در شركت براي. بود مطرح بازسازي تعاون ماليات اليحه
آنهـا   .4كـردم  سخنراني. كشيد طول ظهر تا  كه رفتم مدرس تربيت دانشگاه به دكتريمقطع  

 
اني سـفرا و رؤسـاي    خود پيرامون تصميم دولت ايـران دايـر بـر فراخـو           ) سه شنبه ( راديو بي بي سي در بخش انگليسي بعد از ظهر امروز             - ١

ترين قطع روابط ميان ايـران و جهـان غـرب     اين مهم «: هاي نمايندگي ايران از كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا به تهران اعالم كرد              هيأت
نـاح  وزارت خارجه ايران و ج. شود پس از جريان گروگانگيري آمريكاييان در تهران در اوايل انقالب ايران در ده سال گذشته محسوب مي       

 فرستاده ارشد خود از تهران كه حكايت از قطع روابـط      12ميانه رو اين كشور، اعالم كرد در پاسخ به تصميم جامعه اروپا مبني بر فراخواني                
وزارت خارجه ادامه داد كه حكم مرگ صادره از سوي آيت اهللا خمينـي  . خواند هاي خود را از اروپا فرا مي سياسي دارد، ايران نيز ديپلمات   

باشد، زيـرا بـراي مثـال هـيچ كـشور             اين موضوع كلي نمي   . باشد  مورد تأييد همه رهبران مسلمانان در سراسر جهان مي        » سلمان رشدي «راي  ب
وزارت خارجـه ايـران ضـمن ابـراز تأسـف از امتنـاع جامعـه اروپـا در                   . عربي مسلمان اين تصميم رهبر ايران را مورد تأييد قرار نـداده اسـت             

مبني بر كفرآميز بودن آن تأكيد كرد، فرد ميانه رو يعني رئيس مجلس ايران آقاي رفسنجاني، اين كتـاب                   » مان رشدي سل«محكوميت كتاب   
 ».ها عليه اسالم حقيقي توصيف كرده است را طرح توطئه امپرياليست

قتـصادي بـه يكـديگر تأسـيس كـرده      را با هدف نزديكـي ا » جامعه اقتصادي اروپا« ، كشورهاي اروپايي »اتحاديه اروپا«  پيش از تشكيل  - ٢
 . بودند
تصميم جامعه  اقتصادي اروپا در خصوص فراخواني نمايندگانشان از ايران نشان داد كه مـسئله كتـاب ضـاله                    «  :  در اين نطق آمده است     - ٣

يـزي را حـدس زديـم و        ريزي شده بوده است و ما در همان شروع حركت، چنين چ             آيات شيطاني و مسائل بعدي آن كامالً طراحي و برنامه         
آنهـا  . ريزي كرده اسـت  كند كه  امپرياليسم غرب براي مبارزه با اسالم، آن هم اسالم راستين و ناب، برنامه  همه شواهد اين مسأله را تأييد مي      

وس شـد و  د كـه ايـن حربـه از دستـشان گرفتـه و معكـ      نرس كردند با متهم كردن ايران اسالمي به جنگ طلبي به اين هدف مي   مدتي فكر مي  
امپرياليسم غـرب از  . شك در اين مصاف هم كفر جهاني با شكست روبرو خواهد شد           اند كه بي    امروز حربه فرهنگي ديگري را مطرح كرده      

آنهايي كه براي شـهادت جمعـي از       . بندد  راه تزوير و رياكاري، يعني انگ مخالفت با آزادي به رهبري انقالب و  انقالب ما هيچ طرفي نمي                  
توانند براي حفظ جان يك نفر، آن هم كسي كه دل صدها ميليون             پاكستان و كشمير، هيچ اخمي به صورتشان نياوردند، چطور مي         مردم در   

توانند بين  هاي رياكارانه مي كنند با اين شيوه آنها فكر مي. دنترين نهادهاي جهان آفرينش اهانت كرد، دل بسوزان انسان را رنجاند و به مقدس
زيـرا كـساني كـه بـا ايـن ادلـه از انقـالب مـا فاصـله          . دنيا و جمهوري اسالمي ايران فاصله بيندازند و اين اشتباه ديگري است مراكز فرهنگي   

هاي آنها، مسلمانان مخلص دنيـا كـه واقعـاً مـسلمانند و بـه اسـالم، قـرآن و پيـامبر                        گيرند، هيچ وقت با انقالب نبودند و برعكس خواست          مي
كند، ايران و رهبري انقالب اسالمي       فهمند تنها مركز دفاع از اسالم كه به هر قيمت از اسالم دفاع مي               رند، تازه مي  گذا  احترام مي )  ص(اكرم

دفتـر نـشر معـارف    »  ، جلد ششم،1367هاي پيش از دستور سال    هاشمي رفسنجاني، نطق  « كتاب   ←» .خواهيم  ها را مي    ايران است و ما همين    
 .1389انقالب، 

 رشته دوره دكتري تخصصي دانشگاه علوم پزشكي و علوم انـساني دانـشگاه تربيـت مـدرس، تربيـت                    34ر مراسم افتتاح     آقاي هاشمي د   - ۴
   انديشيدند، توصيف كـرد  اساتيد مورد نياز كشور را تبلور يكي از آرزوهاي ديرينه كساني كه به استقالل و سربلندي كشور و اسالم مي
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 .برگشتم مجلس به. كردند استمداد سياسي حمايت و مجاور زمين و بيشتر بودجه براي
 بـراي  و دادنـد  كـار  گـزارش . آمدنـد  كردسـتان  دراسـالمي    تبليغات سازمان گروه ظهر
 بـه  رسـيدگي  و روابـط  تقويت درباره. آمد الجزاير سفير عصر. كردند استمداد بيشتر بودجه
 بـراي و   آمدنـد  داران تاكـسي  تعـاوني . شد صحبت شهدايشان هاي  خانواده و نمعلوال وضع

 داده تاكسي كه است سال چند ؛كردند استمداد نو تاكسي گرفتن و خود بيمه قانون اصالح
 دربـاره  .آمـد  نـصر  آقـاي . شود تعويض بايستي سال پنج از بعد تاكسي يك معموال و نشده
 .شود جانبازان بنياد تحويل گفتم. شد حبتصجنگي  مجروحان امور بر نظارت دفتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دريـايي  سـفر  گـزارش . آمـد ] نيروي دريايي ارتش  [=  اجادن فرمانده زادگان  ملك آقاي
 سـوار  نـاو  روي اخيـراً  كـه  را دريـا  به ساحل چيني موشك يك گرفت اجازه و داد را ناوها
 الريجـاني ] محمـد جـواد   [ آقـاي . هـا  پاكستاني با مذاكره براي نيز و كنند آزمايش ،اند  كرده
 خـورده  هـم  بـه  خارجه وزارت سياست شود  مي احساس ،غرب با جاري مسائل درباره .آمد
 طلبد و به واقـع كـشور نيـاز بـه چنـين حركتـي        آميزي است كه پشتكار و همت بيشتري مي         ارتتأسيس دوره دكتري، گام جس    « : و گفت
اگر اين راه پيموده نشود و ارزش الزم براي آن قائل نشويم، براي رسيدن به استقالل و ارتقاء علمي كشور، شرط الزم و ابزار مهمي را . دارد

هاي كشور، تأييدكننده عملكرد دانشگاه تربيت مدرس است، اما هنوز       اه در دانشگاه  التحصيالن اين دانشگ    حضور فعال فارغ  . نخواهيم داشت 
دفتـر  » ،1367هاي سال    هاشمي رفسنجاني، سخنراني  « كتاب   ←»  .رود  اين عملكرد به حد مطلوب نرسيده و در آينده اميد بيشتري به آن مي             

 .1389نشر معارف انقالب، 

 بازديد از نمايشگاه اسناد تاريخ معاصر در بنياد مستضعفان
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 .1كردم كار دفترم در هشت و نيم شب ساعت تا. خواست جويي چاره ؛است
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 بـه  مربـوط  خبـري  هاي  تلكس و ها  گزارش بيشتر. رسيدم مجلس بهم صبح   ساعت هفت و ني   
 هـم  عصر و نشد تمام ماليات اليحه. علني ماندم  جلسه در ظهر تا. است رشدي سلمان مسئله
 وجـود  مـصوبه  در افـراط  خطـر . شـد  تمام باالخره تا داشت ادامه مغرب تا و گذاشتيم جلسه
 . شد و شود حفظ اعتدال كه ماندم ؛داشت

 قوي مركز آمدن وجود به براي. آمد تبريز نماينده هريسي زاده  هاشم] هاشم[ آقاي ظهر
 مسئوليت خصوص در منتظري آقاي موضع از كرد و مي جويي چاره كشور در گيري تصميم

 .  نمودنگراني اظهار روحانيون وسيله به اجرايي امور نپذيرفتن
 انقـالب  روحانيت از. شد منتشر حانيترو روز مناسبت به امام از مفصلي و مهم پيام ظهر
 اخيـر  مطالـب  از در ايـن پيـام      . انـد   كـرده  انتقـاد  كار  محافظه و ساكت روحانيت از و تجليل
 . 2اند تاخته سخت غرب به و شده انتقاد شدت به نام ذكر دونب منتظري اهللا آيت

 بـا  رهبـري  آينـده  و امـام  پيـام  دربـاره  .آمـد ] وزيـر اطالعـات   [ شهري  ري آقاي سرشب
 ،روحـانيون  از اي  عـده  كـه  داد خبـر  و كـرد  صـحبت  امـام  پيام اين با منتظري آقاي تضعيف

 
هـايش نرسـيده     گويند انقـالب بـه هـدف        هللا خميني طي پيامي به روحانيون ايران از كساني كه مي          امروز آيت ا  «:  راديو بي بي سي گفت     - ١

در ضمن آيت اهللا خميني گفت كه تحريم اقتصادي و ديپلماتيك موجب آن نخواهد شد كه وي فرمان خود را لغو . است، شديداً انتقاد كرد
گرچـه  . چون يك بررسي كلي از اوضاع ايران مخصوصاً بعـد از جنـگ هـست              . شد  در واقع اين پيام بايد در سالگرد انقالب منتشر مي         . كند

خطاب اصلي آيت اهللا تأكيد بر اهميت نقش روحانيت در اسالم بود، ولي عمالً آيت اهللا در اين پيام به مسائل بسياري اشاره كرد و به كساني 
 » .يون در سياست، چيزي جز تيره روزي براي ايران به بار نياورده استاند كه دخالت روحان پاسخ داد كه معموالً اين انتقاد را مطرح كرده

در ايـن پيـام آمـده    . كه به منشور روحانيت شهرت يافت، در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است) ره( متن كامل پيام امام خميني   - ٢
خطـر  . اي غيـر از ايـن ندارنـد      زنند كه گويي وظيفـه      م مي اي با ژست مقدس مĤبي، چنان تيشه به ريشه دين و انقالب و نظا               امروز عده «: است

هـا دربـاره اشـتباهات پـس از           با اشاره به تحليل   ) ره(در پيام امام خميني     » .هاي علميه كم نيست     تحجرگرايي و مقدس نمايان احمق در حوزه      
اهللا  اي غلط عمل كنـيم كـه حـزب    گونه ها به ز عقيدهنبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته، در اظهار نظرها  و ابرا           « : انقالب آمده است  

، 273، جلد بيـست و يكـم، صـفحه          »صحيفه امام « كتاب   ←» .كند  عزيز احساس كند جمهوري اسالمي، دارد از مواضع اصوليش عدول مي          
 ).ره(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
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 زنـدانيان  از جمعـي  فردا كه خواست. اند  نوشته منتظري آقاي به آميزي  اعتراض تند هاي  نامه
] حـسين [ آقـاي  گفـتم  ؛كننـد  نظـام  نفـع  به تظاهرات و بيايند مجلس به شده آزاد گروهكي
 خانـه  به شب. كنند صحبت برايشان] نواب رئيس مجلس  [ كروبي] مهدي[ آقاي يا هاشميان
 .آمدم
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. گرفت را روز وقت تمام تقريباً كه بودم آورده خانه به مجلس از زيادي كار .بودم منزل در

واقـع   شـهدا  شـهرك  يشهدا هاي  خانواده ديدار به عفت .زدم قدم منزل حياط در هم كمي
 .كرد منعكس را آنها انتقادات و ها خواستهو  آورد زيادي هاي نامه. رفت تهران جنوب در

 مذاكره موشكي صنعت امور در سپاه مديريت وضع و موشك درباره .آمد عصر محسن
مـاه   در كـه  هـايي   زهرو قـضاي . بود روزه مهدي. نيست حاكم سپاه در روشني مديريت. شد

. دادم انجـام  شـب كه تا    آوردند را دفتر دو كارهاي عصر. گيرد  مي ،ايم  رفته جبهه به رمضان
 1»جـواهر «كتـاب    از ،رشـدي  سلمان مسئله مناسبت به را) ص(پيغمبر بس مورد در فقها نظر

 را هكننـد  سب بايد ،نشود متوجه ضرري اگر كه ست ا اين فقها از بسياري نظر. كردم مطالعه
 نكـرده  قيـد  را ضـرر  و خطر عدم شرط ،رشدي درباره امام حضرت اخير حكم ولي ،كشت
 .است
 

 
 1989 فوريه 24                                 1409 رجب 17   |  اسفند 5 جمعه

 
 بـا ارتبـاط    در را خطبه دو هر و رفتم تهران دانشگاه به جمعه نماز براي فقط و بودم منزل در

 
ه در قرن سيزدهم هجري قمري توسط شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني             جواهر الكالم، كتابي مشروح و استداللي در فقه شيعه است ك           - ١

 . عالمه محقق حلي نوشته شده است» شرايع االسالم«در شرح مبسوط كتاب 
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. آمدنـد  شخـصي  امـور  بـراي  بـستگان  عـصر . 1كـردم  ايـراد  شـيطاني  آيـات  بكتا ماجراي
 در رشـدي  بـودن  مهدورالـدم  مـورد  در امام فتواي مسئله دنيا در هنوز. آوردند را ها  گزارش
 گـروه  و مهمـات  توليـد  شدن كم مورد در و آمد محسن. است جهان حوادث و اخبار رأس

 .شد صحبت سپاه سازي مهمات
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 اجـراي  خواسـتار . آمـد  شـمالي  كـره  دفـاع  وزيـر  معـاون . رسـيدم  مجلس به نه صبح  ساعت
كـه   انـد   مـدعي  .ايـم   كـرده  متوقف را آنها. شد بس  آتش از قبل تسليحات خريد قراردادهاي

 را بخـشي  و بيـاوريم  را بخـشي  شـد  قـرار . اند  هساخت هم را مقداري و اند  خريده را اوليه مواد
 . نماييم تكنولوژي انتقال به تبديل

 سـهم  پرداخـت  بـراي  كمك خواستار. آمدند )ع(طالب  بيا  بنا علي 17 لشكر فرماندهان
 خـارج  بـه  مجروحان اعزام براي و شدند شكماندي در مشترك پادگان در اراك 71 لشكر

 فلـسفي ] قيتمحمـد [ آقـاي  كـه  داشت پيشنهاد .آمد مهديان] حسين[ آقاي. كردند استمداد
 پـروژه  و ها  جبهه وضع و سپاه صنايع ازو   آمد دوست  رفيق آقاي .بيايد منزلبه   مالقات براي
 نماينده هاشمي آقاي ظهر. داد گزارش] در شهرك شهيد محالتي[ سپاهيان براي سازي خانه
 و تحـصيلي  سـال  آخـر  تـا  سمجلـ ] سـازماني [ خانـه  در مانـدن  بـراي  .آمـد  اليگـودرز  سابق

 .كرد استمداد شا زندگي ديگر مشكالت

 
العمـل مـسلمانان نـسبت بـه آن پرداخـت و       اي تهيه و انتشار كتاب آيات شـيطاني و عكـس    آقاي هاشمي به تجزيه و تحليل عوامل ريشه    - ١

اين روزها، استكبار بـه آزادي بيـان بـه    « : در بخشي از اين خطبه آمده است     . ر حمايت از سلمان رشدي را ارزيابي كرد       دستاويزهاي غرب د  
هـاي مقـدس، افكـار      پسندد، ولي اينها در پنـاه واژه        ها را مي    عنوان دفاع از آزادي قلم و مبارزه با تروريسم متوسل شده و جامعه هم اين واژه               

خواهند حـرف   اگر شما طرفدار آزادي بيان هستيد، چطور همين حاال در خود لندن، مسلمانان را كه مي. دهند م ميخودشان را به خورد مرد  
در روز گذشته به دليل اظهارنظر امام جماعت يكي از مساجد لندن، بمبي را به داخل يكي از مساجد آن شهر انداخته    . كنيد  بزنند، تهديد مي  

كـنم آيـا     من به عنوان رئيس مجلس از شما اين سـئوال را مـي        ؟چطور اين عمل تروريستي نيست    . اند  هو باعث خراب شدن ديوار مسجد شد      
هاشـمي رفـسنجاني،    « كتـاب    ←» .كنيد يا  نه؟ زيرا كه مـسلمانان بايـد تكليـف خودشـان را بداننـد                  شما از كتاب آيات شيطاني حمايت مي      

 .1389قالب، دفتر نشر معارف ان» ، جلد دهم،1367هاي جمعه سال  خطبه
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 بـه  مربـوط  مـسائل  و راديـو  كار كردن بهتر درباره آنها براي .آمدند راديو مديران عصر
 . 1كردم صحبت ... و انتقادشيوه  و موسيقي

 تخلـف  و هفتگانـه  اتحـاد  با مذاكراتدرباره  . آمدند افغانستان هشتگانه ائتالف مسئوالن
 آينـده  بـراي  و دادنـد كامـل    گزارش پاكستان و سعودي عربستان فشار تحت قرارها در اآنه

 .  داشتندامامبا  مالقات تقاضاي و نمودند تسليحاتي و مالي استمداد و كردند مشورت
 پـور   كـاظم ] حـسين [ و خـرازي ] سيد كمـال  [ و] آبادي نجف[ هادي] محمد علي [ آقايان

 و آمريكـا  بـا  ها  گروگان معاملهكمك به    و عربستان با وابطر ترميم درباره .آمدند] اردبيلي[
 تـشخيص  مجمـع  شب. شد مذاكره رشدي سلمان قضيه در اروپاييان مقابل در تبليغات شيوه

 بحث مصوبات اصالح و حكومتي تعزيرات اجراي مسئوليت درباره .داشت جلسه مصلحت
 ،انـد   برگـشته ] وي و رومـاني   شش روزه به كشورهاي يوگسال    [ سفر از اي  خامنه اهللا  آيت. شد
 .2آمدم خانه به وقت دير. نداشتند شركت جلسه در خستگي خاطر به اما

 
 در اين مالقات ابتدا آقاي ايزدي مدير راديو، گزارش كوتاهي را در زمينه نقش و وظيفه صداي جمهوري اسـالمي در مقطـع بازسـازي           - ١

در زمينه مسأله موسيقي در صدا و سيما هم اين مسأله           «: آنگاه آقاي هاشمي ضمن قدرداني از عملكرد راديو، اظهار داشت         . كشور ارائه كرد  
 اما آنچه مسلم اسـت، بـراي شـما، حجـت         .باشد  ا توجه به اينكه نظرات فقهي فقها در مورد مصاديق يكسان نيست، قابل مرزبندي دقيق نمي               ب

اند، اين خود براي قبول شرعي بودن كار شما كفايت  االصول تا وقتي كه ايشان نظر مخالفي نداده شرعيه، نظرات حضرت امام است كه علي     
اگر انتقاد وجود نداشته باشد، مسئولين دچار نوعي خود        « :  ضمن ضروري دانستن طرح مسائل انتقادي در صدا و سيما گفت           ايشان» .كند  مي

در مسأله انتقاد بايـد دو وجـه        . توان هميشه روال امور را  در جهت صالح هدايت كرد            در صورتي كه با انتقاد سالم، مي      . شوند  گم كردن مي  
ه با همه يكسان برخورد شود و خداي ناكرده گروهي مصون از انتقاد و گروه ديگـر در معـرض تهـاجم انتقـادي                        يكي اينك . مورد نظر باشند  

قرار نگيرند، ديگر اينكه در انتقاد، همواره مسأله طرح نقاط مثبت فراموش نشود، چون همواره تشويق و تنبيه مكمل هم بوده و به كمك هم 
 ».كارآيي دارند

آيت اهللا حسينعلي منتظري جانشين آيت اهللا خميني روز شـنبه در نامـه بيعـت بـا رهبـر                    «: ر گزارشي از تهران نوشت     خبرگزاري فرانسه د   - ٢
براسـاس ايـن نامـه، آيـت اهللا منتظـري      . تشكيل شود كه تمامي قـدرت را در دسـت داشـته باشـد    » نهاد انقالبي « انقالب پيشنهاد كرد تا يك   

هاي خبره مستقل از گرايش سياسـي، وظيفـه دارد قـوه قـضايي، اجرايـي و ديگـر         متشكل از شخصيتخاطرنشان كرده كه اين دفتر انقالبي،  
شود، از كساني كه ماننـد      جانشين امام خميني با طرح پيشنهاد تشكيل اين نهاد كه به منزله نهاد نجات عامه تلقي مي                . ها را كنترل كند     سازمان

آيت اهللا خميني در آن روز طـي پيـامي بـه علمـا              . اند، فاصله گرفته است     ام احساس كرده  خود وي، خود را در معرض پيام روز چهارشنبه ام         
براي آنكه متحد باقي بمانند، بار ديگر واقعاً رهبري ايدئولوژيك را بدسـت گرفـت و بـه كـساني كـه در سلـسله مراتـب مـذهبي بـه طـرف                                 

ها در كشور به  كنم كه ليبرال من تحمل نمي« : وي گفت. دار دادشوند، هش مصلحت طلبي روي آورده و از اهداف اوليه انقالب منحرف مي
پذيرم كه اصل نه شرقي و نه غربي انقالب مـورد اسـتهزاء    من نمي. ها، اسالم مستضعفان را از بين ببرند پذيرم كه منافق من نمي . قدرت برسند 

بـه عنـوان نمونـه جنـگ ايـران و عـراق موجـب پيـروزي                 : ردامام خميني ضمن رد آنكه انقالب اشتباهاتي كرده است، تأكيد ك          » .قرار گيرد 
 جانشين امام بيست و سوم بهمن ماه بـه مناسـبت دهمـين سـالگرد              . وي بدين ترتيب برخالف عقيده آيت اهللا منتظري نظر داد         . ها شد  افغان
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 مـسئله  به مربوط جهاني هاي گزارش و ها  تلكس عمده. رسيدم مجلس بهساعت هفت و ربع     
 بـه  فتنه اين ؛است مخالف و موافق العمل  عكس و غرب و ايران روابط ي،شيطان آياتكتاب  
 . گيرند مي خود به تهاجمي حالت ما طرفداران و مسلمانان كم كم. خوابد نمي زودي اين

 درباره .آمد گلپايگاني محمودي آقاي تنفس در. ماندم ساعت نه و نيم تا علني جلسه در
 كـه  بـود  مـدعي  و  گفـت  - است اندركار دست شبرادر كه - تباري] ماده معدني [ صدور
 .  استكرده خراب را بازار و كرده دخالت كار اين در سپاه

 دو كـه  دادنـد  را انگلـستان  بـا  روابـط  قطع بر مبني فوريتي دو طرح نمايندگان از جمعي
 بنـدرعباس  از عباسـي ] عبـاس [ و زائـري ] غالمعبـاس [ آقايـان  ظهر. شد تصويب آن فوريت
 جبهـه  از و آمـد  عـسكراوالدي  آقـاي  عـصر . دارند شكايت جمعه امام و تانداراس از. آمدند

 نماينـدگان  يكـشنبه  جلـسه  در. كـنم  شـركت  امداد كميته سمينار در خواست و داد گزارش
 آن عوامـل  و احتمـالي  آثـار  و غـرب  با روابط بحران و جاري شرايط درباره. كردم شركت
 . كردم صحبت
 شواردنادزه] ادوارد[ با مالقات در امام صداي شدن خشپ ناقص علت احمدآقا از تلفني

 اجـازه  بـا  ،نبـود  خوشـايند  امـام  آخـر  هـاي   حـرف  گفـت . 1پرسيدم را شوروي خارجه وزير
 

    وي همچنـين از نيروهـاي از دسـت    . ودانقالب خواستار رفع اشتباهات گذشته و ايجاد يك جامعه باز شد تا بدين ترتيب ايران منزوي نـش
آيت اهللا منتظري در نامه بيعت خود پس از ستايش از موضع قاطع امام، به وي از وفاداري كامل خود اطمينـان                      . رفته جنگ ابراز تأسف كرد    

 » .داد

در اخبـار  . ا مـنعكس كردنـد  خود سفر ادوارد شـواردنادزه بـه بغـداد و تهـران ر    ) يكشنبه(هاي خبري امروز   راديوهاي خارجي در بخش - ١
راديوها در اين زمينه، به اعالم آمادگي شوروي براي خارج ساختن ناوگـان آن كـشور از خلـيج فـارس، مـسائلي كـه احتمـاالً ميـان وي بـا                           

 بخـش  راديـو لنـدن در  . مقامات جمهوري اسالمي مورد گفتگو واقع خواهد شد، و نيز بعضاً به ديدار وي با امـام خمينـي اشـاره شـده اسـت             
مذاكرات شواردنادزه در ايران با ديدار نادري براي يك شخصيت خارجي با رهبر روحـاني ايـران آيـت اهللا خمينـي          «: المللي خود گفت    بين

راديو لندن يادآور شد كه انگلستان از شواردنادزه خواسته است تا از امام خميني لغو حكم اعدام سلمان رشـدي را درخواسـت                       » .توأم است 
رود در سفر شواردنادزه بـه تهـران، موضـوع ايفـاي نقـش احتمـالي شـوروي در تالشـي بـراي                 انتظار مي « : ديو لندن همچنين گفت   را. نمايد

المللـي فرانـسه در       مفـسر راديـو بـين     » .مورد بحث و گفتگو قرار گيـرد      ] فارس[بس جنگ خليج      بست موجود در مذاكرات آتش      شكست بن 
بس از شش ماه پيش به جنگ ايران و عراق پايان داد، اما دو كشور         اگر چه آتش  «: ادزه به تهران گفت   انتهاي خبري در رابطه با سفر شواردن      

عـراق خواسـتار اليروبـي ايـن رود و     . العرب است هاي اين پرونده مسئله شط يكي از بحران. اند در گفتگوهاي صلح به نتيجه چنداني نرسيده 
 .شواردنادزه در پايان سفرش به عـراق داراي طرحـي بـوده اسـت             . باشد  اك كشورش مي  ايران خواستار خروج كليه نيروهاي عراقي از خ       
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 بپرسد امام از گفتم احمدآقا به. كردم كار دفترم در نه  شب     ساعت تا .شد حذف خودشان
 انـد   گفتـه  امـام  كـه  داد جـواب  بعـداً  ؟چيست انگليس با رابطه قطع طرح درباره نظرشان كه

 .ندارند نظري
 
 

 1989 فوريه 27                             1409 رجب 20   |   اسفند 8 دوشنبه
 

 هـا   گـزارش . دادم انجـام  را اداري كارهـاي  سـاعت يـك    تا. رفتم مجلس به صبحساعت نه   
 ،ايـران  از تحمايـ  گـرفتن  اوج و مـسلمانان  تهاجمي حالت با رشدي سلمان مسئله گويد  مي

 . 1است اخبار رأس در همچنان
 از بخشي به كه شد تصويب زياد بحث از بعد. كردم شركت بازسازي شوراي جلسه در

 قيمت با را خود محصوالت و كنند وارد آزاد ارز با اوليه مواد شود داده اجازه كارخانجات
 .بفروشند آزاد ارز قيمت با متناسب يا آزاد
 و يوگـسالوي  به سفر مهم نقاط گزارش ايشان. كرديم صرف اي  نهخام آقاي با را ناهار 

 بـا  مخـصوصاً  بـدهيم،  فنـي  و اقتـصادي  روابـط  توسعه آنها با كه معتقدند و دادند را روماني
 . غرب با جديد وضع

 خارجـه  وزيـر  حـضور  بـا  ،است مطرح مجلس در كه انگليس با رابطه قطع طرح درباره
 اطـالع  احمـدآقا . هـستند  رابطه قطع تصويب مخالف اليتيو و اي  خامنه آقايان. شد مذاكره

 هـم  احمـدآقا . اسـت  موافـق  وزيـر  نخـست . ندارنـد  نظـري  بـاره  اين در اند  گفته امام كه داد
  .است مخالف
  مسكن وزير] آقاي محمد سعيدي كيا[ با مجلس كاركنان مسكن تأمين كميسيون عصر

 
           و نيـز   ] فارس[گرديد كه اين اقدام بازگشت صلح قطعي به خليج          ] فارس[وي خواهان خروج نيروهاي امريكايي و البته شوروي از خليج

 .كند بازگشت تماشايي مسكو به صحنه سياسي خاورميانه را تسريع مي
، »كند  ها را سد مي     گردد و حركت ليبرال     امام خميني به راديكاليسم باز مي     «اي تحت عنوان       خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارش ويژه      - ١

هاي قدرت و رقيب عمدتاً جبهه واحـدي را تـشكيل    هايي از اختالف نظرها، جناح رغم وجود نشانه در طول جنگ هشت ساله علي   « : نوشت
به عنوان مثال هفته گذشـته آيـت اهللا   . گردد  برقراري آتش بس ، اختالفات بين رهبران ايران بيش از گذشته ابراز ميداده بودند، ولي پس از    

 ».خميني، علناً روند ليبرالي را كه تندروها نسبت به افزايش نفوذ آن بيم داشتند، شديداً مورد حمالت لفظي قرار داد
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 خريـده  مجلـس  كاركنـان  و ينـدگان نما بـراي  گذشته نظام در هك اراضي درباره. آمدند
 قـانوني  و شـرعي  حـق  كـه  قـديمي  كاركنـان  از تعدادي آن شد قرار. كرديم؛ مذاكره ،شده
 معلـوم  و شـود  مـصرف  مجلـس  ديگر كاركنان مسكن براي بقيه و شود داده حقشان ،دارند
 . رسيد خواهد همه به شد

 وزيـــــر شــــواردنادزه ] ادوارد[
1شوروي آمد  خارجه

 وزير امور خارجه شوروي

 و ماما پيام از. 
 .كـرد  خوشنودي اظهار امام مالقات

 بـا  او صـحبت  از پـس  امـام  اينكه با
ــه ــر «جملـ ــن نظـ ــا مـ ــود اينهـ  و نبـ

 روي بـه  را ديگر جهاني خواستم  مي
 جــا از »كــنم بــاز گوربــاچف آقــاي
 ولي ،شده ناراحت او و اند  شده بلند
 راضـي  خبـر  پخـش  كيفيـت  بـا  بعد
 خواسـتار  جدي طور به  . است شده

 خــروج و ابــطرو توســعه و تحــسين
 حـل  و فـارس  خليج از ها  آمريكايي

 تأييـد  هـم  من و شد افغانستان مسئله
 كـردم  قبول هم من و داد روسيه به من سفربر   تأكيددرخصوص   را گورباچف پيام و كردم

 . 2كنند تعيين را سفر وقت خارجه، وزراي گفتم و
 

ادوارد شواردنادزه وزير امور خارجه اين كشور در جريان سفر اخير «: وي اعالم كرد گنادي گراسيموف سخنگوي وزارت خارجه شور- ١
خود به تهران به تفصيل در خصوص ماجراي سلمان رشدي با رهبران ايران به گفتگو پرداخته و شوروي نيز قـصد دارد، در يـافتن راه حلـي      

خواهد   برداشت شوروي اين است كه دولت ايران مي       «: وي اظهار داشت  » .يدبراي بحران ميان جامعه اقتصادي اروپا و ايران نقشي را ايفا نما           
: سخنگوي مزبور در مـسكو افـزود  » .تواند نقش مثبتي را در اين خصوص ايفا كند       راه حلي براي اين قضيه پيدا كند و دولت شوروي نيز مي           

يز سپس با حجت االسـالم هاشـمي رفـسنجاني رئـيس مجلـس              شواردنادزه  در مورد اين موضوع با علي اكبر واليتي همتاي ايراني خود و ن              «
 ».ايران به گفتگو پرداخته است

ديدار وزير خارجه شوروي از خاورميانه به اعتقاد ناظران سياسي يك پيـروزي ديپلماتيـك               «:  راديو آمريكا در بخش فارسي اعالم كرد       - ٢
م شد، سفر ادوارد شواردنادزه به منطقه خاورميانه از نظر گسترش نفوذ            در اين گزارش به نقل از مفسران سياسي اعال        . براي مسكو بوده است   

  به خاطر حمايت1979روابط ايران و شوروي كه پس از انقالب سال : راديو آمريكا افزود. شوروي در خاورميانه حائز اهميت بوده است   
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 صـحبت  متـرجم  و واليتـي  دكتـر  حـضور  بـا . پـذيرفتم  كـرد،  خـصوصي  جلسه تقاضاي
 جـواب  واليتي آقاي به ،مسكو به مراجعت از پس تسليحاتي معامالت درباره گفت. كرديم
 ايـن  از بيش كه داشت توصيه و كرد صحبت رشدي سلمان مسئله مورد در و دهد  مي مثبت

 چنـد  گفت و دادم امام حكم صدور علت درباره يتوضيحات. نكنيم تيره را روابط ها  غربي با
 گرفت اجازه. كند  مي صحبت آنها با باره اين در و دارد مالقات بن در اه  غربي با ديگر روز
 .آمدم خانه به شب. باشند فعال قطعنامه مسئله در
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 رشـدي  سلمان همسئل به مربوط ،اخبار و ها  گزارش ،مطالب بيشتر .رفتم مجلس به زود صبح

 ايـران  با رابطه قطع به مايل كرده اعالن و زده جا مجلس طرح از انگليس. است امام حكم و
 . 1نيست
 طـرح  درباره خاصي نظر ،امام حضرت كه دادم اطالع نمايندگان به جلسه شروع از قبل

 مـورد  كـه  نكننـد  صـحبت  طـرح  مخالفـان  اسـت  بهتـر  گفـتم  و ندارند انگليس با رابطه قطع
 را رابطـه  قطـع  و كنـيم  تعـديل  را طـرح  كـه  كـردم  پيشنهاد. شد خواهد دشمنان برداري  بهره

 بـا  هـم  عمـالً  و كنـيم  انگلـيس  سـوي  از رشـدي  سـلمان  كتـاب  محكوميت عدم به مشروط
 

            وام با شعار نه شرقي نه غربي محدود شده بود، اخيراً جـان        مسكو از عراق و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ، انتقادهاي رژيم اسالمي ت
هاي روسي را اخراج كرد و حزب توده وابـسته بـه مـسكو را قلـع و قمـع       در آن زمان تهران گروهي از ديپلمات     . اي به خود گرفته است      تازه
هـاي محلـي بـه        با تهران معطوف بود و تماس     كرملين در جواب سروصداهايي ايجاد كرد، اما به طوركلي توجه مسكو به بهبود روابط               . كرد

 ».ويژه در آذربايجان با مقامات ايراني برقرار گرديده بود

اين واقعيت كه يكصد قانونگزار به مصوبه «:  خبرگزاري آسوشيتدپرس درباره بازتاب رأي مجلس ايران به قطع روابط با انگليس نوشت       - ١
اند، موجب اين فكر شده است كه ميانـه روهـايي در ميـان روحـانيون      با انگليس رأي ندادهمجلس شوراي اسالمي ايران در مورد قطع رابطه        

تواند به اقتصاد وابسته به نفت ايـران          چرا كه اين سياست مي    . باشند  حاكم وجود دارند كه هنوز مخالف سياست خارجي ضد غرب ايران مي           
با اين حال اين حركت غيرعـادي مجلـس         .  عراق را بيشتر به تأخير اندازد      لطمه بزند و بهبود اقتصاد اين كشور پس از هشت سال جنگ عليه            

در توصيه به دولت در مورد سياست خارجي به عنوان تالشي از سوي علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس كه در پاسـخ بـه فراخـوان                      
لي اكبر واليتي وزير خارجـه تـصميم مجلـس را تأييـد              ع .شود  ، تلقي مي  خميني، كند عمل كرده بود، تا ابتكار عمل را به دست گيرد           ] امام[

 ».كرد و به ساير كشورها هشدار داد كه اگر از مطالب توهين آميز عليه اسالم حمايت كنند، آنها نيز با حركت مشابهي روبرو خواهند شد
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 بـه  نزديـك  اكثريـت  بـا  طرح كليات. آمد در صورت همين به نمايندگان اصالحي پيشنهاد
مخالفـت   طـرح  بـا  هـم  خارجـه  وزير] بر واليتي آقاي علي اك  [ .شد تصويب نمايندگان تمام
 . كرد موافقت اعالن ،داشت مخالفت اينكه با ؛نكرد

 دكتـر  آقـاي  ظهـر . دادم انجـام  را دفتـر  كارهـاي  عـصر  تـا و   رفتم دفترم به يازده ساعت
 بـه  مايـل  گفتـه و كـرده  احضار خارجه وزارت به را ما كاردار انگلستان گفت تلفني واليتي
 كننـد  عمـل  مجلـس  خواسته به ندنتوا  مي چگونه يمئبگو خواسته و نيست اناير با رابطه قطع
 ها  خواسته كه بدهند اي  بيانيهآنها   و بگويد آنها به را مصوبه مفاد گفتم. نشود قطع روابط كه
 بـه  نسبت اخير آميز  اهانت اقدامات با مخالفت و شيطاني آيات كتاب محتواي با مخالفت در

 . باشد آن در ايران مياسال جمهوري و اسالم جهان
 بيـشتر  بودجـه  و جـودو  تـشك  خريـد  بـراي  و آمد كشور جودوي ورزش مسئول عصر
 تعزيـرات  در بحـث  .كـردم  شـركت  مصلحت تشخيص مجمع جلسه در شب .كرد استمداد
 سـفر  براي را چمدان. رسيدم خانه به وقت دير. بود توزيع مقررات از تخلف براي حكومتي

 .دمخوابي و كردم مهيا فردا
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 همـراه  هواپيمـا  بـا ساعت هفـت و نـيم        و رفتيم فرودگاه سوي به منزل از صبح ساعت هفت 
 پـرواز  اصـفهان  سـوي  بـه  سـپاهيان  و ارتـشيان  از جمعي و معادن وزير و اصفهان نمايندگان

  را مباركـه  فـوالد  و آهـن  ذوب دربـاره  توضيحات و شد صرف هصبحان هواپيما در. كرديم
 ،شـهدا  هـاي   خانواده و مسئوالن و نظاميان و روحانيون حضور با اصفهان فرودگاه در. شنيدم
 .بود رسمي استقبال
 و اند گرفته را وسيعي منطقه. رفتيم سپاه تير هفت مجتمع به كوپتر  هلي چند با جا همان از

 مركز .دارند خوبي پيشرفت نظامي صنايع براي. است تأسيس حال رد متعددي هاي  كارخانه
 مـدير  دانـش  مهنـدس  توضـيحات  و كـردم  افتتـاح  را سـازي  ابزار و 60 هاي  خمپاره ساخت
 . شنيدم را مجتمع
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 اسـتاندار ] آقاي غالمحسين كرباسچي  [ .كرديم پرواز مباركه فوالد سوي به كوپتر  هلي با
هم  عرفانيان مهندس آقاي .داد مسير اوضاع معرفي براي خوبي توضيحات مسير در اصفهان
 از  - شـده  احـداث مربع   كيلومتر 5×7 زميني در كه - مجتمع محل در ،مباركه فوالد درباره
 از .داشـت  خواهـد  فـوالد  ورق توليـد  تـن  ميليـون  3/2. داد كـاملي  توضـيحات  ماكت روي
 ژاپن و ايتاليا همكاري از داخلي كارهاي بودن عقب خاطر به تربيش و است عقب بندي  زمان
 بـه  نمـاز  و ناهـار بعـد از    . گـرفتيم  توضـيح  و گشتم را ها  قسمت اكثر اتومبيل با. است راضي
 . كرديمحركت اصفهان آهن ذوب سوي
ـ  ،فوالدسـازي  ،بلنـد  كـوره . برديم سره  ب آهن ذوب در هم ساعت سه دو  و سـازي   ككُ
 كاركنـان  بـراي  و كـردم  افتتـاح  هـم  را نـورد  .بـود  جالب ؛شنيديم توضيح و ديديم را نورد

 . دادند مي بروز احساسات خونگرم خيلي .1كردم سخنراني
 با عصر. شديم مستقر استانداري مهمانسراي در. برگشتيم اصفهان به كوپتر  هلي با مغرب
 از بعد. بودند شده معطل ساعت سه آنها و نرسيدم كه داشتم مالقات قرار اصفهان روحانيون

 و گفت مقدم خير موقت جمعه امام روحاني] عباسعلي[ آقاي. شد تشكيل جلسه مغرب نماز
 . خورديم آنها با را شام. 2طوالني كردم صحبت روحانيت به امام اخير پيام اطراف در من

 
 هشت سال دفاع مقدس در جبهه توليد هاي آنان در طول ها و فداكاري  آقاي هاشمي در اجتماع كاركنان ذوب آهن اصفهان، از فعاليت- ١

ايشان با تأكيد بر اينكه در حال حاضر ذوب آهن اصفهان مهمترين مركز اقتصادي مؤثر مملكت است، پرونده عملكرد . و نبرد قدرداني كرد
شكالت كاركنـان ايـن   آقاي هاشمي با اشـاره بـه مـ   . اي افتخارآميز براي يكايك كاركنان دانست اين مجتمع در طول دفاع مقدس را پرونده       

زيرا بعد از انقالب، شرايط مملكت عادي نبـود و آنچـه   . اين مشكالت مربوط به كليه كاركنان دولت و حقوق بگيران است     « : مع گفت تمج
 ايـشان در مـورد تبليغـات سـوء        » .انجام نـشد  . كه در زمينه مسكن، حقوق، بهداشت، حمل و نقل و ديگر امور رفاهي مورد نظر مسئوالن بود                

دارند و ديديم كـه چگونـه بـه قطـب عـالم امكـان و             دشمنان ما به آساني دست از ما برنمي       « : بيگانگان عليه اسالم و حكومت اسالمي گفت      
حفظ اينگونـه مراكـز گرانبهـا و توسـعه آن بـه             .ما بايد در مقابل چنين دشمناني ضمن دفاع به خودسازي بپردازيم          . قرآن مجيد اهانت كردند   

اگر ديـروز مـا در جنـگ بـا خـون دادن،          . پيكار امروز ما نبرد توليد است     . ايع فوالد حركت جامعه اقتصادي را به همراه دارد        عنوان مادر صن  
ها، تبليغات و  انقالب، جنگ، آموزش  . خود را حفظ كرديم، امروز با تالش در محيط كار و باالبردن سطح توليد بايد با دشمنان مقابله كنيم                  

هاي استقالل طلبانه اين مملكت فراهم شود و امروز كه فراهم شده اسـت، بايـد تمـام                ها و حركت    شد تا زمينه خالقيت   تظاهرات، همه انجام    
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .توان خود را به كار گيريم

پيام اخير امام، شأن، «: عات استان و جمعي از روحانيون حوزه علميه اصفهان گفت آقاي هاشمي در اجتماع گروهي از ائمه جمعه و جما- ٢
قسمتي از پيام امام تأكيد بر حـضور در صـحنه و وحـدت بـيش از پـيش                   . مقام و منزلت روحانيت را در انقالب و مديريت جامعه تبيين كرد           

. خواهند باشد و روحانيون را پلي براي كارها و مقاصد خود ميخواهند روحانيت در جامعه حضور جدي داشته  كساني هستند كه نمي. است
 قبـل از پيـروزي انقـالب      . تواند مردم را بسيج و مسائل آنها را درك و حل و فـصل كنـد                 حال آنكه در يك جامعه مذهبي، روحانيت مي       
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 هـاي   نمونه و اصفهان ناراضي روحانيون اوضاع ،ايماني فقيه كمال سيد آقاي شام از بعد
 مجلـس  سـابق  نماينـده  صـلواتي ] اهللا  فـضل [ آقاي. كرد جويي  چاره و گفت را آنان مخالفت
 اوضـاع  دربـاره  مقـداري  اسـتاندار . نداشـت  اي  تـازه   مطلب ؛كرد صحبت اوضاعشان درباره
 ياسـر  ،آيـم   نمي گفت ،بيايد اصفهانبه   بود قرار. پرسيدم را عفت احوال تلفني .گفت استان
 .كرديم صحبت فردا هاي برنامه ربارهد مقداري. ماند مي تنها
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 گـوش  را داخلـي  و خـارجي  راديوهـاي  اخبـار . بـوديم  انـسرا ممه در ساعت هشت صـبح    تا

 .2كـردم  صـحبت  مسلح نيروهاي مشترك صبحگاه مراسم در .رفتم توپخانه مركز به. 1دادم
 

هنـوز هـم بعـضي از       .  داشته باشد يا نـه     هاي مختلف   هم اين بحث بود كه روحانيت بايد در كارها دخالت كند و حضور در زمينه               اسالمي
تواند حاكم باشد و در  اي دين حاكم باشد، دين بدون حكومت نمي روحانيون، شايد همان فكر را داشته باشند ولي بايد گفت اگر در جامعه     

 داشـته باشـد و بـه    روحانيت بايد به طور جـدي در قانونگـذاري و قـضاوت حـضور        . تواند بيكار بماند    يك حكومت اسالمي، روحانيت نمي    
براي اداره جامعـه اسـالمي، اجتهـاد بـيش از آنكـه در         . ها  بايد به ميدان بيايند       ها و صالحيت    طوركلي افراد در هر لباس باشند، در حد لياقت        

توان  يرد، ميشد، بايد مقبول باشد و نوآوري در فقه بسيار دشوار است و شجاعت الزم دارد و اگر اين اصل را روحانيت بپذ           گذشته ذكر مي  
اند و بدون اجتهاد پويا كه مسائل را متناسـب بـا              حضرت امام در خصوص اجتهاد متحول و پويا، تأكيد فرموده         . مشكالت جامعه را حل كرد    

يف خواهند اسالم عزيز و حاكم باشد و ما در حال حاضر، وظـا  مينقدرتمندان دنيا . توان جامعه را اداره كرد      كند، نمي   زمان و مكان حل مي    
 ←» .ها ايستادگي كنيم و خود و اسالم را حفظ نمائيم گذاري الزم در مقابل تمام توطئه جدي و مهمي نسبت به اسالم داريم و بايد با سرمايه

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب 

اهللا خميني در مورد تقبيح سلمان رشدي نويسنده كتاب آيـات    اقدام آيت   تاس خبرگزاري رسمي شوروي ديروز در تفسيري نوشت كه         - ١
آميز و يا دعـوت بـه خـشونت باعـث      نويسد كه هرگونه اعمال خشونت     تاس در تفسير خود مي    . شيطاني، ممكن است عملي موجه بوده باشد      

ديگري جـز تقبـيح مـردي كـه بـه اسـالم اهانـت كـرده         آيت اهللا خميني رهبر روحاني ايران با پيروي از تعاليم قرآن چاره           . خشم خواهد شد  
نويسد كه محكوميت رشدي از سوي آيت اهللا خمينـي چيـزي بـيش از موضـع يـك رهبـر        خبرگزاري تاس در ادامه تفسير خود مي    . نداشت

روي هـشدار  مفسر خبرگزاري رسـمي شـو  . شود كه دولت ايران رشدي را محكوم به مرگ نكرده است         تاس يادآور مي  . مذهبي نبوده است  
 سلمان رشدي به صورت يك مشكل عمده سياسي درآمده كه اگر حل نـشود،               ندهد كه خصومت روزافزون ميان جهان اسالم و مدافعا          مي

 ».ممكن است به ايران و كشورهاي غرب لطمه وارد كند
كز آمـوزش غـدير اصـفهان برگـزار شـد،      كه در مر) ع( سيدالشهداء2هاي سپاه منطقه      جانشين فرمانده كل قوا در مراسم صبحگاه يگان        - ٢

بايد توجه داشـت    . در دوران سازندگي بايد نقاط مثبت حفظ  و نقاط ضعف اصالح شود            « : در اين مراسم آقاي هاشمي گفت     . شركت كرد 
    بايـد .  شودها صرف آنچه در دفاع الزم بود، امروز بايد در سازندگي و بازنگري. كه سازندگي در سپاه، نياز به يك كار طوالني دارد
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 مركـز از   و رفـتم  هـوانيروز  به. ديديم را توپخانه باني هديد آموزش] شبيه ساز [=  والتوريسيم
 رفتيم آموزششان مركز به. بازديد كردم  كوپتر  هلي هفتاد حدود مانور و كوپتر  هلي تعميرات

 سـال  ده از بعـد  ،آموزشي مهم وسيله اين كه شدم متأثر. ديديم را نيفتاده كار والتوريسيم و
 . كنند پيگيري گفتم جنتي] علي[ آقاي به. است نشده اندازي راه انقالب از

 بـراي . دادم را ممتـاز  اسـتادان  و التحـصيالن  فـارغ  جـوايز  مراسمي در تأتر  آمفيسالن   در
 عقيـدتي  هـاي   طلبـه  از جمعـي . بـودم  پايگـاه  مهمانـسراي  محـل  در نماز و استراحت و ناهار

 . گفتند را نيرو كار تاشكاال و دادند تذكراتي. آمدند سياسي
 دو .كـردم  شـركت  اسـتان  مسئوالن ايرشو جلسه در. برگشتيم استانداري مهمانسراي به
. 1كـردم  صـحبت  آنهـا  بـراي  مفصالً هم من و گفتند را نيازها و مشكالت مديران از نفر سه

. داد را جبهـه  بـه  كشاورزان كمك تومان ميليون يك. كشاورزي آمد   مديركل غصبا آقاي
 صـحبت  خـرازي ] حـسين [ شـهيد  سـالگرد  جلـسه  و مـردم  اجتماع در و   رفتيم سيد جدمسبه  

 ؛كـردم  تماشـا  را هتل حياط و ها  اقتا و ها  سالن. رفتيم عباس شاه هتل به برگشت در. 2كردم
 

      نيروهاي بسيج كه در طـول جنـگ پـشتوانه قـوي بودنـد و در                . ايد، در اين زمينه استفاده كنيد       از مؤثرترين چيزهايي كه در جبهه آموخته
 بايد مشكالت آنها برطرف شود و مـسائل و نظراتـشان مـورد      . عمليات عظيم وظايف سنگيني را به عهده داشتند، نبايد به غفلت سپرده شوند            

شما نشان داديد كه وجودتان براي حفظ و تداوم انقالب اجتناب ناپذير است و بدانيد كه حضرت امام، رياست جمهوري،          . توجه قرار گيرد  
دفتر نشر » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .مجلس شوراي اسالمي و دولت خدمتگزار از شما حمايت بيدريغ دارد

 .1389معارف انقالب، 
با توجه به مشكالت گوناگوني كه رژيم عـراق بـا آن مواجـه اسـت، احتمـال از                « :  آقاي هاشمي در جلسه شوراي اداري اصفهان گفت        - ١

بايست خود را در آمادگي نگه د اريم و ضمن آن بـه سـازندگي نيـز     به همين دليل مي  . سرگيري جنگ ضعيف است، لكن غيرممكن نيست      
توانيد تمامـاً جوابگـوي    البته توقع مردم باالست و شما نمي«:  مديران كل، فرمانداران و شهرداران اين استان گفت      ايشان خطاب به  » .بپردازيم

هر كس انبوه مشكالت را با همـه ابعـاد نگـاه كنـد،              . آن باشيد، اما بايد دانست كه شيريني مديريت، حركت در جهت رضاي خداوند است             
با توجه به غني بودن كشور از نظر منابع مختلـف و نيـروي              . اند  كشور را از مراحل سختي عبور داده      قبول خواهد كرد كه مسئوالن مملكتي،       

دفتـر نـشر معـارف    » ،1367هـاي سـال    هاشـمي رفـسنجاني، سـخنراني   « كتـاب    ←» .انساني متعهد، دورنماي خوبي براي كشور متصور است       
 .1389انقالب، 

رسـالت و  « : گفت ) ع( سردار سپاه اسالم حاج حسين خرازي فرمانده لشكر امام حسين  آقاي هاشمي در مراسم دومين سالگرد شهادت      - ٢
هاي ديگر براي خدمت بـه        هاي اقتصادي، صنعتي و نظامي و بخش        ماهيت اصلي انقالب اسالمي ايران، فرهنگي است و كارهاي ما در زمينه           

مـا دفـاع كـرديم و در ايـن     . داشته باشيم، بلكه آن را  به ما تحميل كردند     ما از آغاز هم بنا نداشتيم كه جهاد مسلحانه          . انقالب فرهنگي است  
دشمنان ما هم از بعد . ها او را حمايت كنند، دارد راستا ملت ما نشان داد كه قدرت دفاع از خود را در مقابل دشمن، هر قدر هم كه ابرقدرت

و معنوي است و استكبار غرب از نور نبوت، رسالت و رشد معنويت و اقتصادي و نظامي ما ترسي ندارند، بلكه وحشت آنها در بعد فرهنگي 
 ايشان با تحليلي پيرامون هياهوي تبليغاتي كه در جهان بـراي كتـاب           » .ترسد كه مانع نفوذ كفر و سلطه استكبار است          هوشياري ملت ما مي   
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 صـادرات  مشكل خصوص در را هنرمندان دل درد دستي هنرهاي نمايشگاه در. است جالب
 و نوشـتم  را خـاطرات  و خوردم شام. دادم مساعدت قول و شدم متأثر ؛شنيدم محصوالتشان

 .خوابيدم و 1گرفتم را اخبار
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. كـرديم  حركـت  كوهرنـگ  سـوي  بـه  كـوپتر   هلي با و رفتيم فرودگاه به صبح ساعت هفت 
 فـرود  كوهرنـگ  اول تونـل  يجلـو  جـاده  روي. بـود  نشسته منطقه زمين روي سنگيني برف

 خيلـي  و كردنـد  قربـاني  گوسـفند  و كردند اجتماع و فهميدند اطراف هاي  روستايي. آمديم
 . نمودند تظاهرات و استقبال خوشحال

آنهـا  . كـرديم  مذاكره اصفهان آب تأمين براي سوم تونل درباره نيرو وزارت مسئوالن با
 . دادم حمايت قول ؛ دارد خرج تومان دميليار دو حدود. خواهند مي اعتبار
 .داد كامـل  توضـيح  مـديرعامل  كارخانـه،  دفتـر  در. رفتيم اكريل  پلي كارخانه به آنجا از
 . آمد نظرم به مهم بسيار و است جالب ؛كرديم بازديد مختلف هاي بخش از سپس
مربـع   كيلومتر 35×20 ؛است وسيعي منطقه. رفتيم اصفهان نظامي صنايع مركز به آنجا از

 بازديد و استراحت و ناهاربعد از    .زيربنايي امكانات همه و شهرك يك ،كارخانه چندين با
 

» كفر، اگـر آن طـور كـه طراحـان ايـن پيكـار خواسـته        در اين صحنه واقعي پيكار بين اسالم و «: بوجود آمده است، گفت » آيات شيطاني
هاي ديكته شده آنها متناسب با  هاي مسلمين نداشتند و برنامه رفت، حركت بسيار خطرناكي بود ولي آنها ارزيابي دقيق از توده بودند پيش مي

ب اسالمي راه انداخته و تهاجم را عليـه مـا      مسلمين نبود، لذا با توسل به معيارهاي غلط فرهنگي، خواستند يك حركت بر عليه اسالم و انقال                
دانستند با افرادي مواجه هستند كه با شـنيدن نـام     ولي آنها نمي.آغاز كنند و در اين رابطه از همه ابزار معمول تبليغاتي دنيا نيز استفاده كردند        

 دنياي اسالم را بيدار كـرد و هـر روزي كـه             اين حركت، . زنند  فرستند و بدون وضو دست به قرآن نمي         صلوات مي ) ص(مقدس پيامبر اكرم    
گذرد تعداد زيادي از كساني كه روزهاي اول براثر تهاجمات تبليغاتي جرأت حرف زدن و اعتراض را نداشـتند، بـه خيـل معترضـين بـه                            مي

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←» .پيوندند حركت ضداسالمي مي

هاي مسلمان در كشورهايي كه كتاب آيـات شـيطاني،    گروه«:   خبرگزاري رسمي شوروي از تبعات ماجراي سلمان رشدي گزارش داد        - ١
يك فروشگاه در كاليفرنيا كه كتاب مزبور را در معـرض فـروش     . اند  در آنها منتشر شده است، ناشران كتاب مزبور را مورد تهديد قرار داده            

هاي غربي، اتخاذ اقدامات عليه ايران به طور فعاالنه تحـت بررسـي قـرار     در بسياري از پايتخت. ا بمب مورد حمله قرار گرفت    قرار داده بود ب   
 ».دارد
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 و شـيميايي  صنايع و سازي توپ و مترييميل 23 گلوله ساخت هاي  كارخانه و منطقه سطح از
 . برگشتيم اصفهان به مغرب ،مديران توضيحات دنيشن

 صـحبت  برايـشان  و دادم گـوش  شانحرفـ  بـه . آمدنـد  شـهدا  هـاي   خـانواده  مهمانسرا در
 سـئواالتي  مملكـت  عمـده  مـسائل  دربـاره . آمدنـد  اصـفهان  مبـارز  روحانيت سپس  .1كردم
 جلـسه . داشتند اصرار جمهوري رياست نامزدي پذيرش به .دادم توضيحاتي برايشان. داشتند
 مشورت هدانشگا در فردا برنامه درباره شهرزاد] محمد كريم [ دكتر با شام از بعد. بود خوبي
ب رفته قم به محسن و عفت. زدم تلفن منزل به .شد
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 ضـعف  از و شـد  صـحبت  اسـتان  مـسائل  بـه  راجـع . آمـد  اسـتاندار ساعت شش و نيم صـبح       
 نظـامي  صـنايع  نمايشگاه به. كرد دفاع اصفهان شهردار از و داشت انتقاد شهيد بنياد مديريت

ـ  52 ؛كردم بازديد ،بودند ساخته كه دريايي زير يك از و رفتيم سپاه  سرنـشين  17 و وزن نتُ
 كـوپتر   هلـي  يـك  از .اسـت  مهـم  و جالب. بماند دريا زير تواند  مي هفته يك و دارد ظرفيت
 سـازي،   وربـين د سـازي،   قالـب  .اسـت  جالـب  هم آن. شد بازديد سپاه ساخت و شده طراحي
 . اند كشيده زحمت خيلي .ديديم هم را ديگر چيزهاي ... و شيميايي ليزر،
 اول برنامـه  چـون . كـردم  صـحبت  صـبحگاه  مراسم در و رفتيم الغدير پادگان به آنجا از
 آمـوزش  هـاي   كـالس  از. كـردم  كوتـاه  را برنامـه  ايـن  ،بـود  كـشيده  طول مقرر حد از بيش

 
در ايـن   . هاي شهداي اين شهر در محل مهمانسراي استانداري ديدار كـرد             آقاي هاشمي در سومين روز سفر خود به اصفهان، با خانواده           - ١

هاي شهدا در پيروزي انقالب و دفاع مقدس، نقـش ارزنـده آنـان را در         هاي خانواده   قدرداني و تجليل از ايثار و فداكاري      ديدار ايشان ضمن    
قـشرهاي  . توانـد مـشعل و راهنمـاي مـردم باشـد         هر خانواده شهيد مـي    «: هاي شهدا مورد تأكيد قرار داد و گفت         پاسداري از انقالب و آرمان    

ايد كه دست ما از آن كوتاه است و ما            شما به مقامي رسيده   . دانند  ش جدي و فداكار براي اسالم و انقالب مي        مختلف مردم، شما را الهام بخ     
هاي شهدا پشتوانه انقالبند و اگر مـردم   خانواده. هاي مقدس اسالمي نداشتيم كه به اندازه شهيد، زيبا و اعتبار داشته باشد           هيچ عنواني در واژه   

روح شهدا هميشه حـضور دارنـد و وظيفـه          . هاي شهدا است    يك دليل آن به خاطر وفاداري و حمايت شما خانواده         به انقالب وفادار هستند،     
 ←» .شماهاست كه براي شادي روح آنان، اهداف مقدسشان را پيگيري و از نعمتي كه خداوند به شماها عطا فرموده است، قـدرداني كنيـد                

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب 
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 انـرژي  مركـز  بـه  آنجـا  از. زدم پادگـان  در گـشتي  ،ماشـين  ابـ  و كـردم  بازديد سپاه توپخانه
 .كردم بازديد بخش چند ازو  رفتم اي هسته

 اسـاتيد  و دانـشجويان  .رفـتم اصـفهان    صـنعتي  دانشگاه به ظهر از بعد يك ساعت حدود
 سـلمان  مـسئله  دربـاره  جملـه  از ساعت يك .بود برپا عظيمي اجتماع .داشتند گرمي استقبال
 و ناهـار  از بعـد . رفتـيم  ] كـوپتر سـازي ايـران       هلي[= هسا به آنجا از. 1كردم صحبت رشدي

 بـل  شركت انقالب از پيش. گفتند را موجود وضع و تاريخچه اي  جلسه در نماز و استراحت
ــار ــروع را ك ــا و كــرده ش ــل انقــالب ب ــي اول ،شــده تعطي ــوده كوپترســازي هل ــون و ب  اكن

 آالت ماشـين  ولـي  ،است عظيم خيلي ها  نساختما. شود  مي كوپترسازي  هلي و هواپيماسازي
 .شـود   مـي  كنتـرل  دور راه از كه دادند پرواز را] ابابيل[ سرنشين بدون هواپيماي. نشده آماده
 سـاخت  بـا ] سـازمان صـنايع دفـاع     [=  ساصد. نشد باز چترش ديگري و برگشت چتر با يكي

 . نيست موافق هوايي نيروي توسط هواپيما
 هـشتم  دوره خلبانـان  التحـصيلي   فارغ مراسم در نماز از بعد. مرفتي هشتم پايگاه به مغرب
 از. 2كـردم  صـحبت  و دادم را جـوايز  و شـنيدم  را گـزارش . كـرديم  شركت خلبان آموزش

 
ها، استعدادها و امكانـات فراوانـي وجـود دارد و       در همه زمينه  «: ها گفت    آقاي هاشمي با اشاره به مسائل و مشكالت موجود در دانشگاه           - ١

. جزيـه و تحليـل كنـد   تواند مسائل جامعه را ت ترين بخش جامعه است كه مي طبقه دانشگاهي، آگاه. كمبودها ترمزي براي حركت شده است  
تا آنجا . ها پيگيري شود اين مسئله بايد در دانشگاه. ها تحقيق كنيد پيرامون علت و چگونگي انتشار كتاب كفرآميز سلمان رشدي در دانشگاه  

انگلـستان، اعـدام   توطئه استكبار با عـذرخواهي  . كه من اطالع دارم، در تاريخ چنين مسئله و حركتي با اين وسعت و ابعاد اتفاق نيفتاده است         
حركتي كه آنها در اين مقطع كردنـد، بـه طـور جـدي قابـل بررسـي       . شود و عمقي وسيع دارد آوري كتاب منتفي نمي     سلمان رشدي و جمع   

هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←» .است و وظيفه دنياي اسالم است كه با روحانيت، سياستمداران و فرهنگيان متعهد با آن برخورد جدي كنند          
 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  يسخنران

التحصيلي هشتمين دوره دانشجويان دانشكده خلباني پايگاه هوايي شهيد بابايي اصـفهان،            با حضور جانشين فرمانده كل قوا، مراسم فارغ        - ٢
. ز جانشين فرمانده كل قـوا  دريافـت كردنـد         التحصيالن، درجه نشان خلباني و گواهي مجوز پرواز خود را ا           در اين مراسم، فارغ   . برگزار شد 

: ايـشان گفـت  . اند، قدرداني كرد آقاي هاشمي از دست اندركاران آموزش خلباني و كساني كه در نگهداري و تعمير هواپيماها تالش كرده         
 –داري از هواپيماهاي اف در سال اول انقالب، در شوراي انقالب از سوي افرادي در دولت موقت مطرح شد كه نيروي هوايي قادر به نگه«

ها را بخرد و در همين 14 – نيست و در توضيح اين مطلب گفته بودند كشور فروشنده، حاضر است با كسر آنچه به كار رفته، دوباره اف 14
اندهان پايگاه داشتيم، رابطه ما مأموريت پيدا كرديم كه در پايگاه اوضاع را مورد بررسي قرار دهيم، ولي در اولين ديدار كه با خلبانان و فرم             

مايه خرسندي . ها را توهيني به شخصيت خود دانستند و همين امر موجب مخالفت با پيشنهاد بازگرداندن آنها شد          14 –آنها بازگرداندن اف    
پيماها استفاده التحصيلي هشتمين دوره خلباني هستيم و در طول جنگ نيز به نحو احسن از اين هوا            است كه بعد از انقالب، امروز شاهد فارغ       

خواستند مأموريتي كـه   بعد از بختيار هم، رفقاي او مي« : ايشان با اشاره به جنايات بختيار در حذف قراردادهاي تسليحاتي گفت         » .شده است 
 هم اكنون كه با قطع جنگ، موقعيتي پـيش        . او ناقص گذاشته بود، كامل كنند ولي خدا نخواست كه آنها اهداف شومشان را عملي كنند               
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 اخيـراً  كـه  رادارهـا  تـسترهاي  از سـپس  و كردم ديدن 14 –اف   خلبان آموزش والتوريسيم
 . شد بازديد ،دانند مي مهم خيلي را آن خودشان و شده عملياتي

 شـام . شـد  مـذاكره  روز مـسائل  دربـاره . آمدند اسالمي جمهوري حزب شوراي اعضاي
 پـرواز  تهـران  سـوي  به و شد انجام اصفهان سفر به راجع تلويزيون با  اي  مصاحبه و خورديم
 .رسيدم خانه به شب دوازده ساعت. بودم خسته. كرديم
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 را كارهـا . نـرفتم  مجلس به سفر روز چند كارهاي تراكم و خستگي خاطر به. بودم منزل در
 و شـده  آب تازه ها  برف. زدم قدم حياط در مقداري. دادم انجام ،آوردند منزلبه   دفتر دو از

 مـسائل  ارهدربـ  ،الريجاني جواد آقاي. آمد باران عصر.  است آمده در برف پوشش از حياط
 .1كرد مشورت و صحبت تلفني ،خارجي سياست جاري

 
 

 
 

 
       ما دنبال جنگ نيستيم، ولي هميشه بايد هوشـيار و آمـاده     . ها، آمادگي خودتان را حفظ كنيد      آمده است، بايد با نوآوري و ترميم خسارت

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←»  .باشيم
در پي اظهارات يكـي دو روز اخيـر         «: ت ماجراي كتاب آيات شيطاني گزارش داد       بخش فارسي راديو بي بي سي درباره آخرين تحوال         - ١

مقامات بريتانيايي در مورد كتاب آيات شيطاني و متعاقباً تلفن سلمان رشدي مؤلف كتاب به يكي از احزاب اقليـت بريتانيـا و گلـه از اظهـار            
، جمعي از خبرنگاران نظر خانم تاچر نخست وزيـر بريتانيـا را در ايـن                نظر وزير خارجه بريتانيا به طور اخص درباره توهين آميز بودن كتاب           

خانم تاچر در پاسخ گفت كه در موضع دولت هيچ گونه تغييري صورت نگرفته و  داگالس هرد  وزير كشور بريتانيـا                 . مورد خواستار شدند  
وزير كشور بريتانيا خواستار . شدي اينك به پايان رسدخطاب به خبرنگاران اظهار اميدواري كرد كه هياهو و جنجال پيرامون كتاب سلمان ر

اميدوارم كه كل اين : وزير كشور بريتانيا افزود. آرامش شد و افزود اگر اين هياهو و جنجال پايان نگيرد، منجر به صدمات جدي خواهد شد
اند و ما  نيز به وضوح خدشه  نين اين كشور درك كردهبه عقيده من مسلمانان به خوبي مسئله را در ارتباط با قوا. ماجرا اينك فيصله پيدا كند

هر چند وزير كشور بريتانيا اين نقطه نظـر را كـه قـبالً  توسـط                 . كنيم  دار شدن احساساتشان و ادامه اعتراضاتشان را عليه اين كتاب درك مي           
 ».بود  عواقب انتشار اين كتاب مي نخست وزير و وزيرخارجه ابراز شده بود، مورد تأييد قرار داد كه سلمان رشدي بايد متوجه
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. آمدنـد  هـم  فـاطي  و محـسن  ظهر. دادم انجام را مانده عقب كارهاي  و بودم منزلامروز در   
 در تـصميم  درباره و كرد تلفن واليتي ردكت. بستم هم را پاسداران از يكي خواهر عقد عصر

 و كـرده  عمـل  مجلـس  شـرايط  بـه  بنـد  نـيم آنهـا   . كـرد  مشورت انگليس با روابط خصوص
 محكـوم  را ايـران  و اسـالم  جهـان  بـا  برخورد سوء ولي ،اند  دهنمو محكوم را كتاب محتواي
 . بپرسند امام از گفتم ؛اند نكرده

 غـرب  در مـا  مهندسـي  از جلـوگيري  ايبـر  هـا   عراقـي  كه داد اطالع صفوي رحيم آقاي
 و خرمـشهر  بـه  تعـدادي  ؛انـد   كـرده  شليك خمپاره و توپ گلوله چهارصد حدود ،خرمشهر
 رضـائي محـسن    آقـاي  بـه . ايـم   زده هـم  بصره به و ايم  داده جواب هم ما و آبادان به تعدادي
 آبـادان  بـه  و شده قطع باران گلوله كه داد جواب. بدهد را صحيح خبر و بگيرد تماس گفتم
 .ديدم را جنگل فيلم شب. است نبوده
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 قطع مورد در نيست الزم كه گفت تلفني واليتي دكتر. رسيدم مجلس به هفت صبح  ساعت
 محتواي طفق و نشده عمل مجلس شرط سه هر چون. شود سئوال مجلس از انگليس با رابطه
. شـود  رابطـه  قطع اعالن كه ست ا اين وزير خود نظر ؛شده محكوم ضعيفي صورت به كتاب
 . 1شد روابط قطع اعالن ظهر باالخره

 
رهبـري ايـران   «: در ارتباط با آخرين تحوالت مربوط به بحران انتشار كتاب آيات شيطاني نوشت            » فرانكفورتر الگماينه « روزنامه آلماني    - ١

در مقابـل بـازار مـشترك كـه     كند تا  پس از قطع روابط سياسي با انگلستان، آشكارا همين هدف را در مورد كشور آلمان غربي نيز دنبال مي       
پس از آنكه آيت اهللا خميني، رشدي را به خاطر نوشـتن           . العمل نشان دهد    خميني موضع گرفته است، عكس    ] امام[عليه فتواي اخير آيت اهللا      

يد عليـه ايـران   رمانش تهديد به قتل كرده بود، در ميان كشورهاي بازار مشترك بعد از انگليس،  اين آلمان غربي بود كه با يـك اقـدام شـد                
هاي بازار مشترك اروپا نمايندگان سياسي خود را از تهران فراخواندند و تهران نيز رابطه سياسـي خـود بـا لنـدن را                          دولت. موافقت نشان داد  

ين مطالبي است ا. تيرگي روابط با غرب خصوصاً با انگلستان، بيشتر به ضرر ايران است. رسد كه اين پايان كار نباشد قطع نمود، اما به نظر مي
 ايـن مـاجرا بـه سياسـتمداران       « : المللي نوشت   از طرف ديگر روزنامه كيهان بين     » .كه در اواخر هفته گذشته رسماً بدان اعتراف شده است         
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 در سـاعت ده و نـيم صـبح        تـا . گرفت قرار دستور در امروز از  1368 سال بودجه اليحه
. بـود  روابط توسعه و تحكيم بر يتنمب  مذاكرات. آمد چين وزير نخست معاون. ماندم جلسه
 گـزارش  نيري] سيد رضا [ آقاي. آمدند امام امداد هاي  كميته] شوراي مركزي [ ياعضا ظهر
 . كردم صحبت هم من و داد

 مجلـس  عـصر . 1كردم افتتاح را ها  تعاوني سمينار و رفتم وحدت تاالرسه ونيم به     ساعت
ان حفاظـت و    رئـيس سـازم   [ ترابي] سرتيپ مصطفي [ .نكردم شركت من ولي ،داشت جلسه

. آمد سرم اصالح براي سلماني  .گفت خارج ويژه عمليات به راجعو   آمد] اطالعات ارتش 
سـاعت هـشت شـب       تا. آمد] فرماندهي كل قوا  [=  دفتر آن كارهاي براي جنتي] علي[ آقاي
 دسـتور  در حكـومتي  تعزيرات. رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه به. كردم كار دفترم در
 .رسيدم خانه به شب يازده نزديك. بود
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 شيطانيكتاب آيات    ،مسئله مهمترين هم هنوز ها  گزارش در. رسيدم لسساعت هفت به مج   
 مطـرح  بودجـه  اليحـه  كليـات . ماندم علني جلسه در ظهر تا. 2است انگلستان با رابطه قطع و

 
  د، هـاي اسـالمي دفـاع نمايـ     ايران قاطعانه تـصميم دارد از ارزش . دهد كه عملكرد خود را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند        ايراني امكان مي

نشريه ويـژه خبرگـزاري جمهـوري    : منبع» .هاي سياسي با آراء و نظرات ضد اسالمي منجر شود حتي اگر اين تصميم به يك دوره كشمكش      
 3، صفحه 24/12/67اسالمي، 

دو هـدف مهـم انقـالب، عـدالت         « :  آقاي هاشمي در سومين سمينار بررسي نقش تعاون در بازسازي و توسـعه اقتـصادي كـشور گفـت                   - ١
ها در صورتي  توانيم از شيوه تعاوني ف در تضاد و تناقض هستند، مياهداتماعي  و رونق اقتصادي است و براي اين منظور كه معموالً اين             اج

اگـر بـه   . اگر به دنبال رونق اقتصادي برويم، ممكن اسـت گرفتـار مـشكالت دنيـاي غـرب بـشويم      . كه به نتيجه مطلوب برسند، استفاده كنيم     
مـا بايـد راهـي را بـاز كنـيم تـا       . مانـد   د ميدان ندهيم، جلوي رونق گرفته خواهد شد و به همين دليل خيلي از كارها راكد مـي                 هاي سو   انگيزه
ها هم بـه      هايي كه سرمايه ندارند و استعداد و خالقيت دارند، براي خودشان كار كنند و تالش بيشتري نمايند و در اين صورت تعاوني                       انسان

دفتـر نـشر   » ،1367هاي سـال   هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←»  . هم عدالت اجتماعي را رعايت خواهند كرد       دهند و   كشور رونق مي  
 .1389معارف انقالب، 

تصميم ايـران بـراي قطـع مناسـبات سياسـي بـا       «:  راديو آمريكا  درباره تأثيرات قطع رابطه ايران با انگليس بر انجام برنامه بازسازي گفت         - ٢
امتناع تهران از پس گرفتن فتواي آيت اهللا خميني در مورد قتل سلمان رشدي نويسنده انگليسي هندي تبار كتاب آيات شيطاني انگلستان كه 

 .اندازد هاي بازسازي در ايران، براي مدتي نامعلوم به تعويق مي عامل اصلي آن بود، به احتمال قوي مشاركت مستقيم انگلستان را در برنامه
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 اخيـر  مـصوبه  مـشكل  بـه  راجـع . آمـد  مركـزي  بانـك  رئيس] آقاي مجيد قاسمي  [ ظهر. بود
 و گفـت،  كننـدگان  مـصرف  بـه  ترجيحي نرخ به ارز فروختن خصوص در دولت و مجلس
 و كارون هاي  سرشاخه از آب انتقال هاي  طرح در شركت بر . كنند مستثني را دفاع شد قرار
 . كردم تأكيد دز

منـزل  بـه    عشاء و مغرب نماز از بعد. دادم انجام را داريا كارهاي. نرفتم مجلس به عصر
 در اسـالمي  كـشورهاي  خارجـه  وزراي كنفـرانس  در شـركت  دربـاره  واليتي دكتر. آمديم
 تـأثير  سـطح  ايـن  در گفـتم . كنـيم  شركت كل مدير سطح در كه كرد صحبت تلفني رياض
 .كنند مشورت ربيشت شد قرار ؛است عربستان با برخورد در ضعف نشان و نداريم مهمي
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 مـا  رابطـه  قطـع  و رشـدي  سلمان مسئله در ها حساسيت. رسيدم مجلس بهساعت هفت و ربع   
 جلـسه  درهـشت و ربـع تـا دوازده و ربـع             سـاعت  از. است مشهود ها  گزارش در انگلستان با

 ،رئـيس  نايـب  دو حـضور  عـدم  خـاطر  بـه  هم عصر. شد تصويب بودجه كليات .بودم علني
 مانـد  ناتمـام  ؛دادم انجـام  را دفتر كارهاي شب نه ساعت تا. شدم خسته. كردم اداره را جلسه

 .1رسيدم منزل به ساعت نه و نيم شب. آوردم خانه به
 

  كنند، از نظر اقتصادي نسبت به   ديگر كشورهاي بازار مشترك اروپا كه در صحنه سياسي از موضع لندن جانبداري مي              هنوز روشن نيست
قطع مناسبات سياسي ميان انگلستان و ايران چه موضعي در پـيش خواهنـد گرفـت، امـا بـسياري از شـواهد گويـاي آن اسـت كـه بعـضي از                            

ها و انتقادهاي سياسي از كادر رهبري ايران، كماكان به داد و          فرانسه، به رغم شديدترين سرزنش     پيمانان انگليس در جامعه اروپا از جمله        هم
هـاي عاليرتبـه    با اين حال از آنجا كه بعضي از كشورهاي ديگر از جمله آلمان غربي، مبادله هيـأت . دهند ستدهاي بازرگاني با ايران ادامه مي   

هاي مقـدماتي حاصـل شـده بـود، در            هاي اقتصادي كه درباره آنها توافق       رسد بسياري از طرح      نظر مي  اند، بعيد به    دولتي را با ايران منع كرده     
هاي خبري از  اي از گزارش در اين ميان نگاه ايران به ژاپن و شوروي دوخته شده است، اما پاره . اي نزديك به مورد اجرا گذاشته شود        آينده

فت از ايران حكايت دارد و توانايي شوروي براي اشغال جاي غـرب، مـورد ترديـد جـدي         تصميم ژاپن براي كاهش عمده در ميزان خريد ن        
 .است

االسالم شيخ عبداهللا نوري  را با اختيارات وسيع به عنوان نماينده خود در                ديروز آيت اهللا خميني، حجت    «:  راديو بي بي سي گزارش داد      - ١
نظر اغلب ناظران ايـن اسـت كـه         . سابقه است   صب فرماندهان سپاه داده شده كه بي      در اين حكم  از جمله اختيار عزل و ن         . سپاه منصوب كرد  

 در حكـم از آقـاي  . ها در داخل سپاه پاسـداران اسـت        اقدام آيت اهللا خميني به منظور كنترل و محدود كردن آزادي عمل بعضي از جناح              
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 بـاران  جمعـه  نمـاز  هنگـام . كـردم  مطالعـه  هـا   خطبـه  بـراي  منـزل  در ساعت ده و نيم صبح     تا
 طـول  سـاعت  يـك  ولـي  ،1كـردم  كوتـاه  را هـا   خطبه ،نمازگزاران حال مالحظه به .باريد  مي

 . 2كردم تمام ظهر رسيدن محض به. كشيد
 جهـاد  جنـگ  سـي مهند تحقيقـات  مركـز  گـزارش . بودنـد  اينجـا  هـا   بچـه  و محسن ظهر

 عفت شب. بدهد نظر وكند   مطالعه تا دادم محسن به را 3مجتمع موشك مورد در سازندگي
 بـاران  تـاكنون  ديـشب  از. رفتنـد  ملكـه  زاده  همـشيره  فرزنـد  ازدواج مراسم جلسه به ها  بچه و

 .بارد مي خوبي
 

 
           سـپاه پاسـداران از سـه قـسمت مجـزا      . ي را فـراهم كنـد  نوري همچنين خواسته شده كه موجبات همكاري نزديكتر سپاه و جهاد سـازندگ

نماينـده قبلـي    . اي، قسمت فرماندهي و يك قسمت ايدئولوژي كه وظيفه آن كنترل عقيدتي سپاه بوده اسـت                 تشكيل شده، قسمت وزارتخانه   
 » .سپاه آيت اهللا محالتي بود كه در يك سانحه هوايي درگذشت

هـاي مـستكبر و       جتماعي با موضوع استكبار و استضعاف انجام شد و ضمن بيـان صـفات انـسان               بندي بحث عدالت ا      در خطبه اول، جمع    - ١
ايـشان پـس از بيـان هفتـاد صـفت از            . ها و دستورات قرآن كريم در مورد مـستكبرين تـشريح شـد              گونه افراد، قضاوت    رذايل موجود در اين   

شود امتيازات مادي و استكباري ارزش واقعي ندارند و مردم نبايد به              با استناد به آيات قرآن، مشخص مي      « : هاي مستكبر گفت    حاالت انسان 
هـا بايـد    انـسان . كند نعمت است، در واقع عين نكبت است بعضي از امتيازات مستكبرين كه انسان خيال مي   . زندگي مستكبرين غبطه بخورند   

 اين قشر از مردم ، مستضعفان است و در مقطعي از تاريخشخصيت انساني خود را حفظ كنند و بدانند به دستور قرآن، حاكميت نهايي از آن     
و روز پاسـدار، انتـصاب آقـاي        ) ع(در خطبه دوم درباره عيد مبعث، سالروز والدت امام حـسين            » .جهان حاكميت را به دست خواهند آورد      

هـاي    اب ضـالّه آيـات شـيطاني و واكـنش         عبداهللا نوري به عنوان نماينده امام خميني در سپاه پاسـداران، تحـوالت جهـاني در ارتبـاط بـا كتـ                     
، 1367هـاي جمعـه سـال     هاشمي رفسنجاني، خطبـه « كتاب ←ها   براي مطالعه متن كامل خطبه  . غيرمنطقي كشورهاي غربي مطالبي بيان شد     

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » جلد دهم،
آقـاي  «: ن براي حل بحران ديپلماتيك ايران و غرب نوشت         خبرگزاري يونايتدپرس در مطلبي با عنوان راه حل جديد رئيس مجلس ايرا            - ٢

رفسنجاني، روز جمعه راه حل جديدي براي بحران ديپلماتيك بين ايران و غـرب در مـورد كتـاب آيـات شـيطاني ارائـه داد و گفـت تمـام                               
ت خواهد بود و ايجاد آرامش بين اگر اين كتاب بماند، همواره منشأ خصوم     : او گفت . آوري و سوزانده شود     هاي اين كتاب بايد جمع      نسخه

