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مجله مهر > دیگر رسانه ها

ماهنامه رمز عبور در گفت و گویی مفصل با سردار احمدی مقدم به بیان ناگفته هایی از دوران های مختلف عمر وی پرداخته است. متن مشروح این گفت و گو در ادامه می آ�د.

رمز عبور نوشت: شما �کی از جوان ترین فرماندهان نظامی هستید که سابقه گسترده ای در دوران انقالب اسالمی دار�د. برای شروع گفت وگو لطفاً به صورت تیتروار نحوه نظامی شدن و

مسئولیت هایی را که برعهده داشتید، توضیح دهید. 

بسم الله الرحمن الرحیم. �ک سال قبل از انقالب، موقع کشتار مردم قم و تبریز (اواخر سال ۵۶) در مقطع دبیرستان، سال سوم ر�اضی و فیز�ک مدرسه را رها کردم و به قم رفتم و دوره انقالب را در قم بودم و برای

مناسبت هایی مثل تظاهرات محرم �ا تبلیغ به تهران می آمد�م. در کمیته استقبال از حضرت امام، بخشی از ورود�ه بهشت  زهرا(س) دست بچه های مسجد محل ما و سازماندهی شده بود. در آغاز انقالب و

بحبوحه آن و �کی دو ماه �س از انقالب در کمیته محل خودمان، مسجد کمیل واقع در خیابان دماوند تهران بود�م. مجدداً حوزه ها از اوایل ارد�بهشت ۵۸ باز شد و �کی دو ماه به حوزه رفتیم. در آن بازه چندان

درسی برقرار نبود و �ادم هست در این مدت آقای جواد محدثی- �کی از شاگردان مرحوم شهید صدر، رئیس �کی از مدارس علمیه قم که شوهر خواهر دوست و هم خانه ما بود- در قم درسی را برا�مان گذاشت. 

از اسفند ۵۷ منافقین و چپ ها (مارکسیست ها) سر هر چهارراه تهران اجتماعی را تشکیل می دادند و بحث و جدل می کردند. غالباً هم حزب اللهی ها از لحاظ منطق زورشان به ا�نها نمی رسید. فکر می کنم تا مهر

۵۸ که دانشگاه ها باز نشده بود، ا�نها در دبیرستان ها جمع می شدند. معموالً هم حزب اللهی ها مغلوب این میدان بودند، چون آنها کار کرده بودند و ا�نها نمی توانستند جواب بدهند و قضیه را جمع کنند. آنها

حرف های قلنبه سلنبه و دهان پر کنی هم می زدند. آقای محدثی و آقایی- که متأسفانه اسمشان را فراموش کرده ام- دوره کوتاهی �اقتصادنا� و �فلسفتنا�ی شهید صدر را برای ما گذاشتند و راجع به تز، آنتی تز،

سنتز و حرف هایی که آنها می زدند و رّد�ه ها�ش در کالس مبتدی- �عنی کالسی که بتوانیم جواب ا�نها را بدهیم- و طبقه توحیدی که منافقین مطرح می کردند، رابطه  ا�نها با اسالم و منطقش را برا�مان توضیح

می دادند، نه در حدی که عالم شو�م، بلکه تا اندازه ای که بتوانیم سر چهارراه حر�ف آنها شو�م. 

�ادم هست �ک بار ما را به مدرسه خوارزمی دعوت کردند که در آمفی تئاتر آن میزگردی بود. آن موقع سرم را با ماشین زده و لباس مندرسی هم به تن کرده بودم، طوری که چپ، کمونیست، منافق و هر کسی که

مرا می د�د، خنده اش می گرفت که این کیست که آمده است و می خواهد جواب ما را بدهد؟ بعد از �ا�ان میزگرد همه آنها شکست خوردند و حضار هم تشویق کردند و دانش آموزها هم آنها را هو کردند و این خیلی

ناگفته های سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی
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برا�شان سنگین تمام شد. 

چه سالی؟ 

مرداد ۵۸. تقر�باً کارمان این بود سر هر چهارراهی که می رفتیم، بحث می کرد�م و آنها شکست می خوردند. �ک سری تیپ دانشجو که بچه های خوبی هم بودند، ولی لجاجت های فکری داشتند، شب ها در

خانه ای در تهران نو جمع می شدند. از طرف ما حاج غالم جاللی، حاج رضا ربیعی و... بودند که هر چه زور می زدند، زورشان به آنها نمی چربید. �کی دو شبی که رفتیم با ا�نکه سن مان چهار �نج سالی کوچک تر از

آنها بود، همه مغلوب شدند. برای ما خاطره شیر�نی بود که می شود در عرض �کی دو ماه به لحاظ فکری مسلط شد. علتش هم این بود که بنیان های فکری شان به قدری ضعیف بود که با �کی دو ماه کار

می توانستید آنها را شکست بدهید. مثالً منافقین به لحاظ استنادات و �ا�ه های قرآنی مطالب سست و تفسیرهای ناصوابی را مطرح می کردند که هیچی از آن در نمی آمد. 

اول تابستان که معموالً تعطیل است، از قم به تهران آمد�م. آن روزها مدام بحران بود و در خوزستان، سیاهکل، انزلی، ترکمن صحرا، بلوچستان و کردستان حوادثی پیش می آمد. سپاه تشکیل شده بود، اما به مفهوم

�ک سازمان نبود، بلکه جایی بود که نیروهای داوطلب و مردمی را جمع می کرد تا به کمک نهادهای رسمی، کشور را از معضالتی که با آنها مواجه بود عبور دهد. �ادم هست تیرماه ۵۸ به دفتری در نارمک که

جذب و گز�نش داشت، مراجعه کرد�م. با ما �ک قرارداد سه ماهه بستند تا سه ماه تابستان را در آنجا کمک کنیم، بعد هم برمی گرد�م. اواخر تیر به �ادگان امام علی(ع) سعدآباد رفتیم و دو هفته تحت نظر آقای

سروان نیک منش- که بعداً سرتیپ شد- آموزش د�د�م. ا�شان در دوره آقای خاتمی آجودان نظامی و همواره همراه او و آدم خوبی بود که از هم تیمی های شهید صیاد شیرازی و از ارتش آمده بود. من ورزشکار،

کشتی گیر و خیلی چابک و قوی بودم و به همین دلیل در آن دوره برجسته شدم و �س از �ا�ان دوره آموزشی از من خواستند به عنوان مربی آنجا بمانم. گفتم نیامده ام ا�نجا بمانم، آمده ام در دو سه ماهی که

هستم اگر در منطقه درگیری شد، بروم کمکی کنم. به �ادگان ولیعصر رفتیم. آن موقع شهید بروجردی فرمانده �ادگان ولیعصر و بنیانگذار ساختار نظامی سپاه بود و اولین گروهان، گردان و هنگ را در همین

�ادگان ولیعصر تشکیل داد و در واقع این �ادگان �ک هنگ بود. تا قبل از سازماندهی ا�شان- که چند روزی طول کشید- مثالً می گفتند به مریوان حمله شده و سپاه در حال سقوط است. شب آژیر می زدند و همه

جلوی مسجد جمع می شدند و ابوشر�ف که مسئول عملیات سپاه بود، می آمد می   پرسید: �کی سربازی کرده است؟� �ا �کی آر.پی.جی بلد است؟� �ا �کی قدش بلندتر است؟� حاال این ۳۰ �ا ۵۰ نفر با�د به

فرودگاه می رفتند و سوار هواپیما می شدند. 

�ک هفته که گذشت، د�د�م شهید بروجردی شروع به سازماندهی کرد. ما گردان �کم بود�م. شهید بروجردی فرمانده هنگ، فرمانده گردان �کم آقای سردار مرتضی درو�ش و سردار آقامیر هم جانشینش بود. آن

موقع ۱۸ ساله بودم و سنم کم بود، بقیه سربازی رفته بودند و سن  و سال شان بیشتر از من بود. �ادم هست غالم ظر�فیان- که معاون وزارت علوم بود- منشی گردان ما بود که معاون دوم می شد. حسین مجاهد

مسئول مشارکت همدان است، حّراف بود و خیلی پر حرارت و پرشور حرف می زد. چون سربازی را گذرانده و سنش بیشتر بود، فرمانده گروهان ۲ شد و من هم معاون شدم. 

گردان دویی ها در سپاه از ما قد�می تر بودند. با شهید کاظمی و حاج احمد متوسلیان در �ادگان سعدآباد در �ک گروهان بود�م و با هم آمد�م. گردان دویی ها به عملیات سیاهکل و رشت رفته، چون کمونیست ها

در آنجا شلوغ کرده بودند. آنها که برگشتند، چون گردان ما از �ادگان آمده بود، شد�م گردان يك و آنها با تأخیر و �ک هفته بعد از ما از شمال برگشتند و همین طور بخشی از نیروهایی که مانده بودند، با حاج احمد

متوسلیان آمدند و شدند گردان ۲. سردار مرتضی درو�ش فرمانده گردان، آقامیر معاون گردان، منشی گردان غالم ظر�فیان، فرمانده گروهان �ِک ما شهید ناصر کاظمی و فرمانده گروهان دو حسین مجاهد بودند.

فرمانده گروهان سه را خاطرم نیست چه کسی بود. فرمانده گروهان حاج احمد متوسلیان فرمانده گروهانی از گردان دو بود. فکر می کنم آقای صالح زاده فرمانده گردان دو و حاج احمد فرمانده گروهان ها�ش

بود. آقای صالح زاده قد بلندی داشت و آن موقع حدود ۴۰ ساله بود. بهمن ۵۸، جوانرود که بود�م قرار شد �س از اولین عملیاتی که بعد از حسن نیت شکست خورد، همزمان دو جا عملیات شود، �کی جاده �اوه به

کرمانشاه باز و د�گری شهر کامیاران آزاد شود. حاج احمد متوسلیان با �ک گروهان به جوانرود آمدند. شهید کاظمی دانشجو بود، خوب هم حرف می زد و شلوغ می کرد و همیشه هم اپوز�سیون بود، هر کسی هر

چه می گفت، این مخالف بود. شهید بروجردی او را فرماندار �اوه گذاشت. هیکل درشتی داشت و بچه شجاعی بود، ر�ش پروفسوری هم گذاشته بود و خودش سوار ماشین شد و گفت من فرماندار هستم. وقتی

با حاج احمد مشترکاً به �اوه رسید�م، حاج احمد متوسلیان در �اوه مسئول عملیات سپاه شد. شهید رضا مطلق فرمانده سپاه بود. 

همان شهیدی که ر�ش بلندی داشت. 

ر�ش بلند و عینک ذره بینی داشت و شبیه شهید بروجردی بود. روبه روی �اوه کوه بلندی به اسم آتشبار است. از آنجا �ک خمپاره ۱۲۰ زدند و مستقیم خورد جلوی سپاه و ا�شان شهید و حاج احمد فرمانده سپاه

شد. شهید همت، شهید قاضی میرسعید، تابش در مجلس، آقای خلیلی خواهرزاده خاتمی نه علی خلیلی بلکه برادر �ا برادرزاده اش از دانشجو�ان پیرو خط امام از دانشگاه شهید بهشتی بودند و عمدتاً در تبلیغات

فعالیت می کردند. کاظمی خلیلی را به فرمانداری برد و معاون فرماندار و بخشدار مرکزی �اوه کرد، تابش را به عنوان بخشدار ثالث باباجانی فرستاد. حاج همت مسئول تبلیغات سپاه �اوه شد. در تابستان ۵۹ که

آقا رحیم به سنندج آمد و بعد قرار شد مریوان را آزاد کنند، تیم بچه تهرانی های گردان ۲ که با حاج احمد متوسلیان بودند، به مریوان رفتند. متوسلیان فرمانده سپاه مریوان شد، همت را که مسئول تبلیغات بود،

فرمانده سپاه �اوه گذاشتند و قاضی میرسعید- که بعداً شهید شد بچه تهران و �سر خوبی هم بود، ولی هنوز دکترا�ش را نگرفته و دانشجوی پزشکی بود- جانشینش شد. اولین ورود شهید همت به تبلیغات سپاه

�اوه بود، من هم در تبلیغات سپاه جوانرود بودم و نزد�ک هم بود�م و می رفتیم و می آمد�م. 

درباره فعالیت ها�تان در گردان �ک می گفتید. 

اول به زندان اوین رفتیم که عمدتاً ساواکی ها، ارتشی های فراری و ضد انقالب در آنجا نگهداری می شدند. ۱۵-۱۰ روز آنجا بود�م و بعد به خرمشهر رفتیم. در داستان بعد از خلق عرب وارد آنجا شد�م و در واقع

موج دوم نیروها بود�م. قضیه خلق عرب خرداد ۱۳۵۸ رخ داده بود و ما مرداد رفتیم. شروع قضیه نبود�م، ولی در ادامه اش آنجا بود�م. شبیه وقا�عی که امروز در عراق رخ می دهد مثل انفجارها و روش های بعثی-

داعشی، آن موقع انفجارهایی در میدان اتفاق می افتاد �ا نارنجکی موقع مراسم شهدا در مسجد جامع می انداختند و چند نفر شهید می شدند. در خرمشهر بود�م که فرمان امام راجع به �اوه داده شد. از

خرمشهر که به تهران آمد�م، تعدادی مثل علی فضلی و بر و بچه های د�گر و ۲۰-۱۵ نفر از سپاه خرمشهر جدا شدند و عده ای هم از اهواز به آنها پیوستند و با �ک هواپیما رفتند کمک کردستان. اوایل مهر ترخیص

شد�م و از خرمشهر برگشتیم و با گروهان مان به سقز رفتیم. با هواپیما به سنندج و از آنجا به سقز با ستون و ماشین رفتیم. ۱۵-۱۰ روزی طول نکشید که هیأت حسن نیت آمد و همه چیز را تحویل داد و در سپاه

سقز محاصره شد�م. سپاه سقز در منتهی الیه غرب شهر قرار و �ادگان �کی دو کیلومتر با ما فاصله داشت. فقط می توانستیم به �ادگان برو�م و بیاییم. اوایل در همه جاهای شهر گشت می زد�م و �ا�گاه داشتیم،

ولی بعداً هيأت حسن نیت همه را واگذار کرد. وقتی آمد�م از سپاه فقط �ک ساختمان مانده بود که �ادم هست آقای علی فضلی و �ک سری افراد قشقایی، نورآبادی و... با همان کاله های نمدی و لباس برنو و ام

�ک از سپاه �اسوج- که آن موقع رفته بود گچساران- آمدند و آنجا را از ما تحویل گرفتند. به تهران آمد�م و ما را به مجلس قد�م- که محل خبرگان قانون اساسی بود- فرستادند. با بخشی از گروهان مان به آنجا رفتم

و بیشتر از �ک ماه نگذشته بود که مسئول امنیت آن ساختمان شدم. دوره ای بود که آقای منتظری رئیس خبرگان بود و شهید بهشتی جلسات را اداره می کرد. همان موقع که هیأت حسن نیت همه جا را تحویل

داد، بومی هایی که همکاری کرده بودند متواری و فراری شدند و به زیرزمین مجلس در ناهارخوری آمدند و تحصن کردند. شهید بروجردی آمد و از آنها سازمان پیشمرگان را تشکیل داد. ما را جمع کرد و گفت شما

که بچه های �ادگان ولیعصر هستید اگر حاضر�د، به کردستان بیایید تا ۶-۵ ماهی آنجا باشید و با کارهایی که کرده اند آنجا را دوباره �س بگیر�م. �ادم هست ۲۴ دی ۵۸ بود که از شمس العماره فعلی- که آن موقع

گاراژ بود- اتوبوسی گرفتیم. شب بسیار سرد و برفی هم بود و با کلی زحمت از اسدآباد به کرمانشاه رسید�م. ۴۰-۳۰ نفر از بر و بچه های �ادگان ولیعصر جمع شده بود�م و به آنجا رفتیم. االن خیلی از آنها هستند و

عده ای هم شهید شدند. از کرمانشاه مرا به سپاه جوانرود اعزام کردند، چون تنها جاهایی که باقی مانده، دو شهر جوانرود و �اوه بود، البته راه �اوه بسته و دست ضد انقالب بود، �عنی �اوه در محاصره بود و

جوانرود را با ستون می شد داخل رفت. در کردستان همه شهرها سقوط کرده و فقط �ادگان های ارتش مانده بود که هوایی تدارک می شدند. با تشکیل سازمان پیشمرگان از نیروهای بومی، مسئول تبلیغات سپاه

جوانرود و سازمان پیشمرگان شدم. البته این دو از هم جدا بودند. 
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شهید بروجردی هم خودش به آنجا آمد؟ 

اصالً ا�شان فرمانده سپاه غرب کشور بود. 

زمانی که رفتید، شهید بروجردی مستقر شده بود؟ 

همین طور است، مثل ا�الم، همدان، کرمانشاه، کردستان و مناطق کردنشین آذربا�جان غربی تا مهاباد و مانند ا�نها. بعضی جاها مقرهای سپاه سقوط نکرده بود مثالً مهاباد، سقز و سنندج که نزد�ک �ادگان های

ارتش بودند. در سنندج باشگاه افسران روبه روی استانداری مقر سپاه بود که ۵۰۰ متری از �ادگان فاصله داشت و فقط ا�نجا مانده و بقیه شهر سقوط کرده بود �ا در مهاباد کاخ جوانان دست سپاه و ۵۰۰ متری

�ادگان بود که آنجا هم این دو تا مانده و سایر نقاط شهر سقوط کرده بودند. در سردشت و مریوان فقط �ادگان ها مانده بودند. مثالً بوکان و نوسود که �ادگان نداشتند کالً سقوط کرده بودند. هر جا که �ادگان

نداشت، کامل رفته بود. 

چون سابقه طلبگی داشتم، مسئول تبلیغات شدم. آنجا خیلی خوب بود و راضی بود�م. ۶-۵ ماهی در جوانرود بودم که جاده �اوه باز شد و به تهران برگشتم. مدتی در اطالعات سپاه- که آن موقع آقا محسن

رضایی مسئولش بود- رفتم. �کی دو ماه بعد هم جنگ شروع شد. 

کدام بخش واحد اطالعات بود�د؟ 

آن موقع تازه داشتند حفاظت اطالعات را تشکیل می دادند. ابتدا مقری در خیابان آفر�قا، �ک ساختمان مصادره ای بود که با مجتبی و �حیی احمدی، عباس و محمد ساربان نژاد ۷-۶ نفری رفتیم گرفتیم و قرار بود

حفاظت اطالعات سپاه را راه بینداز�م. در حین برنامه ریزی برای این کار بمباران و جنگ شد، �ک بلیزر داشتیم و از �ادگان امام حسین(ع) �ک جیپ هم گرفتیم و سقفش را کند�م و �ک توپ ۱۰۶ رو�ش بستیم،

درها را قفل کرد�م و به غرب رفتیم. بعد از ۲۰-۱۰ روزی سایرین برگشتند، ولی من ماندم. روزهای اول جنگ سر پل ذهاب رفتیم و �ک ماهی با شهید بروجردی آنجا بود�م. مرا به عنوان فرمانده سپاه نوسود

فرستاده بود. داشتند نوسود را آزاد می کردند که حکمی برا�م نوشت که برادر کاظمی!- شهید ناصر کاظمی فرمانده سپاه �اوه- آقای مقدم به فرماندهی نوسود معرفی می شود. بعد از آزادسازی ا�شان را آنجا

بگذار�د. رفتیم آنجا و عملیات شکست خورد! کاظمی هم مجروح در بیمارستان و در اتاق عمل بود. مانده بود�م چه کنیم! پرسیدم: �حاجی! این حکم را چه کار کنیم؟� جواب داد: �خب خودت برو آزادش کن.�

بعد ما را در سپاه باَ�نگان- نزد�ک �اوه- گذاشت. آنجا همه بومی بودند و بین بومی و غیر بومی دعوایی بود و تمایل داشتند خودشان فرمانده باشند، چون �کدست بومی و هفت هشت نفر غیر بومی بودند.

