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 بود پیشگیری و بینیپیش قابل عراق و ایران جنگ
 

 ۱ -یزدی ابراهیم با گووگفت
 

 احتمال اطالعاتی، برآوردهای که بود انقالب امور در وزیرنخست معاون هنوز یزدی ابراهیم

 خارجه امور وزارت به وقتی که شد آن اشنتیجه و کرد تقویت را ایران به عراق نظامی حمله

 جنگ یزدی .داد ارقر کار دستور را عراق نظامی تهاجم با مقابله برای پیشگیرانه دیپلماسی رفت،

 کنشگر نهات بازرگان دولت است معتقد ولی داندمی پیشگیری و بینیپیش قابل را ایران با عراق

 به که ستا یزدی ابراهیم با تفصیلی وگویگفت نخست بخش خوانیدمی آنچه. نبود روابط این

 هب حمله ایبر حسین صدام دولت اقدامات و اهداف از اطالع کسب برای بازرگان دولت منابع

 .پردازدمی جنگ رسمی آغاز از قبل یکسال ایران،

*** 

 ایران بین مرزی هایدرگیری ۱۳۳۱ اسفند از شوید، خارجه وزارت وارد شما اینکه از پیش

 انهب نزدیکی در سیرین منطقه مسکونی هایخانه بمباران در چنانکه بود شده آغاز عراق و

 مسئولیت ایران، دولت به رسمی یادداشتی در عراق دولت چند هر. شدند کشته نفر ۱۳

 دو مرزهای ،۳۵ شهریور در جنگ رسمی آغاز تا اما پذیرفت را ایران مرزی دهات بمباران

 از ایپیشگیرانه اقدامات رفتید، خارجه وزارت به شما که ۳۵ فروردین. بود ناآرام کشور

 از شما ارزیابی د؟دادی انجام مرزی هایدرگیری از جلوگیری برای دیپلماتیک جهت

 کردید؟می حس را جنگ بوی بود؟ چه اششرقی مرزهای در عراق نظامی تحرکات

 گلیسان آمریکا، که بودیم باور این بر داشتیم، جهان هایانقالب سایر دربارۀ که ایمطالعه با ما

 .دارندنمی رب ما سر از دست راحتی این به بودند، العنانمطلق ایران در سال 21 که اسرائیل و

 ره و بودند کرده بینیپیش را ایران انقالب هاآن که است این از حاکی تاریخی شواهد تمام

 که دکنن منحرف را انقالب نتوانستند، اگر و کنند جلوگیری انقالب وقوع از که کردند کاری

 این که بود این نرسید هاخیلی ذهن به که رسیدمی باید ما ذهن به که چیزی اولین. نشدند موفق
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 هس ها،کشور سایر تجربه اساس بر داشت؟ خواهند ایران برای ایبرنامه چه آینده در دولت سه

 بلوا و آشوب ایجاد اول، سناریوی. کردند اجرا هم را سه هر که بودیم کرده بینیپیش را سناریو

 نگاه را انقالب اول سال دو هایروزنامه اگر. بود Destabilization یا ثباتیبی ایجاد منظور به

 هاشوبآ این. باشد نبوده آشوب مملکت این از اینقطه در که نیست روزی هیچ بینیدمی کنید،

 و کنندمی سقوط و بیایند بر آن مهار عهدۀ از توانندنمی جدید حاکمان که بود فرضپیش این با

 تدس از را شانردمیم پایگاه آن نتیجۀ در و زنندمی سرکوب به دست خودشان بقای برای یا

 هایرتقد به متوسل خودشان بقای و حفظ برای یا کنندمی سقوط یا صورت این در که دهندمی

 شکلم این دنیا هایانقالب همۀ تقریباً که است بیرون از حمله دوم، سناریوی. شوندمی بیرونی

 و انقالب از رخاستهب جدید هاینهاد در نفوذ سناریو سومین. روسیه و کوبا مانند داشتند، را

 هب توجه با ما. شدند مراکز این وارد ناشناخته عناصر از برخی که است گیریتصمیم مراکز

 کشوری چه اما شد، خواهد حمله ایران به که بودیم کرده بینیپیش 1۵ اسفند در دوم، سناریوی

 کند؟ هحمل ما به که بود وضعیتی در و داشت را آن توان پاکستان آیا بود؟ داوطلب حمله برای

 در مه شوروی. بود درگیری دچار خودش هم افغانستان. بود روشن دالیلش. خیر گفتیم،می ما

 ترکیه و کاآمری. گرفتمی در بزرگتر جنگی که چرا کند، حمله ایران به بخواهد که نبود وضعیتی

 کرده بینیپیش ختاری آن در که کشوری تنها. نبودند احتمالی کنندگانحمله جزو ما نظر از هم

 هایبهانه و هاادعا هم و دارد نفت درآمد هم چون بود، عراق کرد، خواهد حمله ایران به بودیم

 .داشت حمله برای خوبی

 گیریپیش و بینیپیش قابل جنگ بنابراین کردیم، مطرح را ایران به عراق حمله 1۵ اسفند از ما

 که اسفندماه رد دلیل همین به. نظامی نظر از نه و بود پیشگیری قابل دیپلماسی نظر از البته. بود

 ریوزینخست در من. کردیم احضار را تهران در عراق سفیر الیاسین، آقای داد، رخ هادرگیری آن

 ماش انقالب طرفدار خودم من آقا گفت کردیم، صحبت الیاسین با بازرگان مرحوم و من. بودم

 پیروزی سبتمنا به خمینی آقای برای تبریکی پیام رالبک حسن آقای گفت کرد، گله بعد. هستم

 موهن یخیل ایشان پیام به پاسخ ولی است، روابط حسن راستای در که است فرستاده انقالب
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 در که پاسخی. داد نشان ما به را پاسخ الیاسین نشده، داده پاسخی چنین خیر، گفتیم ما. است

 آن در یکس یک جایی، یک. بود متفاوت بودند، دهفرستا که اینامه با بود شده منتشر هاروزنامه

 .کنم باز را آن که ندارم قصد من االن. بود کرده تصرف و دخل پاسخ

 بود؟ نامه آن از ترمنعطف بود، شده منتشر هاروزنامه در که متنی

 لب مینیخ یآقا اگر گفتیم و کردیم صحبت هم با ما بعد. اندفرستاده ما برای را این گفت. بله

. کنید درست را موضوع بروید و نیست نفعتان به این خاست، برخواهند عراق شیعیان کند، تر

 پذیرفت. کرد تاسف اظهار حادثه این وقوع از و داد رسمی یادداشت ایران دولت به عراق دولت

 توقعی هچ دیپلماتیک روابط در. کند جبران را شده وارد خسارات کرد موافقت و کرده اشتباه که

 ار درگیری این دیگری نیت و قصد با و عمداً عراق که کردیممی اصرار ما اگر داشت؟ توانمی

 و ستا کرده اشتباه پذیردمی مقابل دولت که وقتی ولی. شدیممی جنگ وارد باید کرده، شروع

 و،قگح جمشید دکتر آقای آن از پس. باشد کافی ما برای باید دیگر کنم،می جبران گویدمی

 از مایندگین به سلیمانیه استاندار با ایران دولت نماینده عنوان به غربی آذربایجان وقت استاندار

 برآورد را وارده خسارت دیده،آسیب مرزی هادهات از بازدید در و کرد دیدار عراق دولت

 این. بود همحترمان بسیار ایران ویژه نماینده عنوان به حقگو، دکتر آقای از عراق استقبال. کردند

 بردند اتعتب و کربال به خودشان هایماشین با سلیمانیه از را او حتی. بود جویانهآشتی برخورد

 بود جنگ دنبال االطالقعلی عراق دولت آیا اما شد انجام هاکار این. برگشت و کرد زیارت و

. است تنتوانس خواستن، هک نبود معنا بدان این اما. بود آن پی در بله، که بود آن ما ارزیابی نه، یا

 .امآورده را آن اسناد تمام عراق، با روابط درباره خاطراتم در من حاال

 کویت، مثل منطقه، در کشورهایی. مردد هم بود، مصمم هم ایران به حمله مورد در صدام دولت

 جمهورسرئی اسد، حافظ. کنند وساطت روابط بهبود برای عراق و ایران میان که داشتند آمادگی

 شرکت برای که 591۱ شهریور در. بود کرده آمادگی اعالم گریمیانجی برای هم سوریه وقت

 هایدولت رهبران با مذاکره در بودم، کرده سفر هاوانا به تعهد عدم کشورهای سران اجالس در

 لدب بهتر را[ حسین صدام] عرب این زبان و هستید زبان عرب شما که گفتم هاآن به عربی
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 حامی نبزرگتری شاه، که بدهید جایزه یک ما به هاعرب شما باید. کنید صحبت بروید. تیدهس

 ایران هایمرز در را خودش قوای و آمده عراق چرا حاال. ایمکرده سرنگون را منطقه در اسرائیل

 جنگ از که بود این عراق با رابطه در موقت دولت سیاست اصلی محور است؟ داده تمرکز

 صدا در بودند رفته کسانی متاسفانه. نبود روابط این کنشگر تنها ایران دولت اما. دکن پیشگیری

 هب که هاییبرنامه در که هاخوئینی موسوی و هادی محمدعلی پور،محتشمی آقای مثل سیما و

 آقای که نحوی به داشتند، مخربی تبلیغات شد،می پخش ایران تلویزیون و رادیو از عربی زبان

 و دکر اعتراض هابرنامه این به انقالب شورای جلسات در بار چند عراق در ایران یرسف دعایی،

 سیمای و صدا کنند؟می اجرا را هابرنامه این که دارید جنگ اندازیراه قصد شما مگر گفت

 ردندک تظاهرات و اندریخته هاخیابان به نفر هزاران کربال در امروز» که کرد پخش خبری ایران

. مبود آنجا خودم من نبوده، خبری هیچ واهلل گفت و زد زنگ دعایی آقای.« است دهش شورش و

 حزب به وابسته عراقی معارضان از ایعده بود، خوزستان استاندار غرضی آقای آن، بر عالوه

 اجرا رادیویی هایبرنامه استانداری، امکانات از استفاده با و رفتند اهواز به عراق از الدعوه

 .بود صدام شخص و عراق دولت علیه تبلیغ هاآن همۀ مضمون که کردندمی

 داشتید؟ ایران به نظامی حمله برای عراق دولت آمادگی درباره هم اطالعاتی آیا

 ستا متفاوت فکری نظر از او با که - آهنگران صادق برادر آهنگران، حمید آقای انقالب، از پس

 ردهک تحصیل ارتباطات رشته در که آمریکا در دانشجویان یاسالم انجمن فعال اعضای از و -

 با عراق و ایران مرز در نظامی آمدهایورفت از او. شد خوزستان سیمای و صدا مسوول بود،

 ستا دزفول اهل هم خودش. است موجود هایشفیلم. بود گرفته فیلم سیما و صدا کوپترهلی

 هخارج امور وزارت به مرتب آهنگران. کرد بانتخا من تشویق با را ارتباطات رشته حتی و

 اخیرا. دادمی گزارش من به خرمشهر و اهواز در را هاعراقی تحرکات همه جزئیات و آمدمی

 یاس مامور کیو، جورج سفر درباره آمریکایی پژوهشگر گازیوروسکی، مارک از ایمقاله ترجمه

 هیات هب ایران با جنگ برای عراق آمادگی درباره اطالعاتی کیو بود مدعی که شد منتشر تهران به

 این موقت دولت استعفای از پس هاآن که است داده( یزدی و امیرانتظام بازرگان،) ایرانی
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 ما تاطالعا که نوشتم مقاله آن به پاسخ در من. نگذاشتند خود جانشینان اختیار در را اطالعات

 مختلف هایکانال از چون داد، کیو که بود آنچه از بیشتر نظامی حمله برای عراق آمادگی از

 شیعه افسران هم داد،می ما به را اطالعات آهنگران حمید آقای هم. رسیدمی ما به اطالعات

 فیرس اردکانی شمس علی دکتر آقای دیدار به شد داده که ترتیبی با بودند، عراق در که عراقی

 راقیع افسران این. دادندمی او به را عراق ارتش هایفعالیت گزارش و رفتندمی کویت در ایران

 کدام از و ساعتی و روز چه در عراق ارتش که بودند داده گزارش اردکانی شمس آقای به حتی

 به رمز و تلگراف صورت به را این هم اردکانی شمس آقای. کرد خواهد حمله ایران به نقطه

 هخارج امور وزارت کفیل انعنو به موسوی آقای دولت در که کسی. فرستاد خارجه امور وزارت

 ،شد مالحظه که نویسدمی آن حاشیه در تلگراف، این اهمیت به توجه بدون بود، شده معین

 .شدمی رسانده انقالب شورای و دولت و امام نظر به فوری باید این که حالی در. شود بایگانی

 ود،ب دیگری اطالعاتی نابعم بر متکی که جهت این از داد، شما به کیو جورج که اطالعاتی

 نداشت؟ جدیدی نکتۀ هیچ

 غرب از عراق ارتش زرهی نیروهای جابجایی دربارۀ گذاشتند، ما اختیار در هاآن که اطالعاتی

 رگان،باز دولت نوشته گازیوروسکی. بود ایران مرزهای به اردن مرزهای از یعنی شرق، به کشور

 .نداشت اهمیتی هیچ ما برای اصالً اطالعات این. نداد رقرا کس هیچ اختیار در را اطالعات این

 در زیمرک آسیای گازی مراکز درباره هم اطالعاتی کیو. بودیم جریان در این از بیشتر خیلی ما

 به تهمم را آزادی نهضت که نیست بار اولین البته. نبود درخوری اطالعات که گذاشت ما اختیار

 59۳۱ تیر اول در ایبیانیه آزادی نهضت. اندکرده عراق هحمل از جلوگیری درباره انگاریسهل

 دددرص عراق که نبود این تنها مساله موقت دولت نظر از: »داد پاسخ هاادعا این به که کرد صادر

 در صدام بعثی رژیم شده شناخته ماهیت به توجه با که بود این مساله بلکه است ایران به حمله

 حمله ات بدهد بعثی رژیم آن دست به ایبهانه که کند رفتار طوری باید ایران انقالب آیا عراق

 شد رانای به عراق حمله مانع که گرفت کار به را تمهیداتی باید برعکس یا کند توجیه را خود

 امیانسج آنچنان به داخلی شرایط تا انداخت تعویق به بیشتر هرچه را حمله زمان حداقل یا و
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 موقت دولت. نمود دفع را آن و کرد مقاومت خارجی نیروهای تهاجم برای در بتوان که برسد

 به هک زمانی در درگیری از و کند خنثی را عراق توطئه کوشید یعنی کرد انتخاب را اول روش

 و صریح اما قدرت موضع از موقت دولت هاتوطئه این برابر در. ورزد اجتناب است دشمن نفع

 دولت عملکرد و روش. نمود برخورد عراق تدول با شده حساب دیپلماسی یک با و قاطع

 هایکدهده بمباران به ایران دولت به رسمی یادداشتی طی کتباً عراق دولت که شد باعث موقت

 برای را خود آمادگی عذرخواهی و اشتباه قبول ضمن و اعتراف خود هواپیماهای توسط مرزی

 .«نماید اعالم وارده خسارات غرامت پرداخت

 داشتند؟ هدفی چه دهند، قرار شما اختیار در را اطالعات این اینکه از هایآمریکای

 واق توازن نوعی نظامی، تهاجم با مقابله برای ایران آمادگی و کردن مطلع با خواستندمی

 کنند؟ برقرار

 مهندس. بودم ملی امنیت شورای مسئول انقالب، امور در وزیرنخست معاون عنوان به من

 وعض هم ارتش گانهسه نیروهای فرماندهان و کشور و خارجه امور وزیران وزیر،خستن بازرگان

 ازب رفتم، خارجه امور وزارت به اینکه از پس. بود شورا عضو هم چمران دکتر. بودند شورا این

 بازرگان نظر. گرفت عهده بر را شورا مسئولیت بازرگان مهندس اما بودم، شورا این عضو هم

 طالعاتیا بدهیم پیشنهاد هاآمریکایی و هاروس به شده، مختل ما امنیتی سیستم هک حال بود این

 یتامن شورای اعضای. بگذارند ما اختیار در دارند، ایران در دیگری تحریکات درباره یک هر که

 در انکردست در هاآمریکایی که گفتندمی هاروس. کردند موافقت بازرگان پیشنهاد این با ملی

. دبدهی ما به دارید دقیقی اطالعات اگر شما بگوییم هاروس به ما. هستند کردن یکتحر حال

 طالعاتتانا بگوییم آمریکایی به ما. کنندمی را کار این که هستند هاروس گفتندمی هم هاآمریکایی

 هایآمریکای که بود موردی اولین این. دادندنمی اطالعاتی چیز هیچ ما به هاروس. بدهید ما به را

 رانتظامامی و بازرگان مهندس و من کیو، جورج با جلسه از بعد بالفاصله. کنند امتحان خواستند

 طالعاتیا که بود این بندیجمع. کردیم بررسی را کیو شده ارائه اطالعات نفری سه و نشستیم
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 ار ما هند مزه خواستند کردند؟ را کار این چرا پس. ندارد تازگی ما برای دادند هاآمریکایی که

 .بفهمند

 بگیرند؟ اطالعات هاروس دربارۀ شما از خواستندمی یعنی

 ما. دبو خواهد چگونه امنیتی، اطالعات مبادله با رابطه در ما برخورد ببینند خواستندمی. نه

 زا سیا برجسته مامور یک که شده چه اما. گرفتیم اطالعات واقع در ندادیم، هاآن به اطالعاتی

 ار چیزی چه و - دانستمی هم فارسی و بود ایران قبالً کیو جورج - آیدمی ایران به مریکاآ

 ادلتب درباره که خواستند هااین گفتم صراحت با هم جلسه آن در من بگوید؟ ما به خواهدمی

 کنند،ب را کار این باید اول که است طبیعی خب. بفهمند را ایران دولت دهن مزه امنیتی اطالعات

 ما اام. کنیم مطرح را مسائلی روند آن در ما شد، روند یک به تبدیل تصمیم این چنانچه بعد

 .نگرفتیم جدی را هاآن اقدام دلیل، همین به و ندیدیم صادق را هاآن

 کرد؟ هماهنگ را ایران به سفرش کسی چه بود؟ آمده ایران به عنوانی چه به کیو جورج

 گرفته تماس او با نوبت چند در مختلف افراد. بود اسکاندیناوی در ایران یرسف امیرانتظام آقای

 محرمانه تلکس ما به امیرانتظام. بود زده زنگ امیرانتظام به لندن از ترریپور شاپور آقای مثالً بودند،

 مرداد 2۱ کودتای دربارۀ زیادی اسناد بود، داده که آدرسی در منزلش در گویدمی ترریپور که زد

 .بردارید را هاآن و بروید شما بیفتد، نامحرمان دست به اینکه از قبل دارد، وجود

 افتاد؟ شما دست به اسناد

 دهبر را بود خانه آن در چه هر و بودند رفته ما از قبل اما فرستادیم نشانی آن به را افرادی ما