تـرين و نـادرترين بحـران در تـاريخ اسـت و راه حـل آن        موضـوع رشـدي، عجيـب   .  مسلمانان واقعي و حاميان اين كتـاب غيـرممكن اسـت        
وي كـه گمـان   . آقاي رفسنجاني گفت غرب در قبال اين قضيه بـا يـك معمـا روبروسـت        . بايست در جايي كه قضيه آغاز شد، يافته شود          مي
رود طراح اقدامات سال پيش ايران براي بيرون بردن اين كشور از انزواي ديپلماتيك بوده است، از تكرار درخواست حكم مرگ رشدي  مي

 ».خودداري ورزيد
 .باشد مي» موشك جواب تجاوزات موشكي عراق« مخفف » مجتمع «- ٣
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] و روز پاسدار  ) ع(به مناسبت ميالد امام حسين     [مالقات در شركت برايهشت صبح    ساعت
 ايـشان  كـه  خواستم و كردم مالقات خصوصي امام با ،جلسه شروع از قبل. رفتم امام دفتر به
 جلـسه  ايـن  در كـه  انـد   خـورده  قسم گفتند. كردم اصرار. نپذيرفتند ؛كنند صحبت ديدار در

 فرماندهان و مجلس نمايندگان. نمايم اصرار من است بنا كه دانستند  مي البد. نكنند صحبت
 مـن . بودنـد  شـهيد  بنيـاد  مـسئوالن  از بعـضي  و دولـت  هيـأت  و وزير نخست و كميته و سپاه

 . شد ختم جلسه و 1كردم كوتاهي صحبت
 انبوهي جمعيت. كردم شركت پاسدار روز مراسم در و رفتم شيرودي شهيد ورزشگاه به

بـراي شـركت    . 2كردم صحبت برايشان .دادند] صعود و نزول از ارتفاع    [=  راپل نمايش. دبو
 تعزيـرات  بـاره در بحـث  رفـتم،  اي خامنـه اهللا  يتآ دفتر به مصلحت تشخيص مجمعدر جلسه  

 . حكومتي بود
 علنـي  جلـسه  بـه  اسـتراحت  كمـي  از پـس . رفتم مجلس به ظهر بعداز دو ساعت نزديك

 خارجـه  وزيـر ] زاده يعقـوب خـان      آقـاي صـاحب   [. بـودم  جلـسه  در ونيم سهساعت   تا. رفتم
 توسـعه  و عربـستان  با روابط و رياض در اسالمي كنفرانس و افغانستان درباره. آمد پاكستان
 گانـه   هفت مجاهدان مشكل حل براي بيشتر كه رسيد نظرم به. شد مذاكره پاكستان با روابط

 . است آمده افغانستان گانه هشت و
 دكتـر . شـد  تـشكيل  دفترم در قوا سران جلسه. كردم كار دفترم در فت و نيم  ساعت ه  تا
 در اگـر  كـه  رسـيد  نظـر  بـه . شـد  بحـث  رياض كنفرانس در شركت درباره. آمد هم واليتي
 دربـاره . بخـواهيم  نظـر  هـم  امام از شد قرار باالخره. نباشد بد ،كنيم شركت كل مدير سطح

 روابـط  توسـعه  و تحكـيم  جهـت  در كـه  شـد  تأييـد . شـد  مـذاكره  شوروي با روابط تحكيم
 

واي مجاهدان و شهيدان تاريخ عالم را به محضر امام خميني شادباش  در اين مالقات، آقاي هاشمي ميالد مبارك امام سوم شيعيان و پيش - ١
با تشكيل مجمع تـشخيص  . ها و رهنمودهاي حضرت امام، همواره مشكالت و معضالت جامعه ما را مرتفع ساخته است                پيام« : گفت و افزود  

هـا بـه حـداقل تنـزل          رفع شد و اختالف سليقه    مصلحت نظام، مشكل قانونگذاري و اختالفات ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان              
با عمل به رهنمودهاي امام، مشكالت قوه قضائيه، روحانيون و ديگر مشكالت حل شده است و تحركي در جهت رفع بقيـه مـشكالت          . كرد

 ».خورد به چشم مي

 .1389دفتر نشر معارف انقالب، » ،1367هاي سال  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ← - ٢
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 صـادرات  مـشكالت  دربـاره . ايـم   كرده پيدا مشكل ها  غربي با كه خصوص به ،كنيم حركت
 خانـه  بـه  وقـت  ديـر  .شـوند  قائـل  تـسهيالت براي آن    كه شد قرار. شد مذاكره دستي صنايع
 .رسيدم
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ده و   تـا  سـاعت هـشت    از. 1اسـت  ها  گزارش و اخبار رأس در رشديسلمان   مسئله هم هنوز

 صـحبت  الريجـان  شـهداي  هـاي   خـانواده  از جمعي براي تنفس در. بودم جلسه در نيم صبح 
. كـردم  موافقت ؛پرسيد – شده دعوت كه - چين به سفر درباره. آمد روحاني دكتر. 2كردم
 از عـصر . دادم انجام را دفتر كارهاي ظهر. كرد مشورتسازمان ملل    يروهاين كنترل درباره

خ بـه  و كـردم  كـار  دفترم درساعت نه    تا شب. بودم مجلس درشش و نيم     تا ساعت سه 
دم
 

 
 9يك سخنگوي دولت انگليس روز پنجشنبه گفـت         «: برگزاري آسوشيتدپرس در مورد تحوالت روابط ايران و انگليس گزارش داد           خ - ١

 روز آينده به طـور داوطلبانـه انگلـيس را تـرك نكننـد، از ايـن كـشور        10تن از كاركنان سابق سفارت ايران در لندن در صورتي كه ظرف           
المنـافع ارسـال       تن به دفتر وزارت خارجه و كشورهاي مـشترك         9توانم تأييد كنم كه نام اين          من مي  :اين سخنگو گفت  . اخراج خواهند شد  

قضيه رشدي نشان داد ميانه روهاي ايران از : در اين حال معاون وزير خارجه انگليس در امور خاورميانه، در يك سخنراني گفت          . شده است 
: او تأكيـد كـرد    . انـد   يتي وزير امور خارجه اين كشور، زيرسايه تندروها قـرار گرفتـه           جمله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس و علي اكبر  وال         

هـاي فعلـي كـشورهاي اسـالمي و تنهـا شـامل        هاي ايران در قبال كتاب آيات شيطاني در چند ماه پيش چيزي شبيه به واكـنش      اولين واكنش 
رسـد كـه بـه        بـه نظـر مـي     : وي گفـت  . نده به مقامات اسالم بود    ممنوعيت ورود آن به كشور و تلقي شدن آن به عنوان يك كتاب توهين كن              

بيني عواقب احتمالي، پيش روي آيت اهللا گذاشـتند و اگـر قـضيه را بـه شـطرنج تـشبيه        احتمال بسيار زياد عناصر تندرو، اين كتاب را با پيش   
 ».خواستند غرب را بيرون برانند ا ميآنه. كنيم، بايد بگوئيم آنها شطرح بازهاي خوبي هستند، چون در كوتاه مدت برنده شدند

هاي معظم شهداي بخش الريجـان آمـل           تهران به همراه جمعي از خانواده      14 در اين ديدار كه فرزندان شاهد دبستان شهيد آيت منطقه            - ٢
الب، كـشور و اسـالم   هاي شهدا وارثان و صاحبان ايـن انقـالب بـوده و ذخـائر انقـ              فرزندان و خانواده  « : حضور داشتند، آقاي هاشمي گفت    

شوند كه در اين ميان وجـود فرزنـدان شـهدا چـون      هاي شهدا در بين جامعه به عنوان چراغ و راهنما محسوب مي خانواده. شوند محسوب مي 
دفتـر نـشر معـارف    » ،1367هـاي سـال    هاشمي رفـسنجاني، سـخنراني    « كتاب   ←» .هاي آينده به حساب خواهد آمد       مشعل فروزان براي نسل   

 .1389، انقالب
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 ،دفاع بودجه به بوطمر 9 تبصره در. رفتم مجلس به ظهر   

 در عـراق  كـه  داد اطـالع  رضائيمحسن   آقاي. دم
 .1است كرده باران گلوله خرمشهر منطقه

 1989 مارس 14                             1409 شعبان 6   |   اسفند 23 نبه

سـاعت   از. 2اسـت  صـدر  در رشـدي  سـلمان  مـسئله  ها  گزارش در هم هنوز. رفتم مجلس به

 

 
. ماندم ده و نيم  تا و رفتم علني جلسه به ساعت هشت و رسيدم مجلس به صبحساعت هفت  

 خــانوادگي مــشكالت بــرايو  آمــد زورق] محمــد حــسن[ آقــاي. آمــدم دفتــرم بــه ســپس
 كـم  كميسيون؛آمد سپاه بودجه براصالح تأكيد براي رضائي محسن آقاي. كرد جويي  چاره
نيم بعد از و   ساعت دو    . است كرده
 . شد تأمين من دفاع با كل ستاد نظر

 در را شام. شد تصويب خارجي منابع از استفاده سياست. رفتم بازسازي شوراي جلسه به
آم منزل به و خورديم اي  خامنه آقاي دفتر

 
 
ش سه

 

                                                 
مـرز  . بس از سوي عراق در ماه گذشته، پنج سرباز ايراني كشته شدند             جريان شديدترين نقض آتش    در«:  خبرگزاري آلمان گزارش داد    - ١

جنگنـد و از حمايـت كـشور          هاي مركـزي خـود مـي        هاي چريكي مختلفي است كه با  دولت          كيلومتري ايران و عراق انباشته از گروه       1200
اين . دنده  هاي راديويي خود از حمالت عليه نيروهاي دولتي در تاريكي شب خبر مي              ها اغلب در گزارش     اين گروه . هستندمقابل برخوردار   

               رسيده از درون سازمان ملل حاكي از آن است كه هيچ اميد جدي بـرايهاي    گيرد كه گزارش    بس ادعايي در حالي صورت مي       نقض آتش 
 ».حداقل تا قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران در تابستان آينده وجود ندارداز سرگيري مذاكرات صلح ايران و عراق، 

بـه ادعـاي    . هاي غربي پيام راديويي امام خميني را منتشر كرده و آن را نشانه گردش سريع ايران به سوي سياست افراطي دانـستند                        رسانه - ٢
.  پيام تضعيف شده و به هم آوازي با تندروان در كاهش روابط سياسي با غرب پرداخته استرو در ايران پس از اين ها، جناح ميانه    اين رسانه 

تلويزيون بي بي سي از هياهو راجع به بحران رابطه سياسي بين ايران و اروپا خـودداري ورزيـد و از پيـام امـام خمينـي در انتقـاد از سياسـت                                 
تر داشـت و بـا پخـش برخـي از سـخنان شـديداللحن امـام               ي انگليس لحني خصمانه   تلويزيون تجارت . نزديكي به غرب، سخني به ميان نياورد      

محتواترين مطالب را عليه ايران عنوان كرده و از قول منابع  روزنامه تايمز بي. نسبت به غرب، امكان سردتر شدن روابط با ايران را مطرح كرد
. اند لكه توسط احمد خميني نوشته شده و به امضاي حضرت امام رسيدههاي اخير نوشته شخص امام خميني نيستند، ب مجعولي مدعي شد پيام

اي در مـصاحبه مطبوعـاتي در يوگـسالوي، خـشم مجلـس محلـي                 تأييد سخنان امام خميني توسط آقـاي خامنـه        : روزنامه اينديپندنت نوشت  
بـه ادعـاي   . انـد  ي ايـران، مـورد انتقـاد قـرار داده    را برانگيخته و آنها مقامـات بلگـراد را بـراي پـذيرايي محترمانـه از رئـيس جمهـور        » سلونيا«
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 .بودم لسه

                                                                                                                  

 خـسته  و است دستور در بودجه تبصرهاي. بودم علني جلسه درصبح   ده و نيم   تا هفت و نيم  
 و دامـاد . بـستم  را »احمـدلو «بـه نـام      مهـدي  تاندوسـ  از يكـي  ازدواج عقد ظهر. است كننده
ج در هم ظهر از بعدپنج و نيم  تا ساعت دو و نيم از. پاسدارند دو هر عروس
 و 29 تبـصره  و ارز بـه  راجـع  .آمـد ] رئيس بانك مركزي  [ قاسمي] مجيد[ آقاي شب سر

 بــه وزيــر تنخــس اعتــراض از ،بودجــه و برنامــه كميــسيون ياعــضا. داد نظراتــي اســتقراض
 كـار  دفتـرم  در ساعت هـشت و ربـع      تا. اند  نوشته تندي نامه و اند  برآشفته 29 تبصره تصويب
 مجـازات . شـد  تمـام  گرانفروشـي  تعزيـرات . رفتم مصلحت تشخيص مجمع جلسه به. كردم
 بـاران  نـم   نـم . رسـيدم  خانه به يازده شب  ساعت. كرديم تعيين را تقلبي اسكناس نشر و جعل
 .باريد مي
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ده و   تـا  و رفـتم  جلـسه  به ساعت هشت  و رسيدم مجلس به صبح ساعت هفت  معمول مطابق

 آودند را شانجمهور رئيس] آقاي ژيكوف [ پيام و آمدند بلغاري هيأت. ماندم جلسه درنيم  
 بود حرف پر خيلي آنها رئيس .ندا  راضي سفرشان از .1دندتأكيد كر  بلغارستان به سفرم بر و
 در كه كرده توصيه او به جمهور رئيس كه كرد نقل ،جمهورش رئيس پيام خواندن ضمن و

 بـه  مـشهور  هـم  جـا  همان شد معلوم ؛نگيرد را من وقت و نزند حرف خيلي من با مذاكرات
 . است پرحرفي

 امـام  كـه  شـد  شـايع  مجلس در. رفتم مجلس هب ظهر از بعدساعت دو و نيم تا پنج و نيم         
 جـواب . بپرسـد  امـام  از  تـا    گفتم احمدآقا به و آمدم دفترم به. مخالفند استقراض با اند  گفته
 و وزيـر  نخـست  بـين  اخـتالف  مـورد  مـسئله  در خواهند  نمي امام. شود  مي تكذيب كه آورد

 
 .اينديپندنت، نويسندگان مسلمان يوگسالوي نيز ساعتي پس از خروج رئيس جمهور ايران از آن كشور، فتواي امام را به باد انتقاد گرفتند

  شكستي براي خردگرايـان ايرانـي دانـسته        هايي از آخرين پيام امام را درج كرده و آن را             نيز در صفحه اول خود بخش     » گاردين«روزنامه
 ». است

عضو شوراي رهبري و رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس بلغارستان به همراه وزير تجارت خارجي و وزير                 » ميلكو بالوف «  آقاي   - ١
 .سياست خارجي اين كشور با آقاي هاشمي مالقات كردند و پيام رئيس جمهور بلغارستان را تقديم نمودند
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 جلسه پيشنهاد كه تمگف كميسيون ياعضا به. كنند دخالتو بودجه مجلس     برنامه كميسيون
 . بپذيرند را 29 تبصره خصوص در تفاهم براي وزير نخست با

 و كـردم  كار دفترم در هفت و نيم صبح    ساعت تا. آمد مهندسي ارز براي فروزنده آقاي
 بـه  ولـي  ،داشت زيادي پيشنهادهاي 15 تبصره. داشتيم علني جلسههفت و نيم تا ده و نيم         از

 خـوبي  بـاران . آمـدم  خانـه  بـه  و خـوردم  شـام  ه ونيم شب  ساعت د . كرديم پيشرفت سرعت
 .ديبار مي
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دو و  از سـپس  وصـبح  ساعت هفت و نيم تـا ده و نـيم     . رسيدم مجلس به صبحساعت هفت   
 اجازه كه 29 تبصره 13 و 5 بندهاي در. مبود علني جلسه در شب تا ده و نيم بعد از ظهر نيم 

 خـوبي  بـه  برنامـه  كميـسيون  و بود مطرح داغي هاي  بحث ،دهند  مي خارجي منابع از استفاده
. خـوردم  شـام  مجلس در جلسه از بعد. داشتند كمي رأي ،مخالف هاي  راديكال و كرد دفاع
 .رسيدم خانه به وقت دير شب
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 ده ساعت تا. كرديم كار هم جمعه ،بودجه رساندن خاطر به. رفتم مجلس به صبح ساعت نه 
 و وزيـر  نخـست  حضور با رسمي غير اي  جلسه نمايندگان درخواست با. كردم كار دفترم در

 خـارجي  منـابع  از اسـتفاده  هاجاز كه بودجه هاي  تبصره درباره تا ،داشتيم نمايندگان و وزراء
 . شود مباحثه ،شده داده عمراني هاي طرح براي

 دفـاع  هـا   تبصره اين از زاده  عبدالعلي] علي[ و نوربخش] محسن[ آقايان .بود داغي جلسه
 ولي كرد مخالفت ،نبوده دولت پيشنهاد در كه تبصره 14 بند به نسبت وزير نخست و كردند
 بـا  موافقـت  در مركـزي  بانك رئيس و اقتصاد وزير. بود مستدل برنامه كميسيون هاي  حرف
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 .كميسيون نفع به سنگين صنايع و مخابرات و صنايع وزراي و زدند حرف وزير نخست
 خيلـي  مربـوط  بنـدهاي  دربـاره  بحث. داشتيم رسمي جلسه شبده و نيم     ساعت تا عصر

 افتـاده  اخـتالف  سمجلـ  راديكـال  گروه بين و شد پيروز برنامه كميسيون باالخره و بود داغ
 .بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27 شنبه 1989 مارس 18                               1409 شعبان 10   |   اسفند
 

 مرتـد  و شيطاني آيات كتاب محكوميت ها  گزارش در. رسيدم مجلس به صبحهفت   ساعت
 هكـرد  كسب زيادي اهميت ،]توسط سازمان كنفرانس اسالمي    [رشدي سلمان شدن شناخته

 29 تبصره و ماندمصبح   ساعت ده و نيم    تا علني جلسه در.  است شده نزديك ايران نظر به و
 صـورت  بـه  14 بنـد  باالخره و گذراندم مشكل مراحل از ،داشت حساسيت العاده  فوق كه را

سـاعت دو    از هـم  عـصر . دادم انجـام  را افتـاده  عقب كارهاي ظهر تا. درآمد اي  شده تعديل
 جلـسه  بـه   سـپس  .بـودم  جلـسه  در نه و نـيم      تاساعت هفت و نيم      از شب وونيم تا پنج و نيم      

 . رفتمقوا  سران
 - خودكشي ادعاي صحت در قانوني پزشكي در كه داد گزارش اردبيلي موسوي آقاي

 در حسينيه جماران)ره(سخنراني در محضر امام
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 را او و انـد   بـوده  بانـدي  اينكـه  احتمـال  و آمـده  وجـود  به ترديد سامي] كاظم[ دكتر قاتل -
 حقيقـت  تـا  شـود  پيگيـري  شـد  قرار. دارد وجود ،اند  كرده آويز  حلق را اش  كشته و اند  كشته

 ادامه شب يازده ساعت تا كه را مجلس مذاكرات و آمدم خانه به وقت دير. گردد مكشوف
 .است داغ خيلي ها بحث. دادم گوش راه در ماشين يراديو از داشت
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 در ده و نـيم    تـا  و كـردم  كار دفترم در ساعت هشت  تا. رسيدم مجلس به صبح ساعت هفت 
 مـذاكرات . آمد مالزي خارجه وزير] لحسن حاج عمر  اآقاي ابو [. 1ماندم مجلس علني جلسه

 قطعنامـه  از. بـود  ريـاض  در اسـالمي  كنفـرانس  گـزارش  و روابط توسعه بر مبنياي   دوستانه
 

سازماني از روحانيون ايران، حجت االسالم هاشمي رفسنجاني رئيس » مجمع روحانيون مبارز،«: ديو بي بي سي در اين روز اعالم كرد       را - ١
انتخابات رياست جمهوري قرار است تا تقريباً شش ماه ديگر . فعلي مجلس را به عنوان كانديداي انتخابات رياست جمهوري انتخاب كردند

مجمع روحانيون مبارز در يك گردهمـايي، آقـاي رفـسنجاني را بـه عنـوان نـامزد ايـن مجمـع معرفـي كـرده و آقـاي                   . ددر ايران برگزار شو   
 –نـشريه ويـژه خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي           : منبـع » .اشد، اعتراضـي بـه آن نداشـته اسـت         ب  رفسنجاني كه عضو جامعه روحانيت مبارز مي      

 8صفحه ، 29/12/67

 

 مصاحبه مطبوعاتي نويسنده كتاب آيات شيطاني
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 خبـر  و آمـد  واليتـي  دكتـر . كـردم  تـشكر  شـيطاني  آيـات  كتاب و رشدي درباره فرانسكن
 . داد را خارجه وزارت در يراتييتغ

 جلـسه  درشـب  و از سـاعت نـه و نـيم    بعد از ظهر ساعت دو و نيم تا شش و نيم      از عصر
 غـار  ديـدن  بـراي  هـايش   بچـه  و محسن و عفت. شد تمام بودجه اليحه باالخره و بودم علني
 دچار شناسنامه نداشتن همراه دليله  ب هتل در اقامت براي. رفتند همدان به امروز،  صدر يعل

 هـزار  نـودوپنج . دادم عيـدي  محافظـانم  و دفتـر  كاركنان به. اند  رفته ناشناس ؛اند  شده مشكل
 .تومان هزار يك نفر هر :تومان
 
 

 1989 مارس 20                           1409 شعبان 12   |   اسفند 29 دوشنبه
 
بـه مجلـس     ،نگهبـان  شـوراي  نظرات براساس اليحه اصالح و بودجه اليحه نهايي كار براي
 كردكـوي  از روحـاني  فخـر  آقـاي  نامـه  اعتبار. شد اصالح سريعاً. نداشتند مهمي ايراد. رفتم
 يا  جمله چند پايان در. داشت هم را منتظري اهللا  آيت تأييد اينكه با ،نياورد رأي و شد مطرح

 . كردم صحبت بودجه و برنامه كميسيون از قدرداني در
 خوانـده  تركيـه  هـاي   دانـشگاه  در حجـاب  ممنوعيت محكوميت در نمايندگان از اي  نامه

 كرمـان  بـه  عيـد  تعطيلـي  در كـه  داشـتند  اصرار و آمدند كرمان نمايندگان جلسه از بعد. شد
 . بروم
 جلـسه  اردبيلـي موسـوي    و احمـدآقا  و اي  هخامن آقايان با. رفتم اي  خامنه اهللا  آيت دفتر به
 مـشورت  منتظري آقاي عزل و اساسي قانون اصالح درباره كه بودند داده پيغام امام. داشتيم
 و كننـد  بركنـار  قـامي  م قـائم  از را منتظـري  آقـاي  دارنـد  بنـا  كه بودند داده خبر ايشان. شود
  :بودند گفته را كار احتمالي هاي راه

 .خبرگان اقدام منظور به خبرگان به ايشان صالحيت سلب عالما و خبرگان احضار - 1
 . ديگر هار چند و خودشان سوي از صالحيت سلب مستقيم اعالن -2 

 . است منتظري آقاي اخير اظهارات و ها نامه صالحيت، برعدم امام عمده دليل
 اي گونه به اساسي قانون قبالً بايد ،اقدامي چنين اين براي كه شد آن نظر ،مذاكره از پس
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 نامـه  قـبالً  كـه  شـد  توصيه. نيايد پيش فقيه واليت مديريت و رهبري مشكل كه شود اصالح
 در و شـود  نوشـته  امـام  سوي از ايشان احتمالي اصالح و حجت اتمام براي قاطعي و مستدل
 . باشد باز مشورت و هدايت و كنترل با ايشان خدمت ادامه براي راه ،نامه

.  رفـتم  خانـه  بـه    .دادم انجامرا   كارها سپس وكردم   استراحتي. رفتم دفترم به ناهار از بعد
. بـوده  تعطيـل  ؛بودنـد  نديـده  را صـدر   علي غار ولي ،بودند برگشته همدان از محسن و عفت
 رشت به كه هم سعيد و فاطي شب. بوديم هم با تحويل سال لحظه. آمدند هم ها  بچه و فائزه
 .داديم ها بچه به مختصري عيدي. رسيدند ،بودند رفته

 پايان
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 نماد خودباوري جوانان ايران   صنايع موشكي سپاه        
 

 
  محسن هاشمي�

 هاي سازمان موشكي صنايع سپاه برگرفته از گزارش
 

هـاي   پس از شروع جنگ تحميلي و افزايش فعاليت در جبهه ها و استفاده دشـمن از سـالح                  
در ايـن ميـان     . صـنايع نظـامي كـشور احـساس مـي شـد           پيشرفته، لزوم تقويت تحقيقـات در       

موشك و پدافند موشكي، يكي از مهمترين مباني دفاعي هر كشور به شمار مي رود به ويژه                 
اين ايـده   . كشوري مانند جمهوري اسالمي ايران كه موقعيت سوق الجيشي جغرافيايي، دارد          

وه صـنايع موشـكي     با هدف اداي رسالت توسط جوانان متعهـد كـشور، مبنـاي تـشكيل گـر               
 .وزارت سپاه پاسداران انقالب اسالمي گرديدسازمان صنايع سپاه وابسته به 

ها و دستاوردهاي علمي در دنيـا در صـنايع نظـامي بكـار گرفتـه                معموالً آخرين پيشرفت  
تكنولـوژيكي در راسـتاي    جديـد بتكـارات  شود و اصوالً تحقيق بـه منظـور دسـتيابي بـه ا         مي

تـرين و     از پيچيـده    موشـك . گيـرد  ساخت تسليحات پيچيده صـورت مـي      استفاده از آنها در     
 در نتيجه تحقيقات مداوم در اين زمينه، هر         .شود  نظامي محسوب مي   هاي  ترين سالح  پيشرفته
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از . دوشـ  ، دقت زيادتر و قدرت تخريب بيشتر ابداع  مـي          تر   با برد طوالني   هايي روزه موشك 
قـش اساسـي دارنـد، بـه منظـور دسـتيابي بـه               علـوم ن    اكثـر   هـا   آنجا كه در سـاخت موشـك      

. گرديـد  ها، مي بايست در بسياري از زمينه هاي علمي تحقيق مي           تكنولوژي ساخت موشك  
ژي، مخابرات، مـواد پليمـري، مـواد    رالكترونيك، متالو: برخي از اين زمينه ها عبارت بود از    

 .ها منفجره و سوخت
بسياري زمينه هاي علمي مشغول تحقيق      صنايع خودكفايي سپاه پاسداران در      لذا سازمان   

ايـن تحقيقـات پـشتوانه اي گرانمايـه         .  پيشرفته شد  هاي  و بررسي و دست يافتن به تكنولوژي      
در صـنايع موشـكي     بخـش اعظـم تحقيقـات       . براي صنعت نظامي كـشور محـسوب گرديـد        

 :هاي زير انجام گرفت زمينه
 

دهي فلزها بـه      فرم ،  ت حرارتي فلزها   عمليا ،   ساخت آلياژهاي نظامي    شامل   : مواد و ساخت   -1
 هـاي    ريخته گـري قطعـات بـا فـرم         ،   فورج انواع آلياژ فوالدهاي نظامي     ،   مختلف هاي  روش

تحقيق و سـاخت قطعـات و        و    ميكروني هاي  براده برداري قطعات مكانيكي با دقت     پيچيده ،   
 .با استحكام بسيارباال) فايبرگالس(زير مجموعه ها با مواد مركب 

 بـاالنس   ،  ژيروسـكوپ،      كنتـرل سـريع و دقيـق       هاي   مكانيزم شامل   :  دقيق هاي  كانيزم م - -2
 شـبيه سـازي      دينـاميكي و     هـاي   ،  شـبيه سـازي سيـستم        جوش فلز به انـواع مـواد        ،   استاتيك

 .اي در مطالعات سيستمي رايانه
ي هـا   سيـستم  و  قطعات الكترونيكـي نظـامي  ،  هدايت و كنترل موشك    شامل   :  الكترونيك -3

 .تله متري
 لـذا در    . بـسيار مهـم اسـت       موشـك  هـاي    توليـد انـواع سـوخت      هاي   روش  شامل   : سوخت -4

هـاي شـايان توجـه و تقـديري انجـام             ساخت و توليد سوخت مايع و سوخت جامـد فعاليـت          
 .گرديد

 قطعات موشك هاي مختلف كه تعداد       اكثردر سال هاي درخشان دفاع مقدس، ساخت        
اي در  شدهنـ مـسائل فنـي حـل     . ود، همگي بـه مرحلـه توليـد رسـيد         آنها بالغ بر هزاران عدد ب     

 تنها تعداد كمي از قطعات، به علـت عـدم دقـت ماشـين           ،صنايع موشكي سپاه وجود نداشت    
آالت موجود در داخل كشور و يا فقدان دستگاه مناسب، داراي ضايعات بود و دستيابي بـه                 

 . ت جديد حل گرديدنمود كه با ورود ماشين آال كيفيت مطلوب را مشكل مي
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پون و  رهاي شـبيه بـه موشـك تـاو ، اسـكاد ، هـا               هاي فني و تكنولوژيكي موشك     پيچيدگي
اما با عنايت الهي و تالش زحمتكشان گمنام صنايع موشكي سـپاه، تمـام           . هاگ گسترده بود  

مسائل فني آن مرتفع شد و اندك مسائل علمي باقيمانده نيز تنها به دليل محـدوديت ماشـين                  
 . هاي كاري وجود داشت  و تجهيزات داخلي و يا بهينه نبودن روشآالت

تنوع فراوان قطعات موشك ها از نقطه نظـر مـواد اوليـه، پيچيـدگي فرآينـدهاي توليـد،                   
 ي راهاي توليد و اندازه گيري دقيق، بعضاً ماشين آالت خاص كنترل كيفيت و تست، دستگاه    

وجـود منـابع تهيـه معـدود و انحـصاري           . شد  ميه بايد از خارج كشور تدارك        ك داشتنياز  
توليد كننده اين مـواد و قطعـات و سـازندگان ماشـين آالت، تـداركات خـارج طـرح را بـا                       

انحصاري بودن منابع تهيه و در عين حال نظـامي بـودن            . نمود مياي مواجه    مشكالت عديده 
خريـدهاي  آنها از يك طرف و تعدد اقالم كم بها ولـي اضـطراري از طـرف ديگـر، انجـام                     

 ،هـا   كـه كمبـود ارز نقـدي در دسـترس طـرح            ودنم نقدي مستقيم توسط طرح را ايجاب مي      
 . بودصنايع موشكي هاي جاري  همواره باعث تاخير در پيشرفت فعاليت

محدوديت سقف اعتبارات باعث . بوداعتبارات ريالي صنايع موشكي از ديگر مشكالت   
تعهدات و  برخي   و   شودت كمبود اعتبارات     در غالب موارد دچار مشكال     ها  گرديد طرح  مي

 .يافت نمي توفيق انجام كامل ،قراردادهاي ساخت و توليد قطعات
 كار تحقيـق    ، عالوه بر موشك هاي ضدتانك شبيه تاو و ماليوتكا         ،گروه صنايع موشكي  

 هـاي ميـان بـرد و دوربـرد     هاي موشكي زمين به هوا و هوا به زمين، با ويژگـي  بر روي پروژه  
 ايـن  ؛دشـ انجـام    نيـز  هايي شـبيه بـه اسـتينگر       اي ويژه مربوط به موشك     و پروژه داد    ميانجام  

هاي تحقيقاتي و توليـدي بـر روي         فعاليت.  بود مخصوص پدافند هوايي با برد كوتاه     موشك  
 . به عمل آمدنيز هاي موشكي شبيه هاك، هارپون، فونيكس و تسليحات مشابه  سيستم

ها بـه    ه در ساخت موشك تاو به كار رفته و آمريكايي         هاي پيچيده اي ك    يكي از تكنيك  
هاي مختلف موشك    آن افتخار مي كنند، استفاده از ميدان مغناطيسي براي اتصاالت قسمت          

العـاده   در اين روش مقدار زيادي انرژي الكتريكـي ذخيـره و در يـك زمـان فـوق                 . باشد مي
عظيمـي، بـه دو قطعـه فلـزي      و به صورت نيروي مدهكوتاه، به صورت ميدان مغناطيسي درآ    

ايـن تكنيـك   . كنـد  اند، اعمال شده و آنها را به يكديگر متـصل مـي   كه در ميدان قرار گرفته    
قبل از تحقيقات موشكي وجود خارجي در كشور نداشت و اينك جمهوري اسالمي ايـران               

 .   به فضل پروردگار صاحب اين تكنولوژي مي باشد
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   سوخت موشكي
ر ايران توليد مي شد، سوخت آر پي جـي و راكـت كاتيوشـا    تنها سوخت موشكي كه د   

با تحقيقات  . شد  هاي خارجي تهيه مي    بود كه صرفاً براساس فرمول داده شده توسط  شركت         
د و تكنيـك    شـ هاي موشك امكان پذير       طراحي و توليد انواع سوخت     صنايع موشكي سپاه،  

هـاي   طراحـي سـوخت   . دديـ گرگـذاري    گري سوخت براي اولـين بـار در ايـران پايـه            ريخته
هاي بزرگ   اين امر از موفقيت   . دش  مي  مختلف موشك در تعداد معدودي از كشورها انجام       

 . دشو در جمهوري اسالمي محسوب مي
 

 فن آوري جايرو
از جـايرو در    . شـد  مـي  كه در دنيا ساخته      بودترين اجزاء مكانيكي     رو يكي از پيچيده   جاي

 ، موشـك بـه كمـك آن       .شـود  ت مبنا اسـتفاده مـي     عنوان تعريف دستگاه مختصا   ه  موشك ب 
اصـوالً دقـت عملكـرد موشـك را جـايرو           . الح مـي كنـد    صـ مسير خود را به سمت هـدف ا       

 از جـايرو فقـط اسـمي در ايـران           ،صنايع موشكي سپاه  آغاز فعاليت   قبل از   . كند مشخص مي 
د و كـساني    دانستن مطرح بود كه بسياري از محققين حتي كاربرد آن را هم به طور دقيق نمي              

يكـي از   . بردنـد   به عنوان يك تكنيك دست نيافتني از آن نـام مـي            ،هم كه با آن آشنا بودند     
جـايرو  آوري    فـن  دسـتيابي بـه      ،صـنايع موشـكي   تكنولـوژي   هاي اصلي دستيابي بـه       مشخصه

تحقيقات وسيعي در زمينه جايرو انجام شد و پس از چنـد            سپاه،  در صنايع موشكي    . باشد مي
هـاي   كليه آزمايش .  به موفقيت ساخت آن نائل آمدند      ، جوانان برومند ايران   مسال كار مداو  

در جهـان   توليـد كننـدگان جـايرو       . زميني و پروازي جايرو نيز با موفقيت كامل همـراه بـود           
كه سازندگان موشك در سطح است  سبب شده   ،محدود بوده و اصوالً انحصاري كردن آن      

 . دنيا نيز محدود باشند
 

   ها ت النچر موشكطراحي و ساخ
هـاي    سالحو جز،»كارگيري چريكيه  ب«هاي   موشك ماليوتكا به سبب قابليت    براي مثال   

هاي عملياتي نسبتاً خـوبي برخـوردار         و عليرغم نقاط ضعف، از قابليت      بودهضدزره مطلوب   
 نياز به ساخت قبضه هدايت موشك ماليوتكا و سـكوي پرتـاب             جنگ هاي  در سال . باشد مي

كـه در    يياز آنجا . اعالم گرديد در صنايع موشكي سپاه     ) عج(به طرح يا مهدي     چريكي آن   
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 بسيار زياد   ،هاي به غنيمت گرفته شده     موشكبه ويژه   هاي ماليوتكا    آن هنگام تعداد موشك   
 محـدود بـود، لـذا سـاخت قبـضه ماليوتكـا از اولويـت خاصـي                  ،هـاي موجـود    و تعداد قبضه  

 سـاخته شـده و مـورد        1367هاي مختلف نيز تـا سـال        البته النچر موشك    . برخوردار گرديد 
 .استفاده قرار گرفت

 
 پدافند غيرعامل ليزري

هاي مراكز صنعتي كشور توسـط دشـمن و بـا توجـه بـه دقـت                  همزمان با تشديد بمباران   
هاي صورت گرفته و بـا درنظـر گـرفتن       بسيار باالي مشاهده شده در تعداد كثيري از بمباران        

 ،هاي هدايت شونده ليـزري توسـط قـواي دشـمن           كارگيري سالح ه  حاكي از ب  هاي    گزارش
 مطـرح و بـه گـروه        »پدافند غيرعامل ليـزري   «هاي ليزري به عنوان طرح       طرح مقابله با سالح   

 .  و به انجام رسيدموشكي سپاه محول گرديد
 

 )Composite material(تحقيقات بر روي مواد مركب 

هـاي جديـد در جهـان         از جملـه تكنولـوژي     هاي مربوط به آن    مواد مركب و تكنولوژي   
هاي خاص آنهـا، بـيش از پـيش بـه عنـوان تكنولـوژي نظـامي                  باشند، كه به سبب قابليت     مي

 بـا توجـه     ، گروه موشكي و صنايع وابسته به آن       .شود  باالخص در صنايع موشكي قلمداد مي     
جملـه   از   ،هـاي مختلـف    اين تكنولوژي در سـاخت پوكـه موشـك تـاو و راكـت             استفاده  به  

موشك سجيل و با پيش بيني جايگاه اين تكنولوژي در صـنايع موشـكي آينـده، تحقيقـات                  
 . هاي مهمي دست يافت انجام داد و به موفقيتاي را در اين زمينه  گسترده

در دوران جنگ در صنايع دفاع و صـنايع سـپاه   هاي تحقيقاتي ساخت  در هر صورت فعاليت 
 توليد انواع سالح نظـامي گرديـد كـه نتيجـه آن هـم               منجر به شكوفائي و خودكفائي در امر      

 .شود اكنون ديده مي
 الزم است در پايان اين نوشته كوتاه از تك تك محققان و مـديران صـنايع موشـكي در آن                    

زاده، جعفري، شهرياري، عـسكري، ضـرغامي،         زمان از جمله آقايان منطقي، قيامتيون، قاسم      
 .تشكر و قدرداني شود... اصالني و
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 جنگپاياني سال       
 
 

 با دركي كه از وضعيت حاكم بر جنـگ داشـتند، طـي              )ره( امام خميني  1367در آغاز سال    
 بـه مناسـبت انتخابـات سـومين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي،          11/1/1367پيامي در تاريخ    

 :فرمودند
امــروز ايــران . امـروز روز عاشــوراي حــسيني اســت . ايـن روزهــا روز امتحــان الهــي اســت « 
اي آزادگـان و احـرار     «  :در ادامـه پيـام امـام آمـده اسـت           ».بالست، حسينيان آماده باشيد   كر

هـاي    هـا و چنگـال      خواهند شما را زير چكمـه       هاي بزرگ شرق و غرب مي       بپاخيزيد، قدرت 
امـام   ».امـروز روز مقاومـت اسـت      . كثيف و خونين خود خُرد كنند كه حتي آخ هم نگوييد          

دفـاع در شـهرها و        اشاره به حمالت موشكي دشمن به مردم بـي        خميني در ادامه پيام پس از       
هـا هجـوم بريـد تـا          سـوي جبهـه     بـه «  :حمالت شيميايي به مناطق مسكوني حلبچه، فرمودنـد       

 ».ضربات پي درپي شما توان و امان او را بگيرد
 و در حالي كـه حمـالت موشـكي عـراق بـه تهـران همچنـان ادامـه                    1367با فرارسيدن سال    

، بازتـاب وسـيعي در      )1366طي سال   (  نشدن عمليات گسترده در جبهه جنوبي        داشت، اجرا 
واشنگتن پست به نقل از كارشناسان نظـامي نوشـت كـه احتمـال              . هاي خارجي داشت    رسانه
اي نزديك حمله بـزرگ و مـورد انتظـار خـود را عليـه عـراق                 رود ايران بتواند در آينده      نمي

 . آغاز كند
أثير حمله هوايي عراق بر ساختار اقتصادي ايران و تضعيف آن،  علت اين موضوع عالوه بر ت     

 وعــدم بازســازي و جبــران نــشدن 5عمــدتاً خــسارات و تلفــات ناشــي از عمليــات كــربالي 
مـشكالت ايـران    « شائول بخاش يكي از كارشناسان مسائل ايران        . كمبودها، ذكر شده است   
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المللـي فـروش اسـلحه بـه          م بـين  هاي دولت ريگان در تحـري       بر اثر سياست  » در خريد اسلحه  
ريچـارد مـورفي معـاون      . دانـد   ايران را يكي از عوامل مؤثر در پيدايش وضعيت جديـد مـي            

 :مريكا در همين زمينه گفتآوزارت خارجه 
مريكـا بـراي جلـوگيري از فـروش      آقدرت نظامي ايران به دنبال حركتي كه تحت رهبري          « 

آمريكا تاكنون براي جلـوگيري     . يل رفته است  اسلحه به تهران صورت گرفته، شديداً به تحل       
 . ... كشور تماس رسمي گرفته است20از ارسال اسلحه به ايران با 

 بـه ايـران   1 ميليـون دالر 200هايي بـه ارزش   شش كشور غربي سالح ) 1366 (1987در سال   
هـايي كـه پـانزده كـشور غربـي بـه ايـران         ارزش سالح) 1363 (1984فروختند، ولي درسال  

 ».اند، يك ميليارد دالر بوده است  دادهتحويل
بنابراين اظهارات، عالوه بركاهش كشورهاي فروشـنده سـالح بـه ايـران، حجـم خريـد                 

مورفي در ادامه اظهـارات خـود دربـاره تـأثيرات اقـدام             . ايران نيز كاهش بسياري يافته است     
 :گويد مريكا در تحريم ايران ميآ

سيستم نظامي مدرن از غرب، دچار مشكل شده و         ايران در خريد تكنولوژي پيشرفته و       « 
پـردازد و بـا تـأخير زمـاني بيـشتري سـالح               هـا مـي     به همين دليل بهاي گراني را براي سـالح        

 ».كند دريافت مي
تغيير موازنه قدرت به سـود  «هاي مهمي از     مجموع اين عوامل سبب گرديدعالئم و نشانه      

 .آشكار شود» عراق
اي را روي ايران متمركـز كردنـد و           رهاي شديد و گسترده   ها در حالي كه فشا      آمريكايي

كردنـد، تنهـا بـه ايـن دليـل از       آميزي را درباره عراق اعمال مـي        هاي حمايت   متقابالً  سياست  
كردنـد كـه ايـن اقـدام ممكـن       تأمين نظر ايران مبني بر متجاوز شناختن عراق خودداري مـي    

ن پيروزي ببخشد كه در ميدان نبرد توان        است به سرنگون شدن رژيم عراق بينجامد و به ايرا         
 .دستيابي به آن را نداشته است

 بـه دو سـكوي نفتـي ايـران در           28/1/1367هـا در تـاريخ        در همين وضـعيت آمريكـايي     
هـا غافلگيرانـه و پـس از حملـه گـسترده              و همزمـان بـا آن عراقـي       . فارس حمله كردند    خليج

بـا سـپاهي مجهـز بـه ايـن منطقـه يـورش        شيميايي به خطوط پدافندي خودي در منطقه فـاو،     
سـاز   ترتيب جمهوري اسالمي در برابر يك آزمون بـسيار دشـوار و سرنوشـت      آوردند؛ بدين 

 
.سالح و تجهيزات نظامي دريافت كرد)  برابر ايران75( ميليارد دالر 15اين  در حالي است كه عراق در همين سال بيش از  - ١
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برابر شواهد و قرائن موجود پيش از اين احتمال حمله دشمن، به ويژه در منطقه         . قرار گرفت 
چنـين تـصور    با ادامه جنگ در فصل زمستان در منطقـه شـمال غـرب،              . فاو بررسي شده بود   

شد كه قواي دشمن به اين منطقه گسيل خواهند شد و خطر حمله به جبهـه جنـوب رفـع                      مي
هاي عميق رزمنـدگان در      ها به جنوب حمله كنند با توجه به پيشروي          شود و يا اگر عراقي      مي

منطقه شمال غرب و دسترسي به سليمانيه، نوعي تعادل برقرار خواهد شد ولي قبل از رسيدن      
 و دستاوردهاي استراتژيك و حياتي درمنطقه شمال غرب، دشمن تهـاجم بـه فـاو را           به نتايج 

 . آغاز كرد
 به دست   1366ويژه سال     هاي قبل به    تدريج طي سال    عراق توان الزم را براي اين اقدام به       

ها دچار تغيير و اصالحاتي شد كه         آورد، ضمن اينكه سيستم فرماندهي و سازماندهي عراقي       
 .ها در مقايسه با گذشته افزودبر كارآمدي آن

 و – ماه در اختيـار ايـران بـود    3 سال و 2 پس از آنكه – ساعت   36سقوط فاو در عرض     
در حالي كه عراق از حضور عمده قواي ايران در منطقه غرب اطالع داشت، با به كارگيري                 

امي، بـه   اين رخداد نظ  . هاي شيميايي و از جمله گاز خردل وگاز سيانور، انجام گرفت            سالح
تر از آن، احتمال خاتمه يافتن جنـگ، بازتـاب            دليل آشكار شدن برتري نظامي عراق و مهم       

گيري فاو را هماننـد زمـان فـتح آن در             گران بازپس   برخي از تحليل  . اي داشت   نسبتاً گسترده 
تـايمز  . به منزله نقطه عطف و نشانه مرحله نهايي جنگ ارزيـابي كردنـد            ) 1364 (1986سال  

هاي رسمي نيز قابـل       اظهارات برخي از شخصيت   . تأثير رواني سقوط فاو تأكيد كرد     لندن بر   
ميتران رئيس جمهور وقت فرانـسه بـا تأكيـد بـر ضـرورت خاتمـه يـافتن جنـگ،                     .توجه بود 

 ».اين جنگ بايد بدون غالب و مغلوب پايان پذيرد«  :گفت
خواهـد ايـران در جنـگ        آمريكا نمي «  :مريكا نيز اعالم كرد   آواينبرگر وزير دفاع وقت     

گروميكو وزيرخارجه وقت شوروي با توجه به پافشاري ايران بر تعيين متجاوز،             ».برنده شود 
باشد، اين جنگ بايـد بـه         بدون توجه به اينكه چه كسي مسئول آغاز جنگ مي         «  :اعالم كرد 

 ».فوريت پايان يابد
وجه بـه     عراق به هيچ  ادامه جنگ ايران و     « : مريكا  گفت  آمورفي معاون وزارت خارجه     

گيـري فـاو، در سـمينار         وي در جاي ديگر با توجـه بـه تـأثيرات بـازپس            » .نفع آمريكا نيست  
مـورفي بـر ايـن بـاور     » .خواهيم توازن در جنگ برهم نخورد ما مي« : فارس اعالم كرد    خليج
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راق بود كه عراق با بازپس گيري فاو توازن را مجدداً برقرار كرده است و ادامه تهاجمات ع                
 ١.به برهم خوردن موازنه منجر خواهد شد

فرمانده عالي جنـگ بـا توجـه بـه ابعـاد و نتـايج       جانشين فرمانده كل قوا و   آقاي هاشمي   
 :احتمالي اين حادثه اعالم كرد

 ».از اين پس زمان به نفع ما نخواهد بود« 
ت وقوع ايـن  گران نظامي درباره عل     با توجه به اهميت سقوط فاو، به نظر دو تن از تحليل           

: كردزمن معتقد اسـت مرحلـه جديـد جنـگ را سـه عامـل شـكل داد                 . شود  حادثه اشاره مي  
دوم، تغييـر توانـايي ايـران       .   و شيوه رزم آن     ٢نخست، تغييرات مهم در نيروهاي مسلح عراق      

براي ادامه جنگ و سومين عامل كه كمتر محسوس بود، حضور نيروهـاي غربـي در خلـيج                  
ژنرال موگلن كارشـناس نظـامي فرانـسه معتقـد          . ده ديپلماسي ايران بود   فارس و انزواي فزاين   

ريزي بسيار خـوب      اوالً برنامه : ها به چند دليل توانستند فاو را مجدداً آزاد سازند           است عراقي 
هـا كـه عـراق قـصد انجـام             اجراي مانور موفق و ايجاد اين ذهنيت بـراي ايرانـي           ثانياً. و دقيق 

 .عمليات در شمال را دارد
رتغيير بدون ترديد افزايش توان نظامي عراق و تغيير استراتژي اين كشور، نقش مهمي د             

اسـتراتژي دفـاع    «يش از ايـن عـراق بـا عمليـات موسـوم بـه               پـ . اوضاع به سود عـراق داشـت      
در انديشه تصرف برخـي از منـاطق مـرزي و شـهرهاي ايـران بـود كـه بـه توفيـق                       » متحرك

بـا  « هاي خود را در اين زمينه برطرف ساخت و  ستيعراق ضعف و كا . چنداني دست نيافت  
الـدين    محـي . و تغيير شـيوه رزم آن، از موقعيـت برتـري برخـوردار شـد              » بهبود ارتش عراق  

گيـري فـاو چنـين ذكـر          مصباحي در مقاله خود وضعيت نظامي عـراق را در آسـتانه بـازپس             
ط شوروي و سـايرين،     نيروهاي مسلح عراق در نتيجه فروش عظيم تسليحاتي توس        «  :كند  مي

. افـزايش دادنـد   %  40هاي تـسليحاتي خـود را بـه بيـشتر از               سال سيستم  دودر مدتي كمتر از     
فتح نظامي كه بعداً ثابت شد نقطه        (1988گيري فاو در آوريل       ارتش عراق در شرف بازپس    

 عـراده تـوپ و     5500 نفربـر زرهـي،      4500 تانـك،    5000حـدود   ) باشد  عطفي در جنگ مي   
 هواپيمـاي جنگـي آمـاده بـراي عمليـات در اختيـار         720كـوپتر و       هلـي  420خانه،  آالت توپ 

 
هـا در   مامي تأسيـسات نفتـي ايـران اسـت، نـشان داد عراقـي          طه ياسين رمضان با تهديد ايران مبني بر اينكه استراتژي عراق نابود كردن ت              - ١

 .انديشه تداوم تهاجم به ايران هستند
اي در ارتش عـراق پـي بردنـد و بـه تجديـدنظر در                 گران پنتاگون به وجود تحوالت عمده       تحليل:  برنارد نيوز در نيويورك تايمز نوشت      - ٢

 )9/2/1376نشريه هفتگي ايران تايمز، .  تفكر خود پرداختند
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 موشك زمين به زمين اسكاد و       300هاي تسليحاتي با حداقل       اين خيل عظيم سيستم   .  داشت
بغـداد بـا كـسب ايـن مقـادير عظـيم سـالح              . شـد   مقادير زيادي مهمات شيميايي تكميل مـي      

 يعنـي  1988 لشكر در سال    50 به   1986كر در سال     لش 26توانست نيروهاي زميني خود را از       
هـاي عمليـاتي بـود و         اين امر نمايانگر رشد واقعي در ساختار نيرو و توانايي         . دو برابر برساند  

افزايش نيـروي   . رفت  شمار مي   فارس به   گام مهمي در تغيير موازنه استراتژيك كلي در خليج        
هاي شـوروي در ايـن    ان دهنده كمك انساني آموزش ديده در ارتش عراق نيز به وضوح نش         

زمينه بود كه عـراق را قـادر سـاخت ضـمن كـسب مقـادير زيـادي سـالح از شـوروي، امـر                    
 ».سازماندهي ارتش خود را مجدداً تكميل نمايد

در عين حال، غافلگير شدن ايران در فاو و به كارگيري سالح شيميايي به وسيله عراق به      
هـا بـا اسـتفاده از زمـان تمركـز             عراقـي . او داشـت  نحوي گسترده، نقش مؤثري در سقوط فـ       

نيروهاي ايران در منطقه شمال غرب كشور، تهاجم خود را به منطقه فاو آغـاز كردنـد و آن                   
البته برتري بارز عراق در تجهيزات، سازمان گسترده و آمادگي قوا نيز بـه         . را بازپس گرفتند  

ان، بـا توجـه بـه موقعيـت فـصلي و      اي بود كه با فرض هوشياري و غـافلگير نـشدن ايـر           گونه
هاي جنگ و به تحليل رفـتن قـواي ايـران بـه دليـل                 حضور حداقل نيروهاي مردمي در جبهه     

 سـاعت زمـان بيـشتري بـه طـول           36، احتماالً سقوط فاو به جـاي        10اجراي عمليات والفجر    
 نفـع   اي اساسـي بـه      گونـه   به عبارت ديگر، تفوق استراتژيك عراق وضعيت را به        . انجاميد  مي

عراق و به زيان ايران تغيير داده بود و مهار تهاجمات عـراق در مرحلـه جديـد امـري بـسيار                      
 .دشوار بود

 حملـه بـه منطقـه       4/3/1367 صـبح    8ارتش عراق در تداوم تهاجمـات خـود در سـاعت            
 ساعت سـقوط كـرد در حـالي كـه           8در اين هجوم منطقه شلمچه طي       . شلمچه را آغاز كرد   

تـر بودنـد، عقبـه مناسـبي داشـتيم،        ن منطقه نسبت به منطقـه فـاو آمـاده         نيروهاي خودي در اي   
 ساعت قبل، تحركات عراق و تجمع نيـرو نـشان           24زيرا از   . هوشيار بوديم و غافلگير نشديم    

اين اراده وجود داشت كـه شـلمچه را حفـظ كنـيم             . دهنده آمادگي عراق براي عمليات بود     
 خطوط تقويت شده بود، ولي دشمن قدرتمند بود نيروي احتياط در اختيار داشتيم و     چه  اگر  

 .و تغيير تاكتيك داده بود
هــاي غيرمتعــارف همچــون  العــاده، تجهيــزات پيــشرفته، كــاربرد ســالح  امكانــات فــوق

هاي شيميايي و گسترش سـازمان ارتـش عـراق، امكـان مـانور گـسترده بـا اسـتفاده از            سالح
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نيرو و سازمان، بعد از سـقوط فـاو مـورد           هاي رزم و برتري چشمگير اين كشور از نظر            شيوه
گـران نظـامي قـرار گرفـت ولـي پـس از سـقوط شـلمچه                   هاي خارجي و تحليل     توجه رسانه 

هـايي آشـكار از كـارآيي ايـن      و ظهـور نـشانه  » استراتژي تازه كادر رهبـري سياسـي عـراق        «
 .استراتژي مورد توجه  واقع شد

گوينـد اسـتراتژي      آنهـا مـي   « :  نوشـت  روزنامه نيويورك تايمز به نقل از مقامات عراقـي        
هاي جمهـوري اسـالمي از        نظر به اهميت منطقه شلمچه و نگراني      » .اند  اي در پيش گرفته     تازه

هـاي سـپاه      احتمال پيشروي دشـمن از محـور شـلمچه بـه سـمت خرمـشهر و آبـادان، يگـان                   
 دشـمن   بـه نيروهـاي   » 7المقـدس     بيـت « طي عملياتي بـا نـام        22/3/1367پاسداران در تاريخ    

 .هجوم بردند و خسارات بسياري را بر آنها و امكاناتشان وارد كردند
بـه كمـك    ) منـافقين ( نيروهاي سازمان مجاهدين خلـق       1367در روزهاي پاياني خرداد     

.  حمله كردنـد – كه در كنترل پدافندي ارتش قرار داشت      –ارتش عراق به مهران و دهلران       
 بـه فكـه     8/1/1367 در تـاريخ     –د بـا رژيـم عـراق         پس از توافق جدي    –پيش از اين منافقين     

در بهار همين سال، بعد از نشست محرمانـه رجـوي و صـدام، تجهيـزات                . حمله كرده بودند  
پي در  اختيار منافقين قرار گرفـت و افـسران           . ام.  و نفربرهاي پي   55سنگين شامل تانك تي     

 از عمليـات مهـران طـي        رجـوي قبـل   . اي را براي آنها برگزار كردنـد        عراقي آموزش فشرده  
تـوان  « : گويـد   نشستي براي تحريك و تشويق نيروهايش جهت حمله به خطوط ارتش، مـي            

 يگان ارتش ايران برابر است، يك گردان براي در هم شكـستن چنـد               4 يا   3يك يگان ما با     
را » امروز مهران فـردا تهـران  « منافقين پس از حمله به مهران شعار     » .گردان كالسيك ارتش  

 .دادندسر 
ايـن حملـه، اوج     .  تهاجم نيروهاي عراق به جزاير مجنون آغاز شـد         4/4/1367در تاريخ   

هـا   گيـري كليـه منـاطق آزاد شـده، عراقـي      و پس از آن با توجه به بـازپس       . قدرت عراق بود  
زمـان بـه   « : نزار حمدون معاون وزير خارجه عراق اعالم كرد. مواضع جديدي اتخاذ كردند   

بـس را     توانـد صـرفاً يـك آتـش         عراق نمي . در مرحله نهايي جنگ هستيم    نفع ايران نيست و     
 »! بپذيرد

نتيجه جنـگ در    « : اي گفت   طه ياسين رمضان معاون نخست وزير عراق نيز طي مصاحبه         
تأكيد نـزار حمـدون بـر ايـن مـسئله كـه             » .هاي آينده روشن خواهد شد      ها و ماه    روزها، هفته 

خود را در صـحنه ديپلماتيـك متمركـز كنـد، نـشان             عراق از اين پس تصميم ندارد مساعي        
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اي را  چنان كه نيروهاي عراقي حمالت گسترده. دهنده تصميم عراق بر تداوم تهاجمات بود     
در اين مرحله تعداد زيادي نيـرو    . به خطوط ارتش با هدف گرفتن اسير و غنائم آغاز كردند          

د و در بغـداد بـه نمـايش         و مقدار بسياري امكانات ارتـشي بـه اسـارت و غنيمـت گرفتـه شـ                
 .گذاشته شد

هـا   مريكـايي آدر همين حال . در مجموع وضعيتي كامالً نگران كننده به وجود آمده بود       
ناو آمريكايي وينسنس، مستقر در        فروند موشك كه از رزم     2هواپيماي مسافربري ايران را با      

ا مبني بر تـشديد     مريكآاين حادثه پيام روشن و قاطع       . فارس شليك شد، ساقط كردند      خليج
چنان كـه ريگـان رئـيس       . جنگ در صورت عدم اقدام ايران براي خاتمه دادن به جنگ بود           

مريكا گفت كه اين فاجعه ضرورت دستيابي به برقراري صلح را بـا حـداكثر               آجمهور وقت   
مريكا مدت مديدي اسـت     آ: سخنگوي كاخ سفيد نيز گفت    . شتاب، دو چندان ساخته است    

. ايـم   ري تماس با ايران دارد و ما اين تمايل را در هر مـوقعيتي ابـراز كـرده                 كه تمايل به برقرا   
مايكل آرماكاست معاون وزارت خارجه امريكا نيز تأكيد كرد كه آمريكا از انعطاف ايـران               

 .هايي از قطعنامه را بپذيرد تواند به انتخاب خود بخش كند، اما ايران نمي استقبال مي
هاي ديپلماتيـك و شـكايت        د شده، عالوه بر شتاب در تالش      ايران با توجه به وضعيت يا     

مريكا در دادگاه الهه به خاطر سـرنگون كـردن هواپيمـاي مـسافربري ايـران، دو اقـدام                   آاز  
بـه  رفـسنجاني   نخست حكم امام خميني مبني بـر انتـصاب آقـاي هاشـمي              . اساسي انجام داد  

همـاهنگي ارتـش و     » ،  »رماندهي كـل  ايجاد ستاد ف  « عنوان جانشين فرمانده كل قوا به منظور        
تمركـز امـور تبليغـي و       « ،  »تمركز صنايع نظـامي و تهيـه مايحتـاج نظـامي و دفـاعي             « ،  »سپاه

اعـالم بـسيج    « اقـدام ديگـر،     . بـود » هـاي مردمـي       برداري صحيح از كمك    بهره«و  » فرهنگي
 .براي دفاع در برابر تهاجمات عراق بود» عمومي

عراق سبب گرديد در منطقه شرهاني، زبيدات و ارتفاعات         در اين مرحله تداوم حمالت      
خـوش پيـشروي      حمرين، قواي عراقي ضمن حمله به خطوط دفاعي نيروهاي ارتش تا عـين            

كنند و در اين حمالت و همچنين حمله به مناطق سومار و ميمك، در مجمـوع نزديـك بـه                    
نـشيني    مناطق جنوبي، عقب  با ادامه تهديدات عراق براي حمله به        .  تن را اسير كردند    17000

از حلبچه بررسي شد و سرانجام به رغم نظرهاي متفاوتي كه وجود داشت، نيروهاي خودي               
عـالوه بـر ايـن، بنـا بـه مالحظـات جديـد و احتمـال تـداوم                   . منطقه حلبچه را تخليـه كردنـد      

المللي عليه جمهـوري اسـالمي، امـام خمينـي بـا             تهاجمات عراق و همچنين تشديد فشار بين      
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ك تصميم حساب شده و ناگهاني، اوضاع را به نفع ايران تغيير دادنـد و رئـيس جمهـوري                   ي
اي به خاوير پرز دكوئيار دبيركل وقت سازمان ملل، پذيرش قطعنامه را          اسالمي ايران در نامه   

 بعـد از ظهـر از       2 سـاعت    27/4/1367خبر پـذيرش قطعنامـه روز دوشـنبه         . رسماً اعالم كرد  
 :شرح زير قرائت شد  ايران بهصداي جمهوري اسالمي

جمهوري اسالمي ايران طي پيامي خطاب به خاوير پرز دكوئيار دبيركل سـازمان ملـل               « 
هاي انجام شده و اطمينان قلبي بـه اقـدامات ايـشان و بـه                 اعالم نمود كه با تأييد مجدد تالش      

 را رسماً   598منظور ياري نمودن دبيركل در جهت استقرار امنيت بر اساس عدالت، قطعنامه             
 ».پذيرفته است

در نامه رئيس جمهور ايران به دبيركل سازمان ملل به اين مـسئله اشـاره شـده اسـت كـه                     
بيني يافته و ضمن وارد كردن كشورهاي ديگر در جنگ،      جنگ اكنون ابعادي غيرقابل پيش    

 .»گناهي را در خود فرو برده است قربانيان بي«
متفاوتي را برانگيخت، اعجاب و شـگفتي مـردم و          هاي    اقدام ايران و اهميت آن واكنش     

همچنين تأسف و تألم آنها موجي از حزن و اندوه همراه با نوعي ابهام و حيـرت را در ميـان                    
در واقع شـكاف  . رزمندگان اسالم و طرفداران انقالب اسالمي در خارج از ايران برانگيخت   

گير عراق در تـوان رزمـي و        هاي چشم   موجود ميان آگاهي مردم از واقعيات جنگ و برتري        
تـرين عـاملي بـود كـه          گرفت و اذهان جامعه را شـكل داده بـود، مهـم             تبليغاتي كه انجام مي   

 .توان وضعيت روحي و رواني مردم را توضيح داد براساس آن مي
و امـا  «  :امام خميني با توجه به نتايج پذيرش قطعنامه، طـي پيـامي در ايـن بـاره فرمودنـد            

امه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خـصوصاً بـراي مـن                 درباره قبول قطعن  
بود، اين است كه من تا چند روز قبل معتقد به همـان شـيوه دفـاع و مواضـع اعـالم شـده در          

ديـدم ولـي بـه واسـطه        جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقالب را در اجـراي آن مـي               
كنم و به اميد خداوند در آينده روشـن           دداري مي حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعالً خو        

 كه من   –خواهد شد و با توجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي سطح باالي كشور                
بس موافقت نمودم   با قبول قطعنامه و آتش–به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم          

دانـد كـه اگـر نبـود          م، و خدا مـي    دان  و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام مي           
اي كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسالم و مسلمين قرباني شود،                    انگيزه

 »...هرگز راضي به اين عمل نبودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود
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 :امام خميني در همين پيام اين اقدام را به منزله نوشيدن جام زهر ذكر كرده و فرمودند
دانيد كه من با شما پيمان بسته بودم كه تا آخرين قطـره خـون و آخـرين نفـس                      شما مي «

بجنگم اما تصميم امروز فقط براي تشخيص مصلحت بود و تنها به اميد رحمت و رضـاي او             
 ».از هر آنچه گفتم، گذشتم و اگر آبرويي داشتم با خدا معامله كردم

رابـين رايـت كارشـناس      . بتاً وسـيعي داشـت    اقدام ايران در پذيرش قطعنامه، بازتـاب نـس        
حـل نظـامي ذكـر كـرد و وضـعيت             مسائل منطقه، دليل اين تـصميم را نااميـدي ايـران از راه            

وزير دفـاع   . گيري دانست   هاي جنگ را مؤثر در اين تصميم        اقتصادي و تحوالت اخير جبهه    
رش قطعنامه به وسيله وقت  آمريكا، رويارويي آمريكا با ايران را يكي از عوامل مؤثر در پذي 

كردنـد و از اقـدام ايـران          ها كـه اوضـاع را بـه سـود خـود ارزيـابي مـي                 عراقي. ايران دانست 
نظران غربي نيـز      برخي از صاحب  ! ناخشنود بودند، پذيرش قطعنامه را يك تاكتيك خواندند       

. بـس ارزيـابي كردنـد    واكنش عراق را قصد عملي عراق براي جلوگيري از برقـراري آتـش      
ين راديو لندن با استناد به بيانيه نظامي عراق، خبر حمله نظامي وسـيع بـر عليـه مواضـع                    همچن

ها از اقدام ايران اظهار خرسندي كردنـد و سـخنگوي وزارت    آمريكايي. ايران را اعالم كرد 
. گويد  آمد مي    را توسط ايران خوش    598خارجه آمريكا اعالم كرد آمريكا پذيرش قطعنامه        

مريكا نيز اعالم كرد واشنگتن هفته گذشـته پيـامي بـراي ايـران              آر خارجه   وايتهد معاون وزي  
هـا   آمريكايي.  تقدير كرده است598ارسال داشته و از تصميم اين كشور براي قبول قطعنامه  

چنـان كـه   . دانـستند  اقدام ايران را عامل مهمي در رفع موانع در روابـط ايـران و آمريكـا مـي           
مريكا مايل به تجديد مناسبات مستقيم با نماينـدگان         آم كرد   شولتز وزير خارجه آمريكا اعال    

 .معتبر تهران است
هـا در روز جمعـه        ، عراقـي  598تنها سه روز پس از اقدام ايران در اعالم پذيرش قطعنامه            

ــد و در   31/4/1367 ــاز كردن ــوب آغ ــه جن ــاجم خــود را در منطق ــومتري شــمال 30 ته  كيل
ه شباهت زيادي بـه تهـاجم آنهـا در آغـاز جنـگ              اين حركت شتابزد  . خرمشهر مستقر شدند  

هدف عراق از اين اقدام وارد كردن ضربه سنگين نظامي به ايران، اشغال زمـين و بـه       . داشت
اسارت گرفتن شمار بيشتري از نظاميان ايراني بود تا به هنگـام مـذاكرات بعـد از جنـگ، از                    

سبت بـه ايـران از موقعيـت بهتـري          آنها به عنوان برگ برنده استفاده كند و درتبادل اسيران ن          
شد و اشغال مجدد آن امتياز بزرگي  شدت تهديد مي ضمن آنكه خرمشهر به   . برخوردار شود 
 .براي عراق بود
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سـقوط مجـدد    . خرمـشهر در آسـتانه سـقوط قـرار داشـت          . وضعيت بسيار حـساسي بـود     
 را كـه امـام   كرد و ممكن بود ابتكار عملي خرمشهر ضربات رواني سنگيني بر مردم وارد مي 

هاي برخاسته از ايـن وضـعيت         نگراني. با پذيرش قطعنامه به دست آورده بود، از دست برود         
پيـامي را بـراي سـپاه، تنهـا سـازمان           ) حاج احمدآقا (سبب شد امام خميني توسط فرزندشان       

 :حاضر در صحنه، ارسال فرمايند كه در آن آمده بود
ي نقطه شكست و پيروزي، يـا اسـالم يـا كفـر     اينجا نقطه حياتي كفر و اسالم است، يعن    « 

اي اسـت     اينجا نقطه . كس پذيرفته نيست    است و بايد متر به متر بجنگيد و هيچ چيزي از هيچ           
شود سپاه حيات پيدا كند دوباره در كشور و يا براي هميشه سپاه يك سـپاه     كه يا موجب مي   

 ».اي بشود ذليل و مرده
كـرد،    ر رحيم صفوي كه پيام را يادداشـت مـي         سپس حاج سيد احمد آقا خطاب به براد       

اي رخ بدهـد، ديگـر        به اين مسئله اشاره نمود كه اگر خداي ناكرده در خرمشهر يك حادثه            
 .توانيم انجام دهيم ما هيچ كاري نمي

طولي نكشيد كه سيل نيروهاي بسيجي كه از قبول قطعنامه به شدت متـأثر بودنـد و امـام                   
ها شدند تا بـه هـر نحـو ممكـن در         ياري او شتافتند و راهي جبهه      ديدند، به   خميني را تنها مي   

بار ديگـر   . برابر دشمن بايستند، دشمني كه بسيار قدرتمندتر از روزهاي اول جنگ شده بود            
اي كه تنها سپاه بود و بـسيج، امـا            جبهه. بسيجيان با كمترين امكانات به ميدان شهادت آمدند       

هايي خود جوش مركب از فرماندهان        ه، بلكه در هسته   هاي از پيش تعريف شد      نه در سازمان  
تر و نيروهاي مردمي و بسيجي همه شانه به شانه در ال به الي  هاي پايين لشكرهاي سپاه و رده  

هاي عراقي با سالح سبك و آر پي جي، بـدون اتكـا بـه نيـروي زرهـي و توپخانـه بـه             تانك
بزرگـي از قـواي عراقـي را        دشمن يورش بردند و طي چنـد روز درگيـري سـنگين، بخـش               

 .نشيني كردند منهدم و آنها را مجبور به عقب
طلبـي ايـن رژيـم        اي برجاي نهاد، ادعاهـاي دروغـين صـلح          العاده  تهاجم عراق تأثير فوق   

. آشكارتر شد و عناصر مردد داخلي و افكار فريب خورده جهان بـه ايـن امـر واقـف شـدند                    
اي كـه امـام       با توجـه بـه زمينـه روانـي ويـژه          ضمن آنكه نگراني ناشي از حركت اخير عراق         

آماده كرده بود، جو عمومي داخل كشور را يكباره دستخوش تحول كرد و سـيل نيروهـاي               
همچنين اين اقدام   . تر از روزهاي نخستين جنگ به جبهه سرازير شدند          مردمي بسيار گسترده  

چنـان كـه پـنج      . وجـب شـد   المللي را به زيان عراق و به سود ايـران م            عراق تغيير مواضع بين   
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. عضو دائمي شوراي امنيت، عراق را براي نشان دادن انعطاف بيشتر تحت فشار قـرار دادنـد                 
 .بس تحت فشار قرار داد مريكا نيز عراق را براي برقراري آتشآبه نوشته نيويورك تايمز، 

ها در وضعيت جديد ضمن اعالم مقاومت در برابر فـشار آمريكـا، مـدعي بودنـد                   عراقي
خواهد هر چه زودتر جنگ تمام شود تا بـا ايـران ارتبـاط برقـرار كنـد، واكـنش                      مريكا مي آ

به همين دليل برخـي از      . دست آورد   عراق در مجموع سبب گرديد ايران پيروزي تبليغاتي به        
. قلمداد كردنـد  » اشتباه محض «گران اقدام عراق در اشغال مجدد خاك ايران را يك             تحليل

 :راق اين اقدام عراق را يك اشتباه استراتژيك ناميد و گفتيك سرهنگ سابق ارتش ع
برد و ابتكار عمل در اختيار رهبـري عـراق           در موقعيتي كه ايران از كمبود نيرو رنج مي        « 

و ايجاد شور و شوق     » خروش ملي «بود، پيشروي نيروهاي عراق به سمت خوزستان منجر به          
هاي سنگيني بـه ويـژه        ته تلفات و خسارت   همين نيروها طي يك هف    . در ميان مردم ايران شد    

 تيپ زرهي و مكانيزه     18در محور جنوب، بر نيروهاي عراقي  وارد ساختند و در اين منطقه              
دادنـد، مـورد تهـاجم نيروهـاي داوطلـب ايرانـي قـرار           كه اصل قدرت عراق را تـشكيل مـي        

 ».نشيني مقدار زيادي منهدم شدند گرفتند و با عقب
طور كامل تا خط مرزي عقـب زده نـشده بـود كـه                ارتش عراق به  در جبهه جنوب هنوز     

همراه با ارتش عراق    ) منافقين( سازمان مجاهدين خلق     3/5/1367 روز   14:30حدود ساعت   
آنهـا عمليـات    . آغـاز كردنـد   » كرند«هجوم مشتركي را از طريق سرپل ذهاب به طرف شهر           

المللـي كـامالً بـه زيـان          ضاع بـين  خود را با هدف براندازي شروع كردند با اين تصور كه او           
باشد و همانند وضعيتي است كه آلمـان در اواخـر جنـگ جهـاني دوم گرفتـار آن                     ايران مي 
وضعيت نظامي ايران را به  دليل تهاجمات پي درپي عراق از هـم پاشـيده ارزيـابي             . شده بود 

 598طعنامـه  كردند و همچنين اوضاع داخلي ايران را به دليل تحوالت نظامي و پذيرش ق             مي
پنداشتند يك ضربه و شوك نظام جمهوري         براي همين، منافقين مي   . دانستند  پذير مي   آسيب

رجوي در همـان    . اسالمي را فرو خواهد ريخت و اين تنها فرصتي است كه در اختيار دارند             
زمان طي تحليلي گفته بود كه نبايد اين فرصـت تـاريخي را از دسـت بـدهيم و بايـد حملـه                       

مـريم رجـوي نيـز در       ! شرايطي كه رژيم نيروي جنگي ندارد، كار را تمـام كنـيم           كنيم و در    
تـر كـسي نيـست        وقتي از جبهه برويم آن طرف     : جمع نيروهاي حمله كننده اظهار كرده بود      

 :گويد رجوي در پاسخ به سئواالت حاضرين در همين نشست مي. كه جلوي ما را بگيرد
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 »! بندي نهايي در ميدان آزادي جمع«
 31/4/1367سـاعته آمـاده كردنـد و در تـاريخ     24افقين طرح خود را در يك نشـست      من

 .گذاشتند» فروغ جاويدان«توجيه صورت گرفت و نام عمليات را 
سخنگوي سازمان منافقين استراتژي سـازمان را وارد كـردن هرچـه بيـشتر تلفـات و بـاز                   

هـاي     يكـي از رسـانه     در! خميني ذكـر كـرد    ) امام(كردن راه براي يك انقالب عمومي ضد        
 .اعالم شد» ايجاد منطقه آزاد شده« غربي استراتژي منافقين 

وار راهـي   هـا سـيل   به هر صورت، بالفاصله پس از اطالع مردم از هجوم منافقين؛ بسيجي           
هاي سپاه پاسداران، راه را بر منافقين بستند و از رو به رو   غرب كشور شدند و به همراه يگان      

منـافقين بـا آشـكار    . ه كردند و سازمان نظامي منافقين را متالشـي كردنـد    و پهلو به آنها حمل    
شدن ناتواني و برمال شدن آثار توهمات خود، با برجاي گذاشتن كشتگان و اسـيران بـسيار،                 

هـدف از ايـن   « : راديو لندن طـي تفـسيري گفـت   . مجدداً به  داخل خاك عراق فرار كردند 
 ». مطلوبي در داخل ايران نداشته استحمله هر چه باشد ظاهراً تأثير مثبت و

ها و پيام امام به سـپاه پاسـداران           بدين ترتيب با حضور گسترده نيروهاي مردمي در جبهه        
ها پس از تحمل تلفـات و عـدم           براي مقاومت و رفع تهاجم عراق و منافقين، سرانجام عراقي         

ين بـه عنـوان يـك       موفقيت در لشكركشي مجدد به خاك ايران و نااميدي از كارآيي منـافق            
 ميان ايـران    29/5/1367بس موافقت كردند و در تاريخ         عامل تعيين كننده، با برقراري آتش     

بـراي  : رابين رايت متخصص مسائل منطقه، در تحليلي نوشـت        . بس برقرار شد    و عراق آتش  
اي   بس رسمي نخستين گام از اجراي استراتژي گسترده براي آغاز مرحله            ايران اجراي آتش  

هدف از استراتژي آن اسـت كـه بقـاي انقـالب اسـالمي              . در انقالب آن كشور است    جديد  
 .اهميت بيشتري يافته است

رغـم    ترتيب جنگ ايران و عراق پس از هشت سال در حالي پايان يافـت كـه علـي                   بدين
حمايت همه جانبه غرب و شرق از عراق، كه قدرت نظامي اين كشور را به نحوي چشمگير             

 . دستاورد مهمي عايد عراق نشدافزايش داده بود،
عدم موفقيت عراق در جنگ و باقي ماندن مشكالت ژئوپلتيك اين كشور، عراق بعد از               

العاده غـرب و شـرق از عـراق در زمينـه      حمايت فوق. اي قرار داد    جنگ را در وضعيت ويژه    
ن ها و تجهيزات پيشرفته و كشتار جمعي و همكاري بـا ايـ          انواع تسليحات به خصوص سالح    

هاي غيرمتعـارف و حتـي ايجـاد زمينـه مناسـب بـراي سـاخت                  كشور براي دستيابي به سالح    
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هاي شخصي سران رژيم عراق، پـس از        هاي رواني و ويژگي     هاي اتمي، به همراه جنبه      سالح
اي از عراق ساخته بود كه كشورهاي منطقـه و همجـوار،              جنگ توان متراكم و تهديد كننده     

 .داد ل را در معرض تهديد جدي قرار ميخصوصاً  عربستان و اسرائي
 كـه  –اين مسئله در تجاوز عراق به كويت به وقوع پيوست و در يك حركت مشكوك     

 ارتش عراق، كويت را اشغال كرد و        –در آن فريب خوردن رژيم عراق دور از ذهن نيست           
مي، رژيـم   كه صرفاً  براي مقابلـه بـا انقـالب اسـال          –اي شد كه حاميان عراق        اين اقدام زمينه  

 پس از پايان جنـگ اوضـاع را مـساعد ديدنـد كـه               –صدام را تا اين حد تجهيز كرده بودند         
آنچه را با ثروت كشورهاي حوزه خليج فارس در اختيار عـراق گذاشـته بودنـد، مجـدداً بـا                    

انهـدامي كـه طـي چنـدين سـال گذشـته ادامـه              . امكانات همين كشورها همه را منهدم كنند      
 *.كند غرب از آن احساس تهديد ميداشته و هنوز هم 

      
 
         

 
 .1376، محمد دروديان، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران، »سيري در جنگ ايران و عراق؛ آغاز تا پايان«كتاب :  منبع- *



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
578  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 بس براي قبول آتش  نامه امام      
 

                                    
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 67/  تير 25شنبه 
 

با ياري خداوند متعال و با سالم و صلوات به انبياء بزرگوار الهي و ائمه معـصومين صـلوات                    
 .عيناهللا عليهم اجم

باشند صريحاً اعتراف     حال كه مسئولين نظامي ما اعم از ارتش و سپاه كه خبرگان جنگ مي             
ها هيچ پيروزي بدست نخواهند آورد و نظر بر اينكـه             كنند كه ارتش اسالم به اين زودي        مي

مسئولين دلسوز نظامي و سياسي نظام جمهوري اسالمي از اين پس جنگ را به هيچ وجه بـه              
هايي را كه استكبار شرق       گويند كه يك دهم سالح      دانند و با قاطعيت مي      يصالح كشور نم  

شـود در جهـان تهيـه         اند، به هيچ وجه و با هيچ قيمتـي نمـي            و غرب در اختيار صدام گذارده     
فرمانده سپاه پاسداران كه يكي از      ]  آقاي محسن رضايي  [كرد و با توجه به نامه تكان دهنده         

هاي اخيـر بـه ايـن جانـب رسـيده و بـه                ست كه بعد از شكست    ها گزارش نظامي سياسي ا      ده
اعتراف جانشيني فرمانده كل نيروهاي مسلح، فرمانده سـپاه يكـي از معـدود فرمانـده هـايي                  

باشد و با توجه به استفاده     است كه در صورت تهيه مايحتاج جنگ، معتقد به ادامه جنگ مي           
بـس    نثي كننده آن، اينجانب بـا آتـش       هاي شيميايي و نبود وسائل خ       گسترده دشمن از سالح   

و براي روشن شدن در مورد اتخـاذ ايـن تـصميم تلـخ، بـه نكـاتي از نامـه            . نمايم  موافقت مي 
 . شود  نگاشته است، اشاره مي2/4/67فرمانده سپاه كه در تاريخ 
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ممكن است در صورت    . فرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزي نداريم           
آوريم، قدرت عمليات انهدامي و يا مقابله به          سائلي كه در طول پنج سال بدست مي       داشتن و 

 تانـك،  2500 تيـپ پيـاده و   350، اگـر مـا داراي    71مثل را داشته باشيم و بعد از پايان سـال           
كوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجهي از           هلي 300 هواپيماي جنگي و     300 توپ،   3000
 ،داشـته باشـيم   _ هـاي جنـگ در آن موقـع اسـت             ه از ضـرورت    كـ  _هاي ليزر و اتـم        سالح
گويد قابل ذكر است      وي مي . توان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندي داشته باشيم           مي

او آورده . كه بايد توسعه نيروي سپاه به هفت برابر و ارتش به دوبرابر و نيم افزايش پيدا كند   
ايـن  . ارس بيـرون كنـيم و االّ موفـق نخـواهيم بـود            است البته آمريكا را هم بايـد از خلـيج فـ           

فرمانده مهمترين قسمت موفقيت طرح خود را تهيه به موقع بودجه و امكانات دانسته است و            
رسد دولت و ستاد فرماندهي كل قـوا بتوانـد بـه تعهـد خـود                  نظر مي ه  آورده است كه بعيد ب    

جنگيد كه اين ديگـر شـعاري بـيش         گويد بايد باز هم       البته با ذكر اين مطالب مي     . عمل كند 
 .  نيست

بودجه وضع مـالي نظـام را زيـر       ] برنامه و بودجه  [آقاي نخست وزير از قول وزراي اقتصاد و         
هـاي اخيـر      هايي را كه در شكست      گويند تنها سالح    مسئولين جنگ مي  . اند  صفر اعالم كرده  

ارتـش در سـال جـاري در        ايم، به اندازه تمام بودجه اي است كه براي سـپاه و               از دست داده  
اند پيروزي سـريعي      گويند از آنجا كه مردم فهميده       مسئولين سياسي مي  . نظر گرفته شده بود   

شـما عزيـزان از هـر كـس بهتـر           . جبهه در آنها كم شده است       آيد، شوق رفتن به     بدست نمي 
دانيد كه اين تصميم براي من چون زهر كشنده است ولي راضي به رضاي خداوند متعال  مي

هستم و براي صيانت از دين او و حفاظت از جمهوري اسـالمي، اگـر آبرويـي داشـته باشـم                     
 . كنم  ميجخر

هـاي جهـان      اي با آمريكا و شوروي و تمـامي قـدرت           تو خود شاهدي كه ما لحظه     ! خداوندا
ها را پشت كردن به اصول اسـالمي خـود            ها و قدرت    سرسازش نداريم و سازش با ابرقدرت     