خالصه �ک روز علیه ما کودتا کردند و دعوا راه انداختند! شهید بروجردی هم گفت تحویل شان بدهید و بیایید. بعداً که تحویل داد�م و آمد�م، �شیمان شدند و دنبال مان آمدند که خودم حاضر نشدم برگردم

با�نگان. سه سال پیش با خانواده به �اوه رفته بود�م و رفتیم چرخی در با�نگان هم بزنیم؛ ا�ستاد�م که از مغازه ای خر�د کنیم، �کی از همراهان مان گفت شما را شناختند و گفتند این آقای مقدم است و قبالً ا�نجا

فرمانده خودمان بود. �عنی تا این حد در ذهن شان مانده بود�م. از با�نگان به جوانرود آمدم و مدت کوتاهی مسئول تدارکات شدم. کسی نبود و چون رابطه ام با تهران خوب بود، کامیون می آورد�م و از حاج

محسن رفیق دوست در �ادگان خلیج که در اختیار تدارکات سپاه بود، ما�حتاج را بار می کرد�م و می برد�م. بعد مسئول اطالعات جوانرود شدم. اوایل رضا افروز فرمانده سپاه آنجا بود. بعد سال ۶۰ حاج غالم جاللی

فرمانده آنجا شد و من جانشینش بودم. جوانرود را �اکسازی کرد�م و با�نگان، روانسر، گهواره و داالهو را تحویل جوانرود دادند، چون نیروها�مان عمدتاً بومی بودند و خوب توسعه می داد�م و هر جا که ضعیف

بود�م وصلش می  کردند به ما و به مرز هم رسید�م و عملیات برون مرزی را هم شروع کرد�م. از آنجا شهید بروجردی حاج غالم جاللی را به فرماندهی سپاه بوکان فرستاد. بعد از مدت کوتاهی که د�د بچه های

د�گر هستند که آنجا را اداره کنند، به من گفت به سردشت بروم. تیر ۶۱ و مثل این موقع در ماه مبارک رمضان بود، چون قضیه به ۳۳ سال قبل برمی گردد. با شهید کاظمی به سردشت رفتیم و شد�م فرمانده

سپاه سردشت. ۱۴-۱۳ ماه در سردشت بودم. �کی از کارهای خوب مان که در جوانرود سابقه اش را داشتیم و در سردشت هم انجام داد�م، این بود که در بسیج عشایری و مسلح کردن بومی ها توفیق پیدا کرد�م.

بعد مرا مسئول بسیج قرارگاه حمزه کردند. خیلی به آن کار عالقه ای نداشتم و بیشتر عالقه مند به کار رزمی بودم. ۵-۴ ماهی طول نکشید که از بسیج استعفا دادم و گفتم ا�نجا را دوست ندارم و ترجیح می دهم

در جایی باشم که درگیر شو�م. �کی دو ماه فرمانده سپاه سلماس و �ک سال و نیم دو سال فرمانده سپاه ارومیه بودم. نقش ما کاتالیزوری بود. این طور نبود که دو ماه برو�م و برگرد�م، مثالً به برادری می گفتند برو

و می ترسید و می گفت نمی شود و به من می گفتند شما به عنوان جاده صاف کن برو. مثالً سلماس را- که راجع به منطقه شپیران و ستار مامدی در تاریخ آمده است و منطقه مخوفی بود- �اکسازی کرد�م و برادری

را فرمانده سپاه آنجا گذاشتیم و برگشتیم. در آذربا�جان غربی هم اشنو�ه را به ما دادند و برادری را جانشین خودمان در اشنو�ه گذاشتیم. در آن ا�ام بعد از سپاه ارومیه، مسئول عملیات قرارگاه حمزه شدم. البته

مسئول سردار حسین استکی فرمانده کنونی سپاه اصفهان بود و من جانشینش بودم. در عملیاتی با آقای استکی در ماشینی که راننده اش بودم چپ کرد�م. ا�شان آسیب د�د و از رده خارج شد. 

ماجرا هم این بود که شب و تار�ک و سر خط مقدم جبهه دو جاده کوتاه و بلند کنار هم بود. با�د چراغ  خاموش حرکت می کرد�م، چون سر خط هم درگیری بود. در دور زدن چون در شب د�د نداشتم حواسم نبود

دو سر جاده به فاصله نیم متر هست. چرخ ماشین ُسر خورد و ماشین داشت به پهلو می افتاد. آقای استکی هم که د�د دار�م ُسر می خور�م در را باز کرد که بیرون بپرد، ولی فرصت پیدا نکرد و ماشین رو�ش

خوابید! آمدند هل دادند و بلند کردند، اما �کی دو مهره کمر و استخوان لگن شکست و رفت و از رده خارج شد. تصادف شد�د نبود، ولی به ا�شان آسیب شد�دی زد. ماشین هم چیز�ش نشد، فقط در �ک مقدار

گیر کرد که لب خط صافش کردند! تا عملیات فتح يك در قرارگاه رمضان شروع شود، در گیر و دار عملیات کربالی ۲ بود�م، �عنی سال ۶۵. 

آن موقع عراق عملیاتی به نام دفاع متحرک را شروع کرده بود و بعد از عملیات فاو و حمله به مهران چند جای د�گر را گرفت در حاج عمران زورش نرسید و کمی را گرفت و متوقف شد. قرار شد در کربالی يك،

مهران و در کربالی ۲ لکه ای را- که در آنجا گرفته بود- �س بگیرند. ما در عملیات کربالی يك بود�م. آقای شمخانی هم آنجا بود. ا�شان به من گفت شما به عنوان جانشین قرارگاه رمضان برو. این قرارگاه تازه

تشکیل شده و فرمانده اش آقای ذوالقدر بود. مرا به عنوان جانشین ا�شان فرستادند. موضوع کارمان فعالً فرماندهی عملیات فتح يك در کرکوک بود. گفتم جانشین قرارگاه رمضانم، گفت رمضان که در کرمانشاه

است، شما مستقیم به سردشت برو، مسئول این عملیات هستی. البته به آنجا رفتم، ولی مسئولیت را نپذیرفتم، چون کارها طوری پیش رفته بود که د�دم مسئولیت را نپذیرم بهتر است. دو محور کرد�م و گفتم

مسئولیت �ک محور با من است و مسئولیت محور شمالی با آقای مصلح و شهید اکبر آقابابایی بود. نیروهای آقای محصولی �عنی لشکر ۶ بین دو محور �خش بودند. ۶-۵ ماهی جانشین قرارگاه رمضان بودم. با

آقای ذوالقدر در کار هماهنگی فکری نداشتیم. ترجیح داد�م دوستی مان به هم نخورد و از همد�گر جدا شو�م. زمستان بود که جدا شد�م. 

در کربالی ۵ مجروح شدم. بعد از آن ۶-۵ ماهی در بیمارستان خوابیدم. سردار ایزدی مسئول عملیات نیروی زمینی شده بود و مرا به آنجا برد و مدیر عملیات نامنظم شدم. مدیر عملیات منظم مان آقای سردار

کلولی بود که بعد از مدتی که آنجا بودم رفت و مدیر عملیات منظم شدم، جانشین آقای ایزدی در عملیات هم بودم تا وقتی که جنگ تمام شد. 

قرارگاه نجف نبود�د؟ 

هنوز آن موقع اسم قرارگاه غرب، نجف نشده بود. وقتی رفتیم سردشت اسم آنجا حمزه و سردشت جزو قرارگاه حمزه شد. قرارگاه حمزه که تشکیل شد کردستان و آذربا�جان غربی از نجف جدا شد. آن موقع هنوز

اسمش منطقه هفت بود و اسمش را قرارگاه نجف نگذاشته بودند. بعد از بروجردی، داود کر�می و سپس عباس محتاج آمد و آن موقع اسمش قرارگاه نجف شد. فرقی نمی کند اسمش را گذاشته �ا نگذاشته باشند

از ۵۸ تا ۶۱ در استان کرمانشاه بود�م. 

در دوره ای که در کردستان بود�د، درگیری های مشخصی با گروهک هایی مثل دموکرات ها و سازمان داشتید؟ 

منافقین؟ 

بله. 

دموکرات گروه اول و بزرگ ترین گروه بود و زمینه های تار�خی و اجتماعی اش هم بیشتر از سایر گروه ها بود و هوادار بیشتری داشت. در مرتبه دوم کومله قرار داشت که مارکسیستی بود و سازگاری با مردم
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نداشت، ولی بین جوانان ُبرد داشت. روزهای اول انقالب فضای کشور را چپ گرفته بود و ا�نها توفیقاتی داشتند. کومله جوان و تشکیالتی تر و نسبت به دموکرات کارآمدتر بودند، البته عده شان کمتر بود، ولی

عملیاتی تر، اطالعاتی تر و قوی تر عمل می کردند. گروه های کوچک تری هم حضور داشتند مثل ِخبات در بانه که در حد �ک شهرستان برد داشتند. اصلی ها همان هایی بودند که اسم بردم. 

منافقین خیلی عددی نبودند. همان جا که فرمانده سپاه سردشت بودم، در پیرانشهر و سردشت که عملیات مان تمام شد، فهمید�م منافقین گروه کوچکی در �َرَبط� داشتند که پل فلزی سردشت را منفجر

کردند. این پل تنها راه ما به عقب بود و از طریق آن می توانستیم شهر را تدارک کنیم. آنها شبانه مقری را که برجک متعلق به ژاندارمری بود گرفتند و پل را منفجر کردند. بارندگی هم شد�د بود و همه چیز دست

به دست هم داد و راه قطع شد. روز اول بارندگی کم بود و از رودخانه جایی را که گودال بود با بولدوزر قدری پهن کردند و ماشین های دو د�فرانسیل و کامیون ها رد می شدند، ولی �ک کم که باران گرفت، راهمان

کالً قطع شد. آنها د�دند راه تدارکاتی ما همین جاده پیرانشهر- سردشت است آن را قطع کردند، ولی عددی نبودند، �عنی بین مردم زمینه ای نداشتند. دموکرات �ک مقدار به آنها میدان داد که مقری داشته

باشند، ولی کالً منافقین در کردستان وزن و جا�گاه اجتماعی نداشتند. 

در ادامه چه مسئولیت هایی داشتید؟ 

من تا آخر جنگ جانشین آقای ایزدی در عملیات بودم. در عملیات حلبچه آقای ایزدی مجروح شد و رفت و تقر�باً مسئول عملیات شدم. تا روزهای �ا�انی جنگ در کنار آقا محسن و آقای شمخانی بودم. در

داستان نامه نو�سی و... کنارشان و کامالً در جر�ان آن روزها بودم. 

جنگ تمام شد و پیش آقای ایزدی با حفظ سمت بودم و به دافوس ارتش رفتم و �ک سال، از مهر ۶۷ تا مهر ۶۸ دوره د�دم. دوباره به عنوان جانشین قرارگاه حمزه از ۶۸ تا ۷۱ آنجا بودم. سال ۷۱ برگشتم و ۶-۵ ماهی

با شهید صیاد شیرازی در بازرسی ستاد کل بودم و بعد به دانشگاه پلیس و �س از آن به لبنان رفتم و دوباره معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی، بعد جانشین نیروی مقاومت سپاه تهران و از سال ۸۴ فرمانده

نیروی انتظامی شدم. 

خب برای اولین سؤال پیرامون عملیات مرصاد،  وضعیت منطقه غرب قبل از عملیات مرصاد چگونه بود؟ چرا از آن منطقه برای نفوذ استفاده کردند؟ 

معبر قصر شیرین نزد�ک ترین و تار�خی ترین معبر برای حمله نظامی است. در جنگ های جهانی اول و دوم روس ها و انگلیسی ها از کجا آمده و رفته اند؟ از همین جا. بین بغداد و کشور ایران، قصر شیرین

نزد�ک ترین معبر است. از مهران هم که بیایید باز هم به رشته کوه های زاگرس می خور�د و کبیرکوه به شما اجازه عبور نمی دهد. تنها معبر موجود کرمانشاه است. از خوزستان هم که بیایید، می افتید به دره ها و

تنگ فنی و... که اصالً معبری وجود ندارد. تنها راه مواصالتی بین تهران و بغداد، معبر کرمانشاه است که استراتژ�ک است و هم دانشگاه های ما و هم دانشگاه های عراقی دانشجو�ان افسری شان را به مندلی و

خانقین می بردند تا آن را به عنوان مهم ترین معبر برای مقابله با حمله نظامی بررسی کنند. مسیر نزد�کی هم هست، از تهران تا قصر شیرین دقیقاً ۷۰۰ کیلومتر است، ۲۰ کیلومتر تا خسروی، ۱۵ کیلومتر تا قصر

شیرین، از قصر شیرین تا کرمانشاه ۱۸۰ کیلومتر و کالً تا تهران ۷۰۰ کیلومتر می شود. 

نکته دوم، اگر �ادتان باشد عراق �س از �ذیرش قطعنامه همزمان به غرب و جنوب حمله کرد. اول که متوجه نمی شد�م چرا حمله کرد؟ تحلیل مان این بود که اوالً حمله می کند تا نیروهایی از ما را منهدم کند که

بعداً نتوانیم بازسازی کنیم و ثانیاً مناطقی را در اختیار بگیرد که گرویی در اختیارش باشد تا شرا�طش را به ما تحمیل کند، ولی بعد متوجه شد�م نه، قضیه ا�نها نیست، چون در همه مناطقی که جلو آمده بود

عقب نشینی کرد. البته در جنوب با فشار عقب رفت، ولی به نظرم می توانست خیلی عقب نرود و بخش هایی را نگه دارد. در غرب هم عقب نشینی اختیاری کرد. تمام نیروهای ارتش را کالً منهدم کرد و ارتش

نزد�ک به ۲۰ هزار- شا�د بیشتر �ا کمتر- اسیر داد. 

در واقع مقر قرارگاه غرب ارتش را گرفت. 

نه، مقرشان را که قرارگاه جلویی  و در مهران بود، گرفت. قرارگاه اصلی شان در قالجه بود و دشمن به آنجا نرسید. از اسالم آباد به گیالن غرب گردنه ای جنگلی هست که دوراهی می شود �کی به گیالن غرب و

د�گری به ا�الم می رود، آنجا گردنه قالجه است. قرارگاه اصلی شان آنجا بود. قرارگاه جلویی شان را که فرمانده اش مرحوم سرتیپ علی �اری گرفتند، کالً ارتش و واحدها�ش سقوط کرد. عقب واحدهای کوچک تری

در دهلیزها وجود داشت. جلوتر که می رو�م دشت است و عقب که می آییم همه دهلیز است. در مسیر به سر پل ذهاب از تنگه  کل داوود که رد می شو�د، به �ک دشت می رسید که در دو کیلومتری شهر قرار

دارد و در آنجا واحدهای پراکنده و متالشی را مستقر کرده بودند. 

به هر حال غالمرضا صالحی قائم مقام لشكر ۲۷ که در جنوب شهید شده بود، با سردار ایزدی با هم به نجف آباد برای مراسم ا�شان رفته بود�م. سردار ایزدی دو جانشین داشت؛ �کی من بودم در غرب و د�گری

سردار �احی بود در جنوب. آقای ایزدی گفت که در جنوب حمله کرده اند، هنوز غرب خبری نبود. �احی تهران بود و به او گفت خودت را به اهواز برسان، به من هم گفت خودت را به کرمانشاه برسان. گفتم اصًال

سپاه در کرمانشاه واحدی ندارد، حتی قرارگاه نجف هم به جنوب رفته بود. در غرب کالً ارتش بود. آقای ایزدی گفت کاری ندارم، شما برو آنجا. حداقل �ک نفر هم از سپاه باشد تا بفهمیم دنیا دست کیست!

کرمانشاه رفتن مان این جوری شد. با �ک ماشین با حاج اصغر داورزنی به آنجا رفتیم، واقعاً هیچ کس نبود. نیروهای قرارگاهی که سردار شوشتری در آن بود، جنوب بودند فقط ساختمانش آنجا بود. �کی دو روز

محور گیالنغرب و سر پل ذهاب را بازد�د و ته مانده های سپاه را جمع و جور کرد�م تا بتوانیم �شتیبان ارتش قرار بدهیم که �کدفعه د�د�م عملیات مرصاد شروع شد. روزی که به کل داوود رفتیم، د�د�م ماشین های

عراقی دارند به سمت عقب و مرز عراق می روند و تصورمان این بود که دارند تخلیه می کنند، ولی ناگهان حمله شروع شد. 

منافقین �ک سری عملیات ا�ذایی در سال های ۶۵ و ۶۶ داشتند که بحث ما نیست، ولی دو عملیات متوسط هم داشتند... 

بله، اولی شیلر بود که نخستين بار در منطقه شیلر تست کردند، بعد از والفجر ۹ �ک تکه از خط ما را گرفتند بعداً عملیات آفتاب در جنوب و موسیان و عملیات چلچراغ در مهران را انجام دادند که مهران را

گرفتند، سپس عملیات فروغ جاو�دان- که ما می گوییم مرصاد- انجام شد. 

آ�ا پیش بینی می کرد�د ا�نها حمله نظامی خواهند کرد و ساکت نخواهند نشست؟ 

فکر نمی کرد�م ا�نها اتوپیایی را تصور کنند که بیا�ند تهران را بگیرند. اصالً دفاع متحرک چگونه شروع شد؟ وقتی منافقین بعد از والفجر ۹ در شیلر زدند و خط ما را گرفتند و در جنوب عملیات آفتاب را انجام

دادند و پیش از آن در مناطق نفت شهر �کی دو جا را گرفتند و این تابو را برای عراقی ها شکستند، عراقی ها فکر می کردند این خطوط �دافندی ما بسیار قوی است و برای همین هیچ وقت حمله نمی کردند، ولی بعد

د�دند مثل ا�نکه آن طوری که فکر می کردند نیست و شروع به حمله کردند و هر جا را که می زدند می گرفتند. اول در جاهایی مشترک و با هم آمدند، بعد هم عراقی ها شیر شدند! و شروع کردند به حمله کردن و

این طرف و آن طرف را گرفتند تا ا�نکه در حاج عمران شکست خوردند. در آنجا ۱۲-۱۰ تیپ شان منهدم شد و نتوانستند حاج عمران را بگیرند. ا�نجا دفاع متحرک شکست خورد. این روند از اواخر فروردین تا اوایل

تیرماه ۱۳۶۷ تقر�باً سه ماه طول کشید تا به شکست انجامید. لوالن و خیلی جاها را �س گرفت، چون عراق هر جا را که حمله می کرد، می گرفت. ما �دافند خیلی محکم و خطوط نگهبانی و استحکامات درست و

حسابی نداشتیم، اصالً روی �دافند فکر نمی کرد�م، چون تمرکزمان روی آفند بود. �دافندمان به این معنا بود که نیروها باشند و عقبه تأمین باشد. هرگز به خط �دافندی فکر نکرده بود�م. 