 .بودند

 بودند؟ رفته کسانی چه

 شد؟ چه اسناد آن که نشد معلوم هم نهایت در. بودند رفته ملکی اهللآیت طرف از
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 بود؟ گرفته تماس امیرانتظام آقای با هم کیو جورج

 رد وزیرنخست معاون آن از پیش که امیرانتظام عباس مهندس آقای به زندمی زنگ لندن از او

 است یطبیع. بود شده اسکاندیناوی در ایران سفیر و بود وزیرنخست اعتماد مورد و انقالب امور

 طریق از شود، منتقل موضوعی بود قرار اگر بودیم، کرده تعیین اروپا در که سفرایی میان در

 قایآ یکی. داشتیم کارکشته سفیر دو ما امیرانتظام از غیر به چون شد،می انجام امیرانتظام

 نبود، سیاسی قدر آن فریور. سوئیس در فریور مهندس آقای هم یکی بود، پاریس در امیراعالیی

 ایرجستهب شخصیت فریور. نداشتیم زیادی کار هم سوئیس در ما. شدنمی مقوالت این وارد اصالً

 و بود انقالب حوادث در او. کردمی فرق امیرانتظام ولی بود، طورهمین هم امیراعالیی داشت،

 ابراینبن. بود وزیرینخست در عاونشم و اعتماد مورد و داشت نزدیکی روابط بازرگان مهندس با

 با تماس در کیو جورج. بگیرند تماس امیرانتظام با هاانگلیسی یا هاآمریکایی که بود طبیعی

 را هااین هک دهید ترتیبی شما بیاییم، ایران به حاضریم و داریم اطالعاتی ما که گفت امیرانتظام

 گفتم من کند،می استمزاج من و بازرگان دسمهن از هم امیرانتظام. دهیم قرار شما اختیار در

 را یتصمیم نوع هر اما. نبندیم را در ما واقع در. گویندمی چه که ببینیم و بیایند که موافقم

. نیمک چه که بگیریم تصمیم وقت آن دادند، ارائه را اطالعاتشان و آمدند اینکه از بعد بگذاریم

 یک خواهندمی. ندارند جدی قصد هاآن که بود این ما بندیجمع که کردم عرض هم آن از بعد

 لدلی همین به. شویم بازی این وارد ما که نیست طوری هم ایران شرایط کنند، بازی ما با ذره

 .شد تمام و بود یکبار همان
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 بودیم کردستان به ارتش اعزام مخالف
 

 ۲ -یزدی ابراهیم با گووگفت
 

 گروگانگیری تهران در آمریکا سفارت در اگر است معتقد وقتم دولت خارجه امور وزیر

 وگویگفت بخش دومین در یزدی ابراهیم. کند حمله ایران به کردنمی جرات صدام شد،نمی

 شورهایک حمایت و عراق و ایران جنگ آغاز در گروگانگیری که نقشی به اشاره با خود تفصیلی

 که ردهک تشریح را کردستان به نظامی نیروهای اعزام با مخالفت دالیل کرد، ایفا صدام از منطقه

 اجرای دنبال به هاآمریکایی که داشت طرحی وجود و ارتش به اعتمادیبی در ریشه او، گفته به

 .بودند آن

*** 

 این .کردید اشاره دادندمی کویت در اردکانی شمس آقای به عراقی افسران که اطالعاتی به

 داشت؟ وجود هم انقالب از پیش افسران آن با اطالعاتی کانال

 در وزیرنخست معاون نظر زیر که اسناد مرکز در را ساواک هایگزارش انقالب از پس من بله،

 عراق جمهوررئیس دست به اینکه از قبل عراق ارتش هایگزارش که دیدم بود، انقالب امور

 یرانا از بعدا که خواستم را کاوه نام به ساواک کل مدیران از یکی. است آمدهمی ایران به برسد،

 و ادد توضیح من به او و پرسیدم هاگزارش این درباره. بردم اسناد مرکز به خودم با را او. رفت

 پاکت در را هایشانگزارش هاآن. کردندمی کار ایران برای عراقی شیعه افسران این گفت

 به را هاگزارش این هم هاآن. دارند وآمدرفت مرز در که دادندمی دارانیرمه به و گذاشتندمی

 از و خانقین یا ایالم در مثالً دادند،می مرزی شهر نزدیکترین در ایستگاه اولین در ساواک مامور

 رانمامو نه دیگر چون خورد، هم به شبکه این انقالب، از بعد. شدمی فرستاده تهران به هم آنجا

 ایران رسفی دعایی، آقای با عراقی افسران. بود برقرار دارانرمه با ارتباط نه و بودند آنجا ساواک

 گزارش نم به دعایی آقای. کردند تکلیف کسب و گرفتند تماس غیرمستقیم طور به بغداد در

 دهند، گزارش ما سفیر به مستقیماً کویت به بروند بگویید هاآن به که شد داده پاسخ و دادند
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 این هم هاآن. بود راحت تردد و بروند کویت به توانستندمی گذرنامه بدون هاعراقی چون

 .دادندمی اردکانی شمس دکتر به مستقیماً و بردندمی را اطالعات

 بودند؟ الدعوه حزب عضو عراقی افسران این

 رد چون. نبودند شیعه شانهمه هم لزوماً. بودند بعث حزب مخالف. بودند ایران به مندعالقه. نه

 ابقهس وقتهیچ صدام. نبودند موافق صدام هایسیاست با که بودند کسانی عراق ارتش لداخ

 .داشت وجود ناراضی هم هانظامی میان در بنابراین نداشت، نظامی

 بهبود رایب عراق و ایران میان که داشتند آمادگی کویت، مثل منطقه در کشورهایی که گفتید

 پرواز اب تهران به سفر برای: »گفته ایمصاحبه در اردکانی شمس آقای. کنند وساطت روابط

Kuwait airway حرکت و اهواز آبادان، آسمان از پرواز جای به شدم متوجه که آمدممی 

 دودح پرواز مدت بر و آمد تهران سمت به بوشهر و بحرین دریا، مسیر از تهران، سمت به

 این خارجه امور وزیر زمان آن در تکوی فعلی امیر صباح شیخ. شد افزوده دقیقه چهل

 صدام اب مهمی توافق رسیدمی نظر به و داشت بغداد به سفری قبلش چندی که بود کشور

 با ایجلسه ریاض به ۳۵ تابستان در سفری طی هم صدام. است کرده ایران به حمله برای

. تندریخ جلسه آن در را ایران با جنگ نقشه گویا که داشت هااماراتی و هاکویتی ها،سعودی

 به و ندمطلع ایران با عراق جنگ از هاکویتی که فهمیدم کویتی پرواز آن مسیر تغییر از من

 برای. ندارند اطالعی حمله دقیق زمان از اما اندداده تغییر را پروازشان مسیر دلیل همین

 نشان ینا. دکرمی طی را همیشگی مسیر همان که رفتم هما هواپیمایی با کویت به بازگشت

 اثر تیبتر آن به و بود نیافته را خوبی مسیر بودم، داده تهران به من که اطالعاتی که دادمی

!« دپرمی شدندمی آماده جنگ برای که ایمنطقه روی از توطئه از خبربی هما و بودند نداده

 نبود، یگرمیانجی دیگر جنگ، آستانه در کویت نقش که رسدمی نظر به توضیحات این با

 .داشت را جنگ حامی و مطلع نقش نوعی به بلکه
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 هرگز کویت گروگانگیری، از قبل. است تهران در آمریکا سفارت گروگانگیری از بعد هااین همه

 عربستان است طبیعی شد، گروگانگیری که وقتی اما. نبود هم عربستان. نبود عراق حمله موافق

 عموضو جنگ، آغاز از قبل. باشد حمله موافق است، هماهنگ آمریکا هایسیاست با که سعودی

 زرگب آبروریزی یک ترکار برای طبس در آمریکا نظامی نیروهای ناکام عملیات. داد رخ طبس

 ایران به حمله برای عراق به آمریکا، با هماهنگ سعودی عربستان که است طبیعی بنابراین. بود

 عراق کنار در که نبود حاضر جنگ اوایل کویت. طورهمین هم کویت. بدهد نشان سبز چراغ

 جنوبی هحاشی هاینشینشیخ به عربی زبان به جمعه نماز هایخطبه از یکی در که زمانی تا باشد،

 به را اردکانی شمس بعد روز. شد یاد الخلیج خنازیر عنوان به هاآن از و حمله فارس خلیج

 ام گفت اردکانی شمس دکتر به یتکو خارجه وزیر. کردند احضار کویت خارجه امور وزارت

 وزدیر جمعه نماز در که هاییصحبت این با اما باشیم، طرفبی جنگ این در کردیممی تالش

 هب و ببرم بود نوشته عراق جمهوررئیس برای که را اینامه تا خواست مرا کویت امیر شد،

 اختیار در جنگ در را ودخ امکانات تمام کویت شد اعالم صدام به اینامه در. بدهم هاعراقی

 یک حمله از داشتن اطالع. شود جنگ وارد خواستنمی زمان آن تا کویت. دهدمی قرار عراق

 گجن وارد فعال بطور وقت هیچ عربستان. دیگر مساله یک حمایت و فعال ورود است، مساله

 سفارش شاه نزما در ایران که آواکس هواپیمای فروند ۱ هاآمریکایی. کردمی حمایت ولی نشد،

 العاتاط هاآواکس آن. فروختند سعودی عربستان به کرد، لغو را هایشقرارداد بختیار و بود داده

 که ستنی معنا این به اما. گذاشتندمی عراق اختیار در و کردندمی ضبط را ایران نظامی تحرکات

 .اندداشته شرکت فعال طور به جنگ در هاسعودی

 وسط این انیکس اما بود، پیشگیری قابل و بینیپیش قابل ایران به عراق هحمل گفتم که همانطور

 رگانا الثوره بار چندین. کردند ایفا مهمی نقش صدام تحریک در هاآن و بودند معرکه بیار آتش

 دهم که مذاکراتی در حتی شد، ایرانی جزیره سه تخلیه خواستار عراق، بعث حزب رسمی

 او داشتم، حسین صدام با هاوانا در تعهد عدم جنبش سران ساجال حاشیه در 591۱ شهریور

 نایرا شاه زمان در جزایر این که گفت و کرد مطرح را فارس خلیج در ایرانی جزیره سه مساله
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 سه ردمو در گفتم صدام به. برگرداند امارات به و کند تخلیه را هاآن باید ایران و اندشده اشغال

. ندارد ربطی عراق به چون کنیم، صحبت شما با نیستیم حاضر فارس خلیج در ایرانی جزیره

 سالهم عربی، مساله هر معتقدیم ما نیستید؟ آشنا بعث حزب هایباور با شما مگر گفت صدام

 فتگ صدام است؟ شده تاسیس که است سال چند بعث حزب: پرسیدم او از. است بعث حزب

 خود مساله را عربی مساله هر ساله 1۵ سابقه یک با بعث حزب: گفتم. است سال 1۵ به نزدیک

 امام دارد، بعث حزب که منطقی با و دارد سابقه سال 3۵۵ از بیش نجف علمیه حوزه. داندمی

 ،بشوید چالش این وارد خواهیدمی اگر حال. ماست مساله اسالمی، مساله هر گویدمی هم خمینی

 مانساز در عراق سفیر علی، عمر صالح چنانکه هم دیدار آن از بعد. بکنید هم را آن عواقب فکر

 هایراه از کشور دو مشکالت است الزم گفته صدام به او کرده، نقل خاطراتش در ملل

 سال، صد هر در مگر آیدنمی دست به فرصت این داده پاسخ صدام اما شود حل آمیزمسالمت

 .گرداند خواهیم باز را العربشط و خرمشهر و شکست خواهیم را هاایرانی سرهای ما و بار یک

 یرانا در ایعده که تحریکاتی آن و ایران به حمله برای صدام تمایل رغم به که اینست من نظر

 .کند حمله ایران به کردنمی جرات صدام شد،نمی گروگانگیری اگر کردند،می

 کرد؟ ایجاد ایران علیه گروگانگیری که جهانی اجماع علت به

 منطقه در شوروی نظامی متحد دو سوریه، و عراق. شد پیروز سرد جنگ اوج رد ایران انقالب

 سربازان ند،بود آنگوال و جنوبی یمن در کوبایی سربازان بود، افغانستان در شوروی ارتش. بودند

 شد،نمی گروگانگیری ایران در اگر شرایطی، چنین در داشتند، حضور آفریقا شاخ در شوروی

 گروگانگیری اما. کند حمله ما به صدام که کنند تحمل آمریکا و غرب جهان که نداشت امکان

 دیگرهم با و نشستند بسته در اتاق در و رفتند دانشجو تعداد یک. کرد فراهم را شرایط این

 مطلع انتصمیمش از را هاخوئینی موسوی آقای. کنند اشغال را آمریکا سفارت که گرفتند تصمیم

 را کار این بروید شما بگویید، خمینی آقای به خواهدنمی که گفت هاآن به هم ایشان کردند،

 کی برابر در را همه اقدام این. نه بگوید توانستنمی آقا خب،. کندمی حمایت هم آقا بکنید،

 قرار شده انجام عمل یک برابر در ما نوشته خاطراتش در هاشمی. داد قرار شده انجام عمل
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 جوان 52 وقت آن داشت، دولت داشت، انقالب شورای داشت، رهبر انقالب این. بودیم گرفته

 هااین از خارج از هم عده یک و گیرندمی تصمیمی و نشینندمی بسته در اتاق در روندمی

 رارق شده انجام کار یک برابر در را مملکت و گیرندمی را سفارت و روندمی و کنندمی حمایت

 .دهندمی

 ها؟گروه این از خارج یا کشور از خارج

 گروگانگیری از پس روز چند. کردند برداریبهره رویداد این از هم خارجی هایقدرت از بعضی

 بخواهد، ما از آمریکا دولت اگر گفت( بیروت) شتیال و صبرا در آوارگان اردوگاه در عرفات یاسر

 آزادیبخش سازمان تدرخواس این با آمریکا خواستمی عرفات یاسر. کنیممی گریمیانجی ما

 هنوز آمریکا دولت درحالیکه. بیاید ایران به بعد بگیرد، امتیاز و بشناسد رسمیت به را فلسطین

 منتشر رفاتع یاسر علیه امام دفتر نام به تندی هایبیانیه بالفاصله بود، نداده نشان واکنشی هیچ

 به را ما که بودند کار در یهایدست. خورد هم به عرفات یاسر با ایران روابط همانجا از. شد

 میشهه قدرت داشتن گویندمی سیاست در چنانکه اما بود، جنگ هایزمینه البته. بیندازد هم جان

 یتوضع در و بود خورده هم به ما ارتش. بود قوی عراق ارتش. نیست قدرت بردن کار به معادل

 وانستیمتنمی ما یا و کند حمله ما به توانستمی عراق که نبود آن معنای به اما. بودیم نابسامانی

 د،جدی بن شاذلی. کردم وگوگفت باره این در هاکشور سران با هاوانا در. بگیریم را آن جلوی

 همدیگر با ایران مساله سر و کرد دعوت خودش ویالی به را صدام الجزایر، جمهوررئیس

 صدام با من جدید، بن ذلیشا وساطت و پیشنهاد به. کشید دعوا به کارشان که کردند وگوگفت

 هترینب االن که بود گفته ملل سازمان در عراق سفیر به دیدار این از پس او گرچه. کردم مذاکره

 توانستیممی ما. کند حمله توانستمی او که نیست معنا این به ولی است ایران به حمله برای وقت

 شد، ویتک امیر بعد که کویت هخارج امور وزیر الصباح، االحمد صباح شیخ. بگیریم را جلویش

 قتیو مطبوعاتی مصاحبه در. کرد برقرار ایدوستانه روابط ما با و آمد ایران به انقالب اوایل در

 را آنقر آیه این او ندادید؟ راه کویت به را خمینی امام که نیستید ناراحت شما پرسیدند، او از

 برایتان و شویدمی ناراحت چیزی از بسا چه «لَّکُمْ یْرٌخَ وَهُوَ شَیْئًا تَکْرَهُواْ أَن وَعَسَی: »خواند
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 آقای. شد انقالب و پاریس رفت خمینی آقای چون بود خوب که شما برای خب است، خوب

 حبتص صدام با که کرد قبول هم او. پذیرفت سفر این جریان در را کویت خارجه وزیر خمینی،

 زا ولی ایستادند،می صدام جلوی که بودند کسانی هااین. داد را آن گزارش من به هاوانا در. کند

 آقای کنیم، نترلک توانستیمنمی را تلویزیون. کنیم کنترل را تحریکات توانستیمنمی ما طرف، این

. کردندمی تحریک هم هااین. دیگر چیزهای از خیلی مثل کنیم، کنترل توانستیمنمی را غرضی

 هبریر به انقالبی، فعاالن از گروهی انقالب از بعد. کنند صادر را انقالب باید کردندمی فکر

 را هاآن که داشتند اعتقاد جهانی انقالب به تروتسکی، نظیر منتظری، محمد مرحوم

 مانکت عرب رهبران از بعضی با خصوصی مذاکرات در. خواندممی اسالمی هایتروتسکیست

 هاوانا در جدید بن شاذلی به. کردیممی کمک عراقی هایگروه از بعضی به ما که کردیمنمی

 خودمان حق را این هم ما دهدمی ادامه خوزستان در تحریکات به صدام که وقتی تا گفتیم

 ایچاره برندارد دست اگر ولی. نداریم ادعایی هیچ ما بردارد دست کار این از اگر و دانیممی

 بر در را منطقه تمام و بود نخواهند عراق به منحصر فقط شیعیان وقت آن و نداریم این جز

 .گیرندمی

 هاصهیونیست و عراق که نوشتید مشترکی هایتوطئه از ،۱۳۳۵ مهر ۳ کیهان روزنامه در شما

 ربیغ منطقه در تبلیغات و فارس خلیج خوزستان، کردستان، محور چهار در هاآمریکایی و

 رجیخا سیاست» شما نوشته هب و کردندمی اجرا ایران اسالمی انقالب علیه اسالم دنیای و

: دگردی پیگیری زیر محورهای در جریانات و هاتوطئه این درک و تحلیل با موقت دولت

 و الزم ارتباطات به قادر و عراق اوضاع به وارد[ دعایی آقای] سفیر یک اعزام اول، محور

 شهید مجاهد مرحوم. عراق داخل در صدام رژیم مخالف مسلمان هایگروه با سری و منطقی

 دوم محور. داشت عهده بر را هاحرکت این سیاسی و فکری رهبری صدر محمدباقر سید

 لیفعا سیاست ما. بود عربی منطقه در عراق نمودن تنها و کردن منزوی دولت هایفعالیت

 و نزدیک بسیار روابط سوریه و الجزایر با و گرفتیم پیش در کدام هر با رابطه در را

 ایران در اسالمی انقالب دولت که چهارمی و سوم محورهای. مودیمن برقرار ایصمیمانه
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 این .بود عراق توطئه و تجاوزات با جنوب و غرب در نظامی قاطع برخورد کرد،می تعقیب