در جهــان شــرك و كفــر و نفــاق، در جهــان پــول و قــدرت و حيلــه و ! داخداونــ. دانــيم مـي 
در هميشه تاريخ وقتـي انبيـاء و اوليـاء و           ! خداوندا. تو خود ياريمان كن   . دورويي، ما غريبيم  

اي دور  اند مصلح جامعه گردند و علم و عمل را در هم آميزند و جامعـه    علماء تصميم گرفته  
هاي زمـان خـود مواجـه     ها و ابوسفيان    هاي ابوجهل   مخالفتاز فساد و تباهي تشكيل دهند، با        

 غير از تو . ما فرزندان اسالم و انقالبمان را براي رضاي تو قرباني كرديم! خداوندا. اند شده
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از تـو   ! خداونـدا . ما را براي اجراي فـرامين و قـوانين خـود يـاري فرمـا              . كس را نداريم   هيچ
 .  شهادت را نصيبم فرماييزودتر تا هر چه خواهم مي

اي تشكيل گردد تا سران ديني سياسي كشور خـود را بـراي دفـاع از شـايعات و            گفتم جلسه 
بس را بـه مـردم تفهـيم          سعي كنند آتش  . تحريكات ضدانقالب در خارج و داخل مهيا كنند       

، شـما را از آنچـه       مواظب باشيد ممكن اسـت افـراد داغ و تنـد بـا شـعارهاي انقالبـي                . نمايند
. تان در توجيه اين كار باشـد  گويم بايد تمام همت صريحاً مي. صالح اسالم است، دور كنند 

دانيـد كـه مـسئولين رده       شـما مـي   . شود  العمل مي   قدمي انحرافي حرام است و موجب عكس      
مـان چنـين    باالي نظام با چشمي خونبار و قلبي ماالمـال از عـشق بـه اسـالم و مـيهن اسـالمي                   

 . افتد، از دوست بدانيد خدا را در نظر بگيريد و هرچه اتفاق مي. اند ميمي گرفتهتص
 والسالم علينا و علي عباداهللا الصالحين

 الخمينيالموسوي  روح اهللا 
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   انتصاب جانشين فرمانده كل قوا  اي بازتاب رسانه       
 

  12/3/1367راديو بي بي سي 
االسالم هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس ايران با حفظ  خميني، حجت دستور آيت اهللا      به

مقـامي كـه بـه      . سمت به جانشيني فرماندهي كل نيروهاي مسلح ايران منـصوب شـده اسـت             
صـدر، تنهـا در اختيـار         استثناي دوران كوتاهي در زمـان رياسـت جمهـوري ابوالحـسن بنـي             

گيـرد كـه نيروهـاي     ماني صورت مي  اين انتصاب غيرمنتظره در ز    . اهللا خميني بوده است    آيت
مسلح ايران در چند هفته اخير، تنها نخستين بار پـس از يـك سـال اول جنـگ بـا عـراق، بـا                   

هاي بزرگي روبرو شده و در برخوردي كوتاه مدت بـا نيـروي دريـايي آمريكـا در                    شكست
 .خليج فارس هم، نيروي دريايي ايران چند كشتي خود را از دست داد

ويـژه تهـران    ه  مالت موشكي چند ماه پيش عراق بـه شـهرهاي ايـران، بـ             عالوه بر اين ح   
مجموعه اين عوامل باعـث مطـرح شـدن علنـي           . باعث تضعيف روحيه عمومي در ايران شد      

هاي مخالف نسبت به سياست جنگـي         ها و گروه    سابقه در مجلس و يا در خيابان        انتقاداتي بي 
صـادر شـد، نـشان دهنـده چگـونگي          فرمان جديدي كـه بـراي آقـاي رفـسنجاني           . ايران شد 

 .مشكالتي است كه رهبران ايران در زمينه ادامه جنگ با آن مواجهند
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آيت اهللا خميني، هاشمي رفسنجاني را مأمور ساخته اسـت كـه همـاهنگي بـين نيروهـاي            
العـاده بـسيج را       مسلح ايران و پاسداران انقالب را كه عمالً مستقل هـستند و داوطلبـان فـوق               

 همچنين به هاشمي رفسنجاني دستور داده شده اسـت كـه بـه حـذف يـا ادغـام        .بهبود بخشد 
تـر سـاخته و از        ها و تـشكيالت غيرضـروري اقـدام كـرده، تبليغـات جنـگ را فعـال                  سازمان

 .امكانات و منابع حداكثر استفاده را بنمايد
طـور مـؤثرتري      عبارت ديگر به هاشمي رفسنجاني گفته شـده اسـت كـه جنـگ را بـه                  به
ظاهراً آنچه كه به آقاي رفسنجاني گفته نشده، اين است كه چگونه بـا اسـتفاده                .  كند تعقيب

 .از طريق ديپلماتيك، ايران را از شر جنگ خالص كند
از نظر سياسي، انتصاب جديد نشان دهنده اعتماد آيـت اهللا خمينـي بـه شـخص هاشـمي                   

يني بـراي آقـاي     نـش   نتايج انتخابات مجلس جديد در حقيقـت نـوعي عقـب          . رفسنجاني است 
هـا اكثريـت قابـل تـوجهي را           در دوره جديد مجلس، راديكال    . شود  رفسنجاني محسوب مي  

 .اند دست آورده به
هايي كه به جنبه عملـي آن تأكيـد بيـشتري شـده اسـت و بـه                    ها غالباً از سياست     راديكال

سنجاني ولي هفتـه گذشـته آقـاي رفـ    . اند شود،  انتقاد كرده هاشمي رفسنجاني نسبت داده مي  
عنـوان جانـشين فرمانـده كـل قـوا،       عنوان رئيس مجلس انتخاب شد و انتصاب او به      مجدداً به 

رئـيس  . شـود   مؤيد اين نكته است كه وي هنوز بازيگر اصلي صـحنه سياسـي محـسوب مـي                
عنــوان نماينــده آيــت اهللا خمينــي در  مجلــس ايــران تــا قبــل از صــدور حكــم جديــد نيــز بــه

 جنگ دخالت مستقيم داشت، ولي اين شـورا تركيـب صـحيحي             عالي دفاع در اداره     شوراي
 .نداشته و فاقد وحدت نظر است

از سـال گذشـته     . اي، رئـيس جمهـور اسـت        خامنـه ] اهللا  آيـت [عالي دفـاع،     رئيس شوراي 
هاي  عالي پشتيباني از جنگ، نقش رهبري را در تنظيم سياست      شوراي ديگري، يعني شوراي   

راه انـداختن گـسترده تـرين و        بـسيج  داوطلبـان بـراي بـه        جنگي به عهده گرفتـه و خواسـتار         
اكثريت اعضاي اين شورا را تندروهايي تشكيل       . ترين تهاجم عليه عراق گرديده است       عظيم
دهند كه با آن نوع ديپلماسي كه رفسنجاني و جناح وي در سـازمان ملـل متحـد تعقيـب                      مي
 .كند، مخالفند مي

جـاي   است كـه وقـت آن رسـيده اسـت كـه بـه      وضوح احساس كرده  آيت اهللا خميني به   
شوراي انقالبي، كـارايي و شايـستگي بايـد جنـگ را هـدايت كنـد و آقـاي رفـسنجاني بـه                        
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عهده   كارآيي شهرت دارد ولي نبايد فراموش كرد كه آقاي رفسنجاني وظيفه دشواري را به             
رقباي سياسي  نفع ايران برنگرداند،      گرفته است و چنانچه وي جريان جنگ را يكبار ديگر به          
آيت اهللا خمينـي در فرمـان خـود         . كه در صدد تضعيف موقعيت او برآيند، كم نخواهند بود         

اظهار داشت كه وظيفه هاشمي رفسنجاني آن خواهد بود كه يـك فرمانـدهي فراگيـر بـراي                 
هماهنگ ساختن عمليات نيروهاي زمينـي و هـوايي و دريـايي و سـپاه پاسـداران انقـالب و                    

پديد آورد و هم خود را بر بهره برداري مؤثرتري از منابع ايـران، بـه ويـژه                  دستگاه شهرباني   
آيـت اهللا خمينـي اميـد دارد كـه نقـش وحـدت بخـش هاشـمي         . منابع انـساني تمركـز دهـد     

 .رفسنجاني به رقابت بين ارتش و پاسداران انقالب پايان بخشد
 آيـت اهللا    هاشمي رفـسنجاني را همگـان نيرومنـدترين شخـصيت سياسـي ايـران پـس از                

آورند و انتصاب او به سمت جديد، موضع سياسي او را نيز بيش از پـيش                  شمار مي   خميني به 
 .تقويت خواهد كرد

 
 12/3/67 -راديو صداي آمريكا 

تفويض اختيارات آيت اهللا خميني بر ارتش بـه حجـت االسـالم رفـسنجاني، بـه تقويـت                   
بـا ايـن    . عراق كمك خواهد كـرد    موضع طرفداران يافتن راه حل سياسي در جنگ ايران و           

باشد، از تـشديد   هاي سياسي مخالف با ا دامه جنگ مي نقل از گروه   هايي كه به    حال گزارش 
 .اقدامات دولت عليه آنان حكايت دارد

عنـوان    گويد انتصاب اكبر هاشمي رفـسنجاني بـه         جهانگير بهروز روزنامه نگار ايراني مي     
بخشد تا بتواند براي يافتن راه حلي سياسي  تري ميكفيل فرماندهي كل قوا به وي قدرت بيش
 .در پايان دادن به جنگ وارد عمل شود

] اهللا  آيـت [جهانگير بهروز معتقد اسـت بـا توجـه بـه اينكـه از دوران رياسـت جمهـوري                    
اي مدت زيادي بـاقي نمانـده اسـت، بـه احتمـال زيـاد آقـاي رفـسنجاني در انتخابـات                       خامنه

اهد بود و اگر به اين مقام برگزيـده شـود، بـا برخـورداري از                رياست جمهوري كانديدا خو   
توانـد بـا قـدرت بيـشتري تـصميمات مربـوط بـه تعيـين                  اختيارات واليت فقيه در ارتش، مي     

 .سرنوشت جنگ را به مورد اجرا بگذارد
گيري آيت اهللا خميني براي       باره كه به عقيده او چه داليل ديگري در تصميم           وي در اين  

مـن  : رات خود در ارتش به حجت االسالم رفسنجاني مؤثر بـوده اسـت گفـت              تفويض اختيا 
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كنم كه مقصود اين بوده كه تمام اين اختيارات در يك مقام شايسته متمركـز بـشود            فكر مي 
يكـي اينكـه   . داليلي  كنم از اين نظر آقاي رفسنجاني شايسته ترين فرد بودند به            و من فكر مي   

هاي   كراتي كه مربوط به جنگ بوده، چه مربوط به حمله         ايشان از آغاز جنگ در جريان مذا      
هاي نظامي و چه مذاكراتي كه براي قطع جنگ بوده، ايشان در آن شركت                جديد و از جنبه   

اي كه در خارج زياد منعكس نشده، اين است كه ايشان             گذشته از اين شايد مسئله    . اند  داشته
عنوان نماينـده امـام    اند و عمليات را به     شده  در عمليات مهم نظامي شخصاً در ستاد حاضر مي        

شان اسـت     اضافه بر اين، مقام ديگري كه ايشان دارند، مقام قانوني         . كردند  در آن نظارت مي   
شـكلي مطـرح      يعني رئيس قوه مقننه هم هست و اگر قرار باشد مسئله جنـگ در مجلـس بـه                 

 .ي بكندگير شود، ايشان در مقامي هست كه شايسته است در اين مسئله تصميم
عنوان كفيل فرماندهي كل قوا در جنگ با عراق      انتخاب آقاي رفسنجاني به   : ايشان افزود 
هاي خودشان در نماز جمعـه        به اين معني كه آقاي رفسنجاني بارها در نطق        . تأثير مثبتي دارد  

دهند ، يعني اشـغال   اند كه مذاكرات سياسي را به جنگ ترجيح مي و در موارد مختلف گفته   
نظر ايشان هدف نيست، بلكه وسيله         يا پيشرفت نظامي براي جمهوري اسالمي ايران به        نظامي

 مـذاكره برسـد،    آميـز بـه   هايش از راه مـسالمت     هدف  است و اگر جمهوري اسالمي بتواند به      
اي ممكـن   نظر من يك شرايط تـازه  اين ترتيب به به. دهد تا به جنگ مبادرت كند       ترجيح مي 

 . از راه مذاكرات سياسي به وجود بيايداست براي حل مسئله جنگ
 

 : خبرگزاري آسوشيتدپرس
آيت اهللا روح اهللا خميني، هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس را  به سمت جانشين فرمانـده               

اي رياسـت     خامنـه ] اهللا  آيـت [اين اقـدامات بـه پيـشنهاد        . كل قواي مسلح ايران منصوب كرد     
خميني در پـي    ] امام[تصميم  . ورت گرفت باشد، ص   جمهوري كه فرمانده نيروهاي مسلح مي     

هـاي عمـده تنـدروها و          سـاله عليـه عـراق و پيـروزي         5/7دو شكست عمده ايران در جنگ       
 .مبارزين در دو مرحله انتخابات پارلماني صورت گرفت

اين اقدام امام خميني مبني بر انتصاب آقاي هاشمي رفسنجاني رياسـت مجلـس شـوراي              
از زمـاني كـه     . بخـشد   كل قوا، آشكارا قدرت او را تحكـيم مـي         اسالمي به جانشيني فرمانده     

آسـا   در شرق بصره با يـك تهـاجم بـرق     » سرپل«ها را از مواضع مهم آنها         ارتش عراق ايراني  
 .رفت عقب راند، انجام يك تحول عمده در فرماندهي نظامي ايران انتظار مي
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 آوريـل   18 تـا    16وزه  ها شبه جزيره فاو در جنوب بصره را در يـك تهـاجم دو ر                عراقي
العـرب    ها را به آن سوي شط       بازپس گرفته و ايراني   )  فروردين 29 تا   27(سال جاري ميالدي    

 .عقب راندند
امام خميني پس از دست رفتن فاو سرتيپ اسماعيل سهرابي رئيس ستاد مشترك ارتـش               

وي كـرد   را از كار بركنار كرد و يك افسر گمنام به نام سرهنگ علي شهبازي را جايگزين                 
رود افـراد     گـران نظـامي غربـي گفتنـد انتظـار مـي             تحليل. و او را به درجه سرتيپي ارتقاء داد       

 .بيشتري كنار گذارده شوند
گران نظامي انتظار دارنـد سـران         گيرد كه تحليل    انتصاب  رفسنجاني هنگامي صورت مي     

 ارزيابي قرار   تهران در پي دو شكست خود، استراتژي خشونت عليه عراق را بار ديگر مورد             
 .دهند
 

 12/3/67 –خبرگزاري رويتر 
 دفاع به عنوان جانشين فرمانده      عالي  در ايران،  اكبر هاشمي رفسنجاني سخنگوي شوراي       

اين انتصاب توسط آيـت اهللا روح اهللا خمينـي رهبـر روحـاني ايـران و بـه                   . كل قوا تعيين شد   
 طبق قانون اساسي ايران، امـام       .اي رئيس جمهور صورت گرفته است       خامنه] اهللا  آيت[توصيه  

رفسنجاني با اختيار كامل به اين سمت منصوب گـشته          . خميني فرمانده نيروهاي مسلح است    
 .است

خميني ارسـال شـده كـه طـي آن گفتـه شـده كـه                ] امام[اي به     خامنه] اهللا  آيت[اي از     نامه
 از قـول    .هاشمي رفسنجاني، تنها شخص مناسب براي انتصاب به ايـن مـسئوليت مهـم اسـت               

اي رئيس جمهور، گزارش شده كه گفته است تمام امور مربوط به نيروهاي               خامنه] اهللا  آيت[
مسلح سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ژاندارمري از عمليات نظامي گرفته تا امور لجستيكي          

 .و اداري بايد به يك نفر سپرده شود
تهـران تـاكنون از   . تهـاي نظـامي شـده اسـ     هـاي اخيـر متحمـل شكـست      ايران طي هفته  

كند كه نخست عـراق بـه         بس سازمان ملل خودداري كرده و تقاضا مي         پذيرفتن دستورآتش 
 هاشمي رفسنجاني كـه در عـين حـال رئـيس مجلـس              .عنوان متجاوز در جنگ شناخته شود     

گران سياسي خاطرنشان كردند      تحليل  . ايران است، يكي از با نفوذترين رهبران كشور است        
 .ديد وي بر اعتبار او خواهد افزودكه انتصاب ج
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 12/3/67 –خبرگزاري فرانسه 
موجب مفاد قانون اساسـي عنـوان فرمانـده كـل قـواي مـسلح را بـراي                    امام خميني كه به   

خويش حفظ كرده، تصميم گرفته است وظيفه فرماندهي كل نيروهاي مـسلح را بـه رئـيس                 
پـذيرد كـه نيروهـاي        طي انجام مي  ناظران معتقدند اين انتصاب در شراي     . مجلس محول نمايد  

 . اند هايي شده متحمل شكست]  فارس[ايران در جبهه و در خليج 
باشد كه در انتخابات مجلس جديـد بـه     مي» راديكال«موضع امام موضوع موافقت جناح      

 .احمد خميني برعهده دارد] حجت االسالم[كسب اكثريت نايل آمد و سرپرستي آن را نيز 
رسـد كـه بـراي      ن اينكه به جناح مزبور تعلق داشته باشد، به نظر مـي           آقاي رفسنجاني بدو  

معهـذا اعتراضـاتي در كـشور عليـه         . نظر قرار گرفته است     رويارويي با اين وضع، مورد اتفاق     
ادامه جنگ پديـدار گـشته و مهـدي بازرگـان نخـست وزيـر سـابق و نزديكـانش بـا انتـشار                        

گيـري   بس موضـع  ه در جهت برقراري آتشهايي در كشور از مردم خواسته بودند ك       عريضه
 .نمايند

 
 12/3/67 –خبرگزاري آلمان 

آيت اهللا روح اهللا خميني رهبر روحاني ايران در يك دگرگوني تازه در نيروهاي مـسلح                
خميني ] امام. [عنوان جانشين فرمانده كل قوا منصوب كرد        ايران يك روحاني قدرتمند را به     

 رئيس پارلمان خواسته است تا  فرمانـدهي كـل قـوا را              از منصوب خود،  هاشمي رفسنجاني     
در راه تضمين همكاري كامل ميان نيروها ي مسلح، پاسداران انقالب و واحدهاي داوطلـب        

 .بسيج بازسازي كند
موجب اين حكم، وظايف اصلي هاشمي  رفسنجاني شامل راهبري تمام تـوان كـشور                به  

هـاي وي انحـالل نيروهـاي         عـالوه قـدرت     به. سوي تأمين نيازهاي دفاع مقدس خواهد بود        به
غيرضروري و ديگر اختيارات تام با هدف قادر ساختن وي بـه اجـراي مـأموريتش را در بـر                

اي رئيس    خامنه] اهللا  آيت[هاشمي رفسنجاني فرماندهي نيروهاي مسلح را به توصيه         . گيرد  مي
 .كسب كرد» به امام خميني« شوراي عالي دفاع 
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 12/3/67 –ورك خبرگزاري نيوي
امام خميني رهبر ايران مقام فرماندهي عالي نيروهـاي مـسلح ايـران را بـه اكبـر هاشـمي                     

گرچه طبق قانون اساسـي ايـران، مقـام رهبـري           . رفسنجاني رئيس مجلس ايران واگذار كرد     
خمينـي مقـام فرمانـدهي خـويش را بـه هاشـمي             ] امـام [فرمانده عالي نيروهاي مسلح اسـت،       

در فرمان امام، هاشمي رفسنجاني به عنـوان جانـشين فرمانـده        . ر كرده است  رفسنجاني واگذا 
 .كل نيروهاي مسلح تعيين شده است

با توجه . طبق قانون اساسي رهبر روحاني و سياسي در عين حال فرمانده كل ارتش است        
به اين حقيقت كه امام خميني مقام فعلي رهبري آيت اهللا منتظري را به عنوان جانـشين خـود      

 انتصاب هاشمي رفسنجاني به مقام فرماندهي كـل قـوا مغـاير بـا قـانون                 ،نصوب كرده است  م
هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران تاكنون يكي از نمايندگان امام خمينـي            . اساسي است 

 .در شوراي عالي ارتش بوده است
طبق قانون اساسي اعالم جنگ و صلح، انتصاب شـوراي عـالي ارتـش و تعيـين فرمانـده               

 .اه پاسداران انقالب اسالمي از اختيارات فرمانده كل قوا استسپ
 

  13/3/1367 –شبكه اي بي سي 
هـاي اخيـر    يك شبكه عمده تلويزيوني در آمريكا در گزارشي ضمن تأكيد بـر پيـروزي       

نقل از مقامات وزارت جنگ آمريكا اعالم كرد كه نيروهـاي عـراق               عراق در فاو و بصره به     
شبكه تلويزيون اي بي سي آمريكـا ضـمن تأكيـد    . شوند مجنون مهيا ميبراي حمله به منطقه   

هـاي    بر انتصاب حجت االسالم رفسنجاني به مقام فرماندهي كل قوا، عامـل عمـده پيـروزي               
خدمت گيري تعداد زيادي نيرو جهت اعـزام          اخير عراق را عدم توانايي ايران در جذب و به         

 كارشناسان نظامي افزود كه عدم قدرت ايـران در      نقل از   هاي نبرد توصيف كرد و به       به جبهه 
در . دهـد  ادامه نبرد در داخل خاك عراق اين كشور را به پيشنهاد براي ختم جنگ سوق مي           

ابتداي اين گزارش با اشاره به اينكه  فصل جديدي از جنـگ قـدرت كـه هميـشه در ايـران                      
ماندهي كـل نيروهـاي مـسلح       آيت اهللا خميني مقام فر    : افزايد  جريان دارد، گشوده شده،  مي     

 .به رئيس مجلس ايران هاشمي رفسنجاني واگذار كرده استرا ايران 
اين شبكه سپس افزود از ديد كارشناسان رفسنجاني كسي است كه خواهان ادامه جنگ              

 . با عراق است
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مصاحبه بي بي سي با يك كارشـناس امـور ايـران دربـاره پيامـد احتمـالي                  
 13/3/67  -ني به جانشيني فرماندهي كل قوا انتصاب آقاي هاشمي رفسنجا

 
هـايي شـده اسـت و در مـاه      هاي اخير ايران در جنگ با عـراق متحمـل شكـست     در هفته 

آوريل نيروهاي آن كشور در شبه جزيره فاو متحمل شكست شدند و سپس از اراضي شرق                
 آمريكـا   همچنين نيروي دريـايي ايـران در زدوخـورد بـا ايـاالت متحـده              . بصره رانده شدند  

خـاطر   شود كه حمـالت بـزرگ ديگـري بـه        متحمل ضربات جدي گرديد و نيز گزارش مي       
 .اند  داوطلبان كنار گذاشته شدهركمبود شما

اند و  اين سـمت كـه قـبالً در             هم اكنون نيروهاي ايران داراي فرمانده كل جديدي شده        
ان ايـران كـه فـردي       اختيار آيت اهللا خميني قرار داشت، به هاشمي رفـسنجاني رئـيس پارلمـ             

وي با توجه به اينكه عضو بانفوذ شوراي        . باشد، محول گرديده است     گرا مي   پرقدرت و واقع  
باشد، ولـي انتـصاب وي بـه ايـن سـمت،              هاي نظامي بيگانه نمي     باشد، با روش    عالي دفاع مي  

امور هنوز نياز به توضيحات بيشتري دارد و از اين جهت خبرنگار ما با ديليپ هيرو نويسنده                 
 .گفتگو پرداخته است ايران به

باشـد كـه      اين انتصاب حائز اهميت است، زيرا هشدار به صدام حـسين مـي            : ديليپ هيرو 
دهد و رفسنجاني بـه      ايران تا سر حد نيستي به جنگ ادامه خواهد داد و به جنگ اولويت مي              

 .هاي جنگ، توجه بيشتري معطوف خواهد داشت عنوان شخصيت مهم سياسي به جبهه
باشد، اين امكان وجود نـدارد كـه          گرا مي   هاشمي رفسنجاني در عين حال يك واقع      : س

صدام حسين برخالف اين استدالل آن را عالمتي از جانب ايران و احتماالً تالشي در جهت                
 ؟استراتژي صلح تلقي نمايد

باشـد زيـرا بايـد ايـن را نيـز بـدانيم كـه هاشـمي رفـسنجاني                     نه اصالً ايـن طـور نمـي       : ج  
سخنگوي آيت اهللا خميني است و همچنان كه آيت اهللا خميني در مراسم گـشايش پارلمـان               

هاي جنگ تعيين     جديد اظهار داشته، سرنوشت جنگ نه در پشت ميز مذاكره بلكه در جبهه            
 .خواهد گرديد و بنابراين رفسنجاني بيانگر تمايالت آيت اهللا خميني خواهد بود

گيري نموده است آيا احتماالً پـيش   ز اين سمت كنارهچرا آيت اهللا خميني شخصاً ا : س  
هاي جنگ نكرده و نخواسته است كه تا با ايـن وسـيله               هاي بيشتري را در جبهه      بيني شكست 

 ؟خود را از آن دور نمايد
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گيري كرده باشد، زيرا كه وي همچنان         كنم كه وي از اين سمت كناره        من فكر نمي  : ج  
ست خواهد داشت كه داراي سيزده عضو است و شخصي        عالي دفاع را در د      رياست شوراي 

تري نسبت بـه رياسـت شـوراي          كه سمت فرماندهي كل قوا را دارد، عمالً در موقعيت پائين          
] امـام [عالي دفاع قرار خواهد داشت، ضمناً بايد يادآور شد كه رفـسنجاني نماينـده شـخص                 

د بوده و نيز وي طي هفت       باش  خميني در شوراي عالي دفاع كه هيئت اداره كننده جنگ مي          
بنـابراين در حـال حاضـر موقعيـت وي بـه سـمت              . سال اخير سخنگوي اين شورا بوده است      
 .نيابت فرماندهي كل قوا ارتقاء يافته است

بـا ايـن    ) سپاه(و انقالبيون   ) ارتش(كنيد كه نظاميان اعم از متخصصين         آيا فكر نمي  : س  
اگرچه رفسنجاني عضو شوراي عالي دفاع است  زيرا . اند انتصاب هم اكنون دچار يأس شده

شـد در ايـن       توان چنين تـصور كـرد كـه مـي           باشد، ولي مي    هاي نظامي بيگانه نمي     و با روش  
 ؟انتصاب از فردي متخصص استفاده كرد

هاي جنگ در پـي متخـصص         كنم كه مقامات ايراني براي اداره جبهه        من تصور نمي  : ج  
دارند كه طرفداري از انقالب و تعهد به اسالم           اظهار مي نظامي هستند زيرا كه همواره چنين       

كـنم كـه شخـصي         اين ترتيب فكـر مـي      هباشد و ب    در جنگ از اهميت بيشتري برخوردار مي      
همچون رفسنجاني كه از آغاز در شوراي عالي دفاع حضور داشته بـراي ايـن سـمت بـسيار                   

 .ده استمناسب بوده است و در واقع موقعيت وي نسبت به گذشته بهتر ش
  ؟كنيد كه اين انتصاب گامي در جهت رياست جمهوري رفسنجاني باشد فكر نمي: س 
اين امر ممكن است زيرا كه انتخابـات رياسـت جمهـوري در مـاه اوت سـال آينـده          : ج  

برگزار خواهد شد و طبق قـانون اساسـي ايـران يـك رئـيس جمهـوري تنهـا بـراي دو دوره                   
تواند كـه در انتخابـات     بنابراين رئيس جمهوري فعلي نمي.تواند در اين سمت باقي بماند      مي

 .سال آينده شركت كند و از اين بابت براي رفسنجاني موقعيت مناسبي فراهم خواهد بود
 

 13/3/1367 –روزنامه لوموند 
انتصاب حجت االسالم هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس از سوي امام خميني بـه سـمت               

هـاي     از جو ابهام و اغتشاشي اسـت كـه در پـي شكـست              جانشيني فرماندهي كل قوا، حاكي    
 ارتـش   1982پس از فتح خرمـشهر در سـال         . فرماست  ها بر تهران حكم     نظامي اخير در جبهه   

از دست دادن فاو و سپس شلمچه       . ايران براي اولين بار در موضعي تدافعي قرار گرفته است         
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اي بـسيار جـدي وارد آورده    ان ضربهنه تنها بر روحيه نظاميان بلكه بر روحيه تمامي مردم اير        
 .است

گونه كه آقاي بازرگان در نامه سرگشاده خود به امام خميني اظهار داشته، رهبـران            همان
اي جـز دعـوت       دادند، امروز چاره    را وعده مي  » سال پيروزي « مكرراً   1986ايران كه از سال     

يض اختيـارات تـام بـه آقـاي         ظاهراً امام خميني بـا تفـو      . ندارند»مقاومت تا پيروزي  «مردم به   
هـاي رئـيس مجلـس        اما صالحيت . رفسنجاني اميدوار است، اين وضعيت را دگرگون سازد       

توانـد بـه برقـراري نظـم در      در واقع اگرچـه وي مـي    . هر چه باشد، وي قادر به معجزه نيست       
توانـد   طور مشهود از هم پاشيده است، اميدوار باشـد لكـن نمـي    سطوح نيروهاي مسلح كه به  

 .ميدي به تغيير توازن نيروها در جبهه داشته باشدا
العاده مجهز عـراق و مـورد         ايران كه از قبل از نظر تجهيزات نظامي در مقابل ارتش فوق           

برد، در حال حاضر حتي از نظـر نفـرات            سر مي   به» فقر«هاي بزرگ در      حمايت اغلب قدرت  
روزي كه بـدان وفـا نـشده بـر          هاي پي   هشت سال جنگ خونين و وعده     . باشد  مي» فقر«نيز در   

مرگ تشكيل  اعتنايي به   روحيه ارتش ايران كه نيروي عمده آن را پايداري در مبارزات و بي            
 . داد، فائق آمده است مي

ها بـه قيمـت سـنگيني از نظـر                گيري فاو و شلمچه توسط عراق كه ايراني         سهولت بازپس 
هـا نيـز      ين است كه حتي ديگر بـسيجي      تلفات انساني آنها را تسخير نموده بودند، حاكي از ا         

جنگـي كـه   . باشـند  حاضر به جان دادن براي جنگي كه پيروزي در آن ممكـن نيـست، نمـي     
آقـاي  . اش را مـورد سـئوال قـرار داده اسـت     تدريج ايـران را بـه ويرانـي كـشانده و آينـده             به

ر است  باشد مجبو   بيني مي   عنوان يك فرد سياسي كه خصوصيت عمده آن واقع          رفسنجاني به 
تـوان گفـت      از ايـن ديـدگاه مـي      . حساب بيـاورد    اين وضعيت جديد را مدنظر قرار داده و به        

» هديـه زهـرآگين   «هاي جديدي را كه امـام خمينـي بـه وي تفـويض نمـوده يـك                    مسئوليت
در واقع آقاي رفسنجاني مجبور است ضمن تالش براي اصالح وضـعيت            . شود  محسوب مي 

هاي يافتن راه حلي شرافتمندانه براي جنگ از طريق  ارتش جهت جلب رضايت امام، شانس   
 .مذاكره را نيز كه خواسته تمامي مردم ايران است، حفظ نمايد

. چنانچه آقاي رفسنجاني راه صلح را انتخاب نمايد احتماالً با دو مانع روبرو خواهد شـد               
كنـد و آن      ميابتدا اينكه بايستي ا مام را كه همچنان و سرسختانه پيروزي در جنگ را طلب                

هـا    دوم اينكه عراقي  .  داند، متقاعد سازد    عنوان تنها ضامن براي ادامه حيات رژيمش مي         را به 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
592  1367                     هاشمي رفسنجاني 

حـل از طريـق مـذاكره را          هاي اخير خود در ميدان، ممكن است هرگونـه راه           در پي پيروزي  
در چنـين   . رها نموده و وسوسه سرنگوني رژيم تهـران در ميـادين نبـرد را در سـر بپروراننـد                  

 با خودداري از    1982ها همان اشتباهي را تكرار خواهند كرد كه ايران در سال              التي عراقي ح
 .مذاكره با بغداد براي يك صلح شرافتمندانه مرتكب شده بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   در مطبوعات598بازتاب پذيرش قطعنامه 
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 پيام        
 

 به رؤساي مجالس كشورهاي جهان 
 

 »حلبچه«پيرامون قتل عام غيرنظاميان در شهر 
 
 

  الرحمن الرحيمبسم اهللا
دست حكـام بعـث عـراق، از     و روستاهاي اطراف به   » حلبچه« فاجعه قتل عام مردم شهر      

حوادث بسيار مهم و تلخ و شايسته توجه تمام افكار انـسان دوسـتان جهـان اسـت و در                    
 .نظير نوع خود بي

اي كـه نيـاز بـه          در تاريخ سـراغ نـداريم كـه حكـومتي مـردم خـودش را در لحظـه                 
رحمانـه بـه خـاك و خـون بكـشد و ارتـشي كـه                  گونه سبعانه و بي    دارند، اين دلجويي  

 خرج خود مردم و به قيمت فقر و نكبت آنها سرپا ايستاده، با آتش و بمب و سم ايـن                     به
گونه به جان مردم بيفتـد و در مقابـل، نيروهـاي نظـامي كـشور متخاصـم كـه  در حـال           

م خويش، تهاجم خـود را متوقـف        پيشروي هستند، براي نجات مردم كشور مورد هجو       
كنند و امكانات دفاعي و ترابري و غذايي و بهداشتي و درماني و وقت گرانبهاي ميدان 

كار گيرند و با استقبال از خطر جديد ناشي از بمباران شـيميايي               جنگ و افزارخود را به    
 .مناطق مسكوني، وارد عمل شوند
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 :قابل توجه استفاجعه خيلي عظيم و تكان دهنده و از جهاتي 

دست حكومت مدعي حمايت از وطن، عليـه مـردم مظلـوم و                به خاطر اينكه به    – 1
هاي مهم تاريخ جديد، از قبيل قتل         ستمديده خودش واقع شده و از اين جهت از فاجعه         

هـا در مكـه معظمـه و قتـل            و جنايـت سـعودي    » هيروشـيما «و  » ناكازاكي« عام مردم در    
هـاي    هـاي اردوگـاه     تسخير شده توسـط هيتلـر و قتـل عـام          هاي مردم در كشورهاي       عام

 .تر و تنفرآميزتر است هيتلري يامردم فلسطين و كامبوج و ويتنام، تلخ
 از آن جهت كه جانيان بعثي با برخورداري از حمايت مزورانه مـستقيم يـا غيـر               – 2

اند  هاي جهاني و مدعيان حقوق بشر، اين جنايت عظمي را مرتكب شده         مستقيم سازمان 
تواند ضربه غيرقابل جبراني براعتماد عمـومي مـردم جهـان نـسبت بـه                 و اين ويژگي مي   

انـد،    خرج مردم و براي حل مشكالتي از اين قبيل بوجود آمـده             مراجع و مراكزي كه به    
 .وارد كند

عليه غيرنظاميـان   » خفه كننده «و  » اعصاب«و  » خردل« استفاده از گازهاي سمي      – 3
 ممنوع بوده، آن هم پس از آنكه بمباران و گلوله باران شهر، مردم    كه كاربرد آن اكيداً   

صـورت گروهـي      هـا و شـيارهاي بيـرون شـهر بـه            ها ريخته بـود و يـا در راه         را به خيابان  
 .اجتماع كرده بودند، نشان كينه و خشم صداميان نسبت به عموم مردم است

ان ملـل و شـوراي      هاي مـسئول جهـاني از قبيـل سـازم            از اين جهت كه سازمان     – 4
گـذرد، بـه    امنيت و كنوانسيون قتل عام تاكنون كه بيش از يك هفته از اين جنايت مـي          

استغاثه مردم مظلوم و درمانده و آواره حلبچه توجهي نكرده و درصدد لوث كردن اين 
 .اند جرم غيرقابل گذشت

 از ايــن جهــت كــه امپرياليــسم خبــري، تــوجهي بــه گذشــت و ايثــار و محبــت – 5
دهند  خود زحمت جواب به اين سئوال را نمي دهد و به وهاي اسالمي ايران نشان نمينير

 كه راز استقبال مردم عراق از نيروهاي فاتح شهر چيست؟
اين مردم هشت سال است كه شهرهايشان در برد توپخانه لـشكريان اسـالم بـوده و                 

قـالب اسـالمي بـوده،      تحت بمباران تبليغاتي امپرياليسم خبري براي ترساندن آنهـا از ان          
كردنـد و شـايد جـرم         اگر شري از ما ديده بودند، اين چنين صميمي با ما  برخورد نمي             

خصوص كه اين اولين برخورد مردم عراق بـا           آنها در نظر عفالقه عراق همين باشد و به        
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داننـد و آمـاده    نيروهاي اسالمي ايران، نشان داد كه مردم عراق حكام بعثي را بيگانه مي           
هـاي    هـاي صـدر اسـالم نمونـه         اند و اين جريان در پيـروزي        ري با انقالب اسالمي   همكا

دست مسلمين، بـا پـذيرفتن فرهنـگ و           هاي كشورهاي فتح شده به      فراوان دارد كه ملت   
 .مرام قوم فاتح، كفر حاكم بر خويش را نفي كردند و فتح مكه نمونه بارز آن است

هــاي فــساد و تجــاوز  جرثومــههــاي اســتكباري دســت از حمايــت ايــن   قــدرت– 6
المللي، امكانـات     دارند و حتي در همين بحبوحه جنايات و تجاوز به مقررات بين             برنمي

 .دريغ در دسترس جنايتكاران بعثي است روسي و فرانسوي حمله به مراكز غيرنظامي بي
و انعكـاس بخـشي از   » حلبچـه «پس از آمدن گروهي از خبرنگاران وظيفه شناس به   

، سردمداران آمريكا و فرانسه شروع به شـيطنت كردنـد و بـا طـرح دروغـين                  اين فاجعه 
كارگيري سالح شيميايي توسط ايران نيز خواستند قضيه را لـوث نماينـد و در افكـار                   به

و قبـل از آن مـردم       » حلبچه«غافل از اينكه پناه آوردن مردم       . عمومي ترديد ايجاد كنند   
 به ايران و استقبال مراكز درمـاني ايـران از   روستاهاي ديگر مورد تعرض شيميايي عراق    

آنها، عليرغم نياز شديد داخلي خود و حفاظت از اموال آنـان و انتقـال آنـان بـه مراكـز          
ها، عليـرغم اعـالم ايـران     امن پشت جبهه و نرفتن حتي يك نفر از مردم به طرف عراقي  

كنـد و خـوب    تابي ميمبني بر آزادي رفتن مردم به داخل عراق، بطالن اين ادعاها را آف 
ها، برخورد فرشـته گونـه رزمنـدگان اسـالم بـه عنـوان الگـوي                  بود به جاي آن شيطنت    

شـد كـه نقـش سـازنده آن در برخوردهـاي       نيروهاي فاتح جهان به نمايش گذاشته مـي     
 .نظامي آيندگان تقويت گردد

بر رزمندگان فاتحي كه پس از كشتار مردم توسط جانيان بعثي از مرجع تقليد و ره              
پرسـند   خود حكم كيفيت برخورد با اموال فاسد شدني و غيرقابل نگهداري مردم را مي    

و براي غسل و كفن و دفن زنان و دختـران كـه در آنجـا از جـنس خودشـان و مـردان                        
كننـد و     شان وجود ندارد، با دلواپسي كسب تكليف مـي          محرم كسي براي غسل و كفن     

دهند و داروي خود را كه بـراي           شهر مي  دفاع  ماسك ضدگاز سمي خود را به مردم بي       
دفاع در مقابل گازهاي سمي بعثيان همراه دارند، براي نجـات مـردم مـصدوم شـيميايي         

هاي صحرايي خود را كه زير آتش دشمن بـراي نجـات              نمايند و بيمارستان    مصرف مي 
دهنـد و پيـروزي    اند، به مردم عراق اختـصاص مـي      مجروحان اورژانس خود، تهيه ديده    

م خود را ناتمام گذاشته و نيروهاي رزمي تبديل به افراد خدماتي بـراي مـردم آواره                 مه
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هـا    را از معرض خطر مرگ نجات دهند، اين انـسان         انسان  ها هزار     شوند كه ده    عراق مي 
ها   ها، خيانت به ارزش     قهرمانند و شايسته ستايش و متهم كردن اينان و لوث اين حماسه           

اي از جنايـات      بـا ارسـال فـيلم گوشـه       . ينده بشريت است  هاي موجود و آ     و مصالح نسل  
حكام عراق، از جنابعالي و نمايندگان مجلستان به عنوان نماينده افكـار عمـومي جامعـه       

اند و نه به عنوان حكـامي كـه بـراي ادامـه حكومـت                 كه معموالً خواستار حق و عدالت     
جتماعي خـود را در ايـن   كنند، انتظار داريم وظايف انساني و ا     خود، حق را لگدمال مي    

مقطع حساس تاريخ انجام دهند، ببينيد چگونه مـردان و زنـان و كودكـان هنگـام ورود                  
دارنـد و سـپس    نيروهاي اسالم به شهر بـا آرامـش و شـادي مقـدم آنـان را گرامـي مـي                  

كننـد و چـه بهتـر كـه      تـالش مـي  » هـا  صـدام زده  «چگونه نيروهـاي فـاتح بـراي نجـات          
 .اين تصاوير محروم نشوندموكالنتان هم از ديدن 

 اكبر هاشمي رفسنجاني                                                                              
 رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                            
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 منشور روحانيت  فرازهاي مهم        
 

                                     بسم اهللا الرحمن الرحيم
خدمت حضرات روحانيون سراسر كشور و مراجع اسالم و مدرسين گرام و طالب عزيز 

  دامت بركاتهم–هاي علميه و ائمه محترم جمعه و جماعات  حوزه
ها   اً شهداي عزيز حوزه   صلوات و سالم خدا و رسول خدا بر ارواح طيبه شهيدان خصوص           

درود بر حامالن امانت وحي و رسالت پاسداران شهيدي كـه اركـان عظمـت و     . و روحانيت 
سـالم بـر    . انـد   افتخار انقالب اسالمي را بردوش تعهد سرخ و خـونين خـويش حمـل نمـوده               

حماسه سازان هميشه جاويد روحانيت كه رسـاله علميـه و عمليـه خـود را بـه دم شـهادت و                      
 نـاس از شـمع حياتـشان گـوهر           اند و بـر منبـر هـدايت و وعـظ و خطابـه                نوشته مركب خون 

افتخار و آفرين بر شهداي حوزه و روحانيت كه در هنگامه نبـرد رشـته      . اند  چراغ ساخته   شب
تعلقــات درس و بحــث و مدرســه را بريدنــد و عقــال تمنيــات دنيــا را از پــاي حقيقــت علــم 

ــه ميهمــاني عرشــي  ــد و ســبكباالن ب ــان شــعر حــضور  برگرفتن ــد و در مجمــع ملكوتي ان رفتن
 ...اند سروده

اند كه بر تارك      در هر نهضت و انقالب الهي و مردمي، علماي اسالم اولين كساني بوده            
 اسـالمي را سـراغ كنـيم        –كدام انقالب مردمـي     . شان خون و شهادت نقش بسته است        جبين

اند و اجـساد      باالي دار نرفته   اند و بر    كه در آن حوزه و روحانيت پيش كسوت شهادت نبوده         
 خـرداد و در     15هاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است؟ در          مطهرشان بر سنگ فرش   
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انــد؟ خــدا را ســپاس  حــوادث قبــل و بعــد از پيــروزي، شــهداي اولــين، از كــدام قــشر بــوده
هـاي مخـوف و انفـرادي رژيـم شـاه و از              گزاريم كه از ديوارهاي فيضيه گرفته تا سـلول          مي

كوچه و خيابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر كار و محل خـدمت                   
ها و ميادين مين، خون پاك شهداي حوزه و روحانيت افـق فقاهـت را                 تا خطوط مقدم جبهه   

گلگون كـرده اسـت و در پايـان افتخـارآميز جنـگ تحميلـي نيـز رقـم شـهدا و جانبـازان و                         
بـيش از دو هـزار و پانـصد نفـر از      . ي ديگـر زيـادتر اسـت      ها نسبت به قشرها     مفقودين حوزه 

دهـد    اند و اين رقم نشان مي       طالب علوم دينيه در سراسر ايران در جنگ تحميلي شهيد شده          
 .كه روحانيت براي دفاع از اسالم و كشور اسالمي ايران تا چه حد مهيا بوده است

و  از مـصر و پاكـستان        امروز نيز همچون گذشته شكارچيان اسـتعمار در سرتاسـر جهـان           
افغانستان و لبنان و عراق و حجـاز و ايـران و اراضـي اشـغالي بـه سـراغ شـيردالن روحانيـت             

 – صلي اهللا عليه و آله و سـلم          –مخالف شرق و غرب و متكي به اصول اسالم ناب محمدي            
 اند و از اين پس نيز جهان اسالم هر از چندگاه شـاهد انفجـار خـشم جهـانخواران عليـه                      رفته

داران و پول پرستان و  علماي اصيل اسالم هرگز زير بار سرمايه   . يك روحاني پاكباخته است   
اند و اين ظلم فاحـشي اسـت          اند و همواره اين شرافت را براي خود حفظ كرده           خوانين نرفته 

داران در يـك      كه كسي بگويد دست روحانيت اصيل طرفدار اسالم ناب محمدي با سرمايه           
كننـد،    گونـه تبليـغ كـرده و يـا چنـين فكـر مـي               د كـساني را كـه ايـن       و خداونـ  . كاسه است 

داران زالو صفت تـشنه اسـت و هرگـز بـا آنـان                روحانيت متعهد، به خون سرمايه    . بخشد  نمي
انـد و پـس از        آنها با زهد و تقوا و رياضت درس خوانـده         . سرآشتي نداشته و نخواهد داشت    

اهدانه و با فقر و تهيدستي و عدم تعلـق بـه            كسب مقامات علمي و معنوي نيز به همان شيوه ز         
 دقـت و مطالعـه در       .انـد   اند و هرگز زير بـار منـت و ذلـت نرفتـه              تجمالت دنيا زندگي كرده   

كند  ، حكايت از فقر و نهايتاً روح پرفتوت آنان براي كسب معارف ميزندگي علماي سلف
 .عت و بزرگواري زيستنداند و با قنا كه چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصيل كرده

در ترويج روحانيت و فقاهت نـه زور سـر نيـزه بـوده اسـت، نـه سـرمايه پـول پرسـتان و                         
 .دنا ثروتمندان، بلكه هنر و صداقت و تعهد خود آنان بوده است كه مردم آنان را برگزيده

مخالفت روحانيون با بعضي از مظاهر تمدن در گذشته صـرفاً  بـه جهـت تـرس از نفـوذ                     
احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبي، خصوصاً فرهنگ مبتذل غـرب           . بوده است اجانب  

علماي راسـتين   . ها برخورد احتياط آميز كنند      موجب شده بود كه آنان با اختراعات و پديده        
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كردنـد و   از بس كه دروغ و فريب از جهانخواران ديده بودند، به هيچ چيـزي اطمينـان نمـي       
ن در نزدشان مقدمه ورود استعمار بود، لـذا گـاهي حكـم بـه               ابزاري از قبيل راديو و تلويزيو     

آيا راديو و تلويزيـون در كـشورهايي چـون ايـران وسـايلي              . دادند  منع استفاده از آنها را مي     
 رژيـم گذشـته از راديـو و تلويزيـون            در نبودند تا فرهنگ غرب را به ارمغان آورنـد؟ و آيـا           

؟  نمـي كـرد    گرفتن آداب و رسوم ملي استفاده       اعتبار كردن عقايد مذهبي و ناديده         براي بي 
به هرحال خصوصيات بزرگي چون قناعت و شجاعت و صـبر و زهـد و طلـب علـم و عـدم         

ها، روحانيـت را زنـده و         وابستگي به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئوليت در برابر توده           
ي امكانـات، تفكـر     پايدار و محبوب ساخته است و چه عزتي باالتر از اينكه روحانيت با كم             

اسالم ناب را بر سرزمين افكار و انديشه مسلمانان جاري ساخته است و نهال مقدس فقاهـت                 
راسـتي اگـر كـسي فكـر        . در گلستان حيات و معنويت هزاران محقق به شكوفه نشسته است          

كنـد،    كند كه استعمار، روحانيت را با اين همه مجد و عظمت و نفوذ تعقيب نكـرده و نمـي                  
 ديشي نيست؟ساده ان

مسئله كتاب آيات شيطاني كاري حساب شـده بـراي زدن ريـشه ديـن و دينـداري و در                    
توانستند، ريشه و نـام روحانيـت         يقيناً اگر جهانخواران مي   . رأس آن اسالم و روحانيت است     

سوختند ولي خداوند همواره حافظ و نگهبان اين مشعل مقدس بوده است و ان شاءاهللا          را مي 
البتـه  . ز خواهد بود، به شرط آنكه حيله و مكر و فريب جهانخواران را بشناسيم             از اين پس ني   

نمـا و     بدان معنا نيست كه ما از همه روحانيون دفاع كنيم، چرا كه روحانيون وابسته و مقدس               
هاي علميـه هـستند افـرادي كـه عليـه انقـالب و        در حوزه . تحجرگرا هم كم نبودند و نيستند     

اي با ژست تقدس مĤبي چنـان تيـشه بـه ريـشه               امروز عده . ت دارند اسالم ناب محمدي فعالي   
خطـر تحجرگرايـان و   . اي غير از ايـن ندارنـد   زنند كه گويي وظيفه دين و انقالب و نظام مي    

اي از فكـر ايـن     طـالب عزيـز لحظـه     . هـاي علميـه كـم نيـست         مقدس نمايان احمق در حوزه    
انــد و دشــمن   اسـالم امريكــايي مارهـاي خــوش خــط و خــال كوتـاهي نكننــد، اينهــا مــروج  

 ؟.ها نبايد اتحاد طالب عزيز حفظ شود آيا در مقابل اين افعي. اهللا رسول
ها مأيوس شـد، دو راه بـراي ضـربه            استكبار وقتي كه از نابودي مطلق روحانيت و حوزه        

وقتي . زدن انتخاب نمود؛ يكي راه ارعاب و زور و ديگري راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر                
اولـين و مهمتـرين     . هاي نفوذ تقويـت گرديـد      ارعاب و تهديد چندان كارگر نشد، راه      حربه  

حركت، القـاي شـعار جـدايي ديـن از سياسـت اسـت كـه متأسـفانه ايـن حربـه در حـوزه و                 
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اي كارگر شده است تا جايي كـه دخالـت در سياسـت دون شـأن فقيـه و                     روحانيت تا اندازه  
آورد؛ يقينـاً  روحـانيون        ه اجانب را به همراه مـي      ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگي ب      

دينـي را   گمان نكنيد كه تهمت وابستگي و افتراي بـي     . اند  مجاهد از نفوذ بيشتر زخم برداشته     
تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز؛ ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته، بـه مراتـب       

 .تر از اغيار بوده و هست كاري
خواستي بگويي شـاه خـائن اسـت، بالفاصـله جـواب          اسالمي اگر مي   در شروع مبارزات  

دانـستند و   اي مقدس نماي واپسگرا همه چيز را حرام مـي  عده! شنيدي كه شاه شيعه است   مي
خون دلي كه پـدر پيرتـان از        . كس قدرت اين را نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند             هيچ

وقتـي  . هاي ديگران نخورده اسـت      و سختي اين دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها         
شعار جدايي دين از سياست جا افتاد و فقاهـت در منطـق ناآگاهـان غـرق شـدن در احكـام                      
فردي و عبادي شد و قهراً فقيه هم مجـاز نبـود كـه از ايـن دايـره و حـصار بيـرون رود و در                           

بـه  . شـد حكومت دخالت نمايد، حماقت روحاني در معاشرت با مـردم فـضيلت      ] و[سياست  
رغم بعض افراد، روحانيت زماني قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپاي وجـودش                

و ايـن از    . كاسـه داشـت     اي زير نيم    ببارد واالّ عالم سياس و روحاني كاردان و زيرك، كاسه         
يـاد گـرفتن زبـان      . تـر بـود     رفـت متـدين     ها بود كـه هـركس كـج راه مـي            مسائل رايج حوزه  
در مدرسـه فيـضيه فرزنـد       . رفـت   لسفه  و عرفان، گناه و شرك به شمار مي         خارجي، كفر و ف   

اي آب نوشـيد، كـوزه را آب كـشيدند، چـرا كـه مـن        خردسالم، مرحوم مـصطفي از كـوزه   
هـا،    يافت، وضع روحانيـت و حـوزه        ترديدي ندارم اگر همين روند ادامه مي      . گفتم  فلسفه مي 

مسلمين و روحانيت منّت نهاد و كيـان و  شد كه خداوند بر   وضع كليساهاي قرون وسطي مي    
 .ها را حفظ نمود مجد واقعي حوزه

ها تربيت شـدند و صـفوف خـويش را از ديگـران جـدا        علماي دين باور در همين حوزه     
هـا بـه هـر        البته هنوز حوزه  . مان نشأت گرفته از همين بارقه است        قيام بزرگ اسالمي  . كردند

هاي تفكر اهل      كه تفكر جدايي دين از سياست از اليه        اند و بايد مراقب بود      دو تفكر آميخته  
جمود به طالب جوان سرايت نكند و يكي از مسائلي كـه بايـد بـراي طـالب جـوان ترسـيم                      
شود، همين قضيه است كه چگونه در دوران وانفساي نفوذ مقدسـين نـافهم و سـاده لوحـان                   

بـرو  آ و روحانيت از جـان و         اند و براي نجات اسالم و حوزه        اي كمر همت بسته     بيسواد، عده 
اوضاع مثل امروز نبود، هر كس صد در صد معتقد بـه مبـارزه نبـود زيـر                  . اند  سرمايه گذاشته 
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» شاه سايه خداست  « رفت؛ ترويج تفكر      فشارها و تهديدهاي مقدس نماها از ميدان به در مي         
لف به جهاد و    توان در مقابل توپ و تانك ايستاد و اينكه ما مك            و يا با گوشت و پوست نمي      

تر، شعار گمراه  دهد واز همه شكننده مبارزه نيستيم و يا جواب خون مقتولين را چه كسي مي      
» إن قُلـت «  باطـل اسـت و هـزاران      – عليـه الـسالم      –كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان        

شد با نصيحت و مبارزه منفي و تبليغات          ديگر، مشكالت بزرگ و جانفرسايي بودند كه نمي       
اش را آمـاده   وي آنها را گرفت؛ تنها راه حل، مبارزه و ايثار خون بود كه خداونـد وسـيله              جل

علما و روحانيت متعهد سينه را براي مقابله با هر تير زهرآگينـي كـه بـه طـرف اسـالم                     . نمود
اولين و مهمترين فـصل خـونين مبـارزه         . شد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند         شليك مي 

 مقابله با گلولـه تفنـگ و مسلـسل شـاه      42 خرداد   15در  . رداد رقم خورد   خ 15در عاشوراي   
بلكه عالوه بر آن از داخـل جبهـه خـودي           . نمود  نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان مي         

گلوله حيله و مقدس مĤبي و تحجر بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و دو رويـي بـود كـه هـزار        
در آن زمان روزي نبـود      . دريد  سوخت و مي    و جان را مي   بار بيشتر از باروت و سرب، جگر        

ها  متوسل شدند      اي نباشد، ايادي پنهان و آشكار امريكا و شاه به شايعات و تهمت              كه حادثه 
 و كمونيست و عامل انگليس به افرادي كـه هـدايت مبـارزه را بـه     هولحتي نسبت تارك الص  

گريـست كـه    نهـايي و اسـارت خـون مـي        واقعاً روحانيت اصـيل در ت     . دادند  عهده داشتند مي  
اي   خواهنـد ريـشه ديانـت و اسـالم را بركننـد و عـده                چگونه امريكا و نـوكرش پهلـوي مـي        

شان بعـد از پيـروزي        اي  وابسته كه چهره      روحاني مقدس نماي ناآگاه يا بازي خورده و عده        
 .نمودند روشن گشت، مسير اين خيانت بزرگ را هموار مي

نما ضـربه خـورده اسـت، از هـيچ قـشر ديگـر                ين مقدسين روحاني  آن قدر كه اسالم از ا     
 كه در تاريخ  – عليه السالم    –نخورده است و نمونه بارز آن مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين           

ولـي طـالب جـوان بايـد        . ها را بيش از اين تلخ نكـنم         بگذارم و بگذرم و ذائقه    . روشن است 
 اسـت و شـيوه مقـدس مـĤبي و ديـن فروشـي               بدانند كه پرونده تفكر اين گروه همچنان بـاز        

آنها كه بـه خـود      . اند  شكست خوردگان ديروز، سياست بازان امروز شده      . عوض شده است  
دادند، پـشتيبان كـساني شـدند كـه تـا برانـدازي نظـام و                  اجازه ورود در امور سياست را نمي      

  ...كودتا جلو رفته بودند
راي حـق و عـدالت در حـد تـوان و از        از يك طرف وظيفه تبيين حقايق و واقعيات و اج         

 .اي به دست دشمنان كار آساني نيست طرف ديگر مراقبت از نيفتادن سوژه
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با اينكه در كشور ما در اجراي عدالت بين روحاني و غيرآن امتيازي نيست، ولي وقتي با     
 شود، فوراً متخلفي از روحانيت خوش سابقه يا بد سابقه برخورد شرعي و قانوني و جدي مي    

خواهـد آبـروي روحانيـت را         ايد، جمهـوري اسـالمي مـي        زنند كه چه نشسته     باندها فرياد مي  
كنند كه نظام به روحانيـت        اگر احياناً كسي مستحق عفو بوده و بخشيده شود، تبليغ مي          . ببرد

 .دهد جا مي امتياز بي
ن از بـه    مردم عزيز ايران بايد مواظب باشند كه دشمنان از برخورد قاطع نظـام بـا متخلفـي                

آفرينـي و تبليغـات اذهـان را نـسبت بـه       اصطالح روحـانيون سـوء اسـتفاده نكننـد و بـا مـوج          
كـس    روحانيون متعهد بدبين ننمايند و اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيازي براي هـيچ               

. اي مصونيت و حق و امتياز قائـل نيـستم   داند كه شخصاً براي خود ذره    قائل نيست و خدا مي    
حال بحث اين است كه بـراي جلـوگيري از          . ام  خلفي از من هم سر زند مهياي مؤاخذه       اگر ت 

ها چه بايد كرد؟      تكرار آن حوادث تلخ و رسيدن به اطمينان از قطع نفوذ بيگانگان در حوزه             
اولين وظيفه شـرعي و الهـي آن        . گرچه كار مشكل است ولي چاره چيست بايد فكري كرد         

ب و روحانيت انقالبي حفظ شود وگرنه شـب تاريـك در            است كه اتحاد و يكپارچگي طال     
 .پيش است و بيم موج و گردابي چنين هايل

هـا و حتـي      ها و برداشـت     امروز هيچ دليل شرعي و عقلي وجود ندارد كه اختالف سليقه          
ممكـن  . ها دليل به هم خوردن الفت و وحدت طالب و علماي متعهد گردد             ضعف مديريت 

هاي  ها و سليقه هاي خود نسبت به عملكردها  و مديريت       ايدهاست هركس در فضاي ذهن و       
ديگران و مسئولين انتقادي داشته باشد، ولي لحن و تعابير نبايد افكار جامعه و آيندگان را از               

ها از آنان سرچـشمه   ها كه همه مشكالت و نارسايي مسير شناخت دشمنان واقعي و ابرقدرت     
ها و مـشكالت      كند و خداي ناكرده همه ضعف      گرفته است، به طرف مسائل فرعي منحرف      

به حساب مديريت و مسئولين گذاشته شود و از آن تفسير انحصارطلبي گردد كه اين عمـل                 
بـرد و زمينـه را بـراي ورود           كامالً غيرمنـصفانه اسـت و اعتبـار مـسئولين نظـام را از بـين مـي                 

 .كند دردها به صحنه انقالب آماده مي ها و بي تفاوت بي
هـا و     ام كـه مقتـدرترين افـراد در مـصاف بـا آن همـه توطئـه                  روز بـر ايـن عقيـده      من  امـ   
هايي كـه در جهـان عليـه انقـالب اسـت، معلـوم نبـود موفقيـت                 افروزي  ها و جنگ   خصومت

در يـك تحليـل منـصفانه از حـوادث انقـالب            . آوردنـد   بيشتري از افراد موجود به دست مي      
د عرض كنم كـه انقـالب اسـالمي ايـران در            خصوصاً از حوادث ده سال پس از پيروزي باي        
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اي مغلوب و     ها موفق بوده است و به ياري خداوند بزرگ در هيچ زمينه             اكثر اهداف و زمينه   
شكست خورده نيستيم، حتي در جنگ پيروزي از آن ملت ما گرديد و دشـمنان در تحميـل            

 .آن همه خسارات چيزي به دست نياوردند
 در اختيار داشتيم در جنگ بـه اهـداف بلنـدتر و بـاالتري               البته اگر همه علل و اسباب را      

رسيديم ولي اين بدان معنا نيست كه در هدف اساسي خود كه همان دفع                نگريستيم و مي    مي
هـر روز مـا در جنـگ بركتـي          . ايـم   تجاوز و اثبات صالبت اسالم بـود مغلـوب خـصم شـده            

قالبمان را در جنگ به جهـان صـادر   ما ان. ايم ها از آن بهره جسته     ايم كه در همه صحنه      داشته
ايم، ما  در جنگ،       ايم؛ ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را  در جنگ ثابت نموده              نموده

ــار زديــم، مــا در جنــگ، دوســتان و دشــمنانمان را    پــرده از چهــره تزويــر جهــانخواران كن
يـستيم، مـا  در      ايم كه بايد روي پـاي خودمـان با          ايم، ما در جنگ به اين نتيجه رسيده         شناخته

هـاي انقـالب پربـار        جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم، ما در جنگ ريـشه              
مان را محكم كرديم، ما در جنگ حس برادري و وطن دوستي را در نهـاد يكايـك           اسالمي

مردمان بارور كرديم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مـردم منطقـه نـشان داديـم كـه                     
توان مبـارزه كـرد، جنـگ مـا كمـك بـه               ها ساليان سال مي    ها و ابرقدرت   عليه تمامي قدرت  

افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فـتح فلـسطين را بـه دنبـال خواهـد داشـت، جنـگ مـا                 
هاي فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت كنند، جنگ          موجب شد كه تمامي سردمداران نظام     

داشت، تنها در جنگ بود كه صنايع نظامي ما از          ما بيداري پاكستان و هندوستان را به  دنبال          
رشد آنچناني برخوردار شد و از همه اينها مهمتر استمرار روح اسالم انقالبي در پرتو جنگ                

 .تحقق يافت
هاي پاك شهداي عزيز هشت سال نبرد بود، همه اينها از تالش             همه اينها از بركت خون    

 مبارزه با آمريكا و غـرب و شـوروي و شـرق             مادران و پدران و مردم عزيز ايران در ده سال         
جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست، جنگ ما جنـگ فقـر و                  . نشأت گرفت 

. غنا بود، جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد                  
ايـم، پـس     رسيدهكنند چون ما در جبهه به آرمان نهايي ن          چه كوته نظرند آنهايي كه خيال مي      

در حالي كه صداي    ! شهادت و رشادت وايثار و از خود گذشتگي و صالبت بي فايده است            
اسالم خواهي آفريقا از جنگ هشت ساله ماست، عالقه به اسالم شناسي مردم در آمريكـا و                 

 .اروپا و آسيا و آفريقا يعني در كل جهان از جنگ هشت ساله ماست
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ن و خـواهران و بـرادران و همـسران و فرزنـدان شـهدا و                من در اينجا از مـادران و پـدرا        
خـواهم و از خداونـد        هـاي غلـط ايـن روزهـا رسـماً معـذرت مـي               جانبازان به خـاطر تحليـل     

ما در جنگ براي يك لحظه هم نـادم  . خواهم مرا در كنار شهداي جنگ تحميلي بپذيرد     مي
كـه مـا بـراي اداي تكليـف         ايم    راستي مگر فراموش كرده   . و پشيمان از عملكرد خود نيستيم     

ملـت مـا تـا آن روز كـه احـساس كـرد كـه تـوان و                   . ايم و نتيجه فرع آن بوده است        جنگيده
و خوشا به حال آنان كـه تـا لحظـه آخـر هـم               . تكليف جنگ دارد به وظيفه خود عمل نمود       

ترديد ننمودند، آن ساعتي هم كه مصلحت بقاي انقالب را در قبول قطعنامه ديـد  و گـردن                   
، باز به وظيفه خود عمل كرده است، آيا  از اينكه به وظيفه خود عمل كرده است نگران نهاد

اي   گونه  ها به   باشد؟ نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده            
غلــط عمــل كنــيم كــه حــزب اهللا عزيــز احــساس كنــد جمهــوري اســالمي دارد از مواضــع  

تحليل اين مطلب كه جمهوري اسـالمي ايـران چيـزي بـه دسـت               . كند  اش عدول مي    اصولي
! شـود؟   نياورده و يا ناموفق بوده است، آيا جز به سستي نظام و سلب اعتماد مردم منجر نمـي                 

همـه مـا   . شود كه ما  از اصول خـود عـدول كنـيم      تأخير در رسيدن به همه اهداف دليل نمي       
 علـيهم   –اگـر همـه انبيـاء و معـصومين          . تيجهايم نه مأمور به ن      مأمور به اداي تكليف و وظيفه     

بايست از فـضاي بيـشتر از          در زمان و مكان خود مكلف به نتيجه بودند، هرگز نمي           –السالم  
توانايي عمل خود فراتر بروند و سخن بگويند و از اهداف كلي و بلند مدتي كـه هرگـز در                     

در حـالي كـه بـه لطـف         . حيات ظاهري آنان جامه عمل نپوشيده است ذكري به ميان آورند          
هايي كه شـعار داده اسـت  بـه موفقيـت              خداوند بزرگ، ملت ما توانسته است در اكثر زمينه        

ايم، ما شعار آزادي و استقالل  ما شعار سرنگوني رژيم شاه را در عمل نظاره كرده     . نايل شود 
ور و  را در عمـل جوانـان پرشـ       » مرگ برآمريكـا  «ايم، ما شعار      را به عمل خود زينت بخشيده     

ايـم، مـا همــه    مريكـا تماشــا كـرده  آقهرمـان و مـسلمانان در تـسخير النــه فـساد و جاسوسـي      
البته معترفيم كه در مسير عمل، موانع زيادي به وجـود  . ايم  شعارهايمان را با عمل محك زده     

ما چرا خودمان و ملت     . ها را عوض نماييم     ها و تاكتيك   ايم روش   آمده است كه مجبور شده    
شورمان را  دست كم بگيريم  و همه عقـل و تـدبير امـور را در تفكـر ديگـران                     و مسئولين ك  
 خالصه كنيم؟

دهم كه عالوه بر اينكه بايد مواظب القائات روحاني نماهـا        من به طالب عزيز هشدار مي     
و مقدس مĤبها باشند، از تجربه تلخ روي كارآمدن انقالبي نماها و به ظاهر عقالي قـوم كـه                   
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اند عبرت بگيرند كه مبـادا گذشـته تفكـر و             هداف روحانيت آشتي نكرده   هرگز با اصول و ا    
هـا سـبب مراجعـت آنـان بـه           مورد و سانده انديـشي      هاي بي  خيانت آنان فراموش و دلسوزي    

 .هاي كليدي و سرنوشت ساز نظام شود پست
كنم كـه     من امروز بعد از ده سال از پيروزي انقالب اسالمي همچون گذشته اعتراف مي             

ها  و امور مهمه كشور به گروهـي كـه عقيـده              صميمات اول انقالب در سپردن پست     بعض ت 
اند، اشتباهي بوده است كه تلخـي آثـار آن بـه             خالص و واقعي به اسالم ناب محمدي نداشته       

رود، گرچه در آن موقع هم من شخصاً مايـل بـه روي كـار آمـدن آنـان                     راحتي از ميان نمي   
دوستان قبول نمودم و االن هم سـخت معتقـدم كـه آنـان بـه                نبودم ولي با صالحديد و تأييد       

چيــزي كمتــر از انحــراف انقــالب از تمــامي اصــولش و هــر حركــت بــه ســوي آمريكــاي  
كنند، در حالي كه در كارهـاي ديگـر نيـز جـز حـرف و ادعـا هنـري                      جهانخوار قناعت نمي  

. اند ه از اول هم نبودهخوريم كه آنان در كنار ما نيستند چرا ك امروز هيچ تأسفي نمي . ندارند
انقالب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهاي فـراوان خـود را بـه                   

خوريم، آغوش كشور و انقالب هميشه بـراي پـذيرفتن همـه كـساني                ها مي  ها و ليبرال    گروه
كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمـت طلبكـاري                  

چـرا نـسبت بـه      ! چـرا جنـگ كرديـد       !  از همه اصول، كه چرا مرگ بـر امريكـا گفتيـد            آنان
كنيـد؟ چـرا شـعار نـه شـرقي و نـه غربـي                 منافقين و ضد انقالبيون حكم خـدا را جـاري مـي           

و نكتـه مهـم در ايـن    . ايم  و صدها چـراي ديگـر   ايد؟ چرا النه جاسوسي را اشغال كرده    داده
هاي بي جا و بي مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفين و              حمرابطه اينكه نبايد تحت تأثير تر     

مـن  . اي تبليغ كنيم كه احكام خدا و حدود الهـي زيـر سـئوال برونـد                 متخلفين نظام، به گونه   
برنـد،    دانم كه معتقدم دشمنان از آن بهره مي         بعض از اين موارد را نه تنها به سود كشور نمي          

هـاي   رسـد و چـه بـسا حـرف     لويزيون و مطبوعات مي   ت –من به آنهايي كه دستشان به راديو        
تا من هستم نخواهم گذاشت حكومـت بـه دسـت           : كنم  زنند صريحاً اعالم مي     ديگران را مي  

پناه را از بـين ببرنـد،         ها بيفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين اسالم اين مردم بي            ليبرال
كـرد، تـا مـن هـستم دسـت ايـادي            تا من هستم از اصول نه شرقي و نه غربي عدول نخواهم             

كنم و اطمينان كامل دارم كـه تمـامي مـردم             ها كوتاه مي    امريكا و شوروي را  در تمام زمينه       
در اصول همچون گذشته پشتيبان نظام و انقالب اسالمي خود هستند كـه عـالوه بـر دههـا و        

ت  بهمـن حقيقـ    22صدها صحنه اعـالم حـضور و آمـادگي خـود امـسال نيـز در راهپيمـايي                   
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آمادگي كامل خويش را به جهانيـان نـشان دادنـد و واقعـاً دشـمنان انقـالب را شـگفت زده                      
مـن در اينجـا خـود را شـرمنده و كـوچكتر از آن               . انـد   كردند كه تا كجا حاضر به فداكاري      

خداوند پاداش عظيم اين همه اخالص و . دانم كه زبان به وصف و تقدير از آنان بگشايم     مي
هد داد ولي به آنان كه ناآگاهانه مردم شـريف و عزيـز مـا را مـتهم بـه        رشد و بندگي را خوا    

كنم كه در گفتار  كنند سفارش و نصيحت مي رويگرداني از اصول و انقالب و روحانيت مي 
ها و تصورات نابجاي خود را بـه         ها با دقت و مطالعه عمل كنند و برداشت          و كلمات و نوشته   

 ديگر اينكه امروز مقابله و تجزيه روحانيت انقالبي به  مسئله. حساب انقالب و مردم نگذارند    
غفلت از  . اند  سود كيست؟ دشمنان از ديرباز براي اختالف افكني ميان روحانيون آماده شده           

حال اختالف به هر شكلي باشد، بدبيني نسبت به مسئولين باال       . دهد  آن، همه چيز را برباد مي     
اگر طالب و مدرسين حوزه علميه بـا يكـديگر   . ل آنباشد يا مرزبندي فقه سنتي و پويا وامثا  

بيني نمود كه موفقيت از آن كيـست و اگـر برفـرض محـال                 توان پيش   هماهنگ نباشند، نمي  
حاكميت فكري از آن روحاني نماها و متحجرين گـردد روحانيـت انقالبـي جـواب خـدا و                   

 دهد؟ مردم را چه مي
بـي اختالفـي نيـست، اگـر باشـد بـر سـر         شاءاهللا در بين جامعه مدرسـين و طـالب انقال          ان

ها؟ آيا مدرسين محتـرم كـه سـتون محكـم انقـالب در                چيست؟ بر سر اصول يا بر سر سليقه       
انـد؟ مگـر       بـه اسـالم و انقـالب و مـردم پـشت كـرده              – نعوذباهللا   –اند    هاي علميه بوده    حوزه
انقالب فاصله  ها نبودند كه وقتي يك روحاني به ظاهر در منصب مرجعيت از اسالم و                همان

گرفت، او را  به مردم معرفي كردنـد؟ آيـا مدرسـين عزيـز از جبهـه و رزمنـدگان پـشتيباني                       
ننمودند؟ اگر خداي ناكرده اينها شكسته شوند چه نيرويي جاي آنـان را خواهـد گرفـت؟ و      
آيا ايادي استكبار، روحاني نماهايي را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، فرد ديگـري         

كنند؟ و با آنها كه در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقـالب و ده                  ها حاكم نمي    وزهرا بر ح  
سال حوادث كمرشكن بعد از انقـالب نـه غـصه مبـارزه و نـه غـم جنـگ و اداره كـشور را                         

اند و با خيالي راحت و آسوده به درس و مباحثه  اند و نه از شهادت عزيزان متأثر شده         خورده
توانند در آينـده پـشتوانه انقـالب اسـالمي باشـند؟ راسـتي شكـست هـر          ياند، م سرگرم بوده 

جناحي از علما و طالب انقالبي و روحانيون و روحانيت مبارز و جامعـه مدرسـين، پيـروزي      
كند؟ جناحي كه پيروز شود يقيناً  روحانيت نيست و  چه جناحي و چه جرياني را تضمين مي     
رد، راستي به سراغ كـدام قـشر و تفكـر از روحانيـت              اگر آن جناح الزاماً به روحانيت رو آو       
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وقتي نيروهاي مؤمن به انقالب حتي به       . رود؟ خالصه اختالف به هر شكلي كوبنده است         مي
بندي برسند، آغاز باز شدن راه استفاده دشمنان خواهد           اسم فقه سنتي و فقه پويا به مرز جبهه        

جناح براي حذف و طرد طرف مقابل خود هر . آورد جبهه بندي نهايتاً معارضه پيش مي    . بود
داري و ديگـري مـتهم بـه          كند، يكي متهم به طرفداري از سـرمايه         واژه و شعاري انتخاب مي    

ام،   ها هميشه تـذكرات تلـخ و شـيريني داده           شود كه من براي حفظ اعتدال جناح        التقاطي مي 
مباحثات تند طلبگـي در     گاه نگران     دانم البته هيچ    چرا كه همه را فرزندان و عزيزان خود مي        

هاي مؤمن بـه انقالبـم كـه مبـادا           ام ولي نگران تقابل و تعارض جناح        فروع و اصول فقه نبوده    
 .درد و نق بزن گردد منتهي به تقويت جناح رفاه طلب بي

هـا و    گيرم كه اگر روحانيون طرفدار اسالم ناب و انقالب دير بجنبد، ابرقدرت             نتيجه مي 
جامعه مدرسين بايد طالب عزيز انقالبـي و        . دهند   نفع خود خاتمه مي    نوكرانشان مسائل را به   

حتماً با آنان جلسه بگذارند و      . زحمت كشيده و كتك خورده و جبهه رفته را از خود بدانند           
ها و نظريات آنان استقبال نمايند و طالب انقالبي هم مدرسين عزيز طرفدار انقـالب                از طرح 

عرضـه و فرصـت       ترام به آنان بنگرنـد و در مقابـل طيـف بـي            را محترم بشمارند و با ديده اح      
تـر    طلب و نق زن يد واحده باشند و خود را براي ايثار و شهادت در راه هدايت مردم آمـاده                   

كنند، حال جامعه و مردم، طالب حقيقت باشند مثل زمان ما كه حقاً مردم بيشتر از آنچه كـه                   
 –واهنـد بـود، يـا نباشـد مثـل زمـان معـصومين        كنيم وفادار به روحانيت بوده و خ       ما فكر مي  

اما مردم شريف ايران توجه داشته باشند كه نوعاً تبليغاتي كـه عليـه روحانيـت       . عليهم السالم 
پـذيرد بـه منظـور نـابودي روحانيـت انقـالب اسـت، ايـادي شـيطان در تنگناهـا و                     انجام مـي  

هاست؛ آن  ت و نارساييروند كه بگويند روحانيت مسبب مشكال     ها به سراغ مردم مي     سختي
مسئوليت نه، بلكـه روحـانيتي كـه در همـه حـوادث         درد و بي    هم كدام روحاني، روحاني بي    

هـا    كسي مدعي آن نيست كه مردم و پابرهنـه        .  جلوتر از ديگران در معرض خطر بوده است       
مسلّم آثار ده سال محاصره و جنـگ و  . مشكلي ندارند و همه امكانات در اختيار مردم است       

نمايد ولي من با يقـين شـهادت          شود و كمبودها و نيازها رخ مي        انقالب در همه جا ظاهر مي     
دهم كه اگر افرادي غير از روحانيت جلودار حركت انقالب و تصميمات بودند، امـروز                 مي

جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمريكا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسالمي                  
 .ايمان نمانده بودو انقالبي چيزي بر
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اي از وقايع انقالب و روحانيت به معناي آن نيـست             الزم به يادآوري است كه ذكر شمه      
كه طالب و روحانيون عزيز در فرداي اين نوشته حركت تند و انقالبي بنمايند بلكـه هـدف                  

هاست كه در انتخاب مسير با بصيرت حركت كنند و خطرها و گذرها  علم و آگاهي به نكته
هـا، اينجانـب      اما  در مـورد دروس تحـصيل و تحقيـق حـوزه            . گاهها را بهتر بشناسند     ينو كم 

اجتهاد به همان . دانم معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي   
سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقـه اسـالم پويـا نيـست، زمـان و مكـان دو                     

اي كه در قـديم داراي حكمـي بـوده اسـت بـه ظـاهر        مسئله. جتهادندعنصر تعيين كننده در ا    
همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يـك نظـام ممكـن اسـت حكـم                     
جديدي پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همـان      

ت، واقعاً موضوع جديـدي شـده اسـت         موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده اس          
بـراي  . مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشـته باشـد          . طلبد  كه قهراً  حكم جديدي مي     

مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل                  
فرهنـگ حـاكم    ها و تزويرهـاي       آشنايي به روش برخورد با حيله     . كنم  سياسي اظهارنظر نمي  

برجهان، داشتن بصيرت و  ديد اقتـصادي، اطـالع از كيفيـت برخـورد بـا اقتـصاد حـاكم بـر                     
هاي ديكته شده آنان و درك موقعيت و  ها و حتي سياسيون و فرمول    جهان، شناخت سياست  

داري و كمونيزم كه در حقيقت استراتژي حكومت بـر            نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه      
يك مجتهد بايد زيركي و     . هاي يك مجتهد جامع است     كنند، از ويژگي   جهان را ترسيم مي   

هوش و فراست هدايت يك جامعـه بـزرگ اسـالمي و حتـي غيراسـالمي را داشـته باشـد و                    
. عالوه بر خلوص وتقوا و زهدي كه در خور شأن مجتهـد اسـت واقعـاً مـدير و مـدبر باشـد                      

تمـامي زوايـاي زنـدگي بـشريت        حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمامي فقه در           
است، حكومت نشان دهنده جنبه عملـي فقـه در برخـورد بـا تمـامي معـضالت اجتمـاعي و                     
سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تـا گـور                   

 ....است
كننـد  هاي محترم شـهدا حواسـشان را جمـع            روحانيون و مردم عزيز حزب اهللا و خانواده       

ترس مـن ايـن اسـت كـه         . ها و افكار نادرست خون عزيزانشان پايمال نشود         كه با اين تحليل   
تحليلگران امروز، ده سال ديگر بر كرسي قضاوت بنـشينند و بگوينـد كـه بايـد ديـد فتـواي                     
اسالمي و حكم اعدام سلمان رشدي مطابق اصول و قوانين ديپلماسي بوده است يـا خيـر؟ و                  
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كه چون بيان حكم خـدا آثـار و تبعـاتي داشـته اسـت و بـازار مـشترك و            نتيجه گيري كنند    
اند، پس بايد خامي نكنيم و از كنار اهانت كنندگان به  كشورهاي غربي عليه ما موضع گرفته

خالصه كالم اينكه ما بايد بدون توجه به غرب ! مقام مقدس پيامبر و اسالم و مكتب بگذريم  
ديپلماسي حاكم بر جهان درصدد تحقق فقه عملي اسـالم          گر و شرق متجاوز و فارغ از          حيله

ها و سينه علما مستور بماند، ضرري متوجه جهانخواران          برآييم واالّ مادامي كه فقه در كتاب      
توانـد درك     نيست و روحانيت تا در همه مسائل و مشكالت حضور فعال نداشته باشد، نمـي              

ها و روحانيت بايد نبض تفكـر         حوزه. كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي نيست        
و نياز آينده جامعه را هميـشه در دسـت خـود داشـته باشـند و همـواره چنـد قـدم جلـوتر از                          

هـاي رايـج اداره امـور مـردم در            چـه بـسا شـيوه     . العمل مناسب باشند    حوادث، مهياي عكس  
 اسـالم   هاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكالت خود بـه مـسائل جديـد                 سال

 .علماي بزرگوار اسالم از هم اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند. دننياز پيدا كن
نكته آخري كه توجه به آن الزم است اينكه روحانيون و علمـا و طـالب بايـد كارهـاي                    
قضايي و اجرايي را براي خود يـك امـر مقـدس و يـك ارزش الهـي بداننـد و بـراي خـود                         

اند بلكه براي اجراي حكـم خـدا حتـي            ند كه در حوزه ننشسته    شخصيت و امتيازي قائل بشو    
اي منـصب     اگـر طلبـه   . انـد   حوزه را رها كرده و مشغول به كارهاي حكومت  اسـالمي شـده             

امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت در امور مسلمين را خالي ببيند و قـدرت اداره هـم در                    
 و يا دلش را فقط بـه هـواي اجتهـاد و             او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئوليت نپذيرد          

شود و هرگـز عـذر او موجـه       درس خوش كند، در پيشگاه خداوند بزرگ يقيناً  مؤاخذه مي          
سـابقه مـردم از روحانيـت را ناديـده            نيست، ما اگر امروز به نظام خدمت نكنيم و استقبال بي          

 از نــصايح و اميــدوارم. بگيــريم، هرگــز فرصــت و شــرايط بهتــر از ايــن را نخــواهيم داشــت
تذكرات مشفقانه اين پدر پير و اين خدمتگزار حقير خـود، دلگيـر نـشده باشـيد و در مظـان                     