واقعاً هیچ کس فکر نمی کرد منافقین چنین حرکت جسورانه ای بکنند. بعداً از مصاحبه ها درآورد�م که ا�نها به جبر و فلسفه تاریخ معتقد بودند که سیکل های تار�خی تکرار می شود. ا�نها به لحاظ فلسفه تاریخ

تحلیل و آن شرا�ط را با شرا�ط کمونیست ها در ۱۹۱۷ در شوروی مقا�سه کرده بودند که کمونیست ها با �ک تیپ در�ایی رفتند و در وضعیتی که جبهه ها فرسوده بود و شکست خورده و اوکراین را از دست داده و

نیروها خسته بودند و ارتش آمادگی عقب نشینی داشت، با آن تیپ در�ایی کودتا کردند و آنجا را گرفتند. منافقین تحلیل کردند که االن هم همین شرا�ط تار�خی است، چون تقر�باً شبیه هم بودند. جبر تار�خی

می گو�د اگر این شود، �س آن شود، بنابراین پیروزی شان را قطعی و مسلم می دانستند. مصاحبه ها و سخنرانی های رجوی را ببینید �ک درصد ترد�د هم نداشتند، حتی �کی از دستگیرشدگان خانمی بود که بچه اش

را همراه خودش آورده بود! پرسیده بودند: �چرا بچه ات را آوردی؟� جواب داده بود: �ارو�ا بودم شوهرم زنگ زد گفت د�گر می رو�م تهران. من هم گفتم حاال که تهران می رو�م، بچه ام را هم بیاورم بدهم مادرم
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نگه دارد!� �عنی تا این حد باور کرده بودند پیروز می شوند و تهران را می گیرند. 

واقعیت این است که ما غافلگیر شد�م. کلمه �مرصاد� جنگ روانی بود که �عنی غافلگیر نشد�م و گذاشتیم پیشروی کنید، منتهی مرصاِد خدا بود، نه مرصاِد ما. این مرصاد و کمینگاه را ما پهن نکرده بود�م.

خداوند ا�نها را به نقطه ای آورد که واقعاً کمینگاه بود و در چهارزبر گیر انداخت و سر و ته و همه جا�ش بسته شد. فکر می کنم بالغ بر ۲ هزار نفر کشته شدند و چند صد نفر دستگیر شدند. 

غیر از دستگیرشده ها جنازه هایی که در منطقه بود بیش از ۲ هزار نفر بودند. کل شان ۵ هزار نفر بودند که ۲ هزار تا�شان کشته شدند. به هر حال شرا�ط این گونه بود که در عملیات مرصاد خطوط ارتش فرو

�اشیده بود و سپاه حضوری در غرب نداشت. �ادم هست وقتی صبح رسید�م کرمانشاه و با آقای داورزنی خطوط را د�د�م و برگشتیم، گفتند آقای هاشمی به مقر قرارگاه رمضان آمده است. فرمانده قرارگاه

رمضان هم سردار ذوالقدر بود که خودش حضور نداشت و بر و بچه های نگهبانی و هر چه را که داشتند جمع کرده و به گیالنغرب رفته بودند تا این شهر سقوط نکند. جبهه تا گیالنغرب رسید، ولی این شهر

سقوط نکرد. آنها هم به آنجا رفته بودند تا هر طور که می توانند دفاع کنند و در قرارگاه رمضان نبودند. آقای هاشمی هم �ک مقدار ناراحت و عصبانی شده بود که ما آمد�م و هیچ کس نیست بگو�د حالت چطور

است؟ فرمانده ارتش، سرتیپ علی  �اری هم که قرارگاهش سقوط کرده و در کوه ها بود و �س از چند روز پیدا�ش شد! اصالً کسی آنجا نبود. 

چه �گان هایی از بچه های سپاه آنجا بودند؟ 

بچه های سپاه کرمانشاه آقای شعبانی و دوستان شان بودند که آنجا هم نبودند و هر کدام �ک طرف مثالً �کی شان گهواره و بقیه جاهای د�گر بودند و کالً کسی نبود. وقتی آقای هاشمی آمد، فقط آقای محصولی

به عنوان لشکر ۶ �اسداران آنجا بود و واحدی هم نداشت و می گفت دو تا گردان در راه دار�م که دارد می آ�د. قبلش به تیپ ۵۷ لرستان، سردار نوری گفته بودم چه داری؟ گفته بود �ک گردان دار�م. جلوی

چهارزبر کارخانه آسفالتی بود که در آنجا مقری داشتند. گفتم �ک گردان ات را بردار و برو باالتاق. �اتاق �ایین و باالتاق باالست و تو�خانه ارتش باالتاق بود. به او گفتم به جنگل برو و نیروها�ت را هم به آنجا ببر.

اگر دشمن به ا�نجا آمد، شما آنجا باش. باالتاق جایی است که موضع جنگیدن مناسبی دارد و آنجا کسی نمی تواند مانع شود. آقای ذوالقدر هم به آقای محصولی گفته بود اگر �ک گردان داری آن را بردار و بیاور،

منتهی آقای محصولی نمی گفت گردانم آماده نیست و دارد از همدان می آ�د. گفتم شما نیروها�ت را به قالجه و گیالنغرب ببر که اگر دشمن خواست جلو بیا�د حداقل از گردنه قالجه جلوتر نیا�د. ا�نها را که

می گفتم تعلل می کرد! در نها�ت با آقای هاشمی نشستیم و نقشه را پهن کرد�م و آقای هاشمی سؤاالتی پرسید و بنده خدا اولین نفر ما را د�د که خط را شرح بدهیم... 

کی مطلع شد�د سازمان منافقین آمدند و ستون شان دارد پیشروی می کند؟ 

دارم می گو�م و دقیقاً به همین نقطه رسیده  ام. 

عراق آمده است و دارد عقب می نشیند. رفتم باالتاق و د�دم ماشین ها و ستون های عراق دارند عقب می روند و منطقه را خالی می کنند. داشتم برای آقای هاشمی شرح می دادم که ستون های دشمن دارند عقب

می روند و آتش کمی هم می ر�ختند و وضع ارتش این جوری است و همین طور که داشتم می گفتم هر کسی در این شرا�ط کجاست و کالً آخرین مواضع را خدمت شان شرح می دادم، تلفن زنگ زد و سردار امیر

نوحی- که االن در اطالعات سپاه است- �شت خط بود. آن موقع نیروهای حاج حسین الله کرم در �گان اطالعات غرب کشور بودند. سردار امیر نوحی گفت دارند آتش شد�دی روی کل داود- دو کیلومتری شهر-

می ریزند. به آقای هاشمی گفتم: �حاج آقا! می گو�ند ا�نها دارند آتش می ریزند.� گفت: �عقب می نشینند آتش می ریزند پوشش عقب نشینی باشد.� از لحاظ نظامی درست هم هست. �ک ربع بعد زنگ زد که

حاج آقا! عراقی ها از کل داود عبور کردند و دارند پیشروی می کنند. ای داد بیداد! آقای هاشمی گفت: �بیخود می گو�د!� داشتیم روی نقشه توضیح می داد�م که دوباره زنگ زد و گفت: �آقا! از باالتاق هم رد

شدند.� مگر چنین چیزی ممکن است؟ نوری و نیروها�ش که باال هستند. چگونه از آنجا رد شدند؟ این عراقی ها با چه سرعتي و مثل برق و باد پیش می آ�ند! تا ا�نجا فکر می کرد�م نیروهای عراقی هستند و هیچ

گمان به منافقین نمی برد�م. نیم ساعت بعد دوباره تماس گرفت و گفت: �در سپاه ِکرِند هستم و وارد دشت ِکرِند شدند.� تعجب کرده بود�م که تا آنجا نیم ساعت راه است، چطور ممکن است ا�نقدر سریع به

دشت کرند رسیده باشند؟ �ک ربع بعد زنگ زد و گفت: �ا�نها عراقی نیستند، منافقین اند. خودم در سپاه کرند هستم ا�نها رد شدند و رفتند و پرچم منافقین، تویوتا و �ک ستون طول و دراز را د�دم�. 

ساعت چند بود؟ 

 ۳-۴بعد از ظهر، چون ما صبح آنجا و اوضاع را د�ده و حاال آمده بود�م گزارش بدهیم. آقای هاشمی هم از نزد�ک ظهر آنجا آمده و در قرارگاه معطل مانده و عصبانی هم بود. فکر می کرد به او بی محلی کرده اند و

نمی دانست اوضاع چگونه و جبهه پوکیده است! فکر می کرد آقای ذوالقدر به او بی محلی کرده و به استقبال شان نیامده است. منافقین به سمت اسالم آباد رفتند. آقای هاشمی گفت: �شما بلند شو برو با�د

جلو�شان را بگیر�د و منهدم شان کنید.� به ا�شان نگفتم که ما اصالً کسی را ندار�م جلو برو�م. کل چیزی که دار�م �ک کیسه نقشه است که هر جا می رو�م، کالک می کشید�م، دستورالعمل می نوشتیم می داد�م

آقای شمخانی امضا می کرد و ابالغ می کرد�م. عملیاِت در حرکت بود�م و تاکتیکی بود. به آقای داورزنی گفتم �ا علی! سریع بلند شو و ا�نقدر با آقای محصولی حرف نزن! باز می د�دم دارد توضیح می دهد. به هر

دو�شان گفتم نیروها�تان را راه بینداز�د تا برو�م جلو. رفتیم اسالم آباد. 

آقای هاشمی رفت �ا بود؟ 

ا�شان بود. اواخر تیرماه بود. آن روزها ساعت ها را عقب جلو نمی کرد�م. هشت بعد از ظهر (۹ فعلی) و هوا تار�ک شده بود. هفت و هشت به اسالم آباد رسید�م. 

دو نفری با آقای داورزنی رفتید؟ 

بله، با تویوتا استیشن رفتیم دم �ادگان. �ادگان غرب شهر بود. در شهر مردم فرار می کردند و هر سربازی را که می د�دند دارد فرار می کند، می ر�ختند سرش و کتکش می زدند و تفنگش را می گرفتند که اگر

نمی جنگید، تفنگ تان را به ما بدهید. صحنه های خوشا�ندی نبود. جلوتر رفتیم و د�د�م سربازهای سلحشورتری هم در جاده ا�ستاده اند که نه فرمانده دارند و نه انسجام. منافقین هم جلو آمده اند و تیرهای

رّسام شان هست و از تنگه سمت کرند وارد دشت اسالم آباد شدند. هوا هم گرگ و میش و غروب شده، ولی مغرب نشده است. پرسیدم: �فرمانده تان کو؟� جواب دادند: �تیمسار داخل �ادگان است.� داخل

رفتیم و �ک میدان ورودی �ادگان بود و د�د�م فرمانده لشکر ۸۸ زرهی و فرمانده تیپ سیگار دست شان است و قدم می زنند و پر�شان هستند. واحد از دست شان در رفته و اعصاب شان خرد بود و سیگار

می کشیدند. آقای داورزنی با اعتراض گفت: �بیا برو�م از آنها سؤال کنیم.� گفتم: �ول شان کن، هیچی دست ا�نها نیست و دو نفری دارند ا�نجا قدم می زنند و همه را رها کرده اند. برو�م چه بپرسیم؟� به

بچه های سرباز که در جاده بودند، گفتیم در دشت �خش شو�د و موضع بگیر�د و اگر �ک تیر روی جاده آسفالت بخورد، همه تان را دراز می کند. می گفتند برادر! ما فرمانده ندار�م شما بیا فرمانده ما بشو.

داورزنی گفت بیا با�ستیم ا�نها را فرماندهی کنیم. گفتم نه بابا! ا�نها ۲۰ و نها�تاً ۵۰ نفرند ارزشی ندارد. سریع برو�م عقب واحد جمع و جور کنیم و بیاور�م. اگر ا�نها جلو آمدند جاده را ببند�م. به گردنه حسن آباد

رسید�م. از اسالم آباد که بیرون آمد�م، با بحرانی روبه رو شد�م که راه بندان ماشین ها بود. مردم داشتند می رفتند و ما هم نمی توانستیم برو�م. �ایین پر�دم و به آقای داورزنی گفتم اصغر! تو ماشین را بگیر. �ک

موتوری داشت می رفت، روی ترک آن سوار شدم و آمدم باال. به گردنه حسن آباد رسید�م. د�دم آقای محصولی با اتوبوس ها�شان رسیده و در راه بندان گیر کرده اند. حدود ۱۰ اتوبوس بودند. پرسید: �آقا! چه کار

کنیم؟ چگونه برو�م گیالنغرب؟� جواب دادم: �گیالنغرب را ولش کن. نیروها�ت را بیاور �ایین.� �ک گردان نیرو همراه شان بود. گفتم در همین گردنه حسن آباد با�ستید. منافقین دارند می آ�ند.. اگر نیامدند تا

صبح با�ستید ببینیم چه کار کنیم، اگر آمدند با آنها بجنگید و وقت بگیر�د تا این عقب بفهمیم چه کار با�د بکنیم. چهارزبر در حوزه منطقه گهواره و در حوزه سپاه جوانرود بود. وقتی بخواهید به جوانرود برو�د از

سراب نیلوفر و از منطقه گهواره به جوانرود می رسید. آنجا در حوزه ما بود و تقر�باً آن منطقه را می شناختم. زمان شاه مواضع سدکننده دفاعی بود و سنگرهایی داشت و از آن زمان آنجا موقعیت مناسبی بود. چون

کوهستانی، صخره ای، جنگلی و نسبتاً خوش آب و هوا بود و جلو که می رفتید هوا تقر�باً گرم می شد. عقبه واحدهای سپاه در این منطقه �خش بودند. اطالع داشتم سپاه هشتم مقر قرارگاهی داشت و سردار

حمیدنیا فرمانده اش بود. گفتیم برو�م ا�نجا ببینیم ارتباطی هست، اصالً کی هست کی نیست و چه کار می توانیم بکنیم. آقای محصولی حسن آباد ماند و خودمان آمد�م چهارزبر- که ۱۰ کیلومتر کمتر �ا بیشتر-

با حسن آباد فاصله نداشت. رفتیم قرارگاه و د�د�م دارند تخلیه می کنند که بروند. گفتم چرا دار�د می رو�د؟ گفتند آقای حمیدنیا در مهران جا مانده است و کسی ا�نجا نیست. می گو�ند عراق دارد می آ�د. گفتم
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پیاده کنید و برگرد�د سر جا�تان. اول که گوش نمی کردند، بعد با زور تمکین می کردند و می گفتند حاجی! شما چه کاره ا�د؟ می گفتم من فرمانده شما هستم. فرمانده خودخوانده! بعد که آمدند، گفتم تلفن ها�تان

را بگیر�د ببینید چه کسانی این دور و بر هستند؟ گفتند ما خودمان در عقبه تیپ لشکر انصارالحسین همدان هستیم. پرسیدم د�گر چه کسانی هستند؟ جواب دادند آن طرف، در دره روبه رویی لشکر بیست و

هفتم محمد رسول الله(ص)، �ایین تیپ ۱۲، دره آن طرفی ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) خرم آباد است که آخری را سردار نوری فرستاده و رفته بود. گفتم سریع به فرماندهان شان زنگ بزنید. گفتند فرماندهان شان

جنوب هستند. حاال فرمانده نه، به هر حال �ک سرپرست که دارند. آنها را بگویید. از هر کدام می پرسیدم چه دار�د؟ 

بچه های انصارالحسین که بغل دست مان بودند، سرپرست شان را صدا کردند آمد. پرسیدم: �چه دار�د؟� چون عقبه بود، می گفتند: �راننده بولدوزر، آشپز، دژبان و... دار�م.� گفتم: �همه ا�نها را جمع کنی

برا�شان سالح داری؟� گفت: �بله تیربارها و... دار�م و چون آموزش می دهیم مربی هم دار�م.� گفتم: �برو �ک گروهان سازمان بده.� بچه های لشکر ۲۷ که آموزشی بودند هم آمدند. گفتند بچه ها و حاج محمد

کوثری همه جنوب هستند و کسی را ا�نجا ندار�م. بچه های عقبه هم ۷۰-۶۰ نفر هستند. گفتم این ۷۰-۶۰ نفر را سازماندهی کن. به بچه های قائم تیپ ۱۲ زنگ زد�م، متوجه شد�م سردار احمدی فرمانده تیپ

آنجاست. پرسید�م: �چه داری؟� جواب داد: �دو گردان نیرو دارم و دارند می روند جنوب.� گفتم: �جنوب راه بسته است و خبری نیست. �ک گردان را بیاور و خودتان بیایید جلوی گردنه تا به شما بگو�م چه

کار کنید.� به لشکر انصار گفتم بولدوزرت را راه بینداز و با خودت- منظورم فرمانده عقبه بود- بیایید سر گردنه. همه سر گردنه آمدند. رو به اسالم آباد که با�ستیم ضلع سمت راست �ا شمال غربی کوه صخره ای

قرار داشت و محل استقرار لشکر ۲۷ و ضلع جنوب شرقی لشکر انصارالحسین بود. جاده از وسط این گردنه رد می شد و دو طرف تیر چوبی چراغ برق �ا تلگراف وجود داشت. �ک قسمت که صخره ای می شد، گفتم

بخشی را که خاکی می شد تا به جاده می آمد، خاکریز بزن و از کنار خاک بیاور و بریز. فقط �ک مقدار راه بگذار مردم اسالم آباد که رفتند خاکریز را قطع کن و �ک خاکریز بلند روی جاده بزن. فاصله بین دو تیر

چوبی را که منطقه اصلی، روی جاده و ۲۰۰ متر بود به بچه های تیپ قائم سمنان که سازمان �افته تر و گردان بودند دادم و گفتم این منطقه شماست. سمت راست لشکر ۲۷ و چپ هم لشکر انصارالحسین بودند. 

آقای محصولی و نیروها�ش جلوتر بودند؟ 

آنها جلو بودند و ارتباطی با آنها نداشتیم. به آنها گفته بود�م اگر دشمن آمد، درگیر شو�د. 