 نآ در که دارند وجود متعددی دالیل. نگرفت صورت بایدمی که آنطور متاسفانه برنامه

 طورب نتوانند ما انتظامی و نظامی نیروهای بانقال پیروزی از بعد اول هایماه خاص شرایط

 ایران مسائل به آشنا و وارد آدم هر. کنند مقابله عراق کنندهتحریک تهاجمات برابر در قاطع

 این «چرا؟ که کند درک توانندمی انقالب از بعد انتظامی نیروهای و ارتش وضعیت و

 در ایران جنگ، آغاز از لقب یکسال یعنی موقت دولت دوره در دهدمی نشان توضیحات

 هم نظامی نظر از آیا اما بود، داده انجام عراق حمله مهار برای اقداماتی دیپلماتیک جبهه

 شدند؟ منتقل غربی مرزهای به نظامی تجهیزات و هانیرو بود؟ شده هاییبینیپیش

 نظامی فرمانده ترینارشد عنوان به نژادظهیر تیمسار. داشتیم نظامی آمادگی غربی آذربایجان در

 انآنچن هم خوزستان در. کردمی همکاری کامالً غربی آذربایجان استاندار حقگو، دکتر آقای با

 گروهی از اقعر مثالً بود، تحریک بیشتر نبود، نظامی برخورد مساله هنوز آنجا نداشتیم، مشکلی

 موافق ام. بود ردستانک در عراق با ما مشکل بیشترین ولی کردند،می حمایت عرب خلق نام به

 قایآ به من شد بحث باره این در که وقتی. نبودیم مرز به نظامی نیروی اعزام و ارتش دخالت

 هاییناآرامی اردن مرزهای در سعید نوری دورۀ در عراق، در که گفتم را مثال این بازرگان مهندس

 دالکریمعب ژنرال. فرستدب اردن دولت کمک به را خود ارتش که گرفت تصمیم عراق. بود داده رخ

 عدب روز چند اما رفت، مرز سمت به و شد خارج بغداد از مجهز کامالً ارتش ستاد رئیس قاسم،

 نقالبا از ایران ارتش گفتم بازرگان مهندس آقای به. کرد کودتا و گرفت را بغداد و برگشت

 اگر .است خبر چه ارتش در که دانیمنمی ما. است نشده تصفیه هم هنوز است، خورده شکست

 به اما ،شود پیروز عراق با جنگ یک در بسا چه برود، کردستان به دهید ماموریت ارتش به شما

 .شود انقالب مدعی و بیاید اسالمی جمهوری ارتش عنوان
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 بود؟ چه مرز به ارتش اعزام با مخالفت برای شما استدالل

 تابک در. نبود اعتمادی قابل نیروی هنوز اما بود شده تسلیم انقالب به ارتش که کردم اشاره

 بود آمده هایزر. امکرده بررسی را ایران به هایزر ژنرال سفر «هاروز آخرین در هاتالش آخرین»

 درگیر قالبان با ارتش اگر اوالً که بودند باور این بر هاآمریکایی. نشود درگیر انقالب با ارتش که

 سجامان ارتش اگر و کندمی فروکش زود یا دیر انقالبی اناتهیج ثانیاً. شودمی متالشی شود،

 انایر به هایزر ماموریت دومین. نماید ایفا مهمی نقش تواندمی شرایط آن در کند حفظ را خود

 بیش. شد انجام بختیار دولت در که بود آمریکا به ایران تسلیحات هایسفارش هایقرارداد لغو

 چند ترتیب این به. شد لغو ایران درخواست به ظاهراً ایران، هایسفارش دالر میلیارد 55 از

. دکردن برداشت آمریکا دفاع وزارت در ایران امانی حساب از را هاقرارداد لغو جریمه دالر میلیارد

 رمنتش هم فارسی به آن برگردان که خود خاطرات در ایران در آمریکا سفیر آخرین سولیوان،

 هارچ به نزدیک که شد لغو هاقرارداد این ماربد فون اریک و یزرها کمک به نویسدمی است شده

 واستدرخ به اگر اما. کند لغو را هاقرارداد این خواستمی آمریکا. بود آمریکا نفع به دالر میلیارد

 .ایران نه بود آمریکا عهده به هاقرارداد لغو هایهزینه شدمی لغو آمریکا

 بود؟ ارتش فروپاشی از جلوگیری ایران به رهایز سفر اهداف از یکی پس

 تشار که آمد. بود ایران نظامی فرماندهان از ترعاقل مراتب به هایزر کردم اشاره که همانطور بله،

 این هک مدتی از بعد که بود این هم اشبینیپیش. کند حفظ را انسجامش و نشود مواجه مردم با

 .شود صحنه وارد ارتش دوباره کند، فروکش انقالبی هیجانات

 است؟ افتاده مصر در حاال که اتفاقی همین شبیه

 سینجرکی هنری گفت من به داشتم، ملل سازمان در ژاپن خارجه امور وزیر با که مذاکراتی در. بله

 دخواه دوام سال دو حداکثر انقالب این نیستیم، ایران نگران ما است گفته او با دیداری در

. بود مریکاآ خارجی سیاست تئوریسین بزرگترین نگاه این. گردیمبرمی ایران به ما بعد. داشت

 عدب و دهیممی وقت سال دو کند، حفظ را خودش ارتش گویندمی شرایطی چنین در بنابراین
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. فرستیمب کردستان به را ارتش خواستیمنمی ما بنابراین. بود غلط محاسباتشان. شد خواهیم وارد

 هب هابرخی که نگاهی اما. بکنیم را کار این نداشت موضوعیت هنوز موقع آن مه خوزستان در

 رتشا فرماندهان خوزستان استاندار غرضی، آقای. بود خطرناک و مسموم بسیار داشتند، ارتش

 در دهیم، مانور هایمانمرز در ارتش این با توانستیممی چطور ما. کرد درجه خلع و زندانی را

. دبو اسالمی جمهوری حزب نظر تحت ارتش نداشت؟ آنجا قدرتی هیچ زیمرک دولت که حالی

 موضع یک انقالب شورای در ما دوستان که آورده خاطراتش در هم سحابی مهندس آقای

 بهترین زا یکی فالحی تیمسار. بود دوگانه مواضعشان دیگر، موضع یک بیرون در و گرفتندمی

 یتنامو یا آمریکا به آموزشی دوره طی برای را افسران ه،شا دوره در بود طبیعی. بود ما فرماندهان

 جنگ، در رکتش برای نه بود، شده فرستاده ویتنام به که بود افسرانی از یکی فالحی. بفرستند

 رد بازرگان، مهندس. بود نظامی فرماندهان ترینقابل از یکی او. آموزشی دوره طی برای بلکه

 یزیچ یک گذارندمی که را کسی هر شناسم،نمی را هاتشیار این که من آقا گفت انقالب شورای

 تمام اسناد شما ایخامنه آقای کنید، پیدا را کسی یک و بروید شما. کنندمی منتشر او به راجع

 من ید،کن معرفی و انتخاب را بهترین بروید. دارید اختیار در ارتش دو رکن در را ارتش افسران

 فرمانده عنوان به بازرگان مهندس که بعد. کردند معرفی را حیفال آقای هم هاآن. دهممی حکم

 رتشا ستاد در میزش پشت از را او. کردند بازداشت شیراز در را او داد، حکم او به زمینی نیروی

 را نگج یک روحیه ارتش این آیا بکنید؟ خواهیدمی کار چه ارتش این با شما. بردند و گرفتند

 با رایطش ترینبد در داریم ایرانی افسران ما گفت من به. بود یکنزد خیلی من با فالحی دارد؟

 .جنگیممی عراق

 تارکش به دست انقالب دوره در اشفرمانده. بود ایران زرهی لشکر ترینمجهز قزوین، 5۱ لشکر

 مرحوم. دش متحصن ابوترابی اکبرعلی سید شادروان خانه رفت انقالب پیروزی از بعد. بود زده

. تخواس امان و من پیش پدرم خانه آورد تهران به را نظامی فرمانده او. بود خواهرم داماد بیابوترا

 صحبت ابوترابی با. شد خواهد متالشی قزوین 5۱ لشکر کند، فرار بخواهد او اگر که دیدیم ما

 رماندهیف بود طبیعی. شود منصوب جدید فرمانده یک و کنم صحبت من تا بماند گفتم کردم،
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. شتندک و گرفتند را او بعد ولی. بماند آنجا تواندنمی کرده، کشتار قزوین در انقالب راندو که

 که ودب کرده اقداماتی غرضی آقای خوزستان، در. بود فعال ارتش غربی آذربایجان در بنابراین

 آن و بازداشت را ارتش افسران ایشان چرا شود معلوم باید. شود رسیدگی آن به االن بایستی

 که چه هر و بود کرده سقوط مهاباد پادگان اینکه بر عالوه کردستان، در کرد؟ هاآن با را ررفتا

 به را آن اما. تانکردس به برود بفرستیم را ارتش توانستیممی ما بود، رفته تاراج به بود پادگان در

 و یرانا مرزهای در پالیزبان و اویسی فراری، افسران که نقشی دلیل به دانستیم،نمی مصلحت

 برود نجاآ به ارتش که داشتیم را نگرانی این ما. کردمی دنبال عراق که سیاستی و داشتند عراق

 انقالب به آمدند بهمن 22 در اگر چون. شود ما برای بزرگی دردسر باعث بعد و بسازد هاآن با و

 همه. دنبود کرده تیرباران را ارشد افسران از بعضی و بود شده عوض فضا آن شدند، تسلیم

 .بود متفاوت شرایط و بودند ترسیده
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 کردیم حمایت جنگ از خرمشهر فتح تا
 

 ۳ -یزدی ابراهیم با گووگفت
 

 در آن دبیرکل گفته به که دارد عراق و ایران ساله هشت جنگ درباره سند ۳9 آزادی نهضت

 مشهرخر فتح از پس جنگ ادامه با فتمخال یکی است؛ شده تفکیک هم از موضوع دو اسناد همۀ

 در یزدی ابراهیم. رفتند جنگ به قدرتشان تمام با که رزمندگان از دریغبی حمایت دیگری و

 در آزادی نهضت مواضع درباره که داده پاسخ انتقاداتی به خود تفصیلی وگویگفت سوم بخش

 حضور و جنگ به دادن پایان برای دالری میلیارد 5۵۵ غرامت پیشنهاد جنگ، ادامه خصوص

 .شودمی مطرح هاجبهه در تشکل این اعضای

*** 

 اخیر هایسال در آزادی نهضت و بازرگان مهندس از انتقادات عمده یزدی، دکتر آقای

 ی،صفو رحیم یحیی سردار. است خرمشهر فتح از پس جنگ قبال در شما مواضع درباره

 نیمع به» که کرده انتقاد آزادی نهضت از ییوگوگفت در پاسداران سپاه سابق فرمانده

 ،«ستندنی باشند، پرستوطن حتی یا ایران سرزمین یا ایران ملت دلسوز که گراملی واقعی،

 در هاآزادی نهضت این از نفر چند شد، اشغال ایران شهرهای که وقتی آن» پرسیده بعد

 عاًواق اگر هااین. برندب نام را شهدایشان شدند؟ شهید نفرشان چند کردند؟ شرکت جنگ

 هاییمکک چه المقدس،بیت عملیات از قبل تا بگویند بیایند بودند، دوستوطن و گراملی

 هک کرده مطرح را انتقاد این مشابه وگوییگفت در هم والیتی آقای «کردند؟ جنگ به را

 اعدف مقطع آن در نه کرد، کمکی جنگ در نه است، مدعی حاال که آزادی نهضت همین»

 کار چه ها،این به وابستگان از یا آزادی نهضت از کنند اعالم را شهید نفر یک. مقدس

( هرخرمش فتح زمان تا حتی) کشور؟ از دفاع در مردم بسیج به کردند کمکی چه کردند؟

 دارید؟ پاسخی چه دست این از انتقاداتی برای شما.« هستند هم گراملی که هااین
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 راقیع هایتانک. جبهه مقدم خط به رفتم. رفتم آنجا به من که بود ردهنک سقوط خرمشهر هنوز

 که اهواز به اما. بمانم که بودم مصمم. رفتم مرز تا من و بودند خرمشهر هایدروازه پشت

 من ماندن .هستند مخالف ما با افرادی گفت. نمانید اینجا شما گفت من به چمران دکتر برگشتم،

 ود ما از. شما نه و بمانم من که گذارندمی نه بمانی، هم تو. کنند تحمل توانندنمی اینجا در را

. است یشترب شما آمادگی و دانش و تجربه چون بمانید، شما نه، که گفتم من. بماند باید یکی نفر

 تنهض اعضای از وردیاهلل محسن آقای. کردیم حمایت جنگ از قوا تمام با ما خرمشهر فتح تا

 تنتوانس که بود آمریکا دانشجویان اسالمی انجمن اعضای از. شد شهید نگج در که بود آزادی

 متخصص آنجا در. رفت چمران پیش لبنان جنوب به من معرفی با و کرد رها را آمریکا بماند،

 هیدش جبهه در و پیوست چمران به و جنوب رفت آمد، ایران به انقالب از بعد. شد منفجره مواد

 در هانای. بگویم یکی یکی را شاناسامی بینمنمی لزومی من که اندهبود هم دیگری کسان. شد

 دیآزا نهضت به انتقاداتی چنین که هااین. کردیممی هم مالی کمک قوا، تمام با. بودند جبهه

 ۳5 اردیبهشت 55 در ایران آزادی نهضت. بخوانند را هاسال آن در ما هایبیانیه کنند،می وارد

 که است ما یهمگ بر: »بود کرده تاکید المقدسبیت عملیات پیروزی مناسبت به تبریک پیام در

 تپش پر و زنده همیشه قلوب از که را پاکی هایخون تفاهم جو ایجاد و وحدت حفظ با

 نایتکارج دشمن بدینوسیله و داریم پاس ریزدمی زمین به غرب و خوزستان کربالی در برادرانمان

 از تقدیر و نهادن ارج ضمن ایران آزادی نهضت... سازیم وارس و ناامید پیش از بیش را

 با نوناکهم که عشایر و بسیج سپاه، ارتش، گانهسه نیروهای از اعم اسالم سپاهیان هایفداکاری

 اسالمی میهن از هاآن کامل اخراج و متجاوز دشمن نابودی برای( ع)ابیطالب ابن علی موال نام

 گانرزمند نصیب خصم، بر نهایی پیروزی ترزود چه هر که کندیم آرزو هستند تالش در ایران

 مخالفم یانآقا منطق این با من البته دارند؟ مشکل بیانیه این کجای با.« گردد ما ایثارگر و جانباز

 آن دربارۀ نظر اظهار حق پس اند،نداده خسارتی هیچ جنگ در خودشان هااین چون بگویند که

 ربیتت دانشگاه که است پیش سال چند به مربوط که کنم نقل باره این در ایخاطره. ندارند هم را

 ایند،بی هم هابسیجی که آمد خواهم شرط یک به گفتم. کرد دعوت سخنرانی برای من از مدرس،

 را شرط این. بپرسند خواهندمی هم سؤالی هر آنجا و بیاید هم هادانشگاه در فقیه ولی نماینده
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 دانشجوی یک جلسه این در. رفتم هم من آمدند، اما کردند، تعجب خیلی گفتند، که هاآن به

 نظر اظهار حق اید،نکرده کاری که شما اید،نبوده جنگ در شما گفت و خواند را متنی دختر

 شما انم،خ سرکار پرسیدم که بودم ایستاده تریبون پشت هنوز شد، تمام که هایشحرف. ندارید

 در شما گفتم. نداشتم سنی زمان آن من نه،. گفت. بود سالش 5۵ ،5۱ خب اید؟بوده جنگ در

 در کسی اگر که است غلط منطق این خب دارید؟ نظر اظهار حق چطور پس اید،نبوده جنگ

 ولی نبودند، جبهه در همه که امروز جمعیت میلیون ۵1. ندارد هم نظر اظهار حق نبود، جنگ

 .دارند نظر اظهار حق

 آمده نآ در که شده اشاره آزادی نهضت از ایبیانیه به صفوی یحیی سردار با وگوگفت در

 و صدام که اولیه قانونی و مشروع دفاعی مرحله از غیر جنگ، تداوم و اجرا در: »است

 و صلح خواهان عراق دولت گرداند، فرار به مجبور و خواری و شکست دچار را او ارتش

 پرداخت آماده وقت هیچ عراق گفته هم صفوی رسردا.« گردید غرامت پرداخت برای آماده

 پیشنهاد هک گفتند داشتم، باره این در سؤاالتی که هم نظامی فرماندهان برخی از. نبود غرامت

 آقای. بود نشده داده ایران به غرامت پرداخت برای عراق سوی از مشخصی و مکتوب

 شایعه نشدیم عراق از غرامت دریافت به حاضر ما گویندمی هابرخی اینکه» گفته هم والیتی

 هاشمی آقای.« دهد ارائه را خود مستندات دارد مورد این در ادعایی کسی اگر است؛

 برای غرامت دریافت پیشنهاد کرده، منتشر ۱۳۵۵ شهریور در که یادداشتی در هم رفسنجانی

 اکثراً هک هامیانجی: »نوشته و خوانده «خبیث شایعه یک» را خرمشهر فتح از پس جنگ پایان

 کامل خروج مورد در را ایران قوی استدالل و منطق وقتی بودند، منطقه عرب کشورهای

 با دیدند، مذاکرات در غرامت پرداخت و متجاوز محاکمه و ایران خاک از عراق ارتش

 هب اقدام ایران، مردم دفاع و مقاومت روحیه تضعیف هدف با و غرب تبلیغاتی بوق کمک

 هارامتغ پیشنهاد آنان شایعات ترینخبیث از یکی که کردندمی اساسبی شایعات انتشار
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 از پس غرامت پرداخت پیشنهاد به آزادی نهضت اشاره ماجرای.« بود خرمشهر فتح از پس

 دارید؟ باره این در مستنداتی چه شما بود؟ چه خرمشهر فتح

 مه با جمعاً و ندبود کرده وحشت شدت به منطقه هایکشور سران شد، فتح خرمشهر وقتی

 هآمد هاشمی آقای خاطرات در موضوع این اتفاقا. بدهند غرامت ایران به که گیرندمی تصمیم

 دالر میلیارد 5۵۵ اندشده حاضر اعراب که کرد منتشر را خبر این سیبیبی زمان همان. است

. دش مطرح هم مجلس غیرعلنی جلسات در موضوع این. بپردازند ایران به جنگ خسارت بابت

 ۳۵ حاضرند که گویندمی منطقه کشورهای سران بود آمده شد قرائت مجلس در که گزارشی در

 گزارش این قرائت از پس هم من. بپردازد دالر میلیارد 3۵ باید اما بپردازند، غرامت دالر میلیارد

 رقم کی اهآن. کنید مذاکره و بنشینید است، صلح شرایط پذیرش بر قرار اگر گفتم مجلس در

 زمرک از درودیان آقای. کرد خواهید توافق رقم یک سر بر باالخره دیگر، رقم شما گویند،می