من هـم   . استجابت دعا با انفاس قدسيه و با دلهاي منور خود برايم دعا و طلب مغفرت نماييد               
 .كنم هاي علمي غفلت نمي از ياد و دعاي خير براي روحانيت اصيل و حوزه

! خداونــدا. مــا و روحانيــت را در خــدمت بــه ديــن خــود افــزون نمــاتــوان عل! خداونــدا
. هاي علميه، اين سنگرهاي پاسـداري از فقاهـت و اسـالم نـاب را تـا ابـد پابرجـا بـدار            حوزه

. مند فرما ها را از نعم بيكران و رزق حضور خويش بهره    شهداي روحانيت و حوزه   !  خداوندا
هاي شهدايشان صبر و اجـر مرحمـت          به خانواده به جانبازانشان شفا مرحمت كن و       ! خداوندا
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ارزش خـدمت و    ! خداونـدا . مفقودين و اسراشان را هرچه زودتر به اوطانشان برگردان        . فرما
انـك ولـي    «خدمتگزاري به دين خود و به مردم را در دل و ديدگان ما افزون و جاودانه نما                  

 . »النعم
 .اهللا وبركاته ت والسالم عليكم و رحم

 
 

 67  اسفند3 
  روح اهللا الموسوي الخميني
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 به رهبر شوروي  )ره(نامه امام خميني       
 

                                       بسم اهللا الرحمن الرحيم
 جناب آقاي گورباچف، صدر هيأت رئيسه اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي

شـوروي، از آنجـا كـه پـس از روي كـار             با اميد خوشبختي و سعادت براي شما و ملت          
شود كه جنابعالي در تحليل حوادث سياسـي جهـان، خـصوصاً              آمدن شما چنين احساس مي    

ايـد،    در رابطه با مسائل شوروي، در دور جديدي از بازنگري و تحول و برخورد قرار گرفته               
وجب به  و جسارت و گستاخي شما در برخورد با واقعيات جهان چه بسا منشاء تحوالت و م               
هر چنـد  . هم خوردن معادالت فعلي حاكم بر جهان گردد، الزم ديدم نكاتي را يادآور شوم    

ممكن است حيطه تفكر و تصميمات جد يد شما تنها روشي براي حـل معـضالت حزبـي و                   
تان باشد، ولي به همين اندازه هم شهامت تجديـد            اي از مشكالت مردم     در كنار آن حل پاره    
كه ساليان سال فرزندان انقالبي جهان را در حـصارهاي آهنـين زنـداني            نظر در مورد مكتبي     

اي كـه   كنيد، اولـين مـسئله     و اگر به فراتر از اين مقدار فكر مي        . نموده بود قابل ستايش است    
خـدا  «مطمئناً باعث موفقيت شما خواهد شد اين است كه در سياست اسالف خـود دايـر بـر           

ه تحقيقاً بزرگترين و بـاالترين ضـربه را بـر پيكـر مـردم               از جامعه، ك  » دين زدايي « و  » زدايي
كشور شوروي وارد كرده است، تجديد نظر نماييد؛ و بدانيد كه برخورد واقعي بـا قـضاياي                 

هاي ناصحيح و عملكـرد غلـط        البته ممكن است از شيوه    . جهان جز از اين طريق ميسر نيست      
 دنياي غرب رخ بنمايد، ولـي حقيقـت         قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد، باغ سبز       
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هاي كور اقتصادي سوسياليـسم       شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره       . جاي ديگري است  
داري غرب حـل كنيـد، نـه تنهـا دردي از جامعـه       و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه   

بـران كننـد؛ چـرا كـه        ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شـما را ج            خويش را دوا نكرده   
بـست رسـيده اسـت، دنيـاي          امروز اگر ماركسيسم در روشهاي اقتصادي و اجتمـاعي بـه بـن            

 .غرب هم در همين مسائل، البته به شكل ديگر، و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است
مـشكل اصـلي كـشور شـما مـسئله          . جناب آقاي گورباچف، بايـد بـه حقيقـت رو آورد          

همان مـشكلي   . مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست      . آزادي نيست مالكيت و اقتصاد و     
مـشكل اصـلي شـما مبـارزه        . بست كشيده و يا خواهـد كـشيد         كه غرب را هم به ابتذال و بن       

 .طوالني و بيهوده با خدا و مبداء هستي و آفرينش است
جناب آقاي گورباچف، براي همه روشن اسـت كـه از ايـن پـس كمونيـسم را بايـد در                     

هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد؛ چرا كـه ماركسيـسم جوابگـوي هـيچ نيـازي از         زهمو
تـوان بـشريت را از        نيازهاي واقعي انسان نيست؛ چرا كه مكتبي است مادي، و با ماديت نمي            

ترين درد جامعه بشري در غرب و شرق اسـت، بـه              بحران عدم اعتقاد به معنويت، كه اساسي      
 .در آورد

ف، ممكن است شما اثباتاً در بعضي جهات به ماركسيـسم پـشت             حضرت آقاي گورباچ  
ها اعتقاد كامل خودتان را به آن ابراز كنيـد؛ ولـي              نكرده باشيد و از اين پس هم در مصاحبه        

 اولـين ضـربه را بـه كمونيـسم زد؛ و شـما               1رهبر چين . دانيد كه ثبوتاً اينگونه نيست      خود مي 
امروز ديگر چيزي به نام كمونيسم . پيكر آن نواختيدالظاهر آخرين ضربه را بر   دومين و علي  

خواهم كه در شكستن ديوارهاي خياالت ماركسيسم،         ولي از شما جداً مي    . در جهان نداريم  
اميدوارم افتخار واقعي اين مطلب را پيدا كنيد     . نشويد 2گر فتار زندان غرب و شيطان بزرگ      

ونيـسم را از چهـره تـاريخ و كـشور           هاي پوسيده هفتاد سال كژي جهـان كم         كه آخرين اليه  
تپـد    امروز ديگر دولتهاي همسو با شما كه دلشان بـراي وطـن و مردمـشان مـي                . خود بزداييد 

هرگز حاضر نخواهند شد بيش از اين منابع زيرزميني و رو زميني كشورشان را بـراي اثبـات           
ه است،  موفقيت كمونيسم، كه صداي شكستن استخوانهايش هم به گوش فرزندانشان رسيد          

 .مصرف كنند

 
 . مائوتسه تونگ- ١

 . آمريكا- ٢
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 2.لخَبيرهواللّطيف ا

                                                

هاي شما پس از هفتاد       هاي مساجد بعضي از جمهوري      آقاي گورباچف وقتي از گلدسته    
 صـلي اهللا عليـه و آلـه و    –و شهادت به رسالت حضرت ختمي مرتبـت     » اهللا اكبر «سال بانگ   

را از شـوق بـه گريـه        ) ص(گوش رسيد، تمـامي طرفـداران اسـالم نـاب محمـدي                به –سلم  
دانـستم ايـن موضـوع را بـه شـما گوشـزد كـنم كـه بـار ديگـر بـه دو                          م  مي  لذا الز . انداخت
» حـس «بينـي خـويش را    ماديون معيـار شـناخت در جهـان      . بيني مادي و الهي بينديشيد      جهان

قهراً  جهان غيب، ماننـد وجـود خداونـد          . دانند  دانسته و چيزي را كه ماده ندارد موجود نمي        
در حـالي كـه معيـار شـناخت در          . داننـد    افسانه مـي   تعالي و وحي و نبوت و قيامت را يكسره        

باشد، و چيزي كه معقـول باشـد داخـل در قلمـرو               مي» حس و عقل  « بيني الهي اعم از       جهان
لذا هستي اعم از غيب و شـهادت اسـت، و چيـزي كـه               . باشد گرچه محسوس نباشد     علم مي 

اسـتناد دارد،   » مجـرد «طور كه موجـود مـادي بـه          و همان . تواند موجود باشد    ماده ندارد، مي  
 . شناخت حسي نيز به شناخت عقلي متكي است

كند، و به آنان كه بر اين پندارند كه خدا نيست             قرآن مجيد اساس تفكر مادي را نقد مي       
ــي   ــده م ــه دي ــد وگرن ــر    .ش ــري اهللا جه ــي نَ ــك حتّ ــؤمن لَ ــن نُ ــي1لَ ــد  م ــه : فرماي التدركُ

االَبصاُروهويدرك االبصار و
از قرآن عزيز و كريم و استدالالت آن در موارد وحي و نبوت و قيامت بگذريم، كه از                  
نظر شما اول بحث است، اصوالً ميل نداشتم شما را در پيچ و تاب مسائل فالسفه، بخصوص                 

 دو مثال ساده و فطري و وجداني كه سياسـيون هـم             –فقط به يكي    . فالسفه اسالمي، بيندازم  
اين از بديهيات است كه ماده و جـسم هـر چـه             . كنم  اي ببرند بسنده مي     ز آن بهره  توانند ا   مي

يك مجسمه سنگي يا مجسمه مادي انسان هر طرف آن از طرف            . خبر است   باشد از خود بي   
بينيم كه انسان و حيوان از همـه اطـراف            در صورتي كه به عيان مي     . ديگرش محجوب است  

. گذرد؛ در جهان چه غوغايي اسـت        حيطش چه مي  داند كجاست؛ در م     مي. خود آگاه است  
پس، در حيوان و انسان چيز ديگري است كه فوق ماده است و از عالم ماده جدا اسـت و بـا            

انـسان در فطـرت خـود هـر كمـالي را بـه طـور مطلـق                  . ميـرد و بـاقي اسـت        مردن ماده نمـي   
شـد و بـه هـيچ       خواهد قدرت مطلـق جهـان با        دانيد كه انسان مي     و شما خوب مي   . خواهد  مي

اگر عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهـان            . قدرتي كه ناقص است دل نبسته است      

 
 .»آشكارا ببينيمآوريم مگر اينكه خدا را  ما به تو ايمان نمي« : قوم حضرت موسي به ايشان گفت:  سوره بقره55 بخشي از آيه - ١

 .»كند، و او نامرئي و آگاه است كند و او بينندگان را در ك مي را هيچ چشمي درك نمي] خدا[او «: 103 سوره انعام آيه - ٢
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انسان هـر انـدازه     . ديگري هم هست، فطرتاً مايل است آن جهان را هم در اختيار داشته باشد             
دانشمند باشد و گفته شـود علـوم ديگـري هـم هـست، فطرتـاً مايـل اسـت آن علـوم را هـم                      

آن خداوند متعال   .  پس قدرت مطلق و علم مطلق بايد باشد تا آدمي دل به آن ببندد              .بياموزد
برسـد تـا    » حق مطلـق  «خواهد به     انسان مي . است كه همه به آن متوجهيم، گرچه خود ندانيم        

اصوالً اشتياق به زنـدگي ابـدي در نهـاد هـر انـساني نـشانه وجـود جهـان                    . فاني در خدا شود   
ها تحقيـق كنيـد،        اگر جنابعالي ميل داشته باشيد در اين زمينه        .جاويد و مصون ازمرگ است    

توانيد دستور دهيد كه صاحبان اينگونه علوم عالوه بر كتب فالسفه غرب درايـن زمينـه،                  مي
 در حكمـت مـشاء مراجعـه كننـد، تـا       –اهللا عليهما    رحمه  -و بوعلي سينا   هاي فارابي   به نوشته 

ه هرگونه شناختي برآن استوار است، معقول است        روشن شود كه قانون عليت و معلوليت ك       
نه محسوس؛ و ادراك كه معاني كلي و نيز قوانين كلـي كـه هرگونـه اسـتدالل بـرآن تكيـه                      

 در حكمـت    –اهللا عليه     رحمه – دارد، معقول است نه محسوس، و نيز به كتابهاي سهروردي           
وجود مادي ديگر به نـور      اشراق مراجعه نموده، و براي جنابعالي شرح كنند كه جسم و هر م            

باشـد نيازمنـد اسـت؛ و ادراك شـهوديِ ذات انـسان از حقيقـت                  صرف كه منزه از حس مي     
و از اســاتيد بــزرگ بخواهيــد تــا بــه حكمــت متعاليــه . خــويش مبــرا از پديــده حــسي اســت

 مراجعـه نماينـد،     –رضوان اهللا تعالي عليه و حشره اهللا مع النبيين والصالحين             -صدرالمتألهين
حقيقت علم همانا وجودي است مجرد از ماده، و هرگونه انديشه از ماده             : ا معلوم گردد كه   ت

 . منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد
الـدين ابـن عربـي نـام          كـنم و از كتـب عرفـا و بخـصوص محـي              ديگر شما را خسته نمي    

نـد از خبرگـان   برم؛ كه اگر خواسـتيد از مباحـث ايـن بزرگمـرد مطلـع گرديـد، تنـي چ               نمي
تيزهوش خود را كه در اينگونه مسائل قوياً دست دارند، راهي قم گردانيد، تـا پـس از چنـد              
سال با توكل به خدا از عمق لطيف باريكتر ز موي منازل معرفت آگاه گردند، كه بدون اين      

 .سفر آگاهي از آن امكان ندارد
خـواهم    ت، از شـما مـي     جناب آقاي گورباچف،اكنون بعد از ذكر ايـن مـسائل و مقـدما            

و اين نه به خاطر نياز اسالم و مسلمين         . درباره اسالم به صورت جدي تحقيق و تفحص كنيد        
تواند وسـيله راحتـي و        به شما، كه به جهت ارزشهاي واال و جهان شمول اسالم است كه مي             

نگرش جـدي بـه اسـالم       . نجات همه ملتها باشد و گره مشكالت اساسي بشريت را باز نمايد           
ممكن است شما را براي هميشه از مسئله افغانستان و مـسائلي از ايـن قبيـل در جهـان نجـات          
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ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان كشور خود دانسته و هميشه خود را در سرنوشـت                . دهد
هـاي شـوروي،    با آزادي نسبي مراسم مذهبي در بعـضي از جمهـوري      . دانيم  آنان شريك مي  

راسـتي مـذهبي    . كنيد كه مذهب مخدر جامعـه اسـت         ينگونه فكر نمي  نشان داديد كه ديگر ا    
كه ايران را در مقابل ابرقدرتها چـون كـوه  اسـتوار كـرده اسـت مخـدر جامعـه اسـت؟ آيـا                   
مذهبي كه طالب اجراي عدالت در جهان و خواهان آزادي انـسان از قيـود مـادي و معنـوي                    

هـاي مـادي و معنـوي         رمايهاست مخدر جامعه است؟ آري، مـذهبي كـه وسـيله شـود تـا سـ                
كشورهاي اسالمي و غيراسالمي، در اختيار ابرقدرتها و قـدرتها قـرار گيـرد و بـر سـر مـردم            

ولي اين ديگـر مـذهب واقعـي    . فرياد كشد كه دين از سياست جدا است مخدر جامعه است         
 .نامند مي» مذهب امريكايي«نيست؛ بلكه مذهبي است كه مردم ما آن را 

كـنم كـه جمهـوري اسـالمي ايـران بـه عنـوان بزرگتـرين و                    اعالم مـي   در خاتمه صريحاً  
و . تواند خالء اعتقادي نظـام شـما را پرنمايـد           قدرتمندترين پايگاه جهان اسالم به راحتي مي      

در هر صورت، كشور ما همچون گذشته به حسن همجواري و روابط متقابل معتقد اسـت و                 
 . شمارد آن را محترم مي

 
             .بع الهديوالسالم علي من ات
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 )ره(مالقات امام      
 

 با  وزير امور خارجه شوروي
 

در اين ديدار وزير امور خارجه شوروي ضمن تسليم پيام كتبي ميخائيل گوربـاچف بـه    [
 .امام امت محتواي اين پيام را  به استحضار امام خميني رساند

 :در اين ديدار ابتدا شواردنادزه گفت
. ار متشكرم از اين فرصتي كه براي مالقات با شـما بـه دسـت آوردم               از حضرت امام بسي   

سـعي  . مأموريت دارم پيام جوابيه ميخائيل سرگئي گورباچف را تـسليم حـضرت امـام كـنم               
ابتـدا  . خواهم كـرد بـه طـور خيلـي مختـصر محتـواي ايـن پيـام را بـراي شـما عنـوان نمـايم                 

بـين رهبـران كـشور مـا يـك پديـده            هـا    خواستم عرض كنم كه خود واقعيات تبادل پيام         مي
اعتقاد ما بر اين است كه شرايط پيش آمده اسـت تـا             . منحصر به فرد در روابط فيمابين است      

هـا در     بـراي همكـاري    ،روابط فيمابين دو كشور ما وارد يك مرحلـه كيفـي جديـدي شـود              
 .ها تمامي زمينه

اب به دبيركـل كميتـه   كنند كه پيام جنابعالي خط   آقاي گورباچف در پيام خود اشاره مي      
 .مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي از مفاهيم فراوان سرشار است

شـكي نيـست    . تمامي اعضاي هيأت رهبري شوروي متن پيام جنابعالي را مطالعه كردنـد           
اما . اي اتفاق نظر داريم اما مواردي هم است كه ما اختالف نظر داريم              كه ما در موارد عمده    

 .اين مهم نيست
آقـاي گوربـاچف عقيـده      .  شما مالحظات عميق راجع به سرنوشت بشريت دارد        در پيام 

هـا بايـد يـاور يكـديگر باشـند تـا        دارند كه ما در مهمترين مورد اتفاق نظر داريم يعني انسان      
ها متحد نـشوند خطـر فاجعـه بـراي بـشريت             چنانچه انسان . بشريت فناناپذيري به خود بگيرد    
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هـا    براي به وجود آوردن چنين فاجعه توسـط خـود انـسان            وجود دارد، چون امكانات بالقوه    
 .ايجاد شده است

اي  آقاي گورباچف معتقد است كه مبارزه در راه نيل به يك دنياي عاري از سالح هسته 
 .هاست و آزاد از زور وظيفه تمامي ملت

هـاي   و اما راجع به سياسـت خـارجي اتحـاد شـوروي، هـدف مـا تعمـيم رجحـان ارزش                
اي و چـه      ها برتمامي منافع ديگـر چـه طبقـه         ها و برتري اين ارزش     مامي ملت مشترك براي ت  

 .ملي است
نيـت رهبـري ايـران        هاي امام راجع به حسن     نويسد كه حرف    آقاي گورباچف به شما مي    

جهت داشتن روابط حسنه و حسن همجواري با اتحاد شوروي بـا واكـنش خـوب از طـرف                   
 يك مرز بسيار طوالني هـستيم همچـون داراي          ما  داراي  . رهبران شوروي مواجه شده است    

 .سنن ديرينه مناسبات و روابط فرهنگي بين دو ملت هستيم
يعني بر پايه اصول احتـرام  . ما اساس خوبي داريم براي استمرار مناسبات ما بر پايه جديد     
 .متقابل، تساوي حقوق و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر

المللي، ما پيرو يك اصـل اساسـي هـستيم            ياست بين نويسد كه در س     آقاي گورباچف مي  
نتيجتاً كشور ما و تمامي ملت      . يعني اصل احترام به آزادي انتخاب براي هر انسان و هر ملت           

استبداد شاهنشاهي در ايران مـردم خـود        . ما از انقالب بزرگ شما حسن استقبال كرده است        
كرده و شرافت و آبروي ملت خـود          ه مي را استثمار كرده و از روشهاي واقعاً بربريت استفاد        

انقالب شما انتخـاب ملـت شـما بـوده     . را پايمال كرده براي جلب رضايت نيروهاي خارجي 
 .كنيم است و ما از اين انتخاب هميشه پشتيباني كرده و مي

نويسند كه ملت ما نيز انتخاب خود را به عمل آورده و   آقاي گورباچف در پيام خود مي     
هــاي  در رهگــذر مــا هــم مــشكالت بزرگــي بــود و هــم موفقيــت.  بــود1917ايــن در ســال 

هم اشتباهات وخيمي بوده است و نقض حقوق بشر هم بوده كه ما ايـن   ] و[چشمگيري بوده   
رغم تمامي مشكالت مـا از   علي. كنيم كنيم و آن را محكوم مي       اشتباهات خود را اصالح مي    

 . مردم راست بوده استدستاوردهاي خود توانستيم دفاع كنيم چون انتخاب
خواستم به استحضارتان برسـانم كـه مـسئله آزادي انتخـاب در دسـتور روز زنـدگي                    مي

ما براي خود سئوالي داريم چرا كه راه براي ادامه رهگـذر پيـدا              . المللي كنوني نيز هست     بين
ه نفـع راه    انتخاب ما ب  . آيا اين راه ما راه كهنه و دگماتيك باشد يا راه جديد و انقالبي             : كنيم
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آميـز بـدون سـنگرها و         دوم است، ما در كشورمان انقالب داريم، اما يك انقـالب مـسالمت            
خواستيم كه حضرت امام بدانند كه در كشور ما رونـد تجديـد و                بدون توسل به زور، ما مي     

هاي ما و طـرز تفكـر مـا و            بازسازي اقتصادي و سياسي، تجديد ارزيابي     . بازسازي ادامه دارد  
 .رياتي كه ما قبالً داشتيمتجديد نظ

 فكـر  ،كند كه تحوالت عظيمي در جهـان اخيـراً پديـد آمـده      آقاي گورباچف اشاره مي   
 .شود گفت كه ما  در آستانه يك نظام جديد اقتصادي و سياسي قرار داريم كنيم مي مي

اي از بـين      هـاي هـسته    هاي بسيار مهم به امضاء رسيده است يك كـالس از سـالح             توافق
 .رود مي

دورنماي خوبي براي از بين بردن سالح شيميايي باز شده است و همين طـور دورنمـاي                 
ها نيست،  اين     ها، اما اين يك هديه امپرياليست      خوبي براي جلوگيري از تقابل نظامي دولت      

 .هاست و اراده زمان است اراده ملت
فاجعه بشريت  چاره ديگري وجود ندارد، مسابقه تسليحاتي و آوردن آن به فضا منجر به              

 .رسند در مناطق مختلف دنيا مناقشات خونين دارند به پايان مي. خواهد بود
كنـيم، بـراي همكـاري بـا          ما از خاتمه جنگ ايران و عراق با صراحت حسن استقبال مي           

 .شما جهت استحكام صلح در خاورميانه و نزديك تمامي جهان آمادگي داريم
منظـورم حـضور نظـامي    . نگرانـي مـا اسـت   حضور وسيع نظامي در خلـيج فـارس مـورد     

اين پديـده بـسيار خطرنـاك اسـت و بايـد آن را بـه اتمـام                  . كشورهاي خارج از منطقه است    
 .رساند

خواهيم با موفقيت در امر حل وفصل عادالنه مناقشه افغانستان نيز با شما همكـاري                 ما مي 
ودشان بدون دخالت از    خوبي داشته باشيم، بگذاريم كه مردم افغانستان سرنوشت خود را خ          

 .خارج تعيين نمايند
 ايـشان اظهـار آمـادگي    ،يـك نكتـه ديگـر از پيـام آقـاي گوربـاچف       : شواردنادزه افزود 

هايي كـه مـا قـبالً         هاي ما در زمينه    هاي اقتصادي و همكاري    كنند براي گسترش همكاري     مي
 .هاي خوبي داشته بوديم همكاري

ها، نمايندگان محافل اجتمـاعي و روحـانيون         انسانها بين    ما براي برقراري و ادامه تماس     
 .نيز آمادگي داريم
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دعوت جنابعالي براي انجام سفر به قم به آگاهي علماي اسالم كشور ما رسيد، ترديـدي           
 .نداريم كه آنها از اين دعوت جنابعالي استفاده خواهند كرد

يــام آقــاي ايــن بــود محتــواي اصــلي پ: در پايــان، فرســتاده ويــژه رهبــر شــوروي گفــت
 .رسانند ايشان بهترين آرزوها و سالم خود را به جنابعالي مي. گورباچف

 .]ايشان خواهان طول عمر جنابعالي به نفع و سعادت ملت ايران هستند
خواستم جلوي شما يك فضاي       شاءاهللا سالمت باشند، ولي به ايشان بگوييد كه من مي          ان

 .بزرگتر باز كنم
اي بـه دنيـاي بـزرگ، يعنـي           خواسـتم دريچـه     من مـي  :] نددر خاتمه حضرت امام فرمود    [

دنياي بعد از مرگ كه دنياي جاويد است را براي آقاي گورباچف باز نمايم و محور اصلي                 
 .اميدوارم بار ديگر ايشان در اين زمينه تالش نمايند. پيام من آن بود

رحــسن حــضرت امــام از خــروج نيروهــاي شــوروي از افغانــستان اســتقبال كردنــد، و ب [
هاي غـرب و خـروج        همجواري و توسعه مناسبات قوي در ابعاد مختلف در مقابله با شيطنت           

نيروهاي بيگانه از خليج فارس تأكيد و آرزو كردنـد تـا مـردم شـوروي و ايـران هميـشه در                      
 .]صلح و آرامش زندگي كنند
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  )ره(پيام امام      
 598بول قطعنامه خونين مكه و قحادثه به مناسبت سالگرد 

 
 

                                           بسم اهللا الرحمن الرحيم
 . لَقَد صدق اللُه رسوله الرّء يا بِالَحقُ لَتد خُلُنََّ المسجِدالحرام ان شاءاهللا آمنينَ

 
 دفاع و زائران مؤمن و      رحمانه حجاج بي    رغم گذشت يك سال از كشتار فجيع و بي          علي

موحد به وسيله نوكران امريكا و سفاكان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلـق خـدا در بهـت و                 
آل سعود با كشتن ميهمانان خدا و به خاك و خون كشيدن بهترين بندگان حـق نـه                  . حيرتند

تنها حرم را، كه جهان اسـالم را آلـوده بـه خـون شـهيدان نمـود و مـسلمانان و آزادگـان را                         
 .عزادار ساخت

ان جهان در سال گذشته و براي اولين بار عيد قربان را با شهادت فرزندان ابراهيم                مسلمان
 كه دهها بار از مصاف با جهانخواران و اذناب آنان برگشته بودند، در مسلخ – عليه السالم –

مريكا و آل سعود، بر خالف راه و        آو بار ديگر    . عشق و در مناي رضايت حق جشن گرفتند       
هـا    پنـاه مـا كـشته       ان و مردان، از مادران و پدران شهيد، از جانبـازان بـي            رسم آزادگي، از زن   

جان سـالخوردگان و   گرفتند؛ و در آخرين لحظات نيز با ناجوانمردي و قساوت بر پيكر نيمه            
انتقام از چه   . بردهان تشنه و خشكيده مظلومان ما تازيانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند              

ي؟ انتقام از كساني كه از خانه خويش به سوي خانه خدا و خانه مـردم                كساني و از چه گناه    
انتقام از كساني كه سالها كوله بار امانت و مبـارزه را بـردوش كـشيده                ! هجرت نموده بودند  
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گـشتند؛ شـاه      شكني برمي    از بت  – عليه السالم    –انتقام از كساني كه همچون  ابراهيم        . بودند
  ....يكا را شكسته بودند؛ كفر و نفاق را خرد كرده بودندمرآرا شكسته بودند؛ شوروي و 

ملت عزيز و دالور ايران مطمئن باشند كه حادثه مكه منشاء تحوالت بزرگـي در جهـان                 
هاي فاسد كشورهاي اسالمي و طرد روحاني         كن شدن نظام    اسالم و زمينه مناسبي براي ريشه     

حماسه برائت از مـشركان نگذشـته اسـت،         و با اينكه بيشتر از يك سال از         . نماها خواهد بود  
نقـاط  اقصي  هاي پاك شهداي عزيز ما در تمامي جهان پيچيده و اثرات آن را در                عطر خون 

آيـا دنيـا تـصور      . حماسه مردم فلسطين يـك پديـده تـصادفي نيـست          . كنيم  عالم مشاهده مي  
ه آرمـاني   اند و هم اكنون مـردم فلـسطين بـه چـ             كند كه اين حماسه را چه كساني سروده         مي

ها مقاومت   محابا و با دست خالي در برابر حمالت وحشيانه صهيونيست           اند كه بي    تكيه كرده 
گرايي است كه از وجود آنان دنيايي از صالبت آفريده است؟             كنند؟ آيا تنها آواي وطن      مي

آيا از درخت سياست بازان خود فروخته است كه بر دامن فلسطينيان ميوه استقامت و زيتون                
ريزد؟ اگر اين چنين بود، اينها كه سالهاست در كنار فلسطينيان و به نـام ملـت                    و اميد مي   نور

اسـت، ايـن همـان فريـاد ملـت        » اهللا اكبـر  «شكي نيست كه اين آواي      ! اند  فلسطين نان خورده  
و ايـن تحقـق     . ماست كه در ايران شاه را و در بيت المقدس غاصبين را بـه نوميـدي كـشاند                 

است كه ملت فلسطين در تظاهرات حج دوشـادوش خـواهران و بـرادران              همان شعار برائت    
» مـرگ برآمريكـا، شـوروي و اسـرائيل        «ايراني خود فرياد رساي آزادي قدس را سـر داد و            

گفت؛ و بر همان بستر شهادتي كه خون عزيزان ما بر آن ريخته شد او نيز با نثار خـون و بـه                       
و ديـديم   . ده خود را از راه برائت مـا يافـت         آري، فلسطيني راه گم كر    . رسم شهادت آرميد  

كه در اين مبارزه چطور حصارهاي آهنين فرو ريخت، و چگونه خون بر شمشير و ايمان بـر        
اسـرائيل در تـصرف از نيـل تـا فـرات              كفر و فرياد بر گلوله پيروز شد؛ و چطور خواب بنـي           

مـا  » يه والغربيـه  الشَـرق «آشفته گـشت، و دوبـاره كوكـب دريـه فلـسطين از شـجره مباركـه                  
هاي وسيعي در سراسر جهـان بـراي بـه سـازش           گونه كه فعاليت    و امروز به همان   . برافروخت

هـاي خـشم ملـت          كشيدن ما با كفر و شرك در جريان اسـت، بـراي خـاموش كـردن شـعله                 
و ايـن تنهـا يـك نمونـه از پيـشرفت انقـالب              . مسلمان فلسطين نيز به همان شكل ادامـه دارد        

كه معتقدين به اصول انقالب اسالمي ما در سراسر جهان رو به فزوني نهـاده               و حال آن  . است
كنيم و هم آنهايي كه بـا مركّـب           هاي بالقوه انقالب خود تلقي مي       است و ما  اينها را سرمايه      

گويند و  كنند و با سروجان دعوت انقالب را لبيك مي خون طومار حمايت از ما را امضا مي    
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امـروز جنـگ حـق و باطـل،         . مه جهان را به دست خواهند گرفت      به ياري خداوند كنترل ه    
درد شـروع     هـا و مـرفهين بـي        جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار، و جنگ پابرهنه          

و من دست و بازوي همه عزيزاني كه در سراسـر جهـان كولـه بـار مبـارزه را بـر         . شده است 
بوسـم؛ و   انـد مـي   لمين را نمـوده اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالي عزت مـس           دوش گرفته 

و بـه ملـت     . كنم  هاي آزادي و كمال نثار مي       سالم و درودهاي خالصانه خود را به همه غنچه        
خداونـد آثـار و بركـات معنويـت شـما را بـه جهـان                : كنم  عزيز و دالور ايران هم عرض مي      

ت و  صادر نموده است؛ قلبها و چشمان پرفروغ شما كـانون حمايـت از محرومـان شـده اسـ                  
البتـه همـه   . تان جهانخواران چپ و راسـت را بـه وحـشت انداختـه اسـت           شراره كينه انقالبي  

دانيم كه كشور ما در حال جنگ و انقالب سختيها و مشكالتي را تحمل كـرده و كـسي                     مي
مدعي آن نيست كه طبقات محـروم و ضـعيف و كـم درآمـد و خـصوصاً اقـشار كارمنـد و                       

دي نيستند؛ ولي آن چيزي كه همـه مـردم مـا فراتـر از آن را                 اداري، در تنگناي مسائل اقتصا    
اند كـه تحمـل    مردم ايران ثابت كرده. كنند مسئله حفظ اسالم و اصول انقالب است فكر مي 

گرسنگي و تشنگي را دارند، ولي تحمل شكـست انقـالب و ضـربه بـه اصـول آن را هرگـز              
ن حمالت تمـامي جهـان كفـر    ملت شريف ايران هميشه در مقابل شديدتري     . نخواهند داشت 

 .عليه اصول انقالب خويش مقاومت كرده است كه در اينجا مجال ذكر همه آنها نيست
آيا ملت دالور ايران در مقابل جنايات متعدد آمريكـا در خلـيج فـارس اعـم از حمايـت              

هـا و سـرنگوني       هـا و قـايق      نظامي و اطالعاتي به عراق و حمله بـه سـكوهاي نفتـي و كـشتي               
ي مسافربري مقاومت نكرده است؟ آيا ملت ايران در جنگ ديپلماسي شرق و غرب              هواپيما

المللي مقاومت نكرده است؟ آيـا ملـت شـجاع         عليه خود و ايجاد بازيهاي سياسي مجامع بين       
ايران در مقابل جنگ اقتصادي، تبليغـاتي، روانـي و حمـالت ددمنـشانه عـراق بـه شـهرها و                     

انهاي مكرر شيميايي عراق در ايران و حلبچه، مقاومـت  باران مناطق مسكوني و بمبار     موشك
ها و زراندوزي و احتكـار       نكرده است؟ آيا ملت عزيز ايران در مقابل توطئه منافقين و ليبرال           

داران و حيله مقدس مĤبان مقاومت نكرده است؟ آيا همـه ايـن حـوادث و جريانـات                    سرمايه
ر نبود حـضور مـردم، هـر يـك از ايـن             براي ضربه زدن به اصول انقالب نبوده است؟ كه اگ         

گذاريم كه ملت ايران را  كه خدا را سپاس مي. توانست به اصول نظام ضربه بزند    ها مي   توطئه
 .ها را ترك نگويد موفق نمود تا با قامتي استوار به رسالت خود عمل كند و صحنه
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انـد    دريافتهملت عزير ما كه مبارزان حقيقي و راستين ارزشهاي اسالمي هستند، به خوبي       
كننـد مبـارزه در راه اسـتقالل و     كه مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست؛ و آنها  كه تصور مـي     

طلبـي منافـات نـدارد بـا الفبـاي            داري و رفـاه     آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سـرمايه       
نـصيحت  درد بـا      كنند سرمايه داران و مرفهان بي       و آنهايي هم كه تصور مي     . اند  مبارزه بيگانه 

كننـد،    شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا بـه آنـان كمـك مـي                  و پند و اندرز متنبه مي     
طلبـي، بحـث      بحث مبارزه و رفـاه و سـرمايه، بحـث قيـام و راحـت              . كوبند  آب در هاون مي   

و تنها آنهـايي  . شوند اي است كه هرگز با هم جمع نمي        جويي دو مقوله    دنياخواهي و آخرت  
فقـرا و   . ا ما هـستند كـه درد فقـر و محروميـت و استـضعاف را چـشيده باشـند                   تا آخر خط ب   

مـا بايـد تمـام    . هـا هـستند   بـضاعت گرداننـدگان و برپادارنـدگان واقعـي انقـالب           متدينين بي 
تالشمان را بنماييم تا به هر صورتي كـه ممكـن اسـت خـط اصـولي دفـاع از مستـضعفين را                       

اي از خدا بـي خبـر بـراي از بـين               بايد بدانند كه عده    مسئولين نظام ايرانِ انقالبي   . حفظ كنيم 
بردن انقالب هر كس را كه بخواهد براي فقرا و مستمندان كار كند و راه اسالم و انقالب را 

بايد خدا  . از اين اتهامات نبايد ترسيد    . خوانند  مي» التقاطي«و  » كمونيست« بپيمايد فوراً او را     
ش خود را در جهت رضايت خدا و كمك به فقرا به كار             را در نظر داشت، و تمام هم و تال        

ها افرادي را براي شكست  مريكا و استكبار در تمامي زمينه     آ. گرفت و از هيچ تهمتي نترسيد     
ها مقدس نماها را كه خطـر  آنـان را      ها و دانشگاه    انقالب اسالمي در آستين دارند، در حوزه      

رشان از درون محتـواي انقـالب و اسـالم را نـابود       اينان با تزوي  . ام  بارها و بارها گوشزد كرده    
ديـن معرفـي      هاي حق به جانـب و طرفـدار ديـن و واليـت همـه را بـي                   اينها با قيافه  . كنند  مي
و همچنين كساني ديگر كه بدون استثنا به هر چـه         . بايد از شرّ اينها به خدا پناه بريم       . كنند  مي

نمايند راهي    مريكايي معرفي مي  آا را اسالم    كنند و اسالم آنه     روحاني و عالم است حمله مي     
. شـود   پويند كه خداي ناكرده به شكست اسالم ناب محمدي منتهي مي            بس خطرناك را مي   

 .ما براي احقاق حقوق فقرا در جوامع بشري تا آخرين قطره خون دفاع خواهيم كرد
 و مـسلمانان در يـك تـشكيالت       . امروز جهان تشنه فرهنگ اسالم نـاب محمـدي اسـت          

امـروز  . بزرگ اسالمي رونق و زرق و برق كاخهـاي سـفيد و سـرخ را از بـين خواهنـد بـرد                     
هـا و     برابر همه تـوپ    درخميني آغوش و سينه خويش را براي تيرهاي بال و حوادث سخت             

هاي دشمنان باز كرده است و همچون همه عاشقان شـهادت، بـراي درك شـهادت                 موشك
و مـا بايـد در   . شناسد است، و جغرافيا و مرز نميجنگ ما جنگ عقيده    . كند روزشماري مي 
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ان شـاءاهللا ملـت     . مان بسيج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه انـدازيم             يعتقادجنگ ا 
هـاي جنـگ را بـه شـيريني           بزرگ ايران با پشتيباني مادي و معنوي خود از انقـالب، سـختي            

التر از اينكه ملت بزرگ ايـران       و چه شيريني با   . كند  شكست دشمنان خدا در دنيا جبران مي      
چـه شـيريني بـاالتر از اينكـه ملـت ايـران            . مثل يك صاعقه بر سر آمريكا فرود آمـده اسـت          

مريكا را در   آهاي نظام ستمشاهي را نظاره كرده است و شيشه حيات             سقوط اركان و كنگره   
فـاق و   هـاي ن    و چه شـيريني بـاالتر از اينكـه مـردم عزيزمـان ريـشه              . اين كشور شكسته است   

و ان شـاءاهللا شـيريني تمـام ناشـدني آن را در جهـان               . انـد   گرايي و التقـاط را خـشكانيده        ملي
نه تنها كساني كه تا مقام شهادت و جانبازي و حضور در جبهه پيش              . آخرت خواهند چشيد  

اند، بلكه آنهايي كه در پشت جبهه با نگـاه محبـت بـار و بـا دعـاي خيـر خـود جبهـه را                رفته
خوشـا بـه حـال      . انـد   اند از مقام عظيم مجاهدان و اجر بزرگ آنـان بهـره بـرده               هتقويت نمود 

 !  عليه السالم–خوشا به حال وارثان حسين ! مجاهدان
اي نيست كه بشود با پيـروزي يـا           مريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله        آاذناب  

گي و سيروسـلوك در     مقام شهادت، خود اوج بند    . هاي نبرد مقايسه شود     شكست در صحنه  
نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكـشانيم كـه بگـوييم در عـوض         . عالم معنويت است  

تمامي اينها خياالت باطل    . شهادت فرزندان اسالم تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد          
 گراهـا تـصور نمودنـد مـا هـدفمان پيـاده       ملـي . ما هدفمان باالتر از آن اسـت      . گراهاست  ملي

گـوييم تـا شـرك و        مـا مـي   . الملل اسالمي در جهان فقر و گرسنگي است         كردن اهداف بين  
ما بـر سـر شـهر و مملكـت بـا كـسي       . و تا مبارزه هست، ما هستيم. كفر هست، مبارزه هست   

را بـر قلـل رفيـع كرامـت و بزرگـواري بـه              » الاله االاهللا «ما تصميم داريم پرچم     . دعوا نداريم 
ام، و اي نيروهاي مردمي، هرگز      ي فرزندان ارتشي و سپاهي و بسيجي      پس ا . اهتزاز درآوريم 

از دست دادن موضعي را با تأثر و گرفتن مكاني را با غرور و شادي بيان نكنيد كـه اينهـا در                      
 .برابر هدف شما به قدري ناچيزند كه تمامي دنيا در مقايسه با آخرت

 مفقـودين، و معلـولين مـا توجـه          پدران و مادران و همسران و خويشاوندان شهدا، اسـرا،         
. انـد كـم نـشده اسـت     داشته باشند كه هيچ چيـزي از آنچـه فرزنـدان آنـان بـه دسـت آورده       

. پيروزي و شكست براي آنها فرقي نـدارد       . فرزندان شما در كنار پيامبر اكرم و ائمه اطهارند        
غييـر نكـرده    كمربندهاتان را ببنديد كه هـيچ چيـز ت        . هاي آينده است   امروز روز هدايت نسل   

و ديـروز خـدا آن گونـه خواسـته        . امروز روزي است كه خدا اين گونه خواسته است        . است
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ولي خواست خدا هر چه هست مـا        . شاءاهللا روز پيروزي جنود حق خواهد بود       و فردا ان  . بود
و تنها به همـين     . و ما تابع امر خداييم؛ و به همين دليل طالب شهادتيم          . در مقابل آن خاضعيم   

البتـه بـراي اداي تكليـف همـه مـا           . رويـم    است كه زير بار ذلت و بندگي غيرخدا نمـي          دليل
موظفيم كه كارها و مسائل مربوط به خودمان را به بهترين وجه و بـا درايـت و دقـت انجـام                      

ما براي حفظ موجوديـت اسـالم در        . ايم  دانند كه ما شروع كننده جنگ نبوده        همه مي . دهيم
و اين ملت مظلـوم ايـران اسـت كـه همـواره مـورد حملـه                 . ايم  كردهجهان تنها از خود دفاع      

هـاي سياسـي و نظـامي و فرهنگـي و      گـاه  جهانخواران بوده است؛ و اسـتكبار از همـه كمـين          
انقالب اسـالمي مـا تـا كنـون كمينگـاه شـيطان و دام               . اقتصادي خود به ما حمله كرده است      

و سـرمايه داران و وابـستگان آنـان توقـع           جهـانخواران   . ها نشان داده است    صيادان را به ملت   
و . دارند كه ما شكسته شدن نونهاالن و به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنيم و هشدار ندهيم                

حال آنكه اين وظيفه اوليه ما و انقالب اسالمي ماست كه در سراسر جهان صال زنيم كـه اي              
 نگـاه كنيـد كـه در كنـار          بيدار شويد و بـه اطـراف خـود        ! اي غفلت زدگان  ! خواب رفتگان 

و نيـز فريـاد كـشيم       ! برخيزيد كه اينجا جـاي خـواب نيـست        . ايد  هاي گرگ منزل گرفته     النه
انـد، و تـا       مريكا و شوروي در كمين نشسته     آ! سريعاً قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد نيست        

يل راستي اگر بـسيج جهـاني مـسلمين تـشك         .  كاملتان از شما دست برنخواهند داشت      ينابود
 صـلي   –شده بود، كسي جرأت اين همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوي رسـول اهللا                 

  داشت؟–اهللا عليه و آله و سلم 
امروز يكي از افتخارات بزرگ ملت ما اين است كه در برابر بزرگترين نمايش قدرت و 

بـه  و اينجانـب    . آرايش ناوهاي جنگي آمريكا و اروپا در خلـيج فـارس صـف آرايـي نمـود                
كـنم كـه تـا ديـر نـشده و در بـاتالق مـرگ فـرو                    هاي آمريكايي و اروپايي اخطـار مـي         نظام
و هميشه اين گونه نيست كه هواپيماهاي مسافربري مـا  . ايد، از خليج فارس بيرون رويد     نرفته

توسط ناوهاي جنگي شما سرنگون شود؛ كه ممكن است فرزندان انقـالب ناوهـاي جنگـي                
 .ليج فارس بفرستندشما را به قعر آبهاي خ

گويم كه همه شـما       هاي منطقه، خصوصاً به عربستان و كويت مي        ها و حكومت   به دولت 
و ما تا بـه حـال   . آفريند شريك جرم خواهيد بود ها و جناياتي كه آمريكا مي در ماجراجويي 

ور نـشود، دسـت بـه عملـي           ثباتي كامل غوطه    از اينكه همه منطقه در كام آتش و خون و بي          
آميز ريگان مطمئناً حوادث غيرمنتظـره و عواقـب خطرنـاكي را              ولي حركات جنون  . ايم  نزده
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خودتـان  . ايد  شما اطمينان داشته باشيد كه در اين برگ جديد بازنده         . كند  بر همه تحميل مي   
اگر ديـن نداريـد،     . و كشور و مردم اسالمي را در برابر آمريكا اين قدر ذليل و ناتوان نكنيد              

 .اشيدالاقل آزاده ب
هاي نور و اميد بـه روي همـه مـسلمانان             بحمداهللا از بركت انقالب اسالمي ايران در يچه       

رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبـار مـرگ و نـابودي را برسـر                جهان باز شده است؛ و مي     
 .همه مستكبران فرو ريزد

ا نكته مهمي كه همه ما بايد به آن توجـه كنـيم و آن را اصـل و اسـاس سياسـت خـود بـ                         
بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنان ما و جهانخواران تـا كـي و تـا كجـا مـا را تحمـل                        

به يقين آنان مرزي جز عـدول از        . كنند و تا چه مرزي استقالل و آزادي ما را قبول دارند             مي
به گفته قرآن كريم، هرگز دسـت  . شناسند مان نمي هاي معنوي و الهي ها و ارزش  همه هويت 

ما چه بخواهيم و    . تان برگردانند   دارند مگر اينكه شما را از دين         ستيز با شما برنمي    مقاتله و  از
مان خواهند بود تا هويت دينـي و          ها و آمريكا و شوروي در تعقيب       چه نخواهيم صهيونيست  

بعضي مغرضين ما را بـه اعمـال سياسـت نفـرت و كينـه               . دار نمايند   مان را لكه    شرافت مكتبيِ 
مورد و    هاي بي  دهند؛ و با دلسوزي     هاني توصيف و مورد شماتت قرار مي      توزي در مجامع ج   

هـا شـده اسـت و از چـشم      گويند جمهوري اسالمي سبب دشـمني  هاي كودكانه مي   اعتراض
اين سئوال پاسـخ داده شـود       ] به[ كه چه خوب است     ! شان افتاده است    غرب و شرق و ايادي    

هـا و    لت ايران، در چـه زمـاني نـزد غربـي          هاي جهان سوم و مسلمانان، و خصوصاً م        كه ملت 
 ! اند اعتبار شده اند كه امروز بي ها احترام و اعتبار داشته شرقي

آري، اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسالمي و انقالبي خود عدول كند و خانـه                  
، آن  را با دستهاي خود ويران نمايـد       – عليهم السالم    –عزت و اعتبار پيامبر و ائمه معصومين        

فرهنـگ بـه      وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان يـك ملـت ضـعيف و فقيـر و بـي                   
رسميت بشناسند؛ ولي در همان حدي كه آنها آقا باشند ما نـوكر، آنهـا ابرقـدرت باشـند مـا           

 بـا هويـت     يخوار و حافظ منـافع آنهـا؛ نـه يـك ايرانـ              ضعيف؛ آنها ولي و قيم باشند ما جيره       
اش را آمريكا وشوروي صـادر كنـد؛ ايرانـي كـه              بلكه ايراني كه شناسنامه    اسالمي؛   –ايراني  

ارابه سياست آمريكا يا شوروي را بكشد و امروز همه مصيبت و عـزاي آمريكـا و شـوروي                    
شرق و غرب در اين است كه نه تنها ملت ايران از تحت الحمايگي آنان خارج شده اسـت،                   

هـاي    كنتـرل و حـذف سـالح      . كنـد   دعوت مـي  كه ديگران را هم به خروج از سلطه جباران          
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هاست، ولي ايـن نيـز       مخرّب از جهان اگر با حقيقت و صداقت همراه بود خواسته همه ملت            
مريكـا و  آهـاي سـران    و اين همان چيزي است كـه اخيـراً از گفتـه     . يك فريب قديمي است   

شـرق و   هاي سياسيون آنها آشكار گرديده است كه مراودات اخيـر سـران               شوروي و نوشته  
ها و محـرومين      غرب به خاطر مهار بيشتر جهان سوم و در حقيقت جلوگيري از نفوذ پابرهنه             

ما بايد خود را آماده كنيم تا در برابر       . حدو مرز سرمايه داران است      هاي بي   در جهانِ مالكيت  
 انـساني بـا همـان نـام و نـشان اسـالم و               –جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسـالمي          

.  ما تشكيل شود؛ و آقايي و سروري محرومين و پابرهنگان جهان جشن گرفتـه شـود              انقالب
اند كـه در برابـر        محتواي دنياي مادي    هاي شرق و غرب همان مظاهر بي       مطمئن باشيد قدرت  

 .باشند هاي معنوي قابل ذكر نمي خلود و جاودانگي دنياي ارزش
ا تمـام وجـود بـراي احيـاي         كنم كه جمهوري اسالمي ايـران بـ         من به صراحت اعالم مي    

و دليلـي هـم نـدارد كـه         . كنـد   گذاري مـي    هويت اسالمي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه      
مسلمانان جهان را به پيـروي از اصـول تـصاحب قـدرت در جهـان دعـوت نكنـد و جلـوي                       

ما بايد براي پيـشبرد اهـداف   . طلبي صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد طلبي و فزون   جاه
ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسـيدگي بـه            . ريزي كنيم   فع ملت محروم ايران برنامه    و منا 

مشكالت و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسـنگان و محرومـان بـا تمـام وجـود                    
كنـيم كـه      مـا اعـالم مـي     . و اين را بايد از اصول سياست خارجي خـود بـدانيم           . تالش نماييم 

و كـشور   . راي هميشه حامي و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان اسـت         جمهوري اسالمي ايران ب   
ناپذير نياز سربازان اسالم را تأمين و آنان را بـه مبـاني           ايران به عنوان يك دژ نظامي و آسيب       

هاي كفـر و شـرك        عقيدتي و تربيتي اسالم و همچنين به اصول و روشهاي مبارزه عليه نظام            
 .سازد آشنا مي

 قطعنامه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خـصوصاً              و اما در مورد قبول    
براي من بود، اين است كه من تا چند روز قبل معتقد به همـان شـيوه دفـاع و مواضـع اعـالم          

ديـدم؛ ولـي بـه        شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقالب را در اجراي آن مي               
كنم، و به اميد خداوند در آينده         الً خودداري مي  واسطه حوادث و عواملي كه از ذكر آن فع        

روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي سطح بـاالي كـشور،                  
كه من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتقاد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقـت   

داند كـه اگـر       و خدا مي  . دانم  مينمودم؛ و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام             
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اي كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسالم و مـسلمين قربـاني                     نبود انگيزه 
امـا چـاره    . بودم و مرگ و شـهادت بـرايم گـواراتر بـود             شود، هرگز راضي به اين عمل نمي      

و دالور ايـران    و مسلّم ملـت قهرمـان       . چيست كه همه بايد به رضايت حق تعالي گردن نهيم         
 .نيز چنين بوده و خواهد بود

هاي آتش و خون كه از اول جنگ تا امروز           من در اينجا از همه فرزندان عزيزم در جبهه        
و همـه   . كـنم   اند، تشكر و قـدرداني مـي        به نحوي در ارتباط با جنگ تالش و كوشش نموده         

 ممكـن اسـت افـرادي    در آينده. كنم ملت ايران را به هوشياري و صبر و مقاومت دعوت مي    
هـا و    آگاهانه يا از روي ناآگاهي در ميان مردم اين مسئله را مطـرح نماينـد كـه ثمـره خـون                    

داننـد كـسي      اينها يقينًا از عوالم غيب و از فلسفه بي خبرند و نمـي            . شهادتها و ايثارها چه شد    
سـت  كه فقط براي رضاي خدا به جهاد رفته است و سر در طبـق اخـالص و بنـدگي نهـاده ا          

و ما براي درك . سازد اي وارد نمي حوادث زمان به جاودانگي و بقا و جايگاه رفيع آن لطمه         
كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصله طوالني را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقالب              

. مسلّم خون شهيدان، انقالب و اسالم را بيمـه كـرده اسـت    . و آيندگان آن را جستجو نماييم     
دانـد كـه راه و رسـم          و خدا مي  . شهيدان براي ابد درس مقاومت به جهانيان داده است        خون  

شهادت كور شدني نيست؛ و اين ملتها و آيندگان هستند كه بـه راه شـهيدان اقتـدا خواهنـد                    
و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و                . نمود

خوشا به حال آنـان     ! خوشا به حال آنان كه با شهادت رفتند       . د بود دارالشفاي آزادگان خواه  
خوشا به حال آنهـايي كـه ايـن گوهرهـا را در دامـن               ! كه در اين قافله نور جان و سر باختند        

 ! خود پروراندند
خداوندا، اين دفتر و كتـاب شـهادت را همچنـان بـه روي مـشتاقان بـاز، و مـا را هـم  از                          

انـد و     داوندا، كشور مـا و ملـت مـا هنـوز در آغـاز راه مبـارزه                خ. وصول به آن محروم مكن    
خوشا بـه حـال     . نيازمند به مشعل شهادت؛ تو خود اين چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش             

خوشـا بـه حـال جانبـازان و اسـرا و مفقـودين و               ! خوشا به حال شما زنان و مردان      ! شما ملت 
ام و جام زهرآلود قبول قطعنامـه را          هنوز مانده و بدا به حال من كه       ! هاي معظم شهدا    خانواده

و . كـنم  ام، و در برابر عظمت و فداكاري اين ملت بزرگ احساس شرمساري مـي    سر كشيده 
بدا به حال آنهايي كه از كنـار ايـن معركـه بـزرگ     ! بدا به حال آناني كه در اين قافله نبودند      
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تفـاوت و يـا انتقـاد كننـده و           جنگ و شهادت و امتحان عظيم الهي تا به حـال سـاكت و بـي               
 !پرخاشگر گذشتند

و فردا امتحـان ديگـري اسـت كـه پـيش      . آري، ديروز روز امتحان الهي بود كه گذشت     
آنهـايي كـه در ايـن چنـد         . و همه ما نيز روز محاسبه بزرگتري را در پيش رو داريم           . آيد  مي

 و خودشان و جان و      سال مبارزه و جنگ به هر دليلي از اداي اين تكليف بزرگ طفره رفتند             
اند مطمـئن باشـند كـه از معاملـه بـا              مال و فرزندانشان و ديگران را از آتش حادثه دور كرده          

انـد كـه حـسرت آن را در روز            اند، و خسارت و زيان و ضرر بزرگـي كـرده            خدا طفره رفته  
كه من مجـدداً  بـه همـه مـردم و مـسئولين عـرض                . واپسين و در محاسبه حق خواهند كشيد      

نم كـه حـساب ايـن گونـه افـراد را از حـساب مجاهـدان در راه خـدا جـدا بـسازند؛ و                          ك  مي
 .ها برگردند  ديروز به صحنه نظرهنر امروز و قاعدين كوته نگذارند اين مدعيان بي

كـنم كـه نگذاريـد        من در ميان شما باشم و يا نباشم به همه شما وصـيت و سـفارش مـي                 
نگذاريد پيشكسوتان شـهادت و خـون در پـيچ و           . دانقالب به دست نااهالن و نامحرمان بيفت      

اكيـداً  بـه ملـت عزيـز ايـران سـفارش             . خم زندگي روزمره خود به فراموشي سـپرده شـوند         
كنم  كه هوشيار و مراقب باشيد، قبول قطعنامه از طرف جمهوري اسالمي ايران به معناي                  مي

واران عليـه مـا كنـد شـده     با اعالم اين تصميم، حربه تبليغات جهانخ. حل مسئله جنگ نيست 
و هنوز دشمن . بيني نمود توان به طور قطع و جدي پيش است؛ ولي دورنماي حوادث را نمي   

هاي تجاوزگرانـه     ها به همان شيوه     ها دست برنداشته است؛ و چه بسا با بهانه جويي           از شرارت 
و ملـت مـا هـم       . ما بايد براي دفع تجاوز احتمالي دشمن آماده و مهيا باشـيم           . خود ادامه دهد  

كنيم كه هدف ما تاكتيك جديد        البته ما رسماً اعالم مي    . نبايد فعالً  مسئله را تمام شده بداند       
. ها حمالت خود را دنبال كننـد  چه بسا دشمنان بخواهند با همين بهانه      . در ادامه جنگ نيست   

ي بايـد بنيـه     در هر شـرايط   . نيروهاي نظامي ما هرگز نبايد از كيد و مكر دشمنان غافل بمانند           
هاي جنگ و مبارزه ابعـاد       مردم ما، كه در طول سال     . دفاعي كشور در بهترين وضعيت باشد     

انــد، بايــد خطــر تهــاجم  كينــه و قــساوت و عــداوت دشــمنان خــدا و خــود را لمــس كــرده 
و فعـالً چـون گذشـته تمـامي         . تر بدانند   ها و شكلهاي مختلف را جدي       جهانخواران در شيوه  

ها براي دفاع در برابر شيطنت استكبار و عراق           ارتش و سپاه و بسيج در جبهه      نظاميان، اعم از    
در صورتي كه اين مرحلـه از حادثـه انقـالب را بـا همـان                . هاي خود ادامه دهند    به مأموريت 

شكل خاص و مقررات مربوط به خـود پـشت سـر گـذارديم بـراي بعـد از آن و سـازندگي                      
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ولـي  . ي دارم كه در وقت مناسب خواهم گفـت        كشور و سياست كل نظام و انقالب تذكرات       
در مقطع كنوني به طـور جـد از همـه گوينـدگان و دسـت انـدركاران و مـسئولين كـشور و            

هـا دور     هـا و معركـه آفرينـي        خواهم كـه خـود را از معركـه          ها و مطبوعات مي     مديران رسانه 
گردند؛ و بـا سـعه   هاي تند ن    كنند؛ و مواظب باشند كه ناخودآگاه آلت دست افكار و انديشه          

 .صدر در كنار يكديگر مترصد اوضاع دشمنان باشند
در اين روزها ممكن است بسياري از افراد به خاطر احساسات و عواطف خـود صـحبت                 

هـر چنـد ايـن مـسئله بـه خـودي خـود يـك ارزش بـسيار                   . از چراها و بايدها و نبايدها كنند      
ا آنهايي كـه تـا ديـروز در برابـر ايـن             چه بس . زيباست، اما اكنون وقت پرداختن به آن نيست       

گيري كرده بودند و فقط به خـاطر سـقوط نظـام و حكومـت جمهـوري اسـالمي                     نظام جبهه 
زدند، امروز نيـز بـا همـان هـدف سـخنان فريبنـده        طلبي به ظاهر دم مي ايران از صلح و صلح    

 نقاب دروغين   ديگري را مطرح نمايند؛ و جيره خواران استكبار، همانها كه تا ديروز در زير             
و . صلح، خنجرشان را از پشت به قلب ملت فرو كرده بودند، امـروز طرفـدار جنـگ شـوند                  

فرهنگ براي از بين بردن خون شهداي عزيز و نابودي عزت و افتخار مردم،                گراهاي بي   ملي
كه ان شاءاهللا ملت عزيز مـا بـا بـصيرت و هوشـياري              . تبليغات مسموم خويش را آغاز نمايند     

 . ها را خواهد داد  فتنهجواب همه
تـر اسـت؛ ولـي راضـي بـه            گويم كه قبول اين مسئله براي من از زهـر كـشنده             من باز مي  

اي كـه تـذكر آن الزم اسـت     و نكتـه . رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم   
اين است كه در قبـول ايـن قطعنامـه فقـط مـسئولين كـشور ايـران بـه اتكـاي خـود تـصميم                          

 .و كسي و كشوري در اين امر مداخله نداشته است. دان گرفته
و شـما   . دانـم   مردم عزيز و شريف ايران، من فرد فرد شما را چون فرزنـدان خـويش مـي                

در . شناسـيد  شناسـم؛ شـما هـم مـرا مـي      ورزم؛ و شما را مـي  دانيد كه من به شما  عشق مي  مي
دانيد كه مـن بـا شـما پيمـان           شما مي . ام بود   شرايط كنوني آنچه موجب امر شد تكليف الهي       

بسته بودم كه تا آخرين قطره خون و آخرين نفـس بجـنگم؛ امـا تـصميم امـروز فقـط بـراي                
تشخيص مصلحت بود؛ و تنها به اميد رحمت و رضاي او از هر آنچه گفتم گذشـتم؛ و اگـر                    

راحتـي  ام كـه      دانيد كه تالش كـرده      عزيزانم؛ شما مي  . ام  ام با خدا معامله كرده      آبرويي داشته 
داني كه ما سر سـازش بـا          خداوندا، تو مي  . خود را بر رضايت حق و راحتي شما مقدم ندارم         

 .كفر را نداريم
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هاي باغ رسالت تـو را پرپـر         مريكاي جهانخوار گل  آداني كه استكبار و       خداوندا، تو مي  
 تنهـاييم و    گاه ما تويي، و ما تنهاي       خداوندا، در جهان ظلم و ستم و بيداد، همه تكيه         . نمودند

ما را ياري كن،    . ايم كه كسي را بشناسيم      شناسيم و غير از تو نخواسته       غير از تو كسي را نمي     
اهللا   خداوندا، تلخي اين روزها را به شيريني فرج حضرت بقيه         . كه تو بهترين ياري كنندگاني    

 . و رسيدن به خودت جبران فرما– ارواحنالتراب مقدمه الفداء –
اي حاضر نيـستيد كـه از غـرور مقدسـتان دسـت            م، اي كساني كه لحظه    ا  فرزندان انقالبي 

. گـذرد   برداريد، شما بدانيد كه لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما مـي                
دانم كه    گذرد؟ مي   گذرد؛ ولي مگر به پدر پير شما سخت نمي          دانم كه به شما سخت مي       مي

اي اين خادمتان اين گونه نيـست؟ ولـي         تر از عسل در پيش شماست؛ مگر بر         شهادت شيرين 
هـا نگـه داريـد؛ بـا          تان را در سـينه      بغض و كينه انقالبي   . تحمل كنيد كه خدا با صابران است      

كـنم    و تأكيـد مـي    . غضب و خشم بر دشمنانتان بنگريد؛ و بدانيد كه پيروزي از آن شماست            
لين مورد اعتماد من    مسئو. كه گمان نكنيد كه من در جريان كار جنگ و مسئوالن آن نيستم            

انـد شـماتت نكنيـد، كـه بـراي آنـان نيـز چنـين                  آنها را از اين تصميمي كه گرفتـه       . باشند  مي
شاءاهللا خداونـد همـه مـا را موفـق بـه خـدمت و                كه ان . پيشنهادي سخت و ناگوار بوده است     

 .رضايت خود فرمايد
هـاي عظـيم الهـي و بـه          ها و ذخيره    من در اينجا به جوانان عزيز كشورمان، به اين سرمايه         

كنم كه قدر و قيمت لحظات شيرين         هاي معطر و نوشكفته جهان اسالم، سفارش مي        اين گل 
زندگي خود را بدانيد؛ و خودتان را براي يك مبارزه علمي و عملي بـزرگ تـا رسـيدن بـه                     

 .اهداف عالي انقالب اسالمي آماده كنيد
نم كه به هر شكل ممكن وسـايل        ك  و من به همه مسئولين و دست اندركاران سفارش مي         

ارتقاي اخالقي و اعتقادي و علمي و هنري جوانان را فراهم سازيد؛ و آنان را تا مرز رسيدن                  
ها همراهـي كنيـد؛ و روح اسـتقالل و خودكفـايي را در آنـان                 ها و نوآوري   به بهترين ارزش  
رت بـه جهـان بـه       مبادا اسـاتيد و معلمينـي كـه بـه وسـيله معاشـرتها و مـساف                . زنده نگه داريد  

انـد، تحقيـر و سـرزنش         اصطالح متمدن، جوانان ما را كه تازه از اسـارت و اسـتعمار رهيـده              
ند و روحيه پيـروي و تقليـد و         ها بترسان    پيشرفت و استعداد خارجي    نمايند و خداي ناكرده از    

به جاي اينكـه گفتـه شـود كـه ديگـران كجـا              . گدا صفتي را در ضمير جوانان تزريق نمايند       
ند و ما كجـا هـستيم بـه هويـت انـساني خـود توجـه كننـد و روح توانـايي و راه و رسـم                            رفت
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ايم آن همه هنرآفرينـي و        ما در شرايط جنگ و محاصره توانسته      . استقالل را زنده نگه دارند    
ان شـاءاهللا در شـرايط بهتـر زمينـه كـافي بـراي رشـد        . هـا داشـته باشـيم    اختراعات و پيشرفت 

مبارزه علمي براي جوانان زنده كـردن       . سازيم  در همه امور فراهم مي    استعداد و تحقيقات را     
و امـا مبـارزه عملـي آنـان در بهتـرين         . هاسـت   هـا و حقيقـت      روح جستجو و كشف واقعيـت     

 .هاي زندگي و جهاد و شهادت شكل گرفته است صحنه
كـنم ايـن اسـت      ام به جوانان عرض مـي       و نكته ديگري كه از باب نهايت ارادت و عالقه         

ها و معنويات از وجود روحانيت و علماي متعهد اسالم اسـتفاده كنيـد؛ و                ه در مسير ارزش   ك
روحـانيون  . نياز از هدايت و همكاري آنـان ندانيـد          گاه و تحت هيچ شرايطي خود را بي         هيچ

ترين شرايط همواره با دلـي پـر از اميـد و            مبارز و متعهد به اسالم در طول تاريخ و در سخت          
انـد و هميـشه    ها همت گماشته  عشق و محبت به تعليم و تربيت و هدايت نسل    قلبي سرشار از  

هـا   انـد؛ زنـدان     انـد و محروميتهـا چـشيده        اند؛ بر باالي دار رفتـه       پيشتاز و سپر بالي مردم بوده     
انـد؛ و در   هـا و تهمتهـا بـوده    اند؛ و باالتر از همه، آماج طعن اند و اسارتها و تبعيدها ديده    رفته

بسياري از روشنفكران در مبارزه با طاغوت به يـأس و نااميـدي رسـيده بودنـد،                 شرايطي كه   
اند؛ و    روح اميد و حيات را به مردم برگرداندند و از حيثيت و اعتبار واقعي مردم دفاع نموده                

هم اكنون نيز در هر سنگري از خطوط مقدم جبهه گرفته تا مواضع ديگر، در كنار مردمنـد؛                  
در هـيچ  . انـد   مـصيبت آفرينـي شـهداي بزرگـواري را تقـديم نمـوده             و درهر حادثه غمبار و    

 و – علـيهم الـسالم   –كشور و انقالبي جـز انقـالب بعثـت و رسـالت و زنـدگي ائمـه هـدي               
. ها گردند انقالب اسالمي ايران سراغ نداريم كه رهبران انقالب آنقدر آماج حمالت و كينه           

. جود علمـاي متعهـد اسـالم متبلـور اسـت     و اين به خاطر صداقت و امانتداري است كه در و          
هـا و مـشكالت اقتـصادي و سياسـي و نظـامي               مسئوليت پذيري در كشوري كه بـا محاصـره        

البتـه روحـانيون متعهـد كـشور مـا بايـد خودشـان را بـراي         . مواجه است كار مـشكلي اسـت     
راي هاي بيشتر آماده كنند؛ و در مواقع لـزوم و ضـرورت از آبـرو و اعتبـار خـود بـ        فداكاري

و جاي بـسي سـپاس و       . حفظ آبروي اسالم و خدمت به محرومان و پابرهنگان استفاده كنند          
شناسـد، و فلـسفه       امتنان است كه ملت رشيد و دالور ايران قدر خادمان واقعـي خـود را مـي                

علمـا و روحـانيون     . كنـد   عشق و ارادت خود را به اين نهاد مقدس در يك كلمه خالصه مي             
 آرمـان و اصـالت و عقيـده و هـدف اسـالمي ملـت خيانـت نكـرده و                     متعهد اسالم هرگز به   

هـا هـر وقـت نـام         هـا و صـحبت      البته تذكر اين نكته الزم است كه در تمام نوشـته          . كنند  نمي



 
 
  

              
                 

                              ضمايم                                                                                                                          
                 

 

633 

ام، مقصودم علماي پاك و متعهـد و          ام و از آنان قدرداني نموده       را به ميان آورده   » روحانيت«
و روحـانيون وابـسته ضررشـان    . تعهد وجود داردمبارز است؛ كه در هر قشري ناپاك و غيرم 

و هميشه اين دسته از روحانيون مورد لعن و نفـرين خـدا             . از هر فرد ناپاك ديگر بيشتر است      
اند؛ و ضربات اصلي را به اين انقالب، روحانيون وابسته و مقدس مĤب               و رسول و مردم بوده    

هـا متنفـر و      فرهنگـي   مواره از اين بي   و روحانيون متعهد ما ه    . زنند  اند و مي    و دين فروش زده   
گراها اگر بودنـد، بـه راحتـي در مـشكالت و              گويم ملي   من به صراحت مي   . اند  گريزان بوده 

كردند؛ و براي اينكه خود  ها و تنگناها دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز مي سختي
شكـستند    يكجا مـي هاي صبر و مقاومت را را از فشارهاي روزمره سياسي برهانند، همه كاسه 

كـسي تـصور نكنـد    . زدند ها و تعهدات ملي و ميهني ادعايي خود پشت پا مي و به همه ميثاق 
ولي هيهات كه خادمـان اسـالم بـه ملـت خـود             . دانيم  كه ما راه سازش با جهانخواران را نمي       

يرينـه  البته ما مطمئنيم كه در همين شرايط نيز آنها كه با روحانيت اصيل كينه د    ! خيانت كنند 
. توانند پنهان سازند آنان را بـه بـاد ناسـزا گيرنـد       هاي خود را نمي     ها و حسادت    دارند و عقده  

ولي در هر حال آن چيزي كه در سرنوشت روحانيت واقعي نيست سازش و تسليم شدن در                 
كه اگر بند بند استخوانهايمان را جدا سازند، اگر سـرمان را بـاالي   . برابر كفر و شرك است    

مـان را     هاي آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزنـدان و هـستي            د، اگر زنده زنده در شعله     دار برن 
در جلوي ديـدگانمان بـه اسـارت و غـارت برنـد هرگـز امـان نامـه كفـر و شـرك را امـضا                           

 .كنيم نمي
علما و روحانيون ان شاءاهللا به همه ابعاد و جوانب مـسئوليت خـود آشـنا هـستند ولـي از                     

كـنم امـروز كـه بـسياري از جوانـان و انديـشمندان در فـضاي          ض مي باب تذكر و تأكيد عر    
هاي خـود را در موضـوعات    توانند انديشه كنند كه مي مان احساس مي   آزادي كشور اسالمي  

و . و مسائل مختلف اسالمي بيان دارند، با روي گشاده و آغوش باز حرفهاي آنان را بـشنوند    
. بت و دوستي راه راست اسالمي را نشان آنها دهيدروند، با بياني آكنده از مح    اگر بيراهه مي  

شود عواطف و احـساسات معنـوي و عرفـاني آنـان را               و بايد به اين نكته توجه كنيد كه نمي        
هاشـان زد و همـه را يكبـاره بـه وادي              ناديده گرفت و فوراً انگ التقاط و انحـراف برنوشـته          

كنند مسلماً دلشان بـراي   را عنوان مياينها كه امروز اين گونه مسائل . ترديد و شك انداخت 
تپد، واالّ داعي ندارند كه خود را با طرح اين مسائل به دردسـر                اسالم و هدايت مسلمانان مي    

اي اسـت كـه خـود         گونـه   اينها معتقدند كه مواضع اسالم در موارد گوناگون همـان         . بيندازند
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اگـر  .  با آنان برخـورد كنيـد    به جاي پرخاش و كنار زدن آنها با پدري و الفت          . كنند  فكر مي 
هـا و     در غيـر ايـن صـورت خـداي نـاكرده بـه دام ليبـرال               . قبول هم نكردند، مأيوس نـشويد     

تـوانيم    وقتي ما مـي   . افتند؛ و گناه اين كمتر از التقاط نيست         گراها و يا چپ و منافقين مي        ملي
ون بهـا دهـيم، و از   به آينده كشور و آينده سازان اميدوار شويم كه به آنان در مسائل گوناگ            

ها و اصولي كه منتهي به تعليم و          اشتباهات و خطاهاي كوچك آنان بگذريم، و به همه شيوه         
اي بـه   فرهنگ دانشگاهها و مراكز غيرحـوزه   . شود احاطه داشته باشيم     تربيت صحيح آنان مي   

صورتي است كه با تجربه و لمس واقعيتها بيشتر عـادت كـرده اسـت، تـا فرهنـگ نظـري و                      
هـا، حـوزه و دانـشگاه در هـم ذوب             بايد با تلفيق اين دو فرهنگ و كم كردن فاصله         . فيفلس

 .تر گردد شوند، تا ميدان براي گسترش و بسط معارف اسالم وسيع
هاي روحانيت و نفـوذ آنـان را در جوامـع اسـالمي در      نكته ديگر اينكه من اكثر موفقيت  

ارزش نه تنها  نبايـد بـه فراموشـي سـپرده            و امروز هم اين     . دانم  ارزش عملي و زهد آنان مي     
هـيچ چيـزي بـه زشـتي دنيـاگرايي روحانيـت       . شود، كه بايد بيشتر از گذشته به آن پرداخت     

چـه بـسا    . تواند بدتر از دنياگرايي، روحانيـت را آلـوده كنـد            اي هم نمي    و هيچ وسيله  . نيست
ير زهـدگرايي آنـان را      مـورد مـس     هـاي بـي    دوستان نادان يا دشمنان دانا بخواهند با دلـسوزي        

داري   منحرف سازند؛ و گروهي نيز مغرضانه يا ناآگاهانه روحانيت را به طرفداري از سرمايه             
در اين شـرايط حـساس و سرنوشـت سـازي كـه روحانيـت در                . و سرمايه داران متهم نمايند    

مصدر امور كشور است و خطر سوءاستفاده ديگران از منزلت روحانيون متصور است، بايـد               
هـا و تـشكيالت       چه بـسا افـرادي از سـازمانها و انجمـن          .  شدت مواظب حركات خود بود     به

سياسي و غير آنها با ظاهري صد در صد اسالمي بخواهند به حيثيت و اعتبار آنان لطمه وارد                  
البتـه  . سازند؛ و حتي عالوه بر تأمين منافع خود، روحانيت را رو در روي يكديگر قرار دهند      

يون هرگز نبايد از آن عدول كنند و نبايد با تبليغات ديگران از ميدان به               آن چيزي كه روحان   
هاست؛ چرا كه هر كسي از آن عدول كند از عدالت  در روند حمايت از محرومين و پابرهنه

ما بايد تحت هر شرايطي خود را عهده دار اين مسئوليت           . اجتماعي اسالم عدول كرده است    
 .ايم  كوتاهي بنماييم؛ خيانت به اسالم و مسلمين كردهو در تحقق آن اگر. بزرگ بدانيم

در خاتمه، از پيشگاه مقدس پروردگار، كه الطاف بيكران خود را بـر ايـن ملـت ارزانـي                   
 عاجزانـه   – ارواحنا فداه    –اهللا    و از محضر مقدس بقيه    . كنم  داشته است، تشكر و قدرداني مي     

خداونــد متعــال بــه . بــري فرمايــدمــان مــدد و ره خــواهيم كــه مــا را در مــسير و هــدف مــي
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هاي شهدا صـبر و اجـر، و بـه مجـروحين و معلـولين شـفا عنايـت فرمايـد؛ و اسـرا و                 خانواده
خواهيم آنچـه مـصلحت اسـالم و          خداوندا، از تو مي   . مفقودين را به وطن خويش بازگرداند     
 .اَنك قَريب مجيب.مسلمين است را براي ما مقدر فرمايي

 .اهللا و بركاته  تموالسالم عليكم و رح
 
 

 29/4/67  ، 1408پنجم ذي حجه 
 روح اهللا الموسوي الخميني
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 1367در نوروز   م اما خمينيپيام  

                                

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ال، حول حالنا الـي     يا مقلب القلوب واالبصار، يا مدبر اليل والنهار، يا محول الحول واالحو           « 

 .»احسن  الحال
خداوند اين سال جديد را بر همه مسلمانها، بر ملت ما، بر همه مستضعفين جهان مبارك                

نـوروز در آسـتانه والدت      . افتـد   و اين سال يك خصوصياتي دارد كـه كـم اتفـاق مـي             . كند
يشان چي بود و    حضرت سيدالشهدا، كه ما بايد انگيزه قيام ايشان را ببينيم چي بود و مقصد ا              

 چـي بـود، خـصوصاً  در مـاه شـعبان چـه       – عليهم الـسالم   –وضع زندگي ايشان و همه ائمه       
 .وضعي داشتند

شـان     از همان روز اول كه قيام كردند براي اين امر، انگيزه           – سالم اهللا عليه     –سيدالشهدا  
 بهـش عمـل     شود و منكر،    بينيد كه معروف، عمل بهش نمي       فرمودند كه، مي  . اقامه عدل بود  

انگيزه اين است كه معروف را اقامه كند و منكر را از بين ببرد، انحرافـات همـه از                   .  شود  مي
منكرات است، جز خط مستقيم توحيد هر چه هست منكرات است، اينها بايد از بين بـرود و             
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ما كه تابع حضرت سيدالشهدا هستيم بايد ببينيم كه ايـشان چـه وضـعي در زنـدگي داشـت،                    
من جمله قضيه حكومت . اش نهي از منكر بود كه هر منكري بايد از بين برود       نگيزهقيامش، ا 

بينـيم،    عدل، جور، حكومت جور بايد از بين برود، از آن طرف وقتي كه مناجاتـشان را مـي                 
مناجاتي كه در ماه شعبان هست و من در نظر ندارم كـه در هـيچ يـك از ادعيـه گفتـه شـده            

اين دعاي شـعبان، مناجـات شـعبان، مناجـات همـه ائمـه              .  است باشد كه ادعيه مال همه ائمه     
است و در اين، مسائل بسيار هست، معارف بسيار هست و ادب اينكه انسان چه جور بايد بـا                   

شايد بعضي  . ما غافليم از اين معاني كه وضع چي است        . خداي تبارك و تعالي مناجات كند     
يه وارد شده و اين چيزهايي كـه از ائمـه وارد            از جهال ما هم اينطور اعتقاد دارند كه اين ادع         

خواهند ما را ياد بدهند و حال اينكـه مـسئله ايـن نيـست،       مي. شده است اينها تشريفات است    
داننـد كـه در مقابـل چـه عظمتـي             مسئله اين است كه در مقابل خدا ايستادند آنها، آنهـا مـي            

دانند چه كنند و مناجات شعبانيه        ايستادند، آنها معرفت دارند به خداي تبارك و تعالي و مي          
 نـه از ايـن      –از مناجاتهايي است كه اگر يك نفر انـسان دلـسوخته، يـك عـارف دلـسوخته                  

 بخواهد اين را شرح كند و شرح كند از براي ديگران، بـسيار ارزشـمند                –هاي لفظي     عارف
 . عليهم السالم–است و محتاج به شرح است، چنانچه همه ادعيه ائمه 

كنيد كـه      در دعاي عرفه حضرت سيدالشهداء مالحظه مي       –مناجات حضرت    در   –شما  
ماه شعبان اين خـصوصيت را دارد كـه االن   . چه مسائلي در آن هست و ما ازش غافل هستيم      

عيد نوروز ما در آستانه والدت حضرت سيدالشهدا است و دنبال او والدت حضرت مهـدي    
بنابراين تقريباً  بايد ما بگوييم كـه        . شده است  شعبان واقع    15 كه آن هم در      – عليه السالم    –

يك حجتي است بر ما اين دو والدت و اين واقع شدن اين روز شـريف و  ايـن روز نـوروز                       
 بـراي اقامـه عـدل       – اقامه عـدل     –اي كه اين دو بزرگوار كه هر دو           در يك همچون آستانه   

اش را بـراي رفـع        زنـدگي  كه همـه عمـرش را و همـه           – سالم اهللا عليه     –هستند؛ سيدالشهدا   
منكر و جلوگيري از حكومت ظلم و جلـوگيري از مفاسـدي كـه حكومتهـا در دنيـا ايجـاد                      

اش را صـرف ايـن كـرد كـه ايـن              كردند، تمام عمرش را صرف ايـن كـرد و تمـام زنـدگي             
حكومت، حكومت جور بسته بشود و  از بين برود؛ معروف در كار باشـد، منكـرات از بـين                    

آورند بـراي      هم كه تشريف مي    – و ارواحنا فداه     – سالم اهللا عليه     – حضرت صاحب . بروند
شـان كـه، معـارف      حاال معـاني –اند در عالم طبيعت  تمام انبياء كه قيام كرده. همين معناست 

بينيم از     وقتي زندگي اينها را مي     –دانيم، اما در عالم طبيعت        داند ما نمي    شان را خدا مي     غيبيه
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بنـابراين معنـا بـوده و ايـن بايـد سرمـشق بـشود از بـراي         .  بـوده اسـت    اول مقابله بـا طـاغوت     
منـد بـه آن مذهبـشان هـستند، بايـد       ها، كساني كه واقعاً  مسلمان هستند و واقعاً عالقه  مسلمان

اش، چـه   بـن عمـران چـه كـرد، در زنـدگي           ببينند كه صاحب مذهب چه كرده است؛ موسي       
مـام اينهـا قيـام كردنـد در مقابـل جـور، در              اش چه كرد، ت     كرد، حضرت ابراهيم در زندگي    

ما سرمشق بايد بگيريم از اينها و ما بايد قيام كنـيم در            . مقابل ظلم، همه، قيامشان اين معنا بود      
مقابل ظلم؛ مسلمانها بايد در مقابل جورها، در مقابل ظلمها، در مقابـل منكـرات قيـام كننـد،          

شود گفت كه اين انقالب كه در  رد و ميهمان طوري كه ملت شريف ايران بحمداهللا قيام ك
، در جوانهـاي مـا واقـع شـده اسـت؛            »يامقلب القلوب «اين دعاي شريف واقع شده است كه        

و در ايـن مـاه   . انـد  اينها االن برگشتند از يك حالي به حال  ديگري و حال نويي پيـدا كـرده   
هـا   بكنـيم، بـا ايـن طـاغوت       كه ماه شعبان است بايد ما توجه به اين معنا بكنيم كه ما بايد چه                

 تمـام حيثيـت خـودش،       – سالم اهللا عليـه      –بايد چه بكنيم؟ بايد همان طوري كه سيدالشهدا         
طـور   دانـست قـضيه ايـن       هايش را، همـه چيـز را در صـورتي كـه مـي               جان خودش را و بچه    

شود، كسي كه فرمايشات ايشان را از وقتي كه از مدينه بيرون آمدند و به مكـه آمدنـد و                      مي
بينـد كـه ايـشان متوجـه بـوده            شنود همه را، مـي      هاي ايشان را مي    از مكه آمدند بيرون حرف    