این کارهایی که می گویید، در چه ساعتی اتفاق افتادند؟ 

تا این کارها را انجام بدهیم، ساعت ۱۲ شب شد. از ۱۲ شب و �ک نیمه شب ماشین ها کم شدند. تقر�باً ساعت ۱۲ منافقین به بچه های لشكر۶ رسیدند و با آنها درگیر شدند. از روی تیرهایی که به آسمان می رفت و

صدای انفجارها متوجه شده بود�م. تا مردم رد شدند، �ک نیمه شب شد و داد�م خاکریز را بستند. ارتباطی هم نداشتیم و گفتیم منتظر با�ستید که عنقر�ب به شما می رسند. برنامه آنها را نمی دانستیم. طرح مان

این بود که اگر اسالم آباد هدف آنهاست، این واحدها را سازماندهی کنیم و صبح برو�م به اسالم آباد حمله کنیم. اگر کرمانشاه هدف شان است که به باالتر از کرمانشاه فکر نمی کرد�م، چون ا�نجا موضع دفاعی

مناسبی است تا نیرو از جای د�گری جمع شود و دفاع اولیه الزم بود. ساعت سه متوجه شد�م از سمت آقای محصولی و نیروها�ش صدای درگیری نمی آ�د. سه و نیم چهار منافقین فکر می کردند این آخرین

مقاومت است و تمام شده است. آنچنان با سرعت آمدند که همگی رفتند در خاکریز و تصادف شد�دی کردند، عین تصادف های زنجیره ای ماشین ها روی هم بودند. 

باقی مانده نیروهای لشكر ۶ به عقب برنگشتند؟ 

نه، چون راه نبود و در کوه و کمر ماندند. در آن عملیات جمعاً هزار شهید داد�م. این جنگ ها تن به تن بود. در جای گردنه که با�د داخل بیا�ند زاو�ه حاده ای تشکیل می شود و منافقین با حمالت آر.پی.جی و

تیربار حسابی هول شدند، طوری که وقتی صبح رفتم، د�دم نزد�ک به ۱۰۰ ماشین و نفربر روی هم هستند که فیلم ها و عکس ها�ش موجود و صحنه های جالبی است. ضمن ا�نکه عده ز�ادی از نیروها�شان در این

تصادف ها قتل عام شدند و همین ضربه محکمی بود. همین ها شدند خاکریز دوم! خاکریزی که ما درست کرد�م اولی بود و تلّی که در اثر این تصادف به وجود آمد، خاکریز دوم بود. 

فردا�ش نیروهای سپاه بدر آمد و ا�نجا تثبیت شد. عراق باند �ادگان نوژه را بمباران کرد و د�گر هواپیما نمی توانست بیا�د. تا وقتی آن باند را تعمیر کنند، آقای هاشمی رفت و در هوانیروز کرمانشاه نشست و

سرتیپ انصاری، فرمانده هوانیروز را صدا کرد و شبانه او را آوردند و هلی کو�تر و هواپیما را بسیج کردند. آتش �شتیبانی ما همین هلی کو�ترها و هواپیماها بود و چیز د�گری نداشتیم. آنجا تو�خانه و خمپاره نبود،

منتهی چون آنها فاقد پوشش هوایی و سالح ضد هوایی مناسب بودند، نیروی هوایی و هوانیروز دلی از عزا در آوردند، از بس که ا�نها را بمباران کردند و زدند و خسارات ز�ادی به ا�نها وارد ساختند. مدام

بمب های سنگین می ر�ختند. از من می پرسیدند کجا را بزنیم؟ به آنها مختصات دادم که جاده را بگیر�د و از گردنه به بعد هر چه را که می بینید، بزنید. هر نیم ساعتی چند تا هواپیما می آمدند و بمب

می ر�ختند و هلی کو�ترها باال می ا�ستادند و از باال می زدند. خیلی راحت و بی دردسر بود. البته دو سه بار هواپیماهای عراقی آمدند و بمباران هم کردند، ولی احساس می کرد�م عراقی ها همت الزم را برای

�شتیبانی نداشتند، در صورتی که هواپیما با�د �ک دقیقه باالی سر بچرخد. در ا�نجا کامالً آزادی عمل هوایی داشتیم، با ا�نکه در شرا�ط خوب توان هوایی آخر جنگ نبود�م. تا بعد از ظهر �ک مقدار خمپاره

رساند�م، واحدهای جد�د رسیدند، واحدهایی از جنوب و آقای نقدی که فرمانده سپاه بدر و شهید صیاد شیرازی آمدند. شهید صیاد شیرازی گفت من می توانم هلی بورن را هماهنگ کنم. بتدریج عملیات شکل

گرفت و از ا�نجا به بعد عملیات شد. 

تا ا�نجا سد کردن، ممانعت دشمن و متوقف کردن و بعد از توقف دشمن بود؛ حاال وقت انهدام و تعقیب است. 

آقا�ان رضایی و شمخانی هم خودشان را رساندند؟ 

بله، البته آنها به قرارگاه نرسیدند و روز بعد از جنوب رسیدند. آقا محسن از اند�شمک آمده و خودش را از سه راهی پل دختر به اسالم آباد رسانده و تقر�باً مراحل آخر عملیات بود. البته آقا�ان رشید و شمخانی به

عنوان عملیات ستاد کل قوا خودشان را شبانه- دو سه نیمه شب و قبل از ا�نکه منافقین به خط بزنند- رساندند و پیش آقای هاشمی در قرارگاه خاتم بودند. حدود ساعت دو آقا رشید تلفنی با من صحبت کرد و

گفت مقدم! تو کجایی؟ گفتم فکر کنم ۳۰-۲۰ کیلومتری کرمانشاه هستم که جای مناسبی است. اسمش را نمی دانستم. مدام می گفت چهارزبر با�ستید. سر پل ذهاب که می رفتیم �ایین قهوه خانه ای بود که

می رفتیم شام و ناهار می خورد�م. به بچه ها گفتم برو�د ببینید تابلوی نزد�ک این قهوه خانه چه نوشته است که بچه ها رفتند و آمدند گفتند چهارزبر. به ا�شان گفتم همان چهارزبر هستیم نگران نباشید. گفت

آنجا را محکم بگیر�د. گفتم ما با هر چه دار�م، حاال شل �ا سفت ا�نجا هستیم و دار�م مقاومت می کنیم. آقا محسن- که اهواز بود- روز دوم �ا سوم از محور جنوب به آنجا آمد. آن موقع �گان هایی از ۲۷، لشکر

عاشورا، ۷۱ روح الله بچه های اراک و چندین واحد آمدند. حتی آقای سردار نوری که جا مانده بود از کوه و کمر پیدا�ش شد. گفتم: �مؤمن! تو کجا بودی؟� گفت: �ا�نها ا�نقدر با سرعت رفتند نمی دانستیم

خودی اند �ا دشمن تا آمد�م بجنبیم، د�د�م رفتند. ما هم از کوه ها خودمان را به شما رساند�م.� این واحدی که جا مانده بود از جنگل ها و کوه ها خودشان را رساندند و آمدند در عملیات شرکت کردند. 

روزهای بعد بچه های وزارت اطالعات آمدند؟ 

روز سوم که منافقین را تعقیب کرد�م، سر پل ذهاب بودم و به کرمانشاه برگشتم. با شهید صیاد شیرازی با هلی کو�تر رفته بود�م و در �ا�گاه هوانیروز نشستیم. آقا محسن، آقای هاشمی، آقا رشید و آقای شمخانی

همگی بودند. آقا محسن به من گفت ما دار�م می رو�م جنوب شما هم بیا. پیش خودم گفتم �س کی دارد این میدان را اداره می کند؟ ما را سوار کرد و برد و در جنوب متوجه شدم آقای شوشتری- که در قرارگاه

نجف بود- از جنوب برگشته بود. دنبال آنها که رفته بود�م آقای شوشتری آمده و در قرارگاه مستقر شده و مسئولیت را به آقای وحیدی به عنوان قرارگاه اطالعات داده بود. در واقع بايد اطالعات سپاه و وزارت را

جمع کنند و به عنوان قرارگاه اطالعاتی برای �اکسازی خرده ریزهای منطقه و پیاده کردن اطالعات، بازجویی ها و... وارد عمل شوند که برای اطالع از جزئیات آن به آقای وحیدی مراجعه کنید. 

حدوداً چند نفرشان دستگیر شدند؟ 

دقیقاً آمارها �ادم نیست. آقای وحیدی بهتر می دانند. اسیر به آن صورت که طرف دستش را باال بگیرد و بیا�د نبود. زخمی ها و مجروحینی که زیر ماشین �ا جایی مانده بودند، عده ای مقاومت می کردند، برخی

کشته و بعضی دستگیر می شدند. تعداد دستگیرشدگان رقم قابل توجهی نبود. 
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چه زمانی فهمید�د که منافقین قصد فتح تهران را دارند؟ 

همان روز اول. وقتی حمله اولیه شان شکست خورد، ۹-۸ صبح حمله شد�دی کردند و د�د�م �ک تویوتا استیشن از روی خاکریز پر�د و این طرف آمد. گردنه را که می پیچید تپه ای روبه رو�ش بود که بچه های

انصارالحسین �ک توپ ۲۳ برای ضد هوایی داشتند تا از قرارگاه خودشان حما�ت کنند و زمینی این ماشین را زدند. ماشین در کوه معلق زد و افتاد. بچه ها سر ماشین رفتند و در آنجا کالک ها و نقشه ها را د�د�م و

متوجه شد�م سرنشین آن �کی از فرماندهان لشکرها�شان است. از روی کالک ها و نقشه ها فهمید�م تا تهران تقسیم بندی ها و برنامه ریزی ها انجام شده بود. فقط ۶۰ هزار تفنگ همراه شان آورده بودند که در مسیر

افرادی را که می پیوندند مسلح کنند! این طوری برنامه ر�خته بودند که ضمن پیشروی �ک تیپ برای اسالم آباد، �ک تیپ برای قزوین، �ک تیپ برای همدان، �ک لشکر برای کرمانشاه در نظر گرفته بودند تا به

تهران برسند. همه این طرح ریزی ها در کالک عملیات شان بود. 

گو�ا عده ای از آنها موقعی که باالی سرشان می رفتید، خودکشی می کردند. 

بله، خیلی مقاومت کردند. در �اکسازی نیروی ویژه هوابرد سپاه آقا�ان محمد ناظری، سعید قاسمی، عروج و... شب آخر رسیدند. شب اول سد و شب دوم حمله کرد�م و موفق نشد�م و �س مان زدند. شب سوم

از جنوب نیرو آمد و عقب و جلو را بستیم. آقای عروج و... شب سوم آمدند و گفتند ما نیرو آورده ا�م به ما محور بدهید. پرسیدم کو نیرو�تان؟ جواب داد در راه است دارد می رسد. گفتم دارد می رسد که حرف

نشد، عملیات شروع شده است. هر وقت رسید بعداً تصمیم می گیر�م. صبح نیروها�شان رسید. گفت به بچه های تهران بگوییم برگرد�د آبروریزی است! �ک کار به ما بدهید! منافقین که شکست خورده بودند،

گفتم خاکریز را باز و جاده را �اکسازی کنید. این طرف و آن طرف مقاومت های جزئی و زخمی و مجروح دارند که نیاز به استفاده از این جاده است. تک و توک �اکسازی محور با بچه هایی مثل سعید قاسمی،

عروج و بر و بچه ها بود. تعدادی هم شهید دادند، چون آنها مقاومت می کردند. البته بیشترین غنا�م را هم ا�نها به دست آوردند، مثالً هزار تا ماشین غنیمت گرفتند و آوردند. غنا�م دست ا�نها افتاد، چون بقیه

سر کوه بودند و جاده دست شان نبود. جاده دست بچه هایی بود که آخر از همه رسیدند. تصور همگان هم این است که اصلی ترین نیروها همین ها بودند، ولی �اکسازی محور با ا�نها بود. 

در برنامه �شناسنامه� درباره شهید صیاد شیرازی گفتید که گفتند زیر دست شما کار می کنند. این قضیه را مجدداً با جزئیات بیشتری شرح دهید. 

شهید صیاد ظهر روز اول رسید. ۱۲، �ک نیمه شب خط را سازماندهی کرد�م و منافقین هم زدند و گیر کردند و ظهر فردا�ش برا�مان مسلم شد منافقین نمی توانند جلو بیا�ند. صبح هم تا نیروی هوایی و هوانیروز

هماهنگ شود، آقای جان محمد مسئول لجستیک و �شتیبانی سپاه غرب را صدای کردم و گفتم: �چند تریلی آر.پی.جی و خمپاره ۱۲۰ و ۸۱، تیربار و مهمات بیاور.� از من پرسید: �چند تا؟� گفتم: �تریلی را بار

بزن و بیاور ا�نجا.� سؤال کرد: �به کی تحویل بدهم؟� جواب دادم: �مرد حسابی! االن وقت به کی تحویل بدهم نیست. هر کسی زنده مانده است و می تواند خمپاره را بردارد، بزند.� گفت: �رسید را چه کسی

می دهد؟� گفتم: �ببین! �ک خرده تعلل کنی خودت و مرکز �شتیبانی ات را کالً می گیرند و می برند. دو تا تریلی بفرست ا�نجا.� بنده خدا هم فرستاد. تا چند سال بعد هم دنبالش می گشتند از او رسید بگیرند که

به چه کسی تحویل داده بودی و در تسو�ه حساب گیر این قضیه بود که گواهی دادم قضیه این جوری بوده است! بچه ها گفتند کجا را بزنیم. گفتم از این سر جاده مستقیم هر جا را با هر ُبردی بزنید هدف است،

چون د�ده بان که نبود. آتش تو�خانه هم نداشتیم همین آتش خمپاره را فراهم کرد�م. ظهر ناهار را در قرارگاه خورد�م و بر و بچه ها را جمع کرد�م. آقای نوری رسیده؛ آقای نقدی �ک گردان شا�د هم بیشتر از

بچه های بدر را آورده بود؛ انصارالحسین و قائم بودند، لشكر ۲۷ واحدی را جور کرده و محور تیپ ۷۱ روح الله سه راهی پل دختر رسیده بود و در جاده پهن و در واقع فرودگاه نظامی بود که از زمان پیمان سنتو آن را

ساخته بودند، حضور داشتند. می خواستیم عملیات و محور را جمع کنیم. بعد از ظهر سر نقشه نشسته بود�م که هر کسی چه کار کند؛ طرح مانور کشیده بود�م که مثالً آقای نقدی با�د با بدر به گردنه حسن آباد

می رفتند و آنجا را می گرفتند امتداد شرقی کارخانه آسفالت بین چهارزبر و حسن آباد در دل کوه و قرارگاهی مال بچه های لرستان حضرت ابوالفضل(ع) بود که با�د می آمدند و کارخانه آسفالت را می گرفتند، تیپ

۷۱ با�د می رفت و سه راهی را می گرفت. هر کسی محوری را برداشته بود. کالً زورمان کم بود و �نج گردان بیشتر نبود�م. بعد از ناهار دو، سه بعد از ظهر شهید صیاد شیرازی آمد و گفت فرمانده ا�نجا کیست؟

هفت هشت، ۱۰ نفر دور هم بود�م و اکبر دانشیار هم بود. همه به همد�گر نگاه می کردند و گفتیم برادرانه است و همه با هم کار می کنیم. گفت مگر برادری می شود؟ ا�نجا فرمانده می خواهد. واحد نظامی با�د

فرمانده داشته باشد. کاغذی درآورد و نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مقدم! شما فرمانده قرارگاه نجف تعیین می شو�د و با کلیه �گان ها منافقین را منهدم و شهرهای اسالم آباد و سر پل ذهاب همه را آزاد

کنید. �ایینش نوشته بود ضمناً سرتیپ صیاد شیرازی با شما همکاری می کند. گفتم: �اختیار دار�د قربان که ما بشو�م فرمانده و شما زیر دست ما باشید.� خودشان نما�نده امام در شورای عالی دفاع بود. وقتی

فرمانده نیروی زمینی بود من سردشت بودم و با هم رفیق و از قد�م با هم آشنا بود�م و ارتباط داشتیم. گفت: �ما نظامی هستیم، ا�نکه چه بود�م و کی هستیم کاری ندار�م، طبق این حکم سلسله مراتب

نظامی گری روشن می شود، شما فرمانده ا�د من هم زیر امر شما هستم. اگر اجازه بدهید پیشنهادی دارم.� گفتم: �بفرمایید.� گفت: �به طرح مانورتان کاری ندارم، ولی چون رسته خودم هوابرد است زبان

هواپیما، هلی کو�تر و خلبان ها را بهتر می دانم. اگر اجازه می دهید �شتیبانی هوایی را به من بدهید. پیشنهاد می کنم االن که بدری ها می خواهند از ا�نجا بروند، تابستان، گرم، کوه، خشکی و مسیر طوالنی است،

می توانم ا�نها را هلی بورن کنم.� گفتم: �خدا �در و مادرت را بیامرزد حتماً این کار را بکن.� دو روز بعد شهید صیاد در قالب هماهنگی واحدهای هوانیروز فعالیت می کرد و در طرح مانور ممکن بود نظر بدهد،

ولی به هیچ وجه دخالتی نمی کرد. ا�شان مثل �ک سرباز تحت امر عمل می کرد. هر چه به او می گفتیم، انجام می داد. حتی وقتی روز سوم با هم منافقین را تعقیب می کرد�م و بعد از اسالم آباد داشتیم نیرو

می برد�م که در داالهو پیاده شان کنیم تا بین کرند و سر پل ذهاب بیا�ند و �شت منافقین را ببند�م، وسط راه د�د�م دو نفربر منافقین دارند می روند. به خلبان ها گفت: �می توانید ا�نها را بزنید؟� گفتند: �بله.�

به من گفت: �اگر موافق باشید بچه ها می توانند آنها را بزنند.� گفتم: �این حرف ها را ندار�م.� گفت: �نه شما فرمانده ا�د ما هم در تابعیت شما هستیم.� گفتم: �برو�د بزنید.� زدند و �کی از هلی کو�ترهای کبرا

هم سقوط کرد. فردا�ش که زمینی برگشتیم، متوجه شد�م ربطی به آنها نداشت. هلی کو�ترها خوب زده و دو نفربر کالً سوخته و جنازه های داخلش همگی آتش گرفته، سوخته و مرده بودند و پودر هلی کو�تر هم

آنجا افتاده بود. فکر کرد�م شهید شدند. بعد که آمد�م کرمانشاه فهمید�م اسکیت ا�نها به کابل فشار قوی گیر کرده و واژگون شده بود، به محض برخورد اسکیت شان به زمین در را باز کردند و �ایین پر�دند.

هلی کو�تر هم دو سه تا غلت زد و منفجر شد و ا�نها هم زمینی خودشان را رسانده و آمده بودند. 

د�گر منتظر نماند�د عملیات تمام شود و رفتید جنوب؟ 

عملیات تمام شده بود و منافقین رفته بودند. 

�اکسازی شده بود؟ 

فقط هم �اکسازی نبود، بلکه رفتیم که عقب را هم ببند�م تا ا�نها فرار نکنند. با هلی کو�تر که رفتیم باالی کرند �ادگانی به نام بیَونیج است که قد�م مال امر�کایی ها و رادار بود و جای خوش آب و هوایی هم هست.