 غرامت پرداخت پیشنهاد برای شما سند که پرسیده من از باره این در هابار سپاه جنگ تحقیقات

 و ردک منتشر را خبر این سیبیبی هم گفتم. دادم او به را اسنادش هم من که چیست ایران به

 طشرای تمام ما که کردند پیشنهاد ایتالیا، سفیر توسط اعراب که آمده هاشمی خاطرات در هم

 را ایران شرایط همه. دهیممی هم غرامت دالر میلیارد 5۵۵ پذیریم،می جنگ پایان برای را ایران

 کشور تمقاما با و آمد تهران به ترک هیاتی 59۳5 مرداد 5۵ در. صدام مجازات جز پذیریم،می

 یروز و وزیرنخست: »نوشت والیتی آقای از نقل به روز آن فردای اطالعات روزنامه. کرد مذاکره

 غرامت تپرداخ با رابطه در تنها و نداشتند گفتن برای جدیدی مطلب سفر این در ترکیه خارجه

 هدهع به را ایران به جنگ این از وارده خسارات پرداخت اسالمی صندوق یک که کردند پیشنهاد

 هاینگون در همواره که دفاع عالی شورای ریاست و جمهوریرئیس ایخامنه آقای لیکن. گیردمی

 ظهارا پیشنهاد، این قاطع رد ضمن اند،بوده ایران اسالمی جمهوری حق به مواضع بیانگر جلسات

 ادهفاست هاییکمک چنین از که دهدنمی اجازه ما عزت و هستیم غنی بالقوه ملتی ما: داشتند

 هب ملزم را تکریتی صدام اما ندارد، کس هیچ از اعانه گرفتن به نیازی ما غیور امت. نماییم

 .داندمی غرامت این پرداخت
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 برآوردهای طبق که است خسارتی میزان همان ایران، به غرامت دالر میلیارد ۱۱۱ رقم

 سپ ایران درخواستی رقم اما شد،می پرداخت ایران به باید جنگ پایان از پس ملل سازمان

 .است بوده دالر میلیارد ۱۱۱۱ قطعنامه، پذیرفتن از

 رآغازگ ملل، سازمان دبیرکل. بود شده مطرح خرمشهر پایان از پس خسارت دالر میلیارد 5۵۵

. دانندمی خرمشهر فتح از بعد جنگ ادامه مسئول را ایران هاآن اما کرد، معرفی عراق را جنگ

 .عراق نه و بود عربی کشورهای پیشنهادی رقم غرامت، دالر میلیارد 5۵۵ البته

 ایکشوره طرف از بود پیشنهادی صرفا این و نبود غرامت پرداخت آماده عراق اینکه پس

 .است درستی نقل عربی،

. داشت حضور کردند، مطرح پیشنهادی چنین عربی کشورهای که ایجلسه آن در هم عراق

 من ایم،کرده اشتباه ما گویدمی او. بخوانید خرمشهر فتح از بعد را صدام سخنرانی ینا بر عالوه

 این تواندب که نبود مالی شرایط در صدام اما. برگردند هامرز پشت به ما سربازان که امداده دستور

 در مصدا به عربی هایکشور مواردی در اگر. پردازیممی ما که گفتند هاعرب. بپردازد را غرامت

 .پرداختندمی را جنگ غرامت هاآن اگر داشت ایرادی چه بودند کرده کمک ایران علیه جنگ

 تلفمخ مراحل همه برای ما: »گفت تلویزیونی ایبرنامه در شمخانی علی آقای گذشته سال

 پایان از بعد[ خرمشهر فتح از بعد جنگ ادامه] سؤال این. داریم پاسخگویی منطق یک جنگ

 نای پس. شد سؤال این ایجاد باعث که بود جنگ پایان نوع پیامدهای و شد مطرح جنگ

 وا گفته به.« دهیدمی ادامه را جنگ خرمشهر، فتح از بعد چرا که نشد مطرح زمان آن سؤال

 ؤالس این روی را ادعا بیشترین که هاآن از و فرستادم آزادی نهضت نزد را نفر یک شخصاً»

 خواهان هک باشند کرده صادر ایبیانیه خرمشهر فتح از بعد که دهند ئهارا سندی خواستم دارد

 عملیات از بعد فقط و ندارد وجود مورد این در سندی هیچ اما. باشند شده جنگ پایان

 فردی.« بود شده ایتازه مرحله وارد جنگ مقطع آن در که شد انجام هاییصحبت رمضان

 بود؟ کسی چه کرد وگوگفت ارهب این در شما با شمخانی آقای طرف از که
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 اوالً او ولی بوده، درودیان آقای منظورشان شاید. باشد آمده کسی آیدنمی یادم. دانمنمی من

 خاتمه درباره آزادی نهضت که نبود این او بحث ثانیاً و آمده شمخانی آقای طرف از نگفت

 بود راباع توسط جنگ غرامت ختپردا درباره بیشتر او پرسش. نه یا است داده ایبیانیه جنگ

 .دادم ارائه ایشان به را مستندات که

 .است نداشته جنگ پایان درخواست درباره سندی آزادی نهضت شده گفته چون

 که دیمبو معتقد خرمشهر، فتح از بعد اما کردیم، حمایت جنگ از قوا تمام با خرمشهر فتح تا ما

. ایمهگفت را این هایادداشت از یکی در. داشت را نظر همین هم خمینی آقای. شود تمام باید جنگ

 همین نظرش هم خمینی آقای گفت، هاشمی آقای. کردیم صحبت هاشمی آقای با مجلس در

 ار آقا نظر و رفتند کسانی چه دید باید. است راحت ما خیال الحمداهلل خب گفتیم. است

 هاآن همه در که دارد جنگ درباره سند ۳9 دیآزا نهضت. است تاریخی مساله این. برگرداندند

 ستا خرمشهر فتح از بعد جنگ ادامه با مخالفتمان یکی ایم؛کرده تفکیک هم از را موضوع دو

 هایشانفداکاری از ما. رفتند جنگ به قدرتشان تمام با که رزمندگان از دریغبی حمایت دیگری و

 همحرمان نامه اسناد این از یکی. هستیم قائل زشار هم هاآن برای و نهادیم ارج و کردیم تجلیل

 که زمان آن است بدیهی: »آمده آن در که است 59۳2 اسفند سوم در امام به بازرگان مهندس

 مال و جان به و بوم و مرز به آشکار تجاوز 5913 شهریور 9۵ تاریخ در عراق دیکتاتور صدام

 آخرین ات نیرو تمام با که بود این خدا حکم آن زا ترباال و همگی قانونی و انقالبی وظیفه کرد، ما

 مته به خوشبختانه که کنیم، بیرون خاکمان از را غدار غاصب دشمن و بجنگیم نفس و نفر

 ئولینمس تالش با و متوکل رهبر از شهیدپرور ملت پیروی و ایثارگر و غیور پیران و جوانان

 و ،خاکمان و آب از ها،آدم از دفاع برای د،بو اهلل سبیل فی قتال کارزار، آن. شدیم موفق مصمم،

 مندش که آنجا تا داد نصرتمان ها،نیرو نابرابری و عدد قلت علیرغم قدیر، علیم رحمان خداوند

 و نگج ادامه مجوز اما. گشود تمنا و تسلیم به زبان و کرد اتخاذ فرار راه پشیمانی و خواری با

 آقای از خرمشهر تخلیه ایام در که آنطور بعالی،جنا خود ابتدا در که) عراق داخل به تجاوز

 حزب و صدام سقوط شعار با( دانستیدنمی حق و مصلحت را آن شنیدم، رفسنجانی هاشمی
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 درخواست این صراحتا نامه این در بازرگان.« نیست روشن ما برای دیگر، هایتعرض و بعث

 تجاوز و بتخری از و اثبات به نفی از برنامه، و جنگی سیاست کلی تغییر ما نظر: »کرده مطرح را

 و «یآزاد و استقالل و سازندگی از و شرافتمندانه صلح از استقبال و است دفاع و امنیت به

 که نیست آن موجب مسائل این در ما نظر اختالف که بگوییم باید حال عین در: »است نوشته

 صیحتن هدف. بریزیم اندشمن آسیاب به آب و برافراشته اسالمی جنگ مقابل در مخالفت علم

 نانچهچ است بدیهی. توفیق دعای با الهی وظیفه انجام و حق به توصیه و است مسلمین ائمه

 و هاشنهادپی و مسائل زمینه در بیشتر بیان و بحث آماده گیرد، قرار توجه مورد اصوالً ما نظریات

 ار ما اقدام اینکه مکانا با و عذرخواهی و عهد تجدید با خاتمه در. هستیم اجرایی هایتفصیل

 فریدگارآ پیشگاه در خودمان وظیفه آنچه فرمایید، تلقی توکل و ایمان در ضعف یا ترس از ناشی

 .«دادیم انجام دانستیم،می انقالب رهبری قبال در و ملت برابر در بزرگ،

: شده یدتاک آن در که است ۳5 اسفند در ایران آزادی نهضت کنگره پنجمین قطعنامه دیگر سند

 و سیاسی نظامی، جهت در ممتازی موفقیت که خرمشهر فتح از بعد آزادی، نهضت نظر به»

 و ردگی پیش تسلیم و توبه راه بود دیده ناچار را خود خصم و شده پیدا ایران برای اسالمی

 وإن» کریمه آیه مصداق به توانستمی دولت بدهند، هاییتضمین بودند شده حاضر همسایگان

 برای هک مناسبی هایفرصت از «العلیم السمیع هو انه اهلل علی وتوکل لها فاجنح لسلمل جنحوا

 و هکرد استفاده بود شده فراهم جنگ آمیزموفقیت ختم جهت موثر هایمشیخط اعمال و اتخاذ

 هنشد استفاده هافرصت و شرایط آن از]...[  اما. نماید اقدام ایران ملت منافع و مصالح مطابق

 .«است
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 نشد جدا آزادی نهضت از هرگز چمران
 

 ۴ -یزدی ابراهیم با گووگفت
 

،  خود تفصیلی وگویگفت پایانی و چهارم بخش در ایران آزادی نهضت دبیرکل یزدی، ابراهیم

 نیروهای ورود درباره را نظرش آن طی که داده شرح را خمینی امام با دیدارش آخرین ماجرای

 ربارهد که اظهاراتی به یزدی. بود گفته انقالب رهبر به بصره تصرف و عراق خاک به یایران

 اهللآیت که گفته بار اولین برای و داده پاسخ نیز شودمی آزادی نهضت از چمران مصطفی جدایی

 .نداد ادامه نهضت در را عضویتش ،1۵ آبان در زندان از آزادی از پس طالقانی

*** 

 فتح از پس جنگ ادامه با امام اولیه مخالفت درباره هاییمصاحبه اخیر لسا سه دو در

 زادیآ نهضت نظر بین امر ابتدای در باره این در دهدمی نشان که است شده منتشر خرمشهر

 مینیخ احمد سید با شده منتشر تازه وگویگفت یکی. ندارد وجود مخالفتی نظام رهبری و

 مامت جنگ است بهتر که بودند معتقد امام خرمشهر ائلمس مقابل در: »است داده شرح که

 تا یمبرو( رود اروند) العربشط کنار تا باید ما که گفتند جنگ مسئوالن باالخره اما شود

 فتندگمی و نبودند موافق کار این با اصالً امام. بگیریم عراق از را خودمان غرامت بتوانیم

 ماش که وضعی این با جنگ این اگر که انیدبد بدهید ادامه را جنگ شما که بناست اگر

 نگج این باید ما و نیست شدنی تمام جنگ این دیگر نشوید موفق شما و یابد ادامه دارید

 وقعم بهترین آمده پیش خرمشهر فتح قضیه که هم االن و بدهیم ادامه خاص اینقطه تا را

 شکست مندش خرمشهر فتح از بعد: »گفته هم پورمحتشمی اکبرعلی.« است جنگ پایان برای

 تندگف و آمدند امام نزد آقایان. بودند امام بود جنگ ادامه مخالف که کسی تنها و بود خورده

 عراق با مذاکره میز پشت قدرت موضع از و بگیریم را عراق خاک از قسمت یک باید ما

 برویم راقع داخل ما وقتی ما بدانید را این گفتند امام حضرت. بگیریم خسارت تا بنشینیم

 راراص قوا سران اما. شوندمی وارد جدیدی رویکرد با عراقی نیروهای و کندمی تغییر معادله
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 است، این من نظر گفتند امام. داد خواهند ادامه را جنگ اخالص با ما نیروهای که داشتند

 را جنگ زدند،می را شما حرف همین هاآن اگر و کنید صحبت شناسانکار با بروید شما اما

 د؛نبودن قوه سه سران شناسانکار آن که بود دانا شناسانکار روی امام نظر پس. دهید ادامه

 هک وگوییگفت در هم روحانی حسن آقای.« بودند سپاه و ارتش نظامی شناسانکار بلکه

 ضانرم از بعد مخصوصاً و خرمشهر از بعد: »است کرده تاکید شده، منتشر ایشان از اخیراً

 دتاًعم جنگ ادامه که بود این عمده نظر ارتش در تقریباً یک والفجر و قدماتیم والفجر و

 بودند قمواف که بودند شیرازی صیاد مرحوم مثل هم افرادی یک البته. رساندنمی ثمر به را ما

 البته ،بودند موافق سپاه در عده یک وگرنه گویممی من را ارتش کلیت کند؛ پیدا ادامه جنگ

 .«بودند جنگ ادامه دنبال سپاه نظامی نفرماندها بیشتر

 روزنامه در آن متن که است 13۱ قطعنامه پذیرش از بعد خمینی احمد سید اظهارات نوار آن

 در شنیدم. امندیده هنوز من که هست هم ایمحرمانه نامه البته. شد چاپ اسالمی جمهوری

 مثل یمسئوالن از شدیداً و نوشته اینامه خمینی آقای شد، پذیرفته قطعنامه که سالی آن رمضان

 2۵ جنگ اگر که گفتید من به شما. کردید گمراه را من شما که است کرده انتقاد هاشمی آقای

 عاتاطال من به شما. توانیدنمی که گوییدمی و ایدآمده بعد ولی دهیم،می ادامه بکشد، طول سال

 که سندی ۳9 آن از غیر. دارد وجود اینامه چنین شنیدم اما ام،ندیده من را نامه آن. ایدداده غلط

 در که نوشتیم هم سرگشاده اینامه است، محرمانه هاینامه شامل و کرده منتشر آزادی نهضت

 کاری ره اما. ببینیم را آقا خود و برویم خواستیممی ما. کردیم بیان جنگ درباره را مواضعمان آن

 مداح هم باز نوشتم، خمینی آقای برای هم خصوصی یادداشت یک من حتی. ندادند راه کردیم،

 آقای دندی رفتم نامه آن انتشار از بعد. نوشتیم را سرگشاده نامه آن ما نتیجه در. کرد ممانعت آقا

 اشتندنگذ چرا گفت، کروبی آقای به منتظری آقای. آمد هم کروبی آقای که بودم آنجا منتظری،

 چرا که یمگفت نامه آن در. کردند منتشر را سرگشاده نامه این هک ببینند را( هانهضتی) هااین آقا که

 اردو ما به را هافشار ترینسخت مواضع این درباره مدت این طی. هستیم مخالف جنگ ادامه با

 مسئولش هادی محمدعلی و هاخوئینی موسوی آقای که تلویزیونی و رادیو همین در. اندکرده
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 نمت که نشدند حاضر. کنند منتشر را ملل سازمان در نم سخنرانی که نشدند حاضر بودند،

 که اسالمی جمهوری روزنامه همین. کند پخش را هاغیرمتعهد جنبش در من هایصحبت

 در که ردک منتشر را والترز باربارا خانم با من مصاحبه بود، موسوی میرحسین آقای سردبیرش

 این از ستد باید بودم گفته من کند، کار هچ ایران قبال در باید آمریکا پرسید خبرنگار وقتی آن

 این ایدب گفتم. است «بزرگتر برادر نگاه» قیمومت برای عامیانه مصطلح واژه. بردارد قیمومت

 دکتر تنوش ابوزینب امضای با مفصلی مقاله در هم موسوی میرحسین آقای. بگذارد کنار را نگاه

 باالخره ند،گشتمی بهانه دنبال هااین براینبنا. ماست بزرگتر برادر آمریکا که است گفته یزدی

 همان شود،می مطرح امام از نقل به االن که هاییحرف همین. ایمزده صراحت با را هاحرف همه

 .بودم کرده مطرح آقا با دیدارم آخرین در ۳۱ سال نوروز در من که است هاییحرف

 داشتید؟ خصوصی دیدار امام با

 الدنب در به در آقا احمد که گفتند آمدم. شمال بودم رفته نبودم، تهران من ۳۱ یا ۳9 نوروز. بله

 تمبرگش که هنگامی. کند پیدا را من که بودند زده زنگ بازرگان مهندس به حتی. گرددمی من

 ما با اچر فالنی که گویندمی ببینند، را شما خواهندمی آقا که گفت و زد تلفن من به آقا احمد

 به قتیو. بینممی را ایشان بگذارید شما اگر. امنکرده قهر کسی با من نه، گفتم. است کرده قهر

 نگویید اآق به که بود این گفت من به امام با دیدار از قبل آقا احمد که حرفی اولین رفتم، جماران

 آقا حمدا و یمنشست و کردند محبت خیلی آقا و رفتم! ببینی؟ را ایشان بیایی تو گذاشتمنمی من

 تا دو. کردیم صحبت نفری دو دقیقه، 3۵. برود بیرون که گفتند او به آقا هم بعد و نشست هم

 وردم در. جنگ درباره طوالنی هم یکی و انتخابات به راجع مختصر خیلی یکی بود، موضوع

 سیاسی ایفض انتخابات آستانه در تا کنید آزاد را سیاسی زندانیان که کردم پیشنهاد انتخابات

 دوباره و آیندمی بیرون نیستند، متنبه هااین توانیم،نمی گفتند و نپذیرفتند ایشان. شود تلطیف

 .کنندمی شلوغ

. پیروزی ات جنگ جنگ، گویندمی که است سیاستی چه این گفتم. بود جنگ به راجع دوم موضوع

 صلح که ما. دکنمی حمله لبنان به صلح حفظ نام به است منطقه افروزجنگ بزرگترین که اسرائیل
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 ریم،بگی را بصره اگر. خواهیممی صلح هم ما گفتند ایشان دهیم؟می را شعار این چرا خواهیم،می

 ایشان برای مفصل من. کنیممی صلح ما بعد و کنندمی برکنار را صدام و شودمی کودتا عراق در

 آن شما یوقت گفتم و دادم شرح هم را دالیلش بگیرید، را بصره توانیدنمی شما که دادم توضیح

 چریکی جنگ کالسیک ارتش با ما ایران در. شودمی عوض جنگ معادله روید،می مرز سوی

 صدام هواداران زمان آن. ندارد معنا کالسیک ارتش با چریکی جنگ مرز سوی آن. کردیممی

 دبگیری را بصره هم اگر. زنندمی را ایرانی نیروهای چریکی نبرد صورت به هابعثی همین

 هم ماش. کندمی قطع را بصره به غذایی مواد انتقال راه و برق و آب صدام. دارید نگه توانیدنمی