كند، اين جور نبود كه آمده است ببيند كه، بلكه آمده بـود حكومـت                 است كه چه دارد مي    
خواست بگيرد، اصالً براي اين معنا آمده بود و اين يك فخري اسـت و آنهـايي كـه                     هم مي 

 سيدالـشهدا بـراي حكومـت نيامـده، خيـر؛ اينهـا بـراي حكومـت          كنند كه حضرت    خيال مي 
آمدند، براي اينكه بايـد حكومـت دسـت مثـل سـيد الـشهدا باشـد، مثـل كـساني كـه شـيعه                         

در طبيعت قيام انبيا قيـام  . سيدالشهدا هستند باشد؛ اصل قيام انبيا از اول تا آخر اين بوده است       
بردنـد   ي كه به جور داشتند مردم را از بين مـي  در مقابل همه كسان–مسلحانه يا غير مسلحانه  

 .باشد
هـا   ها مبتالي بـه ايـن معنـا هـستند، مـسلمان      و ما امروز مبتالي به اين معنا هستيم، مسلمان     

هـاي بـزرگ و ايـن كـساني كـه اذنـاب آنهـا              هاي بزرگ، اين قدرت    بينند كه اين دولت     مي
، با مـردم، بـا مستـضعفين، حتـي بـا آن             هستند، كساني كه فرمانبر آنها هستند االن با مسلمين        

گوينـد كـه مـا اقامـه عـدل            تمام اينها ظـاهر مـي     . كنند  كساني كه مال خودشان است چه مي      
خواهيم بكنيم، اما چه عدلي؟ عدل آمريكايي، عدل آمريكايي يعني چه؟ يعني هر كـس                 مي

ملكـتش  خاضع به من شد، آن يك چيزي است كه ما او را قبولش داريم، هر كـس منـافع م         
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هـاي   از آن ور شوروي هم همـين اسـت، همـه ايـن قـدرت              !  را به ما داد ما او را قبول داريم        
هاي ما  طوري هستند و ما بايد در مقابل تمام اينها بايستيم، همان طوري كه جوان      بزرگ اين 

هاي بزرگ را به دست آوردند، بايد        ها را، اين پيروزي    ها اين پيروزي    بحمداهللا االن در جبهه   
تا آخر اين مطلب باشد، بايد هيچ درش سستي نشود تا وقتي كه ان شاءاهللا علم را بـه دسـت                     

وقتـي واقـع     بنابراين عيد نوروز ما، يك عيد نوروزي است كه در يـك           . صاحب علم بدهند  
نـدگي سيدالـشهداء، زنـدگي حـضرت      شده است كه حجت بر ماست و او اين اسـت كـه ز             

شان   همه انبياي عالم، همه انبيا از اول، از آدم تا حاال همه            زندگي   –اهللا عليه     سالم  -صاحب  
 -خواسـتند درسـت كننـد       اين معنا بـوده اسـت كـه در مقابـل جـور، حكومـت عـدل را مـي                   

االسف به قدري به گوش ما خواندند، به قدري به گوش ملت ما خواندند،                 و مع  –حكومت  
دارد، شـما بـرو نمـازت را    هاي ضعيف خواندند كه حكومت به شما چه كـار        به گوش ملت  

البته، ما اگر فقط مسجد برويم و دعا بكنـيم و بعـد هـم               ! بخوان، شما مسجدت را برو، همين     
امـا وظيفـه ايـن      ! شوند   آن بزرگان چه بكنيم، همه با ما خوب مي         – عرض بكنم كه     -دعا به   

م بكنـيم؟  است كه ما برويم مسجد بنشينيم دعا بخوانيم يا وظيفه ايـن اسـت كـه مـا بايـد قيـا                     
وظيفه اين است كه ما همه بايد همه چيز خودمان را در راه اسالم فدا بكنيم، چنانچه اوليـاي                   

بينيد كه اين صدام را كه بحمداهللا سيلي خورده اسـت             و امروز شما مي   . ما اين كار را كردند    
كنـد؛ شـما ببينيـد كـه ايـن همـه              فهمـد دارد چـه مـي        واالن محو اين سيلي اسـت، االن نمـي        

فهمـد    كند كه اينجا چيزي واقع شده، اين نمـي          اي كه واقع شده، اصالً اين انكار مي         روزيپي
ايـن  . بينند چه خبـر اسـت       روند آنجا مي    آيند مي   ها، مي   كه فردا اين خبرنگارها، اين خارجي     

يك همچو حيواني  است كه مملكت خودش را، افراد خودش را، اشخاصي كه مربـوط بـه                  
كند كه بايد پاسـدارهاي مـا بـه           كند، بمباران شيميايي مي     بمباران مي خودش هستند، آنها را     

 .داد آنها برسند
من بايد تشكر كنم از اين ملت، اين ملت شريف خودمان و خصوصاً از اين كساني كـه                  

ها مشغول به اين هستند كه آنها را كمـك كننـد، مـا     ها مشغول هستند يا پشت جبهه در جبهه 
. ا و خصوصاً  از اين جوانهايي كه همه چيزشان را در راه اسالم دادند              بايد تشكر كنيم از اينه    

ذلـك    آيند اينجا، همـه چيزشـان را كأنـه دادنـد، مـع              كنيد كه اشخاصي مي     شما مالحظه مي  
گويند كاش كه ما يك بچه كوچكي كه داريم بزرگ بشود، بـرود جنـگ بكنـد، اينهـا                     مي

زنند، تـو      كه تو خانه نشستند و نق مي       حجت بر ما هست، اينها حجت بر آن اشخاصي هست         
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كنند كه نه، نرويد جايي؛ خدا ان شاءاهللا بيدار كند اينها را،        خانه نشستند و به مردم تزريق مي      
 عـرض  –كننـد يـا از روي عمـد يـا از روي      شاءاهللا اشخاصي را كه مخالفـت مـي   خداوند ان 

. نها را در اين سال نو تجديد كنـد        كنند، اينها را بيدار كند و اي         نفهمي مخالفت مي   –كنم    مي
شاءاهللا اين اسراي ما را، اين كساني كه محبـوب مـا هـستند، محبـوب ملـت مـا                     و خداوند ان  

هستند، اين معلولين را، اين اسرا را و اين تمام كساني كه در آنجا در بند هستند، همـه اينهـا                     
و اي كـاش كـسي      . شـنا كنـد   را خداوند ان شاءاهللا آزاد كند و ما را هم به وظيفه خودمـان آ              

كـرد، ايـن      كـرد، ايـن را شـرح مـي           را ترجمه مي   – عليهم السالم    –آمد و اين ادعيه ائمه        مي
و ما اگر اين ادعيه را بتوانيم يك اشخاص عارفي، عارف           . ادعيه خيلي محتاج به شرح است     

ا هست، در صحيح، دلسوخته پيدا بشود كه اينها را براي مردم تشريح بكند، همه چيز در اينه            
كند در اين     بينيد، دعاست اما چه مي      شما ادعيه حضرت سجاد را مي     . عين حالي كه دعاست   

هم معنويات هست، هم قضيه حكومت هـست، همـه چيـز هـست، هـم از بـين بـردن                     ! دعاها
 بر اين بوده و ما بـه قـدري در    – عليهم السالم    –حكومت ظلم است، چنانچه سيره همه ائمه        

ه بابا برويد سراغ كارتان، كـار نداشـته باشـيد بـه حكومـت، كـه حتـي                   گوشمان خواندند ك  
من بعضي از اشخاصي كه ازشـان       . اشخاص كه آگاه هم بودند، اينها هم بازي خورده بودند         

ذلـك،   داخل در اين مسائل ما بودنـد، لكـن مـع   ... بودند، ] فعال[ هيچ توقع نداشتم، در سابق   
خواهند اين كار را بكنند،       اريم به اين كار، حاال آنها مي      گفتند كه آخر ما چه كار د        اينها مي 

اين يك همچو چيزي بود كه مـا را بـازي داده            . اين كار آنهاست، ما كار ديگر داشته باشيم       
گويند تمـام مطالـب ايـن     بودند و مردم االن بايد بدانند كه هر مطلبي را كه اين خارجيها مي             

كساني هم كه تابع آنهـا هـستند        . ن همه ماست  ها براي گول زدن ماهاست، گول زد       خارجي
و ما بايد بيـدار باشـيم و        . گويند، براي اين است كه ما را باز به دامن آنها بيندازند             مطالبي مي 

خداوند ان شاءاهللا اين ملت مـا را بيـدار كنـد و             . هوشيار باشيم و هيچ وقت لغزش پيدا نكنيم       
المت، عزت برساند، به مقاصد خودشـان، كـه آن   خداوند ان شاءاهللا مردم ما را به س       . بيدارتر

ان شـاءاهللا   . مقصد، مقصد اسالم است و كوتاه كردن دست تمـام كـساني كـه ظـالم هـستند                 
 .خداوند اين عيد را بر همه ما، بر همه مسلمين، بر همه مستضعفين مبارك كند

 
 اهللا و بركاته توالسالم عليكم و رحم
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   امام خمينيپيام       
 ت انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالميبه مناسب

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

كنم كه نقش  گمان نمي. در آستانه انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالمي هستيم
بحمداهللا هر چه از عمـر      . و اهميت انتخابات و مجلس شوراي اسالمي بر كسي پوشيده باشد          

رد، مردم مسلمان و متعهد كشورمان به اهميت        گذ  با بركت انقالب شكوهمند اسالمي ما مي      
شـوند، و راز دوام     هاي انقالب آشناتر مـي      حضور و نقش تعيين كننده خود در تمامي صحنه        
 .نمايند و بقا و استحكام قيام الهي خود را بهتر كشف مي

هم اكنون، با توجـه بـه آگـاهي و شـعور بـاالي سياسـي مـردم خـداجوي ايـران، شـايد                        
آوري اهميت شركت در انتخابات نباشد؛ ولي براي احتياط در اداي تكليف            ضرورتي به ياد  

 :شوم  سياسي خود نكاتي را متذكر مي–شرعي 
 از آغاز انقالب تاكنون، يكـي از اهـداف شـوم و پليـدي كـه همـواره مـورد توجـه                  – 1

هـاي    استكبار جهاني و نوكران خارجي و داخلي آنان بوده است دور كردن مردم از صـحنه               
 سياسي اسالم بوده است؛     –قالب و گسستن پيوندهاي پوالدين آنان با آرمانهاي اجتماعي          ان

انـد؛ كـه بحمـداهللا        ها و ترفندهاي گونـاگون متوسـل شـده          كه در راه تحقق آن به انواع حيله       
سرشان به سنگ خورده است؛ و ملت پيروز و سرافراز ايران با نمايش قدرت عظيم خود در                 

انـد كـه از    ب اين حقيقت و واقعيت را به اثبات رسانيده و نـشان داده     حوادث گوناگون انقال  
و جهـانخواران   . درياي خروشان وحدت و انـسجام آنـان چيـزي كـم نـشده و نخواهـد شـد                  
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بعيـد بـه نظـر      . شاءاهللا تا ابد حسرت گسستن اتحاد مقدس مردم ما را به گور خواهنـد بـرد                ان
ارتهاي اخير صـداميان در تهديـد و ارعـاب و      رسد كه در اين روزها يكي از اهداف شر          نمي

ادامه بمبارانها و موشكباران مناطق مسكوني، عالوه بر سرپوش نهـادن بـر شكـستهاي پيـاپي                 
الـشعاع ايـن      هاي نبرد، رسيدن به اين هدف باشد كه حـضور مـردم را تحـت                خود در صحنه  

تكباري از عدم حـضور  هاي اس جنايات قرار دهد و از هم اكنون هم بايد مطمئن باشيم رسانه           
هـاي موذيانـه و القائـات تـوأم بـا             مردم در صحنه انتخابات سخنها خواهند گفت؛ و با تحليل         

غافـل از آن    . ها را به مسائل ديگر معطوف نماينـد         تهديد و ارعاب تالش خواهند نمود ذهن      
وم و ترسـند، و مقـا   انـد كـه از ايـن هياهوهـا نمـي      كه امت اسالمي ايران سالهاست نشان داده   

ايستند؛ و به ياري خداوند متعال، ملـت شـريف            استوار در مقابل تمام ابرقدرتها و قدرتها مي       
ايران با حضور گسترده خـود انتخابـات را در موعـد مقـرر و بـا قـدرت و قاطعيـت برگـزار                        

رونـد و     كنند؛ و مطمئناً  در زير موشك و بمب هم اگر قرار بگيرند، به پاي صندوقها مي                  مي
 . شرعي و الهي خود عمل خواهند نمودبه تكليف

و ان شاءاهللا دنيا خواهـد ديـد        . كنم  و اينجانب تحت هر شرايطي در انتخابات شركت مي        
كه مردم عزيز ايران چگونه حماسـه حـضور گذشـته خـويش را در سراسـر مـيهن اسـالمي                     

 .تكرار خواهند كرد
و احتيـاج بـه قـيم ندارنـد، و          ام، مردم در انتخابات آزادند          همان طور كه بارها گفته      - 2

جامعـه اسـالمي   . اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مـردم ندارنـد   هيچ فرد يا گروه و دسته  
ايران، كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسالمي و ارزشهاي واالي آن و حاكميت 

 مـسلم قـدرت     انـد،   اند و به ايـن بيعـت و پيمـان بـزرگ وفـادار مانـده                 قوانين خدا را پذيرفته   
البته مشورت در كارها از دسـتورات اسـالمي         . تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند      

و افـراد و گروههـا و   . نماينـد  و مـردم بـا متعهـدين و معتمـدين خـويش مـشورت مـي        . است
توانند كانديدا معرفي نماينـد؛ ولـي هـيچ           روحانيون در حد تذكرات قبلي در حوزه خود مي        

 .داشته باشد كه ديگران اظهار نظر و اظهار وجود نكنندكس نبايد توقع 
در هر حال مردم با بصيرت و درايت و تحقيق كانديداها را شناسايي كرده و به سوابق و                  

مردم شجاع ايـران    .  سياسي نامزدهاي انتخاباتي توجه نمايند     –روحيات و خصوصيات ديني     
سالم و وفادار به مردم باشند و در خدمت با دقت تمام به نمايندگاني رأي دهند كه متعبد به ا

به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشـند، و در قـول و عمـل مـدافع                      
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اسالم پابرهنگان زمين، اسالم مستضعفين، اسالم رنجديدگان تاريخ، اسـالم عارفـان مبـارزه              
 صلي اهللا عليـه  –حمدي جو، اسالم پاك طينتان عارف، و در يك كلمه، مدافع اسالم ناب م        

داري، اسالم مـستكبرين، اسـالم        و افرادي را كه طرفدار اسالم سرمايه      .  باشند –و آله و سلم     
طلبان، اسالم فرصت طلبـان، و در يـك كلمـه،             درد، اسالم منافقين، اسالم راحت      مرفهين بي 

س خانه همـه    و از آنجا كه مجل    . اسالم آمريكايي هستند طرد نموده و به مردم معرفي نمايند         
مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنوني نبايد كـسي انتظـار داشـته باشـد كـه حتمـا ً                      

بايد توجه داشت كه هنـوز خيلـي از مـسائل           . نمايندگان بايد از گروه و صنف خاصي باشند       
و تميز بين كساني كه در تفكر خـود         . وجود دارد كه به نفع محرومين بايد حل و فصل شود          

 .اند، با ديگران كار مشكلي نيست سالم و محرومان را اصل قرار دادهخدمت به ا
 نصيحتي است از پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلـس شـوراي اسـالمي كـه سـعي                – 3

كنيد تبليغات انتخاباتي شما در چهارچوب تعـاليم و اخـالق عاليـه اسـالم انجـام شـود؛ و از                     
بايد توجـه داشـت كـه هـدف از          . ري گردد كارهايي كه با شئون اسالم منافات دارد جلوگي       

اگر در تبليغات حريم مسائل اسـالمي رعايـت نـشود،    . انتخابات در نهايت حفظ اسالم است     
بايـد سـعي شـود تـا خـداي نـاكرده بـه كـسي تـوهين                  . شود  چگونه منتخب حافظ اسالم مي    

 كـه  نگردد؛ و در صورتي كه رقيب انتخاباتي بـه مجلـس راه يافـت، بـه دوسـتي و بـرادري،               
 .اي نخورد تر از آن نيست، لطمه چيزي شيرين

روز پرخاش عليه كساني    . ملت شهيدپرور ايران بدانند اين روزها روز امتحان الهي است         
. روز فـداكاري اسـت    . روز انتقام از كفر و نفـاق اسـت        .  است كه با اسالم كينه ديرينه دارند      
جهـزوا  « .حـسينيان آمـاده باشـيد     امروز ايران كربالست،    . امروز روز عاشوراي حسيني است    

اي . هراسـيد، كمربنـدهايتان را محكـم كنيـد          كه نمي . ُ نهراسيد 1» اَنُفسكُم بالصالح والسالح  
خواهنـد شـما را در زيـر     قـدرتهاي بـزرگ شـرق و غـرب مـي         . آزادگان و احرار بپا خيزيـد     

امـروز روز   . دها و چنگالهاي كثيف و خونين خود خُرد كنند كه حتي آخ هم نگوييـ                چكمه
چنان بر صدام و آمريكا و استكبار غـرب سـيلي زنيـد كـه بـرق آن چـشمان                    . مقاومت است 

. امروز روز صيقل انسانيت انـسانهاست     . امروز روز درنگ نيست   . استكبار شرق را كور كند    
و انتظار آنكه جهانخواران مـا      . و حق را بايد گرفت    . روز احقاق حق است   . روز جنگ است  

امروز روز حضور در حجلـه جهـاد و شـهادت و ميـدان نبـرد              . حاصل است   د بي را ياري كنن  
 

».هاي دروني و اسلحه مجهز كنيد خويشتن را به صالحيت « - ١
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امـروز روز نغمـه     . روز جشن و سرور عارفان الهي اسـت       . روز نشاط عاشقان خداست   . است
درنگ امـروز فـرداي اسـارتباري را بـه          . سرايي فرشتگان در ستايش انسانهاي مجاهد ماست      

ا از تن بيرون نمود، و زره جهاد و مقاومت پوشيد،           امروز بايد لباس محبت دنيا ر     . دنبال دارد 
 .و  در افق طليعه فجر تا ظهور شمس به پيش تاخت و ضامن بقاي خون شهيدان بود

 دشمن در بمباران شيميايي مناطق مسكوني نهايت قساوت و درندگي خـود را              !فرزندانم
هـاي حمايـت حاميـان        دفاع عراق حتـي پايـه       نشان داده است؛ و با حمله شيميايي به مردم بي         

ها هجوم بريد تا ضربات پي در پي شما توان و             به سوي جبهه  . خود را نيز سست نموده است     
 .والسالم علي عباداهللا الصالحين. شاءاهللا پيروز خواهيد شد امان او را بگيرد، كه ان
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  سخنراني امام خميني       
 به مناسبت عيد سعيد فطر

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
كنم، تـشكر كـنم كـه         قبالً  من بايد از ملت ايران، بعد از اينكه تبريك عيد را عرض مي              

ها خصوصاً، در صحنه انتخابات خـوب حاضـر شـدند و در عـين حـالي كـه همـه                       در صحنه 
طور شايسته و آرام عمل نشود، بحمـداهللا عمـل شـد و             دستها در اين بود كه اين انتخابات به         

 .خداوند عيد مبارك را بر همه مبارك كند
اي است كه رسـول   خواهم عرض كنم، راجع به يك فقره از اين خطبه      چيزي كه من مي   

يك جمله از او اين است كه خداوند شماها را مهمان كـرده  . اند اكرم در ماه رمضان فرموده  
 شما را بـه ضـيافت، شـماها در مـاه مبـارك مهمـان خـدا هـستيد؛                    است، دعوت كرده است   

البته اين ضيافت نسبت به اولياء كُمـل الهـي بـه            . مهماندار خداست و مخلوق مهمان او است      
ما بايد حساب كنيم ببينيم كه اين . آن نحوي نيست كه ما تخيل كنيم، يا دست ما به او برسد     

در عـين حـالي كـه همـه عـالم           . يم به اين ضـيافت    ضيافت چي بوده است و ما چقدر راه يافت        
تحت رحمت الهي است و هر چه هست رحمت اوست و رحمت او به هر چيز واسع اسـت،    

 .لكن باب ضيافت، يك باب ديگر است، دعوت به ضيافت يك مسئله ديگري است
هـا و    هـا، نوشـيدني    اش ترك اسـت؛ تـرك شـهوت از قبيـل خـوردني              اين ضيافت، همه  

خداوند دعوت كرده اسـت مـا را بـه اينكـه       . كند  كه شهوات انسان اقتضا مي    جهات ديگري   
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شما بايد وارد بشويد در اين ميهمانخانه و اين ضيافت هم جز تـرك، چيـزي نيـست؛ تـرك                    
اينها همه در اين ميهمانخانه است و ما بايد حساب          . هواها، ترك خوديها، ترك منيها، منيتها     

ر اين ميهمانخانه يا اصالً، وارد نشديم، راهمان دادند به ايـن            كنيم ببينيم كه آيا وارد شديم د      
البتـه حـساب امثـال مـن بـا كـرام            . ضيافتخانه يا نه، استفاده كرديم از اين ضيافت الهي يا نـه           

رسد و خـصوصاً، طبقـه        اما من به شما آقايان و به هركس كه اين كلمات مي           . الكاتبين است 
انخانه رفتيد؟ استفاده كرديد؟ از شـهوات خـصوصاً          كنم كه آيا در اين مهم       جوان عرض مي  

 شهوات معنوي چشم پوشيديد؟ يا اينكه مثل من هستيد؟
هرمقـداري  . شود اصالح كند انـسان خـودش را         ها متوجه باشند  كه در جواني مي        جوان

پيرها . جوانها نزديكترند به ملكوت. شود شود، اقبالش به دنيا بيشتر مي انسان سنش زيادتر مي
شود يك چيزهايي كه آنهـا را         گذرد، هي اضافه مي     گذرد، هر چه بر عمرشان مي       ر چه مي  ه

شماها در فكر باشيد كه اگر از اين ضـيافت درسـت بيـرون آمديـد آن                 . كند  از خدا دور مي   
عيد مال كسي است كه در اين ضيافت راه يافته باشد اسـتفاده كـرده باشـد     . وقت عيد داريد  

ري كه شهوات ظاهري را بايد ترك بكنـد، از شـهوات بـاطني كـه             همان طو . از اين ضيافت  
تمـام ايـن مفاسـدي كـه در         . باالترين سد راه است براي انسان، بايد از اينها جلوگيري كنـد           

انـد    اند يا اگـر وارد شـده        شود، براي اين است كه در اين ضيافت وارد نشده           عالم حاصل مي  
 همه دعوت شديد به ضيافت اهللا، همـه مهمـان           خطاب به همه مردم است،    . اند  استفاده نكرده 

اي هواي نفس در انسان باشد، اين بـه مهمـاني             اگر ذره . خدا هستيد و مهماني به ترك است      
هايي كـه   تمام اين جاروجنجال.  وارد نشده است يا اگر وارد شده است استفاده نكرده است   

انـد، در ايـن مهمـاني وارد          كـرده بينيد براي اين است كه استفاده از اين ضـيافت ن            در دنيا مي  
 .اند اند، دعوت خدا را قبول نكرده نشده

كوشش كنيد كه اين دعوت را لبيك بگوييد، راه به شما بدهند در اينجا و اگر چنانچـه                  
شود، براي اينكه در ضـيافت خـدا وارد           اينكه مسائل ما حل نمي    . راه يافتيد مسائل حل است    

كرديم، لكن آن كه   1ايم؛ يك ترك اكل و شربي ارد نشدهدر ماه رمضان اصالً، و. ايم نشده
اگر هواهاي نفـساني بگـذارد، انـسان بـه حـسب فطـرت الهـي اسـت،          . بايد بشود نشده است   

ند به او، لكن اين توجه به دنيا كـه توجـه ثـانوي              فطرت، فطرت اهللا است، همه هم توجه دار       
بينيد در    اگر مي . كند از آن مسائلي كه بايد باشد        است و اعوجاجي است، اين جلوگيري مي      
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اش هست، بدانيـد كـه         نمونه – خداي نخواسته    –دنيا جنگ و جدال است و در بين شما هم           
قبـال كـرده اسـت بـه شـما مـاه            ا. در اين ضيافت وارد نشديد، ماه رمضان را ادراك نكرديد         

 . اما شما او را ردش كرديد، پس زديد 1اَقبل عليكُم شَهرُاهللا: رمضان
 شيطنت براي ايجاد اختالف

در انتخابات در عين حـالي كـه بايـد گفـت انتخابـات خـوبي گذشـت، لكـن شـياطيني                      
هـا و    زبشود، ح   در جاهاي ديگر وقتي انتخابات مي     . خواستند كه يك تخم نفاق بكارند       مي

هايي  دهند، صحبت   كشند طرف خودشان و مردم را بازي مي         هاي خارجي مردم را مي     دست
در انتخابـات در عـين حـالي كـه بـسيار خـوب              . اش براي اغفال مردم است      كنند كه همه    مي

خواست ايجاد اخـتالف كنـد، دو دسـتگي ايجـاد كنـد و                هايي مي  انجام گرفت، لكن دست   
ها هميشه دنبال ايـن   بايد شما متوجه باشيد به اين كه دشمن     . اهللاحال آنكه موفق نشدند بحمد    

هـا دستـشان    هستند كه ما را از داخل بپوشانند و اگر در اين ضيافت وارد شده باشـيد دشـمن    
بيند كه اگر انسان وارد اين  بيند، مي وقتي حقيقت اين ضيافت را انسان مي. كوتاه خواهد شد

شـياطين دنبـال ايـن هـستند كـه ايجـاد       . شـود  نيـا حـل مـي   ضيافت بشود تمام اختالفات در د     
اختالف كنند، دو دستگي بگويند هست، لكن بحمداهللا ملت مـا و خـصوصاً، روحانيـت مـا                  
اشخاصي هستند كه چهره شـان نـوراني اسـت و در ايـن مـاه مبـارك هـم در ايـن ضـيافت                         

 . هستند؛ دو جبهه نيستشود كه همه با هم اند و آثارش هم بعد ظاهر مي شاءاهللا وارد شده ان
 لزوم دوستي با وجود اختالف سليقه

هـاي مختلـف      سـليقه . دو رأي هست، بايد هم باشـد      . البته دو  تفكر هست، بايد هم باشد       
مـن  . شود كه انسان بـا هـم خـوب نباشـد            هاي مختلف اسباب اين نمي      بايد باشد، لكن سليقه   

كردنـد    وقتـي كـه مباحثـه مـي    كننـد، آن  هـا كـه بـا هـم مباحثـه مـي         عرض كردم مثـل طلبـه     
شـد   كرد دشمن هم هستند، وقتي مباحثه تمام مي    جاروجنجال جوري بود كه انسان خيال مي      

اگر در يك ملتـي اخـتالف سـليقه نباشـد، ايـن نـاقص               . نشستند به دوستي كردن و  انس        مي
اخـتالف بايـد باشـد،      . اگر در يك مجلسي اختالف نباشد، اين مجلس ناقـصي اسـت           . است
ف سليقه، اختالف رأي، مباحثه، جارو جنجال اينها بايد باشد، لكـن نتيجـه ايـن نباشـد                اختال

بايد دو دسته باشيم در عـين حـالي كـه اخـتالف داريـم،               . كه ما دو دسته، بشويم دشمن هم      
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اگر در ايـن مـاه مبـارك، در ايـن ضـيافت وارد شـديم، بايـد بعـد از مـاه                . دوست هم باشيم  
 .قي باشدمبارك تا مدتها آثارش با

ماه مبارك به منزله يك ساعتي است كـه كـوكش بكننـد و خودكـار تامـدتي كـه ايـن           
اين ماه مبارك بايد اين جور باشد كه مردم را تا ماه مبارك ديگر حفـظ                . كوك است باشد  

كند، بعد ماه مبارك ديگر بيايد از سرگرفته بشود و اين براي اين است كه بايـد مـا در ايـن                      
اشيم و من اميدوارم كه وارد شده باشيم و همه آقايان با سالمت، صحت              ضيافت وارد شده ب   

 .و خوشي اين سال را بگذرانند
ام است بهترين دعا از براي امثـال رئـيس جمهـوري آمريكـا و نوكرهـاي او           و من عقيده  

اگـر  . مثل صدام، بهترين دعاها اين است كه خدا مرگشان بدهـد، ايـن دعـا بـراي آنهاسـت                  
ين كنيد بگوييد خدا حفظشان كند؛ براي اينكه هر روزي كـه بـر امثـال اينهـا       خواهيد نفر   مي
هـر  . جهنم مراتبش مثل خود مراتـب انـسان اليتناهاسـت         . شود  گذرد، جهنمشان بدتر مي     مي

پـس دعـاي بـراي اينهـا        . شـود   روزي كه بر اهل معصيت بگذرد، جهنمشان بدتر و داغتر مي          
 اينها را مرگ بدهد تـا ايـن كـه ايـن جهـنم بـه آن           اگر بخواهيد بكنيد اين است كه خداوند      

شاءاهللا ما را هم بيدار كند، متوجه كند، متوجه كند كه ما             و خداوند ان  . سختي نباشد برايشان  
چند روزي بيشتر نيستيم، منتها من زودتر و شما هم دنبالش ديگر، بعد از صد سـال ديگـر از         

مانـد   رود، آن چيـزي كـه بـاقي مـي        ين مي اينها همه گذراست و از ب     . اين بساط خبري نيست   
رسـاند    رساند يا بهـشت را مـي        آن چيزي كه به انسان جهنم را مي       . حركات خود انسان است   

شود بـه يـك عـالم ديگـري كـه             انسان كه مرد شروع مي    . خود انسان است، از خارج نيست     
كوشـش  . تآيد، هر چه هست از خود انسان اس         خود انسان تهيه كرده، از خارج چيزي نمي       

شاءاهللا، اصالح بكنيـد در ايـن روز، در ايـن وقـت، در ايـن سـالها خودتـان را و                       كنيد كه ان  
شـاءاهللا،   شاءاهللا، به شما و همه اهالي اين كشور سالمت عنايت كند و همه شـما ان  خداوند ان 

 سالم اهللا عليه و ارواحنـا فـداه   –در جوار خداي تبارك و تعالي و با دعاي حضرت صاحب          
شاءاهللا، موفق و مؤيد و بـه آرزوهـاي صـحيحي كـه داريـد كـه آرزوي همـه                     مه شما ان   ه –

ها را بـردارد      داند، همه توجهشان به اوست و خدا پرده         رسيدن به خداست و خودش هم نمي      
  .تا  همه ببينيم او را

 اهللا  توالسالم عليكم و رحم
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   امامپيام     
 اسالميمناسبت گشايش سومين دوره مجلس شوراي به 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

از عنايت و توجه ذات مقدس حق تعالي سپاسگزاريم كه بار ديگر ملت شريف و عزيـز                 
و در اوج . ايران را به اداي يكي از بزرگترين فرايض سياسي و اجتماعي خـود مفتخـر نمـود      

 توفيـق   شرارت شيطان بزرگ و اذناب پليد او عليه انقالب و نظام جمهوري اسـالمي ايـران،               
و به رغم بـدخواهان، انتخابـات       . بيعت مجدد با ميثاقهاي ازلي خود را به آنان كرامت فرمود          

سومين دوره مجلس شوراي اسالمي با صحت و سالمت و در موعد مقـرر برگـزار گرديـد،        
و مـن  . كه بحمداهللا امـروز مـا شـاهد افتتـاح سـومين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي هـستيم                  

هـاي مـردم عزيزمـان در ايـن مـورد        زمان انتخابـات و نيـز حماسـه   ضرورتي به ذكر حوادث   
بينم و همچنين اهميت و نقش مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان در نظام كـشور                  نمي

و ان شاءاهللا نماينـدگان محتـرم مجلـس، سـنگيني بـار             . اسالمي ايران بر كسي پوشيده نيست     
انـد    كنند و به خوبي دريافته      رده و مي  مسئوليت و رسالت خود را دراين امر خطير احساس ك         

هـا و انتظـارات       كه نظام و مردم از آنان چه انتظاري دارند، كه بايد گفت مجموعـه خواسـته               
ها و دگرگوني در نظام پـرپيچ و خـم           ها و محروميت   اسالمي مردم از مجلس، رفع گرفتاري     

 و نمايندگان محتـرم     .اداري كشور، از ا نتظارات به حقي است كه بايد آنها را جدي گرفت             
هـا و مـواد غيرضـروري بـه فكـر مـسائل اصـلي و                  مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبـصره        

ها با طرح قوانين و لوايح بـه سـمتي          كليدي كشور باشند و براساس اسالم عزيز در كميسيون        
هـاي زيربنـايي كـشور در امـور          حركت كنند كه مشكالت اساسي كشور مرتفـع و سياسـت          
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اقتصادي و اجتماعي و سياسي در راستاي كمك به محروميت و رفع استضعاف،             فرهنگي و   
 .مدون و به مورد اجرا درآيد

و امروز كشور و نظام و مديريت آن همچون گذشته نياز به شـجاعت در حـل مـسائل و                    
ها، ما را از رسـيدن بـه اهـداف بزرگتـري كـه در پـيش رو و در نظـر داريـم                          چه بسا وسوسه  

اميدوارم اين مجلس با هماهنگي و همدلي نمايندگان و نيـز بـا همـسويي و    محروم كند، كه    
ارتباط قوي با مديران و مجريان و كارشناسان و همچنين با استفاده از نظريات و مشورت بـا                  

ها بردارد    هاي بلندي در حل معضالت محرومين و پابرهنه        شوراي محترم نگهبان، بتواند گام    
درت و قاطعيت و سـرعت عمـل مجمـع تـشخيص مـصلحت كـه                و در تنگناها و موانع، از ق      

 .مند شود پشتوانه عظيم و با بركت و پرثمري براي كشور ماست، بهره
انـد و   و اما چيزي كه از همه اينها مهمتر است، اينكه چه آنهايي كه بـه مجلـس راه يافتـه            

اند   س راه نيافته  اند ولي به مجل     اند و چه آنها كه به وظيفه خود عمل نموده           خادم منتخب شده  
و همچنين طرفداران هر دو گروه بايد بدانند كه همه اين امور اعتبـاري و زودگـذر اسـت و         
همه در محضر حق هستيم و آنچه در صحيفه كردار مـا مانـدني اسـت اعمـال و رفتـار مـا و                        

شـود، صـفاي معنويـت و ثمـرات خلـوص بنـدگي         آنچه موجب سعادت و جاودانگي ما مي      
هـا و    بايد خلـوص عمـل و جامعـه اسـالمي خودمـان را بـه زنگـار كـدورت                  است، و ما هم ن    

اختالفات آلوده كنيم و رقابتهاي گذشته انتخاباتي هم هرگز نبايد موجبات تفرقه و جـدايي               
 .را فراهم نمايد

هاي انتخاباتي در     هاي ناپاكي بخواهند از رقابت     دهم كه عوامل و دست      و من احتمال مي   
معنـا دلهـا را از يكـديگر           استفاده كنند و با طرح مسائل پوچ و بـي          رسيدن به آرزوهاي خود   

ها، صحت و سـالمت انتخابـات و نهايتـاً مـشروعيت        جدا سازند و يا با ترديد و ايجاد ذهنيت        
مجلس را زيرسئوال برند، كه در اين شرايط همه آحاد ملت ايران و همه روحانيون و دست                 

و . ت در دست هم به راه مقـدس خـود ادامـه دهنـد             اندركاران كشور بايد در كنار هم و دس       
هاي خـود باشـند و        ها و گفته    صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نيز به طور جد مواظب نوشته           

نمايندگان مجلس نيز به عدالت وعطوفت با يكديگر برخورد كنند و به مسائل دامن نزنند و                
هاي قبل از دستور      ند و  در نطق    ها به مسائل شخصي و گروهي نپرداز        خصوصاً در اعتبار نامه   

و غير آن به شخصيت و اعتبار نمايندگي مجلـس توجـه كننـد و حرمـت مجلـس و نظـام و                       
اخالق كريمه اسالمي را مقدم دارند و خالصه كالم اينكه مجلس و نماينـدگان بايـد مؤيـد                  
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ئولين بـه   وحدت و انسجام جامعه باشند و مسئولين در كنار مردم و مردم همراه و پشتيبان مس               
منـد شـوند و از        وظيفه خود عمل كنند و از بركات مادي و معنوي اتحاد مقدس خـود بهـره               

 نباشـد و هـيج عـذر و          گيـري   ها كنار نروند كه امـروز شـايد گنـاهي بـاالتر از كنـاره                  صحنه
 .شود اي براي ترك صحنه انقالب پذيرفته نمي بهانه

همچون گذشته به پشتيباني مادي و معنوي       و مردم عزيز ايران بعد از فراغت از انتخابات          
هاي نبرد و رزمندگان ادامه دهند و سپاهيان نور را حمايت نمايند و همـه آنـان                   خود از جبهه  

و رزمندگان عزيز بدانند كه در هر صورت پيروزي با ماست و ما به اين مسئله با تمام وجود                   
و ملت بزرگ ايران مطمـئن      . ايم  معتقديم و از آغاز جنگ تاكنون بارها عنايات حق را ديده          

انـد كـه      اند، چيزي را از دست نـداده        باشند كه از آن روزي كه در اين راه مقدس قدم نهاده           
انـد كـه از آن احـساس غـبن و پـشيماني كننـد؛ همـه                   نگران حادثه باشـند و ضـرري نكـرده        

 .هاي آنان  در پيشگاه مقدس حق تعالي باقي مانده است سرمايه
انند ايران كه در صدد تحقق اهداف بلند اسـالمي اسـت، ممكـن اسـت      البته كشوري هم  

هايي داشته باشد همان گونه كه در صدر اسـالم نيـز چنـين بـوده اسـت ولـي                    فرازها و نشيب  
اي بـاالتر از تـصميم و عـزم و اراده اسـتوار آنـان بـراي                   براي يك ملت بزرگ هيچ پيروزي     

به مردم كشور ايران عنايت نمـوده اسـت و          رسيدن به حق نيست كه بحمداهللا خداوند آن را          
ما به ياري خدا و با همت و اراده پوالدين مردم در برابـر همـه مـشكالت خـواهيم ايـستاد و                       

هـاي بـزرگ و      گونـه كـه بـه بركـت ايمـان و توكـل مـردم و رزمنـدگان بـه پيـروزي                       همان
ت، بعـد از ايـن      ايم و هر روز ما روز موفقيت و امتحان جديدي بوده اس             آسايي رسيده   معجزه

 .دهيم نيز به راه خود ادامه مي
رزمندگان عزيز و دالور ما اعم از ارتش و سپاه و بسيج با تكيه بر ايمان و سالح و اميـد                     

هـا را   عزم شائبه مردم، به نبرد و دفاع مقدس خود ادامه دهند و به نصرت حق و با حمايت بي   
تخـار نـصرت و پيـروزي را بـه ا رمغـان             جزم كنند و بر دشمن زبون بتازند و با همت خود اف           

و بـه يـاري     . هـا   خورد، نـه در ميـدان مـذاكره         ها رقم مي    آورند كه سرنوشت جنگ در جبهه     
 حـرف آخرمـان را بـا صـداميان و           – ارواحنـا فـداه      –اهللا    خداوند و دعاي خير حضرت بقيـه      

دد زنــيم و از خداونــد نيــز صــبر و مــ جهــانخواران در صــحنه حماســه جهــاد و شــهادت مــي
 .اهللا توالسالم عليكم و رحم. خداوند يار و ناصر مجاهدان و رزمندگان ما باد. طلبيم مي

 روح اهللا الموسوي الخميني
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 به آيت اهللا هاشمي رفسنجاني

 
 :اي به محضر امام خميني اعالم  داشت اي، رئيس جمهور، طي نامه آقاي خامنه[ 

 : نجانب كه قبال ً نيز كتباً و شفاهاً معروض گرديده است، اين است كهپيشنهاد مشخص اي... 
 كليه امور مربوط به نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمري اعم از عمليات، پـشتيباني،                – 1

 .امور سازماني و اداري و غيره به شخص واحدي مفوض و محول گردد
ر را از نزديـك و بـا قاطعيـت           شخص مزبور از سوي حضرتعالي موظف گردد كـه امـو           – 2

 .تمشيت كند
ــراي     – 3 ــين و اج ــضايي متهم ــب ق ــه در تعقي ــردد ك ــسلح موظــف گ ــاي م ــاه نيروه  دادگ

با توجه به همه جوانب، بـه نظـر         . ها به طور كامل از نظر و دستور وي تبعيت كند            محكوميت
جاني  اينجانب، تنها فرد مناسب براي تصدي اين مسئوليت مهم، جناب آقـاي هاشـمي رفـسن               

 :]امام خميني در پاسخ چنين مرقوم فرمودند. است
 

                                            بسم اهللا الرحمن الرحيم
  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ علي ا كبر هاشمي رفسنجاني 

هنگي غرب  با توجه به  درگيري روياروي آمريكاي جهانخوار عليه اسالم و ايران و هما             
و شرق و ارتجاع منطقه در مبـارزه بـا انقـالب اسـالمي و جلـوگيري از پيـروزي اسـالم، بـه                        

 – دامـت افاضـاته      –اي    پيشنهاد رئيس جمهور محترم، جناب حجـت االسـالم آقـاي خامنـه            
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و جنابعـالي   . نمـايم   جنابعالي را با تمام اختيارات به جانشيني فرماندهي كل قوا منـصوب مـي             
 :باشيد ي دستورات ذيل ميموظف به اجرا

 . ايجاد ستاد فرماندهي كل تا تهيه زمينه وحدت كامل– 1
هاي دفاع مقدس      هماهنگي كامل ارتش، سپاه، بسيج و نيروهاي انتظامي در تمامي زمينه           – 2

هـاي مربـوط و      بديهي است انسجام و ادغام مورد قبـول و صـحيح ادارات و سـازمان              . اسالم
 .نگي نيروهاي مسلح نقش اساسي را دارا خواهند بودپشتيباني كننده در هماه

 تمركز صنايع نظـامي و تهيـه مايحتـاج دفـاع مقدسـمان و انـسجام امكانـات تعميراتـي،                     – 3
پشتيباني، فني، مهندسي، رزمي، آموزشي و تحقيقاتي و نيز بـسيج همـه امكانـات و ابـزار در          

 .جهت اهداف مشخص از سوي فرماندهي كل
ده هـر چـه بهتـر از امكانـات و نيروهـا؛ و جلـوگيري از بـه كـار گـرفتن                        سعي در اسـتفا    – 4

هـا   و در همين راستا، حذف يا ادغام سازمان. امكانات مادي و معنوي در غير موارد ضروري  
 .و  تشكيالت تكراري و غير ضروري

 .ها  تمركز امور تبليغي و فرهنگي نيروهاي مسلح درتمام زمينه– 5
ع از قوانين دادگاه نظامي در زمان جنـگ و تنبيـه متخلـف در هـر                  استفاده درست و قاط    – 6

 .رده
 .ها   بهره برداري صحيح از كمكهاي مردمي در تمامي زمينه- 7

قواي مقننه و  اجراييه و قضاييه موظفند تمامي امكانات و سياسـتهاي خـود را در جهـت                   
 .نيازهاي جنگ به كار گيرند

خواهم تا با صبر و شكيبايي انقالبي و   و انتظامي مياز مردم عزيز ايران و نيروهاي نظامي
هاي استكبار جهاني ايستادگي نمايند؛ و مطمـئن باشـند            با قدرت و استقامت در مقابل توطئه      

هاست؛ و شما ياران      ها و حيله    جهان امروز غرق در نامردمي    . كه پيروزي از آن صابران است     
كـنم، خداونـد يـار و          همـه شـما دعـا مـي        مـن بـه   . باشيد  اسالم در اوج قداست و شرافت مي      

 . توفيق جنابعالي را از خداي تعالي مسئلت دارم. پشتيبان مبارزان راه خدا باد
 اهللا توالسالم عليكم و رحم

 
   روح اهللا الموسوي الخميني
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 در خصوص لزوم مشاركت مردم در بازسازي
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  آمادگي در برابر دشمنلزوم حفظ

كنيم از هيأت دولت و ملت ايران كه در اين ايام جنگ با اينكـه خيلـي                   ما اوالً تشكر مي   
تحت فشار بودند، با قدرت و با حفظ عظمت اسالم كارها را به خوبي انجـام دادنـد تـا ايـن                      

ما نبايد  من جمله اينكه    . و ما امروز بايد بعض مسائل را عرض كنيم        . خار سر راه شكسته شد    
حساب كنيم كه جنگ تمام شده است، ما بايـد حـساب كنـيم كـه در حـال جنگـيم، بـراي                       

هاي بزرگ از قبيل آمريكا و شوروي و چه آنهايي كه اذنـاب                چه دشمن  –اينكه، دشمن ما    
 اينها چـون بـا اسـالم مخـالف هـستند و ديدنـد كـه              –آنها هستند از قبيل صدام و امثال اينها         

نيا يك قدرت بزرگي شده است در مقابل آنها، از اين جهـت، آنهـا دائمـاً              اسالم امروز در د   
 ،هـم بايـد مـردم مهيـا باشـند         . مشغول نقشه كشي هستند، و ما نبايد از اين مسئله غفلت كنيم           

 تعقيب كنند ايـن     ،ها را پركنند    مردمي كه بايد به جبهه بروند و جبهه       . قواي مسلح مهيا باشند   
 .كند شمن ما دشمني است كه با نقشه كار ميد. مطلب را و سستي نكنند

اآلن ممكن است كه در ايران منتشر كنند كه خوب، ديگر مسئله تمام شـد و چـه شـد و                     
مردم را سست كنند و حال اينكه مسئله تمام نشده است، اينها هميشه دنبـال ايـن هـستند كـه       

تواننـد ايـن      يران چون نمي  در ا . كارهاي خودشان را انجام بدهند ولو به دست ملتها يا دولتها          
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هاي ديگري دارند دنبال  كار را بكنند، نه ملت با آنهاست و نه دولت، از اين جهت، يك راه         
هـا بايـد پـر باشـد، مـا خودمـان را در حـال                از اين جهت، ما بايد بيدار باشيم، جبهه       . كنند  مي

گوينـد جنـگ، فـردا        بينيد كه به هيچ چيز از امور اعتنا ندارنـد، امـروز مـي               مي. جنگ بدانيم 
از اين جهت، قواي مسلحه مـا       . كنند  كنند، باز فردا جنگ شروع مي       همان جنگ را صلح مي    

 .و ملت ما بايد مهيا باشند براي اين امر
 لزوم مشاركت مردم در بازسازي و نظارت دولت

اين يك مسئله است، مسئله ديگر؛ اين مسئله بازسازي اسـت كـه بـسيار مهـم اسـت، در                    
اگـر بخواهـد دولـت    . شـود  اگر بخواهد ملت سر خود كار بكند، فـساد ايجـاد مـي            بازسازي  

بايد مردم همراهي كنند و هر چه قدرت دارند براي اين امر            . مستقل اجرا كند، قدرت ندارد    
و راجع به اينكه كجا مقـدم، كجـا مـؤخر، ايـن             . مهم به ميدان بياورند، لكن با نظارت دولت       

آن طوري كه صالح است ايـن اسـت كـه هيـأت تـشخيص               آيد و     باالخره صحبت پيش مي   
مصلحت باشد مركب از سران كشور و نخست وزير و تشخيص بدهند، تشخيص مـصلحت               

مـردم  . بدهند كه كجا بايد اول باشد، كجـا بايـد بعـد باشـد، وضـعش بايـد چـه جـور باشـد                  
ينكـه در   و دولت بايد به مـردم مجـال بدهـد بـه ا            . خودشان داخل باشند، لكن مستقل نباشند     

و مردم هم بايد به دولت مجال بدهند كه با تأنّي و نقشه كشي اين كـار                 . كارها داخل بشوند  
هايي در كارباشند كه بخواهند در همـين مقولـه هـم        مهم را انجام بدهند؛ ممكن است دست      

راجع به بازسازي هم شلوغ كنند و فساد ايجاد كنند، اين را بايد خيلي متوجـه باشـند و ايـن                     
 هيأت تشخيص مصلحت كه مركب از سران كشور است، آنها بايـد نظـارت كننـد در         همان

چنانچـه حـاال بعـد از جنـگ اسـت مـردم بايـد در                . امور، لكن مردم را هـم شـركت بدهنـد         
كارهاي تجاري آزاد باشند لكن با نظارت دولت، كه يك وقت خداي نخواسـته دوبـاره از                 

آوردنـد دوبـاره شـروع        زهاي فاسدي كه مـي    آوردند و آن چي     آن چيزهايي كه از خارج مي     
دولت اجازه بدهد مردم از خارج چيز بياورنـد، تجـارت كننـد، لكـن نظـارت داشـته                 . نكنند

اين هم يـك مطلبـي اسـت كـه مهـم اسـت و بايـد خيلـي در آن            . باشد كه فساد ايجاد نشود    
 .كرد] دقت[

ر باشيم در ايـن امـور،       و باز مسائلي هست كه تمامش مربوط به اين است كه ما بايد بيدا             
اآلن ممكن است كـه يـك       . نبايد كه توهم كنيم كه بايد همه آن كارها زودي درست بشود           

 اآلن هـم    – هـستند، زيادنـد      –اشخاصي كه مخالف با ما هـستند        ... اي بيفتند توي مردم       عده
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مطلب يك مطلبي نيست كه بزودي      ! هستند كه خوب، جنگ تمام شد، يااهللا زود تمام كنيد         
مام بشود، مطلبي است كه هشت سال كوبيدند، شهرهاي ما را از بين بردند؛ ايـن بايـد اقـالً                    ت

همان قدري كه آنها كردند ما دنبال كنيم كه ان شاءاهللا تا چند سال بتوانيم اين كار را انجـام               
مردم ننشينند گوش كنند به حرف اشخاص كه زود بايد درست بشود، فوراً بايد همه  . بدهيم

اين را هـم، در ايـن امـر بايـد           . شود  اي است كه نمي     توانند، مسئله   ست بشود؛ نه، نمي   چيز در 
 .خيلي دقيق باشند و هم در مهيا بودن راجع به جنگ

و من اميدوارم كه خداوند تأييد كند شما را؛ همان طور كه تا حاال تأييد كرده است، ما                  
 مهـم اتكـال بـه خـداي تبـارك و تعـالي       ايم، بنابراين، كار تا حاال با تأييدات الهي پيش رفته    

تا حاال هر چه شده به دست او بوده، از حاال هم تا آخر به دست اوست و ما هـم تـابع    . است
و شما هم متوجه به اين معنـا باشـيد كـه            . گويد عمل  كنيم     هستيم كه كارهايي كه ايشان مي     

و مـا چيـزي نيـستيم، مـا هـيچ      تان را به خدا زيـاد كنيـد     اتكالتان را به خدا زياد كنيد و توجه       
. ام دعاسـت    و من هم كـه وظيفـه      . كند اوست   و آن كه كار مي    . آن كه هست اوست   . هستيم

خـواهم كـه بـه همـه شـما            و از خداي تبارك و تعالي مي      . كنم راجع به همه شما      من دعا مي  
خداونـد  . بـه ملـت ايـران توفيـق و سـالمت بدهـد            . به همه شما سـالمت بدهـد      . توفيق بدهد 

 .نان اسالم را نابود كنددشم
           

 اهللا توالسالم عليكم و رحم
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 )ره( امامپيام       
 

 هاي كلي نظام اسالمي در دوران بازسازي كشور درخصوص سياست
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
بر هيچ يك از مردم و مسئولين پوشيده نيست كه دوام و قوام جمهـوري اسـالمي ايـران                   

سياست نه شرقي و نه غربي استوار است وعدول از اين سياست، خيانـت بـه اسـالم و                   بر پايه   
. مسلمين و باعث زوال عزت و اعتبار و استقالل  كشور و ملـت قهرمـان ايـران خواهـد بـود                     

هاي مقدس و الهي خـود   جمهوري اسالمي ايران نبايد تحت هيچ شرايطي از اصول و آرمان    
لحشور ايران كينـه و خـشم انقالبـي و مقـدس خـويش را در      شاءاهللا مردم س ان. دست بردارد 

مريكاي جهـانخوار   آهاي ستم سوز آن را عليه شوروي جنايتكار و            ها نگه داشته و شعله      سينه
 –و اذناب به كار خواهند گرفت تا به لطـف خداونـد بـزرگ پـرچم اسـالم نـاب محمـدي                  

زد و مستـضعفان و پابرهنگـان و         بـر بـام همـه عـالم قـد برافـرا            –اهللا عليه و آلـه و سـلم          صلي
 .صالحان، وارثان زمين گردند

هـاي رده بـاالي نظـام و         در مسئله بازسازي و سازندگي من اطمينان دارم كـه شخـصيت           
كنند كه  مسئولين محترم و نيز مردم وفادار و انقالبي كشورمان چون گذشته هرگز قبول نمي      

اخيـراً   .  شـرق و يـا غـرب تمـام شـود           نيل به اين هدف به قيمت وابستگي ايـران اسـالمي بـه            
دستهاي پنهان و آشكار غرب و شرق به منظـور ايجـاد شـكاف و اخـتالف ميـان طرفـداران                   

اند كه مسئولين عزيز و رده باالي كـشورمان و            انقالب اسالمي به حيله جديدي متوسل شده      
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ت هـايي از مجلـس و دولـت و روحـانيون را بـه تفكـر و گرايــشا       هـا و چهـره   نيـز شخـصيت  
گرايـي مـتهم      گرايي يـا غـرب      وابستگي و همچنين عدول از مواضع گذشته و نهايتاً  به شرق           

نمايند و موذيانه با طرح مسائلي از اين قبيـل كـه فـالن شخـصيت نظـام جمهـوري اسـالمي                       
رو يا سازشكار و غربگراست و يا فالن مسئول تندرو و انقالبي شده اسـت                 راستگرا و يا ميانه   

اد مردم را به دست اندركاران نظام سلب نمايند كه با ياري خداوند و با رشـد             كه نتيجتاً اعتم  
اند و    و آگاهي مردم بازار اين گونه القائات در اين مملكت كساد و مشتريان آن اندك بوده               

ها و بارها چه قبل و چه بعد از انقالب امتحان خود را در               بر مردم ثابت است كساني كه سال      
ها كـشيده و   هاي دار رفته و زندان   اند و در اين راه به پاي چوبه         نقالب داده تعهد به اسالم و  ا     

هاي شاه بـراي اسـتقالل و         اند و تحت شكنجه     اند و سالمت خود را از دست داده         ترور گشته 
اند، يقيناً دلشان به حال انقـالب و ثمـرات آن نـه تنهـا كمتـر از ديگـران          آزادي مبارزه كرده  

وجه عـوض     وزد و مسير ارزشي و الهي و پرطراوت خويش را به هيچ           س  نسوخته كه بيشتر مي   
گويم كه مبادا بـدون در        و من از باب وظيفه به مردم و فرزندان پرشور انقالب مي           . كنند  نمي

هـا و   نظر گرفتن محذورات سياسي و شرايط بسيار پيچيده و حساس كشور بـه طـرح سـئوال    
 واقعي قضايا توسط مـسئولين دلـسوز نظـام          اشكاالتي روي آوريد كه بازگو كردن و تحليل       

اي را بـاز   باعث كشف اسرار مملكت شده و براي نظام مسئله آفـرين گـردد و نـه تنهـا گـره                 
 .نكند كه بر مشكالت مملكت نيز بيفزايد

ام نخـواهم   كـنم و تـا زنـده      من سياست داخلي و خارجي كشور را به دقت مالحظـه مـي            
خواهنـد و     د و مسئولين نيز چيزي غير از اين نمـي         گذاشت مسير سياست واقعي ما عوض شو      

دهـم كـه بـه شـدت      من به بعضي از مسئولين هشدار مي   . رود  انتظاري غير از اين از آنان نمي      
بايد مراقب بود كه خداي ناكرده آب به آسياب دشمنان نيـز نريـزيم و آنـان را بـا اقـوال  و                        

گـويم    ست اندركاران در هر رده نيز مي      به مسئولين و د   . هايمان شادمان نگردانيم   گيري  جبهه
هاي وابستگي ايـن      كه شرعاً بر همه شما واجب است كه همت كنيد تا آخرين رگ و ريشه              

 و اگـر    –شـاءاهللا خواهيـد كـرد         كـه ان   –اي قطـع نماييـد        كشور به بيگانگان را در هر زمينـه       
ي پيـشبرد   مصلحت نظام و اسالم سكوت است، دردمندانه سكوت كنيد كه اجر سكوت برا            

همـان گونـه كـه قـبالً        . اهداف نظام و اسالم به مراتب بيشتر از دفاع از اتهام وابستگي اسـت             
ام سياست بازسازي و تشخيص و تعيين اولويت در امر بازسـازي مراكـز آسـيب ديـده                    گفته

كشور به عهده سران محترم و متعهد سه قوه و آقـاي نخـست وزيـر اسـت ولـي بايـد توجـه                        
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نظر گرفتن حجم عظيم كار و ضرورت تسريع در تعيين خط مشي بازسازي             داشت كه با در     
و سازندگي، حتمـاً از نظـرات كارشناسـان و صـاحبنظران خـصوصاً هيـأت دولـت و وزرا و           

هاي دلـسوز و متعهـد و مطلـع در             كه چهره  –هاي مربوطه مجلس شوراي اسالمي       كميسيون
اند   ده نمايند چرا كه آنان نيز به خوبي دريافته         و نيز از مسئولين هر امري استفا       –نند  اآنها فراو 

و اين كشور متعلق بـه      . كه بازسازي و سازندگي جز از طريق تعاون و همفكري ميسر نيست           
اسالم و همه ملت ايران است و همان گونه كه در جنگ همه در كنار هم بودند، در صلح و                  

اكز علمي و دانشگاهي نيز در اين سازندگي هم بايد در كنار يكديگر باشند كه ان شاءاهللا مر
 .مسئله بزرگ سهيم خواهند بود

هـاي نهـايي سـران و        گيـري   الزم به تذكر است كه وزير يا مسئول مربوطه نيز درتـصميم           
 .باشند نخست وزير صاحب رأي مي

 :اما نكاتي كه در بازسازي و سازندگي توجه به آن ضروري است
هاي معظم شـهدا و جانبـازان و اسـرا و مفقـودين                با اينكه اطمينان داريم كه خانواده      – 1

شوند كه در برابـر ايثـار عزيزانـشان كـه فقـط بـه خـاطر خـدا و                      هيچ گاه راضي نشده و نمي     
رسيدن به كمال بوده است سخن از رفاه و ماديات به ميان آيد و همت آنـان بلنـدتر از ايـن                       

عداد و تـوان خـود را در هـر     هاست، ولي بر دست اندركاران نظام است كه ذوق و است            مقوله
چه بهتر رسيدن  به امور معنوي و مادي و ارزشي و فرهنگي اين يادگاران هدايت و نـور بـه                     

منت به آنان دريغ نكنند؛ هر چه انقالب اسالمي ايـران             شائبه و بي    كار گيرند و از خدمت بي     
هـاي    خـانواده دانـم كـه بـسياري از          من مي . دارد از بركت مجاهدت شهدا و ايثارگران است       

عزيز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودين به خاطر مناعت طبع و بزرگواري و اخالق كريمـه                  
شان به حداقل  اند و يا مراجعه  نكردههخود در مصايب و مشكالت زندگي به مسئولين مراجع    

دانيم كه اكثريـت ايـن قـشر و رزمنـدگان عزيـز اسـالم از طبقـات                    و همه نيز مي   . بوده است 
م و كم درآمد بودند و مرفهين كمتر دل براي انقالب سوختند، ولي وظيفه ماست كـه       محرو

در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشيم و من ميل ندارم كه اين قدرشناسـي                 
فقط در حد تعريف و تمجيد ظاهري خالصه شود بلكه بايد در همه نوع امتيازات اجتمـاعي             

بينم كه به اين عزيزان سفارش و         بها داده شود و ضرورتي نمي     و اقتصادي و فرهنگي به آنان       
نصيحت كنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خونهـاي مقـدس شـهيدان را بـازگو نمـايم كـه                    
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هاي شهدا و اسرا و مفقودين و جانبـازان خـود حـافظ  و نگهبـان                   بحمداهللا تا به حال خانواده    
 . ياري خدا پاسدار آن خواهند بوداند و بعد از اين نيز به ارزش شهادت و ايثار بوده

 با قبول و اجراي صلح كسي تصور نكند كه ما از تقويت بنيه دفاعي و نظامي كشور                – 2
ايم، بلكـه توسـعه و تكامـل صـنايع و ابـزار               نياز شده   و توسعه و گسترش صنايع تسليحاتي بي      

ا توجـه بـه     مربوط به قدرت دفاعي كشور از اهداف اصولي و اوليـه بازسـازي اسـت و مـا بـ                   
مان در هر زمان و هر ساعت احتمـال تجـاوز را مجـدداً از سـوي ابرقـدرتها و       ماهيت انقالب 

 .نوكرانشان بايد جدي بگيريم
 توجه به بازسازي مراكز صنعتي نبايد كوچكترين خللي بر ضرورت رسيدن بـه امـر                – 3

بمانــد و خودكفــايي كــشاورزي وارد آورد، بلكــه اولويــت وتقــدم ايــن امــر بايــد محفــوظ 
مسئوولين بيشتر از گذشته خود را مكلف به اجراي آن سازند و در امر احياي اراضي و مهار               

هـاي    آبها و ايجاد سدها و تشويق كشاورزان و دامداران و اسـتفاده هـر چـه بيـشتر از نعمـت                    
اي اسـت     بيكران الهي در طبيعت تالش نمايند كه مطمئناً خودكفـايي در كـشاورزي مقدمـه              

 .هاي ديگر الل و خود كفايي در زمينهبراي استق
 مهمترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي توسعه مراكز علمي و تحقيقـات و               – 4

تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامـل و همـه جانبـه مختـرعين و مكتـشفين و نيروهـاي                     
متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه با جهـل را دارنـد و از الك نگـرش انحـصاري               

توانند كشور را روي پـاي خـود نگـه     اند كه مي   لم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده          ع
 .ها خسته و ناتوان نشوند هاي اداره شاءاهللا اين استعدادها در پيچ و خم كوچه ان. دارند
ريزي در جهـت رفـاه متناسـب بـا وضـع عامـه مـردم تـوأم بـا حفـظ شـعائر و                            برنامه – 5

ها و نيز مبـارزه بـا فرهنـگ          ها و افراط گرايي     پرهيز از تنگ نظري    ارزشهاي كامل اسالمي و   
مصرفي كـه بزرگتـرين آفـت يـك جامعـه انقالبـي اسـت و تـشويق بـه توليـدات داخلـي و             

ريزي در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادي صـدور كـاال و خـروج از تكيـه بـه                      برنامه
تجـارت براسـاس قـانون و بـا         صادرات نفت و نيز آزادي صادرات و واردات و به طوركلي            

 .نظارت  دولت در نوع  و قيمت
گاههـاي جمعـي بـراي         رعايت اصول ايمني و حفاظتي مراكز و صنايع و ايجاد پنـاه            – 6

مردم و كارگران كه اين اختصاص به زمان جنگ ندارد بلكه طريقه احتياط در هـر شـرايط                  
 .است
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ازندگي و بهـا دادن بـه مـؤمنين          استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسـازي و سـ           – 7
ها و توسعه حـضور مـردم در كـشاورزي و صـنعت و تجـارت و                 رفته  انقالب خصوصاً جبهه  

بازسازي شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد               
 .هاي مردم و جامعه خاص متمكن و مرفه و بسط آن به توده

يا چند شهر خراب شده در جنگ به منظـور ترسـيم             حفظ و نگهداري تركيب يك       – 8
علني تجاوز دشمنان عليه انقالب و كشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانـه                

البتـه ايـن كـار بـا رضـايت كامـل       . هـا بـسنده نكننـد    ملت كه آيندگان فقط به اسناد و نوشته    
 .صاحبان امالك و با ايجاد شهرهاي مجاور بايد انجام شود

 تأكيد بر حفظ ارزشها و شئون اخالقي و اجتماعي و نيز سالم سازي اجتماعات كـه                 – 9
گروهي از خدا بي خبر و فرصت طلـب تـصور نكننـد كـه مـردم در برابـر نيـات پليـد آنـان                   

ان شاءاهللا خداوند همه را از شرّ نفس اماره و شرّ دشمنان محافظـت فرمايـد و بـه                   . تفاوتند  بي
. در امور و اخالص در عمل و ايثار در خدمت به خلق مرحمت كندهمه شرح صدر و تدبير 

تواند بـه اسـالم و مـردم كـشور خـدمت نمايـد و تنهـا در                    به صورت آزاد بهتر مي      1»احمد«
 . تر به اينجانب برسد كند تا گزارش مسائل سريع جلسات شركت مي

 .والسالم علي من اتبع الهدي
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 اهداي كتاب صحيفه سجاديه       
 

 به سيد علي خميني
 

 بسمه تعالي
 »هديه النمله«

 
 فارغ از هر دو جهانم به گل روي علي          از خم دوست جوانم به خم موي علي       
 طي كنم عرصه ملك و ملكوت از پي دوست    ياد آرم به خرابات چو ابروي علي       

ه سجاديه، نمونه كامل قرآن صاعد است و از بزرگترين مناجات عرفاني در      صحيفه كامل 
خلوتگاه انس است كه دست ما كوتاه از نيل به بركات آن است؛ آن كتابي است الهـي كـه         

الـشأن را بـه    از سرچشمه نوراهللا نشأت گرفته و طريقه سلوك اولياي بزرگ و اوصياي عظيم            
 شريفي است كه سبك بيان معارف الهيه اصـحاب          كتاب. آموزد  اصحاب خلوتگاه الهي مي   

معرفت را چون سبك قرآن كريم بدون تكلف الفاظ در شيوه دعا و مناجات براي تـشنگان                 
اين كتاب مقدس چون قرآن كريم سفره الهـي اسـت كـه در آن،    . كند معارف الهيه بيان مي  

 اسـتفاده  همه گونه نعمـت موجـود اسـت و هـركس بـه مقـدار اشـتهاي معنـوي خـود از آن              
 معارف غيبي كه از تجليـات الهـي در ملـك و             1اين كتاب همچون قرآن الهي ادقُّ     . كند  مي

شود در ذهن مـن و تـو نيايـد و دسـت               ملكوت و جبروت و الهوت و مافوق آن حاصل مي         

 
 ترين  دقيق- ١
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طلبكاران از حقايق آن كوتاه است، به شيوه خاص خود قطراتي كه از درياي بيكران عرفان                
 :كند ان را محو و نابود ميچشاند و آن خود مي

 پس عدم گردد عدم چون ارغنون                گويدم انااليه راجعون              
پس تو اي نويسنده محروم از همه معـارف و بيخبـر از كـون و مكـان، قلـم را بـشكن و                        
صحيفه را ببند و از حد خود كه هواهاي نفـساني چـون تـار عنكبـوت بـر سراسـر وجـودت                       

 » انّه ذو رحمه واسعه« گردد به فضل اليزال الهي پناه ببر  و هر روز و شب افزون ميپيچيده
بيـنم و   و من اين كتاب بزرگ را به فرزند عزيزم كه در جبهه او نور و نور علي نـور مـي                 

 و پرورده دامـن     – عليهم سالم اهللا     – و از سالله پاك ائمه اطهار        1آن عزيز كه يادگار احمد    
ها كه افتخار فرزندي حـسنين را      ش كه سالله پاك ائمه اطهار و از طباطبايي        پاك مادر عزيز  

دارنــد اهــدا كــردم و اميــدوارم او از علمــاي برجــسته و فقهــاي متعهــد واز عرفــاي مجاهــد  
منـد   اهللا در دو جبهه ظاهر و باطن شود و از اين كتاب مقدس بـه طـور شايـسته بهـره               سبيل  في

كه عمري با هواي نفـس و عـصيان و ناسپاسـي گذرانـده و     گردد و پدر پير خود، خميني را      
 مگر به فضل خداي رحمان از –اكنون با روي سياه و كوله باري از معصيت بدون هيچ اميد     

رود از طلب رحمت و دعـايي و بخـشش گناهـان بـر او                 اين دارو ديار به داروديار ديگر مي      
 .منّت نهد

يچ كـس اميـدي نـدارم؛ تـو خـود بـا عنايـات               خداوندا، اين عائله را به تو سپردم و از هـ          
 .خويش آنان را تحت تربيت خويش قرار ده

 
 سوم جمادي االولي      / 1367 آذرماه 22به تاريخ شب سه شنبه 

  بنده عاصي خدا– 1409
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 
 
 

 
  آقاي سيد احمد خميني- ١



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
664  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 )ره( امامپيام       
 

 »مجمع تشخيص مصلحت نظام«درخصوص اختيارات 
 

 الرحمن الرحيمبسم اهللا 
  دامت افاضاتهم–خدمت حضرات آقايان اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت 

با سالم و دعا و آرزوي موفقيت براي آن مجمع محترم، از آنجا كه وضعيت جنـگ بـه                    
اي آنچنان فوريتي ندارد كه بـدون طـرح در مجلـس و     صورتي درآمده است كه هيچ مسئله    

اً  در آن مجمـع طـرح گـردد، الزم ديـدم نكـاتي را       نظارت شوراي محتـرم نگهبـان مـستقيم       
 :متذكر شوم

 . آنچه تاكنون در مجمع تصويب شده است مادام المصلحه، به قوت خود باقي است-1
آنچه در دست تصويب است اختيار آن با خود مجمع است كـه در صـورت صـالحديد                  -2

 .نمايند تصويب مي

و شـوراي نگهبـان اخـتالف اسـت، بـه همـان         از آن، تنها در مواقعي كه بين مجلس           پس -3
البته ماده پنج به همان . نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد صورتي كه در آيين  

و .  بـاقي باشـد    –كنـد      جلسه با هفت نفر رسميت پيـدا مـي         –صورتي كه اصالح كرده بودم      
تنهـا يـك    «ن  حذف گردد؛ و به جاي آ     » مجدداً  «كلمه  : ماده ده بدين صورت اصالح گردد     

 .گذارده شود» بار

دهم كه خودشان قبل از ايـن گيرهـا،           تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي       
مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چـرا كـه يكـي از مـسائل بـسيار مهـم در دنيـاي پرآشـوب                     
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حكومـت فلـسفه عملـي      . گيريهـا اسـت     كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نـوع تـصميم           
هـاي   و ايـن بحـث    . كنـد   د با شرك و كفر و معضالت داخلي و خارجي را تعيين مـي             برخور

طلبگي مدارس، كـه در چهـارچوب تئوريهاسـت، نـه تنهـا قابـل حـل نيـست، كـه مـا را بـه                        
شما در عـين اينكـه      . گردد  كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون  اساسي مي           بستهايي مي   بن

 و خـدا آن روز را  – خـالف شـرعي صـورت نگيـرد          بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه      
 بايد تمام سـعي خودتـان را بنماييـد كـه خـداي نـاكرده اسـالم در پـيچ و خمهـاي                     –نياورد  

خداونـد بـه    . اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي، متهم به عدم قدرت اداره جهـان نگـردد             
سـالم خـدمت   همه اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت توفيق دهد تا هـر چـه بهتـر بـه ا      

 . كنيد
 .اهللا توالسالم عليكم و رحم

 
8/10/67 

   روح اهللا الموسوي الخميني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
666  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 )ره(هاي امام خميني  نامه       
 
 

 1408 شعبان 1367/21 فروردين 20: زمان
 تهران، جماران: مكان

 انتقادپذيري: موضوع
 )وزير امورخارجه(واليتي، علي اكبر : مخاطب

 
                        بسم اهللا الرحمن الرحيم           

 جناب آقاي دكتر واليتي، وزير محترم امور خارجه
و شما و دوسـتانمان در وزارت امـور         . دانم  من جنابعالي را فردي متدين و دلسوز انقالب مي        

ي، جو باز سياسي ايران انقالبـ     . خارجه بايد تحمل انتقاد را، چه حق و چه ناحق، داشته باشيم           
تجربگي بعضي از مسئوالن، سبقت در رساندن سريع هر موضـوعي بـه جامعـه گرچـه بـه                    بي

كنـد، كـه در بعـضي اوقـات           ضرر مردم باشد، نه تنها كار وزارت امور خارجه را مشكل مي           
اينجانـب بـه شـما و تمـامي خـادمين بـه       .  گذارد روي سياستهاي داخلي هم اثر نامطلوب مي  

از . تان تنها خدا را منظور داريد       اميدوارم چون گذشته در خدمت    . كنم  اسالم و ايران دعا مي    
 .خداوند متعال توفيق جنابعالي و ساير خدمتگزاران به اسالم را خواستارم

     روح اهللا الموسوي الخميني - 20/1/67  .اهللا ت والسالم عليكم و رحم
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 حكم
 1408رمضان/1367ارديبهشت : زمان
 تهران، جماران: مكان
 تعيين نماينده جهت بررسي انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسالمي: ضوعمو

 )از اعضاي دفتر امام خميني ( انصاري كرماني، محمد علي : مخاطب
 

 بسمه تعالي
  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم، آقاي حاج شيخ محمد علي انصاري 

ه اينجانب، بـا دو نفـر از طـرف          باشيد، به عنوان نمايند     جنابعالي، كه فردي متدين و آگاه مي      
باشيد تا بـه مـوارد        شوراي محترم نگهبان، و دو نفر از طرف وزير محترم كشور، موظف مي            

 :ذيل عمل نموده و كار انتخابات تهران را به پايان برسانيد
صـورت  » روز قـدس  « آقايان بايد تمام تالش خود را بنمايند تا انتخابات مرحله دوم در              – 1

 . سوم در وقت مقرر تشكيل گرددگيرد، و مجلس
هايي را كه      هيأت نظارت شوراي محترم نگهبان موظف است كه از ابتدا تعداد صندوق            – 2

 .از آنها شكايت شده است مشخص نمايند
هاي مورد شكايت را هم امروز بـه شـوراي            وزارت كشور موظف است تمامي صندوق      – 3

 .محترم نگهبان منتقل گرداند
هـا بگمـارد تـا       تواند افرادي را در موقع شمارش آرا بـر سـر صـندوق              مي وزارت كشور    – 4

 .اي پيش نيايد كس هيچ شبهه براي هيچ
 . آرا نسبت به همه كانديداها شمارش شود، نه كانديداهاي خاص– 5

باشـيد    جنابعالي موظف مـي   . هاي منتقل شده با شوراي نگهبان است       مسئوليت حفظ صندوق  
گزارش نماييد، تا قوه قضاييه با هـر كـس كـه در راه پيـشبرد كارهـا              تا مسائل را به اينجانب      

خداوند همه را به راه راست هدايت فرمايـد و از           . كنند، قاطعانه برخورد نمايد     مانع ايجاد مي  
 .والسالم. كيد شيطان نفس نجات دهد

 
 روح اهللا الموسوي الخميني



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
668  1367                     هاشمي رفسنجاني 

 حكم
 1408 رمضان 1367/6 ارديبهشت 3: زمان
  جمارانتهران،: مكان

 هاي انتخاباتي رسيدگي به شكايات در برخي از حوزه: موضوع
 برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي: مناسبت
 خميني، سيداحمد: مخاطب

 
هـاي مكـرر     رسـاند، در تمـاس      پس از عرض سالم به عرض حضرت امام مـي         . بسمه تعالي [ 

 آقاي محتـشمي داشـتم آقايـان     اهللا آقاي امامي و حجت االسالم والمسلمين       تلفني كه با آيت   
 :بدين نتيجه رسيدند

 .هاي مورد شكايت از هم اكنون مشخص شود  صندوق– 1
 . آراي كليه كانديداهايي كه در صندوق آرا هستند شمرده شود نه كانديدهاي خاص– 2
هـا مواجـه بـا        در مواردي كه نمايندگان اجرايي و يا نظارت در شمارش آراي صـندوق             – 3

بالفاصله به اطالع جناب آقاي امـامي و محتـشمي رسـانده تـا فـردي از سـوي                   اشكال شدند   
 .آقاي امامي آمده، صندوق مورد اشكال را در مقابل نظارت و اجرا بازشماري كند

 . هيأت نظارت به تعداد خواهران مأمور اجرا از خواهران استفاده كند– 4
 .والسالم. مام گرددن هفته و يا ده روز ت ايالمقدور تا آخر  مسئله حتي– 5
 

 ] احمد خميني– 3/2/67
 

 بسمه تعالي
ان شـاءاهللا تعـالي موفـق و        . طبق آنچه ذكر شده است بايد عمل شود و مسامحه جايز نيـست            

 .مؤيد باشيد
3/2/67 

   روح اهللا الموسوي الخميني
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 1408 رمضان 1367/10 ارديبهشت 7: زمان
 تهران، جماران: مكان

 هاي انتخاباتي ات در برخي از حوزهرسيدگي به شكاي: موضوع
 انتخابات مجلس شوراي اسالمي: مناسبت
 )عضو فقهاي شوراي نگهبان( امامي كاشاني، محمد : مخاطب

 
 . بسمه تعالي[

  مدظله العالي–محضر مبارك حضرت امام امت 
والسالم، در شرفيابي شوراي نگهبان، به محضر مقدستان عرض شد كه حق قانوني               بعدالتحيه

هـا را الزم دانـستند بازشـماري نماينـد و وظيفـه              وراي نگهبان است كه هر تعداد صـندوق       ش
قانوني نسبت به صندوقهايي كه گزارشـات نـاظرين و بازرسـين روي آنهاسـت در اولويـت                  

و . آمـده اسـت   » شـكايت «اما در متن حكم حضرتعالي به جناب آقاي انصاري كلمـه            . است
شـود، امـا       مشترك اجرايي و نظارت رسيدگي مي      الزم است عرض كنم شكايات در هيأت      

اسـتدعا دارد نـسبت بـه       . نمايـد   نظارت شوراي نگهبان در مقطع فعلي به گزارشات توجه مي         
 ادام اهللا ظلكم العـالي علـي رؤوس االسـالم           -رفع ابهام فرماييد  » گزارش«يا  » شكايت«كلمه  

 ] محمد امامي كاشاني– 7/2/67.  والمسلمين
 

 بسمه تعالي
» شـكايت «مقصود در نوشته اينجانـب      . ت هيأت نظارت و اجرا    يتشكر از زحمات و صميم    با  

 و نماينـدگان شـوراي      1ولي براي اطمينـان بيـشتر اگـر نماينـده اينجانـب           . »گزارش«است نه   
محترم نگهبان هر سه با هم تشخيص دادند كه بعضي از صندوقهاي گزارش شده احتياج بـه                 

 .نمايند شمارش دارد اقدام مي
 

7/2/67 
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 

 . آقاي محمدعلي انصاري كرماني- ١



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
670  1367                     هاشمي رفسنجاني 

                                                

 1408 رمضان 1367/15 ارديبهشت 12: زمان
 تهران، جماران: مكان

 لزوم برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي در روز قدس: موضوع
 اعضاي شوراي نگهبان: مخاطب

 
 

 بسمه تعالي
  دامت افاضاتهم–اعضاي محترم شوراي نگهبان 

  1نيز رسيدگي و گزارش نماينده اينجانـب در امـر انتخابـات           با توجه به گزارشات مختلف و       
 انجـام  – روز قـدس  -صحت آن محرز و آن را اعالم نماييـد، تـا انتخابـات در موعـد مقـرر         

ها و آرا، با رأي اكثريت نمايندگان محتـرم شـوراي            و تصميم نهايي در مورد صندوق     . گيرد
اي در     و كساني كه احتياط يا وسوسـه       .نگهبان و وزير محترم كشور و نماينده اينجانب است        

كنند بهتر است كمال احتياط را بـراي حفـظ حيثيـت جمهـوري اسـالمي و                   امر انتخابات مي  
 . اسالم نمايند

 .اهللا توالسالم عليكم و رحم
 
 

 1408 رمضان المبارك 15به تاريخ 
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 
 
 
 
 

 
 . آقاي محمد علي انصاري كرماني- ١
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 نامه
 1408 شوال 1367/22 خرداد 17: زمان

 تهران، جماران: كانم
 تأكيد بر اهميت حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوي: موضوع
 )توليت آستان قدس رضوي( واعظ طبسي، عباس : مخاطب

 
 

 .بسمه تعالي شأنه[ 
اهللا العظمـي امـام       محضر مبارك مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقالب اسالمي حـضرت آيـت            

  مدظله العالي–خميني 
بـدين  . داي تحيات وافره و آرزوي سالمت و طول عمر براي آن امام بزرگـوار          محترماً، با اه  

دارد، از آنجا كه حفاظت و نگهداري از اموال و موقوفات آسـتان قـدس                 وسيله معروض مي  
رضوي و استفاده از آن در جهت رفع استـضعاف مـادي و معنـوي و تعظـيم شـعائر دينـي و                       

حضرت بوده اسـت كـه بارهـا بـر آن تأكيـد       مذهبي همواره مورد توجه و عنايت خاص آن         
ايد، حقير به حكم وظيفه اسالمي و  انقالبي در جهت اجراي اوامر مطاع و دستورات                  فرموده

مؤكد حضرتعالي پيوسته در اين راه كوشا بوده، و در آستانه پايان نخـستين دهـه پـر خيـر و                     
هه و رزمندگان عزيـز و      بركت انقالب اسالمي عالوه بر تقديم هداياي نقدي و جنسي به جب           

بازسازي هويزه و احداث بناي دانشگاه علـوم اسـالمي رضـوي، سـاختمان كتابخانـه عظـيم                  
مركزي، و ديگر مراكـز فرهنگـي و پژوهـشي، دارويـي و درمـاني و ابنيـه باشـكوه اسـالمي                      
همچون صحن قدس، و صحن جمهوري اسالمي و نيز طرح در دست اجراي اطـراف حـرم                 

هاي جائر و ستمگر انجـام گرفتـه قابـل     ا آنچه در ساليان متمادي حكومت مطهر كه به يقين ب    
مقايسه نيست، نسبت به احيـاي اراضـي مزروعـي و كـشاورزي، و عمـران و آبـادي رقبـات                     

اي در بـاالبردن سـطح توليـد و پيـشبرد شـعار مقـدس                 موقوفه كـه در حقيقـت نقـش عمـده         
ايم كـه اميـدواريم مـورد         ذول داشته مان دارد، مساعي بي دريغ مب       خودكفايي كشور اسالمي  

 . قرار گيرد– عليه السالم –قبول خداوند منان و خشنودي و رضايت حضرت رضا 
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اند خساراتي را بر بخش كـشاورزي اعـم از ابـزار و               الوصف، عناصري ناآگاه سعي كرده      مع
ر محصوالت اين آستانه مقدسه تحميل نمايند كه به طور قطع در روند امـور و پيـشرفت كـا                  

 .كند زراعت و مĤالً كمك به اقتصاد مملكت اسالمي موانعي را ايجاد مي
االئمـه    البته شكي نيست كه با اعتماد به الطاف خداوند متعال و عنايات خاصه حضرت ثـامن               