د�د�م در جاده بیونیج به کرند چند ماشین منافقین زده شده بودند. در صورتی که آنجا واحدی نداشتیم تعجب مان این بود که نفربرها و تویوتاها چگونه هدف قرار گرفته و سوخته بودند. روی �ادگان رفتیم د�د�م

�ادگان پر از ماشین و آدم است. گمان برد�م شا�د منافقین باشند. چرخی زد�م و د�دم از �ایین بچه ها دست تکان می دهند. جعفر جهروتی زاده را- که مسئول تخر�ب بود- شناختم. گفتم ا�نها آشنا هستند برو�م

�ایین بنشینیم. غیر از جعفر، سردار اکبر حاج بابایی- فرمانده منطقه هم بود. منافقین می خواستند بیا�ند باال که ا�نها آنها را زدند. جا�تان خالی عشایر دوغ آوردند، گوسفند سر بر�دند و ییالق خنک و خوبی بود.

همان جا که رسید�م، واحدها�مان را پیاده کرد�م و �ک بلدچی از آنها گرفتیم و از کوه به جاده آمدند، ولی منافقین عبور کرده بودند. صبح با هلی کو�ترها به کرمانشاه برگشتیم، چون شب تار�ک بود و با هلی کو�تر

نمی شد برگرد�م. نمی دانستم چه کسانی در قرارگاه هوانیروز هستند. د�د�م همه آنجا هستند و ما تبر�ک می گو�ند. فکر می کردم االن به ما می گو�ند برو به کارت برس، ولی آقا محسن �ک هلی کو�تر شنوک راه

انداخت که به جنوب برود و گفت آقای مقدم شما هم با ما بیا. گفتم کجا بیا�م؟ ا�نجا را چه کنیم؟ متوجه شدم شب که آنجا بود�م کودتا شده بود! [می خندد] آقای شوشتری فرمانده قرارگاه از جنوب آمده بود و

حاال ا�نجا �ک فرمانده داشت و مشکلی نبود. ضمن ا�نکه عملیات هم تمام شده بود. 

درباره حرکت های منافقانه که بخشی اش مربوط به اوایل انقالب و قسمتی اش هم عملیات مرصاد بود، توضیح داد�د. قدری جلوتر بیاییم. آ�ا در سال ۷۸، فرمانده سپاه تهران بود�د؟ 
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نه، از مهر ۷۷ تا فروردین ۸۰ معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی بودم. اتفاقاً روزی که حادثه ۱۸ تیر رخ داد، تابستان بود و با خانواده به مرخصی در رامسر به ساختمانی که نیروی انتظامی دارد رفته بود�م. آقای

جابر- که االن حراست دبیرخانه شورای عالی امنیت است- از دوستان ما و آن موقع در نیروی قدس بود، صبح اول وقت جمعه به من زنگ زد که آقا! آنجا چه خبر است؟ گفتم: �مگر خبری شده است؟� گفت:

�خبر نداری؟� گفتم: �من اصالً تهران نیستم.� آنجا تازه مطلع شدم و سریع جمع کرد�م و ز�اد نماند�م. �نجشنبه رفته بود�م و صبح جمعه برگشتیم. این قضیه �نج روز از هجدهم تا بیست و دوم طول کشید. 

در واقع خود جناح اصالح طلب به این قضیه دامن زد و کاری بود که خودش شروع کرد، اما نتوانست دامنه آن را کنترل کند. در چارچوب فشار از �ایین چانه زنی از باال آن داستان اتفاق افتاد. می توانیم بگوییم

ضعف تدبیر هم دخیل بود، چون شبیه همین قضیه در سال ۸۸ هم رخ داد و بحث کوی دانشگاه، سنگ پرانی ها، کوکتل اندازی ها و عصبانی کردن پلیس در چند روز، بعد که لباس شخصی ها آمدند و معلوم نشد

مسئولیت شان با کیست و همه ر�ختند داخل و آن حادثه ناگوار پیش آمد. کشته ای هم نداشت. عزت ابراهیم نژاد هم سرباز نیروی انتظامی بود و پیش �سرعمو�ش رفته بود که به خیابان آمد و هنوز هم معلوم

نیست از طرف چه کسی هدف گلوله قرار گرفت، چون خودم که در صحنه رفته از نزد�ک شاهد بودم نیروی انتظامی سالح نداشت و با باتوم بود و به کسی تیراندازی نمی کرد. 

تصور آنها این بود که این فشار خوبی برای جناح مقابل و رقبا�شان است که اسمش را گروه فشار می گذاشتند. این اسم ها و الفاظ در جنگ های نرم متداول و همراه با دستورالعمل وارداتی است. کتاب موج سوم

دموکراسی را که می خوانید، می بینید حرف به حرف و ترتیب و توالی اعمال هم کامالً رعا�ت شده است. صبح که آقای الری به عنوان وزیر کشور رفت که سخنرانی و اوضاع را آرام کند، کتکی خورد و عینکش

شکست و بیرون آمد. �عنی نتوانستند دامنه کار را کنترل کنند. اصالح طلب ها دو ال�ه داشتند، �کی رو و نرم و دومی زیر و تند است. حلقه وصل ا�نها هم تاج زاده بود. �ادم هست روزی که تظاهرات راه افتاده

بود، جنوب خیابان انقالب به سمت جمهوری جلسه دبیرخانه شورای امنیت ملی بود. تاج زاده و بقیه همه بودند. آقا رحیم گفت به واحدهای آنجا حق تیر داد�م و هر کسی از خیابان جمهوری رد شود، با تیر

می زنیم. تاج زاده وسط جلسه بیرون رفت و تماسی گرفت و در همان جلسه گفت برگشتند. معلوم بود دو طرف کار دست خودشان است. منتهی الزاماً نمی توانیم بگوییم همه زوا�ای کار تحت کنترل شان بود،

ولی برنامه ای بود که با خبری راجع به سعید امامی (اسالمی) در روزنامه سالم شروع کردند. 

معلوم بود آتش از کجا ر�خته شد و برنامه چه بود. تقر�باً می توانیم بگوییم مثل ۸۸ از درون نظام و کشور این قضیه شروع شد. البته همواره �شتیبانی های خارجی در این مواقع انجام می شود. خود به خود داستان

با جر�ان های فرصت طلب مثل اراذل و اوباش و دزد هم گره می خورد و اوضاع به هم می ریزد و �ک باند می ریزند مغازه ای را غارت می کنند. معموالً به ناآرامی های اجتماعی مسائل د�گر گره می خورد و خود به

خود موج و دومینویی درست می کند که وقتی �کی شروع کند، آغازش با اوست، ولی معلوم نیست �ا�انش در اختیار خودش باشد. به هر حال اسناد آن روز کامالً بررسی شده و ابعادش درآمده و روشن است

مسأله از طریق جناح اصالح طلب در چارچوب استراتژی های خودشان آغاز شد. 

�ک بار به عنوان فرمانده نیروی انتظامی رفتم د�دن آقای خاتمی. انتخابات شده بود و آقای احمدی نژاد انتخاب شده بود ولی ا�شان هنوز رئیس جمهوري بود و بدون ا�نکه حرفی بزنم و بی مقدمه دو موضوع را

مطرح کرد که اوالً از شما عذرخواهی می کنم، چون خدمت آقا رفتم و گال�ه کردم چرا شما را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی انتخاب کرده اند. دلیلش این است که شنیده بودم در انتخابات نهم ر�است

جمهوری مداخالت داشتید و این موضوع را به آقا عرض کردم. ا�شان گفتند اشتباه می کنید آن کسی که شما می گویید آقای میراحمدی و ا�شان احمدی مقدم است. قانع شدم. کما ا�نکه آقای هاشمی بابت

انتخابات از من به دادسرای نظامی شکا�ت کرد. بعداً دادسرای نظامی به من منع پیگرد داد. 

چه کسی شکا�ت کرد؟ 

ستاد آقای هاشمی شکا�ت کرده بود؛ علیه خیلی ها شکا�ت کرد، از جمله من. دقیق خاطرم نیست، ولی مثل ا�نکه شکا�ت شان این بود در گلستان �ا جای د�گری سخنرانی کرده و گفته بودم در دوره کارگزاران

فرهنگ را پیش �ای اقتصاد تعطیل کردند و در اقتصاد هم به دستاورد مهمی نرسیدند. �ادم هست همان موقع پیش آقای هاشمی رفتم و به ا�شان گفتم: �شما بابت این از من شکا�ت کرد�د.� گفت: �خیلی هم

حرف بی راهی نزدی.� گفتم: ��عنی این قدر هم حرف زدن ممنوع بود که شکا�ت کنید؟!� ولی شکا�ت شان را �س نگرفتند. بعد دادسرا به من منع پیگرد داد و گفت این شکا�ت موضوعیتی ندارد و مداخله در

انتخابات و جهت گیری آن نیست و ۶ ماه قبل از انتخابات هم بود. 

قضیه د�دار با آقای خاتمی را می گفتید. مورد دوم چه بود؟ 

دوم ا�نکه می دانید چرا ما شکست خورد�م؟ آقای خامنه ای تا سال ۷۸ خیلی از ما حما�ت کرد و خیلی کمک دولت بود. از سال ۷۸ مشکوک شد، نه به من، بلکه به آقا�انی که با من بودند و نشر�ات را بستند و با

هر کسی که حرف زد، برخورد کردند. تا سال ۷۸ حما�تشان از ما کامل بود. چرا این اتفاق برای دوستان مان افتاد؟ به دوستان مان گفتم دو اشتباه کردند، �کی ا�نکه فکر کردند �اسالمی� را از �جمهوری اسالمی�

بردارند مشکل حل می شود. می خواستند اسالمی را بردارند و فقط جمهوری بماند. دوم خطای بزرگ تری بود که مردم ا�نجا را تحمل نکردند و از ما جدا شدند. آن هم ا�نکه برای تحقق این امر دنبال خارج هم

رفتند. نکته زشتش همین جا بود که رفتند از خارج هم کمک بگیرند. گفت �ک وقتی به آقای بهزاد نبوی و سایرین گفتم فکر می  کنید اگر نیروهای اپوز�سیون خارج را برداشتید و آورد�د داخل می گو�ند دست

شما درد نکند؟ ا�نها به شما خواهند گفت بیایید برو�د ته صف. همین شما ما را ۲۵ سال عقب انداختید. ما که بود�م و شما ۲۵ سال ما را عقب انداختید و دار�د حرف های ما را می زنید. 

آقای خاتمی این حرف ها را زد؟ 

بله، به خودم گفت. ا�شان گفت قضیه این بود و موافق هم نبودم، ولی دوستان مان این مسیر را انتخاب کردند و رفتند. خاطره ای را برا�م تعر�ف کرد که موقع انتخابات خبرگان بود و به آقای خامنه ای گفتم افراد

را تأیید کنید و سختگیری نکنید، هر کس ولی فقیه را قبول دارد و به لحاظ استدالل فقهی وال�ت فقیه را قبول ندارد، آن را تأیید کنید. ا�شان به من گفت برعکس، هر کس که وال�ت فقیه را قبول داشته، اما

ولی فقیه را قبول نداشته باشد با�د تأیید کرد. مصداق وال�ت  فقیه اشکال ندارد، مهم این است که با�د معتقد به وال�ت فقیه باشد. 

از صحبت های آقای خاتمی می توانید جمع بندی کنید این جر�ان دنبال چه بود؟ �ک بار بعد از قضا�ای ۸۸ برای روحانیون تهران در سالن اوقاف صحبت کردم، جای د�گر هم گفته ام و چیزی نیست که مخفی �ا

اطالعات سری باشد. ا�شان هم تا حاال تکذ�ب نکرده است. ولو تکذ�ب هم کند از نظر من چیزی عوض نمی شود، چون گفته است و خودم شنیده ام و واسطه ای در کار نبود. آنچه گفتم، جمع بندی ماجرای ۷۸

است. در ۷۸ جناح تند چپ دخیل بود و کارگزاران و برخی از جناح ها�شان همراه ا�نها نبودند، ولی جناح اصطالحاً بین العباسین عباس- از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی که حاال اکبر گنجی، تاج زاده، آرمین و

تندهای آن طرف آمده اند و عباس عبدی وسط افتاده و االن معتدل شده است- دخیل بودند. در ا�نها کند، تند و وسط وجود داشتند، ولی می توانیم بگوییم میانه به سمت تندشان در ماجرای ۷۸ سهم و نقش

داشتند. 

عملیات های سازمان مثل به شهادت رساندن شهیدان الجوردی و صیاد شیرازی در سال های ۷۷ و ۷۸ رخ داد. آ�ا خاطرات �ا روا�اتی از آن موقع دار�د؟ 

بله، آن موقع �ک بخش اش را در نیروی انتظامی و بخشی  را هم همچنان در بسیج بودم. �ادم هست در نیروی انتظامی در ستادمان بود�م که جلوی نمازخانه ستادمان در ونک، مرکز نیروی انتظامی �ک خمپاره

خورد و چند تا از سربازان مان مجروح شدند. از باغ های دره ونک خمپاره زدند. 

�ک طرفش باغ انبوهی است که هنوز هم هست و از آنجا با خمپاره ۶۰ زدند. به آنجا که رفتیم، چند تا از بچه ها مجروح افتاده بودند که جمع شان کردند و بردند. در مورد عملیات منافقین و زدن شهید صیاد

شیرازی با�د به دستگاه های اطالعاتی مراجعه کنید. ا�نها عملیات های سفارشی بعثی بود. بچه های بدر از باغ های اطراف با کاتیوشا، بغداد و کاخ را می زدند، آنها هم این را زدند. آنها رفتند ُعدی صدام را زدند،

آنها آمدند جا�ش شهید صیاد شیرازی را زدند. البته د�گران هم مد نظرشان بود، ولی به عنوان هدف دم دستی ا�شان را پیدا کردند و زدند. 

در آن مقطع کسانی که هدف قرار گرفتند، شهید صیاد شیرازی و آقای سیف اللهی بود... 

حاال چرا آقای سیف اللهی؟ ا�شان از سال ۷۸ مسئول فرماندهی قرارگاه نصر مربوط به عراق شد که پیش از آن آقای علی آقامحمدی بود. قرارگاه نصر زیر نظر شورای عالی امنیت ملی �ا قرارگاه خاتم قرار داشت.
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مقرشان همان مرکز تحقیقات دفاعی کنونی است. هدف آنها آقای سیف اللهی با پیشینه نیروی انتظامی �ا اطالعات نبود. فکر می کردند این عملیات ها و ترورهای داخل عراق و موشک زدن ها را قرارگاه نصر

هدا�ت می کند. خیلی هم ربطی نداشت، چون ا�نها بیشتر شاخه سیاسی مجلس اعال بودند و شاخه نظامی دست قرارگاه رمضان بود. وقتی عده ای را گرفتند با اسنادی که پیدا کردند، ادعا شد دستور زدن ُعدی

از شعبه ای از قرارگاه رمضان در اهواز صادر شده است. �عنی عملیات های سفارشی بعثی است. �کی از وجوه چهره زشت و پلید منافقین همین است که بازوی عملیات مقابله به مثل صدام در آن دو سه سال در

تهران بود. مقام رهبری گشت های اطالعات بسیج را به ابتکار خودشان راه انداختند. در دوره ای که به بسیج رفتیم با سپاه تهران خیلی روی گشت های اطالعاتی کار کرد�م و وسعت ز�ادی داد�م و موفق هم بود،

ولی به نظر من بیشتر افول آن برمی گشت به افول عملیات ما در طرف مقابل. �عنی عملیات آنها بیشتر تالفی جو�انه بود تا ابتکار عمل منافقین، منتهی وقتی منافقین آمدند، متوجه شدند شکاف  های امنیتی

ز�ادی دار�م که برای ما بد بود، ولی از �ک طرف ُحسن اش این بود که توانستیم خألها�مان را شناسایی و آنها را پر کنیم. 

در مورد قرارگاه رمضان با�د بگو�م تصور مجاهدین عراقی که عملیات می کردند این بود که چون ا�نجا هدا�ت می شود، آنها عملیات تالفی جو�انه انجام می دادند. 

قبل از پرداختن به قضیه ۸۸، آ�ا برآوردی قبل از ۸۸ و اتفاقات آن داشتید. فرمود�د در سال ۷۸، تندروهای اصالح طلب و دولت اصالحات حرکت هایی را انجام داد که منجر به آن مسائل شد. به عنوان

فرمانده نیروی انتظامی برآوردتان از تحرکات آشکار و �نهان سال ۸۸ چه بود؟ آ�ا فکر می کرد�د کار به ا�نجا برسد؟ 

آقای احمدی نژاد آدمی چالشی بود و حداقل دو جور شکاف درست کرده که �کی اش شکاف نخبه- توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود ا�نها  ۲هزار نفرند که اگر

بیرون شان کنیم، مشکالت نظام حل می شود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشت ها را عوض کرده بود و می گفت ا�نها فرسوده و پوسیده اند و با�د عوض شوند. بعد از سال ۸۸ و در دور

دوم نگاهش عوض شد. دقیقاً خاطرم نیست چه سالی بود، ولی بعد از ۸۸ بود با او که صحبت می کردم، متوجه شدم خیلی تغییر کرده است. آن سال ها به من می گفت آن ۲ هزار نفر را بریز�م بیرون �ا باالی

شهری ها، دانشگاهی ها و تر�بون دارها همیشه از این حرف ها می زنند با�د ببینیم مردم چه می گو�ند، ولی از دور دوم به بعد می گفت رأی در روستا و شهرستان است، ولی آنکه اثر می گذارد و بوق و بلندگو دارد،

در تهران است. 

از او پرسیدم چرا شما ا�نقدر تغییر کرده  و دنبال هنرپیشه �ا فالنی راه افتاده ای؟ چرا خطت را عوض کردی؟ گفت رأی را آنها می دهند، ولی کشور را ا�نها اداره می کنند و اداره کشور دست ا�نهاست. نمی توانیم

ا�نها را ناد�ده بگیر�م با�د این طرف را هم در نظر بگیر�م. در واقع تغییر راهبردی داشت. می خواست این شکاف را ترمیم کند، ولی کسی این را از ا�شان نمی �ذیرفت و د�گر تمام شده بود. 

دومین شکاف را با چپ ها داشت. همیشه تالشش بر دوقطبی کردن بود. دوقطبی با چه کسانی؟ با همین ها، با نماد هاشمی- خاتمی مخصوصاً هاشمی. مطرح کردن غارتگر، اشرافیت، اشرافیت سیاسی، فساد و...

و بر این موضوع سوار شدن. روز اول فتنه ۸۸ با آقای مشایی رفت مسکو و برگشت... 

دوشنبه ۲۵ خرداد بود. 