 نگه و یدگرفت را بصره فرض به هم اگر. کنید تهیه غذا و آب بصره، مردم برای که هستید موظف

 صندلی روی و کنندمی مومیایی را صدام بشود، هم اگر. شودنمی کودتا بغداد در داشتید،

 ایران ضربت هایگروه چریکی جنگ هایشیوه با. است مرده که نفهمد کسی تا گذارندمی

 ندکن خراب را عراقی تاسیسات و کنند نفوذ عراق داخل به کیلومتر 5۵۵ عمق تا مثال توانندمی

 کرد؟ یدبا هچ پس پرسیدند. بصره مثل شوند، مستقر جا یک و بروند توانندنمی ولی برگردند، و

 باید. یمکن حفظ را آن نتوانستیم اما ایم،آورده دست به نظامی پیروزی بار چندین ما آقا گفتم،

 رفتند دگانرزمن گفتم. زدم مثال ایشان برای. کنیم سیاسی پیروزی به تبدیل را نظامی پیروزی

 نکهای برای. مانندب آنجا توانندنمی اما اند،گرفته دجله رودخانه کنار در را بصره - بغداد جاده

 به اینکه محض به. کرد نابود و محاصره را هاآن هایشتانک با و آمد عراق کالسیک ارتش

 در الجزایر، و سوریه مثل هستند ما دوست گویندمی که کشورهایی رسیدید، نظامی پیروزی

 راقع. شد خواهد تصویب فوری بسآتش شرایط آن در. بدهند بسآتش پیشنهاد ملل سازمان

 شما بنابراین. پذیردمی ایران اما. ایدشده عراق خاک وارد و ایدرفته شما چون بپذیرد، تواندنمی

 .کنیدمی تبدیل سیاسی پیروزی به را نظامی پیروزی

 اوالً تمگف کند؟ صحبت صدام با بنشیند ما جمهوررئیس گوییدمی یعنی گفت خمینی آقای

 توپخانه و بایستد هست، کجا هر کس هر که است این بسآتش. نیست مذاکره معنای به بسآتش

 است ممکن مذاکره. مذاکره بعد است، بسآتش اول. کنندمی مذاکره زمان آن بعد. شود خاموش
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 است ترباال( ع)علی امام از ایران جمهوررئیس مقام نه ثانیاً. نرسد نتیجه به یا بیانجامد صلح به

 کی دادم، نهضت سیاسی دفتر به را مالقات این گزارش آن، از پس. تربد معاویه از صدام نه و

 آمده نآ در که «صلح مذاکره، بس،آتش» عنوان تحت کرد، منتشر نهضت که نوشتم هم بیانیه

 بیلق از نتایجی به است ممکن متخاصم طرف دو میان غیرمستقیم، یا مستقیم مذاکره: »بود

 تعهدات تخاصم، ترک المللی،بین مرزهای به تبازگش و متجاوز نیروهای نشینیعقب بس،آتش

 رسدن هم اینتیجه هیچ به است ممکن یا و شود منجر جانبههمه صلح یک یا و الطرفینمرضی

 هادفه پیشبرد جهت در تواندمی سیاسی ابزار یک عنوان به مذاکره اصل قبول حال هر در ولی

 یالمللبین تبلیغات رزمی، عملیات نگیهماه مذاکره دوران طول در. گیرد قرار استفاده مورد

 اتمذاکر موفقیت در کنندهتعیین عناصر از فعال، بسیار ولی آرام دیپلماسی شده، حساب

 اب امتجربه. کردمی گوش من هایحرف به داشت، زیادی اعتماد من به خمینی آقای.« باشدمی

 با که بود ممکن لحظه آن در نایشا گفتم،می ایشان به چیزهایی گاهی که بود این خمینی آقای

 پیگیری یا عنوان رودمی را مطلب همان خمینی آقای بعداً که دیدممی ولی کنند، احتجاج من

 بتصح آقا با من که گذاشتندنمی بودند، امام نزدیکان از نفر دو که هاشمی، و آقا احمد. کندمی

 .داشت تاثیر کردم، که هم صحبتی آن کمااینکه. کنم

. ستا آزادی نهضت با چمران دکتر ارتباط درباره شودمی مطرح اغلب که دیگری نظر اظهار

. دش جدا هااین از بعدا اما بود آزادی نهضت عضو چمران شهید: »گفته اخیرا والیتی آقای

 نظام و امام حضرت و حکومت منتقد هااین دید وقتی و بود هاحکومتی جزو چمران شهید

 جزو انقالب، از قبل که شیبانی دکتر مثل. ماند امام سمت در و شد جدا هااین از شدند،

 یهرو به توجه با انقالب از بعد ولی افتاد، زندان به هم همین بابت و بود آزادی نهضت

 نهضت. است نظام جزو هم االن و شد جدا هااین از ایستاد، امام مقابل که آزادی نهضت

 هم چمران شهید مرحوم زنند؟نمی مثال را شانای چرا پس است، نظام مقابل آزادی

 تنهض با را اشرابطه رفت، جنگی مناطق به وقتی حتی و عمر اواخر تا چمران.« طورهمین

 بود؟ کرده حفظ آزادی
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 از ورد بودن انصافبی اما است، طبیعی امری اجتماعی – سیاسی هایگروه بین عقیده اختالف

 شورای عضو چمران. بکنند را تقوا رعایت هم خودشان الفانمخ حق در باید افراد. تقواست

 تمام چمران. بود محک نام به میزان روزنامه امنای هیات عضو و ایران آزادی نهضت مرکزی

. فتر جبهه به دفاع عالی شورای عضو عنوان به ایشان. است کرده امضا را محک صورتجلسات

 آقای هب ایشان کند، انتخاب دفاع عالی شورای رد نماینده نفر دو باید رهبر اساسی قانون طبق

 مگر. کردمی دیدار ما با آمدمی تهران به جبهه از وقت هر چمران. دادند حکم چمران و ایخامنه

 ار آزادی نهضت افراد اگر یا بفروشد؟ را سهامش کسی که است سهامی شرکت آزادی نهضت

 از چمران آیا. است فکر یک آزادی نهضت شود؟می تمام نهضت بیاندازند زندان به و بگیرند

 نهضت و بازرگان خالف حرفی چمران دیده کسی. نه بود؟ بریده نهضت از هم فکری لحاظ

 رفتمی جبهه به دفاع عالی شورای در امام نماینده عنوان به چمران کند؟ انتقاد یا بگوید آزادی

 هک امآورده چمران یادنامه در. هدبد گزارش انقالب رهبر به باید باره این در که است طبیعی و

 یهاماشین به غرضی که کرد گله دیدیم را همدیگر وقتی. آمد تهران به 5913 اسفند در چمران

 و نیخمی آقای پیش رفتم من. کند شکایت و برود امام دیدن به نشد حاضر. دهدنمی بنزین ما

 بههج در شما نماینده عنوان به نچمرا. ایمشده سیاسی هایبازی گرفتار مجلس در ما آقا، گفتم

 که دادم پاسخ. بیاید من دیدن به بگویید او به که گفت امام کنند؟می اذیت را او چه برای. است

 ستشک صدام اگر یا شوممی کشته و مانممی آنجا یا آمد، نخواهد تهران دیگر است گفته چمران

 دکتر به گفت و کرد صدا را آقا داحم خمینی، آقای. رفت خواهم لبنان به همانجا از خورد،

 استمالت آقا. رفت آقا دیدار به چمران دکتر ۳۵ فروردین در. دارم کارش من بیاید، بگو مصطفی

 دبرو که خواست برگشت، اردیبهشت. رفت جبهه به چمران. گفت را هایشحرف هم او. کرد

 بههج به من گفت زد، زنگ من به. نگذاشتند. ندارد وقت آقا که گفتند بدهد، گزارش امام به و

 ما ماست و دیدار آخرین این .ببینم را آقا آیممی دوباره برگشتم، اگر امگفته هم هاآن به روم،می

 .بود
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 یبانیش که درحالی شد، جدا آزادی نهضت از انقالب از بعد اندگفته که شیبانی دکتر مورد در اما

 ونچ اینکه نه. نیست نهضت عضو دیگر که کرد الماع شد، آزاد زندان از وقتی انقالب از پیش

 ،شد آزاد زندان از وقتی هم طالقانی مرحوم. باشد شده جدا نپسندید، را بازرگان مهندس روش

 طالقانی یآقا خب. باشم داشته حزبی وابستگی خواهمنمی دیگر موقعیتم دلیل به گفت من به

 کی طریق از افراد که نیست درست این. شد طالقانی آزادی، نهضت و بازرگان مهندس کنار در

 .کنند پشت جریان آن به بعد و کنند پیدا معروفیتی و قدرت و بیایند جریانی

 آزادی نهضت عضو خواهدنمی گفت شد، آزاد زندان از که ۳۱ آبان طالقانی آقای یعنی

 باشد؟

 یسپار از تلفنی وگویگفت یک در. نبود آزادی نهضت عضو دیگر شد، آزاد که زندان از بله

. مدانمی غلط تفکر یک سیاسی نظر از را این. کنم عمل فراگروهی خواهممی من گفت ایشان

 کی با که نیست درست این دارد؟ ایرادی چه حزبی فعالیت کنیم؟ عمل فراگروهی چه یعنی

 ایشان اما. خود راه به شما خود، راه به ما بگویند رسیدند، باال آن به که بعد و بیایند باال جریانی

 و رهبران یا نهضت علیه سخنی هرگز ندادند ادامه را آزادی نهضت در عضویت که وجودی با

 .نکردند اظهار کجا هیچ در آن فعاالن
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 هاوانا در حسین صدام با یزدی ابراهیم مذاکرات کامل متن
 

 شد منتشر سال ۳۳ از پس بار اولین برای
 

 سران اجالس حاشیه در 591۱ شهریور 5۵ روز موقت دولت خارجه امور وزیر ی،یزد براهیما

 و دیدار عراق وقت جمهوررئیس حسین، صدام با کوبا، پایتخت هاوانا در تعهد عدم جنبش

 لمسائ پیرامون را صدام با یزدی وگویگفت و دیدار محورهای وقت نشریات. کرد وگوگفت

 یزدی از نقل به و کردند عنوان کشور دو مطبوعاتی لیغاتتب و کردستان خوزستان، به مربوط

 و بخشرضایت کشور دو جانب از مسائل بیان در صراحت و کنفرانس بر حاکم فضای نوشتند

 . است بوده سازنده دیدار، این

*** 

 صورت صدام اقامت محل ویالی در الجزایر جمهوررئیس درخواست و وساطت با دیدار این

 خارجه امور وزیر حمادی سعدون و ملل سازمان در عراق سفیر حسین، صدام بر عالوه. گرفت

 و فرهنگ منصور دکتر لواسانی، حسین آقایان من، بر عالوه ایران از. داشتند حضور نیز عراق

 خبردار حالت به عراق ماموران اتاق اطراف در. داشتند شرکت هیات اعضای از دیگر نفر یک

 درجه ۱1 زاویه یک با او. نشستیم هم کنار در بزرگ کاناپه یک ویر ما دوی هر. بودند ایستاده

 برگ ارسیگ یک بود میز روی که سیگاری جعبه از. کردمی صحبت و بود نشسته من سمت به

 او تا کرد روشن را فندکی و آمد جلو اتاق در حاضر مأموران از یکی بالفاصله و برداشت

 اننش را او راضی خود از روحیه گفتنش سخن و نشستن طرز. کند روشن آن با را سیگارش

 انداخته هم روی را هایمپا و بودم گذاشته مبل لبه روی را چپم دست که حالی در من. دادمی

 .اندکرده تنظیم و نوشته لواسانی حسین آقای را وگوگفت متن. کردممی صحبت بودم

 به سفر ناولی یا است سفر چندمین این آیا اینکه زمینه در وگوگفت و احوالپرسی و سالم از بعد

 .کردم سخن به آغاز من معمول، تعارفات کردن بدل و رد و کوبا
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 دوست مرا هایگفته از بعضی ایشان. داشتم شما خارجه وزیر با چند سخنی :یزدی ابراهیم

 هک درسمی نظر به اما. نداشت قبول را دیگری هایحرف از بعضی نفر دو ما از یک هر. نداشت

 یک ددی از را واقعیات و است پزشکی علوم در من تخصص. بود زیاد خیلی تفاهم برای زمینه

 هاواقعیت رو این از. است سیاسی علوم شما خارجه وزیر تخصص و کنممی نگاه شناسآسیب

 .کندمی نگاه دیگر دید یک از را

 .زندمی حرف خودش تخصص زمینه در کسی هر :حسین صدام

 .ببینید را تغییرات تا بیایید هم باز کردید، دیدن ایران از شما[ 53۵1] ۵1 سال در :دییز

 آقای اینجا در. )کنیم روشن همسایگانمان با را وضعمان که است خوب چون دارم عالقه :صدام

 اسالم هب حد چه تا و چگونه که گفتند بعث حزب نظرات زمینه در مبسوطی نسبتاً شرح صدام

 .(معتقدند خدا با اشرابطه و زمین روی در انسان لیتمسئو و

 و تیمهس مسلمان اینکه و داریم که نظری اتفاق این با. شنیدم را نظراتتان که خوشحالم :یزدی

 فهمیم؟نمی را یکدیگر چرا داریم که دینی بستگی و دوستانه روابط با

 فهمیم؟نمی را شما که هستیم ما این آیا :صدام

 متمال بایدمی ما که است معتقد سعدون آقای دارد، وجود ما بین غلطی چیز چه دانمنمی :یزدی

 قایآ به و گفتم بار چند. بشنویم را شما نظر حاضریم اکنون ما. ندارم قبول من ولی. شویم

 تصراح با هک اینجا امآمده و نیستم بلد دیپلماسی و نیستم سیاسی من که دادم تذکر نیز سامرائی

 یستن غیرمتعارف خانواده اعضاء بین اختالفات بعضی بودن. بشنوم صراحت به و بزنم حرف

 .شنویمب که ایمآماده هست چیزی اگر. باشد داشته وجود تفاهم عدم که است این غیرمتعارف ولی
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 .کنیممی انتخاب حکم عنوان به را فرهنگ دکتر ما :صدام

 .کنیممی انتخاب حکم عنوان به را سعدون آقای نیز ما :یزدی

 هست که طورهمان را آن بایدمی اول کنیم عوض را چیزی هر ماهیت که بخواهیم اگر :صدام

 ساسیا مسائل از یکی. کنیم پیدا را صحیحش حلراه دقت با بایدمی آن از بعد و بشناسیمش

 از هک نبودند افرادی هاایرانی .است داده قرار تاثیر تحت را هاعراقی ایران انقالب که است این

 روابستهغی و شخصی تصوراتشان و نداشتند خارج به ارتباطی هیچگونه باشند، آمده زمین زیر

 51 جنبش این عمر. ندارد خارج با ربطی ایران انقالب که است شده ثابت این و بود خارج به

 و شاه با ها،ایرانی ها،کرد با ما ۵۱ سال در. برگردیم عقب به قدم یک بگذارید ولی. است سال

 هاییقنبله تعداد. کشید طول ماه 52 و شدیم جنگ وارد بودند، پشتیبانش هاآمریکایی که شاه نظام

 هزار 5۳ و بود عدد 9۵۵۵ تا 2۵۵۵ شد انداخته ما خاک و هاعراقی بر سنگین هایتوپ از که

 تا رفتمی پیش و جنگیدمی ما ارتش. شدند زخمی و کشته ما غیرارتشی و ارتشی افراد از نفر

 یبحر و بری و جوی نیروهای اختیار در که هاییقنبله تعداد. شد برقرار ۵1 سال قرارداد اینکه

 9 فقط کنندهناراحت وضع این از و بود عدد 9 فقط بود مانده باقی ما( دریایی و زمینی هوایی،)

 از را کیفیت و حالت این و. من و شارت کل فرمانده و بکر آقای جمهوررئیس داشتند، خبر نفر

 در زیچی اگر حتی بجنگیم، خونمان قطره آخرین تا بودیم حاضر ولی داشتیم، نگه مخفی همه

 اسلحه ام چون کرد، تحمیل ما بر المللیبین سیاست که است حکمی این. باشیم نداشته دست

 تا خواهدب شاه اگر که داشتیم تصمیم ولی نداشتیم، دست ساختنش در خودمان و خریدیممی را

 اب جهت این به. بجنگیم جوانب تمام در او با بدهد ادامه را روش همین تاریخ این از بعد ماه ۱

 رد آن از قبل ولی. کنند کمک ما به که گذاردند این بر را بنا هاآن و شدیم مذاکره وارد هاروس

 نبالد به و کردم مالقات بغداد در ایرانی مجلس رئیس با و بودیم الجزایر دولت با دائم تماس

 و ما دولت هایخواسته که گفتیم و دادیم ارائه او به را نظرمان و گشتیممی آمیزمسالمت حلراه

 ینا و بودیم حدود تعیین خواستار و است مشخص ما کشور حدود و واضح ما دولت سیاست

 مالقات سعدون با ایران خارجه یروز. کندمی تعیین المللیبین هایضابطه بلکه ایران، نه را حدود
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 در که نیست ما روش چون گرفت، صورت ایواسطه هیچگونه بدون اقدامات این تمام و کرد

 بود، کرده سؤال که داشتم دریافت بومدین از اینامه ۵1 سال در. باشیم داشته واسطه هایمانکار

 دخو ایده این آیا که پرسیدم کنیم؟ مالقات الجزایر در شاه با که ما طرف از هست مانعی آیا

 ئیسر فکر و نظر این که گفت است؟ شاه نظر و عالقه مورد که است چیزی یا و است بومدین

 با نظر تبادل و بحث با و کرد خواهید دیدن هم از شرطی هیچگونه بدون و است بومدین

 ومدینب که دبو این بر ما اعتقاد ولی. کنید پیدا مشکل این برای حلیراه است ممکن یکدیگر

 مرکز در. آورد خواهد شاه به فشاری جهت این به و است کرده احساس را مشکل خودش

 دهد ادامه را روشش خواستمی شاه اگر و بود آمده پیش حیاتی وضعی. شدیم جمع فرماندهی

 هایب بایدمی چون آن، نتایج از واهمه بدون داشتیم،می او با مدتی طوالنی رودرروی جنگ یک

 وششک منتهای جهت این به و نگذاریم زمین را اسلحه که بود این نکته ترینمهم. بپردازیم را آن

 یسیاس حلراه به و برگردد داشت که ایغیرعادالنه و نادرست موضع از شاه که بود این بر ما

 دوجو خارجه وزارت در اکنون هم که بود الجزایر قرارداد هاکوشش این تمام نتیجه. شود راضی

 .ندارد وجود آن در سری نقاط و نیست مخفی مردم از آن متن که است قراردادی و ددار

 اختیارش در بود ساخته ما از که را کمکی گونههمه و بود محترم و مکرم عراق در خمینی امام

 دبایمی هم ما ولی خواستندمی بودند عراق در که مدتی تمام برای را امکانات ایشان. گذاردیم