 و در پرتو رهنمودهاي حكيمانه آن حـضرت، همچـون   – عليه السالم   –الرضا    بن موسي   علي
االمـر بـه اداي تكليـف الهـي و وظيفـه شـرعي                لي حسب گونه ترديد و تعل     گذشته بدون هيچ  

با اين همه خاضعانه انتظـار دارد، همچنـان از نظـرات و ارشـادات              . خويش خواهيم پرداخت  
اي الهـام بخـش و راهگـشا و تعيـين كننـده بـوده و                  الدوام در هر برهـه      آن مقام منيع كه علي    

 .مند گرديم باشد، بهره مي
 طـول عمـر و سـالمت آن         –السالم     عليه -الرضا  موسي  بن در جوار مضجع منور حضرت علي     

 .جود مبارك و پيروزي نهايي رزمندگان اسالم را از پيشگاه حق تعالي مسئلت دارمو
 

 .اهللا و بركاته ت والسالم عليكم و رحم
 ] عباس واعظ طبسي–14/3/1367

 
 

 بسمه تعالي
  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم آقاي واعظ طبسي، توليت آستان قدس رضوي 

زحمات و تحمل سختيهاي شما قبل از انقالب تا         . با سالم و آرزوي موفقيت بيشتر براي شما       
به ثمر رسيدن آن و تالشتان بعد از انقالب براي تثبيـت نظـام پويـاي جمهـوري اسـالمي بـر                     

 .كسي پوشيده نيست
وص در اسـتان    هاي درخشان مديريت و انقالب اسالمي در ايـران و بخـص             جنابعالي از چهره  

تمامي مسئوالن نظام اسالمي، از جمله جنابعـالي بايـد موانـع را از سـر راه           . باشيد  خراسان مي 
شـما در راه حـق و       . گونه كه رضـاي خـدا اسـت پـيش رونـد             برداشته و با صبر و تدبير بدان      

. شيرينِ كمك به مستضعفين و محرومين از هيچ كوششي فروگذار ننموده و نخواهيد نمـود              
 گذشته توجه داشته باشيد كه بايد بدون كوچكترين گذشتي بـه موقوفـات حـضرت                و چون 

 .اند عمل كنيد  بدان گونه كه واقفين وقف كرده– عليه السالم –امام رضا 
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 عليـه   –الحجـج     اميدوارم با هماهنگي شما و مسئوالن آن ديار مقدس، تمامي موقوفات ثامن           
ذيربط بايد كمك الزم را در هر موردي كه و مسئوالن .  به طور جدي حفظ گردد  –السالم  

الزم داشته باشيد بنمايند، تا به كمك همه مسئوالن بـه فقـرا و مـستمندان خـدمات بيـشتري                    
 .توفيق جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم. گردد و رضاي خداوند تحصيل شود

 
   

  هجري شمسي1367 خرداد ماه 17به تاريخ 
 يروح اهللا الموسوي الخمين

 
 
 

 پيام
 1408١ شوال 1367/27 خرداد 22: زمان
 تهران، جماران: مكان

 مضرات خروج از وظايف و اختيارات قانوني: موضوع
  اعضاي هيأت دولت–) نخست وزير(موسوي، ميرحسين : مخاطب

 
 بسم  اهللا الرحمن الرحيم

  ايدهم اهللا تعالي–جناب آقاي نخست وزير، آقايان وزرا 
زم ديدم تذكر دهم اين است كه قوام نظام اسالمي ايران بر اتحاد در روش اي را كه ال    مسئله

همگي بايد سعي كنيم هر حركتي، اعم . و حركت در كُليت سياست مورد قبولِ اسالم است
ترسـيم  . دهيم به آن كليت صدمه نزند       از سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي، كه انجام مي        

. ين اسالمي است كه هدايت فرد و جامعـه را برعهـده دارد  كليت متخذ از اصول اساسي قوان 
هر مسئولي و هر متعهد به نظامي بايد سعي كند براي پيشبرد نظـام در چهـارچوب محـدوده                   

لذا اگر هر   . وظايفش عمل كند؛ كه در غير اين صورت، احتمال پاشيدگي نظام جدي است            

 
 درج شـده اسـت كـه بـه اسـتناد تـاريخ نـسخه خطـي، تـاريخ          23/3/67، ذيـل تـاريخ   220، ص   20ج  )  جلدي 22دوره  ( در صحيفه نور     - ١

 . صحيح است22/3/67
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 باعث رشد كار گردد،  مـورد        وزيري دخالت در كار وزير ديگر نمايد، كه حتي دخالت او          
قبول نيست؛ چرا كه خروج از چهارچوب اختيارات ضـررش بـسيار بيـشتر از رشـد كـار در              

 .روشن است كه مشورت و هماهنگي و همكاري مورد بحث نيست. اي ديگر است نقطه
اينجانب گاهي به موضعگيريهاي وزرا و نمايندگان در خارج از محدوده وظايفشان برخورد        

از باب مثال سياست خارجي كشور بر عهده وزير امور خارجه           . شوم  كه متعجب مي  كنم    مي
اگر به اعتراض   . اگر آقايان اعتراضي دارند، بايد برادرانه در هيأت دولت مطرح كنند          . است

اي داده شد، كه چه بهتر؛ واالّ وزير امور خارجه است كه در چهـارچوب                 جواب قانع كننده  
اي  ايـن شـيوه پـسنديده   . نظام و يا مجلس، تصميم گيرنـده اسـت  سياست ترسيمي از رهبري     

 .اي هر چه دلش خواست در مجامع عمومي بگويد نيست كه هر وزير و يا نماينده
هاي يكـديگر را     كنم كه سياست    آقايان وزرا، من به شما و به نمايندگان محترم نصيحت مي          

ام نوپاي اسالمي صـدمه     تضعيف و يا تخريب نكنيد؛ كه اگر وحدت روش و حركت در نظ            
كاري نكنـيم  . گيرد بسيار شكننده است ببيند، نتايجي كه دنياي استكبار از اين برخوردها مي        

ها هيچگاه   ها و با اين ابزار اختالف       كه دنيا فكر كند نظام اسالمي ايران با اين اختالف سليقه          
دگان خـوب خـدا را      خداوند به تمامي شما توفيق خـدمت بـه بنـ          . راه ثبات را نخواهد پيمود    

 .والسالم. ارزاني دهد
 

 67/خرداد/22
     روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 

 پيام
 1408 ذي القعده 1367/19 تير 13: زمان
 تهران، جماران: مكان

پاسخ پيام تسليت شهادت دههـا همـوطن در جريـان سـقوط هواپيمـاي مـسافربري                 : موضوع
 مريكاآتوسط 
 منتظري، حسينعلي: مخاطب



 
 
  

              
                 

                              ضمايم                                                                                                                          
                 

 

675 

  الرحمن الرحيمبسم اهللا
  دامت افاضاته–جناب آيت اهللا آقاي منتظري 

گـر    پيام جنابعالي تسكيني بود بر آالم تمامي كساني كه از شـيطان بـزرگ، آمريكـاي حيلـه                 
مردم آزاده جهان هميشه از ابرقدرتها خصوصاً آمريكاي جنايتكـار صـدمه            . اند  ضربه خورده 

گـر جـزم    با كفر و شرك جهاني و امريكاي سـلطه اند و تا عزم خود را براي رويارويي         ديده
 .ننمايند، هر روز شاهد جنايتي تازه خواهند بود

مردم شريف ايران بايد توجه كنند كه امروز، روز مبارزه و جنگيدن با تمام شـياطيني اسـت                  
نماينـد    كه حقوق حقه تمامي پابرهنگان جهان را صرف عيش و نوش و تهيه سالحهايي مـي               

 . حاكم دنياي گرسنگان باشندكه براي هميشه
جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اسـرائيل نيـست؛ جنـگ مـا، جنـگ بـا عربـستان و شـيوخ                        

فارس نيست؛ جنگ ما، جنگ با مصر و اردن و مراكش نيست؛ جنـگ مـا، جنـگ بـا                     خليج
ابرقدرتهاي شرق و غرب نيست؛ جنگ ما، جنگ مكتب ماست عليـه تمـامي ظلـم و جـور،                   

داري و كمونيزم؛ جنگ ما       م است عليه تمامي نابرابريهاي دنياي سرمايه      جنگ ما جنگ اسال   
. درد كشورهاي اسالمي اسـت      هاي مرفهين وحاكمان بي     جنگ پابرهنگي عليه خوشگذراني   

شناسد، اين جنگ محصور در مرز و بوم نيـست، ايـن جنـگ، خانـه و       اين جنگ سالح نمي   
ايـن جنـگ، جنـگ اعتقـاد     . دانـد  يكاشانه و شكست و تلخي كمبود و فقر و گرسـنگي نمـ       

 انقالبـي عليـه دنيـاي كثيـف زور و پـول و خوشـگذراني                –است، جنگ ارزشهاي اعتقادي     
 .هاست جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت عليه نامردمي. است

كنند و مسلمين جهان هم كه        رزمندگان ما در دنياي پاك اعتقاد و در جهان ايمان تنفس مي           
گ بــين اســتكبار و اســالم اســت، جهــانخواران را آرام نخواهنــد گذاشــت و داننــد جنــ مــي
 .كنند هاي خود را بر همه كاخ نشينان وارد مي ضربه

باشيد، با پشتيباني از آقاي هاشمي وقـت خـود را             جنابعالي كه يكي از ذخاير اين انقالب مي       
ف ايران نيز بدانـد     و مردم شري  . از كرامت و بزرگواري نماييد    ] يي[مصروف در ساختن دنيا     

كه اين روزها دستهاي ناپاك شرق و غرب براي هـدم اسـالم و مـسلمين در يكـديگر گـره                     
بـراي  . هـا از بـين بـرود        مـان در جبهـه      خورده است، بايد نگذاريم كه تالش فرزندان انقالبي       

برپايي احكام اسالم عزيز دست اتحاد به يكديگر داده، محكم و اسـتوار تـا پيـروزي اسـالم                   
 .ت كنيمحرك
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اين روزها بايـد تـالش      . مسئولين نظام بايد تمامي هم خود را در خدمت جنگ صرف كنند           
بايد همـه  . كنيم تا تحولي عظيم در تمامي مسائلي كه مربوط به جنگ است به وجود آوريم        

امـروز ترديـد بـه هـر     . براي جنگي تمام عيار عليه آمريكا و اذنابش به سوي جبهـه رو كنـيم          
 صلي اهللا عليه و     –ه اسالم است، غفلت از مسائل جنگ، خيانت به رسول اهللا            شكلي خيانت ب  

هـاي نبـرد، تقـديم     اينجانـب جـان ناقابـل خـود را بـه رزمنـدگان صـحنه       .  است –آله و سلم    
 .نمايم مي

بايد با تمـام    . انفجار هواپيماي مسافربري، زنگ خطري است براي تمامي مسافرتهاي هوايي         
 .هاي دردناكي پيش نيايد ن صحنهوجود تالش كنيم تا چني

اينجانب به تمامي بستگان اين فاجعه تسليت عرض نموده و خود را در غم و اندوه از دسـت      
من به جنابعالي و تمام كساني كه بـراي رسـيدن بـه هـدف               . دانم  دادن عزيزانشان شريك مي   

 .هللا توالسالم عليكم و رحم. كنم نماييد، دعا مي مقدس پيروزي اسالم تالش مي
13/4/67 

     روح اهللا الموسوي الخميني
 

 
 حكم
 1409 محرم 1367/22 شهريور 13: زمان
 تهران، جماران: مكان

 لغو حق تعزيرات حكومتي واگذار شده به قوه مجريه: موضوع
 )رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام(اي، سيد علي  خامنه: مخاطب

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  دامت افاضاته–اي  االسالم آقاي حاج سيد علي خامنهجناب حجت 

با اهداي سالم و دعاي خير براي اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت، در اين زمان كـه                 
بحمداهللا تعالي كار جنگ بدين جا رسيده است، اينجانـب حـق تعزيـرات حكـومتي را لغـو                   

 .نمودم
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لـشرايط اسـت؛ ولـي بـراي        ا  حدود تعزيرات، چه شرعي و چه حكومتي، حـق فقهـاي جـامع            
جلوگيري از فساد، الزم است مجمع تشخيص مصلحت، تشخيص مصالح را در اجرا و عدم               

 .ان شاءاهللا موفق باشيد. دهند عمل كنند اجرا داده، و به نحوي كه مصلحت را تشخيص مي
13/6/67 

 روح اهللا الموسوي الخميني
 

 
 

 حكم
 1409 محرم 1367/12 شهريور 3: زمان
 ان، جمارانتهر: مكان

 حدود اختيارات وزارت كشور درباره نيروهاي انتظامي: موضوع
 )وزير كشور(محتشمي، سيد علي اكبر : مخاطب

 
 –الشأن انقالب اسالمي، حضرت آيت اهللا العظمي امام خمينـي             محضر مبارك رهبر عظيم   [ 

 .دام ظله العالي
 –كميتـه انقـالب     ( ي  گونـه كـه مستحـضريد نيـروي انتظـام           با عرض سالم و تحيات، همـان      

با توجه به اعمال فرماندهي و مديريت قوي از انسجام و قدرت نـسبتاً              )  شهرباني -ژاندارمري
خوبي برخوردار است و امنيت و انتظامـات كنـوني در شـهرها و خـارج شـهرها مرهـون آن               
است و به تـصديق مـسئولين جنـگ، نيروهـاي انتظـامي در جبهـه بـا روحيـه قـوي تـا آخـر                          

طبيعي است كه حفظ روحيه مقاومت اسالمي اين عزيـزان،          . نشيني نكردند   و عقب جنگيدند  
اوالً  در گرو آموزش و سازماندهي تشكيالتي آنها بوده و ثانياً  به خاطر تفويض اختيـاراتي                  
است كه مقام معظم فرماندهي كل قوا در ارتباط با نيروهاي انتظـامي بـه وزيـر كـشور اعطـا                     

فلـذا آنچـه   .  تشويق و تنبيه سريع و به موقع نيروها ياري نموده است           فرموده و اينجانب را در    
بــه دنبــال حكــم جانــشيني فرمانــده كــل قــوا بــه برادرمــان  : كــه باعــث تــصديع شــد اينكــه

االسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفـسنجاني و تـشكيل سـتاد فرمانـدهي كـل قـوا بـه                    حجت
ي كشور زده شـده اسـت كـه ايـن     رياست آقاي نخست وزير، دست به تغيير تشكيالت نظام       
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678  1367                     هاشمي رفسنجاني 

تحوالت با توجه به آتش بس ممكن است در بهترين شرايط باشد، ولـي همزمـان در صـدد                   
تغييراتي در سيستم نيروهاي انتظـامي هـستند و از هـم اكنـون مـسئولين فرهنگـي، حفاظـت                     

و اند، و بدون آنكه اينجانب مطلع باشـم راجـع بـه ادغـام                 اطالعات و بازرسي را تعيين كرده     
در حالي كـه مـسئوليت مـسائل        . گيري نمايند   خواهند تصميم   سرنوشت نيروهاي انتظامي مي   

البتـه وزارت   ( سياسي و امنيت و انتظامات كشور و نيروهاي انتظامي با وزارت كشور اسـت               
كشور از ماهها قبل يك گروه كارشناسي را بـراي تهيـه طـرح تـشكيالت مطلـوب انتظـامي                 

رسـد اقـدامات فـوق باعـث تـضعيف و فروپاشـي نيروهـاي                 مـي به نظر   ) مكلف نموده است  
رسانم كه به مـصلحت       انتظامي گردد و بنده به عنوان مسئول امنيت كشور به عرض عالي مي            

 .مند گرديم اميد است از ارشادات مقام معظم رهبري بهره. باشد نمي
فرماندهي كل قـوا  نمايم كه آيا اختيارات تفويضي     ضمناً از محضر امام بزرگوار استفسار مي      

به وزراي كشور در نيروهاي انتظامي كه اينجانب نيز دارا هستم به قوت خود باقي اسـت يـا                    
 .الشأن انقالب اسالمي را بر سر ما مستدام بدارد خير؟ خداوند سايه رهبر عظيم

        
  وزير كشور-سيد علي اكبر محتشمي: فرزند كوچك شما

 
                بسمه تعالي                              

 
تمامي مسائل مربوط به كميته انقالب اسالمي و ژاندارمري و شهرباني در چهار چوب قانون               

هاي دفاع مقدس اختيار با جانشيني فرماندهي كـل قـوا             با وزارت كشور است؛ ولي در زمينه      
 . بوددر موارد ترديد، جانشين فرمانده كل قوا و وزير كشور هماهنگ خواهند. است

 
3/6/67 

   روح اهللا الموسوي الخميني
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 حكم
 1408 ذي الحجه 1367/9 مرداد 2: زمان
 تهران، جماران: مكان

 تشكيل دادگاه ويژه تخلفات جنگ: موضوع
 )رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح( رازيني، علي : مخاطب

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سازمان قضايي نيروهاي مسلحجناب حجت االسالم آقاي علي رازيني، رئيس
 :باشيد جنابعالي موظف مي

 دادگاه ويژه تخلفات جنگ را در كليه مناطق جنگي تشكيل و طبق موازين شرع بـدون      – 1
 .يك از مقررات دست و پاگير به جرايم متخلفان رسيدگي نماييد رعايت هيچ

 خـسارت    هر عملي كه به تشخيص دادگاه موجب شكـست جبهـه اسـالم و يـا موجـب                  – 2
 .والسالم. باشد مجازات آن اعدام است جاني بوده و يا مي

 
  2/5/67 

 روح اهللا الموسوي الخميني
 

 حكم
 1409 محرّم 1367/24 شهريور 15: زمان
 تهران، جماران: مكان

 مخالفت با استعفاي نخست وزير: موضوع
 )نخست وزير(موسوي، ميرحسين : مخاطب

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ي موسوي، نخست وزير محترمجناب آقا



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
680  1367                     هاشمي رفسنجاني 

حق اين بود كه اگر تصميم بدين كار داشتيد، الاقل من            .نامه استعفاي شما باعث تعجب شد     
 .گذاشتيد و يا مسئولين رده باالي نظام را در جريان مي

برند چه وقـت      در زماني كه مردم حزب اهللا براي ياري اسالم فرزندان خود را به قربانگاه مي              
شما  در سنگر نخست وزيري، در چهارچوب اسالم و قانون اساسي، بِـه              . ستگله و استعفا ا   

رسـيد، چـون      در صورتي كه نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمـي           . خدمت خود ادامه دهيد   
 . اين حق قانوني مجلس است كه به هر وزيري كه مايل بود رأي دهد. شود گذشته عمل مي

يص مصلحت است، كه اگر صالح بدانـد بـه هـر            تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخ       
 . ميزان كه مايل باشد در اختيار دولت قرار خواهد داد

 
 نامه
 1409 صفر 1367/7 شهريور 28: زمان
 تهران، جماران: مكان

  خرداد قم15تسريع در احداث سد : موضوع
 ) خرداد15سرپرست بنياد ( صانعي، حسن : مخاطب

 
ب و بنيانگذار جمهوري اسـالمي ايـران، حـضرت آيـت اهللا             محضر مقدس رهبر كبير انقال    [  

  روحي فداه–العظمي امام خميني 
رساند، در اجراي فرمان مبارك مبني        با ابالغ سالم و اداي تحيات وافر به استحضار عالي مي          

 خرداد به منظور تأمين آب آشاميدني و كشاورزي شهر خون و قيـام، قـم                15بر احداث سد    
ثري برداشته شده است و مراحلي از اجـراي ايـن طـرح عظـيم بـه انجـام                   تاكنون گامهاي مؤ  

بحمداهللا از نظر امكانات مالي تـا بـه حـال مـشكلي وجـود نداشـته اسـت و در                     . رسيده است 
گـردد مـسائلي    خصوص تأمين مصالح مورد نياز بخصوص لوازمي كه در قبال ارز تهيـه مـي           

فعالً تنها مـشكلي كـه      . فرمود حل خواهد شد   وجود دارد كه ان شاءاهللا با عنايتي كه خواهيد          
مانع سرعت عمل كه مدنظر آن امام بزرگوار است و موجبات تأخير اجراي طـرح را فـراهم     

 15از ايـن رو مـسئولين و بنيـاد          . هـاي اجرايـي اسـت      گيري  سازد، عدم تمركز در تصميم      مي
و فا ً زيـر نظـر بنيـاد      اند كه كارها صـر      خرداد براي پيشبرد سريع كار اين گونه تشخيص داده        
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علي هذا متمني است موافقت فرماييد ادامه كار زيـر نظـر ايـن دو ارگـان             . وزارت نيرو باشد  
 .انجام پذيرد

 ] خرداد15 سرپرست بنياد –حسن صانعي 
 بسمه تعالي

  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم آقاي صانعي 
ه بـا طـاغوت سـرعت عمـل در     با توجه به محروميت مردم قم و زحمات آنان در طول مبارز           

با تشكر از تمامي افرادي كه در مورد سـد  . رسد بناي سد پانزدهم خرداد ضروري به نظر مي       
كشند با پيشنهاد جنابعالي كـه هميـشه مـورد اعتمـاد و اطمينـان                 مذكور زحمت كشيده و مي    

 مظلـوم   ايد تا در جهت رفاه مـردم محـروم و           باشيد و هميشه تالش نموده      اينجانب بوده و مي   
انـدركاران بنيـاد پـر بركـت          مـسئوالن و دسـت    . نمـايم   يار و غمخوار آنان باشيد موافقت مي      

پانزدهم خرداد بايد با فداكاري و پشتكار در اتمام سد و كارهاي خيـر ديگـر تـالش پيگيـر                    
الزم . ان شاءاهللا مسئولين كـشور كمـك الزم را در ايـن زمينـه خواهنـد نمـود                 .  داشته باشند 

 .والسالم عليكم. ز زحمات با ارزش جهاد تشكر و قدرداني نمايمدانم ا مي
  28/6/67 

 روح اهللا الموسوي الخميني
 
 

 نامه
 1409 صفر 1367/7 شهريور28: زمان
 تهران، جماران: مكان

 ابراز عالقه و تأكيد بر وحدت و برادري: موضوع
 )نماينده مجلس شوراي اسالمي( ناطق نوري، علي اكبر : مخاطب

 
  مدظله العالي–الشأن انقالب، حضرت امام  سمه تعالي، محضر مقدس رهبر عظيمب[  

دارد، همـان     با تقديم سالم و آرزوي طول عمر براي آن وجود مبارك، احتراماً معروض مي             
طوري كه مستحضر هستيد در رابطه با رأي اعتماد به اعـضاي محتـرم دولـت از حـضرتعالي         

حتشمي، وزير محترم كشور سئوالي شد كه پاسخ آن،    راجع به حجت االسالم جناب آقاي م      



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
682  1367                     هاشمي رفسنجاني 

روز رأي گيري بين نمايندگان پخش و از تريبون مجلـس خوانـده شـد و ايـشان مجـدداً بـه           
عنوان وزير كشور انتخاب شدند لكن بعضي در سطح مجلس حتي از تريبون مجلس چنـين                

ا فرمـان شـما     كساني كه به آقاي محتـشمي رأي مثبـت ندادنـد مخالفـت بـ              : منعكس نمودند 
چنانچه مصلحت بدانيد بيان فرماييد آيا نظر مبارك رأي مثبت دادن به ايشان بود؟ و   . كردند

كساني كه رأي ندادند خداي ناكرده خالف فرمان حضرتعالي كه قهـراً  خـالف شـرع هـم                   
 هست عمل نمودند يا خير؟

 ]علي اكبرناطق نوري:  مقلد كوچك شما-24/6/67
 

 بسمه تعالي
  دامت افاضاته– االسالم آقاي ناطق نوري جناب حجت

با سالم، در جمهوري اسالمي جز در مواردي نادر كه اسالم و حيثيت نظام در خطـر باشـد،                   
توانـد رأي خـود را بـر          آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمـي            

نمـايم كـه بـا        مـي من تمام سـعي خـود را        . ديگري تحميل كند؛ و خدا آن روز را هم نياورد         
من شما را هم فردي متدين، متعهد، مبارز و داراي          . نسبت مطلبي به من، كسي مظلوم نگردد      

من هردوي شما و همـين      . براي من شما و آقاي محتشمي فرقي ندارد       . دانم  هوش سياسي مي  
اندركاران صديق نظام و تمامي افرادي كه چون شما قلبـشان بـراي اسـالم و                  طور همه دست  

همـه بايـد سـعي كنـيم تـا روح وحـدت و              . دانم  تپد را فرزندان اسالم و انقالب مي         مي ايران
پاكي را بر محيط كارمان حاكم گردانيم، تا بتـوانيم تمـامي قـدرتها و ابرقـدرتها را بـه زانـو                      

بايد تالش كنيم زهد و قدس اسالم ناب محمدي را از زنگارهاي تقدس مـĤبي و                . درآوريم
ما اگر توانـستيم    . كايي جدا كرده و به مردم مستضعفمان نشان دهيم        تحجرگرايي اسالم امري  

هاي نه شرقي نه غربي واقعـي و اسـالم پـاك منـزه از ريـا و خدعـه و فريـب را                         نظامي برپايه 
 . توفيق جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم. معرفي نماييم، انقالب پيروز شده است

 
 . اهللا توالسالم عليكم و رحم

  
  روح اهللا الموسوي الخميني– 28/6/67
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 حكم
 1409ربيع االول / 1367آبان : زمان
 تهران، جماران: مكان

 )اي اي و موزه اموال عتيقه( سرپرستي ميراث فرهنگي : موضوع
 )معاون نخست وزير و سرپرست بنياد مستضعفان( مظاهري، طهماسب : مخاطب

 

 رهبر و   – مدظله العالي    – امام خميني    محضر مبارك حضرت آيت اهللا العظمي     . بسمه تعالي [
 بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران

الـشأن، بـه استحـضار        پس از عرض سالم و با احترام و تحيت به پيشگاه با بركت قائد عظـيم               
 آن رهبـر معظـم، مقـاديري امـوال          9/12/1357در اجراي حكم حكومتي مـورخ       : رساند  مي

آوري و در اختيـار      ها و مربوطين آنهـا جمـع        شاخهمنقول مربوط به خاندان پهلوي و عمال و         
بنياد مستضعفان قرار گرفت كه بخشي از ايـن امـوال بـه علـت يگـانگي در نـوع سـاخت يـا               
قدمت و همچنين نفاست آنها از حيث آثار برجسته هنري و فرهنگي يا تاريخي، بـا عنـاوين                  

اي از فرهنـگ زنـدگي       انهاي است يا اموالي است كه بـه صـورت نـش             اي يا موزه    اموال عتيقه 
 .باشد طاغوت قابل ارائه و نمايش به مردم مسلمان و نسل جوان مي

بندي شده و     اين اموال با دقت و توجه كافي برادران همكار بنياد تفكيك و شناسايي و طبقه              
براي تمام اقالم موجود، يك شناسنامه حاوي اطالعات فني و هنري و تاريخي تهيه گرديده               

مناسب براي حفظ و حراست از آنها منتقـل و براسـاس نظـام و سيـستم مـنظم و              و در اماكن    
 .گردد دقيقي نگهداري مي

اكنون در نظر است ان شاءاهللا اين امـوال بـا آمـاده كـردن محـل مناسـبي بـراي نمـايش، بـه                         
صورت عمومي در اختيار بازديد و مشاهده عموم مـردم قـرار گيـرد و ضـمن مـشاهده ايـن                     

برداريهـاي فرهنگـي و هنـري در جهـت مـصالح              هنري وعتيقه فوق و بهـره     مجموعه، و آثار    
جمهوري اسالمي، توجه جمهوري اسالمي به حفـظ و صـيانت از ايـن امـوال و اقـدامات و                    
توجه بنياد در حفظ اين مجموعه فرهنگي را به ملت مسلمان ايران و مردم جهان نـشان دهـد         

 .ياد مستضعفان باقي بماندو اين اموال به صورت يك مجموعه در اختيار بن



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
684  1367                     هاشمي رفسنجاني 

االتبـاع آن رهبـر بزرگـوار مـورد           بايـست تحـت نظـر و اراده الزم          از آنجا كه اين اموال مـي      
نمايد در صورت صالحديد، رهنمود و ارشادات الزم را           برداري واقع گردد، استدعا مي      بهره

 .صادر فرماييد
 ] معاون نخست وزير و سرپرست بنياد مستضعفان–طهماست مظاهري 

 
 

 بسمه تعالي
      

 جناب آقاي مظاهري، سرپرست بنياد مستضعفان
جنابعالي اجازه داريد تا هر آنچه را كه از آثار هنري، فرهنگي و تـاريخي كـشور محـسوب                   

شود در مكاني مناسب نگهداري نماييد؛ و         شود و يا فروش آن موجب خسران كشور مي          مي
 . ان شاءاهللا موفق باشيد.در صورت امكان در معرض ديد عموم قرار دهيد

 
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 

 حكم
 1409 ربيع االول 1367/18 آبان 8: زمان
 تهران، جماران: مكان

موافقت با مصرف اموال مكشوفه طبق موازين شرعي جهت رفـع نيازهـاي وزارت              : موضوع
 اطالعات
 )وزير اطالعات(شهري، محمد  محمدي ري: مخاطب

 
 . بسمه تعالي[ 

  مدظله –ر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران امام خميني رهب
 سالم عليكم،
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با عنايت به كمبود بودجه وزارت اطالعات و مشكالت مالي اين وزارتخانـه اجـازه فرماييـد            
اموالي كه از طريق اقدامات اطالعاتي توسط وزارت اطالعـات از متخلفـين كـشف و طبـق                  

خداونـد  .  جهت رفع نيازهاي اين وزارتخانـه مـصرف گـردد     گردد،  ضوابط شرعي ضبط مي   
 .سايه پربركت آن امام بزرگ را بر سر مسلمين جهان مستدام بدارد

 ]8/8/67 –ري شهري 
 
 

 بسمه تعالي
آوريد طبق ضـوابط شـرعي در صـورت موافقـت آقـاي نخـست وزيـر                   آنچه را به دست مي    

 .د صرف كنيدتوانيد در مواردي كه وزارت اطالعات احتياج دار مي
 

 روح اهللا الموسوي الخميني
 
 
 

 نامه
 1409 ربيع االول 1367/18 آبان 18: زمان
 تهران، جماران: مكان

 هاي انقالب اسالمي انتقال بخشي از اموال بنياد مستضعفان به كميته: موضوع
 )نخست وزير( موسوي، ميرحسين : مخاطب

 
گونـه كـه خـاطر شـريف      قات شريف هماناحتراماً ، با عرض اعتذار به جهت تصديع او      [ ... 

استحضار دارد در رابطه با تملك كليه امالك و مستغالت دولتي و متعلق به بنياد مستضعفان      
باشـد مراتـب از طريـق حجـت االسـالم والمـسلمين               كه در اختيار كميته انقالب اسالمي مي      

ب عـالي   جناب آقاي حاج سيد احمد آقا به استحضار حضرتعالي رسـيد و حـضرت مـستطا               
چون هميشه فرزندان خود در اين نهاد را مورد تفقد قـرار داديـد و هـم اكنـون جهـت ثبـت         
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الذكر به نام كميته انقالب اسـالمي نيـاز بـه مرقومـه شـريف حـضرتعالي              رسمي امالك فوق  
 .باشد لذا مستدعي است چنانچه خاطر شريف صالح بدانند اين مطلب را مرقوم فرماييد مي

 
 ]موسويسيد سراج الدين 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

جناب آقاي نخست وزير با پيشنهاد جناب آقاي سراج الدين موسوي فرمانده كميته انقالب              
 .شود اسالمي با حفظ جهات شرعيه موافقت مي

 
 روح اهللا الموسوي الخميني 

 
 
 

 نامه
 1409 ربيع االول 1367/20آبان 10: زمان
 تهران، جماران: مكان

  مفتوح بودن باب اجتهاد در حكومت اسالمي–رادري منشور ب: موضوع
 )از اعضاي دفتر امام خميني ( انصاري، محمد علي : مخاطب

 
 

                                       بسم اهللا الرحمن الرحيم
  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم، آقاي حاج شيخ محمد علي انصاري 

گـردد    ايد كه پاسخ به آن كمي طوالني مي         ي را طرح كرده   ا  مسئله. نامه شما را مطالعه كردم    
 – البته كمي احساساتي     –مندم، شما را مردي متدين و دانا          ولي از آنجا كه من به شما عالقه       

به عنوان نصيحت بـه شـما و        . دريغت نسبت به من هميشه ممنونم       هاي بي   دانم و از محبت     مي
 :دهم را تذكر ميامثال شما كه تعدادشان هم كم نيست مسائلي 
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هـا در     هـا و برداشـت      نظرهـا و سـليقه      هاي فقهاي بزرگوار اسالم پـر اسـت از اخـتالف           كتاب
هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي، تا آنجا كه در مسائلي كه                  زمينه

ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتـي در مـسائل اجمـالي هـم                    
از آنجـا كـه     . ها بگـذريم   ها و اصولي   است قول خالف پيدا شود، از اختالف اخباري       ممكن  

در گذشته اين اختالفات در محيط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در كتابهـاي                  
هاي مردم از آن بي خبر بودند و اگر بـا خبـر    گرديد، قهراً توده علمي آن هم عربي ضبط مي  

توان تصور نمـود كـه     حال آيا مي  . اي نداشت   ل برايشان جاذبه  شدند، تعقيب اين مسائ     هم مي 
 خـالف حـق و خـالف ديـن خـدا            – نعوذبـاهللا    –اند    نظر داشته   چون فقها با يكديگر اختالف    

اما امروز با كمال خوشحالي به مناسبت انقالب اسالمي حرفهاي فقها           . اند؟ هرگز   عمل كرده 
ها كشيده شده است، چرا كه نياز عملي به ايـن            و صاحبنظران به راديو و تلويزيون و روزنامه       

بنـدي    ها و مسائل است؛ مثالً در مسئله مالكيت و محدوده آن، در مسئله زمين و تقسيم                بحث
هاي عمومي، در مسائل پيچيده پول و ارز و بانكداري، در ماليات، در               آن، در انفال و ثروت    

رهـن، در حـدود و ديـات، در         تجارت داخلي و خـارجي در مزارعـه و مـضاربه و اجـاره و                
قوانين مدني، در مسائل فرهنگي و برخورد با هنـر بـه معنـاي اعـم؛ چـون عكاسـي، نقاشـي،                   

 زيـست و سـالم       در حفظ محـيط   . مجسمه سازي، موسيقي، تئاتر، سينما، خوشنويسي و غيره       
ها حتي در منازل و امـالك اشـخاص، در مـسائل             سازي طبيعت و جلوگيري از قطع درخت      

واشربه، در جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در               اطعمه  
حل معضالت طبي همچون پيوند اعضاي بـدن انـسان و غيـر بـه انـسانهاي ديگـر، درمـسئله                     
معادن زيرزميني و رو زميني و ملي، تغيير موضوعات حرام و حالل و توسيع و تضييق بعضي           

المللـي و تطبيـق آن بـا          تلف، در مسائل حقوقي و حقـوق بـين        از احكام در ازمنه و امكنه مخ      
احكام اسالم، نقش سازنده زن در جامعـه اسـالمي و نقـش تخريبـي آن در جوامـع فاسـد و                      
غيراسالمي، حدود آزادي فردي و اجتماعي، برخورد بـا كفـر و شـرك و التقـاط و بلـوك                    

ي و حركـت بـرخالف      تابع كفر و شرك، چگونگي انجام فـرايض در سـير هـوايي و فـضاي               
جهت حركت زمين يا موافق آن بـا سـرعتي بـيش از سـرعت آن و يـا در صـعود مـستقيم و                         
خنثي كردن جاذبه زمين و مهمتر از همـه اينهـا، ترسـيم و تعيـين حاكميـت واليـت فقيـه در         

اي از هـزاران مـسئله مـورد ابـتالي مـردم و حكومـت             حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه      
اند و نظراتشان با يكديگر مختلف اسـت و           زرگ در مورد آنها بحث كرده     است كه فقهاي ب   
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هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقهـا             اگر بعضي از مسائل در زمان     
 .امروز بايد براي آن فكري بنمايند

لذا در حكومت اسالمي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعـت انقـالب و نظـام همـواره        
هاي مختلـف ولـو مخـالف بـا يكـديگر              فقهي در زمينه   –كند كه نظرات اجتهادي       قتضا مي ا

آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شـناخت درسـت        
حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسالمي بتواند بـه نفـع مـسلمانان برنامـه ريـزي                    

ي اسـت و همـين جـا اسـت كـه اجتهـاد مـصطلح در        كند كه وحدت رويـه و عمـل ضـرور        
ها هم باشد ولي نتواند       باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه             ها كافي نمي    حوزه

مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصـالح تـشخيص                   
گيـري    حيح و قـدرت تـصميم     طوركلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بيـنش صـ            دهد و به  

توانـد زمـام جامعـه را بـه           باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي           
 .دست گيرد

هـا در حـريم مـسائل        گيـري   اما شما بايد توجه داشته باشيد تا زمـاني كـه اخـتالف و موضـع               
د، موجـب   اختالف اگر زيربنايي و اصولي شـ      . مذكور است، تهديدي متوجه انقالب نيست     

هـاي موجـود وابـسته بـه      شود و اين مسئله روشن است كه بين افـراد و جنـاح      سستي نظام مي  
انقالب اگر اختالف هم باشد، صرفاً سياسي است ولو اينكه شكل عقيدتي به آن داده شود،                

. نمـايم   چرا كه همه در اصول با هم مشتركند و به همين خاطر است كه من آنان را تأييد مي                  
سـوزد و     ت به اسالم و قرآن و انقالب وفادارند و دلـشان بـراي كـشور و مـردم مـي                   آنها نسب 

هركدام براي رشد اسالم و خدمت به مسلمين طرح و نظري دارند كه به عقيده خود موجب 
خواهنـد كـشورشان مـستقل باشـد، هـر دو             اكثريت قاطع هر دو جريان مـي      . رستگاري است 

سته بـه دولـت و بـازار و خيابـان را از سـر مـردم كـم                   خواهند سيطره و شرّ زالوصفتان واب       مي
خواهند كارمندان شريف و كارگران و كـشاورزان متـدين و كـسبه صـادق             هر دو مي  . كنند

خواهنـد دزدي و ارتـشا در         هـر دو مـي    . بازار و خيابان، زندگي پاك و سالمي داشـته باشـند          
المي از نظـر اقتـصادي بـه        خواهند ايران اس    هاي دولتي و خصوصي نباشد، هر دو مي         دستگاه

خواهنـد اوضـاع      صورتي رشد نمايد كـه بازارهـاي جهـان را از آنِ خـود كنـد، هـر دو مـي                    
اي باشد كه دانـشجويان و محققـان از تمـام جهـان بـه سـوي                   فرهنگي و علمي ايران به گونه     

خواهند اسـالم قـدرت بـزرگ         مراكز تربيتي و علمي و هنري ايران هجوم آورند، هر دو مي           
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شـان    پس اختالف بر سر چيست؟ اختالف بر سر ايـن اسـت كـه هـردو عقيـده                 .  گردد جهان
ولي هر دو بايد كـامالً متوجـه باشـند كـه            . است كه راه خود باعث رسيدن به اين همه است         

اي باشد كه در عين حفظ اصول اسالم براي هميشه تاريخ، حافظ       گونه  ها بايد به   گيري  موضع
ــر  ــي خــود و م ــه انقالب ــه ســرمايهخــشم و كين مريكــاي آداري غــرب و در رأس آن  دم علي

 .الملل و در رأس آن شوروي متجاوز باشند جهانخوار و كمونيسم و سوسياليزم بين
نـه شـرقي و نـه غربـي         « اي از سياسـت       هر دو جريان بايد با تمام وجود تالش كنند كـه ذره           

 بـا شمـشير عـدالت       اي از آن عدول شود، آن را        عدول نشود كه اگر ذره    » جمهوري اسالمي 
هر دو گروه بايد توجه كنند كه دشمنان بزرگ مشترك دارند كـه بـه               . اسالمي راست كنند  

دو جريـان بـا كمـال دوسـتي مراقـب امريكـاي          . كنـد   هيچ يك از آن دو جريان رحـم نمـي         
هر دو جريان بايد مـردم را هوشـيار كننـد           . جهانخوار و شوروي خائن به امت اسالمي باشند       

گر دشمن شماره يك آنها است ولي فرزندان عزيز آنـان    كه امريكاي حيلهكه درست است 
هـاي ايـن دو ديـو        گـري   هر دو جريـان از حيلـه      . اند  زير بمب و موشك شوروي شهيد گشته      

 .اند شان تشنه مريكا و شوروي به خون اسالم و استقاللآاستعمارگر غافل نشوند و بدانند كه 
البتـه  . ا بود به هر دو جريان بگويم گفتم، حال خود دانند          تو شاهد باش من آنچه بن     ! خداوندا

 كه همه بايد از شرّ آن به خدا        –يك چيز مهم ديگر هم ممكن است موجب اختالف گردد           
رئيس . شناسد  كه آن حب نفس است كه اين ديگر اين جريان و آن جريان نمي –پناه ببريم   

عـالي قـضايي و      ي و شـوراي   جمهور و رئيس مجلس و نخست وزيـر، وكيـل، وزيـر و قاضـ              
شوراي نگهبان، سازمان تبليغات و دفتر تبليغات، نظامي و غيرنظامي، روحاني و غيرروحاني، 

شناسد و تنها يك راه براي مبارزه بـا آن وجـود دارد و             دانشجو، غير دانشجو، زن و مرد نمي      
 .آن رياضت است، بگذريم

م و اسـالم را پـشتيباني كننـد بـه مـسائل      خواهنـد نظـا   اگر آقايان از اين ديدگاه كه همـه مـي         
گردد ولي اين بدان معنا نيـست كـه همـه             بنگرند، بسياري از معضالت و حيرتها برطرف مي       

ام كـه انتقـاد سـازنده معنـايش مخالفـت       با اين ديد گفته  . افراد تابع محض يك جريان باشند     
ث رشـد جامعـه   انتقـاد بجـا و سـازنده باعـ    . نبوده و تشكل جديد مفهـومش اخـتالف نيـست       

كـس نبايـد خـود را     هـيچ . شـود  انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدايت دو جريان مي        . شود  مي
اگـر در ايـن     . البته انتقاد غير از برخورد خطي و جريـاني اسـت          . مطلق و مبرّاي از انتقاد ببيند     

جهت در فكر حـذف يـا تخريـب ديگـران برآيـد و                نظام كسي يا گروهي خداي ناكرده بي      
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اح و خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد، حتماً  پيش از آنكه به رقيب                 مصلحت جن 
در هـر حـال يكـي از        . يا رقباي خود ضربه بزند به اسالم و انقـالب لطمـه وارد كـرده اسـت                

كارهايي كه يقيناً  رضايت خداوند متعال در آن است، تأليف قلوب و تالش جهـت زدودن                 
هايي كه فقـط      بايد از واسطه  . دمت به يكديگر است   ها  و نزديك ساختن مواضع خ       كدورت

شما  آن قدر دشمنان مشترك . كارشان القاي بدبيني نسبت به جناح مقابل است، پرهيز نمود  
داريد كه بايد با همه توان در برابر آنان بايستيد، لكـن اگـر ديديـد كـسي از اصـول تخطـي                       

 .كند، در برابرش قاطعانه بايستيد مي
هـا را    كه دولت و مجلس و گردانندگان باالي نظـام هرگـز اصـول و داربـست               دانيد    البته مي 
براي من روشن است كه در نهاد هر دو جريان اعتقاد و . اند اند و از آن عدول نكرده نشكسته

هاي سازنده مـسير رقابتهـا       با تبادل افكار و انديشه    . عشق به خدا و خدمت به خلق نهفته است        
كنم كشور مـا   من باز سفارش مي. افراط و تفريط بايد پاك نمودرا از آلودگي و انحراف و    

خداونـد بـه همـه      . در مرحله بازسازي و سازندگي به تفكر و به وحدت و برادري نيـاز دارد              
 و نـابودي  –اهللا عليه و آله و سـلم    صلي –كساني كه دلشان براي احياي اسالم ناب محمدي         

يد و شـما و همـه را در كنـف عنايـت و حمايـت                تپد، توفيق عنايت فرما     اسالم امريكايي مي  
 .خويش محافظت فرمايد و ان شاءاهللا از انصار اسالم و محرومين باشيد

10/8/67 
    روح اهللا الموسوي الخميني

 
 

 نامه
 1409 ربيع الثاني 1367/3 آبان 23: زمان
 تهران، جماران: مكان

 احداث مصالي تهران: موضوع
 )ائمه جمعه تهران(هاشمي رفسنجاني، اكبر  –اي، سيد علي  خامنه: مخاطب

 .بسمه تعالي [  
 –الشأن انقالب اسالمي حضرت آيـت اهللا العظمـي امـام خمينـي       محضر مبارك رهبر عظيم  

 اهللا ت السالم عليكم و رحم–مدظله العالي 
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به دنبال احساس نياز به ايجاد مصالي تهران و در پي جستجو و بررسـي چنـد سـاله، محلـي                     
كـه در مالكيـت شـهرداري اسـت         ) عبـاس آبـاد   ( ر قسمت شـمال مركـزي تهـران         مناسب د 

شناسايي شد و طرح مناسب و جامعي پس از مـشورت فـراوان و بـه مـسابقه گذاشـتن ميـان                      
 .مهندسان داخلي و خارجي، تهيه شد

هـا قابـل حـل     از آنجا كه مشكالت حقوقي و ثبتي و تشريفات انتقـال قـانوني بـه ايـن زودي             
رسـد كـه    الت اقامه نماز جمعه تهران در دانشگاه روزافزون است و به نظر مـي نيست و مشك 

اين كار بايد به همت و اراده حضرتعالي به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرماييد به                 
مقدار يك ميليون مترمربع از اراضـي مزبـور در حدفاصـل خيابـان شـهيد بهـشتي بـه سـمت                  

با موافقت شهرداري محصور گرديد و در اختيار مصال است          شمال، كه قسمت اعظم آن نيز       
به ساختمان مصال و تا حد الزم در محور قبله از شمال آن براي ساير مرافق اختصاص يابد و     

 .تصدي امور آن با امام جمعه تهران باشد
شود با موافقت امام جمعه       هايي كه بعداً در حريم مصالي تهران پيش بيني مي           همچنين طرح 

 .ام گيردانج
 ] اكبرهاشمي–اي  سيدعلي خامنه

 
 

 بسمه تعالي
اي و    خامنـه : با حفظ جهات شرعي در مورد زمين مذكور با پيشنهاد حجت االسالم، آقايـان             

ا ن شـاءاهللا در كنـار سـاختن مـصالي تهـران، در سـاختن بيـنش                  . شـود   هاشمي، موافقت مي  
د يـادآور سـادگي محـل عبـادت     ضمناً سادگي مـصال بايـ     . ستيزي مسلمانان موفق باشيد    كفر

مريكـايي  آو شديداً از زرق و برق سـاختمانهاي مـساجد اسـالم             . مسلمانان صدر اسالم باشد   
 .خداوند تمامي دست اندركاران برپاكننده مساجداهللا را تأييد فرمايد. جلوگيري شود

 
 

        23/8/67 
 روح اهللا الموسوي ا لخميني
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 حكم
 1409لثاني  ربيع ا1367/13 آذر 3: زمان
 تهران، جماران: مكان

 انتصاب سرپرست امور جانبازان و فرمان ايجاد تشكيالت مناسب در اين بنياد: موضوع
 )نخست وزير(موسوي، ميرحسين : مخاطب

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ايده اهللا تعالي–جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي، نخست وزير محترم 
اي  حجت االسالم آقاي حـاج شـيخ مهـدي كروبـي طـي نامـه      از آنجا كه چندي قبل جناب       

هـاي    درخواست نمودند كه براي رسيدگي هر چه بيشتر و بهتر به امـور جانبـازان و خـانواده                 
شهدا اداره امور جانبازان انقالب اسالمي و جنـگ تحميلـي بـه نهـاد يـا تـشكيالت ديگـري         

« يه مسئولين و دست انـدركاران       سپرده شود، اينجانب ضمن تقدير و تشكر از ايشان و از كل           
 كـه در    1و مركز پزشكي بنياد، خـصوصاً سـركار خـانم كروبـي           » بنياد شهيد انقالب اسالمي   

اند، جنابعـالي را مـسئول        شرايط جنگ كمال ايثار و فداكاري را نسبت به اين عزيزان نموده           
بنيـاد شـهيد   « ت اداره كليه امور جانبازان عزيز نمودم كـه بـا اسـتفاده از همكـاري و تجربيـا            

بـه ايجـاد    » بنيـاد مستـضعفان   «و جانبازان و نيز اختـصاص بهتـرين امكانـات           » انقالب اسالمي 
و اميد است با درايت و تقـوا        . تشكيالت جديدي در اين امر مقدس و بزرگ همت گماريد         

و تعهدي كه در شما سراغ دارم به تمامي امور اين حماسه سـازان و شـهيدان زنـده انقـالب                     
نيـز همچـون گذشـته بـا فراغـت و           » بنيـاد شـهيدانقالب اسـالمي     «و  .  كامـل گـردد    رسيدگي

 .هاي معظم شهدا و مفقودين و اسرا را دنبال نمايد امكانات بيشتر امور خانواده
از آنجا كه ممكن است اين روزها افرادي بخواهند نـسبت بـه دولـت خـدمتگزار شـبهات و                    

فرساي شـما را خـصوصاً        شائبه و طاقت    حمات بي القائاتي در اذهان عامه به وجود آورند و ز        
دار نمايند، الزم است اين نكته را تذكر دهم كه من همچون گذشـته                در مسئله جنگ خدشه   

دانـم، و زحمـات شـما را در دوران            شما را فردي اليق و دلسوز بـراي انقـالب اسـالمي مـي             
 .كنم أييد و حمايت ميكنم، واآلن نيز شما را ت جنگ و تجهيز سپاهيان اسالم فراموش نمي

 
 .طمه كروبي، سرپرست مركز پزشكي بنياد شهيدانقالب اسالمي خانم فا- ١
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از آنجا كه سران كـشور و هيـأت مـشورتي بازسـازي كـشور در چنـد روز آينـده اصـول و                        
نمايند، جنابعالي و اعضاي محترم هيأت دولت بايد با   سياست بازسازي را به  دولت ابالغ مي       

هـا پرداختـه و      قدرت و قاطعيت و با استقالل كامل به امر بازسـازي كـشور و تـرميم خرابـي                 
و مردم عزيـز و شـريف ايـران         . هاي خود قرار دهيد     رسيدگي به محرومين را در صدر برنامه      

اند، توجه دارند كه تا رسـيدن         نيز، كه همه چيز خود را در طبق اخالص و بندگي خدا نهاده            
دانند كـه بـا توجـه بـه حجـم عظـيم               به استقالل واقعي راه طوالني پيش رو دارند؛ و همه مي          

ما هنوز در آغاز راه هـستيم، و        . انتظار اصالح و بازسازي سريع امور را داشت       ها نبايد    خرابي
انـدركاران و مـردم عزيـز مـيهن           سالها وقت الزم اسـت كـه بـا همـت و تـالش همـه دسـت                 

چـه بـسا افـراد مغـرض و مخـالف بـا             . مان بازسازي شود و مشكالت برطرف گـردد         اسالمي
اي وارد نمايند، امروز در قالب        الم و انقالب لطمه   اند به اس    انقالب، كه از هيچ راهي نتوانسته     

شعارها و باالبردن سطح توقعات در مردم بخواهند به هدفهاي شـوم خـود نايـل شـوند، و بـا             
انگشت نهادن روي مشكالتي كه نتيجه تحميل چندين ساله جنگ بوده است مردم را نسبت       

ز قبول قطعنامه و نبـودن جنـگ چـرا          به مسئولين بدبين كنند و اين طور تبليغ نمايند كه بعد ا           
شود؟ بايد به اين افراد گفت مگر اين كار به سادگي امكان پذير اسـت؟                 مشكالت حل نمي  

ها بيرون آمده است؟ مگر همه مراكز آسيب ديده برق و سـوخت               مگر كشور ما از محاصره    
ود و  توان راه اندازي نمود كـه مـا بگـوييم ديـروز جنـگ بـ                 و كارخانجات را يك روزه مي     

ها از باب تـذكر   عذرها موجه، ولي امروز كه جنگ نيست چرا كمبود است؟ البته اين سخن         
به مؤمنين است؛ واالّ مردم وفادار و انقالبي كشورمان براي به دست آوردن استقالل واقعـي                

و من مطمئنم كـه     . و رسيدن به خودكفايي خيلي بيشتر از اينها آماده صبر و فداكاري هستند            
ان يك لحظه استقالل وعزت خود را بـا هـزار سـال زنـدگي در نـاز و نعمـت ولـي                       ملت اير 

 .كند وابسته به اجانب و بيگانگان معاوضه نمي
در خاتمه بار ديگر از زحمات دلسوزانه و مخلصانه دوست خـوبم، جنـاب حجـت االسـالم                  

نمـايم و اميـدوارم تمـامي افـرادي كـه در خـدمت معلـولين جنـگ                    آقاي كروبي تشكر مـي    
خداوند بـزرگ بـه همـه       . اند با صميميت با آقاي نخست وزير همكاري نمايند          تحميلي بوده 

مسئولين و دولت خدمتگزار و مردم شريف ايران توفيق صبر و ايثار در راه اسالم را عنايـت                  
 .اهللا توالسالم عليكم و رحم. فرمايد

 روح اهللا الموسوي الخميني   – 3/9/67به تاريخ 
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 نامه
 1409 ربيع الثاني 1367/17  آذر7: زمان
 تهران، جماران: مكان

 اختيارات شوراي تشخيص مصلحت نظام: موضوع
 جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي: مخاطب

 
 . بسمه تعالي[   

 –الشأن انقالب اسالمي، حضرت آيت اهللا العظمـي امـام خمينـي               محضر مبارك رهبر عظيم   
 مدظله العالي

و آرزوي طول عمر و صحت و سالمت كامل براي رهبر بزرگوار، و             با تقديم درود و سالم      
پيروزي اسالم و مسلمين، و با اعتذار از تصديع، مدتي است براي نمايندگان مجلس شوراي               
اسالمي در خصوص كيفيت كار شوراي محترم تشخيص مصلحت ابهاماتي وجود دارد كـه              

 .يمباش ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالي مي
درابتداي تشكيل هيأت مذكور، مسير كار چنين ترسيم شده بود كه مصوبه مجلـس پـس از                 
اظهارنظر منفي شوراي نگهبان، براي اصالح به مجلس برگردد، مجلس پـس از نظـر مجـدد        

آنگاه، چنانچه الزم تشخيص داده شد براي اصالح نهايي   . آن را به شوراي نگهبان برگرداند     
ولي هم اكنون بعضاً اين شـورا قانونگـذاري نيـز           .  ارجاع گردد  به شوراي تشخيص مصلحت   

و مهمتر اينكه تقديم لوايح قانوني به اين شورا خالي از جميـع مقـدمات مقرراتـي                 . نمايد  مي
طرح اليحه درهيأت دولـت؛ و تـصويب     : است كه يك اليحه قانوني از طريق متعارف دارد        
بوطه؛ و تقديم آن به مجلس؛ و بحث در آن توسط آنان؛ و امضاي نخست وزير و وزراي مر

طبيعي است كه با اين روند هـركس، حتـي مقامـات       . كميسيونها در جلسه علني در دو شورا      
تواند با تقديم پيشنهادي به شـوراي تـشخيص مـصلحت بـراي كـشور قـانون                   غيرمسئول، مي 

وه بـر   توانـدعال   وايـن مـي   . جديدي ايجاد كند؛ و حتي قوانين مصوبه كشور را نقـض نمايـد            
و بالجملـه،   . هاي فراوان در قوانين كشور نيـز ايجـاد نمايـد            خاصيت شدن مجلس، تناقض     بي

آفـرين و     اي مـشكل    وجود مراكز متعدد و موازي قانونگذاري در كشور به نوبه خـود مـسئله             
لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كـه نماينـدگان      . باشد  موجب تزلزل نظام سياسي كشور مي     
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انـد، ارشـاد      اسالمي را، كه به تبعيت از مقام معظـم رهبـري مفتخـر و مبـاهي               مجلس شوراي   
 ]1.فرماييد

                               
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

هـا   ان شـاءاهللا تـصميم دارم در تمـام زمينـه     . ايد كامالً  درست است      مطلبي كه نوشته  . با سالم 
آنچـه درايـن سـالها انجـام     . سي حركت كنيموضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اسا    

هـاي    كرد تا گره    مصلحت نظام و اسالم اقتضا مي     . گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است       
از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همـه         . كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسالم بازگردد        

 .كنم شما دعا مي
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 
 
 
 

 
 : اسامي امضاكنندگان نامه به اين ترتيب است- ١

 محمـد  – اسداهللا بيـات  – سيد حسين موسوي تبريزي      – اصغرزاده   – نجفقلي حبيبي    - موسوي الري  – صادق خلخالي    –فخرالدين حجازي   
 عبـاس  – صـدقياني  – نـوربخش  – صـالح آبـادي   – احمـد عزيـزي   – حسين هاشميان – مجيد انصاري   – هدايت اهللا آقايي     –علي صدوقي   

 – سـيد محمـد حـسيني        - علـي پناهنـده    - مرتـضي الـويري    – اشرفي اصفهاني    – رسول منتجب نيا     –اي     هادي خامنه  - سالمتي –دوزدوزاني  
 – ملك آسـا  – سيد محمد رضوي يزدي      – محمد حسين جهانگيري     – تاجگردون   - مؤذن زاده  – سيد محمد حائري     –محمدرضا بهزاديان   

 سـيد حـسين   – سيدرضانوروززاده – عبدالمجيد شرع پسند – يداهللا اسالمي – راه چمني – احمد زمانيان – كبيري –) بهبهان(نوراهللا عابدي   
 -د غريبـاني   علـي محمـ    – محمـدقمي    – محمدرضاواقفي   – محمد باقرذاكري    – عبدالحسين حائري زاده     – غالمرضا حيدري    –قاضي زاده   

 - مظفـري نـژاد  – تـسليمي  – نعمـت اهللا اسـدي   – حـضرتي  – محمـد مجـدآرا   – سيدكاظم ميرولد    - عبداهللا نوروزي  –مسعود هاشمي زهي    
 – علي عبـدالعلي زاده  – اسداهللا جامي – اصغر نوروي – احمد رباطي – سيداسماعيل داوودي - شهرزاد– نوبخت –يغمورقلي زاده شفيعي    

 – علـي محمدسـوري   – آقـايي  – سـبحان اللهـي   – سيدمحمداصـغري  – صـديقي  - علي كـرم محمـديان  –حمد همتي  ا –مصطفي مرصلي   
 – محمـد حـسين پودينـه    – خداكرم جاللـي  – فخرالدين رضازهي  – خانم رجايي    – برزنجي   – خانم دستغيب    – احمدنظري پور    –پرتويي  
 قهرمان – نورمحمد محموديان – خدانظرقاسمي – پرويز صيقلي –ني  احمد خارستا – محمدرضا بهمئي    – خاك   – مجيد دبستاني    –فروتن  

 سـيدعباس  – رحمت اهللا رحمتي – صالح روحاني زاده – فاضل همداني – محمد حقي – حسين هراتي   – سيدفخرالدين هاشمي    –رحماني  
 . حسن مختاري– سيدعبدالحسيني بندرلنگه – علي محمدباباخاص - علي محقر–هدايتي 
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 حكم
 1409 جمادي االول 1367/22 دي 11: زمان
 تهران، جماران: مكان

مأموريت قضايي جهت رسيدگي به گزارشات شهرهاي سـمنان، سـيرجان، اسـالم             : موضوع
 آباد و دورود

 نيري: مخاطب
 

 ]بسمه تعالي[
  دامت افاضاته–     جناب حجت االسالم آقاي نيري 

ه قضايي به اينجانب رسـيده اسـت، و         از آنجا كه گزارشات متعددي در مورد ضعف  دستگا         
تري با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالي    مردم شريف و متعهد  ايران انتظار برخورد جدي        

شود تا نسبت به گزارشات شهرهاي        االسالم آقاي رئيسي مأموريت قضايي داده مي        و حجت 
هـاي اداري بـا       خـم سمنان، سيرجان، اسالم آباد و دورود رسيدگي نموده، و فـارغ از پـيچ و              

بايـد سـعي كنيـد خـداي        . دقت و سرعت آنچه حكم خداست در موارد مذكور اجرا نماييد          
 . والسالم. ناكرده حقي از كسي ضايع نگردد

 1367 دي ماه 11به تاريخ 
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 

  حكم
 1409 جمادي الثاني 1367/5 دي 23: زمان
 ، جماراننتهرا: مكان

به مسئولين قضايي و مأموريـت رسـيدگي بـه مـشكالت قـضايي شهرسـتان                هشدار  : موضوع
 سيرجان و دورود

  رئيسي–نيري : مخاطب
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
گونه حساسيتي در مـورد مـسائل تكـان دهنـده             از آنجا كه مقامات باالي قضايي كشور هيچ       

شود كـه طبـق آنچـه         ميفوق ندارند به حجت االسالم آقايان نيري و رئيسي، مأموريت داده            
باعث تعجب  . دهند،  در چهارچوب اسالم عزيز، در موارد مذكور اقدام نمايند            تشخيص مي 

افتـد؛ ولـي بـا كمـال خونـسردي اجـراي              است كه در نظام اسالمي چنين حوادثي اتفاق مـي         
 .كند احكام خدا تعطيل، و كارهاي ديگر بر كار قضايي رجحان پيدا مي

23/10/67 
 وسوي الخمينيروح اهللا الم

 
 
 

 نامه
 تهران، جماران: مكان

عــالي قــضايي بـا قــانون اساسـي و تأييــد طــرح    مغــايرت طـرح پيــشنهادي شـوراي  : موضـوع 
 پيشنهادي سران سه قوه

 عالي قضايي شوراي: مخاطب
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ايدهم اهللا تعالي–شوراي محترم عالي قضايي 

اي، طرح مورد اتفاق آقايـان، خـالف           آقاي خامنه  با تشكر از زحمات جناب حجت االسالم      
با طرحي كه در جلسه سران سه قوه با اكثريـت آرا بـه تـصويب رسـيده                  . قانون اساسي است  

 .شود موافقت مي
ها بتواند معضالت قـضايي كـشور را     اميد است موافقت اعضاي محترم شورا در تمامي دوره        

 .واستارمموفقيت آقايان را از خداي تعالي خ. حل نمايد
 

 روح اهللا الموسوي الخميني
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 نامه
 1409 جمادي الثاني 1367/9 دي 27: زمان
 تهران، جماران: مكان

 عالي قضايي تذكراتي به اعضاي شوراي: موضوع
 عالي قضايي شوراي: مخاطب

 
 بسمه تعالي

 عالي قضايي جمهوري اسالمي ايران  شوراي
 :كنم مسائلي را گوشزد مي

قـضايي داريـد و بـاالترين مرجـع قـضايي در كـشورِ پنجـاه ميليـوني                   شما كه مسئوليت     – 1
آيا بهتر نيـست كـه بـراي       . باشيد نبايد به كار ديگري در وقت اداري اشتغال  داشته باشيد             مي

 .سروسامان دادن به امور قضايي، در غير وقت اداري هم به كار قضايي بپردازيد
و ظاهراً ايـن امـر      . ا چه كسي روبرو هستيم    شود تا بدانيم ب      تقسيم كار قضايي موجب مي     – 2

 .ضروري است؛ و حفظ قانون هم در اين صورت امكان دارد
اگر كم كاري شود، خود همان گونه كه در .  اينجانب تحمل تعطيل حكم خدا را ندارم      – 3

 .نمايم ام، مستقيماً اقدام مي چند مورد  اقدام كرده
 .والسالم. تفاوت باشم توانم بي ف شرعي نميمن به شما عالقه دارم، اما در مقابل تكلي

 
27/10/67 

     روح اهللا الموسوي الخميني
 

 
 حكم
 1409 جمادي الثاني 1367/13 بهمن 1: زمان
 تهران، جماران: مكان

 عالي قضايي هاي راكد در شوراي مأموريت رسيدگي به پرونده: موضوع
 عالي قضايي شوراي: مخاطب
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 بسمه تعالي
 ي جمهوري اسالميعالي قضاي شوراي

هايي كه تاكنون در آن شورا با كمال تعجب راكد مانده است، و اجراي حكـم                  كليه پرونده 
نيري و رئيسي قرار دهيد، تا هر چـه         : خدا تأخير افتاده است در اختيار حجت االسالم آقايان        

بـه آقايـان نيـري و رئيـسي هـم      . زودتر حكم خدا را اجرا نماينـد، كـه درنـگ جـايز نيـست       
 .والسالم. نمايم كه جهت شرعيه را كامالً رعايت نمايند سفارش اكيد مي

1/11/67 
   روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 
 

 نامه
 1409 جمادي الثاني 1367/14 بهمن 2: زمان
 تهران، جماران: زمان

 »قصاص«و » حدود«اجراي : موضوع
  رئيسي، سيدابراهيم–نيري، حسينعلي : مخاطب

 
 .ن الرحيمبسم اهللا الرحم[

محضر مبارك زعـيم عاليقـدر، رهبـر كبيـر انقـالب و بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي ايـران،               
  مدظله العالي–حضرت امام خميني 

با سپاس بيكران از درگاه احديت كه اينجانبان را مشمول عنايت آن امـام عزيـز و بزرگـوار                   
ي اسـت نظـر مبـارك را        قرار داده تا در اجراي احكام و حدود الهي گامي برداريم، مـستدع            

 آن حضرت اختـصاص بـه اجـراي حـدود     1/11/1367امر به ابالغ فرماييد كه دستور مورخ  
 شود؟ الهي دارد يا شامل احكام صادره در مورد قصاص نفس نيز مي

 
 ] حسينعلي نيري– سيد ابراهيم رئيسي 2/11/67 
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 بسمه تعالي
  جناب حجت االسالم آقايان نيري و رئيسي

عالي قضايي راكـد مانـده       هايي كه در شوراي      به شما مأموريت دادم تا به پرونده       آنچه را كه  
است پس از رسيدگي اجرا نماييد، در مورد حدود و قصاص است با حفـظ جهـات شـرعيه                   

 .آن
   

2/11/67 
   روح  اهللا الموسوي الخميني

 
 

 حكم
 1409 جمادي الثاني 1367/15 بهمن 3: زمان
 تهران، جماران: مكان
حدود وظايف سپاه پاسداران در حفاظت از هواپيماها و لـزوم برخـورد شايـسته بـا                 : وعموض

 مردم از سوي مأمورين فرودگاه
وزيـر راه و  ( سـعيدي كيـا، محمـد    –) وزير اطالعات(محمدي ري شهري، محمد     : مخاطب
 ) اقتصادي و دارايياموروزير(  ايرواني، محمد جواد –) ترابري

 
 .بسمه تعالي[ 

  مدظله العالي–ير و بنيانگذار انقالب اسالمي ايران، حضرت امام خميني  رهبر كب
با سالم و اهداي تحيات، پيرو صدور فرمان حضرتعالي مبنـي بـر مـسئوليت سـپاه پاسـداران                   
انقالب اسالمي در قبال ربوده شدن هواپيماهـا،  در اقـدام جهـت تهيـه و تـدوين آئـين نامـه                     

هاي كشور، اين سئوال پيش آمده است        گاهدوه اداره فرو  اجرايي حفاظت از هواپيماها و  نح      
كه آيا منظـور حـضرتعالي از حفاظـت هواپيماهـا مـسئوليت سـپاه پاسـداران در كـل ا مـور                       

هاي ورودي و خروجي بانـد       فرودگاه، شامل حفاظت پاركينگ هواپيماها، باند پرواز، درب       
حراسـت  (مركـات و اطالعـاتي      ها، همچنين مسئوليت نيروهاي انتظامي شهرباني و گ        و سالن 

 در قالب گـارد پـرواز بـه منظـور مقابلـه بـا           بوده؟ يا مسئوليت سپاه صرفاً    ) مستقر در فرودگاه  
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سـازد كنتـرل ترددهـا، امـور مربـوط بـه        باشـد؟ خاطرنـشان مـي    ربـودن هواپيمـا در هـوا مـي    
كنـون  براساس قـوانين و مقـررات جـاري هـم ا    ... ها، امور انتظامي، امور گمركي و   حراست

خواهـشمند اسـت اينجانبـان را راهنمـايي و          . هاي مسئول در حال انجـام اسـت        توسط ارگان 
 .ارشاد فرماييد

 – محمـد محمـدي ري شـهري، وزيراطالعـات     –محمد سـعيدي كيـا، وزيـر راه و ترابـري       
 ]محمد جواد ايرواني، وزير امور اقتصادي و دارايي

 
 بسمه تعالي

گاهي براي يـك قطعـه كوچـك    . اه بسيار خراب استبنا بر گزارشات واصله، وضع فرودگ     
فرودگاه هـر كـشوري     . كنند  طال و چيزهايي از اين قبيل كه خارج نگردد مردم را اذيت مي            

ام حفاظـت هواپيماهـا بـا سـپاه           قـبالً گفتـه   . چهره ظاهري آن كشور در برابر بيگانگان اسـت        
لين مربوطـه جلـسه   مقدمات و مؤخرات آن هم بـا نخـست وزيـر اسـت، كـه بـا مـسئو                  . است

كنم كه آقاي نخست وزير در اسرع اوقات          اكنون نيز تأكيد مي   . بگذارد و مسئله را حل كند     
اين مسئله را حل نمايد، و گزارش آن را به اينجانب بدهد؛ و نگذارد مـردم بـيش از ايـن در       

 . والسالم. رنج باشند
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 نامه
 1409ي الثاني  جماد1367/21 بهمن 9: زمان
 تهران، جماران: مكان

 عالي قضايي تقدير و دلجويي از رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي: موضوع
 )عالي كشور رئيس ديوان( موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم : مخاطب

 
 بسم  اهللا الرحمن الرحيم

 
ه جناب حجت االسالم آقاي حاج سـيد عبـدالكريم موسـوي اردبيلـي، رياسـت قـوه قـضائي                  

 دامت افاضاته
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با سالم و دعا براي شما و تمامي دست اندركاران قوه قـضائيه و اميـد موفقيـت بـراي همـه،                      
شود كـه مـسائل و نـصايح پدرانـه پـدر پيرتـان موجـب رنجـش بعـضي از دسـت                         شنيده مي 

انـد گمـان      اندركاران قضاي كشور شده است؛ و آنان كه با فرهنگ حوزه سـروكار نداشـته              
ها و گوشزدها موجب شده است كه عالقه من به شـما    شيريني اينگونه بحث  اند تلخي و    برده

اينگونـه  . عالي قضايي و دست اندركاران دستگاه قضا كم شده اسـت  و ساير عزيزان شوراي 
و از شما و    . دانم  من شما را مردي صالح و متدين و از ياران خوب خود و انقالب مي              . نيست

خواهم تا هـر چـه بيـشتر و            مورد عالقه من هستيد، مي     عالي قضايي، كه   ساير اعضاي شوراي  
هـا را بـا جـديت برطـرف        ها و كجـي     تر به امور قضايي رسيدگي نماييد؛ و كمي         بهتر و دقيق  

مـن هـم ماننـد شـما در خـدمت انقـالب             . انقالب اسالمي ما انقالب خود شماهاست     . نماييد
ها راه را براي سعادت جامعـه        الدر جمهوري اسالمي همه بايد با انتقادها و طرح اشك         . هستم

 .باز كنند
ها، اعـضاي    خداوند به جنابعالي و حجج اسالم، آقايان دادستان كل كشور، موسوي خوئيني           

عالي قضايي، مقتدايي و بجنوردي، و همچنين آقاي مرعشي، كه با موافقت اينجانب              شوراي
د؛ و بـه همـه نيرويـي     در جاي ديگري تصميم دارند خدمت كنند، اجر و ثواب عنايت فرماي           

 . عطا فرمايد كه هر چه زودتر اشكاالت بسيار قوه قضاييه را برطرف نمايند
 

 .اهللا و بركاته توالسالم عليكم و رحم
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 

 نامه
 1409 جمادي الثاني 1367/21 بهمن 9: زمان
 تهران، جماران: مكان

 به مقدسات از راديواعتراض شديد به پخش برنامه توهين : موضوع
 )مديرعامل صدا وسيما( هاشمي، محمد : مخاطب
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 بسمه تعالي
 

 آقاي محمد هاشمي، مديرعامل صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
با كمال تأسف و تأثر روز گذشته از صداي جمهوري اسالمي مطلبـي در مـورد الگـوي زن               

ين مطلـب را پخـش كـرده    فردي كه ا. پخش گرديده است كه انسان شرم دارد بازگو نمايد  
در صـورتي كـه     . گردد، و دست اندركاران آن تعزير خواهنـد شـد           است تعزير و اخراج مي    

. ثابت شود قصد توهين در كار بوده است، بالشك فرد توهين كننده محكوم به اعدام است               
اگر بار ديگر از اين گونه قضايا تكـرار گـردد، موجـب تنبيـه و تـوبيخ و مجـازات شـديد و                    

هـا قـوه قـضائيه اقـدام          البتـه در تمـامي زمينـه      . سئولين باالي صدا و سيما خواهد شـد       جدي م 
  1.نمايد مي

 
 

9/11/67 
 روح اهللا الموسوي الخميني

 
 
 
 
 
 

 
به اين شرح مخابره ) عالي كشور رئيس ديوان(رسال نامه امام خميني، تلفنگرامي از سوي آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي  پس از ا- ١
 :شد

  مدظله العالي–محضر مبارك حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني . بسمه تعالي[
كردم جرم آنها تسامح و سهل انگاري در انجام وظيفه          درباره محكوميت مسئولين چهارگانه پخش الگوي زن، من با قاضي محكمه صحبت             

شـود ايـن افـراد     خطيري است كه در عهده دارند و از نظر قضايي با توجه به حساسيت مسئوليت، مجازات نامتناسـب نيـست ولـي گفتـه مـي               
رسد اين برخورد موجب تنبيه   نظر مياي بر سوءنيت موجود نيست و اين ايام هم به وجود آنها نياز است به خدمتگزاران خوبي هستند و قرينه

بنده درخواست عفو آنها را از همه مجازاتهاي تعيـين شـده در حكـم از حـضورتان                  . آنان شود كه ديگر اين قبيل سهل انگاريها تكرار نشود         
 ]  عبدالكريم موسوي-12/11/67. دارم

 ]اري انص– 12/11/67. خدمت حضرت امام متن قرائت شد، عفو نمودم. بسمه تعالي[
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 پاسخ استفسار
 1409 جمادي الثاني 1367/30 بهمن 18: زمان
 تهران، جماران: مكان

موردي كه سـئوال شـده      عالي كشور، در     ارجاع امر تشخيص حكم به رئيس ديوان      : موضوع
 .است

 خميني، سيد احمد خميني: مخاطب
 

در مورد فردي كه محكوم به اعدام اسـت،         « :  به آقاي موسوي اردبيلي گفتم     – 18/11/67[ 
» خـودم؟   ] و تـشخيص  [طبـق نظـر     « : ايشان گفت . »طبق شرع با آن عمل كنيد     : امام فرمودند 

در ضمن شما بارهـا     .  خودش عمل كند   بعد شك كردم كه شايد نبايد به نظر       . »آري«: گفتم
در ذيل اين نامه بفرماييد كه طبـق نظـر          . ايد كه ايشان طبق نظر خودش عمل كند         اجازه داده 

 ]خودش عمل كند يا نظر شما؟ 
 بسمه تعالي

 .به نظر خودشان عمل كنند
 

 روح اهللا الموسوي الخميني
 

 حكم
 1409 رجب 1367/1 بهمن 19: زمان
 تهران، جماران: مكان

 ها عفو زندانيان وابسته به گروهك: موضوع
 سالگرد پيروزي انقالب اسالمي: مناسبت
 محمدي ري شهري، محمد: مخاطب

 
                                          بسمه تعالي

  دامت افاضاته– جناب حجت االسالم، آقاي ري شهري، وزير محترم اطالعات 
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 و اميـدوارم    2.شـود    موافقـت مـي    1زنـدانيان گروهكـي   با پيشنهاد شما مبني بر عفـو عمـومي          
هاي محترم زندانيان گروهكي فرزندان خود را نصيحت كنند تا دست بـه كارهـايي                 خانواده

ان شـاءاهللا مـسئولين نظـام       . هايـشان گـردد     نزنند كه موجب ناراحتي مجـدد خـود و خـانواده          
جـاد تـسهيالت شـغلي موجـب        اسالمي با مهرباني و برادري با آنهـا برخـورد نمـوده، و بـا اي               

خـواهم راه هـدايت و درسـتي را نـصيب همـه               از خداونـد متعـال مـي      . دلگرمي آنان گردند  
 . بفرمايد

 .والسالم عليكم
19/11/67 

  روح اهللا  الموسوي الخميني
 
 

 حكم
 1409 رجب 1367/5 بهمن 23: زمان
 تهران، جماران: مكان

 تقسيم كار در قوه قضائيه: موضوع
 )رئيس جمهور(اي، سيد علي  خامنه: مخاطب

 
 بسمه تعالي

  دامت افاضاته–اي  جناب حجت االسالم آقاي خامنه
عالي قضايي دعوت نماييد تا در جلسه سران سه قوه شركت نموده  با سالم، از آقايان شوراي

هاي خود را در زمينه تقسيم كـار در هـر چـه بهتـر اداره كـردن قـوه قـضائيه مطـرح                         و طرح 
گـزارش كـار را     . همه تالش نماييم تا اجراي احكام اهللا تأخير و يا تعطيل نگردد           بايد  . نمايند

 .اهللا و بركاته توالسالم عليكم و رحم. به اينجانب خواهيد داد
   روح اهللا  الموسوي الخميني - 23/11/67    

 
 بـه اسـتثناي نهـصد نفـر از مـرتكبين جـرايم       – آقاي محمدي ري شهري در نامه خويش خواستار عفو كليه زندانيان وابسته به گروهكها      - ١

 . شده بود–جنايي 

 . قانون اساسي110 به استناد وظايف و اختيارات رهبري، مندرج در اصل - ٢
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 حكم
 1409 رجب 1367/6 بهمن 24: زمان
 تهران، جماران:  مكان

  اعمال خالف عفت در تنكابناطع بالزوم برخورد ق: موضوع
 )عالي كشور رئيس ديوان( موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم : مخاطب

 
 بسمه تعالي

  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم آقاي موسوي اردبيلي 
از آنجـا كـه شـما       . بنابر گزارش اطالعات، در تنكابن اعمـال خـالف عفتـي رخ داده اسـت              

ما در ميان بگـذارم، جنابعـالي پـس ازتحقيـق، يكـي از افـراد                گفتيد اين مسائل را ابتدائاً با ش      
قاطع قوه قضاييه، چون آقاي نيري را بـه آن شـهر فرسـتاده تـا سـريعاً حكـم خـدا را جـاري                         

 .نمايند
 .اميدوارم دقت الزم را بنمايند تا به كسي ظلمي نگردد

 
24/11/67 

     روح اهللا الموسوي الخميني
 
 

 حكم
 1409 رجب 1367/8 بهمن 26: زمان
 تهران، جماران: مكان

 عالي قضايي وظايف شوراي: موضوع
 )رئيس جمهور(اي، سيد علي  خامنه: مخاطب

 
 .بسم اهللا الرحمن الرحيم[ 

  مدظله العالي–محضر مبارك حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني، رهبر كبير انقالب 
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العاده رؤساي سه قـوه       فوق حضرتعالي جلسه    23/11/67با سالم و تحيت، پيرو دستور مورخ        
 تشكيل، و طي سه ساعت بحث و تبادل 24/11/67عالي قضايي در  با حضور اعضاي شوراي  

نظر، تقسيم وظايف قضايي ميان اعضاي چهارگانه فعلي شورا بـه ترتيـب زيـر مـورد توافـق                   
 :قرار گرفت) پنج نفر از هفت نفر( اكثريت 

كليه امور مربـوط بـه شـعب        : بارت است از   ع 1عالي كشور   حوزه مسئوليت رئيس ديوان    – 1
هاي انقالب، دادگاه انتظامي قـضات        عالي كشور، دادگاه عالي قم، دادسراها و دادگاه        ديوان

هـا و   ، بازرسي كل كشور، پليس قـضايي، سـازمان زنـدان    )بخش مربوط به محاكم انقالب    ( 
 .اقدامات تأميني و تربيتي و رفع مشكالت قضايي و اداري آنها

كليـه امـور مربـوط بـه دادسـراي          : عبارت است از   2حوزه مسئوليت دادستان كل كشور     – 2
، دادسرا و   )كيفري و حقوقي يك و دو     ( هاي عمومي    عالي كشور، دادسراها و دادگاه     ديوان

، و رفـع مـشكالت قـضايي و         )به جزبخش مربوط به دادگاه انقالب     ( دادگاه انتظامي قضات    
 .اداري آنها

هاي   دادسراها و دادگاه  : مقتدايي عبارت است از   ] مرتضي[ جناب آقاي     حوزه مسئوليت  – 3
 .، روزنامه رسمي]اسناد[نظامي، سازمان ثبت 

ــارت اســت از   – 4 ــوردي عب ــاي بجن ــاب آق ــسئوليت جن ــدالت اداري، :  حــوزه م ــوان ع دي
 .دادگاههاي مدني خاص، دانشكده علوم قضايي

 كليـه امـور اجرايـي دادگـستري،         : حوزه مـسئوليت وزيـر دادگـستري عبـارت اسـت از            – 5
 .پزشكي قانوني

تنظــيم و تقــسيم بودجــه، تــالش بــراي رفــع :  حــوزه مــسئوليت شــورا عبــارت اســت از– 6
هاي عمومي ماننـد تـشكيل سـمينارها و     كمبودهاي مسكن قضات و كارمندان، انجام فعاليت  

ماينـده قـوه قـضائيه    ، تعيين حقوقدانان شوراي نگهبان، تعيين ن...ارتباط با مجلس و دولت و       
 .در شوراي سرپرستي صدا و سيما به پيشنهاد وزير دادگستري

عالي كشور رئيس شوراست؛ و تعيين اوقات جلسات و تعداد جلسات در هفتـه               رئيس ديوان 
 .و نظارت بر امور شورا و اعضاي آن را به عهده دارد

 
 . آقاي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي- ١

 .ها يد محمد موسوي خوئيني آقاي س- ٢
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ز وظـايف، بـدين معنـي       شايان ذكر است جلسه به اتفاق آرا ابراز عقيده كرد كه طرح تمرك            
هاي قـضايي را برعهـده گيـرد و        عالي قضايي مسئوليت كليه فعاليت     كه يكي از افراد شوراي    

 .ديگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسيم وظايف ميان اعضا بهتر و مفيدتر است
 .اهللا وبركاته ت والسالم عليكم و رحم

  
     ]26/11/67 –اي  سيدعلي خامنه: ارادتمند

 
                       