همین طور است. روزی که برگشته بودند از ساعت ۶ در دفترش جلسه بود. رفتم د�دم هیچ کس نیامده است و فقط من بودم. بعد از من، آقای حسین طائب رسید. قبل از آمدن آقای طائب، ا�شان گفت: �چه

خبر؟� گفتم: �خیابان  این جوری بود.� گفت: �خیلی خوب شد. دایره را تکان داد�م و اضافات و آشغال ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببر�د. برو�د خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را

کم کنید و برو�د.� گفتم: �مرد حسابی! چه می گویی؟ می روی مصاحبه و سخنرانی می کنی و می گویی خس و خاشاک و آت و آشغال. االن همه به خیابان ها ر�خته اند و بحران است و نمی شود قضیه را به این

سادگی جمع کرد و حاال می گویی بگیر�د ببر�د و تمام؟!� خیلی ناراحت و تند شدم و گفتم: �حاال ا�نها به کنار، برای چه می روی آنجا مشایی را با خودت می بری؟� پرسید: �چرا؟� گفتم: �علما نسبت به او موضع

دارند و با این کارت انگشت در چشم علما می کنی. چرا حاال که او را می بری وسط این فتنه، جلوی دوربین می بر�ش که همه او را ببینند؟ با�د االن اوضاع را آرام کنیم و داری برعکس عمل می کنی.� بعد از ما

آقای طائب آمد و قدری آهنگ صدا و موضعم را تغییر دادم. زمینه ها برای این شرا�ط فراهم بود. �کی اش آزرده خاطری نخبگان و د�گر ا�نکه خارج به دلیل موضعگیری های ا�شان در برابر هولوکاست و... و �س زده

شدن جر�ان شبه لیبرال و لیبرال در کشور ناراضی بود. طبیعتاً حتی اگر اصالح طلب ها را مطلوب خودش نداند، بین بد و بدتر آنها را انتخاب می کند. آنچه گفتم، زمینه های اجتماعی در سطح نخبگان بود نه

جامعه. 

از آن طرف کالس های آزاد برای خبرنگارهای زنجیره ای در دوبی برگزار می شد که مسئول برگزاری آنها دختر معاون اول رئیس جمهوري وقت امر�کا، د�ک چنی بود. در واقع در آنجا جنگ نرم را آموزش می د�دند

که اطالع و نفر داشتیم چه کسانی و کجا می روند. اسامی افرادی که در آن دوره ها شرکت می کردند، معلوم بود. این کالس ها به عنوان کالس خبرنگاری بود و کامالً هم معلوم بود چه کسی دارد می فرستد. ما

روی مسأله سوار بود�م. افرادی که از خارج می آمدند و جاسوس هایی که به اسم اند�شه آزاد سفرها�شان را شروع کردند، روشن بود. از ۶ ماه قبل تلویزیون بی.بی.سی راه افتاد. پیش از این بی.بی.سی فارسی

نداشتیم. 

از زمستان ۸۷. 

رفت و آمد هاله اسفند�اری و اسامی از این قبیل که می شنو�د، از �ک سال قبل تشد�د شد. دوبی رفتن، سفر خاتمی به کشورهای حاشیه خلیج فارس که اطالعاتش بعداً از ابطحی درآمد که به عربستان، بحرین و

قطر رفتند و از آنها کمک مالی گرفتند و رایزنی هایی در داخل و خارج از کشور داشتند و مجموعه قرائن حاکی از آن بود که عزم جدی دارند احمدی نژاد را برای دور دوم تحمل نکنند. کاند�دا�شان خاتمی بود

که فکر می کردند محبوبیت دارد، اما به نظر من همان هم جنگ زرگری بود، چون محبوبیت میرحسین بیشتر از خاتمی است. �عنی خاتمی می توانست تمام آدم ها�ش را �شت میرحسین بیاورد و میرحسین قدرت

داشت در جناح احمدی نژاد �ک برش بزند، ولی خاتمی چنین قدرتی را نداشت. شک نکنید صد درصد اگر خاتمی می آمد، رأی کمتری می آورد. اگر این ۱۳ میلیون رأی آورد، او ۷-۶ میلیون بیشتر نمی آورد، چون

خیلی از کسانی که مخالف خاتمی بودند، موافق میرحسین بودند، مثالً آقای ناطق نوری هیچ وقت سمت خاتمی نمی رفت، ولی طرف میرحسین می رفت، نه تنها او خیلی های د�گر مثل مؤتلفه ای ها و علما و

مراجع هم این گونه بودند که با خاتمی نمی رفتند، ولی با میرحسین موسوی به دلیل پیشینه ذهنی  که از او داشتند، می رفتند... 

مثالً بحث عدالتخواهی... 

عقا�د سوسیالیستی داشت و نخست وزیر امام بود و هر چه که بود، پیشینه بدی نبود و در ذهن مردم جا�گاه بدی نداشت. در مورد میرحسین همه می توانستند همه داشته های خاتمی را بیاورند و حتی قدری

هم بیشتر، اما �ک جنگ زرگری راه انداختند که چون تو آمدی من رفتم، ببخشید و از این حرف ها. منتهی با اتاق فکری که هاشمی، خاتمی، سید حسن خمینی و آقای ناطق نوری درست کرده بودند، معلوم بود و

از مدت ها قبل با هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه مي گذاشتند و داشتند آش را می �ختند! در واقع اتاق راهبردی اش آنجا بود. مجموع سازماندهی هایی که از ا�نها اطالع داشتیم، نشان می داد با

قدرت به میدان خواهند آمد و خارج هم همه قدرتش را گذاشته است و ا�نها همه نیروها�شان را بسیج کرده اند. نتیجه ای که گرفتیم، این بود که حتماً �ک انتخابات چالشی پیش رو دار�م. در نیروی انتظامی در

دو بعد اقدام کرد�م، �کی بعد عملیاتی و د�گری اطالعاتی. انصافاً �کی از ابعاد برجسته نیروی انتظامی بعد اطالعاتی اش بود که توانست اشراف مناسبی داشته باشد، مخصوصاً جایی که شاخک ها از بیرون به

داخل می آمد. همچنین توانست تعامل اطالعاتی خوبی با مراکز د�گری که کار می کردند، برقرار سازد. در بعد عملیاتی وظیفه مان این بود که آمادگی الزم را داشته باشیم که بازدارنده باشد. آن موقع رمضان زاده

می گفت که رزما�ش های آرامش امنیت می کرد�م، در محافل شان می گفت بیشتر می خواهند ما را بترسانند تا مجرمان و اراذل و اوباش را. رزما�ش های آرامش امنیت را در کل کشور و تهران گذاشتیم. �ادم هست

روز �نجشنبه ای در خیابان رزما�ش آرامش امنیت گذاشتیم و می خواستیم قدرت نمایی کنیم. حتی آقای احمدی نژاد به من اعتراض کرد چرا دار�د جو را امنیتی می کنید؟ گفتم الزم است. مطمئن باش بی شک

انتخابات پرچالشی است، از قبل تا بعد از آن. 

آقای احمدی نژاد اصالً تنش در انتخابات را قبول نداشت؟ 
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خودش را از پیش برنده می دانست. حتی به من گفته بود تالش کنید خاتمی به میدان بیا�د و �ک بار برای همیشه پرونده اش جمع شود و برود پی کارش. نظرش این بود که آنها با�د �ک بار شکست بخورند، تمام

شوند و بروند. گفتم آقای احمدی نژاد انتخابات پیش رو�مان پر چالش است. اول ا�نها را رقیب نمی دانست و باور نداشت. وقتی موسوی شروع به سفر به استان های مختلف کرد. 

اول استقبال از موسوی سرد بود. 

همین طور است. کم کم که همه ر�ختند و �شتش را گرم کردند، اوایل خرداد احمدی نژاد د�د کرج ۴۰-۳۰ هزار نفر جمع شدند. آنها هم نما�شی درست کرده بودند که رفتیم آدمش را هم گرفتیم که با فندک

سیم های برق را سوزاند تا برق ورزشگاه قطع شود. از قبل بلندگوی دستی را آماده کرده بودند و مظلوم نمایی کردند. آقای احمدی نژاد د�د قضیه دارد اوج می گیرد و خودش هیچ کاری نکرده است. مثل سال ۸۴

اگر �ادتان باشد، آقای هاشمی ۱۰ روز مانده به انتخابات شروع کرد و روزی دو سه تا استان را می رفت، از ارومیه به اصفهان و از اصفهان به استان د�گر. احساس کرد دارد قافیه را می بازد. سفر اصفهان جو را

برگرداند و در مشهد با استقبال عظیم چند ساعته جو شکسته شد. احمدی نژاد اصالً جدی نگرفته بود و فکر می کرد نیاز به کاری ندارد و مثل انتخابات ۸۰ خاتمی که مصاحبه ای کرد و اشکی ر�خت. فکر می کرد

اگر او هم چنین کاری کند، کفا�ت می کند، ولی احساس کرد موج خیلی قوی تر از این حرف هاست. 

همه آنچه گفتم، مربوط به سال ۸۷ است. جلوتر که آمد�م در سال ۸۸ ستادهای مختلفی راه انداختند مثل ستاد صیانت از آرا. در خبرگان سال ۸۵ مهدی هاشمی ستاد صیانت از آرا را برای آقای هاشمی در تهران

طراحی کرد. مهدی هاشمی و خود آقای هاشمی به من هم زنگ زدند که می خواهیم مراقبت کنیم رأی ها�مان مخدوش نشوند. گفتم هر کاری می خواهید بکنید. بچه های ما در فیروزکوه و �ک جای د�گر

نفرات شان را گرفته بودند که همان موقع گفتم آزادشان کنند. اتفاقاً آقای هاشمی در انتخابات خبرگان در حوزه تهران همان رأی ای را آورد که در انتخابات ۸۴ آورده بود. منتهی چون بقیه کاند�داهای خبرگان رأی

�ایینی داشتند، �کدفعه ا�شان خوف کرد! همان رأی قبلی بود و فرق ز�ادی نداشت. آنها این تجربه را داشتند و دو وزیر کشور سابق الری و محتشمی را با طراحی نرم افزاری به کار گرفتند. خودشان �ک سیستم

انتخابات موازی با شورای نگهبان، با استفاده از نرم افزار، کامپیوتر، پیامک و نیروی انسانی داشتند و افراد از صبح می رفتند و برآوردها را پیامک می کردند و در سیستم مونیتور می شد که کجای کشور چه خبر

است، د�د�م ا�نها وارد این فازها شدند و تقر�باً هم موضع شان از قبل معلوم است که �ا برنده ا�م �ا تقلب شده است. از قبل روشن بود ا�نها دو سناریو دارند. به هر صورت آنچه برای خودشان هدفگیری کرده

بودند، پیروزی قطعی در انتخابات بود، چه با قانون و چه با زور. این قضیه برای ما مسلم بود، برای ما قدری ابعاد مسأله و ا�نکه چقدر طول می کشد و چه وسعتی پیدا می کند مبهم بود. 

در مورد آنچه قرار بود اتفاق بیفتد، ترد�د نداشتید. 

همین طور است. البته با�د به نقطه ضعف مان اذعان کنم. خرداد ۸۲ و بسیج رسانه های لس آنجلسی خاطرتان هست که شبکه های ایرانی عملیات را هدا�ت می کردند و اتاق جنگ راه می انداختند؟ کم کم این

استراتژی کنار رفت و سوخت. در سال ۸۸، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، توئیتر و اسکا�پ (Skype) که بعداً آمد، نقش مهمی داشتند. اصالً در نظام امثال فیس بوک و توئیتر را نشنیده

بود�م و در این باره توجیه نبود�م که ا�نها چگونه جمع می شوند؟ 

اثرگذاری این شبکه ها چندان ملموس نبود. 

بله، اخبار ا�نها را از سال ۸۷ داشتیم که پو�ش ۸۸ که آقای جالیی پور بود در جلسات شان می گفتند شبیه بسیج که خوشه ای سازماندهی می کند، ما هم با�د خوشه ای کار کنیم. منتهی خوشه ای ا�نها مبتنی بر

فیس بوک بود و آن موقع از این قضیه غافل بود�م. �ادم هست �ک هفته اول سؤالم این بود که ا�نها چگونه جمع می شوند؟ چه کسی این شعارها را درمی آورد و این شعارها را هماهنگ می کند؟ دنبال این قضیه

بود�م. در سال ۷۸ این جوری بود که عده ای مثل انقالب خودمان می آمدند و در خیابان �خش می شدند. در زمان انقالب ۲۰ نفر بود�م می رفتیم و در پیاده روها می ا�ستاد�م و هر چه پلیس می گفت، ساندویچ �ا

روزنامه می خر�د�م �ا بلیت اتوبوس می گرفتیم و در صف اتوبوس می ا�ستاد�م. دور و بر می پلکید�م و کم کم که جمع می شدند، �کی می گفت �بگو مرگ بر شاه� همه با هم می گفتند و آن ۲۰-۱۰ نفر هم

می گذاشتند می رفتند. تاکتیک سال ۷۸ این بود، ولی سال ۸۸ می د�د�م آدمی جمع نمی شود و همه با هم مثل �ک موج می آ�ند. سؤال این بود چگونه همه �کجا می آمدند؟ هر چه تالش می کردی آدرس قالبی

بدهی، کسی آدرس قالبی را نمی رفت. وقتی آدرس فرعی می دادی، می رفتی می د�دی این جنگ روانی اثری ندارد. نشان می داد شبکه مطمئن تری دارند که پیام از آن شبکه می آ�د. وقتی با پیامک پیام می داد�م

عده ای منحرف می شدند، ولی اغلب منحرف نمی شدند. از فضای مجازی غافل بود�م و نمی توانستیم وسعت کار را پیش بینی کنیم. فکر نمی کرد�م مهدی هاشمی اتاق عملیات تخر�ب درست کند. به نظر ما

تخر�ب های سال ۷۸ به دلیل بی هنجاری ها بود نه طراحی ها، ولی در سال ۸۸ طراحی و برنامه ریزی شده بود. 

به نظر من روی نجابت معارضان آقای احمدی نژاد حساب کرده بود�د. 

گفتیم سیاسی است. 

می گفتید ضد انقالب که نیستند. �ادم هست آقای کروبی سال ۸۴ مصاحبه ای کرده بود. آن سال گفته می شد تقلب شده است. خبرنگاری از ا�شان پرسیده بود نمی خواهید مردم را در خیابان جمع

کنید؟ �اسخی با این مضمون داده بود کسی که مردم را در خیابان جمع می کند، شروع کار با خودش است، ولی �ا�ان کار دست خودش نیست. به نظر من، نظام فکر می کرد ا�نها که ضد انقالب

نیستند و نمی خواهند مقابل نظام با�ستند. 

همین طور است. البته تصور ما انقالب رنگین بود، چون در چند کشور د�گر مثل اوکراین، قرقیزستان، گرجستان و... اتفاق افتاده بود و روش ها خیلی ناشناخته نبود. ما هم داشتیم همان الگوها و روش ها را پیگیری

می کرد�م. �کی از کارهایی که در نیروی انتظامی بخوبی از �س آن برآمد�م، توجیه افکار پلیس و سازماندهی خوب نیروی انتظامی بود. در گرجستان وقتی �ک واحد پلیس در میدان مرکزی به تظاهرکنندگان

پیوست، پلیس فرو ر�خت و رفتند ساختمان های پلیس را گرفتند. در طول فتنه ۸۸ در هیچ جا �ک سرباز نیروی انتظامی به آن طرف ملحق نشد. فیلمش در نیروی انتظامی هست که روز ۱۸ تیر به بهشت زهرا رفته

بودند و جعفر �ناهی- که خیلی هم بی حیایی می کرد و آنجا دستگیر شد- بچه های واحد امداد که عمدتاً سرباز هستند، دست ها را به هم حلقه کرده بودند تا ا�نها سر قبر ندا و... نروند. سنگ پرت کردند و به سر

�کی از سربازها خورد، با وجودی که خون از سرش می آمد، دستش را رها نکرد. این صحنه قشنگ است. �ک نفر همراهی نمی کرد به آنجا برود، واقعاً هیچی نداشتیم، ولی در سال ۷۸ عزت ابراهیم نژاد رفته بود

خوابگاه به �سرعمو�ش سر بزند و گفته بودند سرباز نیروی انتظامی به آن طرف پیوسته است! در ا�نجا چنین چیزی را نداشتیم. اتفاقاً برعکس و �کی از مشکالت مان در فتنه کنترل واحدها�مان بود که شدت عمل

به خرج ندهند. کار روانی، بصیرتی و سازماندهی در حد بضاعت آن روزمان خیلی خوب بود، �عنی واحد ناجا در جایی متزلزل ظاهر نشد. ا�نکه جایی زورش نرسیده و عقب نشسته است و آنها حمله کردند بحث

د�گری است، ولی تزلزل عقیدتی و روانی در ا�نها نبود که د�گر نمی شود و زورمان نمی رسد و ا�نها راست می گو�ند. شرا�ط بسیار سخت و جو خراب بود. روزهای اول بنده خداها به خانه شان هم که می رفتند

همسا�ه ها به آنها فحش می دادند که شما مردم را می زنید. این طور نبود که می گویید دست کم گرفتید، چون معلوم بود حلقه خارج و داخل به �ک همگرایی رسیده اند. 

قدری که فتنه خوابید، به لبنان رفتم. سید حسن نصرالله گفت بیا شورای ما را توجیه کن. به آنها گفتم اجتمعوا فالن و فالن و فالن... االساس ان ال �کون احمدی نژاد. محور این بود که احمدی نژاد نباشد. وال�ت

فقیه و... در اولو�ت های بعدی و ال احمدی نژادی  محور وحدت بود. نمی توانیم بگوییم آقای ناطق نوری، هاشمی، سید حسن، خاتمی، مهدی هاشمی و آرمین در همه چیز شبیه هم بودند. محور وحدت شان این

بود که احمدی نژاد نباشد. کی باشد؟ هر کسی جز احمدی نژاد، لذا با�د کسی را می آوردند که بیشترین اثر را داشته باشد. به نظر من ا�نکه می گو�ند میرحسین طرح ما را به هم ر�خت، درست نیست.

ظرفیت های آنها از میرحسین کمتر بود. میرحسین ظرفیت را توان افزایی کرد. بعداً در صحنه نشان داد اگر خاتمی بود، این قدری که میرحسین در�دگی کرد، جرأت نمی کرد. کروبی هم در�دگی کرد و البته در

بازی ا�نها نبود و بازی به هم زن بود و از او استفاده کردند و د�دند خوب شلوغ می کند، گفتند بگذار شلوغ کند، اگر او را گرفتند هم مهم نیست. با کروبی میانه چندانی نداشتند و در واقع طرح خراب کن و بازی

به هم زن بود. آقای خاتمی هم نشان داد و در جر�ان فتنه نه در اجتماع ا�نها ظاهر شد و نه �ک بار سبز را به کار برد، خودش را زود کنار کشید و به حاشیه رفت. اگر ا�شان آن موقع بود، مطمئن باشید مثل

موسوی مصاحبه نمی کرد. 
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به اقدامات مهدی هاشمی قبل از انتخابات اشاره می کنید. 