 احدو آن در را نه و بله که نیست این ما روش کردیم،می تائید را ایشان ما. باشیم ظرنصاحب

 معنایش اشتیمد اختالفی کسی با اگر و کنیممی پایداری انجامش در بستیم قراردادی اگر. بگوییم

 ما دوست که هاروس حتی و کنیممی پایداری لحظه آخرین تا و داریم اختالف که است این

 یتشفعال خمینی اینکه از بعد. شدند دلخور ما از و نداشتند خبری ایران با ما قرارداد از هستند

 او نکهای برای فرستادم او پیش را فرماندهی اعضای از یکی کرد آغاز دیگر جهتی از و دوباره را

 به که یستن کسی عراق سرزمین در که گفتیم ایشان به صریح خیلی و بنماییم اوضاع متوجه را

 شاه که حالی در بگذارید، احترام ما همکاری به که است الزم ولی بروید، که بیاورد فشار شما

 لدخو اجازه عدم و کویت به خمینی مسافرت از بعد. گذاردنمی احترام هایشگفته و هاعهد به
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. رفت سپاری به سپس و کردیم استقبالش و دادیم ایشان به بازگشت اجازه فوراً کشور، آن به

. داریم نگه عراق در را امام که( دارد وجود خارجه وزارت در مدارکش و) خواست ما از شاه

 هیچ از و گیریممی تصمیم سیاستمان درباره که هستیم خودمان این که گفتیم و کرده رد ما ولی

 .پذیریمنمی اندرز و پند کس

 مورد غربی هایروزنامه در و دیگران و انقالبیون طرف از عراق دولت یکباره که افتاد اتفاقی چه

 کردیم برص جهت این به و کارندتازه ایرانی برادران که گفتیم و ندادیم جوابی. گرفت قرار هجوم

 دخالت و آزادیبخش جنبش یک صورت به باالخره که گرفت باال و کرد پیدا ادامه موضوع ولی

 درص برای هاییتلگراف و رددبازگ ایران به که کرد ترک را آمریکا بارزانی. آمد در ما کار در

 هک است این اساسی و مهم نکته. دهد ادامه عراق علیه بر را مبارزاتش اینکه تا شد فرستاده

 قبلی رهایفشا قبول به بازگشت قصد عراق عراق، حکومت به نسبت نظرتان و حکم از صرفنظر

 شودمی پیاده دارد ستا خداوند رضایت مورد که سیستمی اکنون هم تا که معتقدیم ما. ندارد را

 هک وقتی معتقدیم ولی مسلمانیم ما. دارد وجود هاانسان برای اجتماعی عدالت تحقق آن در که

 این و پاشید خواهند هم از مردم کنند دخالت یکدیگر در حکومت و دین یا و دین و حکومت

 .نیست اسالم دین به منحصر امر این و است صادق قومی هر بین در و دین هر در و جا همه در

 اینقطه در است ممکن. کشیدیممی عذاب ما و پاشندمی هم از مردم که دیدممی جهت این به

 آراء هب ما احترام وجود با ولی باشد داشته مغایرت ما اجتهاد با دیگر افراد اجتهاد دنیا از دیگر

 کردیم رصب درازی دتم. بپذیریم را دیگر کس هر یا و خمینی امام اجتهاد توانستیمنمی دیگران،

 مراعات که است الزم و کارندتازه حکومتشان در ما ایرانی برادران که گفتیممی خودمان به و

 ارجهخ وزارت از. ندیدم مثبتی عمل که بگویم صراحت به خیلی ولی بنماییم را همسایه حق

 حدی به ولیکن گذاردیممی احترام را بازرگان مهندس و باشد تردوستانه ما روابط که خواستم

 نظرصرف. کنیدمی عمل دیگر ایگونه به و زنیدمی حرف ایگونه به شما شد، باورمان که رسید

 به و نیستید تجربه صاحب که هستید افرادی دارید که تجربیاتی و کردید انتخاب که سیاستی از

. وریمآ جودبو دیگران برای ایتازه مشکالت خواستیمنمی سوم جهان گروه در عضویتمان دلیل
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 و سوم جهان از است کشوری ایران. دیدمنمی اسلحه بردن بکار برای احتیاجی جهت این به

 چیره هب احتیاج اشداخلی مشکالت حل و ثبات به رسیدن برای و بداند را امر این که است الزم

 .دارد اوضاعش بر شدن

 کومتشح تجربه و دارد را دیگر مبارزین به کمک و مبارزاتی سابقه اسالمی، است کشوری عراق

 رایب دارید نگه خودتان کنار در را کشور این شما که بود الزم و است بیشتر ایرانیان شما از

 گیرد قرار هجوم مورد بایدمی عراق که شدید متوجه اینکه از بعد. کند کمک شما به اینکه

 کسانی اقعر سرزمین در. دهید انجام توانستیدمی همیشه را کار این چون کنید تأمل توانستیدمی

 به و ندارد وجود نیز گرسنگی حال عین در و ندارند وجود( میلیونر) باشند مالیین صاحب که

 .باشد مفید برایتان ما دوستی تواندمی که پنداشتیممی جهت این

 پس ت،نیس اگر و دارند عراق به نسبت خاصی حسابگری ایرانیان آیا که پرسیدیممی خودمان از

 آیا که داشتیم سؤال این جواب به احتیاج. دادند قرار خود دشمنان اولین عداد در را عراق چرا

 این .کنید مستقر دنیا در را عدالت خودتان برای تشیع مذهب انتخاب طریق از خواهیدمی شما

 خلیدا مشکالت حل به احتیاج چیز هر از قبل شما و است آن خواستار دنیا همه که است چیزی

 رد خصوصاٌ دارید، تاناسالمی نظرات کردن پیاده و اقتصادی مشکالت از ناشی هایناراحتی و

 دبودی خودتان این البته. کنید پیاده را پیش قرن 59 اسالم نظریات خواهیدمی که مسائلی مورد

 ایطیشر در و بود تجارتی دوستانه رابطه رابطه، ما و شما بین اگر و کردید انتخاب را راه این که

 و حنصای که بود ممکن پذیرفتیممی برادر یک مثل را یکدیگر هایحرف ما و شما که بودیم

 را راهی همان که شماست حق داریم، ما که وضعیتی در ولی باشیم، پذیرا را یکدیگر اندرزهای

 خسته را شما که امیدواریم و ماست گفتارهای خالصه این و کنید انتخاب دارید دوست که

 در ولی هستید، وارد تعارف در اینکه وجود با باشیم، نداشته تعارف که است الزم و باشم نکرده

 صراحت دشمنانمان و دوستان برابر در ما و باشیم داشته هدف و صراحت بایدمی هایمانکار

 وستانماند حتی گذشته در. ایمشنیده صراحتمان زمینه در را دوستانمان گالیه و ایمداشته گفتار
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 دنددی صریحمان گفتار در صمیمی را ما چون زمان مرور از بعد ولی داشتند گالیه ما صراحت از

 .شد جلب اعتمادشان

 وافقم سیاست و دین از شما برداشت با اینکه وجود با و هستم شما مواضع با آشنا من :یزدی

 هم ارکن در را ما قهمنط مصالح که دانممی ولی. گذارممی احترام تاناقتصادی برنامه به نیستم

 رذک انجامید قرارداد این به که را عواملی و کردید شاه با خودتان اتفاق به اشاره. دهدمی قرار

 شاه علیه رب ایران اسالمی انقالب پیروزی از را خودتان خوشوقتی که داشتیم انتظار ولی. کردید

 کشورمان از را پهلوی حکومت سال ۳۵ و شاهنشاهی حکومت سال 21۵۵ ما. کنید ذکر بیشتر

 انتظار و داشت فعالیت هاعرب ضد منطقه کشورهای جمیع در و عراق در ساواک برچیدیم،

 از صاًخصو همسایگان، از را چیزی چنین ولی. کنند پشتیبانی را ما عربی دول همه که داشتیم

 از ماش یهعل بر ساواک که را اطالعاتی تا ندادید فرصت ما به حتی شما و ندیدیم عراق دولت

 نفت هایلوله خرابکاران که دیدیم یکباره و بدهیم شما به بود کرده آوریجمع هااسرائیلی طریق

 یهاعرب و نامیدند محمره را خرمشهر و عربستان را خوزستان هایتانروزنامه و کردند منفجر را

 ینا آیا. است خبر چه راستی که پرسیدممی خود از. کردند خطاب «عرب مواطنین» را خوزستان

 شاه اب توانستمی عراق کند؟می رهبری خوزستان رهایی برای آزادیبخش جنبش که است عراق

 حدود نم بپردازیم؟ معلومات و نظر تبادل به هاآن با توانیمنمی ما آیا کند، مالقات و نظر تبادل

 دوست را آن ولی دانممی را منطقه کشورهای دیگر و شما کشور در را ساواک نفوذ و پیشروی

 زا وقتی ولی. کند دخالت هاکشور داخلی امور در که ندارد دوست ایران جنبش چون نداشتم،

 ار وضعیت و گفتم سامرائی و یاسین آقای به شدیم، آگاه کشورمان در دیگران هایدخالت

 .کردم تشریح برایشان

 شتهدا هاروزنامه بر جبارانه یتسلط خواهیمنمی که است این بر ما سیاست ها،روزنامه زمینه در

 اهللتآی. بیاورد زبان بر را دلخواهش که است آزاد نیز اهللآیت آزادند، بازار و کوچه مردم. باشیم

 قتو در. بودند هاگفته این نگران ما بحرینی برادران و گفت بحرین زمینه در چیزی روحانی

 در را یرانا جدید سفیر آن از بعد و مکرد تشریح را سیاستمان و فرستادم پیام برایشان خودش
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 و ایران نبی چرا پالیزبان که گفتم خودمان عراقی برادران به بار چندین. کردیم تعیین بحرین

 هیزتج را افراد پول فرستادن با و گیردمی تماس زاهدی با و کندمی آمدورفت ترکیه و عراق

 هایغامپ و داشت شرکت شما علیه بر نگج در که است شاه دستیاران از یکی پالیزبان. کندمی

 پالیزبان به آمدورفت اجازه چرا که شد سؤال مکرراً و شد بدل و رد شما و ما بین بار چندین

 قرار هاآن هجوم مورد پاوه در هاکرد با جنگ در همچنین و نشد داده ما به جوابی ولی دهید،می

 عده که شدند کشته هاآن از نفر 2۵۵ و وردندآ پناه عراق به آنان همه شکست از بعد و گرفتیم

 آقای به را جریان و بودند آمده عراق از ایران، مرز سوی آن از که بودند اعرابی آنان از زیادی

 هاینک از بعد. کردیم خبرش هاعراقی اجساد وجود از و گفتیم تهران، در سفیرتان سامرائی،

 حاضر ایشان و زدم حرف یاسین آقای با ساعت دو مدت به کردند، بمباران را ما حدود هاعراقی

 حتی راچ کنیم، بهتر را روابطمان بخواهیم اگر و است داده رخ اشتباهی که کند اعتراف که نبود

 .کنید اعتراف اشتباهاتتان به نیستید حاضر

 انرهبر و ایران سیاست این که بگویم است الزم کنیم، بررسی را مشکل ریشه خواهیممی ما اگر

 ارب چندین و کند دخالت دیگران داخلی کارهای در که نیست ایران انقالب رهبری و اهللآیت و

 نطورآ نجف، و عراق به حتی کند صادر را انقالبش که ندارد را آن قصد ایران انقالب که گفتم

 نیست شما و ما صالح به این و داریم هاکرد ناحیه از اشکاالتی دو هر ما و شما دانممی من که

 ایران و راقع با جنگ در همیشه کردستان دولت تشکیل. بشورانیم یکدیگر علیه بر را هاکرد که

 هایجنگ درگیر باشد آمده بوجود چنین این که حکومتی که است غیرممکن و بود خواهد

 منداری شما کردهای در طمعی ما و بود خواهد اسرائیل با دولتی چنین رابطه و نباشد درازمدت

 اقدامی مورد این در شما و دارند شما حدود روی بر هاآن که کنترلی از هستیم عجب در ما و

 ایرانیان از بعضی که کرد تائید شما دولت و کنندمی وآمدرفت هامرز در شاه طرفداران و کنیدنمی

 مواطنین را هاآن ولی هستند ایرانی خوزستان اعراب که دانیدمی کردید، تحریک را زبانعرب

 شما هب که عالقمندیم بنامیم؟ ایرانی را عراق شیعیان ما که دارید دوست شما آیا. نامیدمی عرب

 بر و ردب بین از ایران در را شما دشمنان پایگاه ایران انقالب که بگوییم خالصه عبارت یک در
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 چه هک کردند سؤال و آمدند عرب برادران از خیلی و کنید پشتیبانی آن از که است واجب شما

 باعرا دشمنان ایران دیدندمی که بودند عجب در و عراق، دولت بین و شما بین است مسائلی

 کرده طعق جنوبی آفریقای و مصر و اسرائیل با را اشرابطه و است برده بین از را هافلسطینی و

 هااسرائیلی با ما برادران که حالی در چون است، خائن مصر قرآن هایگفته حسب بر و است

 همین در عرب رهبران از برخی و عجبیم در و بنددمی دوستی پیوند هاآن با او جنگند در

 دارد؟ خصمانه رفتار ایران با هاعراقی چرا که عجبند در و پرسندمی ما از کنفرانس

 ردندک خرابکاری و آمدند عراقی افراد از بعضی که داد نشان اسنادی و مدارک خوزستان فرماندار

 و نکنید ضعف بر حمل را سکوت این که است امید و کند سکوت فعالً که خواستم وا از و

 الخوشح را ما دشمنان فقط ایران مورد در شما سیاست. است ضعیف ایران دولت که نگویید

 ؤالس جهت این به و برد نخواهید ایبهره کنیدمی خوزستان در که تحریکاتی از شما و کندمی

 شکلم بایدمی ما که بود معتقد سامرائی زنید؟می کارهایی چنین به تدس چرا که است این ما

 ماش اینکه برای کردم تعجب جواب این از من و کنیم حل واحد آن در را کردستان و خوزستان

 ما و شما کردستان مورد در ولی. ندارید را دخالتی گونههیچ حق و ندارید خوزستان در منافعی

 ما با توانیدنمی چرا برسید نظر اتفاق به توانستید شاه با شما که میمادا و هستیم ذینفع دو هر

 نیاورد من ؤالس برای جوابی و برگشت و رفت سامرائی اینکه از بعد و برسید؟ نظر اتفاق به نیز

 .کنم بررسی آنجا را موضوع و بروم عراق به که کرد دعوت مرا سعدون آقای جانب از ولی

 این که کنید بیان شد فراموشتان ولی کشیدید پیش را تلویزیون و ورادی موضوع شما :صدام

 بین همیشه که است امری این و ما، علیه بر شما یا و کردیم شروع شما علیه بر ما را تبلیغات

 جواب همه شدمی نوشته و گفته هاروزنامه و رادیو در که مطالبی. افتدمی اتفاق کشور دو

 و ادیور در شده ثبت و شده گفته مطالب به مراجعه با تواندمی ما از یک هر. بود شما هایگفته

 ضحوا صورت این در و اندگفته چه عراقی هایروزنامه که کند قضاوت هاروزنامه یا و تلویزیون

 یک هیچ که عواملی و حسودان و اندداده را شما جواب فقط عراقی هایروزنامه که شد خواهد

 همه که دببینی و کنید رو و زیر را هایتانپرونده که است ممکن ستند،نی راضی آنان از طرفین از
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 صحبت شما رادیوی در اکنون هم و هستند اعدام به محکوم و اندانسانیت و شما دشمنان آنان

 این یاآ شوند،می پیدا عراق در که عواملی که ببینید و بزنید هایتانپرونده به سری. کنندمی

 ینا خواهیممی واقعاً که را آنچه و. اندبوده ایران انقالب از بعد یا و قبل عراقند در که عناصری

 دشمنان ملجاء و پرورشگاه ما سرزمین و نباشیم جدا دوستان دیگر از دهیممی قول که است

 .نباشد غیرقانونی و غیرطبیعی ما گفتار و نباشد ما همسایگان

 رایدج طبیعت این و کردند حمله نیز شما به کنندمی حمله ما به همچنانکه ایران جراید :یزدی

 دافرا این ولی اندکرده حمله عراق به جراید از بعضی که کنیممی اعتراف و ماست کشور در

 .مریضند که کسانی زمینه در گفت توانمی چه و نیستند سالمی و عاقل اشخاص

 توانایی هک کردید ثابت شما ولی. آیدمی پیش هاناگواری این نظیر جنبشی هر ابتدای در: صدام

 وقتی و هستید هاروزنامه بر شدن چیره به قادر و دارید را تلویزیون و رادیو بر تسلط و رهبری

 که رفتیدگ تصمیم که وقتی در و کنید کنترل را هاآن توانیدمی که ایدداده نشان اید،خواسته که

 رد شما اگر و است شما توانایی نمایشگر خود این و. کردید کنید، تعطیل را هاآن از بعضی

 یزن ما است، هایمانروزنامه کنترل چگونگی در ما سیاست این که بگویید ما اعتراض جواب

 امر این و است ما کشور در هاروزنامه کردن کنترل چگونه نیز این که داد خواهیم جواب

 رقف ولی. نویسندمی را رستغیرد اخبار شما هایروزنامه که گوییمنمی ما. است غیرمعقولی

 بار چندین. انداخت راه است ممکن که بیدادی و داد و درست اخبار بین است بزرگی

 انجام کاری چنین هم بار یک ما ولی کردند، حمله عراق به اولشان صفحه در شما هایروزنامه

 جمعیت فرن میلیون 59 با هستیم ملتی ما. است درست و صحیح سیاست واقع در این و ندادیم

 باشد نای ما به شما جواب بایدنمی و شود اتخاذ ما به نسبت رفتاری چنین که نداریم انتظار و

 .شناسمنمی را شخص این من و بردید را پالیزبان بنام شخصی اسم. دهیم انجام چه که

 کنیم؟ ترور را او و بیاییم عراق به ما که دهیدمی اجازه آیا :یزدی

 .هستم افقمو من :صدام
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 رد دخالت عنوان به آینده در را آن توانیدمی چون نیست، ما جانب از صحیحی اقدام این :یزدی

 کنید؟می تفسیر چگونه را کرد پناهندگان هایخیمه وجود ولی کنید تلقی خودتان امور

 ورتص دولت موافقت با که است کاری و کنیم اشمخفی بخواهیم که نیست چیزی این :صدام

 و اشدب نادرست شودمی گذارده شما اختیار در که اطالعاتی است ممکن گفتیم ما. است گرفته

 این با شخصی و است نفر 2۵۵۵ حدود در پناهندگان عدد و کردیم برپا را هاخیمه خودمان ما

 لعم یک این دادیم، پناه را کودکان و زنان و دادیم انجام ما که عملی. نیست هاآن بین در نام

 هایهنقش از شما و شناسیممی را هاآن هرگز نه و نفرستادیم هاآن دنبال به هرگز ما و بود انسانی