 بسمه تعالي
  دامت افاضاته–اي  جناب حجت االسالم آقاي خامنه

بـا  . طرح مورد اتفاق آقايان خالف قانون اساسي اسـت        . نمايم  از زحمات جنابعالي تشكر مي    
روشـن  . شود  طرح تصويب شده در آن جمع توسط شوراي محترم عالي قضايي موافقت مي            

هــاي بعــد بايــد اعــضاي  در دوره. هــا مربــوط بــه ايــن دوره اســتاســت كــه تقــسيم كــار تن
موفقيـت آقايـان را در اجـراي حكـم خـدا            . عـالي قـضايي آن دوره تـصميم بگيرنـد          شوراي

 .آرزومند است
 

 اهللا  توالسالم عليكم و رحم
 
 
 

 نامه
 1409 رجب 1367/12 بهمن30: زمان
 تهران، جماران: مكان

 ليغات اسالميمشكالت و آينده سازمان تب: موضوع
 مهدوي كني، محمدرضا: مخاطب
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 كـه طـي آن بـه        30/11/67در پاسخ به گـزارش تفـصيلي آقـاي مهـدوي كنـي بـه تـاريخ                  [ 
تاريخچه سازمان تبليغات اسالمي، تشكيالت و تعداد پرسنل و مسائل و مشكالت مربوط بـه        

ز به عمـل نيامـده،       سه سال اخير، حمايت مورد نيا      –آن پرداخته شده است و از اينكه در دو          
گاليه شده است و به پيوست نامه مذكور، پيشنهادهايي در ارتبـاط بـا سرپرسـتي سـازمان و                   

 :]اند امام خميني در پاسخ مرقوم فرموده. كمك به رفع نيازهاي مالي آن شده است
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي مهدوي كني 
 :ايد آنچه مرقوم داشته. الم و دعا براي وجود جنابعاليبا س

 از طرف اينجانب مانعي نيست كه طي حكمي جناب آقاي حجت االسالم آقاي جنتـي                – 1
را مسئول سازمان تبليغات اسالمي بنمايم، مشروط بر اينكـه مـسئله را پـيش آقايـان اعـضاي                   

 . نگران نشوندمحترم سازمان تبليغات طرح كنيد كه خداي ناكرده آقايان
آيد، جنابعالي   آنچه نزد خود شما مي– عليه السالم – در مورد صرف سهم مبارك امام        – 2

دهم تا آن كساني كه از مـن در           و نيز اجازه مي   . دانيد عمل كنيد    مختاريد هرگونه صالح مي   
شان در صورت تمايل از طريـق جنابعـالي صـرف در              سهم اجازه دارند به همان ميزان اجازه      

 .بليغات اسالمي نمايندت
 در مورد اوقاف قابل صرف در تبليغات اسالمي بـه جنـاب حجـت االسـالم آقـاي امـام                  – 3

. خيلي التمـاس دعـا دارم     . نمايم تا در زمينه فوق كمك الزم را بنمايند          جماراني سفارش مي  
 . اميدوارم هميشه چون گذشته موفق و مؤيد به نشر و تبليغ اسالم گرديد

 
 .اهللا و بركاته  تيكم و رحموالسالم عل

 
 روح اهللا الموسوي الخميني
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 نامه
 1409 رجب 1367/14 اسفند 2: زمان
 تهران، جماران: مكان

 تقدير از خدمات آقاي صانعي در طول دوران نهضت و تأييد ايشان: موضوع
 ) خرداد15نماينده امام خميني و سرپرست بنياد ( صانعي، حسن : مخاطب

 
 ن الرحيمبسم اهللا الرحم

  دامت بركاته–جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ حسن صانعي 
ترين افرادي هستي كه در كنار        تو يكي از قديمي   . ام با تو بنويسم     دانم از كجاي آشنايي     نمي

سـالها قبـل از شـروع       . ات يـافتم    اي بر رخـسار نداشـتي كـه صـميمي           هنوز سبزه . اي  من بوده 
داني كه هـيچ چيـز بهتـر     ز گمنام اين انقالبي، و خودت مي تو سربا  .مبارزات پانزدهم خرداد  

هاي دور خاطرات تلخ و شيرين مبارزات را          تو فردي هستي كه از گذشته     . از گمنامي نيست  
 .حرف، دانايي و محتاط زيركي و كم. با خود دارد

ات را نسبت به شاه در كمتر كسي ديـده            كينه. اي  در گرداب مبارزات هميشه دلسوخته بوده     
ها و فـشارها هيچگـاه نـسبت بـه مـن ترديـد نداشـتي، گرچـه گـاهي خـسته                       در بحران . بودم
 .شدي و افسرده مي

در كوران فشار دستگاه شاه، تو كه مسئول اداره شـهريه طـالب بـودي، وقتـي در محاصـره                     
گونه اطالعي به دشمن ندهي، كـم نبـود مـواقعي كـه               گرفتي براي اينكه هيچ     دشمن قرار مي  
. خـوردي    چون غـذايي گـوارا مـي       – در پانزده سال مبارزه      –هاي اخيار را     ولقبوض رسيد پ  

 .پاداشت عنداهللا نيز گوارايت باد
از . تنـدخويي و عاقـل    . استعدادت، لطافت روحت، صداقتت چيزي نيست كه فراموشم شود        

 .ات پيروز كند خواهم عقلت را به تندخويي خدا مي
ايـن چنـد   . هـاي شـرعي   باشي در تمامي زمينه ل من مي  لذا وكي . من كامالً به تو اطمينان دارم     

. سطر را نوشتم تا كمي از بسيار حقي كه بـه گـردن مـن و انقـالب داري را ادا كـرده باشـم                        
 .خداوند يار و نگهدارت باد

 .اهللا و بركاته توالسالم عليكم و رحم. مرا از دعاي خير فراموش مكن
  روح اهللا الموسوي الخميني– 2/12/67
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 نامه
 1409 رجب 1367/19 اسفند 7: مانز

 تهران، جماران: مكان
 تأمين زمين براي مسكن پرسنل صنايع خودكفايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي : موضوع
 )نخست وزير( موسوي، ميرحسين –) رئيس مجلس(هاشمي رفسنجاني، اكبر : مخاطب

 
عليزاده، معاون صنايع ، آقاي سيد محمد 20/11/67 مورخ – 70/10-3028طي نامه شماره [ 

خودكفايي وزارت سپاه، ضمن تشريح اقدامات صـنايع خودكفـايي وزارت سـپاه در زمينـه                
هـاي جنـگ، از امـام خمينـي بـه عنـوان فرمانـده كـل قـوا                   تجهيز و پشتيباني و مهماتي جبهه     

درخواست صدور اجازه واگذاري چهار قطعه زمين درتهران به منظـور احـداث واحـدهاي                
امام خميني  . ي پرسنل صنايع سپاه پاسداران در مقابل اخذ وجه موافقت فرمايند          مسكوني برا 

 : ]اند در پاسخ چنين مرقوم فرموده
 

 بسمه تعالي
 

 جناب حجت االسالم آقاي هاشمي، رئيس محترم مجلس
 جناب آقاي موسوي، نخست وزير محترم

بتـه بـا مراعـات جهـات        ال. در اين زمينه اگر بشود كمكي به سـپاه كـرد بجاسـت، ان شـاءاهللا               
 .شرعيه

 روح اهللا الموسوي الخميني
 
 

 حكم
 1409 شعبان 1367/1 اسفند 18: زمان
 تهران، جماران: مكان

 تعيين نماينده در سپاه پاسداران انقالب اسالمي: موضوع
 نوري، عبداهللا: مخاطب
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 بسمه تعالي
 

  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ عبداهللا نوري 
هاي يكي از سرداران بـزرگ نهـضت اسـالمي ايـران،             ياد و گراميداشت خاطره فداكاري    با  

مرحوم شهيد حجت االسالم آقاي حاج شيخ فضل اهللا محالتي، كه از ياران باوفاي اينجانب              
و از سختي كشيدگان دوران مبارزات خونبار انقالب اسالمي ايران و همچنين مردي صـالح               

راي پاسـداران عزيـز انقـالب اسـالمي بـود، كـه خـدايش او را                 و فداكار و برادري دلسوز بـ      
رحمت كند و در جوار خود پذيرايش گردد، و با تشكر از زحمات قائم مقام ايشان، جناب                 

عراقـي كـه فـردي متـدين و صـالح كـه در كـوران                ] محمود محمدي [حجت االسالم آقاي    
 از اين پس چـون گذشـته        جنگ و جهاد خدمات قابل تحسيني انجام داده است و ان شاءاهللا           

در خدمت اسالم و ايران و انقالب اسالمي خواهند بـود، اينجانـب جنابعـالي را، كـه فـردي                    
هستيد فاضل، متدين، مبارز، متقي و با فهم سياسيِ بسيار خـوب و عـالوه بـر آن از خـانواده                     

پاه باشيد، به نمايندگي از جانب خـود در سـ         محترم شهدا كه خود افتخاري است بزرگ، مي       
الزم است مسائلي را به شما و فرزنـدان عزيـزم           . نمايم  پاسداران انقالب اسالمي منصوب مي    

 :در سپاه گوشزد نمايم
 وظايفي كه در قانون به عهده شما گذاشته شده است بايد دقيقاً مراعـات گـردد و شـما                    – 1

نون كـوچكترين   ام نيز نبايـد از قـا        فرزندان سپاهي . پوشي كنيد   وجه نبايد از آن چشم     به هيچ 
 . تخطي بنمايند

لذا . باشد   نمايندگي شما در سپاه پاسداران اعم از لشكري و كشوري و وزارت سپاه مي              – 2
هـاي تبليغـاتي و انتـشاراتي و           سياسـي و فكـري و فعاليـت        –كليه مسائل فرهنگـي، عقيـدتي       

ي مـوارد   حفاظت اطالعات و مسائل قانوني ديگر زير نظر شماست، و شما بايد هدايت تمام             
 .مذكور را به عهده بگيريد

هـاي الزم را بـا        تمامي فرزندان عزيزم در سپاه، اعم از فرماندهان و سـايرين، همـاهنگي             – 3
 .العمل روبرو خواهد شد نماينده محترم اينجانب داشته و دارند، و تخطي از آن با عكس

 .ت از اين پس تأييد عزل و نصب فرماندهان سپاه پاسداران با شماس– 4
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باشـيد، از خداونـد متعـال          از آنجا كه شما نماينده اينجانب در جهاد سازندگي هـم مـي             – 5
خواهم تا با هماهنگي سپاه و جهاد بتوانيد اين دو نهـاد مقـدس انقـالب را يـار و همكـار                        مي

 .يكديگر نماييد تا بهتر بتوانند به اسالم و انقالب و ايران خدمت كنند
 اهللا و بركاته توالسالم عليكم و رحم. خداوند تعالي آرزومندمتوفيق و تأييد شما را از 

 
  18/12/67 

 روح اهللا الموسوي الخميني
 نامه
 1409 شعبان 1367/2 اسفند 19: زمان
 تهران، جماران: مكان

 هاي مقيم ايران رسيدگي به مشكالت عراقي: موضوع
 )ععالي دفا رئيس جمهور و رئيس شوراي( اي، سيدعلي  خامنه: مخاطب

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  دامت افاضاته–اي  جناب حجت االسالم آقاي خامنه

بــا ســالم، جنــاب حجــت االســالم آقــاي محمــد بــاقر حكــيم از ميهمانــان عزيــز اينجانــب و 
از قرار مسموع كار برادران عراقـي در ايـران بـا مـشكالتي                1.جمهوري اسالمي ايران است   

از شـما صـميمانه   . سـت، ولـي بـه نتيجـه نرسـيده اسـت      روبه روست كـه بارهـا اقـدام شـده ا      
خواهم آقاي حكيم و آقاي صدر و آقاي سالك را بخواهيد و زمان بگذاريد تا كار تمام             مي
 .گزارش كار را به اينجانب بدهيد. ان شاءاهللا موفق باشيد. شود

 
 روح اهللا الموسوي الخميني - 19/12/67  

 
خود به محضر ) 1367 اسفند 16 (1409 رجب 28 آقاي سيد محمد باقرحكيم، رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در نامه مورخ - ١

د هاي مقيم ايران از لحاظ مشخص نبودن هويت و جايگاه قانوني آنان، مـشكالت رفـت وآمـ    امام خميني ضمن تشريح وضع نابسامان عراقي  
از رهبر كبير ... درداخل كشور و سفر به خارج، نداشتن مسكن ومأوا، وجود مقررات دست وپاگير براي آنها و ترس از بازگشت به عراق و                

آقاي حكيم در نامه خود، يادآور شد كـه در ايـن            . انقالب، استدعا كرده است نسبت به حل مشكالت اين گروه، دستور الزم صادر فرمايند             
 .نهادهايي تسليم مسئوالن كرده استها پيش زمينه
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 حكم
 1409 شعبان 1367/10 اسفند 27: زمان
 تهران، جماران: مكان

 مأموريت رسيدگي سريع به وضعيت زندانيان بالتكليف: موضوع
 ها، سيد محمد موسوي خوئيني: مخاطب

 
 بسم اهللا الرحمن  الرحيم

  دامت افاضاته–جناب حجت االسالم آقاي حاج سيد محمد موسوي خوئيني 
جنابعـالي  .  تكان دهنده استبا سالم، گزارش شما از وضع افراد بالتكليف در زندانها تلخ و           

 هر يك در حـوزه مـسئوليت خـويش     2 و مقتدايي  1و آقايان حجت االسالم موسوي اردبيلي     
افرادي را براي خاتمه دادن بدين وضع ناهنجار انتخاب نموده و هرچه زودتر اين مـشكل را                 

 .حل نماييد
گوييـد خـدا را     هـا ب   از قول من به تمامي دست انـدركاران امـور قـضايي تهـران و شهرسـتان                

گونـه حـساسيتي در ايـن         آيد افرادي بالتكليف در زندانها باشـند و آقايـان هـيچ             خوش نمي 
كـشند را از      توفيق شما و همه افرادي كه در دستگاه قضايي زحمت مـي           . زمينه نداشته باشند  

 .اهللا توالسالم عليكم و رحم. خداوند متعال خواستارم
 

        خميني روح اهللا الموسوي ال - 27/12/67  
 

 .عالي كشور  آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، رئيس ديوان- ١

 .عالي قضايي  آقاي مرتضي مقتدايي، عضو شوراي- ٢
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  از نامه امام به گورباچف هللا آمليا جوادي  روايت آيت       
آن ، هـيچ گونـه تمـاس        قبل از مالقات رسمي هيأت اعزامي با رهبـر شـوروي و بعـد از              

سـفر فقـط بـراي       سياسي با فرد يا گروهي از طرف سرپرست هيأت حاصل نـشد، زيـرا ايـن               
توحيد و نفي الحاد،   ليكن سخنان مبسوطي پيرامونابالغ پيام و تبيين محتواي عميق آن بود،    

كننده در ذهاب و اياب ارائه  گاهي به زبان برهان و زماني با لسان فطرت، با استقبال و بدرقه   
 در برگشتن، جز بـه   رفتن و هم شد و فاصله چهل كيلومتري فرودگاه تا شهر مسكو، هم در       

 .ملحـدان ماركسيـست سـپري نـشد     طرتياد حق و نشر آثار آن و دعوت به خدا و احياي ف          

مـاه بـود و مـدت آن دو     وقت مالقات با رهبـر شـوروي سـاعت يـازده، روز چهـاردهم دي        
كرملين، صـدر هيـأت رئيـسه و       هنگام ورودمان به كاخ   . ساعت و پنج دقيقه به طول انجاميد      

 همـان اتـاق     يافته بودند، تا چند قدم در      دو نفر از مسؤوالن بلند پايه سياسي، كه قبالً حضور         
 .ندشد) ره(پيام امام خميني به استقبال آمدند و با گرمي آماده شنيدن

متقابـل و رعايـت كمـال ادب، كـه از            هيأت اعزامي مـصمم بـود، ضـمن حفـظ احتـرام           
به گروه خاص ندارد، لسان پيام امام        وظايف بين المللي اسالم به شمار مي آيد و اختصاصي         

با لسان ديپلماسي و هرگز قول فـضل الهـي            نه ،رشاد ادا كند  را با زبان تعليم و ا     ) قدس سره (
صالبت دعوت به توحيد را در پاي تعارف رايج          را با هزل مجاز درعرف ديپلمات نيااليد و       

بلكه به عنوان رسول امين، مـضمون پيـام واال را بـا     سياست بازان، به دهن و وهن ذبح نكند،       
ئت الفاظ و گزارش صورت و بدين منظور قبـل          قرا آهنگ تدريس القا نمايد، نه به صورت      
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رب «: از ذات اقدس خداوند بـا نيـاز تقاضـا شـد            از خروج از اقامتگاه، نمازي خوانده شد و       
 .»واحلُلْ عقْدةً منْ لساني يفْقَهوا قَولي اشْرَح لي صدري و يسرلي اَمري

 ابـالغ پيـام در چهـره تعلـيم و          اعتنا به كاخ كـرملين و بـا        با احساس آرامش روح و عدم     
قـالَ  « : كسوت تدريس، سروش هاتف غيبي اين چنين شنيده شـد          تبيين مضامين بلند آن در    

و هم اكنون با سقوط قدرت هاي سياسـي احـزاب كمونيـستي             . »موسي قَد اُوتيت سؤلَك يا   
 همگـان   انحالل بسيار از مراكز اقتدار آن صالي سـفيران الهـي بـه گـوش               در مدت كوتاه و   

ابالغ پيام به اين سـبك بـود        كيفيت .»نَبدناهم في الْيم و هو مليم     فَفَاَخَذْناه و جنُوده     :رسد مي
بـه خـوبي قرائـت مـي شـد،           كه تمام كلمات آن همراه با توضيح ضروري برخي از مـوارد،           

ضور ديگـر كـه حـ      سپس مترجمان ويژه كـرملين آن را بـراي جنـاب گوربـاچف و دو نفـر                
نبـود، سـئوال     داشتند، ترجمه مي كرد و اگر مطلبي بـراي خـود ترجمـه كننـده قابـل درك                 

روسي به رهبر شوروي     كرد و با تبيين و تفسير الزم بعد از درك كامل، آن را با ترجمه                 مي
دقيقـه طـول كـشيد،       كرد، در خالل قرائت پيام و ترجمـه آن، كـه شـصت و پـنج                منتقل مي 

ديگـر نيـز      گورباچف يادداشت مي كـرد، چـه اينكـه آن دو نفـر             نكات مهم پيام را شخص    
 .يادداشت مي نمودند

در كمـال ادب ديپلماسـي بـود،         نحوه استماع رهبر شوروي در تمام مـدت قرائـت پيـام           
در حضيض ديپلمات و سبك    در اوج هدايت به توحيد بود، نه        ليكن اصل متن و انشاي آن     

» فَبهِـت الَّـذي كَفَـر    «  لذا گـاهي نـشانه   . ارش صرف ابالغ آن نيز در حد تدريس بود، نه گز        
  .درا زنده نماي» مرتكز «همراه با انفعال در رخسارش مشهود بود كه مي رفت فطرت

بـود و كـشور اسـالمي       598 چون صدور اين نامه تاريخ ساز بعـد از پـذيرش قطعنامـه ي             
اله شـد و از طـرف       هشت سـ   ايران وارد مرحله بازسازي و ترميم خرابي هاي جنگ تحميلي         

مـسؤوالن گرانقـدر     احـدي از  ) امـام خمينـي   (ديگر مضمون نامه كامالً سري بـود و جـز او            
عمومـاً و صـدر هيـأت        جمهوري اسالمي ايران، كسي به آن آگاه نبود، لذا رهبـران روسـيه            

دادند، مگر احتمال دعوت به      رييسه آن خصوصاً، هر گونه احتمالي را پيرامون مفاد پيام مي          
جهـت، بعـد از اسـتماع خطـوط          از اين . د و اسالم ناب محمدي صلي اهللا عليه و آله را          توحي

سراب گونه سر از آب و       هاي رهبران كرملين   اصلي پيام، تمام پيش داوري ها و پيش فرض        
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عاجالً ندادند، بلكـه آجـالً       خواب بر آورد و جواب مناسب با اندام موزون اين پيام آسماني           
بـه فرسـتاده مخـصوص ميخائيـل        ) قـدس سـره   ( كـه حـضرت امـام        چنـان . هم راجل ماندند  

  كنم؛ نه آنكه دربـاره  من مي خواستم دري از جهان غيب به چهره او باز         «: گورباچف فرمود 
 ».ممسايل جهان ماده با او سخن گفته باش

بـا تـأني كامـل، كـه     ) قدس سـره (از استماع دقيق و درك منظور امام         رهبر شوروي بعد  
پاسخگويي مي كرد، شروع بـه جـواب كـرد و مـدتي كـه بـراي سـخنان                    كشف از تدبر در   

پاسخ نهايي از طرف هيأت اعزامي صرف شد، جمعاً در حدود   جناب گورباچف و دريافت   
 .يك ساعت بود

مطالبي كه ايشان گفتند و متـرجم صـحنه مالقـات آن را بـه فارسـي برگردانـد،                    عصاره  
در فرصـت مناسـب جـواب       . خميني تشكر مي كـنم      نامه امام   از فرستادن  :اين بود  عبارت از 

ما قـانون آزادي ايمـان    .مضمون آن را به علماي شوروي اعالم مي داريم      .داد آن را خواهم  
من قبالً گفتم با داشتن ايـدئولوژي هـاي مختلـف مـي تـوان بـا                  .تصويب داريم  را در دست  

 .كنار هم زندگي كرد حسن همجواري در

ايشان را به مكتب خودمان      آيا ما هم  . الم دعوت نموده است   امام خميني ما را به دين اس      
اين دعوت يـك  .) است اين يك شوخي: در اينجا لبخند زد و دوباره گفت( دعوت كنيم؟   

انتخاب مكتب   نحوه دخالت در شؤون كشور ديگر محسوب مي شود، زيرا هر كشوري در            
كـرد كـه     ن مطالـب، بررسـي    هيأت اعزامي از ايران بـا دريافـت ايـ         . آزاد و مستقل مي باشد    

امام قدس سره    مهمترين بند جواب همان بند اخير آن است كه نشانه برخورد سياسي با نامه               
سياسـي بـودن،     در آن به چشم مي خورد، نه برخورد فرهنگي و تعليمي محـض و بـا پنـدار                 

م فرسـتادن پيـا    داخل در دخالت در كشور اجنبي خواهد بود، كه با اين ترتيب اصـل نامـه و                
اعزامـي در    ديگر نوبت به مضمون آن نمي رسيد، لـذا مـسؤول هيـأت            . زير سئوال مي رفت   

كرديـد، تـشكر     از اينكه در كمال حوصله قرائـت نامـه را اسـتماع           : پاسخ نهايي چنين گفت   
مـي شـود و از       كنيم و اينكه آمادگي خود را جهت فرستادن جواب اعالم داشتيد، تقدير            مي

و از اينكه . است ه اطالع علماي كشورتان مي رسانيد، شايان تشكر  ب  اين كه مضمون پيام را    
مي شود، چنـان كـه    قانون آزادي دين را در دست تصويب داريد، به اميد تسريع آن، تقدير          
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انـساني،   زندگي مسالمت آميز با داشتن مكتب هـاي گونـاگون در صـورت رعايـت اصـول          
شما از عمق   . درا بايد توضيح دا   » ديگردخالت در شئون داخلي كشور      « باشد، اما    ميسور مي 

دخالـت   خاك وسيع روسيه تا اوج فضاي آسمان آن آزادنه فعاليت داريد و هيچ كس حـق            
رهبران الهـي    هاي ليكن محتواي اين پيام، همانند پيام     . در امور داخلي كشور اجنبي را ندارد      

آسـمان روسـيه    طي بـا ديگر، نه كاري به زير زمين و نه برخوردي بـا روي زمـين و نـه ارتبـا     
 .دباش دارد، بلكه فقط با جان شما مرتبط مي

 
 
 
 
 
 
 
 
آملي با ميخائيل اهللا جوادي  مالقات آيت 

  گورباچف صدر هيأت رئيسه اتحاد جماهير شوروي
 

شما همانند درخت هستيد كه مرگ شما عبارت از پژمـرده            آيا ،جناب آقاي گورباچف  
از مرگ هيچ خبري از زندگي و آثار نخواهد بود، يـا   شدن و فرسوده گشتن تن باشد و بعد      

  طبيعت تن محبوس است و مـرگ شـما بـه منزلـه             جان شما همانند مرغي است كه در قفس       
مي است، نه   وجهان جاويد مي باشد؟ البته د      گشوده شدن در اين قفس و پرواز طائر روح به         

پرهيز از الحاد است كه راجع به جان شماسـت،           اولي و مضمون نامه امام دعوت به توحيد و        
ح كــشور داري را آدمــي موحــد شــد، راه صــحي البتــه وقتــي روح. نــه دربــاره كــشور شــما

 . دشناسد و آن را به خوبي اداره مي نماي مي
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 براي يك عمر صلح ه يك ما جنگ،           
 

 حسين عالئي  
 فرمانده وقت نيروي دريايي سپاه

 
در تاريخ ايران و جنگ تحميلي هشت ساله رژيم بعثـي عـراق عليـه جمهـوري اسـالمي          

ترين   كه بزرگ ) ره(در اين روز، امام خميني      . ، روز مهمي است   1367 تيرماه سال    27ايران،  
ترين تهاجم نظامي     مقاومت تاريخي مردم ايران در برابر دشمن را شكل داده بودند و بزرگ            

شمار رزمنـدگان اسـالم دفـع كـرده، دشـمن را از خـاك                 هاي بي   آفريني  ايران را با حماسه     به
انده بودند، تـصميم گرفتنـد بـا    خاك دشمن كش عزيز ايران بيرون رانده و لبه تيز جنگ را به     

 شوراي امنيت سازمان ملـل متحـد، بـه ادامـه جنـگ پايـان دهنـد زيـرا                    598پذيرش قطعنامه   
 .سود دشمن تمام خواهد شد كردند كه ادامه جنگ از اين به بعد به احساس مي
 در حدود يك سال پيش از آن و در حالي تصويب شد كه شهر فاو عـراق                  598قطعنامه  

سـوي    ، رزمنـدگان اسـالم بـه      5ندگان اسالم بود و با انجام عمليات كـربالي          در تصرف رزم  
در آن زمـان،    . كردنـد   پيـشروي مـي   » بـصره «ترين شهر جنوب عراق؛ يعنـي         هاي مهم   دروازه



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
720  1367                     هاشمي رفسنجاني 

ايران در اوج قدرت عملياتي خود بـود و ماشـين جنگـي صـدام نيـز زيـر ضـربات عمليـات                       
 .تهاجمي سپاه اسالم قرار داشت

عنـوان     را بـه   598كرد جمهوري اسـالمي ايـران، قطعنامـه           اق كه گمان مي   رژيم بعثي عر  
نخواهد پذيرفت، آن را مـدتي پـس از تـصويب           » مبنايي براي پايان دادن به جنگ تحميلي      «

يك صلح عادالنه بايـد       پذيرفت، ولي ايران در آن هنگام، براين باور بود كه براي رسيدن به            
و ترتيب بندهاي آن عوض شود؛ بنابراين، قطعنامه را نه          برخي از بندهاي اين قطعنامه جابجا       

 .رد كرد و نه آن را مورد پذيرش فوري قرار داد
بـس، بايـد بنـد        جمهوري اسالمي ايران بر اين باور بود كه پس از بنـد مربـوط بـه آتـش                 

هـيچ    مربوط به تعيين متجاوز درج شود تا رژيم بعثي صدام، ديگر هوس تجـاوز و حملـه بـه                  
 هجـري شمـسي، امـام      1367 تيرمـاه سـال      27هرحال، در روز      به.  در سر نپروراند   كشوري را 

موافقــت كــرده و در آن مقطــع، آن را بــه » بــس قطعنامــه و آتــش«بــا پــذيرش ) ره(خمينــي 
 به صـلحي پايـدار      598ما در چارچوب قطعنامه     : مصلحت انقالب و نظام دانستند و فرمودند      

 .ك نيستوجه تاكتي هيچ كنيم و اين به فكر مي
 از سـوي جمهـوري اسـالمي ايـران،        598تصور همگان برآن بود كه با پذيرش قطعنامـه          

زده اسـت، از      بس مي   ها حرف از آتش     شمار، سال   هاي بي   حكومت صدام كه پس از ناكامي     
هاي جنگ پايـان خواهـد يافـت و     اين كار ايران استقبال خواهد كرد و تبادل آتش در جبهه  

گونه نشد و ارتش بعثـي عـراق، درسـت سـه روز               واهد شد، ولي اين   بس برقرار خ    فوراً آتش 
 از سوي جمهوري اسالمي ايران، تهاجم دوباره و گسترده خود           598پس از پذيرش قطعنامه     

 .استان خوزستان آغاز كرد  به31/4/67را در روز 
در اين اوضاع، رژيم صدام با استفاده از شش لشكر مـانوري ارتـش بعثـي و بـا سـرعت                     

المللـي گذشـت و همچـون روزهـاي آغـازين جنـگ         ، يك بار ديگـر از مرزهـاي بـين         تمام
هاي شهر اهـواز      تحميلي، تهاجم گسترده خود را آغاز كرد و در استان خوزستان تا نزديكي            

 – زرهـي مكـانيزه جـاده اهـواز          5 و   4به پيشروي خود ادامه داد و موفـق شـد بـا لـشكرهاي               
 .ود درآورد و خرمشهر را نيز در محاصره قرار دهدخرمشهر را براي بار دوم به اشغال خ
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تصور دشمن از ضعف كشور و نيروهـاي        «اين اقدام ارتش بعثي عراق مشخص كرد كه         
گونـه كـه در آغـاز         همـان . شـود   طلبانـه مـي     هاي جـاه    ، موجب بروز جنگ و هوس     » خودي  

ز همـين    نيـ  1359تهاجم گسترده ارتش عراق بـه ايـران در آخـرين روز شـهريور مـاه سـال                   
تصور، موجب آغاز يك جنگ بزرگ از سوي رژيم بعثي صدام شد، ولي ايـن برداشـت و                 
تصور رژيم صدام خيلي زود نقش برآب شد و رزمندگان اسالم يـك بـار ديگـر، دفـاع در                    
برابر ارتش دشمن را براي آزادسازي خاك ميهن عزيز و پشيمان كردن دشمن آغاز كردند              

، موجب پايان   »نجنگيدن با دشمن  «و  » خواست آنان براي صلح   «و مردم هم دريافتند كه تنها       
آفرينـي و     حماسـه «شود، بلكه در شرايط تجاوز همه جانبه دشمن با            ها نمي   جنگ و درگيري  

آيد و بايد قـوي بـود تـا دشـمن             ارمغان مي   ، صلح و آرامش به    »ايستادن درمقابل اراده خصم   
 .طمع تجاوز را از سر خود به در كند

خواسـت دوبـاره خرمـشهر را بـه اشـغال ارتـش بعثـي                 نگ جديد خود، مـي    دشمن در ج  
ــران را تــصرف و ضــربات ســنگين نظــامي    درآورد و ســرزمين ــشتري از جنــوب اي هــاي بي

قـدرت خلـق    «يـك بـار ديگـر       ) ره(رزمندگان اسالم وارد كند، ولي پيروان امـام خمينـي             به
براي دفع تجـاوز جديـد ارتـش        دشمن نشان دادند و همه توان خويش را           خود را به  » حماسه
كار گرفتند و توانستند سه شبانه روز با نبرد مداوم و سخت،  ارتش صدام را از ادامـه       بعثي به 

 .عقب برانند حمالت در خاك ايران باز دارند و به
در حالي كه خرمشهر در معرض سـقوط احتمـالي دوبـاره قـرار گرفتـه              ) ره(امام خميني   

به سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي پيـام         ) ره(رحوم حاج احمد آقا     وسيله فرزندشان، م    بود، به 
اينجا نقطه حياتي كفر و اسالم است؛ يعني نقطـه شكـست و             . بايد متر به متر بجنگيد    « : دادند

 .»و يا كفر) است(پيروزي، يا اسالم 
در اوج خود رسانيد و مردم ايران را  اين پيام، روح حماسي در بين رزمندگان اسالم را به  

امـام    همـه عالقمنـدان بـه     . طلبانه دشمن بـراي يـك بـار ديگـر بـسيج كـرد               برابر خوي جنگ  
اي، امام جمعه تهـران كـه رئـيس جمهـور وقـت هـم                 اهللا خامنه  ها، هجوم بردند، آيت     جبهه  به

 .»من به جبهه رفتم، شما هم بياييد«: ملت ايران اعالم كردند بودند، در پيامي به



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
722  1367                     هاشمي رفسنجاني 

خواهـد   هـيچ چيـز، پايبنـد نيـست و مـي      حساس كردند دشمن بهمردم نيز يك بار ديگر ا   
آنان تحت تـأثير شـديد مظلوميـت        . اشغال خود درآورد    هاي ايران عزيز را به      دوباره سرزمين 

هـاي نبـرد      يـاري او شـتافتند و راهـي جبهـه           ها و ظلم و جور به       خميني كبير در دنياي نامردي    
دشمني كه قدرت او حـاال چنـد برابـر       تند  و به   شدند تا با همه توان خود در برابر دشمن بايس         

سالح شهادت است   « توان روزهاي آغازين جنگ تحميلي شده بود، نشان دهند كه باز هم             
 ».آورد ارمغان مي كه پيروزي خون بر شمشير را به

هـاي    بسيجيان داوطلب قهرمان با توكل برخداوند بزرگ، تحت هدايت فرماندهان يگان          
جنگيدند، موفق شدند هيجـده       ها مي   يشاپيش رزمندگان لشكرها و تيپ    رزمي سپاه كه خود پ    
 ارتش بعثي عراق در تهاجم به خوزستان را براي يك بار ديگـر مـورد     تيپ زرهي و مكانيزه   

 .نشيني كنند حمله قرار دهند و آنها را وادار به عقب
جنـوب  هـاي   اشـغال دوبـاره خرمـشهر و سـرزمين    «رژيم بعثي صدام، پس از ناكـامي در         

 حمالت جديدي را از غرب كشور و بـا كمـك سـازمان منـافقين،                3/5/67در تاريخ   » اهواز
نيروهـاي جنگـي    . ها قبل تجهيـز كـرده و آمـوزش داده بـود، آغـاز كـرد                 كه آنان را از سال    

غرب با كمك ارتش بعثـي صـدام،   » سرپل ذهاب و شهر كرند« منافقين پس ازتصرف شهر     
ند و از آنجا با نفربرهاي داراي چرخ الستيكي كه از پيش بـراي              خود را به اسالم آباد رساند     

آنها تهيه شده بود، روانه تصرف تهران شدند تا بتوانند بـا اشـغال تهـران، حكـومتي طرفـدار             
 .رژيم صدام و آمريكا در ايران تشكيل دهند

خواست در آن اوضاع، همه سرزمين ايران         در واقع، صدام با كمك سازمان منافقين، مي       
، عالمت جدي بر    598پندار صدام بر اين بود كه پذيرش قطعنامه         . را به اشغال خود درآورد    

هـاي گذشـته در       ها و ذلّت    ناتوان شدن ايران است و اين فرصت طاليي براي جبران شكست          
گونـه توجيـه      برابر قواي سلحشور ايران است، براي همين، اعـضاي سـازمان منـافقين را ايـن               

رو نخواهند شد و سـر      سرزمين ايران، با هيچ مقاومت مهمي روبه        جم به كرده بودند كه درتها   
بنـدي نهـايي، در ميـدان         جمـع «كرده منافقين هم به نيروهاي عازم تهران خود، گفته بود كه            

 .»آزادي تهران
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دست آوردن قـدرت و تحميـل         سران منافقين مطمئن شده بودند به آرزوي خود براي به         
هـاي    راه گذر از مرز عراق و حمله به مـردم ايـران و بـا كمـك            خويش برملت ايران، تنها از    

سمت تهران، فـرش      كردند با حركت به     آنان گمان مي  . آنان، خواهند رسيد    دريغ صدام به    بي
هـاي   سـاعت . پيمانان آمريكا، پهن خواهد شـد       قرمز براي اشغالگران و همدستان صدام و هم       

اي كه توانستند حركت خـود را تـا تنگـه             گونه   خيالي آنها افزود، به     اوليه تهاجم هم برخوش   
رو شـدن بـا مقاومـت جـدي، ادامـه       چهار زبر در چهل كيلومتري غرب كرمانشاه بدون روبه   

دهند ولي رزمندگان و مردمي كه هنوز در حال سـركوب و بيـرون رانـدن دشـمن بعثـي از                     
ر غـرب   جنوب كشور بودند، پس از آگـاهي از هجـوم ارتـش صـدام و سـازمان منـافقين د                   

را بـه عمليـات   » فـروغ جاويـدان  « كشور، همچون صاعقه بر سـر آنهـا فـرود آمدنـد و نبـرد               
تدبير، تبديل كردند و آنان را به دام انداختند و از هوا، رو بـه رو و               براي منافقين بي  » مرصاد«

پهلو، مورد حمالت گسترده خود قرار دادند و بيشترين تلفات دوران حيات سازمان منافقين              
 .آنان وارد كردند بهرا 

آنـان   هاي گسترده، سازمان نظامي منافقين، تا اندازه زيادي متالشي و بـه       در اين درگيري  
توان راهي بـراي ورود بـه درون ملـت     نشان داده شد كه با پرورش يافتن در دل دشمن، نمي      
ر از آنها   توان به حكومت بر مردم متنفّ       ايران پيدا كرد و با توهم ضعف از ايران اسالمي، نمي          

 .سادگي دشمن خارجي را بر مردم سلحشور ايران چيره كرد توان به رسيد و نمي
باز هم محاسبات نادرست رژيم بعثي عراق از قدرت نظامي جمهوري اسالمي، همچون             

دنبـال آورد، زيـرا صـدام         روزهاي آغازين جنگ، پيامدهاي وحشتناكي براي آن كـشور بـه          
پنداشـت كـه عـالوه بـر          كـرد و مـي       حد تصور و برآورد مـي      هاي خود را زياده از      توانمندي

هاي اوليه جنگ و با كمك و پشتيباني  سال چندين برابر شدن تجهيزات نظامي خود نسبت به   
تسليحاتي گسترده شوروي و برخي كشورهاي اروپايي، از جمله فرانسه و آلمان از وي و بـا       

ارس در حمايت از صـدام و حملـه         توجه به حضور نظامي ناوگان جنگي آمريكا در خليج ف         
هواپيماي مسافربري ايرباس جمهوري اسالمي ايران و ساقط كردن آن در اوايل بهار سـال       به

 در تنگه هرمز، حريم امني را براي عمليات دوباره ارتش صدام در خـاك جمهـوري                 1367
 .اسالمي ايران فراهم آورده است



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
724  1367                     هاشمي رفسنجاني 

ه همراه توان نظامي و اطالعاتي شيطان       در آن زمان، رژيم صدام، قدرت نظامي خود را ب         
همچنـين از   . كـرد   بزرگ در خليج فارس، در برابر رزمندگان سلحشور اسـالم محاسـبه مـي             

سوي ديگر، اين رژيم، براي ضعف توان نظامي ايران در آن مقطع، وزن سـنگيني را لحـاظ                  
 تـسليحاتي   كمي قدرت نظـامي و    « كرد و باز هم فراموش كرده بود كه انقالب اسالمي،             مي
« و » تعهد و ايمان قـوي نيروهـاي مـسلح خـود و نيـز بـسيجيان داوطلـب         « را با اتكا به     » خود
جبـران  »)ره(اي عاشق و مقلّدامام خميني      ه  انسان«و  » انقالب اسالمي   هاي مردم وفادار به     توده
كند و اين رخدادي بود كه در جنگ دوم صدام، عليه جمهوري اسالمي ايـران، رخ داد                   مي
وسيله رزمندگان اسـالم از خـاك عزيـز ايـران عقـب               تر، به   ارتش بعثي با ذلّت هرچه تمام     و  

 .رانده شد
جنگ جديد ارتش بعثي عراق، عليه جمهوري اسالمي ايران كه بـا دو محـور پيـشروي؛     

سوي تهران و ديگري در راه جنوب ايـران بـراي پيـشروي در                يكي از سمت غرب كشور به     
 1367ده بود، به مدت حدود يك ماه و تـا اواخـر مـرداد مـاه      ريزي ش   خاك خوزستان طرح  

طول كشيد، ولي حـضور گـسترده رزمنـدگان سلحـشور، فرمانـدهان شـجاع سـپاه اسـالم و                    
محورهاي جديـد پيـشروي دشـمن و نيـز حـضور              هاي نزديك به    فرماندهي جنگ در صحنه   

جـدي مـسئوالن    باشكوه ملت عزيز در حمايت پرشور از رزمندگان اسالم و همچنـين عـزم               
صلح، موجب شد كه رژيم بعثي عراق پس از رو            كشور براي جنگيدن با دشمن تا رسيدن به       

هاي جديد و در حدود يك ماه پس از تهـاجم گـسترده و همـه جانبـه                    به رو شدن با ناكامي    
بـس دهـد؛      خود و پس از شكست دوباره و نيز رانده شدن از خاك ايران عزيز، تن به آتش                

دشـمن، در تـاريخ        از سـوي رزمنـدگان اسـالم بـه         598تحميل پـذيرش قطعنامـه      بنابراين، با   
ترتيـب قـدرتي را كـه آمريكـا،           بدين. هاي جنگ برقرار شد     بس در جبهه     آتش 29/5/1367

شوروي و اروپا با كمك مـالي فـراوان كـشورهاي مرتجـع عربـي بـراي سـركوبي انقـالب                     
هـاي     دو سال بعد عليه يكي از دولـت        اسالمي در اختيار رژيم صدام گذاشته بودند، نزديك       

كار رفت و ارتش متجاوز بعثي عراق، با تمـام تـوان خـود،        همراه عراق در جنگ تحميلي به     
راهي اشغال كشور همسايه ديگرش كويت شـد و مـصيبت جديـدي را بـراي مـردم منطقـه                    

 اين اقدام صدام، موجـب لشكركـشي گـسترده آمريكـا بـه خاورميانـه و اشـغال                 . ايجاد كرد 
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منظـور بيـرون رانـدن قـواي صـدام از كنـار               نظامي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، بـه       
 .هاي نفت خاورميانه شد چاه

سرانجام، جمهوري اسالمي ايران، يك بار ديگر با حضور همه جانبـه مـردم و نيروهـاي                
ار ابتكـ  « 598هاي نبرد، تجاوز جديد دشمن را دفع كرد و با پذيرش قطعنامه               مسلح در جبهه  

را در شرايط مناسـب بـه دسـت خـود گرفـت و پايـان دادن                 » عمل در برابر خواست دشمن      
طلب صدام را براي جهانيان آشكار كرد و موفـق شـد سـگ                جنگ تحميلي، چهره جنگ     به

جـان    پيمانان عرب آنها، براي نابودي انقالب اسالمي به         هاري را كه آمريكا و شوروي و هم       
 .سوي خودشان روانه كند  بهكشور عزيز ما انداخته بودند

خوبي احـساس كردنـد كـه         كويت، به   آمريكا و كشورهاي عربي، پس از حمله صدام به        
ارمغـان آورده     هاي بزرگـي بـراي بـشريت بـه          نام صدام، چه زيان     پرورش موجود شروري به   

 .است
آنان اين بار براي چيرگي برصدام، خود عامل مصيبت بزرگتري براي مردم عراق شدند              

 ها دري ها و دربه ا اشغال عراق، موج جديدي از كشتار و خونريزيو ب
ثبـاتي و نـاامني سـاختاري         ارمغان آوردند و خاورميانه را  دچار بي          را براي ملت عراق به    

 .كردند
جنگ تحميلي را با      خوبي نتايج مثبت اقدام امام خميني در پايان دادن به           امروز همگان به  

م حـسين و اعـدام وي و نيـز متالشـي شـدن ارتـش بعثـي و           آشام صـدا    سرنگوني رژيم خون  
 .نمايند درگير شدن آمريكا را در باتالق عراق، مشاهده مي
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 به رئيس جمهور     نامه نخست وزير                             
 
 

 اي  برادر گرامي حجت االسالم سيد علي خامنه
 است محترم جمهوريري

 
 :رساند اطالع مي با سالم و درود فراوان به

 از مـسئوليت وزارت     13/6/67 برادر گرامـي و متعهـد مـسعود روغنـي زنجـاني در روز                – 1
گيـري بـراي انتخـاب        برنامه و بودجه استعفا دادند و اين استعفا در شرايطي است كه تصميم            

گيـري روشـن      هـت جبا توجه بـه     . مبهم است وزراي نيرو، جهاد سازندگي و بازرگاني هنوز        
مجلس در امور مختلف و اطالعاتي كه از داخل مجلس محترم در دست است، احتماالً بين                

و . دست نخواهنـد آورد      وزير از افراد معرفي شده رأي الزم را براي ادامه مسئوليت به            8 تا   6
ــداد        ــشور در تع ــوني ك ــعيت كن ــت در وض ــه دول ــت ك ــرايط آن اس ــن ش ــاي اي ي از معن

 .هاي حساس براي مدت نامعلومي وزير نداشته باشد وزارتخانه
 با توجه به جمع جهات ذكر شده و نيز مشكالت انتخاب وزرا، با عنايت به عـدم تفـاهم           – 2
كه حتي در مواردي انتخاب يك وزيـر بـه        (نمايد     انتخاب هر فردي بروز مي     مابين كه در    في

 3ا كـه اينجانـب اصـالت در اختالفـاتي كـه بـين             و از آنجـ   ) بيش از يك سال انجاميده است     
آيد، براساس روح قانون اساسي و        مرجع رياست جمهوري، نخست وزير و مجلس پيش مي        
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دانـم و معتقـدم كـه در چنـين            نيز صالح كشور متمايل به مجلس منبعـث از آراي ملـت مـي             
 نمايـد رئـيس جمهـوري و نخـست وزيـر بـدان تمكـين                مواقعي مصالح مملكت ايجاب مـي     

 .نمايم  قانون اساسي استعفاي خود را تقديم مي135نمايند، بدينوسيله براساس اصل 
اميد اسـت ايـن اسـتعفا       . گردد   توضيحات اجمالي در اين خصوص به پيوست تقديم مي         – 3

شرايط الزم را براي دولتي كه نخست وزير آن بتواند با استفاده از رهنمودهاي مقـام معظـم                  
از جملـه   (  قـانون اساسـي      124تفاده از تمام اختيارات آمـده در اصـل          واليت فقيه و نيز با اس     

هاي ترديد ناپذير آن نظارت بر كار وزيران، هماهنگ سـاختن تـصميمات دولـت در                  بخش
 سياست داخلي و خارجي و نيز تعيين برنامـه و           ،هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي     همه زمينه 

 .اهم سازد فر-با اقتدار عمل نمايد) خط مشي دولت است
وظايف قانوني خـود       قانون اساسي تا تعيين دولت جديد اينجانب به        135اصل     با توجه به   – 4
صورت كامل ادامه خواهم داد و اعضاي دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظايف خود                 به

 .را با توانمندي الزم انجام خواهند داد
عنـوان وزيـر امـور خارجـه          تـي بـه    طبيعي است تا انتخاب دولت جديد، برادر دكتر والي         – 5

كشورمان با پشتيباني نظام، بيانگر نظرات رسمي جمهوري  اسالمي در مذاكرات صـلح ژنـو         
نماينـد،     قوه كسب مـي    سهطور مستمر از رؤساي محترم        باشند و بتوانند با رهنمودهايي كه به      

 .وظايف خود ادامه  دهند به
 :دارد ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعالم مي

 اگر دولت خدمتگزار در طول ساليان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته               –الف  
باشد با توفيقات الهي خدماتي مورد رضايت مردم مؤمن و آزاده كشورمان انجـام دهـد، بـه                  

الشأن انقالب و مـردم ايثـارگر و          هاي همه جانبه رهبر كبير و عظيم        يقين جز در سايه حمايت    
 سـال گذشـته از آن       8ايستادگي و مقاومت      معجزه دفاع مقدس به   .  است شهيدپرورمان نبوده 

امام و امت بزرگوار است و اگـر دولـت توانـسته باشـد، در ايـن سـاليان تنهـا لياقـت عنـوان                         
خدمتگزار محرومان را براي خود حفظ كند، بزرگترين افتخار را كـسب كـرده اسـت و بـا                   

 .يابم  و امت بزرگوار امام خجل مياين وصف، اينجانب خود را در مقابل امام امت
عنوان يك خدمتگزار كوچك در هر شرايطي و در حد توان زير فرمان نخست   بنده به–ب 

شاءاهللا از خدمات ناچيزي كه ممكن است از           بود و ان   موزير محترم جديد و دولت او خواه      



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
728  1367                     هاشمي رفسنجاني 

نهـا بايـد    هاي مـستكبر جهـاني و ايـادي آ          قدرت. دست اينجانب برآيد، غفلت نخواهم كرد     
هـاي داخلـي و     انقالبـي، اخـتالف سـليقه و نظـر در سياسـت     –بدانند كه در كشور اسـالمي       

هاي آنان بـويژه      تواند سبب فراموشي ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه          خارجي نمي 
داننـد كـه در يـك جامعـه آزاد و             توطئه شيطان بزرگ آمريكا باشد و ملت رشيد يقـين مـي           

هـا يـك امـر     وري و وابستگي از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت          سربلند كه آثار ديكتات   
 .طبيعي و ان شاءاهللا توأم با خير و بركات براي مردم است

 
 ميرحسين موسوي 
 نخست وزير
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 به استعفاي نخست وزير  پاسخ رئيس جمهور 
 
 

 برادر گرامي آقاي موسوي
 
 با سالم 

 :دانم چند موضوع را به جنابعالي گوشزد كنم استعفاي شما را دريافت كردم و الزم مي نامه 
در شرايط حساس كنوني و در حالي كه مذاكرات ژنو در جريـان اسـت و الزم اسـت همـه                      

البـال باشـيم، اسـتعفاي دولـت      در برابر ترفنـدهاي دشـمنان آمـاده و از مـسائل داخلـي فـارغ        
. اي بر مصالح نظام جمهوري اسالمي است        ب است و ضربه   برخالف مصلحت كشور و انقال    

دوره دوم رياسـت  (در سـه سـال گذشـته      . مشكل تعيين چند وزير، مـشكل جديـدي نيـست         
 حكميت هيأت سه نفره منصوب امام حل شـده و           باهمواره اين مشكل    ) جمهوري ا ينجانب  

[...]      از وزراي دولت كه      اكنون نزديك به نيمي     هم. ايد  جنابعالي همواره از آن استقبال كرده     
شما ا گر   . قوت خود باقي است مرجع حل مشكل خواهد بود          تصريح حضرت امام هنوز به      به

دانيد، نبايد از عرضـه دولـت بـه مجلـس و خواسـتن رأي اعتمـاد          مجلس را مرجع واقعي مي    
 دولـت جديـد     يلهاي قانوني براي تـشك      دولت رأي ندهد راه     اگر مجلس به    . استنكاف كنيد 

وجود دارد و اين بهتر از آن است كه شما درست شب قبل از روزي كه دولت قرار است به      
جنابعـالي از اختيـارات     . هـا منتـشر كنيـد       مجلس عرضه شود، استعفا دهيد و آن را در رسـانه          

ايد و حتي به بركت لطف حضرت امـام و             كامالً برخوردار بوده   134وزير طبق اصل      نخست
خـوبي انجـام دهنـد،     انـد تـا بتواننـد وظـايف خـود را بـه       ولت كـرده حمايتي كه همواره از د  
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توضيح اين مطلب . ايد اختياراتي بيش از مقرر در قانون كسب كرده و آن را اعمال نيز كرده
اينجانـب بـا وجـود اخـتالف نظرهـاي       . شخص شما ارائـه خـواهم كـرد         را در نامه پيوست به    

هـاي شـما بـويژه در مـسائل        ض بـه روش   چندي كـه بـا شـما در نحـوه اداره كـشور و اعتـرا               
ام و اكنون     شما كمك كرده    دانيد همواره در همه مراحل به       طور كه مي    اقتصادي دارم، همان  

مصلحت ندانـسته و اصـرار بـرآن را ضـربه بـه نظـام و حتـي بـا كمـال               هم استعفاي شما را به    
بعـالي امـروز    دانم و معتقدم خوب اسـت جنا         مي – البته خيانت غيرعمدي     –معذرت خيانت   

 .طور دربست بپذيريد نظرات حضرت امام در امور اقتصادي را به
 .كنم اصرار نكنيد پذيرم و خواهش مي استعفا را نمي

 
 

 اي  علي خامنه سيد
 رئيس جمهور
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اهللا خامنهپاسخ آيت اي به استعفاي نخست وزير                              
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  ياسر عرفات به اي نامه    
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 ت جناب آقاي عرفا

 رئيس محترم سازمان آزاديبخش فلسطين
 

فرستاده مخصوص جنابعالي، نامه شما را آورد و چند روز پيش نيز پيامي به همـين مـضامين                  
 :نمايم نامه به طور شفاهي آورد در رابطه با پيام و نامه جنابعالي موارد زير را يادآوري مي

ايـشان در   .  نامـه متنـاقض اسـت      دانم چرا مطالب شفاهي آقاي ابوخالـد بـا مـضامين            نمي - 1
اظهارات خود و متكي به نظرات رهبران فلسطيني، اعتـراف بـه اشـتباه مـسئوالن سـازمان در                   

هـاي غيرانقالبـي در رابطـه بـا مـسائل لبنـان و                گيـري   رابطه با انقالب اسالمي ايران و موضـع       
هـاي    ولي نامـه  خواهند،    نمايند و از ما براي جبران اين اشتباهات كمك مي           ارتجاع عرب مي  

 .كند اي متضاد برخورد مي جنابعالي با اين مسائل به گونه
 در مورد تأسف بار بودن وضع موجود اعراب در منطقـه و خـصوصاً لبنـان و فلـسطين و                     -2

خسارات جنگ تحميل شـده از طـرف عـراق بـر ايـران و بهـره بـرداري اسـتكبار جهـاني و                  
اما فكر  .  دارم و كمتر از شما دلم خونين نيست        مرتجعين از اين شرايط، من با شما اتفاق نظر        

هاي نجات از آن اختالف نظـر داريـم و يـا الاقـل در                 كنم در علل بروز اين شرايط و راه         مي
 .عمل همراه نيستيم

بعـد از   . پـردازم   من در اينجا به شرايط دعواي قبـل از پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران نمـي                  
نفع مسلمين در منطقه پيدا شـده بـود،         ه  امالً جديدي ب  پيروزي انقالب در ايران كه شرايط ك      

توانستيد   هاي عربي مي    شما و دولت  . تواند از علل اين وضع باشد       تان مي   رفتار شما و دوستان   
اسـرائيل، شـاه    . مانند انقالب اسالمي ايران در راه نجات فلسطين استفاده كنيـد            از فرصت بي  
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 داده بود و شما جاي خـالي مـصر را بـا حـضور        ايران، آن حامي نيرومند و خائن را از دست        
 .ديديد ايران اسالمي پر مي

جــاي اســتفاده از ايــن فرصــت و نفحــه الهــي، بعــث عــراق، آن جنــگ  بـرخالف انتظــار، بــه 
خانمانسوز را بر ما تحميل كرد و عمالً پنج استان بـزرگ كـشور مـا را اشـغال كـرد و مـا را              

 .اسالمي در راه دفاع نمودناچار به صرف نيروهاي انقالب تازه پاي 
آن روزها شما به ايران آمديد و پس از آن، خود اينجانب به كشورهاي عربي سفر كـردم و                   
در لبنان شما را مالقات كردم و خواست صريح ما اين بود كه اين تجاوز صدام را به عنـوان                  

 اسـت،   افروز محكوم نمائيد و گفتم تنها راه ختم جنـگ و احقـاق حـق ايـن                  متجاوز و آتش  
ولي به جز سوريه و ليبي و معدودي از رهبران نهضت فلسطين، كسي به اين پيشنهاد حق مـا                   
توجه نكرد و بيشتر به فكر نجات شخص صدام و حزب بعث از كيفر گناهش بودند، تـا در                   

 .فكر احقاق حق و نجات اسالم و عرب و منطقه
. پـردازم    كشورهاي عربي نمي   من در اين مورد و ساير موارد انحراف و جفاهاي ديگر سران           

. ها به اندازه توقع از شـماها نيـست          زيرا اوالً شما مسئول كار آنها نيستيد و ثانياً توقع از خيلي           
اند، با خـود شـما حـرف          بسياري از آنها ماهيت ضدانقالبي دارند و وابسته به استكبار عالمي          

 ضـد صهيونيـسم و      زنم كه رئيس يك سازمان انقالبي و رهبـر يـك نهـضت ضـدظلم و                 مي
 .ضدامپرياليسم هستيد

ايد تجاوز آنها را  شما چرا بعث عفلقي متجاوز را محكوم نكرديد و تا امروز هم حاضر نشده        
 بگذريم؟... خواهيد كه از حق خود و اسالم و مردم عراق و  محكوم كنيد و هميشه از ما مي

شت به جبهه پايداري خنجر زدند      اي از پ    ها با چه بهانه     دانستيد كه همين عفلقي     شما مگر نمي  
سـادات  ] انور[گرايانه، راه     بينيد كه عليرغم آن شعارهاي چپ       و حتي امروز مگر آنها را نمي      

روند؟ و چرا اكنون مطالبي را كه در جلسات خـصوصي             ديويد مي   و شاه حسين را در كمپ     
ييـد در علـن و      گو  گوئيد و حق هم مـي       درمورد نيابت صدام از آمريكا در حمله به ايران مي         

گوئيد؟ و برعكس چرا بعـضي از            نمي ]سازمان آزاديبخش فلسطين  [هاي رسمي ساف      رسانه
د؟ شما چرا اجازه داديد كه نگير دوستان و افراد شما، موضع خالف ايران و به نفع صدام مي  

هاي عامل كفار مالقـات       بعضي از سران ساف با قاتالن سران جمهوري اسالمي و تروريست          
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به انقالب اسالمي ايران از اين طريق تلخي نشان بدهند؟ و چرا هنوز هم دست بردار                كنند و   
ها بايد در جهت كيفر صدام باشـد          نيستيد؟ من درنامه قبلي به جنابعالي تذكر دادم كه تالش         

 .و نه در جهت نجات او و بعث عراق
ف بيراهـه   درمورد برخورد با اسـرائيل، بـه نظـر اينجانـب سياسـت جـاري حـاكم بـر سـا                    -3

. شـود حقـوق فلـسطينيان را تـأمين كـرد            شك از طريق مـذاكره و سـازش، نمـي           بي. رود  مي
 .صهيونيسم و امپرياليسم حاضر نيستند بدون زور و خون از تجاوز دست بردارند

شما در رفتيد و    . اين مطلب در لبنان آزمايش شد     . برد  ارتجاع عرب دارد شما را به بيراهه مي       
د و معدودي مسلمان جان بركف مقاومت كردنـد و ديديـد كـه آمريكـا و               به اين روز افتادي   

سه قدرت بزرگ غربي را با خفت از لبنان بيرون كردند و اسرائيل را در جنوب لبنان سخت 
 .اند به مضيقه انداخته

خواهيـد    و امـروز دوبـاره مـي      ! پنـاه برديـد   ... چرا شما در لبنان چنين نكرديد و بـه تـونس و             
 . ا به اردن ببريدها ر فلسطيني

ايـد    اسالمي منطقه و دنيا در گذشته ايـن درس را داده         هاي  شما خودتان به بسياري از نهضت     
چرا امـروز ايـن     . كند  نشيني نمي   كه غير از اسلحه، هيچ چيز استكبار جهاني را وادار به عقب           

 چـرا . تـر نيـست     ايـد؟ ملـت فلـسطين از ملـت لبنـان ضـعيف              درس را خودتان فراموش كرده    
فكـر  . اسرائيل در اراضي اشغالي با مقاومتي شبيه مقاومت مردم جنـوب لبنـان مواجـه نيـست              

پاشـد؟ در لبنـان هنـوز         كنيد سياست ساف بازدارنده است و بـر آتـش انقـالب آب مـي                نمي
كنم بهتر است افرادتان به لبنان برگردند، نه مثل يك دولـت و               تأكيد مي . فرصت باقي است  

نـه بـه شـمال و       . به صورانفرادي و انقالبـي    . ج به تصويب جواز باشد    به طور رسمي كه احتيا    
هـا را تـا قلـب         توانيـد اسـرائيلي     شرق لبنان، بلكه به جنوب و مركز لبنان و مطمئناً از آنجا مي            

 .فلسطين تعقيب كنيد
خواهيد مثل رئيس يك دولـت    اصوالً يك اشتباه بزرگ و اصولي شما اين است كه مي      - 4

المللـي حتـي آنجـا كـه اسـتكبار و             در مجامع بين  . تقرار يافته زندگي كنيد   و كشور عادي اس   
بال و مـشايعت و مـذاكره       خواهيد مورد استق    ارتجاع حاكم است، مثل يك رئيس دولت مي       

نـه تنهـا شـخص شـما،        . اين وضع با رهبري يك سازمان انقالبي سازگار نيست        . دقرار بگيري 
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در كـشورهاي اسـتكباري، مايلنـد مثـل سـفراي           نمايندگان شما هم در سراسـر دنيـا و حتـي            
اي   حتي شما به خـاطر چنـين روحيـه        . اروپايي و آمريكايي، رسمي و علني و ديپلمات باشند        

حاضـر نيــستيد مــورد خــشم رســمي مــستكبران قـرار گيرنــد و از اينكــه آنهــا كــه خودشــان   
 .بزرگترين تروريست تاريخ هستند، شما را تروريست بخوانند

 و چنين روشي باعث شده كه هزاران رزمنده فلسطيني كه روزي اسـم آنهـا                اي  چنين روحيه 
هـاي مظلـوم      شان براي مبـارزان ملـت       ها و شجاعت    انداخت و دل    لرزه بر اندام مستكبران مي    

ها را به زمـين بگذارنـد و در كـشورهاي ارتجـاعي مثـل                 الهام بخش بود، امروز عمالً اسلحه     
شك اين وضع حالت انقالبي مردم فلسطين را          شوند و بي  زمينگير  ... يمن و اردن و تونس و       

تواننـد داشـته باشـند، تـضعيف          كه در حالت آوارگي بهترين شرايط روحـي انقالبـي را مـي            
 .كنند حال مي كرده و آنها را هم بي

شما بايد در سراسر دنيا، منافع استكبار جهاني را كه اسـرائيل را سـاخته و پرداختـه و اكنـون               
اگـر مـستكبران از شـما نترسـند، بـه همـين وضـع موجـود،                 . ند، ضربه بزنيـد   كن  هم حفظ مي  

و اگر شما به اين وضـع موجـود ادامـه بدهيـد، در آينـده             . محرومان فلسطيني هم قانع نيستند    
اجـازه ندهيـد آوارگـان      . سربازگيري از ميان آوارگان فلسطيني بـسيار مـشكل خواهـد شـد            

 .خو كنندفلسطيني به زندگي سخت آوارگي و دربدري 
مـا  . اگر چنين سياستي اتخاذ نمائيد، جمهوري اسالمي را در كنار خود همه جا خواهيد ديد              

خودمان به عنوان رؤساي كشور بزرگ ايران، امروز مايل نيستيم از وضـعي كـه شـما بـراي                   
ايد، برخوردار باشـيم و مايـل هـستيم در     خودتان به عنوان يك سازمان انقالبي درست كرده   

صـالحي كـه شـما مالقـات     هـاي   كنيد و با شخـصيت  ا شركت مي  مجامعي كه شم   بسياري از 
 .نمائيد، مالقات كنيم مي

كنـيم كـه اگـر حـزب بعـث بـا ايـن همـه جنايـت و               در مورد جنگ، باز هم تأكيـد مـي         - 5
آلودگي و وابستگي كـه بـراي خـودش درسـت كـرده، بمانـد بـه عنـوان دسـت ارتجـاع و                        

راضي نباشيد كه مردم عراق .  محرومان منطقه خواهد بوداستكبار، مزاحم حركت اسالمي و
خواهي مردم مسلمان منطقه      با اين همه امكانات، در صف مخالفان حركت اسالمي و آزادي          

قرار داشته باشند و راضي نباشيد كه جانيان و متجاوزان از كيفـر گناهـان غيرقابـل جبـران و                    
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ا هـزار شـهيد مـسلمان انقـالب اسـالمي           ه  و راضي نباشيد خون ده    . غفران خود معاف بشوند   
 والسالم. ايران به هدر برود

 
 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي
 اكبرهاشمي رفسنجاني
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د بخش فلسطينامه به رهبر سازمان آزاديخط ن
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 به رئيس جمهور  نامه نخست وزير        
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق

 
 ت محترم جمهوري رياس

 اي  برادر گرامي حجت االسالم والمسلمين سيد علي خامنه
 

 با سالم و درود فراوان
نزديك هفت سال خدمتگزاري به مردم خوب و اسالمي كشورمان در لباس نخست وزيري              
از توفيقات خداوند متعال بوده است و اگر در اين مدت، توفيقاتي نصيب دولت خدمتگزار                

و امـت بپاخاسـته و      ) مدظله العـالي  (هاي حضرت امام      ، از بركات حمايت   محرومين گرديده 
مـان در مقابـل       شهيدپرور و پيرو خط امام و ايستادگي رزمندگان جان بركف ميهن اسـالمي            

هاي امام    ها و حمايت    در اين ميان بايد اينجانب بر راهنمايي      . خصم تبهكار و كافر بوده است     
در ايـن فاصـله همـواره دولـت از رهنمودهـا و             . اره كنم به طور مؤكد اش   ) روحي فداه (امت  
، روحانيت متعهد و مبارز و ائمه محترم جمعه در سراسـر              قوه  سه هاي رؤساي محترم    كمك

 .اين همه را بايد از الطاف بيكران خداوندي دانست. كشور بهره بسيار برده است
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اسـالمي در آسـتانه     اينك كه با لطف و عنايات خداوند منـان، دوره سـوم مجلـس شـوراي                 
گشايش است، و از آنجا كه اينجانب قصد معرفي دولت به مجلس جديد را  ندارم و بعد از                   
شروع كار مجلس، استعفاي خـود را تقـديم خـواهم كـرد، الزم اسـت آن بـرادر گرامـي و                      

هاي الزم را براي معرفي نخست وزير جديد آغاز فرمايند، و ايـن مراحـل                 ارجمند، مشورت 
بهتر است؛ چه تسريع در اين امر به سود كشور اسـت و تـأخير آن                . تر طي شود    عهر چه سري  

 .باعث آفت و خسارت
دانم، هر كمكي كه از دستم به عنوان يـك خـدمتگزار بـسيار                بنده برخود واجب شرعي مي    

كوچك انقالب ساخته باشد، در اختيار رئيس دولت جديد و همكـاران عزيـز ايـشان قـرار                   
همه جانبه از كساني كه به معركه پـرتالطم امـور اجرايـي يـك كـشور                 امروز حمايت   . دهم

شـوند، يـك فـرض        گر با شرق و غرب و در حال جنگ، فرستاده مي            انقالبي، اسالمي ستيزه  
 . همگاني است

با دعا به درگاه حضرت حق تبارك و تعالي براي طول عمر با بركت امـام امـت و پيـروزي                     
  – و سربلندي ملت شريف و شهيد پرور ايران هاي نور عليه ظلمت رزمندگان جبهه

 ميرحسين موسوي
1/3/67 

 : رونوشت
 محــضر مبــارك بنيــانگزار جمهــوري اســالمي ايــران و رهبركبيــر انقــالب اســالمي                                                -

 )مدظله العالي(امام خميني 
  برادر گرامي حجت االسالم والمسلمين هاشمي رفسنجاني -
  برادر گرامي حضرت آيت اهللا موسوي اردبيلي-
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ست 

 
د خط نامه نخست وزير به رئيس جمهور درباره رأي اعتماد
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 به فرمانده جنگ  هاي فرمانده كل سپاه نامه       
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 ) ص(فرماندهي محترم قرارگاه خاتم االنبياء 

 )دام عزه(سرور مكرم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 
 

اي ارتـش و سـپاه،         مبني بر ادغـام مرحلـه      24/2/67 تحيات، پيرو نامه مورخه      با سالم و اهداء   
 :شود برنامه اول به شرح زير پيشنهاد مي

 .صدور حكم قائم مقام فرماندهي كل قوا به همراه تفويض اختيارات كامل - الف
تشكيل ستاد فرماندهي كل قوا به فرمـان امـام امـت از ادغـام سـتاد كـل سـپاه و سـتاد                         -ب  
 .شترك ارتشم

 . ادغام وزارتين سپاه و دفاع و تشكيل وزارت نيروهاي مسلح-ج 
 

 : قائم مقام فرماندهي كل قوا بايد از اختيارات زير برخوردار باشد -الف 
 . اخذ حكم قائم مقام فرماندهي كل قوا - 1
 .هاي نبرد  فرماندهي جبهه - 2
 ).امينظامي، انتظ( فرماندهي بر نيروهاي مسلّح كشور  - 3
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 . تشكيل ستاد فرماندهي كل قوا – 4
 .جابجايي نيروها و امكانات نيروهاي مسلح در ميدان نبرد - 5
 تنظــيم و پيــشنهاد تغييــرات و اصــالحات درتــشكيالت و مقــررات نيروهــاي مــسلّح بــه  - 6

 .فرماندهي كل قوا
ــع        - 7 ــراي رف ــگ ب ــر جن ــشور در ام ــنعتي ك ــصادي و ص ــساني، اقت ــات ان ــدايت امكان  ه

 .هاي نبرد نيازمندي
 . ادغام وزارتين سپاه و دفاع و تشكيل وزارت نيروهاي مسلح با كمك دولت - 8
 . پيشنهاد رئيس ستاد فرماندهي كل قوا به فرماندهي كل قوا جهت صدور حكم - 9
 

 : تشكيالت، وظايف كلي و اعضاي ستاد فرماندهي كل قوا -ب 
كه بـا توافـق حـضرتعالي قـرار شـد بـه             ( ا  پس از صدور حكم رئيس ستاد فرماندهي كل قو        

ها و يا ادارات زيـر تـشكيل          ، ستاد فرماندهي كل قوا از معاونت      )عهده اينجانب گذاشته شود   
 :شود مي

 .برادر رحيم صفوي و جانشين سرهنگ لطفي: عمليات  - 1
 .باقري]  محمد[برادر وحيدي و جانشين برادر:  اطالعات - 2
 .رحماني] محمد علي[افشار و آقاي ] عليرضا[ برادر :نيروي انساني  - 3
 .و يا برادر حسني سعدي] شيرازي[برادر صياد :  آموزش - 4
 . حاج محسن رفيقدوست -جاللي ] محمد حسين[تيمسار :  لجستيك - 5
 .برادر غفور: طرح و برنامه مالي  - 6
 .برادر فروزش:  مهندسي-7
 .حاج محسن رفيقدوست: وزارت نيروهاي مسلح - 8
 .برادر فروزنده:  صنايع نظامي- 9

 .سرهنگ انصاري.  تيمسار جاللي:هوانيروز -10
 .حجت االسالم صفايي: معاونت فرهنگي - 11
 .ترابي] مصطفي[سرهنگ : حفاظت - 12
 .سنجفي] ابراهيم[برادر : بازرسي -13



 
 
  

              
                 

                              ضمايم                                                                                                                          
                 

 

743 

 -2ي    سـرتيپ صـياد شـيراز      -1 تواند به عهده يكي از برادران         جانشين رياست ستاد هم مي    
 . سرلشكر ظهيرنژاد باشد -3سرتيپ شهبازي 

 
 : وظايف ستاد فرماندهي كل قوا -ج 
 .تهيه طرحي براي به كارگيري مناسب نيروهاي مسلح در آفند و پدافند - 1
 .هاي جنگ كمك به فرماندهي در اداره جبهه - 2
ركت مردم و   كمك به فرماندهي در تدوين استراتژي دفاعي و تعيين حدود و ثغور مشا             - 3

 .هاي مردمي و دولتي دولت و هدايت پشتيباني
پرسـنل نيروهـاي   ) آموزشـي، خـدماتي، تـشكيالتي   (  تهيه و اجراي طرح و مدت عملي         - 4

 .مسلح
هـاي پدافنـدي از كليـه نيروهـاي انتظـامي و نيـروي هـوايي و                   هـا و گـردان       تشكيل تيپ  - 5

 .دريايي
 پـشتيباني از سـوي وزارت نيروهـاي مـسلح و             هدايت و نظارت بـر تهيـه و تـأمين اقـالم            - 6

 .سازمان صنايع نظامي
 .هاي مسلح براي ارائه به مجلس و دولت نيرو تهيه طرح بودجه مورد نياز- 7
 . هماهنگي بين نيروهاي مسلّح- 8
 . اطالع رساني نيروهاي خودي و تحركات دشمن به جانشين فرماندهي كل قوا- 9

لي كه منظـور نظـر حـضرتعالي اسـت، امكـان و  احتمـال       بديهي است با توجه به سرعت عم    
 .تكميل وظايف مذكور هست كه در صورت فرصت مناسب، تقديم خواهد شد

 
 
 با تشكر 

  محسن رضايي  - ملتمس دعا 
 25/2/67 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 )ص(االنبياء  فرماندهي محترم قرارگاه خاتم
 ) دام عزه(سرور مكرم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

 
 :دارد با سالم و اهداء تحيات، معروض مي

 و جلسه ديشب با حضرتعالي بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه                23/2/67خه  ر پيرو مرقومه مو   - 1
انـدازي تـشكيالت سـتاد     پس از تفويض اختيارات فرماندهي كل قوا به جانـشين خـود و راه          

در پـي اعـالم     (  مسئله ادغام نيروهاي سپاه و ارتش با يك فاصـله زمـاني              فرماندهي كل قوا،  
آمادگي قائم مقام فرماندهي كل قوا و ستاد مذكور و براساس طرحي كـه توسـط مجموعـه                  

صـورت گيـرد، تـا از هرگونـه شـتابزدگي كـه        ) قائم مقام و ستاد تهيه و تنظـيم خواهـد شـد           
 .داشته باشد، جلوگيري شودالعمل پرسنل سپاه و ارتش را به دنبال  عكس

شـاءاهللا    همزمان با تفويض اختيارات فرماندهي كل قوا و تشكيل ستاد اين فرمانـدهي، ان        - 2
كوپتري و زرهي ارتـش و سـپاه را بـراي             حضرتعالي سريعاً دستور آماده شدن امكانات هلي      

 .فرمائيد تمرينات و آمادگي عمليات آينده صادر مي
شـاءاهللا توضـيحات      بريـد، ان    رتعالي به جلسه سران قوا تشريف مـي        با توجه به اينكه حض     - 3

 :فرمائيد بيان مي» فاو«زير را در مورد 
 

 آمـاده حملـه     66 ما  در منطقه جنوب در دو نقطه فاو و شـلمچه در پايـان بهمـن مـاه                     -الف  
ر بوديم، اما به دليل لـو رفـتن طـرح عمليـات، بـه جبهـه شـمالي رفتـيم و ابتـدائاً قـرار بـود د                  
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در نتيجـه زحمـاتي     . بجنگيم كه به دليل امكان موفقيت كم، در حلبچـه جنگيـديم           » ماووت«
به دليل اينكـه چنـد نقطـه و         (  براي انجام يك عمليات موفق صورت گرفت         66كه در سال    

 .از هر سال ديگر بيشتر بوده است) ترين آنها انتخاب شد چند عمليات آماده و مطمئن
گرفـت و چـه       مله كرد چه در جبهه شمالي عمليات انجـام مـي           زماني كه دشمن به ما ح      -ب

شـان گذشـته بـود و همـواره           گرفت نيروهاي بسيجي يك مـاه از تـاريخ تـرخيص            انجام نمي 
هـاي بهـار و تابـستان، فـصل كمبـود نيـروي           هاي فروردين و ارديبهـشت و اصـوالً فـصل           ماه

 .بسيجي ماست
 

كـرديم، اگـر دشـمن عقـل و تـدبير       ملـه مـي  بلكه در هـر جـا كـه مـا ح    » فاو« نه تنها در     -ج  
نمـود و   گيري آغاز نمي كرد و ضد حمالت را براي بازپس داشت، فقط بايد ما را سد مي     مي

كرد تا نيروهاي بسيجي ما ترخيص شوند و سپس حملـه             نتيجه پرهيز مي    از تلفات سنگين بي   
 را كه دشـمن در حـين        اكثر فشارهايي )  درصد   90(نمود و به احتمال بسيار قوي         را آغاز مي  

كـرد، بـرايش    كرد، اگر يك تا دو مـاه پـس از انجـام عمليـات شـروع مـي        عمليات وارد مي  
اي اوقات، حتي يك يـا دو گـردان نيـروي احتيـاط               زيرا در پاره  . داشت  همراه مي   موفقيت به 

ضمن اينكه مسئله پذيرفتن مسئوليت نقاط پدافنـدي حـساس         . هم در عقب خط اول نداشتيم     
عـالوه  . ايـم   گير شدن نيروهاي سپاه را خدمت حضرتعالي قبالً توضيح داده           تيجه زمين و در ن  

 نفـر از رزمنـدگان بـوده كـه ايـن بـراي صـدام                3000 تـا    2500بر اين، موفقيت صدام عليـه       
 .شود، بلكه ناشي از ضعف ما در جبهه است پيروزي محسوب نمي

 
 

 والسالم عليكم 
    محسن رضايي-ملتمس دعا 
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د خط نامه فرمانده كل سپاه به فرمانده جنگست  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 ) ص(االنبياء   فرماندهي محترم قرارگاه خاتم
 )ام عزهد(سرورمكرم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

 
 

ي ارتـش و سـپاه در         با سالم و اهداء تحيات، در مورد طرح ادغام سريع نيروهـاي سـه گانـه               
 :بيني است صور و قابل پيشيكديگر، احتماالتي بدين شرح، مت

 
 . نارضايتي فراوان در پرسنل ارتش و سپاه-الف
ها، آمـوزش و وضـعيت خـدماتي پرسـنل ادغـام شـده و احـساس                    ناهماهنگي فرهنگي  -ب  

غربت و آثار روحي كه حاصل خواهد شد،كاهش راندمان كار پرسنل سپاه و ارتـش را بـه                  
 .بال دارددن

از جمله جنگ مجدد شهرها، حمالت زميني       ( روي داريم    با توجه به حوادثي كه پيش        -ج  
عراق به خطوط پدافندي و سقوط يك يا دو نقطه از نقاط پدافندي ارتـش و سـپاه، احتمـال           

همه را به گـردن جنابعـالي بـه عنـوان مـسئول             )  جنگ  حركات اجتماعي از ناراضيان به بهانه     
خواهند انـداخت و آن موقـع       ) لحسياستي در اداره نيروهاي مس      و بي ( جنگ و امنيت كشور     

به جاي ارتش و سپاه، مستقيماً شخص جنابعالي و فرمان حضرت امام را زير سئوال خواهنـد                 
 .برد
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دوش سـپاه      در اثر ادغام نيروي زميني ارتش در سـپاه، مـشكالت پدافنـدي جديـدي بـه                 -د  
ين نظـر سـپاه   بنـابرا . خواهد افتاد كه نتيجتاً قدرت هجومي و آفندي سـپاه، كـم خواهـد شـد         

تان عرض شد كه با اصالحي بدين          خدمت 8/2/67همان پيشنهادي است كه در نامه مورخه        
 :گردد شرح تكميل مي

 همزمان با صدور حكم يك برادر سـپاهي بـراي فرمانـدهي نزاجـا، يكـي از               -پيشنهاد پنجم   
ايي سـپاه  به عنوان فرمانـده نيـروي هـو       ) سرهنگ اردستاني يا سرهنگ بقايي    ( برادران نهاجا   

هـا حـل    منصوب گردد، كه با تشكيل ستاد فرماندهي كل قوا و اين دو انتصاب، ناهمـاهنگي          
خواهد شد و اگر حضرتعالي اختيارات كامل بگيريد، در جابجايي نيروها و تمركز امكانات              

 .براي آفند و پدافند، هيچ مشكلي نخواهد بود
و دفـاع ادغـام شـوند، تـا يـك سيـستم             البته ششمين پيشنهاد هم اين است كه وزارتين سـپاه           

 .پشتيباني براي نيروهاي مسلح داشته باشيم
 
 

 با كمال معذرت  
  محسن رضايي-ملتمس دعا 
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  الجزاير1975قرارداد   متن كامل       
 

تي بـين ايـران و عـراق        نمايند كه مرز زميني دول      طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مي      -1ماده  
گـذاري مجـدد آن بـر اسـاس و طبـق مقـررات منـدرج در پروتكـل                     همان است كه عالمت   

مربوط به عالمت گذاري مجدد مرز زميني و ضمايم پروتكل مذكور كـه بـه ايـن عهدنامـه                   
 .است  انجام يافته،باشند ملحق مي

در شط العرب همان اسـت   نمايند كه مرز دولتي       طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مي     -2ماده  
كــه تحديــد آن بــر اســاس و طبــق مقــررات منــدرج در پروتكــل مربــوط بــه تحديــد مــرز   

باشــند، انجــام  اي و ضــمايم پروتكــل مــذكور كــه بــه عهدنامــه حاضــر ملحــق مــي رودخانــه
 .است يافته

شوند كه بر اساس و طبق مقررات مندرج در  طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مي -3ماده 
 در طول ،باشند  مربوط به امنيت در مرز و ضمايم آن كه ملحق به اين عهدنامه ميپروتكل

گرانه  مرز به طور مداوم كنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخالل
 .اعمال دارند، صرف نظر از منشا آن

و ضمايم آنها، نمايند كه مقررات سه پروتكل  طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مي -4ماده 
هاي فوق الذكر بدان ملحق و جزء   عهدنامه حاضر كه پروتكل3 و 2، 1مذكور در مواد 
باشند، مقرراتي قطعي و دائمي و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل  اليتجزاي آن مي
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 خدشه به هر يك از عناصر متشكله اين نتيجتاً. دهند تجزيه يك راه حل كلي را تشكيل مي
 . كلي اصوال مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بودراه حل

در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت،  -5ماده 
اي آنان اليتغير و  نمايند كه خط مرز زميني و رودخانه طرفين معظمين متعاهدين تاييد مي

 .باشد دايمي و قطعي مي
 -6ماده 

ف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمايم آنها، در صورت اختال -1
 2 و 1 مندرج در مواد -اين اختالف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق 

 -فوق الذكر ) 3( طبق ماده -االشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق  فوق
 .حل و فصل خواهد شد

مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفين از  اين اختالف در -2
 .طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد

 به مساعي جميله ،طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه،  در صورت عدم توافق-3
 .يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست

دداري هر يك از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موفقيت  در صورت خو-4
مساعي جميله، اختالف طي مدت يك ماه از تاريخ رد مساعي جميله يا عدم موفقيت آن، 

 .از طريق داوري حل و فصل خواهد شد
 در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آئين و يا نحوه داوري، هر -5

تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به   مي،ين معظمين متعاهدينيك از طرف
 .يك دادگاه داوري مراجعه نمايد