غفلت ما از این نقطه بود، �عنی تخر�ب امنیتی، آتش زدن و بسیج کردن اراذل و اوباش. این اقدامات با محور�ت دفتر هيأت امنا در دانشگاه آزاد و پول های دانشگاه آزاد انجام می شد. البته نقشش فقط در آنجا

نبود. سه گروه بودند، �کی استراتژ�ست ها که دفتر آقای هاشمی بودند، دومی ستاد نیاوران که عمدتاً سیاسی ها مثل تاج زاده، آرمین، بهزاد نبوی و... بودند که جلسات شان همیشه با حضور مهدی هاشمی بود و

سومی ستاد دانشگاه آزاد و مال تخر�ب و میدانی ها بود. مجمع روحانیون و مانند ا�نها حرف می زدند و اغلب بیانیه ها�شان را مجید انصاری می نوشت و خودش به اسم آنها می داد و عمالً مجمعی هم در کار نبود

و خیلی وقت ها تشکیل هم نمی شد و امضا هم نمی کردند، ولی امضا�شان بیرون می آمد. از مجمع روحانیون بیشتر به عنوان بلندگو برای اعالم مواضع استفاده می شد، ولی هدا�ت میدانی دست آنها نبود. عمدتاً

دست عناصر سازمان مجاهدین انقالب بود. تا عاشورای ۸۸ آرمین و بقیه هدا�ت اوضاع را به دست داشتند وقتی ا�نها را گرفتند، �اشید. 

آ�ا در همان دو سه روز اول پیش بینی می کرد�د این قضیه �ک حرکت فرسا�شی ۹-۸ ماهه شود؟ 

از دو سه روز اول نه، ولی از ۳۰ خرداد که آقا روز بیست و نهم صحبت کردند و ا�نها آمدند تشنج آفر�نی کردند، معلوم بود ا�نها به این سادگی عبور نمی کنند، حتی �ادم هست در جلسه ای که اوایل شهریور ۸۸ با

چند نفر از مسئوالن خدمت حضرت آقا بود�م، ا�شان چند پرونده مثل کوی دانشگاه و... را پیگیری می کردند. مقام معظم رهبری فرمودند شعله های فتنه فرو نشسته، ولی آتش خاموش نشده است. �عنی به ما

می فهماند فکر نکنید تمام شده است. معلوم بود ا�نها جماعت خفته ضد انقالب را بیدار کردند و به میدان آمدند. انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بود و فتنه از صبح روز بیست و سوم خرداد از جلوی دفتر ستاد موسوی

در فاطمی شروع شد. اتفاقاً آنجا بودم و د�دم کم کم خیابان ولیعصر را بستند و جمعیت در آن جمع شده بود و �الکاردها را باال آورده و سبزها و... بودند. جلسه شورای عالی امنیت ملی رفته و برگشته بود�م و در

خیابان ولیعصر از وسط جمعیت می گذشتم و معلوم بود ملتهب است. بعد از ظهر آن روز قرار گذاشتند و ملت به خیابان ر�ختند. آنجا خیلی عمومی تر بود و این اتفاق طبیعی هم هست. جاهایی که به میرحسین

رأی داده عمدتاً به احمدی نژاد رأی نداده بودند و قطبی بود. طرف می بیند ۹۰-۸۰ درصد به میرحسین رأی داده اند، ولی احمدی نژاد از صندوق در آمده است. نمی داند کهنوج، شاه عبدالعظیم، کهریزک و قرچک

هم دار�م و همه جا شمیران نیست. برای ا�نها باور�ذیر بود. آن موقع اصطالح �انقالب بلوار کشاورز به باال� را داشتم. واقعاً این جوری بود که تظاهرات که می رفتید ۹۸-۹۷ درصد از باال بودند و بعد از تظاهرات

می رفتند باال و فقط دو سه درصدی از �ایین می آمدند. طبیعی بود و ا�نها باور کرده بودند. میرحسین در تهران ۲ میلیون رأی آورده بود. آن موقع می گفتند دو سه میلیون نفر- که بیخود می گفتند- برآورد ما از

جمعیتی که روز بیست و �نجم خرداد آمده بودند ۵۰۰-۳۰۰ هزار نفر بود. طبیعتاً آنها باور کرده بودند تقلب شده است. دو میلیون نفر هم که بیا�ند خیلی نیست و همه هم می گو�ند رأی من کجاست؟ میزانی که

روز بیست و سوم آمدند، جمعیت عمومی بود و همه نوع طیف و دسته ها در آن بود. 

�ک ویژگی برای اردوکشی های خیابانی قبل از انتخابات را  می گو�م. در آن مقطع خیلی مدارا کرد�م و از همان جا قرائنی بود که آنها دارند تمرین لشکرکشی می کنند. تیپ افرادی که می آمدند بتدریج در روزهای

بعدی ریزش پیدا کردند و کم شدند تا ا�نکه رسید به روز قدس. در روز قدس چه تیپ هایی آمدند؟ 

روزه خوارها! 

نماز جمعه آقای هاشمی چه تیپ هایی بودند؟ جمعیت ریزش �افته بود و تقر�باً می توانیم بگوییم ضد انقالب و قدری هم چپ های تند و راد�کال آمده بودند. فیلم ها و عکس ها�شان موجود است و کامالً مشخص

هستند. معلوم بود ا�نها به این راحتی نمی خواهند دست بردارند. بعد از تحلیف و صحبت های آقا برا�شان مسلم شد که احمدی نژاد هست و کار�ش نمی توانند بکنند، چون تا قبل از آن بعضی از دوستان خودی

امیدواری هایی می دادند. �ادم هست آقا�ان توکلی و الر�جانی که البته آقای توکلی اظهار نمی کرد، ولی آقای الر�جانی رفتارهای شائبه آفرین داشت، مثالً اجازه بدهید بروند فالن جا سخنرانی کنند �ا چه اشکالی

دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ نمی خواهم بگو�م چه کسانی گفته اند، استدالل شان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه آفر�نی اش و احمدی نژاد به خاطر

رفتارهای سوءاش رد صالحیت می شوند و هر کس رئیس جمهوري شود، به نفع مملکت خواهد بود. از بین چه کسانی؟ سایر کاند�داهایی که باقی می مانند. کروبی، میرحسین و احمدی نژاد رد صالحیت می شوند

و این سه را اوت کنیم و رئیس جمهوري از بین باقی مانده ها انتخاب می شود. گفتیم این چه حرفی است که می زنید؟! مگر چنین چیزی ممکن است؟ بعضی از دوستان خودی که با آن طرف هم نبودند، فکر

می کردند االن فرصت خوبی است که از شر احمدی نژاد و بقیه با هم خالص شوند. دعوای دوستانمان در مجلس با آقای الر�جانی از همین نقطه است، چون آقای الر�جانی با هر دو طرف موضع داشت. رفتار

ناصوابی است که ا�شان را به آن سمت هل بدهند، مثل کاری که احمدی نژاد با آقای ناطق نوری کرد و او را به آن سمت هل داد. از این هل دادن ها کسی نفعی نمی برد. با صحبت آقا، تکلیف امثال آقا�ان

الر�جانی، توکلی و...- که ضد احمدی نژاد بودند- روشن شد. آن طرف هم خیالش راحت شد که احمدی نژاد هست. از ا�نجا دنبال این بود مشروعیت نظام را به چالش بکشد که این رفتار ضد انقالبی است. وقتی

گفته ای تقلب با�د بیایی اثبات کنی و چون نمی توانی مثل آقای آخوندی که در جلسات اعالم می کرد رأی ها درست است و ما به مقدمات انتخابات ایراد دار�م. ما هم گفتیم اگر ایراد به مقدمه انتخابات دار�د

چرا از قبل نگفتید؟ چرا گفتید من ُبردم؟ معلوم بود قضیه طوالنی و فرسا�شی می شود. البته تابستان رکودی ا�جاد می کند. �س از آن ۳۰ خرداد و ۱۸ تیر را داشتیم. 

شد�دترین درگیری ۳۰ خرداد بود. 

همین طور است و اتفاقاً با ۳۰ خرداد سال ۶۰ در �ک روز افتاده بود. درگیری های مسلحانه ۳۰ خرداد سال ۶۰ در تهران نمادین است و همین باعث شده بود همه از جمله منافقین در این روز با هم همگرایی داشته

باشند. �س از آن ۱۸ تیر شد و سپس رکودی داشتیم. البته تالش کردند به بهانه های مختلف مثالً چهلم ندا آقاسلطان و... بیا�ند، اما در كل تابستان رکود است. تا ا�نکه دانشگاه ها باز شد و ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و...

رسید. 

ناجا در روز عاشورا غافلگیر شد. آ�ا همین طور است؟ 

روزهای تاسوعا و عاشورا نیروی انتظامی در این محورها بود. در روز تاسوعا تالش می کردند در میدان امام حسین(ع) حضور �ابند، ولی با حضور قوی اطالعاتی و انتظامی نتوانستند، چون از میدان شهدا تا میدان

امام حسین(ع) و خیابان دماوند و نظام آباد محل سنتی دسته هاست، اما چون خیابان انقالب چندان مسکونی نیست هیچ وقت محل دسته نبود. به همین دلیل از ا�نجا غفلت شد. آنها هم اجتماع شان را در پل

کالج گذاشتند. واحد کوچکی به آنجا رفته بود. فکر نمی کرد�م جمعیت ز�ادی آنجا بروند و فکر می کرد�م در نها�ت دو الی �نج هزار نفر آنجا جمع شوند. برآورد ما �ک دسته �گان ویژه برای آنجا بود. 

 ۵۰نفر؟ 

بله، ۵۰-۴۰ نفر. این �گان ویژه به آنها حمله نکرد و ا�ستاده بودند، آنها حمله کردند. البته �گان ویژه در مقرهایی داخل شهر آمادگی داشت و بالفاصله خودش را به آنجا رساند و آنها را متالشی کرد و تا بعد از ظهر

هم طول کشید. بچه های هيأت دانشگاه تهران و آقا�ان �ناهیان و سعید حداد�ان آمدند و تظاهراتی راه انداختند. همان جمعیت بیرون آمد و در شکستن روحیه ا�نها بسیار مؤثر بود. در کل قضیه عاشورا چندان

مهم نبود. 

تأثیر روانی و سیاسی آن ز�اد بود. 

همین طور است. 

خباثت ا�نها را نشان می داد. 

بله و به نظرم خوب شد، چون عده شان هم ز�اد نبود. االن آمارها را فراموش کرده ام. سه تا �نج هزار نفر و در حدی بودند که روی پل را پر کرده بودند. وقتی با نیروی انتظامی درگیر شدند به کوچه ها رفتند و

بچه های هيأت از دانشگاه تهران که متوجه شدند و سمت ا�نها آمدند آنها گذاشتند و رفتند. خیابان انقالب جایی نبود که دسته ها به آنجا بروند و اساساً روز عاشورا آنجا خالی است و کسی نمی آ�د. نیروی

انتظامی نه ا�نکه پیش بینی کرده باشد، بلکه �ک دسته پیش بینی کرده بود. 
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به تأثیر شبکه های اجتماعی و فراخوان های آنها اشاره می کنم. تا روز آخر هم این مسأله برا�مان پیچیده شده بود. مثالً موبایل را قطع می کرد�م، ولی می د�د�م غیر از موبایل شبکه های د�گری هم دارند که همد�گر

را خبر می کنند و در �ک نقطه با شعارهای مشخص حاضر می شوند. 

منافقین در قضیه ۸۸ هم درگیر بودند؟ چون شنیده بودم هر جا که درگیری بود و ماشین های پلیس را آتش می زدند، منافقین هم حضور داشتند. 

در واقع جنگ احزابی بود که همگان بودند. حتی از بین متد�نین کسانی که �ا�بند به وال�ت فقیه و آقا نبودند هم حضور داشتند، ولی بتدریج جمعیت ریزش کرد و ضد انقالب ُخلّص ماند. تلویزیون منافقین از

اول تا آخر پوشش داد. هر ضد انقالبی هر چه در توان داشت وسط میدان آورد. در مورد توان سیاسی، سازماندهی و تخر�بی هیچ شک و ترد�دی نداشته باشید. تعجبم این است آقا�انی که خود را دوستدار

مملکت می دانند با�د بگو�ند خط قرمزهایی با خارج، دشمنان نظام و ضد انقالب دار�م که دست شان به خون ملت آلوده است و خیانت کرده اند، نه ا�نکه مثل آقای کروبی وقتی از ا�شان می پرسند چرا با

بی.بی.سی مصاحبه می کنید؟ جواب بدهیم چرا امام موقع انقالب از بی.بی.سی استفاده می کرد؟ این چه حرفی است؟ 

به فرما�ش حضرت آقا اشاره کرد�د که شعله های فتنه فرو نشسته، اما آتش خاموش نشده است. با گذشت شش سال از آن روزها، ارز�ابی تان چیست؟ برای خیلی از مردم حقایق تبیین شده است و به ماهیت

قضیه پی برده اند و دو نفر از سران فتنه هم در حصر هستند، اما هنوز کسانی که در اتاق فکرهای آن موقع حضور داشتند هستند... 

و برقرارند. 

به نظر شما االن جر�ان فتنه اصلی در چه وضعیتی است و چه برنامه و دستور کاری دارد؟ 

تکرار چنان صحنه ای سخت، ولی ممکن است، چون هر انتخاباتی که قطبی و چالشی شود بستری برای این موضوعات است. با�د فکری برای این قضیه کرد. این امر در انتخابات شوراها و مجلس چون محلی

است چندان خودش را نشان نمی دهد. اگر استانی کنند شا�د تا حدی چالشی شود، ولی به هر حال ملی نیست. به دلیل ا�نکه انتخابات ر�است جمهوری ملی است بسترساز مناسبی برای چنین وقا�عی است.

چنانچه خاطرتان باشد رهبری بعد از فتنه در کرمانشاه نظام �ارلمانی را مطرح کردند که شا�د دور از ذهن نباشد. نظام �ارلمانی رفتار بین قانونگذار و نیروی اجرایی را تنظیم، ضمانت اجرا را بیشتر و تغییر دولت را

کم هز�نه می کند، به طوری که حتی اگر سالی �ک دولت و رئیس جمهوري را عوض کنید هیچ اتفاقی نمی افتد. در ژاپن و ا�تالیا ز�اد رخ می دهد و چندان پرهز�نه نیست. مثالً اگر رئیس  مجلس سالی �ک بار عوض

شود اتفاقی نمی افتد. وقتی انتخابات مستقیم ملی دار�د این اتفاق ها هست، در روسیه �س از پوتین هم این وقایع روی داد و جر�انی لشکرکشی کردند. در انقالب های رنگین مثل ونزوئال و جاهای د�گر اتفاقاتی

افتادند و امکان تکرارش در هر جای د�گر هست، ولی به نظر من موضع حضرت آقا و ا�ستادگی شان دندان طمع را از دهان جر�انات سیاسی کشید که بخواهند با زور و کودتای انتخاباتی از صندوق بیرون بیا�ند.

فرض کنید سال ۹۶، آقای روحانی کاند�دا شده و آقای احمدی نژاد هم به میدان آمده است. چه تصوری دار�د؟ به احتمال ز�اد همان اتفاقات خواهد افتاد. اگر هم نیفتند، به هر حال تنش ز�اد است. جر�ان

طرفدار آقای احمدی نژاد جوری هستند که اگر پیروز هم نشدند و بگو�ند تقلب شده است و آقا بفرما�ند بنشینید، سر جا�شان می نشینند... 

ولی در فضای تنش و درگیری فرصت طلبانی به دنبال سوء استفاده هستند که ممکن است بدون توجه به قانون و فرما�ش آقا دست به اقداماتی بزنند. 

احسنت! با�د بدانیم هر جا که مشکل آفر�د�م خیلی از عوامل در کنترل ما نیست، منتهای زشتی که از جر�ان چپ د�د�م این است که هیچ وقت در برابر خارج موضع نگرفتند. طرف بیرون رفته است و دارد

فحش می دهد، می گو�ند بیرون رفته است و ربطی به ما ندارد. حداقل بگویید مخالفیم. نمی گو�ند و معلوم است تقسیم کار گروه خارج و داخل انجام شده و جبهه شان وسیع است و ا�دئولوژ�ک نیست. خطوط

قرمز جبهه های ا�دئولوژ�ک معلوم است و خیلی وسیع نمی شود. جبهه های خیلی پهن ماکیاولی و در واقع بر وحدت هدف استوارند، نه بر وحدت روش. سال ۵۷ که راهپيمايي از قیطر�ه شروع شد جلوی

حسینیه ارشاد گروه های مختلف مثل پیکار، فدایی، مجاهدین انقالب اسالمی و... تابلو داشتند و باال برده بودند. بعداً در ادامه راه امام فرموده بود ما به کمک هیچ �ک از ا�نها نیاز ندار�م. به ا�شان می گفتند

اگر ا�نها نیا�ند ممکن است ما نبر�م، می فرمودند خب نبر�م. وقتی انقالب ا�دئولوژ�ک است از چارچوب ا�دئولوژ�ک اش خارج نمی شود. اگر مصلحت گرا باشد، وحدت هدف برا�ش مطرح است که فعالً به

هدف برسیم بعد در مورد اعتقاد و روش بحث می کنیم که هر کس چکاره است. جبهه آنها بر وحدت هدف ـ  که فعالً سقوط احمدی نژاد بود ـ متمرکز شده بود. متأسفانه احمدی نژاد تبدیل به نما�نده بسیاری از

آرمان های نظام مثل عدالت خواهی، استکبارستیزی و اسرائیل ستیزی شده و درست �ا غلط در جامعه و بیرون از کشور نماد راد�کالیسم اسالمی شناخته شده بود. 

معضلی که وجود دارد این است که در کشور دو نهاد اطالعات و عملیات دار�م. از وقتی وزارت اطالعات تأسیس شده است و اطالعات را متمرکز در این وزارتخانه و نهادهای عملیاتی نظیر سپاه و

ناجا را از آن جدا کرد�م، ناهمگونی در امنیت ملی مان ا�جاد شده است. مثالً مساله مجاهدین خلق در تخصص وزارت اطالعات است، ولی در عملیات مرصاد تا وقتی صد کیلومتر وارد کشور می شود،

کسی نیست که اطالعات را از وزارت اطالعات به سپاه و سایر دستگاه های عملیاتی بدهد که وارد عمل شوند. حتی در فتنه افراد کف خیابان درگیر هستند و �ک سری وقایع هم �شت پرده رخ

داده اند که حجم بیشترش را وزارت اطالعات می داند ولی در کف خیابان ناجا با�د درگیر شود. به نظر شما این معضل چگونه قابل حل است؟ 

واحدهای عملیاتی با�د اطالعاتی هم باشند. نمی تواند بگو�د اطالعاتم از بیرون است. تقسیم بندی شده و آنچه قانون برای وزارت اطالعات در نظر گرفته ضد جاسوسی و ضد براندازی است. بقیه وظا�ف ذاتی

وزارت اطالعات نیست. ضد جاسوسی و براندازی و جمع آوری اطالعات استراتژ�ک از طریق بازوهایی که در خارج در اختیار دار�م، مثالً سپاه، نیروی قدس را دارد و خود به خود دسترسی های اطالعاتی باالیی

دارد که وزارت اطالعات ندارد. �ا ناجا شبکه اطالعات مردمی و در كل �ک تور اطالعاتی دارد که چه بخواهد و چه نخواهد اطالعات در آن می افتد. �کی در تهران و د�گری سر مرز دستگیر می شود، کسی که

می خواهد مجوز بگیرد در ناجا ثبت و صالحیت احزاب تأیید می شود. حتی اگر دنبال جمع آوری اطالعات نباشد باز هم اطالعات دارد. البته می خواهم این ذهنیت از ناجا درست نشود که مثل وزارت اطالعات

در گروه ها مخبر و منبع دارد. اطالعات �ا آفندی است �ا �دافندی. در آفندی دنبال جمع آوری اطالعات می رو�د و منبع می گذار�د و نفوذ می کنید، در �دافندی توری دار�د و هر چه را در آن بیندازند می گیر�د.