 تسلطی هاآن به شما و شمایند پیش اکراد روسای که حالی در کنیدمی صحبت منطقه در اسرائیل

 اب همه هااین و کنندمی صحبت شما تلویزیون و رادیو در و روندمی قم و تهران به و ندارید

 .گیردمی صورت شما موافقت

 ها؟آن از یک کدام :یزدی

 ...و طالبانی جالل بارزانی، مسعود بارزانی، ادریس :صدام

 طرف دو در هاکرد چون و آمدند عراقی هواپیمای با و بغداد از و عراق از هاآن از بعضی :یزدی

 زهرگ بدانیم را همسایگان حقوق ما اگر و مکنی حفظ را طرفین حقوق ما بایدمی لذا خاکند،

 .دهیمنمی را کارهایی چنین اجازه

 اسناد که حالی در نکردیم تمجید را شما انقالب ما که گوییدمی شما است، مهم نکته یک :صدام

 .شناختیم رسمیت به را شما جدید حکومت و انقالب ما که دهدمی نشان مدارک و

 .نمودند را اعترافی چنین هم هاآمریکایی چون نیست، فیکا اعتراف این :یزدی

 اگر شما. ما مردم و عربی کشورهای برای نه و دادید انجام خودتان برای را انقالب شما :صدام

 صورت دیر خیلی که بود کاری کردید، انقالب خودتان ساله 21۵۵ شاهنشاهی سیستم علیه بر

 یمنت هرگز و بردیم بین از جا در و انقالب حین در ار شاهی و سیستم ما که حالی در گرفت،
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 روی ام به که خواهیمنمی مردم از و بردیم بین از را پادشاهی سیستم ما. گذاریمنمی کسی بر

 رایب شما انقالب اما و. است برادرانه پندهایی هااین. کنیمنمی تحمیل مردم بر را آن و بیاورند

 از بعد ن،دیگرا برای نه و خودتان شخص برای شوریدید تانسیستم علیه بر شما و بود خودتان

 شما و دبیاین مردم که باشید نداشته انتظار و نگیرید نادیده را اندرز این و کنید رها را مردم این

. اندزده دمهص شما به که هستند کسانی تمجیدکنندگان همین بین در که حالی در کنند، تمجید را

 هاینک شرط به خواهیممی را خیرتان و پیروزیتان و گوییممی شما انبرادر عنوان به ما ولی

 لویزیونت و رادیو پشت بیاییم ما که دارید انتظار آیا. بدانید خودتان برادران را منطقه هایعرب

 هرتش دنبال که است کسانی برای فقط کارهایی چنین این. بگوییم تبریک شما به و شما

 شما هب پشت از که حالی در کردند استقبال هورا با را شما انقالب که کسانی بودند گردند،می

 .باشیم داشته آشنایی آن با ما که نیست روشنی روش این و کردندمی حمله

 و عماراست به وابسته نیروهای. داشتیم انتظار هااین از بیش خودمان عراقی برادران از ما :یزدی

 وجود درجه اختالف با دیگران بین در و شما بین در ارند،د وجود ما بین هنوز استثمارکنندگان

 یک اب را همه و کنید نظر تجدید هایتانحساب در که کنممی نصیحتتان برادری روی از و دارند

 ملهح شما به که کنید حمله کس آن به و کنید دشمنی است دشمنتان آنکه با. نرانید حساب

 ما. شد خواهد بزرگ انقالبتان و شد خواهید زرگب خودتان که است ترتیب این به و کندمی

 وجود .بگیرد ما به نسبت موضعی چنین یک مصر حتی دیگری، دولت هر که داشتیم انتظار

 ستدو توانیممی و مسلمانیم و همسایه کشور دو که را ما روابط کردستان و خوزستان مشکل

 .است کرده تیره باشیم،

 کالمشان در را صداقت و صراحت که بخواهیم هاایرانی و هایعراق از بایدمی همه ما :صدام

 و بنشیند شما با کنفرانس طول در که خواهممی سعدون آقای از جهت این به و باشند داشته

 دارید؟ انتظار چه عراق از و خواهیدمی چه کالً بگویید ضمن در و کنید بررسی را موضوع

 رسالا از بردارید، دست عربستان آزادیبخش جبهه حمایت از. بگویم توانممی اکنون هم :یزدی

 .بردارید دست خوزستان به اسلحه
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 ما و یمشناسمی را بازرگان مهندس و شما شناسیم،می را ایران انقالب ما. کنید صبر لطفاً :صدام

 و کنیدیم قبول را التزاماتی چگونه عراق قبال در که بگویید ما به و کنید کوشش که خواهیممی

 هک توانست خواهید دارید، قرار روشنی برنامه یک برابر در چون سعدون آقای و شما آن از بعد

 به اجاحتی ولی است عمیقی روابط نیست، ایساده روابط ما و شما بین روابط دهید، انجام را آن

 را کلمش که بخواهیم اگر. دارد وجود ما مشکل برای حلیراه که نداریم شک ما. دارد اصالح

 وانستیمنت اگر صورت این در. ایمآماده که گوییممی نیز ما حاضرید، که گوییدمی شما کنیم، حل

 بین در هستند هاییدست اینکه یا و خواهیمنمی واقعاً یا که است این معنایش دهیم انجام کاری

 تماس دیگران و امام با و بروید ایران به شما. بزنند دامن را ما بین اختالف خواهندمی که ما

 اینکه از قبل بفهمیم را یکدیگر ما که است الزم. بیاورید واضحی و صریح جواب و بگیرید

 .کنیم حل را مشکلمان بتوانیم

 

 نای که گفت و کرد مطرح را فارس خلیج در ایرانی جزیره سه مساله وگوگفت این در صدام

 .برگردانید امارات به و کنید تخلیه را هاآن باید شما و اندشده اشغال ایران شاه زمان در جزایر

 

 با تیمنیس حاضر فارس خلیج در ایرانی جزیره سه مورد در گفتم صدام سخنان این به پاسخ در

 با اشم مگر گفت صدام من سخن به واکنش در. ندارد ربطی عراق به چون کنیم، صحبت شما

 او زا. است بعث حزب مساله عربی، لهمسا هر معتقدیم ما نیستید؟ آشنا بعث حزب هایباور

 گفت( رغرو و تبختر از نوعی با) صدام است؟ شده تاسیس است سال چند بعث حزب: پرسیدم

 را عربی مساله هر ساله 1۵ سابقه یک با بعث حزب: گفتم او پاسخ در. است سال 1۵ به نزدیک

 بعث حزب که منطقی با و دارد سابقه سال 3۵۵ از بیش نجف علمیه حوزه. داندمی خود مساله

 این وارد خواهیدمی اگر حال. ماست مساله اسالمی، مساله هر گویدمی هم خمینی امام دارد،

 .بکنید هم را آن عواقب فکر بشوید، چالش
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 گذشت؟ چه حمادی سعدون و یزدی ابراهیم دیدار در
 

 سال ۳۳بعد از  ارب نخستین برای عراق و ایران خارجه وزیران مذاکرات متن انتشار
 

 اجالس حاشیه در 591۱ شهریور موقت، دولت خارجه امور وزیر یزدی، ابراهیم: ایرانی تاریخ

 و دیدار خود عراقی همتای حمادی، سعدون با کوبا، پایتخت هاوانا در تعهد عدم جنبش سران

 رحضو و خوزستان و کردستان هایناآرامی در عراق دخالت موضوع به آن در که کرد وگوگفت

 .شد پرداخته ایران در معارض کردهای

*** 

 دقیقه چند از بعد و دقیقه ۱:5۵ ساعت حوالی در من اقامت محل در یکشنبه روز در جلسه

 کنفرانس هحاشی در عراقی و ایرانی مسئولین بین که بود ایجلسه سومین این. شد شروع تعارفات

 و عراق امور وزیر با دوم جلسه و عراق خارجه وزیر با اول جلسه. شد برگزار غیرمتعهد دول

 .بود حسین صدام

 

 در که را آنچه توانیممی بخواهید اگر ولی بگویم که ندارم جدیدی مطلب :حمادی سعدون

 .کنیم تکرار دوباره گفتیم گذشته

 بود؟ چه گذشته وگوهایگفت برداشت و حاصل :یزدی ابراهیم

 تاس غلط جایش یک روابط این نیست، باشد خواهیممی ما که نطورآ شما با ما روابط :حمادی

 اصالح بایدمی غلط این که اندکرده عالقه اظهار االن تا طرف دو هر و شود اصالح بایدمی که

 دولت تعهدات و هاخواسته که کرد سؤال ما جمهوررئیس. است کدام عملی نقشه ولی. شود

 شما و اندداده انجام نادرستی و خالف اعمال شما حق در هاعراقی که گفتید چیست؟ ایران

 گونهاین اگر داشت؟ خواهید آن برابر در تعهدی چه برابرش در و دهیم انجام ما که خواهیدمی
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 اصلح هاصحبت این دارم یاد به که آنطور. رسید خواهیم خوبی نتیجه به ما شود روشن مسائل

 .داشت خواهیم یکدیگر برابر در یتعهد چه شما و ما. بود روز آن وگویگفت

 هب خود این و شود حسنه باید ما روابط که کردید عالقه اظهار شما فهمیدم من که آنطور :یزدی

 بدون هالبت داریم، خودمان بین هایناهمگونی تصحیح به احتیاج ما که است این دهندهنشان خود

 اساحس طرف دو هر و کرد شروع تردزو طرف کدام و است کی از تقصیر اینکه گرفتن نظر در

 در هاعراقی که است این ما اظهارات. کرد اصالح را وضع و کرد کاری باید که کنیممی تعهد

 چیزی نآ این اما بکنیم، اشتباه ما شاید البته اند،داشته دست کردستان و خوزستان هایشورش

 اندرکارتدس شما عوامل که بشنویم راحتص به که داریم انتظار ما بنابراین. داریم باور ما که است

 ودخ ما آن از بعد و کرد خواهد خوشنود را ما تصریحی چنین این نیستند، خوزستان در اخالل

 و هایدهشن بعضی به نسبت شما نگرانی همچنین و کنیم تصحیح چگونه را امور که دانیممی

 ندارند عراق به نسبت خوبی نظر که ما انقالب در افرادی هستند. است جراید و رادیو هاینوشته

 وجود مهم و مسلم موضوع دو. کرد خواهیم آرام را هاآن ما و کنند ناراحتی ایجاد خواهندمی و

 که است طرفین توجه مورد دیگری و است خوزستان که است ما توجه مورد که یکی دارد،

 .دارم گفتن برای که است اینکته دو این و است کردستان

 گذارد،می تأثیر ما روابط روی و است کرده فراهم را ما ناراحتی موجبات که آنچه اما :حمادی

 عالیتف عراق علیه بر و کنندمی زندگی ایران در اکنون و اندکرده فرار عراق از که هستند افرادی

 تمام بورع مانع باید شما هستیم، مشخصی و روشن نقشه یک به رسیدن خواستار اگر کنند،می

 را هاجدیدی نه و بدهید اجازه را هاقدیمی نه بشوید، کنندمی فعالیت عراق علیه بر که املیعو

 .شد خواهیم کنندمی فعالیت شما علیه بر که ایرانی عوامل تمام عبور از مانع نیز ما مقابل در و

 .کنید بیان ترمشروح را نظرتان :یزدی

 تانکردس دمکرات حزب با و هستند عراقی و کنندمی گیزند ایران در که کردهایی تمام :حمادی

 دست آن در ما علیه بر شما که است امری این و. کنندمی فعالیت ما علیه بر و دارند همکاری
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 هازمینه این در شما. است طرف دو هر نظر مورد چون شود متوقف بایدمی و دارید

 .کرد خواهیم چنین نیز ما و کنید ذکر را اشاجرایی تعهد و هایتانخواسته

 .کرد پاک را نشاندهدست عوامل باید که معتقدم و بود روشن و واضح گفتم من که آنچه :یزدی

 دهید؟ انجام ما حق در را کاری چنین هستید حاضر شما آیا :حمادی

. ندادیم امانج شما برای را این و ایمکرده اعالم ما را این و است غیرقانونی دمکرات حزب :یزدی

 نیروی با فقط نه کنیم، حل سیاسی راه از را هاکرد مشکل که است این کردستان در ما هدف

 یخاص رابطه بردید نام شما که افرادی از یک هیچ با ما که بدهم توضیح خواستممی. نظامی

 حلهرا کردن پیدا درصدد چون بزنیم حرف مستقیم بطور هاکرد با باید که معتقدیم ما نداریم،

. ایمشده نیز ورز به متوسل است نیفتاده کار به فعالً روش این اینکه دلیل به ولی هستیم سیاسی

 دارید؟ نظر در را افراد این از یک کدام شما

 کند،می فعالیت عراق علیه بر که فردی هر. رسیممی فنی و حساس نقطه به داریم االن: حمادی

 .کنم ذکر برایتان را شاناسامی توانیممی بخواهید اگر

 باشیم؟ داشته ایمعامله چه هاآن با ما خواهدمی دلتان :یزدی

 کرتذ هاآن به توانیدمی شما و ایمداشته را هاآن احترام ما و هستند عراقی کردهای اینان :حمادی

 ندارد لزومی اینجا در شما بودن و گذاردمی احترامتان و خواهدمی را شما کشورتان، که بدهید

 راچ نداریم هاآن درباره بدی قصد که درحالی. نیستند شما عالقه مورد که بگویید هاآن به و

 ندارد لزومی و است شده داده هاآن به خانه و ملک و زمین بمانند، باقی شما کشور در بایدمی

 از دور هاینک دوم رند،ندا شما بر حقی و نیستند ایرانی اینکه اول. بمانند ایران در این از بعد که

 کتحری را هاکرد ها،کرد سران و بارزانی مسعود. هستند حالی چه در که دانیمنمی ما و هستند ما

 گفتیم شاه و بودند زمین زیر افراد این شاه زمان در. شورانندمی ما علیه بر و کنندمی تقویت و

 اند،دهش دیده نیز تهران در و کنندمی صحبت علنی بطور اکنون ولی نیستند ایران در هااین که

 وم،د موضوع. مهم نکته یک این و است شده ما برای مشکالتی سبب که است شما رهبری این
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 هااین دارید، دخالت هاآن در شما که هستند چیزهایی همه ها،این و صدر و نجف سنی، و شیعه

 شما با هک قراردادی یک طبق یمتوانستمی ما وگرنه شوند بررسی بایدمی که هستند مهمی امور

 هاینک بدون کنیم امضا دو هر و بیاوریم صفحه چند در و کاغذ روی را هامشکل همه بندیممی

 .باشد داشته عملی اینتیجه

 .هستید انگریب به دست شیعیان با شما که دانیممی ما ها،شیعه تحریک و نجف با رابطه در: یزدی

 مانز از و نیامدند بوجود دیروز و امروز عراق شیعیان و نیستیم شکالتیم با مواجه ما: حمادی

 اییج از اگر و اندآورده بوجود اشکاالتی که هستند ایرانی شیعه تا چند. اندداشته وجود علی

 واهدخ آرام چیز همه باشیم داشته خوبی روابط شما و ما اگر و شد خواهند ساکت نشوند تأیید

 .نشست خواهند ساکت عراق شیعیان شما با ریهمجوا حسن با چون شد

 فعال مدانیمی که مخالفینی بین در و نجف در دارند دخالتی چگونه هاایرانی که نگفتید :یزدی

 .است شیعیان نگران عراق شنوممی که است بار اولین برای این و. هستند

 نفرستاد؟ صدر برای نامه خمینی امام آیا :حمادی

 امری نای و بود عراق ترک درصدد صدر آقای که بود وقتی یکی فرستادند، نامه دو بله، :یزدی

 خیلی زا ترقدیمی نجف علمیه حوزه اینکه دلیل به باشد، داشته ربطی عراق دولت به که نبود

. شودمی بسته علمیه حوزه صدر آقای رفتن با که داندمی خمینی امام و است عراق هایدولت

 هدایت و نظارت را حوزه تواندمی و است فعال و جوان صدر آقای و است سنم خوئی آقای

 گونهاین و ردندا دولتی روابط به ربطی شیعیان روابط یعنی نروند، که شد خواسته ایشان از و کند

 اول هنام نوشتن دلیل بود چنین این و دارد وجود دول بین که است چیزی آن از ترعمیق روابط

 این جودو با بود، ساده خیلی که بود اعیاد از یکی مناسبت به نامه دومین اما و درص آقای به امام

 هکرد نگران شیعیان و نجف درباره حد این تا را هاعراقی امری چه که دانمنمی و نفهمیدم هنوز

 .است
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 بیتقل گذرنامه با که است هاییایرانی مقصودم کنممی عنوان را موضوع که وقتی من :حمادی

 .داشتند اسلحه و شوندمی دستگیر و آیندمی عراق به

 .دمشنیمی شما از که است بار اولین این و نگفت ما به باره این در چیزی شما سفیر :یزدی

 .نشوند کشته هاآن تا کند وساطت که خواست و گفت شما سفیر ولی :حمادی

 ودب این بر اعتقاد و شد داده ایران خارجه امور وزارت به افراد از لیستی که دارم خبر من :یزدی

 ناکنو هم تا ولی نوشتم دعایی آقای سفیرمان به اینامه من و است خطر در افراد این جان که

 .خبرمبی هاآن اتهام از

 آزاد را هاآن این وجود با ولی شدند کشته هاآن بواسطه ما حزب رهبران از نفر دو :حمادی

 .کردیم

 عراقند؟ در هنوز آیا :ییزد

 ودمانخ بین روابط و بکشیم را هاآن خواستیمنمی ما که دانممی اند،رفته شاید دانم،نمی :حمادی

 یقین. ندک بررسی تفصیل به را موضوع شد قرار دولت ولی. است نمونه دو این. کنیم ترتیره را

 کشوری اقعر و است مسلمان کشور یک ایران. دنیاست شیعیان ولی و پدر ایران که باشید داشته

 .دیگر

 بشویم، نآ مانع بتوانیم ما که نیست چیزی تأثیر این و گذارده همه روی تأثیری ما انقالب :یزدی

 .ما دست از خارج است امری

 خواهند ساکت هاآن نرسد افراد این به ایران کمک اگر که درحالی است امر ظاهر این :حمادی

 که خواهدمی اسالم این آیا ولی است ما تمجید مورد این و کردید اسالمی قالبان شما و شد

 بگذارید؟ جهان شیعیان حمایت بر را کارتان مبنای

 عراق امور در ایران آیا که است این شما نگرانی مورد موضوع. نداریم خبری آینده از ما :یزدی

 واهیمخ دستی نه و داریم دستی نه ما که گویممی صریح من و دارد؟ دستی شیعیان تحریک و
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 خودمان بحث برنامه در را آن خواستید اگر و فهمممی را شما توجه مورد نکته من. داشت

 .اندخواسته کمک ما از و اندآمده عراق شیعیان جمله از جهان، شیعیان. گنجاند خواهیم

 تیمهس شیعه نیز ما و هستید شیعه شما که باشد، چنین بایدمی هاآن به شما جواب و :حمادی