براي تشكيل دادگاه داوري و براي حل و فصل هر يك ازاختالفات، هر يك از طرفين 
  يكي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يك،معظمين متعاهدين

 .داور انتخاب خواهند نمود سر
اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوري از 

دوران قبل از در نمايند و يا چنانچه نجانب يكي از طرفين از ديگري به تعيين داور مبادرت 
ي  طرف معظم متعاهدي كه داور،داور به توافق نرسند انقضاي همين مدت در انتخاب سر
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المللي دادگستري تقاضا   حق خواهد داشت از رئيس ديوان بين،است را درخواست نموده
 . داورها يا سرداور را تعيين نمايد، تا طبق مقررات ديوان دائمي داوري،نمايد

االجرا خواهد  آور و الزم  تصميم دادگاه داوري براي طرفين معظمين متعاهدين الزام-6 
 .بود

 .ن هر كدام نصف هزينه داوري را به عهده خواهند گرفتطرفين معظمين متعاهدي
 منشور ملل متحد به 102ا طبق ماده  هم آني اين عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضما-7ماده 

 .ثبت خواهد رسيد
م آنها، طبق مقررات داخلي به وسيله هر يك ينامه حاضر و سه پروتكل و ضما عهد- 8ماده 

 .تصويب خواهد رسيداز طرفين معظمين متعاهدين به 
 

در تهران  مبادله اسناد تصويب كه يخ سه پروتكل و ضمائم آنها از تارعهدنامه حاضر و
 . اجرا در خواهند آمدعانجام خواهد شد، به موق

االختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتكل  بنا به مراتب، نمايندگان تام
 .م آنها را امضا نمودنديو ضما

 
 باسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران و سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراقع

*** 
 

عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراي آقاي م آنها با حضور يعهد نامه و سه پروتكل و ضمااين 
 .انقالب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيد

 ارديبهشت 21ن مي باشد در تاريخ  ماده و سه پروتكل و ضمائم آ8اين عهدنامه كه داراي 
 به ترتيب به تصويب مجلسين شوراي ملي و سناي وقت 1355 ارديبهشت 29 و 1355

 .رسيده است
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جارت پستهشايعه توليد         !ا واقعيت؟يتوهم  ت  
 

 محسن هاشمي 
 

 اي كه از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون، همواره مطرح بوده است، بحث             مهمترين شايعه 
اهللا هاشـمي رفـسنجاني و         توليـد و صـادرات پـسته توسـط شـخص آيـت             ،كاشت، برداشـت  

اهللا هاشـمي بـا موضـوع تجـارت پـسته در قبـل و بعـد از                    واقعاً ارتباط آيت  . خانواده او است  
دارد يا خير؟ و هم اكنون ايـشان و خـانواده او            چنين موضوعي صحت    انقالب چيست؟  آيا     

 . دارندچه نقشي 
 كيلومتري شهرستان رفسنجان بـه دنيـا   60 در حدود ،مي در روستاي بهرمان  اهللا هاش   آيت

توليـد اصـلي   زمان آن در پدر ايشان مالك بخش مهمي از يك روستا  بوده كه            . آمده است 
مانند گندم، جو، انار، انگور، پنبه، بـادام  به جز پسته محصوالت ديگري هم  و   آن پسته نبوده  

 رفـسنجان بـه     ،از انقالب پيش  بيست سال   به تدريج از    اما   .شده است    در آنجا كشت مي    ...و  
خـانواده ايـشان هـم بخـش        . تك محصولي يعني پسته كـاري پـيش رفـت         كشاورزي  سمت  
 سـال   پنجـاه   بـه روايتـي در طـول        . پـسته كردنـد   بـاغ    را تبديل به     ي خود ها  اي از زمين    عمده

 درصد 60بيش از  .ه استشد گذشته، رفسنجان و ايران تبديل  به اولين قطب پسته در جهان            
ايـران از نظـر توليـد و صـادرات پـسته در             به اين ترتيـب     . شود  پسته جهان در ايران توليد مي     

 . باشد ميرا دارا اول مقام جهان 
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 بـه جـز كمـك بـه پـدر در            ،اهللا هاشمي در موضوع توليد و صادرات پـسته          شخص آيت 
تحصيل علـوم   سالگي براي 14در  ايشان.  به هيچ وجه حضور نداشته  است    ،دوران نوجواني 

خانواده به جز كمك به ، تا موقعي كه پدر در قيد حيات بود      و  قم آمده   شهر مقدس   به  ديني  
پدر، طبيعي است كه امـوال   درگذشت  بعد از.در امر كشاورزي، كاري با پسته نداشته است       

 ولـي   ،رسـد   د مـي  بـه اوال  از سهم االرث    برداري      بهره   و شود  اساس قوانين ارث تقسيم مي     بر
هاي خودشـان نيـز       ايشان نقش مهمي در رسيدگي به زمين كشاورزي و توليد و فروش پسته            

 .ه استمسئوليت بوداين دار   عهده،قاسمحاج مرحوم برادر بزرگ ايشان و  ،نداشتند
شـكل  ) ره(امام خمينـي  انقالبي   به بعد كه مبارزات اسالمي با حركت         1341هاي   از سال 

 موضـوع مالكـين و تجـار بـزرگ          ،فت، يكي ازمسائل مهـم در رفـسنجان       گر    به خود   جدي
محـصول، پـسته را بـا قيمـت نـازل از كـشاورزان              برداشـت   وابسته به رژيم بود كه  در زمان         

مبارزه با اين مسئله و كمك بـه كـشاورزان          .  ندكرد   ضرر مي  انكشاورزخرده  خريدند و     مي
اهللا   از جملـه پـسرعموي ايـشان، آيـت        . بـود  در ذهن دلسوزان     ، همواره خرده پا در رفسنجان   

ه بـود،  قم را تمام كرده و به رفسنجان برگشت در تحصيل علوم ديني  كه  محمد هاشميان   شيخ  
 . پرداختديني و اجتماعي به فعاليت مردم ميان در مانند همه علماي اسالمي 

از  قبـل    يبـا تعـدادي از افـراد درد آشـنا         ،  خـرده ايشان با هـدف كمـك بـه كـشاورزان           
 شركت تعاوني توليد كننـدگان و صـادر كننـدگان پـسته رفـسنجان را              ايده تشكيل    ،انقالب

همان روشي است كه بعد از پيروزي انقالب، در قانون اساسـي            روش تعاوني   . كنند ميارائه  
عدالت محوري ايجاد براي و و به آن اهميت خاص داده شد بر آن تأكيد جمهوري اسالمي 

 . ها استفاده شد كشاورزي از تعاونيامر صوصاً  در در كارهاي توليدي، مخ
عمـدتاً در داخـل     آن  شـكل جـدي نگرفتـه بـوده و توليـد            پسته  هنوز صادرات   آن زمان   

شـكل  ايـن محـصول     صـادرات   به تدريج   و  يافت  افزايش  پسته  بعدها  توليد    . شد  مصرف مي 
كـه  گيـرد  ي قـرار   قيمت پـسته در شـرايط  ، اين بود كه  در زمان توليدتعاوني هدف  . گرفت

با منـابعي كـه تـأمين       مذكور  تعاوني  شركت  . كشاورز ضرر نكند و سود معقولي داشته باشد       
شركت تعاوني  همين  لذا   ؛خريد  مي ان محصول پسته را به قيمت عادالنه از كشاورز        ،درك  مي

تأسـيس آن  قـرار گرفـت در صـورتي كـه      بي اساس  شايعهاين  مبناي پستهتوليد و صادرات   
اهللا هاشـمي     ريزي آيت اهللا محمد هاشميان پسر عموي آيت        ه قبل از انقالب با برنامه     مربوط ب 

 . بودرفسنجاني 
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چون رژيم گذشته با سرمايه داران و مالكين بزرگ ارتباط قوي داشت، شركت تعاوني              
توانـست    نمـي عليرغم محبوبيت در ميان كشاورزان،      و  نبود  مؤثر  چندان  قبل از انقالب    پسته،  

 .رفـت گ   اوج    آن    فعاليت  1359بعد از انقالب از اواخر سال       اما  . لي را  انجام دهد    وظيفه اص 
 رشـد بـيش از   ،پـسته كاشـت  هـاي آب،   دليل عدم كنترل حفر چاهه انقالب بپيروزي بعد از  
 بنـابراين   ،زيـادي يافـت   و توليد كشاورزان  و صـادرات پـسته افـزايش             را تجربه كرد      حدي

 . گرفتتري شركت تعاوني پسته نقش مهم
 هـزار   70 .دار بـود    شركت در رفـسنجان مـسئوليت حمايـت از كـشاورزان را عهـده             اين  

 محـصول خـود     ،به صورتي كه بسياري از كشاورزان     . تعاوني بودند عضو  كشاورز پسته كار    
 ،و تعـدادي كـه احتيـاج بـه نقـدينگي فـوري داشـتند              شـتند   گذا  را در اختيار اين شركت مي     

 تري  را به نرخ مناسب    آنان   محصولپسته  تعاوني  شركت  . فروختند  يمحصولشان را به بازار م    
بـه  پـول را   ،كـرد  كه صادر مـي به تدريج  داد و      البته پول را يكباره به كشاورز نمي       ،خريد  مي

توسـط   ،سـوم محـصول پـسته     تقريبـاً حـدود يـك       . داد  اقساط در اختيار كشاورزان قرار مـي      
 .دش آوري و صادر مي جمعتعاوني 

. كننـد   را انتخاب مـي   خود  هيأت مديره     ، اعضا ميان  ها براساس انتخابات در       نيتعاوهمه  
در رفسنجان  عمومي شركت تعاوني پسته     مجمع  . شوند   سال يكبار مديران انتخاب مي      دو هر

 عـضو تعـاوني   هـر  . گـردد  برگـزار مـي  زيـر نظـر وزارت تعـاون     انتخابات  وشود  تشكيل مي 
هـاي بعـد از    در سـال . كنـد  ، مديرعامل را تعيين مي    منتخب هيأت مديره . شودنامزد  تواند    مي

به هيأت مديره   آنها   نفوذ اجتماعي خانواده هاشميان،  باعث ورود افراد مورد وثوق            انقالب،
لذا اكثراً فردي از خانواده هاشميان كه چنـد دوره متـوالي   . با رأي اعضاي تعاوني شده است     

در مجلس شوراي   رفسنجان  مردم  ن نماينده   حجت االسالم والمسلمين حسين هاشميا    توسط  
اهللا محمد هاشميان كـه       را دارند و هم اكنون در مجلس هشتم نيز چنين است و آيت            اسالمي  

 سال بيشتر امام جمعه شهرستان رفسنجان و تاكنون نماينده ولـي فقيـه در               2از اول انقالب تا     
 مـدير عامـل انتخـاب شـده          به عنـوان    باشند و عضو مجلس خبرگان رهبري نيز بوده         شهر مي 
 .است

 در ، رفـسنجان پـسته توليد كننـدگان و صـادر كننـدگان    شركت تعاوني با توجه به اينكه  
فعال است، لذا اين شايعه شكل گرفتـه كـه انحـصار صـادرات پـسته متعلـق بـه                    نيز  صادرات  

اهللا    آيـت  ابـ حقـوقي   ارتبـاط   در صورتي كـه ايـن تـشكيالت هـيچ           . هاشمي رفسنجاني است  
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 سـهم االرث    –متعلـق بـه خودشـان          ندارد و سهمي كه آقاي هاشـمي از توليـد بـاغ            هاشمي
 .ميليون تومان در سال است) دويست( 200 كمتر از ،از پسته رفسنجان دارند -پدري 

شركت تعاوني توليـد كننـدگان و صـادر كننـدگان پـسته         اطالعات منتشر شده از طرف      
 ميليـارد دالر پـسته      2 بـيش از      1385پايان   تا    1361 مجموعاً از سال   ،دهد  رفسنجان نشان مي  

و تماماً به توليد كنندگان و كشاورزان صاحب سـهم در تعـاوني پرداخـت                صادر شده است  
پـسته  مافيـاي   شايعات در داخل و خـارج كـشور از          . رقم قابل توجهي است   البته  كه  اند    شده

 و كـذب محـض       نادرسـت  ناز بـ  چنـين چيـزي     گويند، در صورتي كـه        خانواده هاشمي مي  
همـان كـشاورزان عـضو      وابسته بـه    ،   هزار عضو  70 با     يشركت تعاوني پسته تشكيالت    ،است

بلكه بدليل نفـوذ سياسـي و اجتمـاعي         . شود  توسط خانواده هاشمي هم مديريت نمي     و  است  
تعاوني پـسته رفـسنجان بـه دليـل         . شود  ها در رفسنجان و از طريق انتخابات اداره مي          هاشميان

يـك  آن  اي برخـوردار اسـت و انتخابـات            در وزارت تعاون از اهميت ويـژه       ،همين وضعيت 
استانداري كرمان، فرمانداري رفسنجان و با      همواره توسط   شود و     انتخابات سياسي فرض مي   

بارها شـده كـه انتخابـات برگـزار شـده و بـه داليـل                . نظارت وزارت تعاون برگزار مي شود     
 يـك تعـاوني   ،ايـن اسـت كـه ايـن تعـاوني        علـت   . سياسي در مركز دقت جدي شـده اسـت        

نفـوذ اجتمـاعي و سياسـي در آن         . داردرا برعهـده    و صـادرات پـسته      است  اقتصادي بزرگ   
 به وسيله نيروهاي ضدانقالب خارج از كشور و نيروهـاي      ،وجود دارد و همين نفوذ در عوام      

اني شـده   رفـسنج هاشـمي   خـانواده   برعليه  هاي سياسي تبديل به شايعه        مخالف داخل و گروه   
شايان ذكر است كه در دولت نهم و دهم نتيجه انتخابات برگزار شده نيز باز فردي از                 . است

 .باشد كه بر تأييد وزارت تعاون دولت دهم نيز رسيده است خانواده هاشميان مي
كه يك تشكيالت تعـاوني اسـت   است ، شركت تعاوني پسته اساس  بيشايعهاين لذا پايه  

 حالت سياسي و اجتماعي به خود گرفته و         ،شهر رفسنجان و در كشور    و به دليل اهميتش در      
شـمي  ها   توليد و پخش شايعه بـراي خـانواده  ،ها در اين تعاوني هاشمياناجتماعي نفوذ نتيجه  

هـر  ، به عنوان عـضو تعـاوني        در صورتي كه دقيقاً مشخص است خانواده هاشمي       . شده است 
 .انـد    بـه تعـاوني گرفتـه      ي بـه انـدازه پـسته تحـويل         و پـول   اند  ه  سال چه مقدار پسته تحويل داد     

گـردد كـه      اهللا هاشمي با همين پسته و محصول توليـدي خودشـان مـي              آيتشخصي  زندگي  
اصوالً شايعات عليه ايشان و خانواده بدليل خـدمات         . شود  توسط محسن فرزندشان اداره مي    
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ختلـف توسـط    و بـداليل م   . ايشان بـراي حفـظ نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران بـوده اسـت                
 .ضدانقالب و رقباي سياسي گسترش داده شده است

 30 چـرا كـه بعـد از    ،انـد  ترين رئيس جمهور دنيا بوده    كه ايشان سالم  گفت  توان    پس مي 
شود كه خودشـان   اي تأمين مي پستهمحل درآمد شان از     هنوز زندگي  ،سال قدرت در كشور   

هاي تبليغاتي نظـام بـه جـاي اسـتفاده از            متأسفانه دستگاه  .كنند و اين با ارزش است       توليد مي 
هاي سياسي كه متأسفانه به سطوح باالي نظام نيز كشيده شده است،              اين ارزش بدليل رقابت   
 . كنند اساس را براي حذف رقيب، استفاده حكومتي مي اين گونه شايعات بي

ارنـد  هايي د   شايعات ديگر هم چنين جنبه    . البته روزي حقايق بر مردم آشكار خواهد شد       
 .كه هر شايعه در جاي خود و در سال خود توضيح داده خواهد شد
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آقاي هاشمي در جمع رزمندگان 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در جمع ) نفر سوم از سمت راست(ميياسر هاش  
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  مهدي و ياسر هاشمي فرزندان رزمنده
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  )31/4/67(شكست مجدد عراق در پايان جنگ
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  نقشه عمليات مرصاد
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  خوش در منطقه عين21/4/67نقشه حمله گازانبري عراق در مورخ 
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  نقشه سقوط جزاير مجنون
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  4المقدس نقشه عمليات بيت
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نقشه حمله 1367 در چهار ماهه اول سالهاي عراق  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

              
                 

                              ضمايم                                                                                                                          
                 

 

767 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  28/1/67نقشه سقوط فاو در
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 نقشه سقوط شلمچه 
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  22/4/67 تا 30/3/67نقشه مناطق تخليه شده از مورخ 
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  6المقدس نقشه عمليات بيت 
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  محمد باقر قاليباف فرمانده لشگر نصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  علي فضلي فرمانده سيدالشهدا
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شهي د حاج مهدي عراقي و فرزندش حسام  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 محمد حسن زورق

  
 

  مهندس طهماسب مظاهري
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 محمد باقريان معاون نخست وزير   رضا امراللهي معاون نخست وزير
ل نيروهاي مسلح  و رئيس سازمان انرژي اتمي  و عضو ستاد ك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
االسالم و المسلمين  حجت 

 يس كميسيون حسين كمالي رئ  شهري  محمدي ري
عي  كار و امور اجتما 

  وزير اطالعات
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برهان الدين رباني از 
 رهبران جهادي افغانستان

 گليم صديقي رئيس پارلمان   

 مسلمانان انگلستان 

 
 
 
 
 
 
 
   
 خاوير پرز دكوئيار 

 دبير كل سازمان ملل

 
 

 گلبدين حكمتيار از رهبران
 

 
 جهادي افغانستان
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 سيد حسن فيروز آبادي
 مشاور نظامي نخست وزير

 پور رئيس سازمان حفاظت  مصطفي ترابي
 و اطالعات ارتش جمهوري اسالمي

 محمد فروزنده

 حسن روحاني
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  شخاصانام          

 
  468، مهدي ، آخوندي

 336، آذري قمي ، احمد
  62، آشتياني، علي اكبر

 ، 119 ، 108 ،89، 64، آقـــازاده ،غالمرضـــا
129     ،145  ،158   ، 191 ، 194   ، 200   ، 222  ، 
241    ، 263    ، 271    ، 298  ،363  ،410، 412 ،
416 ،433 ،466 ،513 ،514  
 ، 13 ، 108 ، 86 ،82 ، 80 محمدي ، علي،  آقا

114   ، 117   ، 137   ، 225   ، 369   ، 453   ، 483  ، 
502 ، 511  
 438 ، اللهي، محمدرضا آيت

 387، 101 ، ابراهيمي، اصغر
  334، ابطحي، محمدعلي

 205، اتابكي، سيدلطف اهللا
  166 ، احمدپور، محمود

   139 ،علياحمدي، مراد
 197اختري ، عباسعلي،

 138، 136اختري ، محمدحسن،
 417 ،48، اخوان ، كاظم 

  416، اردستاني، مصطفي
  265، اسدي، نعمت اهللا 

  484 ، اسالمي، يداهللا
 257 ، اشرفي اصفهاني، محمد

 485، 471 ، 366 ، 328، اصغرزاده، ابراهيم
  225، اصغري، محمد

  433  ،314 ، افتخارجهرمي ،گودرز

 161 ،   154 ،   148 ،   127 ،   87،  افشار ، عليرضا  
  ،164   ، 169   ، 172   ، 175   ، 178   ، 186   ، 191  ، 

194 ،205 ،271 ،290 ،337 ،742 
   335پور، جواد ،  اقبالي

 511، 308، 270، 58، اكرمي، سيدكاظم
 709، 295، 62، امام جماراني، سيدمهدي

، 668،  469،  70،  55،  امامي كاشاني، محمـد   
669 

   520، 449، 370، 257، 56، امراللهي، رضا 
 510، 113، امين، حسين  

 212، اميني، ابراهيم
 142، انزابي تبريزي، محمد حسين

، 205،  113،  انصاري كرماني، محمد علـي    
380 ،514 ،667 ،669 ،670 ،686 

 516، 407، 374، 366، انصاري، مجيد
 166، 165، انصاري، محسن
 506، 476، 250، 238، 235، انصاري، محمد

 505، ايازي، محمد علي
، 284، 215، 111، ايروانــي، محمــد جــواد

365 ،378 ،412 ،416 ،440 ،509 ،700 
 519، 472، ايزدي، مصطفي

 487، باباخاصي، علي محمد
 125، 119، 80، بادامچيان، اسداهللا

ــدي  ــان ، مه ، 488، 473، 136، 126، بازرگ
591 

، 187،  183،  178،  167،  161،  باقري، محمـد  
243 ،250 ،743 

 366، باقري، مهران 
 492، 194، 191، باقريان، محمد
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 484، 386، 159، 98، باهنر، محمد رضا
 707، 702، بجنوردي

 527، 453، 364، 308، بشارتي، علي محمد
 230، 117بقايي، حبيب، 
 516، بلوكيان، احمد

 522، بني هاشمي، سيد هاشم
 334، 268بهشتي، محمدرضا، 

 78، ي نيازب
 497، 485، 212، 159، بيات، اسداهللا
 475، بيانك، امين
 407، بيژني، خسرو

 84، بيمقدار، شهاب الدين
 496، پرورش، علي اكبر

 244، پروين، حسين
 145، پرهيزكار، اكبر

 514، 365، پودينه، محمد حسين
 269، تابش، عليرضا

 336، زاده، مصطفي تاج
، 145،  136،  94،  60،  ، مـصطفي  )پـور (ترابي

146  ،183  ،195  ،225  ،231  ،247  ،265  ،306 ،
317  ،335  ،412  ،416  ،442  ،472  ،497  ،500 ،
519 ،742 

 514، 469، 127، تركان، اكبر
 238، تقوي، حميد

 62، توسلي، محمدرضا
، 371،  309،  276،  72،  توكلي بينا، ابوالفضل  

443 ،491  
 496، توكلي، احمد

، 363،  297،  261،  257،  55،  جاسبي، عبداهللا 
428 ،484 

 461، جراحي، مظفر
 159، جعفري اصفهاني

 191، 170، 114، جعفري، عزيز
ــي، محمــد حــسين ، 195، 147، 127، جالل

204  ،225  ،280  ،294  ،310  ،318  ،322  ،357 ،
371 ،429 ،514 ،742 

، 231، 208، 199، 178، 176، 135، جمـــالي
236 ،241 ،261 ،275 ،332 ،353 

 473، 472، 361 ،جمي، غالمحسين
، 192، 133، 107، 85، 80، جنتـــي، احمـــد

250 ،284 ،289 ،309 ،709 
ــي  ــي، عل ، 361، 336، 310، 253، 197، جنت

373 ،429 ،466 ،472 ،497 ،514 ،540 
، 715، 464، 32، جــوادي آملــي، عبــداهللا

718 
 491، 313، 175، جهانگيري، اسحاق
 483، حائري، سيد محمد

 438، حاج حيدري، ابوالفضل
 119، حبيبي ، محمد نبي

 309، 308، حبيبي، حسن
، 124، 122، 60، حجازي، سيد علـي اصـغر     

145 ،247 ،379 ،438 ،521 
 477، 159، 76، حجازي، فخرالدين

 311، حداد عادل، غالمعلي
، 157،  119،  90،  64،  حسني سعدي، حـسين   

170  ،176  ،183  ،202  ،211  ،215  ،232  ،233 ،
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234  ،253  ،261  ،284  ،294  ،315  ،335  ،342 ،
367 ،426 ،453 ،475 ،511 ،742 

 349،  استاندار وقت ايالمحسني،
 336، حسني، سيد عبداهللا

، 257، 62، 55، حــسيني تــاش، ســيد علــي
472 ،500 ،518 

 147، حسيني شاهرودي، سيد حسين
 463، حسيني مدني، سيدرضا

 420، حسيني، منيرالدين
 236، حميدي نيا، حمزه
 188، اهللا  حيدرپور، سيف

 276، 159، حيدري، غالمرضا
 139، حيراني نوبري، ناصر
، 209،  195،  194،  191،  خاتمي، سيد محمد  

217  ،225  ،242  ،254  ،256  ،314  ،368  ،369 ،
465 ،508 ،510 

 84، خاتمي، مسعود
رياســت جمهــوري (اي، ســيد علــي  خامنــه

، 63،  60،  51،  43،  41،  21،  19،   )اهللا  وقت، آيت 
68  ،70  ،76  ،77  ،81  ،84  ،90  ،93  ،96  ،101 ،

105  ،110  ،112  ،119  ،121  ،122  ،123  ،124 ،
129  ،134  ،138  ،139  ،142  ،149  ،153  ،154 ،
157  ،171  ،172  ،178  ،185  ،186  ،189  ،200 ،
201  ،203  ،204  ،207  ،213  ،215  ،217  ،232 ،
233  ،241  ،249  ،254  ،255  ،258  ،259  ،261 ،
263  ،267  ،268  ،272  ،279  ،282  ،285  ،287 ،
298  ،299  ،302  ،305  ،310  ،325  ،328  ،331 ،
332  ،333  ،334  ،335  ،336  ،339  ،342  ،354 ،
355  ،358  ،364  ،367  ،372  ،377  ،379  ،382 ،
383  ،386  ،404  ،412  ،414  ،416  ،424  ،426 ،

427  ،430  ،440  ،442  ،450  ،462  ،465  ،466 ،
467  ،468  ،472  ،475  ،484  ،485  ،487  ،494 ،
502  ،504  ،512  ،515  ،519  ،520  ،522  ،532 ،
534  ،550  ،552  ،557  ،572  ،583  ،584  ،585 ،
586  ،587  ،652  ،676  ،690  ،691  ،697  ،705 ،
708 ،713 ،721 ،726 ،730 ،738 

 277، خاموشي، سيدابوالحسن
 260، خدادوست، علي اصغر

 541، ) شهيد(خرازي، حسين
 ٥٣٢، ٨٧ ،85، 59، خرازي، كمال

، 232،  231،  193،   محمـد صـادق    خلخالي،
250 ،276 ،312 ،317 ،491 ،496 

، 32،  19،  18،  15،  خميني، حاج سيد احمد   
34  ،43  ،46  ،51  ،70  ،94  ،101  ،102  ،106 ،

118  ،138  ،139  ،141  ،142  ،146  ،147  ،171 ،
172  ،185  ،186  ،192  ،193  ،205  ،209  ،211 ،
213  ،215  ،216  ،217  ،220  ،226  ،236  ،238 ،
242، 249  ،259  ،271  ،276  ،285  ،287  ،298 ،
299  ،300  ،302  ،304  ،306  ،328  ،329  ،330 ،
332  ،335  ،343  ،362  ،379  ،381  ،402  ،408 ،
424  ،430  ،436  ،439  ،440  ،442  ،464  ،467 ،
478  ،480  ،509  ،510  ،533  ،534  ،536  ،553 ،
557 ،574 ،587 ،661 ،663 ،685 ،704 ،721 

 663، 424، خميني، سيد حسن
 424، خميني، سيد علي

رهبر كبيـر انقـالب و       (خميني، سيدروح اهللا  
، 11،  8،  )ره(بنيانگذار جمهـوري اسـالمي ايـران      

14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،23 ،27 ،29 ،30 ،32 ،34 ،
37 ،41 ،42 ،43 ،47 ،51 ،60 ،61 ،63 ،81 ،96 ،
98  ،102  ،106  ،111  ،118  ،119  ،123  ،125 ،
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126  ،135  ،136  ،137  ،142، 144  ،148  ،149 ،
151  ،155  ،157  ،160  ،162  ،165  ،171  ،172 ،
174  ،175  ،179  ،185  ،186  ،192  ،199  ،200 ،
202  ،204  ،209  ،210  ،212  ،216  ،217  ،218 ،
221  ،222  ،223  ،228  ،242  ،246  ،248  ،249 ،
254  ،267  ،287  ،289  ،292  ،294  ،296  ،299 ،
300  ،302  ،304  ،308  ،311  ،316  ،329  ،334 ،
335  ،347  ،368  ،380  ،396  ،401  ،402  ،411 ،
413  ،421  ،424  ،426  ،436  ،439  ،458  ،464 ،
467  ،471  ،473  ،474  ،480  ،485  ،487  ،488 ،
497  ،498  ،506  ،507  ،514  ،516  ،519  ،522 ،
527  ،529  ،531  ،532  ،533  ،534  ،535  ،540 ،
546  ،548  ،549  ،550  ،552  ،553  ،557  ،558 ،
565  ،571  ،572  ،573  ،574  ،578  ،581  ،582 ،
583  ،584  ،585  ،586  ،587  ،588  ،589  ،590 ،
591  ،610  ،611  ،619  ،620  ،635  ،636  ،641 ،
644  ،645  ،649  ،651  ،651  ،652  ،653  ،654 ،
657  ،661  ،663  ،664  ،665  ،666  ،667  ،668 ،
669  ،670  ،671  ،673  ،674  ،676  ،677  ،678 ،
679  ،680  ،682  ،683  ،684  ،690  ،691  ،693 ،
694  ،695  ،696  ،697  ،698  ،699  ،700  ،701 ،
702  ،703  ،704  ،705  ،706    ،708  ،709  ،710 ،
711  ،713  ،714  ،715  ،716  ،717  ،719  ،720 ،
721 ،723 ،725 ،738 ،739 ،755 

، 431، 332، خوانــساري، ســيدمحمدكاظم
457 

 314، )تيمسار(دادبين، 
 290، دانايي فرد، حسن

 233، دانش راد، 
 368، ودزاده، مصطفيدا

 468، 464، 32، دباغ، مرضيه
، 119، 59، دري نجــف آبــادي، قربــانعلي

175 ،453 
 193، دعايي، سيد محمود

 159، دلبري، محمد اسماعيل
 159، دوز دوزاني، عباس
، 250،  180،  164،  116،  ذوالقدر، محمد باقر  

357 ،463 
 525، 116، ذوالنوري، سيد مجتبي

 332، رئيس زاده
 700، 699، 697، 696، ، سيد ابراهيمرئيسي

 313، رئيسي، محمد
، 318، 284، 239، 238، 145، رازينــي، علــي

416 ،465 ،518 ،679 
 257، 118، رجايي خراساني، سعيد
، 169،  100،  75،  68،  رحماني، محمد علـي   

178 ،210 ،327 ،455 
ــي  ــفوي، يحي ــيم ص ، 164، 157، 139، رح

206 ،231 ،324 ،514 ،546 ،574 ،742 
 345، 280، رحيمي، محمد رضا

، 285،  148،  121،  رحيميان، محمـد حـسن    
491 

 417، 48، رستگار مقدم، تقي
، 194،  191،  175،  167،  158،  رشيد، غالمعلي 

206 ،211 ،250 
 197، رشيديان، محمد

 484، رضايي دوبنداري، حسن
، 117،  94،  90،  85،  18،  17،  رضايي، محـسن  

118  ،127  ،128  ،138  ،139  ،140  ،141  ،144 ،
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145  ،146  ،149  ،151  ،154  ،157  ،161  ،162 ،
164  ،169  ،171  ،175  ،176  ،177  ،178  ،180 ،
184  ،190  ،191  ،206  ،222  ،230  ،232  ،233 ،
234  ،244  ،253  ،276  ،280  ،284  ،288  ،290 ،
291  ،310  ،330  ،432  ،454  ،497  ،514  ،519 ،
522 ،525 ،546 ،552 ،578 ،743 ،746 ،749 

 512، 490، 253، ، سيد منصوررضوي
 59، رضوي، مرتضي

 78، رفان، موسي
، 176، 158، 154،  64،  دوست، محـسن    رفيق

191  ،243  ،246  ،256  ،280  ،284  ،296  ،310 ،
312 ،330 ،358 ،371 ،531 ،742 

 164، ) سرهنگ(رمضاني، 
 159، رنجبر، محمد تقي
، 78، 76، 67، 63، 59، 27، روحــاني، حــسن

80  ،82  ،86  ،104  ،106  ،121  ،122  ،128  ،129 ،
134  ،135  ،140  ،141  ،146  ،148  ،149  ،151 ،
154  ،157  ،158  ،159  ،160  ،164  ،165  ،169 ،
171  ،176  ،184  ،187  ،190  ،191  ،193  ،195 ،
205  ،212  ،219  ،229  ،231  ،244  ،253  ،269 ،
271  ،275  ،282  ،300  ،303  ،309  ،355  ،364 ،
367 ،388 ،403 ،407 ،417 ،435 ،443 ،476 

 539، روحاني، عباسعلي
 189، رودكي، نبي

، 215،  194،  191،  روغني زنجـاني، مـسعود    
231  ،333  ،343  ،361  ،399  ،442  ،469  ،500 ،
726 

ــاس،  ــري، غالمعب ، 137، 133، 130، 78، زائ
356 ،521 ،533 

 324، 308، 247، 111، زالي، عباسعلي

 208، 190، زاهدي، محمد رضا
 448، زرگر، احمد

، 250، 137، 125، 43، اي، ســيد رضــا زواره
379 

 552، 518، 423، 304، زورق، محمد حسن
 388، 196، 165، ساداتيان، سيد جمال

 42،ساالري ، مريم
 211، ساالري، عباس
 713، 414، 265، سالك، احمد
 556، 424، 423، 413، سامي، كاظم

 159، سبحان اللهي، محمد علي
 484، سبحاني نيا، حسين

 264، عليان، مرتضيسبز
، 165،  153،  146،  100،  67،  ستاري، منـصور  

195  ،238  ،257  ،295  ،313  ،341  ،374  ،407 ،
451 

 104، سرحدي زاده، ابوالقاسم
 428، 377، 339، 130، 110، سعيد الذاكرين

، 535،  490،  484،  388،  سعيدي كيا، محمـد   
700 

  472، سعيدي، علي

 485، 468، 420، سالمتي، محمد
 168، اني، قاسمسليم

 232، سليمي، محمد
، 59،  58،  50،  48،  46،  45،  سنجقي، ابـراهيم  

63  ،76  ،79  ،83  ،96  ،113  ،114  ،140  ،146 ،
159  ،161  ،164  ،166  ،167  ،173  ،175  ،184 ،
185  ،187  ،234  ،235  ،236  ،237  ،238  ،239 ،
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242  ،290  ،363  ،429  ،455  ،465  ،472  ،480 ،
518 ،519 ،742 

 586، 126، 125، 77، ماعيلسهرابي، اس
 257، سيدزاده، سيد جليل

 409، 133، شجاعي كياسري، سيد حسن
 70، شجاعي، احمد

 496، 159، شرعي ، عبدالكريم
 100، 51، شريعتي ، محمد
 212، شريفيان، محسن

 438، شفيق ، حبيب اهللا 
، 115، 114، 87، 64، 15، شـــمخاني، علـــي

116  ،117  ،123  ،128  ،141  ،153  ،162  ،163 ،
164  ،169  ،170  ،175  ،176  ،183  ،184  ،185 ،
190  ،194  ،195  ،199  ،206  ،208  ،211  ،215 ،
235  ،238  ،243  ،250  ،254  ،255  ،259  ،260 ،
266  ،268  ،288  ،290  ،300  ،309  ،311  ،316 ،
317  ،318  ،332  ،341  ،342  ،365  ،370  ،373 ،
454 ،500 ،519 ،521 

 335، شمس ايكاني، علي
 367، جدشوشتري، م

 257، 239، شوشتري، نورعلي
، 146، 136، 125، 96، 77شــهبازي، علــي،  

154  ،157  ،160  ،165  ،205  ،217  ،222  ،260 ،
317 ،373 ،480 ،586 ،743 

 371، شهرزاد، محمد كريم 
 514، شهركي، غالمعلي

 382، 318، 124، 84، شيخ االسالم ، حسين
 491، شيرازي، سيد عبداهللا
 270، دصادقي آزاد، مسعو

  110، ) اهللا آيت(صافي گلپايگاني، 

 489، صالح آبادي، قربانعلي
 331، اصغر علی صامت،

، 681،  680،  518،  277،  270،  صانعي، حـسن  
710 

 63، صدرالسادات
 388، صدوقي، محمد علي

 468، صديقي، رسول
 280، صفاتي دزفولي، ايرج

 742، ) االسالم حجت(صفايي 
 257، صفايي پور، ارسالن

 314، ايي، ذبيح اهللاصف
 139، 84، صفري، لطيف
 304، صفريان، عباس

 540، صلواتي، فضل اهللا
، 256،  243،  153،  89 ،   صياد شيرازي، علـي   

276 ،313 ،742 ،743 
 212طاهري خرم آبادي، حسن، 

 370، 268، طاهري، رجبعلي
 97، طباطبائي، سيد محسن

 110، طباطبائي، صادق
 743، )تيمسار(ظهيرنژاد، 

 318، پور، محمد جواد صميعا
 84، پور، ابراهيم عباس

 554، عبدالعلي زاده، علي
 366، عبداللهي، خسرو
 61، )شهيد(عراقي، مهدي

، 361، 310، 250، 68، 58، عـــروج، خـــسرو
461 ،518 
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 159، عزيزي، احمد
، 295،  119،  112،  اهللا  عسگراوالدي، حبيـب  

438 ،533 
 719، 309، 290، 206، 187، عالئي، حسين

 711، 472، 158، عليزاده، سيد محمد
 145، عميد زنجاني، عباسعلي

 328، 309، غرضي، سيدمحمد
 262، غفاري، سليمان
 462، 76، غفاري، هادي

 119، فرد، حسن غفوري
 290، غالمپور، احمد
 284، 166، غمخوار، اكبر

 55، فاخري
، 372،  327،  الـدين   فاضل هرنـدي، محـي    

520 
 61، فاضل، ايرج

 501،  مسعودبخش، فرح
 484، پور، اسماعيل فردوسي

 130، پور، محمد فرض
 145، فروتن، حسين

ــا ــروزش، غالمرض ، 316، 170، 169، 117، ف
374 ،742 

ــد ــده، محم ، 140، 118، 99، 78، 62، فروزن
157  ،170  ،178  ،185  ،191  ،194  ،232  ،270 ،
437 ،447 ،466 ،480 ،484 ،554 ،742 

 363، فرهادي، محمد
 55، طاءاهللافضائلي، ع

 412، 67، فضلي، علي
 540، فقيه ايماني، سيدكمال

، 249، 242، 238، 221، 78، فالحيــان، علــي
253 ،317 ،365 ،375 ،420 ،455 ،480 ،518 

 531، 50، فلسفي، محمدتقي
 364، فوالدي، كورش

 129، حائري، مصطفي فومني
 212، 51، فهيم كرماني، مرتضي

، 193،  191،  140،  110،  فيروز آبادي، حسن  
205 ،343 ،373 ،416 ،447 ،455 ،472 ،518 

 80، قادري، مصطفي
، 345، 315، 176، 111، 56، قاســمي، مجيــد

358 ،414 ،477 ،512 ،548 ،553 
 170، 75، قاليباف، محمدباقر

 468، 443، قرائتي، محسن
 296، 288، قرباني، مرتضي

 80، قطميري، سيدحسين
 532، 318، پور اردبيلي، حسين كاظم

 190، 161، 15، كاظمي، احمد
 332، كاميار، علي

ــضي  ــي، مرت ، 246، 243، 204، 159، كتيرائ
257 

 539، كرباسچي، غالمحسين
 692، كروبي، فاطمه

، 145، 121، 98، 76، 51، كروبــي، مهــدي 
159  ،171  ،174  ،204  ،212  ،218  ،257  ،275 ،
285  ،314   ، 332  ،356  ،409  ،455  ،461  ،530 ،
692 ،693 

 79، 64، 59، 51، ي، فوادكريم
 429، 374، 316، 311، كالنتري، عيسي
 434، كالنتري، مختار
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 356، 59، كمالي، حسين
 513، 343، 306، كنگرلو، محسن

 317، كوثري، سيدعباس
 191، كوثري، محمداسماعيل

 506، 297، 259، 124، كياوش، سيدمحمد
 412، گرانمايه، احمد

 377، پور، علي اصغر گرانمايه
 71، پايگاني، سيدمحمدرضاگل

، 86، 62، 25، 23، الريجــاني، محمــدجواد
136  ،151  ،166  ،175  ،185  ،195  ،212  ،216 ،
225  ،226  ،234  ،241  ،246  ،249  ،254  ،255 ،
264  ،275  ،279  ،282  ،289  ،292  ،297  ،305 ،
311  ،330  ،337  ،370  ،373  ،381  ،417  ،449 ،
464 ،468 ،519 ،528 ،545 

 101، 42، دالهوتي ، سعي
 42، الهوتي، حسن
 322، 42، الهوتي، حميد
 42، الهوتي، سارا
 42، الهوتي، علي
 42، الهوتي، مونا

 742 ،)سرهنگ(لطفي، 
 202، 112، لطفيان، هدايت
 476، 366، 97، متكي، منوچهر

 417، 48، متوسليان، احمد
، 119،  118،  107،  مجتهد شبستري، محـسن   

271 
 388، مجيدي، محمدرضا

، 121،  75،  72،  43،  مي، سيدعلي اكبر  محتش
147  ،202  ،210  ،268  ،285  ،303  ،310  ،318 ،

423  ،435  ،473  ،474  ،492  ،668  ،677  ،678 ،
681 ،682 

 59، محجوب، عليرضا
 234، 55، محصولي، صادق

 433، محقر، علي
 711، اهللا محالتي، فضل

، 216،  112،  108،  20،  محالتي، محمدجعفر 
217 ،279 ،282 ،285، 287 ،292 ،303 ،499 

 458، محلوجي، حسين
 167، محمدزاده

 139، محمدي آذر مراد علي
، 145،  97،  75،  70  ،  محمدي ري شـهري،     

154  ،158  ،175  ،245  ،256  ،381 441  ،507 ،
529 ،684 ،700 ،704 ،705 

 80، محمدي سلسله دلفان
، 184،  158،  76،  محمدي عراقي، محمـود   

187  ،188  ،260  ،276  ،309  ،373  ،472  ،511 ،
712 

 407، محمدي گيالني، 
 350، 349 ،)االسالم حجت(محمدي

 516، محمديان، حبيب اهللا
 349، محمديان، علي كرم
 490، محمودي، ابوطالب

 428، مدرسي، سيدمحمدتقي
 270، 167 ، مرتضائي، 

 367، مرداني، نصراهللا
 702 ، مرعشي 

 ،  اكثر صفحات مرعشي، سيده عفت
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، 484،  310،  309،  178،  61 ،مرندي، عليرضـا  
502 

 212، 158، مشكيني، علي
 71، مصطفوي كاشاني، سيد احمد

 684، 683، 492، 260، مظاهري، طهماسب
ــد  ــاديخواه، عبدالمجي ، 331، 193، 61، مع

368 ،455 ،505 ،510 
 468، 382، معزالدين، محمد

 145، معماري، قاسم
، 108، 107، 72، 71، 68، معيــري، عليرضــا 

112 ،357 ،425 
 714، 707، 702، مقتدايي، مرتضي

 233، 161، مقدم، اصغر
 159، ملك آسا، كريم

، 145 ،   95،  ملك زادگان، محمـد حـسين     
295 ،381 ،447 ،528 
 80، پور، پرويز ملك

 380، منافي، هادي 
 80، منتجب نيا، رسول

، 101،  71،  50،  34،  25،  منتظري، حـسينعلي  
126  ،158  ،160  ،162  ،197  ،199  ،203  ،225 ،
230  ،277  ،280  ،285  ،325  ،332  ،343  ،372 ،
413  ،430    ،435  ،439  ،467  ،473  ،474  ،480 ،
516  ،518  ،529  ،530  ،532  ،533  ،557  ،588 ،
674 ،675 

 250، منصوري، جواد
 362، موحدي ساوجي، علي 

 265، موحدي قمي، 
 266، موحدي، محمدرضا

 130، موحدي، محمود
 489، موذن زاده، مصطفي

، 43،  41،  28،  موسوي اردبيلي، عبدالكريم  
60  ،85  ،100  ،110  ،112  ،178  ،185  ،186 ،

200  ،206  ،259  ،270  ،298  ،299  ،308  ،333 ،
334  ،335  ،336  ،364  ،416  ،467  ،478  ،487 ،
497  ،555  ،557  ،701  ،703  ،704  ،706  ،707 ،
714 ،739 

 434، موسوي تبريزي، سيد حسين
، 188،  ليموسوي جزايري، سيد محمـدع    

203 ،231 ،389 ،392 ،396 ،433 ،470 ،473 
، 63،  60،  هـا، سـيدمحمد     موسوي خوئيني 

118 ،465 ،702 ،707 ،714 
 221، 23، موسوي زادگان، 

 137، موسوي گرمارودي، علي
 485، 159، 62، موسوي الري، عبدالواحد

 78، الموسوي
، 280،  64،  62،  54،  موسوي، سراج الـدين   

327 ،465 ،686 
 417، 48، وي، سيد محسنموس

 48، موسوي، سيداحمد
، 18،  16 ،) نخست وزيـر  (موسوي، ميرحسين 

28 45  ،51  ،60  ،63  ،70  ،71  ،84  ،85  ،90  ،96 ،
98  ،108  ،123  ،124  ،128  ،130  ،134  ،136 ،

138  ،139  ،142  ،144  ،146  ،147  ،171  ،175 ،
186  ،191  ،192  ،193  ،203  ،204  ،207  ،210 ،
216  ،217  ،230  ،235  ،236  ،237  ،240  ،241 ،
242  ،258  ،260  ،264  ،266  ،268  ،271  ،279 ،
298  ،299  ،300  ،302  ،303  ،305  ،306  ،308 ،
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309  ،310  ،311  ،317  ،331  ،332  ،333  ،334 ،
335  ،336  ،340  ،343  ،358  ،410  ،413  ،442 ،
458  ،462  ،467  ،470  ،471  ،474  ،492  ،521 ،
534  ،553  ،554  ،579  ،655  ،658  ،659  ،673 ،
677  ،679  ،685  ،686  ،692  ،693  ،694  ،701 ،
711 ،726 ،728 ،729 ،739 

 417، موسويان، سيدحسين
 212، مومن، محمد

 469، مهاجراني، عطاءاهللا
 473، 404، 367، 268، مهاجراني، مسيح

 315، مهدوي كرماني، محمدباقر
، 708،  108،  81،  مهدوي كني، محمدرضـا   

709 
، 124، 71، 70 ،48، مهــدي نــژاد، فريــدون

161 ،289 ،317 ،357 ،435 ،463 
 531، مهديان، حسين

 489، مهرزاد صدقياني، قاسم
 514، مير، امير

، 404،  389،  232،  203،  ميردامادي، محـسن  
470 ،475 ،479 ،494 

، 303،  302،  300،  299،  29،  ميرزاده، حميـد  
310 ،315 ،330 ،336 ،357 ،378 

 440، ميرعماد، سيدضياء
 328، سيدكاظمميرولد، 

ــيروس  ــري، س ، 225، 222، 112، 108، ناص
240  ،241  ،245  ،254  ،261  ،264  ،267  ،315 ،
316 ،337 ،410 

 484، ناطق نوري، احمد

، 100،  62،  60،  ناطقي نـوري، علـي اكبـر      
118 ،145 ،159 ،260 ،340 ،386 ،681 ،682 

، 247،  194،  191،  140،  نامدار زنگنه، بيـژن   
316 ،361 

ــزاد  ــوي، به ، 178، 169، 146، 126، 124، نب
191  ،193  ،231  ،235  ،247  ،271  ،343  ،361 ،
388 ،399 ،403 ،442 ،457 

 407، نبوي، سيدمحمد حسين
، 318،  316،  315،  311،  نجفي، محمد علـي   

385 
، 272،  271،  242،  197،  نظران، محمد علـي   

372 ،449 ،465 ،472 
 236، نكويي، علي

ــسن  ــوربخش، مح ، 514، 485، 361، 201، ن
554 

، 201، 175، 160، 125، 27، نــوري، عبــداهللا
203  ،232  ،256  ،259  ،304  ،314  ،382  ،414 ،
423  ،461  ،485  ،494  ،518  ،548  ،549  ،711 ،
712 

 706، 700، 699، 697، 696، نيري، حسينعلي
 487، 438، نيري، سيدرضا
 306، نيك نژاد، رضا
 502، نيلي، مسعود

، 671،  476 ،382،  327،  واعظ طبسي، عباس  
672 

 345، واعظي، محمود
، 285، 121، وحيــد دســتجري، ســيف اهللا

448 ،480 
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، 240، 235، 175، 157، 146، وحيدي، احمد
250 ،280 ،284 ،742 

 433، والئي، عيسي
، 96، 62، 51، 25، 23، 14، واليتي، علي اكبر  

99  ،102  ،112  ،124  ،133  ،138  ،144  ،154 ،
155  ،174  ،175  ،185  ،204  ،217  ،220  ،234 ،
245  ،246  ،259  ،261  ،265  ،267  ،271  ،275 ،
276  ،282  ،291  ،294  ،302  ،303  ،308  ،309 ،
310  ،311  ،313  ،315  ،325  ،330  ،340  ،342 ،
344  ،346  ،365  ،368  ،388  ،404  ،411  ،413 ،
417  ،420  ،426  ،435  ،437  ،438  ،447  ،470 ،
476  ،477  ،484  ،491  ،497  ،503  ،514  ،515 ،
521  ،534  ،536  ،537  ،546  ،548  ،550  ،551 ،
557 ،666 ،727  

، 379، 354، 305، وهـــاجي، عبدالحـــسين
414 ،427 ،442 

 190، وهاجي، محمدجواد
 474، 369، 361، 254، 159،الويري، مرتضي

، 146،  62،  هادي نجف آبادي، محمدعلي   
335 ،532 

 529، هاشم زاده هريسي، هاشم
، 55، 54، 42، 16،هاشــمي بهرمــاني،  ياســر

56  ،57  ،58  ،59  ،61  ،62  ،72  ،75  ،76  ،101 ،
196 ،230 ،245 ،247 ،253 ،256 ،364 

 42، هاشمي بهرماني، احسان
 490، هاشمي بهرماني، احمد
 212، هاشمي بهرماني، طيبه 

 135، 42، هاشمي بهرماني، عليرضا
 135، 42، هاشمي بهرماني، عماد

ــائزه  ــاني، ف  ،151، 124، 42، هاشــمي بهرم
257 ،322 ،357 ،558 

، 101،  96،  62،  42،هاشمي بهرماني، فاطمـه   
118  ،124  ،135  ،151  ،157  ،201  ،259  ،276 ،
297  ،311  ،357  ،380  ،382  ،426  ،436  ،439 ،
467 ،476 ،480 ،491 ،492 ،546 ،558 ، 

 42، هاشمي بهرماني، فرشته
 42،هاشمي بهرماني، فواد
 42،هاشمي بهرماني، ليلي

، 46، 42، 38، 16، هاشمي بهرماني، محسن، 
48  ،56  ،57  ،72  ،80  ،106  ،134  ،135  ،140 ،

154  ،158  ،173  ،193  ،199  ،211  ،230  ،233 ،
245  ،261  ،328  ،330  ،339  ،383  ،424  ،441 ،
448 ،466 ،480 ،491 ،530 ،549 ،560 ،754 

ــاني، محمــد ، 158، 58، 44، هاشــمي بهرم
169 ،200 ،334 ،379 ،497، 498 ،702 

 284، هاشمي بهرماني، محمود
، 62،  58،  42،  16،  هاشمي بهرماني، مهـدي   

67  ،72  ،74  ،76  ،84  ،89  ،103  ،113  ،140 ،
196  ،205  ،230  ،238  ،239  ،245  ،247  ،253 ،
255  ،256  ،270  ،277  ،290  ،305  ،306  ،332 ،
342 ،367 ،509 

 42،هاشمي بهرماني، ياسين
 257، 135، 42،هاشمي پور، اعظم

 ، اكثر صفحات هاشمي رفسنجاني، اكبر
 265، هاشمي شاهرودي، سيد محمود

 306، هاشمي طبا، مصطفي
 71، هاشمي، سيد هادي

 189، 162، هاشمي، علي
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 173، هاشميان، بتول
ــسين  ــميان، ح ، 303، 196، 159، 145، هاش

456 ،489 ،530 ،756 
 379، هاشميان، رضا

، 379،  295،  212،  45،  هاشميان، شيخ محمد  
510 ،511 ،755 

 196، هاشميان، محمد
 196، هاشميان، مهدي

، 312،  295،  289،  هدايت زاده، سيد مجيد   
316 ،377 

 119، 118، 110، 97، يزدي، محمد
 159، يوسف پور، علي رحم

 
 

   هـا و    نام كسان، سازمان  
 مقامات خارجي

 
، 158،  49،  اتحاديه ميهني كردستان عراق   

187 
وزير امور خارجه وقت (ادوارد شوارد نادزه    

 618، 616، 535، 533، 32، 24 ،)شوروي
وزيـر امـور خارجـه اسـبق        (آندري گروميكو   

 567،  ،)شوروي
ــك ، 411، 363، 354، 353، 340، 108، اوپــ

427 ،478 
رئيس جمعيت اسـالمي    (برهان الدين رباني    

 477، 457، 451 ،)افغانستان

، 44،  25،  21،  17،  14،  13،  9،  8،  بعث عـراق  
55، 105  ،192  ،236  ،258  ،263  ،345  ،371 ،

372  ،418  ،593  ،719  ،720  ،721  ،723  ،724 ،
733 ،734 ،736 

، 394،  )نخست وزيـر پاكـستان    (بي نظير بوتو    
508 

) رئيس جمهوري بلغارسـتان   (تئودور ژيوكف   
، 408 ،553 

 570، )معاون وزير خارجه عراق(ترلد حدون 
اســقف كليــساي كــانتربري   (تــري ويــت  

 417، 388، 261، 174، 133، 48 ،)انانگلست
، 10،  )نخـست وزيـر تركيـه     (تورگوت اوزال   

61 ،71 ،97 ،306 
 ،)پدر، رئـيس جمهـوري آمريكـا      (جرج بوش   

381 ،478 
 573، 99 ،)وزير خارجه آمريكا(جرج شولتز 

، 124،  107،  78،  76،  33جنبش امل لبنـان،     
133  ،136  ،161  ،321  ،327  ،354  ،368  ،470 ،
474 ،484 ،491 ،497 

 ،)رئيس جمهوري اسبق آمريكا   (جيمي كارتر   
375  ،377  ،401  ،402  ،404  ،408  ،409  ،418 ،
420 ،424 

 ،)وزيـر خارجـه مـالزي     (حاج عمرابوالحسن   
556 

 471، 371 ،)رئيس جمهور سوريه(حافظ اسد 
، 107، 96، 78، 76، 33 حــزب اهللا لبنــان،  

110  ،121  ،124  ،133  ،136  ،161  ،174  ،321 ،
354، 357  ،368  ،372  ،435  ،470  ،471  ،474 ،
484 ،491 ،497 
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 49، حزب دمكرات كردستان عراق
  157 ،)رئيس جمهور مصر(حسني مبارك 

رئـيس مجلـس اعـالي      (حكيم، محمـد بـاقر      
، 511، 483، 452، 374، 345، 265، 259، )عراق
713 

دبيـر كـل سـازمان ملـل        (خاوير پرز دكوئيار    
، 51، 50، 24، 21، 20، 17، 11، 9، 8 ،)متحـــــد

58  ،59  ،86  ،108  ،112  ،129  ،151  ،154  ،216 ،
217  ،220  ،240  ،245  ،247  ،248  ،249  ،255 ،
256  ،258  ،269  ،279  ،282  ،287  ،292  ،303 ،
337 ،343 ،373 ،408 ،514 ،572 

 95 ،)از گروه ابوجهاد(خليل الوزير 
 ،) رئـيس جمهـور كنيـا     (دانيل آراپ مـويي     

388 ،389 
، 375،  )وزير امور خارجه فرانـسه    (روالن دوما   

503 ،504 
، 95 ،)رئـيس جمهـور آمريكـا     (رونالد ريگان   

103 ،104 ،128 ،148 ،212 ،566 ،571 
 ،)معاون وزير خارجه آمريكا (ريچارد مورفي   

566 ،567 
، 102 ،)نخـست وزيـر فرانـسه     (ژاك شيراك   

108 ،110 ،112 ،114 ،506 ،513 
، 22،  10 ،)منافقين(سازمان مجاهدين خلق    

57  ،60  ،175  ،176  ،177  ،178  ،179  ،183 ،
192  ،221  ،233  ،234  ،235  ،236  ،237  ،238 ،
239  ،240  ،241  ،243  ،245  ،247  ،250  ،253 ،
257  ،268  ،285  ،365  ،366  ،381  ،384  ،407 ،
426  ،485  ،503  ،518  ،570  ،575  ،576  ،722 ،
723 

، 20،  15،  14،  10،  9،  8،  سازمان ملل متحـد   
23  ،47  ،48  ،51  ،100  ،108  ،203  ،237  ،240 ،

241  ،246  ،254  ،259  ،260  ،275  ،276  ،279 ،
284  ،291  ،297  ،342  ،419  ،420  ،499  ،583 ،
586 ،594 

ــادي  ــعدون حم ــشاور ارشــد سياســت  (س م
 246 ،)خارجي عراق

نويـسنده مرتـد كتـاب آيـات        (سلمان رشدي   
، 527،  522،  519،  518،  515،  32،  31 ،)شيطاني

530  ،531  ،532  ،534  ،536  ،540  ،542  ،544 ،
546 ،547 ،548 ،549 ،551 ،552 ،555 ،557 

، 11شوراي امنيت سـازمان ملـل متحـد،       
13  ،17  ،24  ،47  ،48  ،108  ،112  ،129  ،144 ،

175  ،185  ،187  ،188  ،204  ،211  ،219  ،221 ،
222  ،236  ،241  ،243  ،279  ،287  ،342  ،499 ،
509 ،575 ،594 

رئــيس ( شــيخ محمــد مهــدي شــمس اهللا
 435 ،)مجلس اعالي لبنان

وزيـر خارجـه    (صاحب زاده يعقوب خـان      
 550، 385 ،)پاكستان

، 13، 11 ،)رئيس جمهور عراق( صدام حسين 
17  ،20  ،23  ،24  ،25  ،47  ،50  ،55  ،108  ،116 ،

124  ،126  ،153  ،157  ،165  ،168  ،183  ،191 ،
230  ،236  ،241  ،242  ،249  ،254  ،257  ،280 ،
289  ،295  ،303، 306  ،321  ،371  ،374  ،438 ،
514  ،570  ،577  ،578  ،589  ،654  ،719  ،720 ،
722 ،723 ،724 ،725 ،733 ،734 ،746 

ــز ــارق عزي ــذاكرات  ( ط ــراق در م ــده ع نماين
 282، 276 ،)صلح
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عـضو شـوراي انقـالب      (طه ياسـين رمـضان      
 570، 568، 98 ،)عراق

معاون فرمانـده كـل نيروهـاي     (عدنان خيراهللا   
 168 ،)فاع عراقمسلح و وزير د

 453 ،)وزير خارجه سوريه(فاروق الشرع 
، 103،  )رئيس جمهور فرانـسه   (فرانسوا ميتران   

114 ،478 ،504 ،567 
رئــيس جمهــور  (كــارلوس آنــدرس پــرس

 478 ،)ونزوئال
ــديقي   ــيم ص ــسلمانان  (كل ــان م ــيس پارلم رئ

 138، 137 ،)انگلستان
صــدر هيــأت رئيــسه (گوربــاچف، ميخائيــل 

، 384، 383، 148، 139، 32، 24 ،)اتحاد شوروي
424  ،426  ،440  ،442  ،464  ،467  ،468  ،473 ،
545  ،611  ،612  ،613  ،614  ،616  ،617  ،618 ،
619 ،715 ،716 ،717 ،718 

 179، )نخست وزير كره شمالي(لي گون مو 
، )نخــست وزيــر انگلــستان(مارگــارت تــاچر 

111 ،262 ،545 
 ،)نخست وزير پاكـستان   (محمدخان جونجو   

71 
ــ ــارزاني م ــرات   (سعود ب ــزب دمك ــر ح رهب

 377 ،)كردستان عراق
، 570،  )رهبر سـازمان منـافقين    (مسعود رجوي   

575 
، 431، 332 ،)رئيس جمهور ليبي(معمر قذافي 

447 
 437، 358، 97 ،)پادشاه عربستان(ملك فهد 

 ،)رهبر حزب اهللا لبنـان    (موسوي، سيد عباس    
124 
 47، )سازمان دفاعي آتالنتيك شمالي(ناتو 

وزيـر خارجـه آلمـان      (هانس ديتريش گنشر    
 426، 417، 371، 154 ،)غربي

 567 ،)وزير دفاع آمريكا(واين برگر 
ــسف  ــر خارجــه شــوروي (وورنت ، )معــاون وزي

220 ،255 
، 339،  )رئـيس مجلـس سـيرالئون     (ويليام كنته   

340 ،343 
ــات   ــر عرف ــبخش  (ياس ــازمان آزادي ــر س رهب

 732، 419، 392 ،)فلسطين
، 262،  )وزير خارجه عمان  (يوسف بن علوي    

305 
 
 

 ها       مكان     
 

، 290،  207،  206،  203،  105،  67،  10،  آبادان
291 ،393 ،399 ،404 ،411 ،546 ،570 

 418، 408، 188، اتريش
 11، اراك

 520، آرژانتين
 11، اروميه

ــد رود ، 291، 290، 285، 87، 26، 25، ارونــ
292 ،303 ،304 ،316 

 363، اسپانيا
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، 103،  99،  48،  )رژيم صهيونيستي (ل  اسرائي
124  ،246  ،321  ،357  ،392  ،433  ،440  ،503 ،
577 ،733 ،734 ،735 

، 234،  233،  170،  22،  11،  اسالم آباد غـرب   
235  ،236  ،237  ،239  ،240  ،241  ،243  ،265 ،
349 ،352 ،696 ،722 

ــفهان ، 125، 82، 78، 70، 67، 18، 11، 8، اصـ
136 ،396 ،537 ،540 ،541 ،542 ،543 ،544 

 440، آفريقاي جنوبي
، 139، 136، 133، 34، 33، 32، 24، افغانــستان

226  ،314  ،381  ،384  ،385  ،413  ،426  ،448 ،
457 ،477 ،491 ،521 ،614 ،618 ،619 

 356، )شرقي(آلمان
ــان ــي(آلم ، 165، 154، 122، 106، 60، )غرب

245  ،333  ،342  ،365  ،371  ،417  ،420  ،426 ،
427 ،468 ،546، 723 

، 17،  14،  13،  12،  )ايـاالت متحـده   (آمريكا  
24 ،48 ،49 ،78 ،84 ،85 ،86 ،88 ،89 ،94 ،97 ،
98  ،102  ،103  ،104  ،105  ،108  ،118  ،121 ،

122  ،125  ،127  ،128  ،129  ،133  ،151  ،162 ،
166  ،188  ،195  ،197  ،200  ،200  ،202  ،206 ،
210  ،211  ،212  ،218  ،219  ،221  ،237  ،245 ،
247  ،248، 249  ،250  ،255  ،256  ،259  ،264 ،
267  ،269  ،289  ،290  ،294  ،304  ،311  ،314 ،
321  ،325  ،371  ،375  ،385  ،392  ،402  ،417 ،
419  ،420  ،447  ،448  ،465  ،499  ،504  ،514 ،
518  ،519  ،532  ،534  ،566  ،567  ،571  ،573 ،
575  ،579  ،582  ،589  ،595  ،622  ،625  ،626 ،
654  ،657  ،674  ،675  ،689  ،723  ،724  ،725 ،
736 

 392، 145، اندونزي
 233، 11، انديمشك
، 111،  88،  86،  71،  70،  48،  32،  13،  انگلستان

112  ،133  ،134  ،137  ،138  ،151  ،165  ،173 ،
174  ،175  ،245  ،262  ،263  ،277  ،289  ،311 ،
325  ،337  ،344  ،345  ،382  ،417  ،468  ،504 ،
515  ،519  ،532  ،534  ،536  ،537  ،545  ،547، 
548 ،551 

ــواز ، 207، 205، 186، 166، 140، 89، 10، اه
220  ،226  ،230  ،232  ،291  ،369  ،374  ،389 ،
394 ،396 ،400 ،720 

 539، 514، 463، 129، ايتاليا
 93، 90، ايذه
، 70،  26،  20،  17،  15،  14،  13،  12،  10،  ايران

76  ،95  ،98  ،99  ،103  ،105  ،111  ،122  ،125 ،
126  ،127  ،133  ،134  ،136  ،142  ،166  ،167 ،
172  ،174  ،175  ،177  ،179  ،185  ،188  ،191 ،
192  ،194  ،201  ،202  ،203  ،208  ،210  ،211 ،
216  ،218  ،219  ،220  ،221  ،222  ،229  ،233 ،
237  ،242  ،243  ،245  ،246  ،247  ،248  ،249 ،
254  ،255  ،257  ،258  ،259  ،262  ،264  ،265 ،
269  ،276  ،279  ،280  ،282  ،287  ،289  ،294 ،
305  ،331  ،332  ،333  ،334  ،336  ،345  ،353 ،
362  ،371  ،372  ،382  ،384  ،392  ،399  ،402 ،
418  ،426  ،428  ،488  ،492  ،501  ،527  ،537 ،
540  ،546  ،547  ،548  ،552  ،560  ،566  ،567 ،
568  ،569  ،570  ،571  ،572  ،573  ،575  ،582 ،
583  ،584  ،585  ،586  ،587  ،588  ،589  ،590 ،
591  ،595  ،615، 618  ،622  ،626  ،627  ،628 ،
652  ،654  ،657  ،717  ،719  ،720  ،721  ،722 ،
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723  ،724  ،732  ،733  ،734  ،736  ،751  ،752 ،
754  
 353، 349، 348، 347، 233، 177، 11، ايالم
 11، بانه

 382، 367، 130، 129، 88، 82، 13، بحرين
 130، برزيل

 11، بروجرد
ــداد  ــراق(بغ ، 178، 124، 90، 78، 70، 9، )ع

282 ،321 ،337 ،569 
 553، 408، بلغارستان
 196، بندرعباس

 11، بهبهان 
 407، 14، 11، بوشهر

ــروت  ــان(بي ، 160، 133، 124، 73، 60، )لبن
247 ،325 

، 394، 385، 370، 304، 289، 269، پاكــستان
423 ،476 ،492 ،500 ،508 ،550 
 487، 128، 115، 11، پاوه

 82، 79، 78، 77، )عراق(پنجوين 
 238، 22، تاكستان

 70، 22، 18، 11، تبريز
، 392،  377،  366،  365،  357،  260،  76،  تركيه

425 ،476 ،492 
 233، 22، تنگه پاتاق
ــران ، 45، 44، 23، 22، 18، 15، 10، 9، 8، تهـ

46 ،51 ،68 ،70 ،71 ،76 ،78 ،81 ،82 ،83 ،84 ،
85  ،118  ،122  ،142  ،171  ،174  ،178  ،185 ،

235  ،237  ،238  ،240  ،243  ،246  ،263  ،272 ،
291  ،322  ،346  ،354  ،386  ،444  ،471  ،475 ،

504  ،511  ،515  ،525  ،533  ،546  ،565  ،582 ،
667 ،691 ،711 ،722 ،723 

ــر ، 403، 340، 325، 94، 84، 80، 33، الجزايـ
528 

 494، چكسلواكي
ــين ، 315، 305، 289، 268، 166، 16، 13، چـ

330  ،331  ،339  ،340  ،388  ،435  ،447، 473 ،
547 

، 44،  20،  18،  17،  14،  13،  8،  )عـراق (حلبچه
45 ،46 ،47 ،49 ،50 ،51 ،58 ،59 ،60 ،62 ،67 ،
74  ،75  ،79  ،84  ،87  ،100  ،108  ،114  ،116 ،

163  ،180  ،184  ،190  ،201  ،206  ،208  ،565 ،
571 ،593 ،595 ،745 

 519، 489، 476، 386، 355، خراسان
 235، 11، خرم آباد

، 220، 207، 206، 203، 89، 11، خرمـــــشهر
221  ،226  ،230  ،232  ،290  ،291  ،393  ،404 ،
488  ،546  ،552  ،570  ،573  ،574  ،720  ،721 ،
722 

ــارس ــيج ف ، 50، 49، 47، 14، 12، 11، 7، خل
86  ،87  ،88  ،89  ،94  ،95  ،98 ،103 ،104 ،122 ،

125  ،127  ،142  ،151  ،179  ،185  ،200  ،211 ،
219  ،229  ،246  ،259  ،270  ،275  ،282  ،291 ،
306  ،333  ،346  ،353  ،412  ،418  ،533  ،535 ،
566  ،568  ،571  ،582  ،587  ،618  ،622  ،625 ،
723 

 85، 59، خور عبداهللا
ــتان ، 209، 207، 203، 200، 93، 21، خوزسـ

226  ،232  ،279  ،315  ،327  ،386  ،389  ،392 ،
394 ،400 ،470 ،478 ،479 ،575 ،720 ،723 
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، 230،  170،  164 ،140،  116،  67،  10،  دزفول
395 ،396 ،404 

، 332، 298، 215، 208، 206، 183، دهلـــران
483 

، 754، 489، 303، 212، 45، 42، رفــــسنجان
755 ،756 

 116، روانسر
، 514، 513، 362، 255، 129، 17، رومــــاني

521 ،539 ،548 
 365، زابل

 500، زاهدان
 11، زنجان

، 74، 54، 50، 8، )عــراق(سـد دربنــديخان  
115 ،192 

 722، 575، 338، 239، 22، 11، سرپل ذهاب
 20، 18، 17، 11، سردشت

ــليمانيه  ــراق(س ، 122، 115، 78، 74، 49، )ع
123 ،124 ،127 ،566 

 237، 113، 11، سنندج
، 265، 138، 136، 133، 124، 96، 80، ســوريه

327  ،345  ،368  ،370  ،371  ،374  ،453  ،471 ،
733 

 404، 395، سوسنگرد
 338، 233، 226، سومار

 457، 386، 384، سيستان و بلوچستان
، 142، 140، 139، 138، 136، 87، شـــــلمچه

166  ،172  ،179  ،188  ،226  ،230  ،237  ،569 ،
570 ،590 ،591 ،745 

، 47،  32،  31،  24،  23،  13،  )روسيه(شوروي  
59  ،86  ،133  ،134  ،136  ،139  ،151  ،160 ،

210  ،220  ،226  ،243  ،255  ،275  ،314  ،356 ،
381، 383  ،384  ،411  ،412  ،420  ،421  ،423 ،
426  ،433  ،434  ،437  ،440  ،448  ،464  ،468 ،
475  ،491  ،533  ،535  ،540  ،548  ،550  ،569 ،
611  ،616  ،617  ،619  ،626  ،654  ،657  ،689 ،
715 ،717 ،723 ،724 

 402، 366، 107، 11، شيراز
، 24، 21، 20، 14، 13، 11، 10، 8، 7، عــــراق

25 ،26 ،44 ،45 ،46 ،49 ،50 ،51 ،57 ،59 ،62 ،
67 ،68 ،74 ،75 ،77 ،78 ،82 ،83 ،84 ،85 ،87 ،
88  ،89  ،90  ،105  ،107  ،115  ،116  ،118  ،121 ،

125  ،126  ،127  ،128  ،130  ،134  ،135  ،139 ،
140  ،149  ،153  ،157  ،160  ،165  ،166  ،167 ،
172  ،177  ،179  ،186  ،188  ،190  ،191  ،203 ،
204  ،208  ،209  ،210  ،216  ،218  ،219  ،220 ،
222  ،226  ،229  ،233  ،236  ،239  ،240  ،244 ،
245  ،246  ،248  ،249  ،254  ،257  ،259  ،268 ،
269  ،271  ،275  ،276  ،277  ،279  ،280  ،282 ،
284  ،285  ،287  ،289  ،290  ،291  ،297  ،303 ،
304  ،306  ،309  ،311  ،322  ،333  ،340  ،342 ،
353  ،364  ،373  ،374  ،389  ،407  ،410  ،412 ،
417  ،418  ،425  ،488  ،499  ،501  ،533  ،546 ،
552  ،565  ،567  ،568  ،569  ،570  ،571  ،573 ،
574  ،575  ،576  ،577  ،582  ،584  ،585  ،586 ،
588  ،591  ،591  ،594  ،595  ،618  ،622  ،719 ،
721 ،722 ،724 ،725 ،733 ،736 ،751 ،752 

، 122، 100، 99، 75، 64، عربــستان ســعودي
130  ،210  ،262  ،263  ،305  ،333  ،336  ،340 ،
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346  ،358  ،363  ،364  ،385  ،514  ،532  ،550 ،
577 ،625 

 514، 262، عمان
ــاو  ــراق(ف ، 89، 87، 86، 85، 74، 14، 12، )ع

90  ،94  ،95  ،98  ،101  ،105  ،124  ،125  ،126 ،
139  ،142  ،166  ،188  ،243  ،566  ،567  ،568 ،
569  ،586  ،588  ،589  ،590  ،591  ،719  ،745 ،
746 
، 151،  134،  133،  114،  108،  103،  13،  هفرانس

167  ،175  ،325  ،333  ،343  ،371  ،377  ،382 ،
399 ،503 ،504 ،506 ،509 ،595 ،723 

 240، 232، 21، فالجه
، 433،  418،  417،  392،  95،  78،  33،  فلسطين

443 ،444 ،621 ،732 ،733 ،734 ،735 
 80، 77، 72، 68، قبرس

، 164،  161،  14،  21،  )اهواز(قرارگاه گلف   
166 ،187 ،231 ،232 ،268 ،290 ،291 ،399 

 381، 342، 338، 244، 226، قصرشيرين
، 93، 82، 76، 71، 70، 67، 18، 111، 8، قــــم

160  ،161  ،201  ،279  ،317  ،324  ،325  ،331 ،
332 ،467 ،520 ،619 

 400، 399، 26، كارون
 382، 175، 151، 134، كانادا
 344، 343، 70، كرج

ــر  ــتان ع ، 185، 137، 127، 12، 9، اقكردس
190 

 528، 367، 269، كردستان
 386، كرمان

ــشاه  ــاختران(كرمان ، 170، 116، 22، 11 ، )ب
179  ،190  ،220  ،221  ،233  ،235  ،236  ،240 ،
245 ،347 ،348 ،352 ،353 ،722 

 722، 575، 242، 241، 237، 232، 22، كرند
 388، 297، كره جنوبي
 531، 520، 451، 176، 166، 16، كره شمالي

 483، 463، كنيا
، 75، 74، 71، 70، 68، 67، 59، 12، كويــــت

77  ،78  ،80  ،84  ،86  ،89  ،122  ،130  ،206 ،
210  ،305  ،333  ،374  ،382  ،399  ،491  ،577 ،
625 ،724 ،725 

 338، 233، 231، 11، گيالن غرب
، 108، 107، 103، 95، 80، 67، 48، 43، لبنــان

110  ،114  ،133  ،154  ،161  ،174  ،245  ،265 ،
284  ،321  ،333  ،346  ،353  ،357  ،368  ،370 ،
372  ،375  ،402  ،413  ،426  ،433  ،435  ،470 ،
472 ،484 ،496 ،497 ،503 ،732 ،733 ،734 

 435، 434، 433، 432، 429، 129، لهستان
 733، 465، 457، 442، 429، 265، 33، ليبي

، 163،  123،  87،  74،  50،  49،  )عراق(ماؤوت  
170 ،184 ،746 

 494، 296، 8، مازندران
 556، 423، مالزي
 477، 67، ماهشهر

 522، 365، 364، مجارستان
 113، 74، مريوان

 477، 11، مسجد سليمان
 327، 72، 70، 67، مشهد
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ــران ، 177، 176، 175، 90، 87، 14، 12، مهــ
178  ،180  ،183  ،184  ،220  ،221  ،342  ،483 ،
522 ،525 

 115، نوسود
 284، 279، 211، 45، )روستا(نوق

 408، نيجريه
 370، 9، نيروگاه بوشهر

، 204،  154،  85،  20،  17،  )آمريكا(نيويورك  
245 ،304 ،311 ،325 ،333 ،337 

 386، هرمزگان
 240، 238، 184، 113، 22، 11، همدان

 423، 385، 254، هند
 401، ياسوج

 552، 534، 532، 522، 514، 411، يوگسالوي
 
 

 جي هاي خار رسانه     
 

، 153، 125، )خبرگــزاري(آسوشــيتدپرس 
185 ،389 ،416 ،464 ،534 ،536 ،551 ،585 

، 118،  116،  47،  44،  )راديـو (بي بـي سـي      
126  ،135  ،153  ،166  ،168  ،174  ،188  ،190 ،
204  ،206  ،237  ،245  ،247  ،257  ،276  ،291 ،
317  ،331  ،362  ،394  ،399  ،426  ،470  ،471 ،
474  ،519  ،527  ،529  ،545  ،548  ،556  ،582 ،
589 

 282، 174، )روزنامه(تايمز لندن 
 162، )آمريكا(تلويزيون سي بي، اس 

، 418، 372، 229، 153، خبرگــزاري آلمــان
488 ،507 ،552 ،587 

 165، 153، خبرگزاري عراق
 165، 153، خبرگزاري عراق

، 202،  178،  153،  110،  خبرگزاري فرانـسه  
219 ،308 ،503 ،504 ،532 

 153، ي كويتخبرگزار
، 325،  263،  172،  153،  104،  راديو اسرائيل 

336 ،386 ،394 ،402 ،473 ،501 
 165، راديو بغداد

، 162، 153، 116، 46،  راديو صداي آمريكـا   
166  ،168  ،206  ،208  ،237  ،246  ،247  ،294 ،
333 ،394 ،427 ،430 ،535 ،547 ،584 

، )رژيـم صهيونيـستي   (ها آرتـص      روزنامه
142 

، 267،  243،  203،  153،  )برگزاريخ(رويتر  
345 ،492 

روزنامـه  (فرانكفورتر آلگمانيه مايتونـگ     
 546، 302، )آلمان

 467، 292، 122، كريستين ساينس مونيتور
 153، 111، )روزنامه(لوموند ديپلماتيك 

 570، 565، 333، 212، 197، نيويورك تايمز
، 197،  153،  99،  )روزنامـه (واشنگتن پست   

246 ،502 ،565 
 246، )روزنامه(وال استريت ژورنال 

، 153، 104، )خبرگـــزاري(يونايتـــدپرس 
289 ،353 ،549 
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ــازما ــا و  ن س ــا، نهاده ه
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 553بانك مركزي، 
، 288،  193،  61،  بنياد تاريخ انقالب اسالمي   

331 ،368 ،455 ،510 
، 685،  683،  525،  260،  101،  بنياد مستضعفان 

692 
، 81، 76، 63، 60،  روحانيــت مبــارزجامعــه

83  ،97  ،98  ،100  ،107  ،108  ،111  ،112  ،118 ،
271 ،420 ،465 ،556 

، 107، 106، 104، دانــشگاه آزاد اســالمي 
261 ،297 ،363 ،385 ،393 ،503 ،511 

 297، 118، دفتر تحيكم وحدت
، 134، 128، 21، ستاد كل نيروهـاي مـسلح   

146  ،147  ،148  ،149  ،153  ،154  ،157  ،158 ،
161  ،175  ،176  ،184  ،185  ،193  ،194  ،197 ،
199  ،200  ،201  ،203  ،205  ،206  ،207  ،211 ،
216  ،217  ،225  ،226  ،229  ،230  ،246  ،258 ،
259  ،265  ،266  ،269  ،280  ،284  ،314  ،332 ،
343  ،428  ،454  ،465  ،472  ،500  ،518  ،571 ،
579 ،653 ،677 ،741 ،742 ،749 

 285، 277، سد پانزده خرداد
 410، 378، 105، 101، شركت مترو

، 135،  113،  71،  70،  42،  19،  شوراي نگهبان 
142  ،159  ،204  ،215  ،217  ،266  ،364  ،407 ،
556 ،649 ،650 ،664 ،667 ،669 ،670 ،707 

، صداوسيماي جمهوري اسـالمي ايـران     
16  ،21  ،89  ،142  ،217  ،235  ،237  ،277  ،288 ،

431 ،497 ،498 ،531 ،687 ،702 ،703 ،707 
، 261، 249، 24،  الجزايــر1975قــرارداد 

284 ،303 ،484 ،751 
، 13،  11،  9،  )شوراي امنيت  (598قطعنامه  

16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،23  ،25  ،129  ،209 ،
212  ،213  ،216  ،218  ،219  ،221  ،222  ،236 ،
239  ،242  ،246  ،248  ،250  ،254  ،256  ،260 ،
261  ،262  ،263  ،268  ،275  ،276  ،279  ،280 ،
287  ،291  ،294  ،295  ،338  ،362  ،399  ،408 ،
417  ،418  ،439  ،499  ،572  ،573  ،575  ،620 ،
627 ،629 ،716 ،719 ،720 ،722 ،724 

، 212،  207،  204،  مجلس خبرگان رهبـري   
213 ،215 ،217 ،471 

، 83،  72،  68،  19،  مجلس شـوراي اسـالمي    
101  ،104  ،117  ،118  ،119  ،121  ،125  ،126 ،
127  ،128  ،133  ،135  ،137  ،138  ،142  ،144 ،
145  ،146  ،147  ،148  ،153  ،157  ،158  ،162 ،
173  ،175  ،176  ،177  ،192  ،200  ،201  ،204 ،
215  ،216  ،217  ،223  ،243  ،247  ،249  ،253 ،
259  ،260  ،264  ،284  ،288  ،289  ،296  ،299 ،
305  ،306  ،312  ،314  ،317  ،324  ،328  ،330 ،
335  ،336  ،337  ،338  ،345  ،355  ،361  ،363 ،



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
800  1367                     هاشمي رفسنجاني 

368  ،372  ،380  ،382  ،385  ،388  ،403  ،407 ،
408  ،409  ،413  ،420  ،427  ،430  ،444  ،449 ،
453  ،462  ،465  ،471  ،475  ،476  ،478  ،479 ،
490  ،505  ،509  ،515  ،516  ،520  ،521  ،529 ،
536  ،552  ،553  ،554  ،555  ،557  ،565  ،583 ،
587  ،641  ،649  ،650  ،659  ،664  ،667، 668 ،
694 ،695 ،736 ،739 

، 30،  29،  مجمع تشخيص مـصلحت نظـام     
41  ،68  ،70  ،80  ،98  ،106  ،108  ،138  ،160 ،

204  ،220  ،258  ،266  ،289  ،300  ،302  ،303 ،
310 ،317 ،328 ،336 ،339 ،343 ،354 ،364 ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

373  ،377  ،381  ،388  ،408  ،418  ،430  ،436 ،
443  ،453  ،458  ،461  ،463  ،469  ،470  ،514 ،
522  ،532  ،537  ،550  ،650  ،655  ،664  ،665 ،
676 ،677 ،680 ،694 

، 81، 76، 63، 6، مجمــع روحــانيون مبــارز
83 ،98 ،119 ،271 ،420 ،465 ،556 

 136، 126، نهضت آزادي
، 24،  14،  12،  )ايـران (هواپيماي ايربـاس    

195  ،196  ،197  ،199  ،200  ،201  ،206  ،211 ،
222 ،249 ،571، 674 ،723 
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