 ائلتانمس درباره بایدمی که هستید خودتان این و دهیم انجام شما حق در کاری توانیمنمی ما ولی

 ولی. امیدن توانمی دیگران کار در دخالت عدم را این باشد چنین شما رفتار اگر. بگیرید تصمیم

 کرد واهیمخ کمکتان و کنیممی باز انبرایت مدرسه ما و است دینبی فالنی که بگویید شما اگر

 اشم که است این به بسته همه. است داخلی امور در دخالت گفتاری و رفتار چنین این... و

 رس پشت بایدنمی کس هیچ است؟ جهان شیعیان ولی و پدر ایران آیا. دهیدمی جواب چگونه

 .بگیرد تماس افرادش دیگر با دولت از خفا در و

 .کنیم صحبت دیگر موارد به راجع بگذارید. شد مطرح موضوع دو ناال تا :یزدی

 ماش رفت، نخواهد پیش ترتیب این به کار وگرنه برگردیم موضوع اصل به بایدمی :حمادی

 خواهید نهایتاخواسته برآوردن مقابل در تعهدی چه و چیست هایتانخواسته که بگویید بایدمی

 .کنیم عمل و گوییمب ترتیب همین به نیز ما و داشت

 است؟ حد چه تا کردستان و خوزستان در شما فعالیت :یزدی

 ما تعهد و ما کار اصل بسپارید، تعهد نیز شما اگر و بگویم صراحت به توانممی من :حمادی

 حاضر نیز ما حاضرید شما اگر. نکنیم دخالت جنوب در نه و شمال در فقط نه که است این

 .نکنیم یکدیگر کار در دخالتی ما نه و شما نه آنکه بر مبنی کنیم ضاام قرارداد هستیم

 بیشتری یحتوض است بهتر یکدیگر فهمیدن بهتر برای ولی رسیم،می بعداً موضوع این به :یزدی

 عرب هاخوزستانی که بگویید قرارداد امضای از بعد و آینده در شما است ممکن چون. بدهید

 .گفتید اعراب با رابطه مورد در گذشته جلسه در که همچنان. هستند عراقی و

www.takbook.com



56 

 

 وجهت گونهاین. است بعث حزب اصول از جزئی اعراب سرنوشت به توجه که گفتم من :حمادی

 ما و فارسی خلیج نام به شما که ما بین مشترک خلیج مثل گذارد،می برایش اسمی کس هر را

 را اشغال این اینکه مگر کردید، اشغال را عرب جزایر از تا 9 شما. نامیمشمی عربی خلیج بنام

 .کنید قلمداد فارسی جزیره 9 را هاآن که بدانید این از ناشی

 .دادیم دست از را بحرین برابر، در ولی( شوخی و خنده با) :یزدی

 که داریم انتظار و خواهیممی شما از ما و کردید گله شما. است عربی اصالً بحرین :حمادی

 نظر تجدید امور ونهگاین به نسبت بیایید شما و بگیرید نادیده کلی به را قبلی رژیم گذشته ررفتا

 .بکنید

 .بدهیم ما خواهیدمی شما که را چیز همه که است این معنایش آیا :یزدی

 ودب امپریالیست یک فقط او هستند، معنی فاقد هایشادعا و هاحرف که دانستمی شاه :حمادی

 قوعو به ایران در جدید انقالبی که درحالی بزنیم، حرفی هامبنا گونهاین بر بایدنمی ما ولی

 جزیره 9 است، ایرانی بحرین شود،می تکرار باز گذشته هایحرف تمام اینکه مثل ولی پیوسته

 بدهیم هارائ مدارکی توانیممی باشید داشته عالقه شما اگر. است فارسی خلیج و هستند ایرانی

 .بود نخواهد شما نفع به موضوع این ولی نیست فارسی خلیج که

 بحر. است ایران و عربی دول بین مشترک فارسی خلیج نداریم، چندانی توجه اسم به ما :یزدی

 نیمک عوض را نامش که نداشتیم را آن قصد ولی است ایرانیان سواحل و طرف در فقط که عمان

 قتو هیچ ما ولی دارد، ایرانی ساحل فقط که است یعرب بحر ایران جنوبی قسمت در سپس و

 کنیم، عوض را اسامی بخواهیم ما که معناستبی این. باشد بلوچستان بحر باید که نگفتیم

 ودب کرده عنوان شاه با جنگ برای( را عربی خلیج) را موضوع این که گفت خودش عبدالناصر

 .دهید ادامه را این بایدنمی شما و رفت شاه اکنون و

 یمگومی من و دارید؟ قبول را الجزایر اتفاق آیا. نیست ما توجه مورد فعالً هاحرف این :حمادی

 که قتیو. عرب مسائل تمام به شودمی مربوط باشید داشته ما با خوبی روابط خواهیدمی اگر که
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 تنیس معنی بدان این هست ما توجه مورد است اعراب توجه مورد که موضوعی هر گفتم من

 .کنیم دخالت شما کار در خواهیممی ما که

 خواهیم دفعش درصدد کند ناراحتی ایجاد منطقه اعراب برای بخواهد که موضوعی هر ما :یزدی

 ضرورت آن از لقب تا اینکه وجود با شد، تعیین بحرین در ایران سفیر بالفاصله بحرین مثل بود،

 ندبز بهم را آن بتواند که عاملی هیچ لجزایرا قرارداد مورد در. بود نشده احساس فرستادنش

 .است احترام مورد تماماً و ندارد وجود

 روی بر شمالی مرزهای اینکه برای آمد، بوجود قرارداد این چرا که است این مهم نکته :حمادی

. داشنب داشته ما علیه بر ایران در پایگاهی هابارزانی که ندهد اجازه شاه به و شود بسته هاکرد

 بارزانی که شد گفته حتی و دارد اسلحه و زندمی حرف علنی بارزانی پسر که وقتی اکنون ولی

 .ستا اتفاقیه نکته ترینمهم موضوع این مرد، ولی داشت را ایران به آمدن قصد مرگش از قبل

 که فتمگ. بدهیم تفصلیش بخواهیم اینکه بدون فهمیدم، را شما توجه مورد نقاط از یکی :یزدی

 را مرز طرف دو هر کردهای بایدنمی و کنیم حل سیاسی روش به را هاکرد مساله خواهیممی ما

 کنارش از خواهیدمی شما که دارد وجود موضوعی که کنممی احساس من. کرد نگاه دید یک با

 شما .فرستیدمی خوزستان به که است افرادی کردن مسلح و دادن تمرین موضوع آن و بگذرید

 فرستید؟می خوزستان به و کنیدمی مسلح را افراد چرا و خواهیدمی چه زستانخو از

 .نداریم خوزستان به نسبت ادعایی هیچگونه ما :حمادی

 فرستید؟می و کنیدمی مسلح را افراد چرا پس ندارید اگر :یزدی

 اتاطالع که هستند شما جهت در بیشتر و هستند افرادی که داریم دست در شواهدی ما :حمادی

 همین که است ممکن و دارند فعالیت شما جراید در و دهندمی ما شیعیان به و شما به دروغ

 .ایران به فرستادن و افراد دادن تمرین مورد در دهندمی شما به دروغ اطالعات عوامل
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 یدبگوی هم شما کردیم، عمل واضح چگونه بحرین مورد در ما است، ساده خیلی حلشراه :یزدی

 گونهینا سرنخ دنبال به ما صورت این در فرستیم،نمی اسلحه و دهیمنمی تمرین را کسی ما که

 ام. زندانند در اکنون و دارند عراقی شناسایی کارت افراد این که درحالی. گشت خواهیم هاکار

 .یمکن بزرگ را موضوع فعالً که خواهیمنمی چون کند درز خارج به اخبار که شدیم مانع

 انبازرگ آقای نه و شما نه. دادید انجام خوبی بسیار کار شما که دانیممی و متوجهیم ما :حمادی

 یتواقع این نکردید، بدی ما به نسبت و ندادید انجام بزند لطمه عراق با روابط به که عملی

 .کنندمی خرابکاری که ایران در هستند دیگری افراد ولی است،

 کوشش از بعد این و نوشتند CIA مأمور را هایتانروزنامه شد اظهار که ایرابطه همین در :یزدی

 کی ارائه به فقط ما خوزستان مورد در. دادم انجام عراق با روابط اصالح برای من که بود زیادی

 .هستند و بودند آمده خرابکاری برای که اندشده گرفته هاییعراقی. کنیممی اکتفا مدرک

 ما و هستند ما طرف از هاآن از بعضی و بودند رفته عراق به تمرین برای که یهایخوزستانی

 .فرستادیم مدرک داشتن برای را هاآن

 را جدید روابط که است این بگوییم خواهیممی ما که را آنچه شنیدم، را شما نظر نقطه :حمادی

 ؟دارید پیشنهادی و نقشه شما آیا. داد قرار جدیدی مبنای بر باید

 آزادیبخش جبهه با را روابطتان که کنید اعالم و کنید متوقف را هاکار گونهاین بله،: یزدی

 .کنیدن اغتشاش و بدهید کس هیچ به اسلحه نباید کردستان مورد در و ایدکرده قطع خوزستان

 خالتد که بود این لواسانی، آقای نویسنده، برداشت) بود؟ خواهد چه شما تعهد ولی :حمادی

 زا دست ما اگر که پرسیدمی صورت این در و پذیرفته کردستان و خوزستان در را هاعراقی

 (بود؟ خواهد آنچه قبال در شما تعهد برداشتیم اغتشاش

 چون بست اتفاقیه شما با اینکه علت شاه ولی بریمنمی کردستان موضوع از نفعی ما :یزدی

 .نیست ما نفع به موضوع این که لیدرحا اندبوده او مزاحمت مورد هاکرد
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 در ام بگویید شما اینکه و باشیم داشته روشنی و واضح برنامه و نقشه بایدمی ما :حمادی

 عملی ومد نکته نیست، عملی نداریم طمعی خوزستان در که بگوییم ما و نداریم طمعی کردستان

 که فتیدگ شما و نداریم خوزستان در طمعی که گفتیم ما. کنیم اقدام باید که است برنامه کردن

 به ما نه و بدهید تعلیم را آزادی ما به شما نه که گفتیم و باشید عراق شیعیان کمک خواهیدنمی

 ؟برداریم را دوستانه هایقدم و گذاریم پیش به قدم که حاضرید شما آیا. بدهیم تعلیم شما

 مبتوان روممی دوستان پیش که وقتی تا خواهیدمی چه ما از که بدهید نشان شواهدی :یزدی

 داشتن بدون توانمنمی من و باشیم داشته خوبی روابط هاعراقی با بایدمی ما که کنم قانع را هاآن

 دارند هایخوزستان و هاکردستانی که گفت تلفن پشت گذشته شب بازرگان. بروم روشن دلیل

 النا ولی کندمی فکر مثبت میشهه که است کسی بازرگان. کنندمی حمله و شوندمی مسلح

 بتوانیم نکهای برای بدهم نشانشان و ایشان پیش ببرم روشنی شواهد بایدمی االن و گیردمی موضع

 ندچ پاوه در و( کنیم حسنه را روابط خواهیممی ما که دانیدمی شما و) کنیم حسنه را روابطمان

 .داشتند دخالت جنگ در که بودند عرب نفر ده

 هاآن هستند، ایران در هاکرد دیگر و طالبانی و بارزانی که بگویم متقابالً توانممی من :یحماد

 .کنید بیرون را

 .نیست االن ولی بود ایران در طالبانی :یزدی

 .دادمی نشان ایران در را طالبانی که دیدم آلمانی به فیلمی :حمادی

 جهت به آمدند طرف آن از که هاییعرب و ما علیه بر داشتند فعالیت پاوه در او مردان :یزدی

 هاکرد چون و است مکروه قاسملو و ندارد فعالیت حق دمکرات حزب. آمدند گرفتن انتقام

 دست رد هاکرد که ایاسلحه. دادیم روش تغییر اجباراً بپذیرند، را ما دوستانه رفتار نخواستند

 اند؟آورده عراق از که است این نه مگر. اندآورده کجا از دارند

 اگر ندارند، سنگین اسلحه هاکرد و کردیم پاک را حدودمان ما نیاوردند، عراق از قطعاً :حمادی

 راچ و اندآمده ایران به ترکیه از یا و خودتان حدود از است ممکن بودند، کرده انقالب داشتند
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 لحهاس تهران فرودگاه از که بگویید نیدتوامی آیا باشد، آمده عراق از آید،می جایی از که چه هر

 شود؟نمی وارد

 .هواپیما ضد و سنگین هایاسلحه و تانک حتی :یزدی

 گرفتند؟ اسلحه هانظامی از هاکرد که دانیدمی شما آیا :حمادی

 هاکرد که درحالی اند،افتاده کار از همه و ندارند ارزش یک هیچ گرفتند، چه دانیممی: یزدی

 حل را مشکالت این خواهیممی ما و شما که است این ما نظر نقطه دارند، هواپیما ضد فعالً

 .کنیم

 تعهدتان و نظر شما. باشیم داشته Complete Package که است این من نظر نقطه :حمادی

 دسح دبایمی اول که است این شما نظر نقطه که درحالی بکنیم را کار همین نیز ما و بگویید را

 بعد و اشدب عراق طرف از اول قدم یعنی نداریم، هاخوزستانی با ربطی که بگوییم ما بعد و بزنیم

 .ایران طرف از

 اینکه دوم نقطه. دارید حدودتان روی زیادی کنترل شما چون است، ترساده شما کار :یزدی

 ودحد تواندنمی عراق که گفتمی سامرائی آقای. کنیم حل را خوزستان موضوع اول بگذارید

 بتداا بگذارید پس. توانیدمی که دانیممی هم ما و دانیدمی شما که درحالی کند کنترل را خودش

 یا و 9۵ هاینک دوم نکته. کنیم بررسی را کردستان موضوع برویم بعد و کنیم حل را موضوع این

 نگه در مانعی البته. ریمندا هاآن نگهداری به ایعالقه ما هستند، ایران در عراقی کرد هزار ۳۵

 بخواهند اگر هاکرد این. برگردند عراق به اگر بود خواهیم خوشحال ولی نداریم هاآن داشتن

. نندک زندگی آنجا باید کنند زندگی صلح با بخواهند اگر و بجنگند عراق در باید کنند جنگ

 کردیم کمکشان هم ما و ما پیش آمدند داد بازگشت اجازه و کرد اعالن عراق دولت که وقتی

 را شما هک است این اگر است، بازگشت به عالقمند نیز بارزانی مادر حتی بازگردند عراق به که

 .نیست مهم اینکه کرده نگران
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 و نتمری ها،آن از تبلیغاتی استفاده دانیم،می عراق در را هاکرد فعالیت جوانب تمام ما :حمادی

 .عراق علیه بر هاآن کردن مسلح

 دارید،ن خوزستان در منافعی شما که) خوزستان دوم تبلیغات، اول است، سوم موضوع این :یزدی

 در هاعراقی گفت خواهند که دارد هاعرب بین در بدی انعکاس خوزستان در شما دخالت

 ورتص شما اطالع بدون هاخرابکاری و هادخالت این است ممکن البته دارند، فعالیت خوزستان

 (.گیردمی

 .دهیم انجام را خود تعهدات تمام حاضریم ما و نیست شما تعهدات از کمتر ما تعهدات: حمادی

 ام بدهیم، توسعه را آن اینکه هم و کنیم حل را مسائل همه که است این کار صورت بهترین

 مشکالت هک معتقدیم ما. منفی جهات در فقط نه مثبت جهات در هستیم روابط توسعه به عالقمند

 .بود خواهد ترموفق و است بهتر روش این که گویممی من. کنیم حل جا یک و کال ار

 همه که است ما قبول مورد این. ( موضوع یک موضوع، یک یعنی) یکی یکی نه چرا :یزدی

 به قدم االخرهب بایدنمی آیا ولی... و اقتصادی سیاسی، مسائل کنیم، حل چنین این بتوانیم را چیز

 برویم؟ پیش قدم

 شما؟ با نه چرا کردیم، عملی شاه با را روش این ما: حمادی

. هیدد انجام نیز ما با کردید او با که را آنچه هر که نیستیم شاه مثل ما، ولی است ممکن :یزدی

 وضع. هستند ما سر پشت ایران مردم از نفر هامیلیون. هستیم قوی ما ولی بود ضعیف خیلی او

 و رسدنمی جایی به کارمان کنید مقایسه چنین این بخواهید شما اگر و دارد کلی فرق شاه با ما

 سازمان) U. N در کنیم، همکاری هم با توانیممی موارد از خیلی در ما. کنیدمی اشتباه مطلقاً شما

 کاریهم توانیمنمی اگر برداریم، را موانع بایدمی ولی غیرمتعهد کشورهای کنفرانس در و( ملل

 نیمتوامی ما. کنیدمی تکیه هاکرد روی و عراق شیعیان روی شما است، سوءظن از ناشی مکنی

 بایدمی ما. دباشن داشته ما با ایدوستانه روابط که باشیم داشته کسانی با حسنه و نزدیک روابط

 که مگفت دعایی آقای به. بکشیم زحمت برایش و کنیم آماده حسنه روابط یک ایجاد برای راه
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 ما هک آنجا از. برداریم را خودمان بین مشکالت خواهیممی ما که بگو و سعدون آقای پیش برو

 .نداریم واسطه به احتیاجی لذا بکنیم صحبت درست و صریح توانیممی

 داشت؟ خواهید دائم دولت شما وقت چه ولی کنم عوض را موضوع خواهمنمی :حمادی

 .گرفت خواهد صورت جمهوررئیس انتخاب که دیگر ماه 9 تا 2 حدود در :یزدی

 مساله راگ بود خواهیم نگران ما ولی کند پیدا ثبات ایران دولت که ببینیم خواهیممی ما: حمادی

 .انجامد طول به هاسال

 انتخاب و مجلس انتخابات بعد و رفراندوم که است هفته چند مساله فقط نه، نه، :یزدی

 .جمهوررئیس

 و دادیم هم ما و دادید را نظراتتان اظهار شما و فهمیدیم ترخوب و بهتر را همدیگر ما: حمادی

 آنچه. مکنی حل و کنیم پیدا دارد وجود نظرهایی اختالف اگر و کنیم فکر برویم که است بهتر

 هست مشکلی اگر و شود حل مشکل که خواهیممی طرف دو هر که است این است روشن که

 این. کنیم حل را مشکالت این نزدیکی آینده در توانیممی ما و است رنظ اختالف مورد در

 .شد خواهند حل که داریم یقین شوند، حل توانندمی مشکالت

 ریحص بیافتد، شب به نگذارید بگویم صریح خیلی. است فردا از بهتر امروز حلراه :یزدی

 ستا ممکن فعالند که عواملی کند پیدا ادامه شک این اگر و هستید شک در شما االن. گویممی

 که خواهیممی را خوزستان موضوع ما. کند پیدا ادامه امر این که خواهیمنمی ما و شوند قوی

 تانخوزس مشکل مسئول ولی اندذینفع آن در طرف دو هر که را کردستان موضوع بعد و شود حل

 .آوردید بوجودش شما و هستید شما
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