جنس اطالعات ناجا �دافندی و در واقع تور امنیتی است که خیلی چیزها در آن می افتد، روی بعضی ها اندکی پردازش انجام می شود، ولی معموالً می گیرد و به وزارت اطالعات �ا سپاه می دهد. در امر�کا هم

اف.بی.آی وزارت اطالعات داخلی کشور و سیا وزارت اطالعات خارجی است، ولی این مرزها به هم خورده است و االن این جوری نیست. در عراق ۱۷ دستگاه اطالعاتی از امر�کا مشغول فعالیت بود. خیلی هم با

هم هماهنگ نبودند. امروزه در دنیا آنچه برا�شان مهم است و در ۸۸ اتفاق افتاد این است که غافلگیر نشوند. اصالً چندگانگی دستگاه های اطالعاتی و حتی رقابت شان از غافلگیری پیشگیری می کند، چون اگر �ک

دستگاه غافلگیر شود، دومی �ا سومی نمی شود. در ا�نجا سپاه و وزارت توان اطالعاتی داشتند، نیروی انتظامی هم کارهایی را شروع کرده بود. از قد�م اطالعات شهربانی وجود داشت و اصالً ساواک از آنجا

تشکیل شد و از نظر اطالعاتی قوی بود. بعد هم کمیته آمد که وضع شان خوب بود. مسأله تقسیم کار اطالعاتی بود که �ک نقشه جامع اطالعاتی داشته باشیم و تقسیم کار انجام شود. قبل از ۸۸ این چنین نبود،

ولی بعد از ۸۸ شورای هماهنگی اطالعات در سطح استان ها منسجم تر عمل می کند و جلساتی می گذارد و دستگاه های حفاظت اطالعات هستند که تورهای اطالعاتی دارند و خواه ناخواه جاسوس در دام شان

می افتد و هدفمند به دنبال هدفی نمی روند، ولی به �ک سری اطالعات برمی خورند. قضیه بهتر شده است. 

اما ضعفی که به وزارت اطالعات وارد بود، این بود که شاکله وزارت اطالعات جر�ان اصالح طلب مثل عباس عبدی، حجار�ان و د�گران از گذشته بود. درست است آقای اژه ای و بعد هم آقای مصلحی وزیر شدند.

در دوره فتنه آقای مصلحی وزیر نبود و آقای اژه ای �ک مدت بود و بعد برکنار شده بود و �ک مدت هم هیچ کس نبود و چند وقتی آقای علوی جانشین و سرپرست بود که آقای احمدی نژاد او را عزل کرد. چند

هفته ای کسی در این �ست نبود و ادعای آقای احمدی نژاد این بود که وزیر خودم هستم. در فتنه ۸۸ حس می کرد�م کلیت وزارت اطالعات دوستان بسیار خوبی هستند و مسئوالن همراهی دارد، ولی در

بدنه اش گرا�ش وجود دارد و ا�نها آن طور که شا�سته و با�سته است در شناسایی فتنه و قطع سرانگشتان جر�ان عمل نمی کنند و توانایی وزارت بیش از ا�نهاست. شا�د �ک مقدار چنین گرا�ش های سیاسی در

بدنه، وزارت اطالعات را ناکارآمد می کرد تا بتواند از همه توانش استفاده کند. 

بدنه �ا مدیر�ت میانی؟ 
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مدیر�ت میانی. منظورمان رده های �ایین که نیست. مقصودم کسانی است که هدا�ت پرونده دست شان است. چون متوجه می شد�م انحراف های اطالعاتی دار�م که بعضی  جاها که با�د باشند نیستند، بعضی

جاها هستند و اطالعات غلط است، برخی جاها اخبار جلسات ما زودتر به آنها می رسد! نمی خواهم متهم کنم ولی به نظر می آمد در بدنه میانی وزارت اطالعات از آن گرا�ش ها هنوز بودند. شا�د اگر به دوستان

بگویید قبول ندارند، ولی واقعیتی است. 

بسیاری از اطالعاتی هایی که در ستاد موسوی بودند، به وزارت اطالعات دسترسی داشتند. من چند ماه است از ناجا رفته ام، ولی رفقا�م هنوز هستند و سیم ها�م قطع نشده است. آن اطالعاتی ها هم رفته بودند،

ولی در این سه چهار سال هنوز ارتباطات شان را حفظ کرده اند. �کی از اعتراضات آقای احمدی نژاد به آقای اژه ای این بود که من گفتم این آدم ها را بریز بیرون، شما بیرون نر�ختی و محافظه کارانه برخورد کردی و

در فتنه خودش را نشان داد. مدتی که سرپرست بود، تالش کرد ا�نها را �اکسازی و حذف کند. 

تلخ ترین روز فتنه کی بود؟ 

همه فتنه تلخ بود، ولی آنچه که برای ما بیش از همه عوارض داشت، کهریزک و کشته سازی بود. کهریزک واقعی بود و بر �ا�ه این واقعیت، کشته سازی شروع شد مثل سعیده پورآقایی، عاطفه امام و خانمی که در

جاده قزوین کشته شده بود که اصالً چنین جسدی وجود خارجی نداشت و خود آن خانم خارج بود و گفته بودند مرده است و خاکسترش را پیدا کرده اند. این قضیه بعد از ماجرای ندا آقاسلطان و کهریزک �ک

مقدار باور�ذیر شده بود. بعضی از دوستان خودی برای همین خانم سعیده پورآقایی که زنده اش را کشف کرد�م، در قلهک مجلس ختم گذاشتند! و خانه شان می رفتند. این دوستان بعداً به من هم مراجعه

می کردند. به آنها می گفتم حداقل می آمد�د عذرخواهی می کرد�د که اشتباه کرد�م. 

گفته می شود سعیده پورآقایی تور دستگاه امنیتی بود برای ا�نکه آبروی موسوی و کروبی را ببر�د. 

نخیر، �در سعیده پورآقایی فوت کرده بود و او با مادرش زندگی می کرد و مادرش به دلیل رفتارهای نامطلوب و کنترلش در خانه را قفل کرده بود که از خانه بیرون نرود. او هم از �نجره �ایین می پرد و �ا�ش آسیب

می بیند. مسافرکش �ا تاکسی او را سوار می کند. از راننده می خواهد او را به درمانگاه برساند. راننده هم آدم خوبی بود و قبول می کند. راننده متوجه می شود او فراری از خانه است و او را به خانه خودش می برد.

مدت ها هم خانه آن شخص بود. چون موبایلش را �ا نبرده �ا خاموش بود، ردی از او نداشتیم. با خانه اش هم تماسی نمی گرفت. وقتی شنیده بود مرده و کشته شده است، ترسید. بچه ها تلفن های آشناها�ش را

کنترل کردند. باالخره با �کی از آنها تماس گرفت و نقطه اش کشف شد که از چه شماره ای دارد زنگ می زند و بچه ها سراغش رفتند. 

عاطفه امام هم همین طور، �ک سکه طال از خانه اش برداشته و فرار کرده و حرم امام رفته بود. جایی را نداشت و �کی دو روز آنجا مانده و اخبار را شنیده و ترسیده بود و �کی دو تلفن زد و بچه ها او را شناسایی

کردند و متوجه شدند اطراف حرم است و او را پیدا کردند و آوردند. 

عاطفه امام و مادر سعیده پورآقایی منصف بودند و مصاحبه کردند و اصل ماجرا را گفتند، اما فتنه آفر�نان هیچ وقت عذرخواهی نکردند و هنوز ادعای انقالبی بودن دارند. کهریزک و کشته سازی فشار شد�دی به

نیروی انتظامی وارد کرد و واقعاً کالفه شده بود�م. اصالً فتنه کنار رفته و قضیه چیز د�گری شده بود و حاال به جای طلبکار، بدهکار شده بود�م. 

الحمدلله آنها کشف و مدیر�ت شدند. همین طور کهریزک که حادثه بدی بود. آن قضیه هم روشن است و بارها مصاحبه کرده ام و د�گر نمی خواهم تکرار کنم، ولی نقطه عبرتی شد برای ا�نکه نیروی انتظامی بتواند

بعضی از بخش ها�ش را سامان بخشد مثل بازداشتگاه ها و حقوق شهروندی که سه چهار سال تالش کرد�م تا به سامانی رسید. باالخره دملی �ک جا ترکید و موضوعی آشکار شد. در فتنه هیچ روزی این قدر به من

سخت نگذشت که در ا�ام مبارک رمضان در شهریورماه گذشت. واقعاً سخت بود. دوستان خودی می آمدند و می گفتند چرا این کارها را می کنید؟ وقتی می گفتیم ما این کارها را نمی کنیم، باور نمی کردند.

به قدری جو شد�د بود که کسی نمی توانست انکار کند. هر جا افطاری می رفتیم، کلی سؤال پیچ مان می کردند، وقتی جواب می داد�م پوزخند می زدند و متوجه می شد�م حزب اللهی ها هم حرف مان را باور

ُض أَْمرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصيٌر بِالِْعَباِد�(۱) گفتم نمی کنند و فکر می کردند دار�م الپوشانی می کنیم. �ک روز صبح که شبش بسیار کالفه و ناراحت بودم، قرآن را باز کردم تا با قرآن مشورت کنم. این آ�ه آمد: �أُفَوِّ

خدا�ا به خودت سپردم. این داستان حضرت موسی(ع) است که سپاه فرعون حمله و حضرت موسی(ع) و قوم بنی اسرائیل را محاصره کرد. مقابل موسی(ع) و قومش سپاه فرعون و �شت شان هم رود نیل بود.

حضرت موسی(ع) فرمود حمله کنید امروز پیروزی تضمین شده و خدا فرموده است. گفتند موسی تو ما را به کشتن می دهی این طرف که سپاه فرعون و آن طرف هم غرق شدن است. هر چه موسی(ع) گفت

ُض أَْمرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصيٌر بِالِْعَباِد� که خدا�ا کاری از دستم برنمی آ�د هر کاری خودت می دانی بکن. از آن موقع هر کسی برای این موضوعات به دفترم مراجعه گوش نکرد و ا�شان این جمله را فرمود: �أُفَوِّ

می کرد، می گفتم وقت ندهید، حتی سردار اشتری که معاون اطالعات مان بود دو سه روز بعد وقت می خواست که بیا�د، گفتم نمی خواهد بیایی. گفت سردار! با�د چیزی را بگو�م و خوشحال می شوی. آمد و

گفت عاطفه امام را کشف کردند، روز بعد دومی و سپس سومی و همه را درآوردند. مطالبی به آقای اژه ای داد�م و به تلویزیون رفت و �کدفعه ورق برگشت. همه ا�نها امتحانات است. 

ممنون از �اسخ ها�تان. اگر اجازه بفرمایید دوباره به موضوع دفاع مقدس برگرد�م و موضوع �ا�ان جنگ و قطعنامه ۵۹۸. در خاطرات جنگ به بحث نامه  نگاری ها اشاره کرد�د. آ�ا ناگفته ای در این باره

هست؟ 

واقعیت این است از کربالی ۸ به بعد- ارد�بهشت ۶۶- عملیات به شمال غرب رفت. آقای لطفیان فرمانده قرارگاه حمزه بود و آقا محسن همیشه منت می گذاشت که ما نیروها را ا�نجا آورد�م و االن ا�نجا منطقه

امن می شود و ضد انقالب فرار می کند. ا�شان جزو مخالفین بود و می گفت ا�نجا اصالً منطقه استراتژ�ک نیست و نمی توانیم منطقه استراتژ�ک را رها کنیم. تحلیل شان این بود که نمی توانیم منطقه استراتژ�ک را

رها و نیروهای راهبردی مان را در منطقه غیر استراتژ�ک مصرف کنیم. فرض کنید این تپه ها را هم گرفتیم، بعد چی؟ با چه هدفی؟ چه کمکی به ما می کند؟ معلوم شد نظرشان درست بود، چون روزی که حلبچه را

گرفته بود�م و داشتیم خوشحالی می کرد�م آنها فاو را گرفتند. از لحاظ راهبردی بین فاو و حلبچه کدام ارزشمندتر است؟ این طوری دردسر صدام را کم کرد�م. در حلبچه شب را در ُخرمال خوابید�م. از اول جنگ

بچه ها شب و روز عملیات می کردند و عراق در آنجا حاکمیتی نداشت. �ک مشت کوه و تپه آنجا بود. در جنوب- که منطقه راهبردی ماست- و غرب جنگ از لحاظ نظامی به بن بست رسیده بود و برتری هوایی

نداشتیم و در جنوب به دلیل فقدان برتری هوایی و زرهی نمی توانستیم بر آنها فائق بیاییم. برای همین به راه آب و این جور جاها می رفتیم �ا عملیات شبانه انجام می داد�م که دو برتری آنها را خنثی کنیم. از نظر

اقتصادی از سال ۶۵ جنگ نفتکش ها شروع شد و نفت تا ۶ دالر �ایین آمد و قدرت اقتصادی ما بشدت آسیب د�د. از طرفی �اال�شگاه ها و نیروگاه های ما را می زدند. از سال ۶۶ هم جنگ شهرها شروع شد. موقعی

که در اهواز بمباران شد آنجا بودم، مردم در خیابان ها و ترمینال بودند و ۵۰۰-۴۰۰ نفر شهید شدند. �ا دشمن در ارومیه جاهای شلوغ را می زد. بعد جنگ موشکی شروع شد. به لحاظ اقتصادی شرا�ط ما گو�ای این

بود که نمی توانیم جنگ را ادامه بدهیم و �شتیبانی های اقتصادی ما جواب نمی دهد. �کی دو سال آخر جنگ قوت غالب جبهه ها کشمش پلو و عدس پلو بود. اگر کسی کنسرو خاو�ار بادمجان پیدا می کرد، خیلی

اعیان بود. ممکن بود شب عملیات مرغی �ا چنین چیزی بدهند. در تراز جنگ امکانات ما مدام کم می شد و تجهیزات عراق در حال ز�اد شدن بود. 

به لحاظ اجتماعی افکار عمومی در نتیجه گیری راجع به جنگ ترد�د پیدا کرده بود که حضور در جبهه ها تضعیف شده است و کسی به جبهه نمی رود. 

آ�ا واقعاً تضعیف شده بود؟ �عنی نیروی انسانی کم داشتید؟ 

بله، نیروی انسانی خیلی کم بود. نیروی انسانی ما عمدتاً شب عملیات می آمدند که �ک شب عملیات کنند و بروند. در خط �دافندی نمی ماندند. انگیزه ها کاهش پیدا کرده و نیروها کم شده بودند. بعد از

کربالی ۵ د�گر هیچ وقت نتوانستند نیروی ز�ادی را بسیج کنند. در رسیدن به پیروزی ترد�د ا�جاد شده بود. عده ای به عشق امام می آمدند، ولی دو دو تا چهار تا که می کرد�د می د�د�د افکار عمومی به ترد�د

افتاده بودند، مخصوصاً بعد از ا�نکه جنگ شهرها شروع شد. حلبچه شب عید ۶۷ آزاد شد. مرخصی ها را دو شیفت کرده و ما شیفت دوم شده بود�م و هفتم هشتم نوروز بعد از �کی دو ماه که در منطقه بود�م

برای استراحت به تهران برگشتیم. از معدود کسانی بود�م که از تهران بیرون نرفته بود�م و می خواستیم عید د�دنی به خانه اقوام مان برو�م. تهران هیچ وقت مثل آن سال خلوت نبود. اتفاقاً آن روز داشتیم به

افسر�ه خانه خاله مرحوم �درمان می رفتیم، د�د�م ۷-۶ تا موشک به تهران می آ�ند و دودش را روی تهران می د�د�م. همه از تهران فرار کرده و به مناطق اطراف تهران مثل لواسان رفته بودند. مردم می ترسیدند و
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شهر تخلیه شده بود. این وضعیت خیلی قابل دوام نبود. موشک های او هم که حد حساب نداشت و مدام می زد. ۱۰ تا او می زد �کی ما می زد�م و اثری نداشت. �میگ �۲۵اش با برد بلند طوری بود که سالح ضد

هوایی ما به آن نمی رسید. هر روز روی اصفهان �ک بمب می انداخت. سوخوی ۲۴ با بمب لیزری و برد ۲ هزار کیلومتر به او داده بودند و نیروگاه نکا و بندرعباس را زد. اگر جاهای د�گر را نزد، برای ا�نکه دسترسی

نداشت. در چنین شرا�طی تقر�باً پیروزی ممکن نیست، اال ا�نکه حلبچه �ا جایی را بگیر�م. 

عراق هم از فاو شروع کرد. 

اگر فاو نبود، حلبچه و فاو را می داد�م که جاهایی را که دستش هست خالی کند تا هدفی که �س از عملیات خرمشهر داشتیم عملی کنیم که جایی دست مان باشد و بتوانیم متجاوز را تنبیه و خسارات را

مشخص کنیم، ولی این طوری نشد. در حلبچه که بود�م سردار باقری در اطالعات بود و وقتی بحث می شد با آقا رشید و سایرین می گفتند هیچ واحدی که عراق از جنوب به ا�نجا نیاورده از غرب هم نیاورده

است. �عنی سه لشکری که مال سپاه �کم بودند، هنوز همان سه لشکر هستند. حتی از خانقین که سپاه دوم و در صد کیلومتری بود، صدام هیچ واحدی را به ا�نجا نیاورد. همان جا دوستان می گفتند ما اعالم

خطر می کنیم. سه لشکر از ۵۵ لشکر عراق ا�نجا بودند و منهدم شده اند و هیچ واحدی از جای د�گری نیامده است، نه از غرب و نه از جنوب. همه از سپاه سوم و هفتم که در جنوب بودند و سپاه دوم که در

غرب بود تکان نخوردند و �ک واحد راهبردی اش را تکان نداده است. آقا رشید می گفت به فاو و فالن جا حمله می کنند و همه می خند�دند. آنهایی که شم قوی تری داشتند، حس می کردند عراق آن توانی را که در

حلبچه داشت نیاورد، آنجا را بمباران کرد، شیمیایی زد و ما را درگیر کرد، ولی جای د�گر واحدی نیاورد و همان واحدهای محلی و واحدهای سپاه �کم بود. سپاه دوم هم که بغلش بود نیامده بود. 

به لحاظ سیاسی در مسئوالن ترد�د ا�جاد شده بود و کم کم علناً می گفتند پول و امکانات ندار�م، چرا با�د ادامه بدهیم؟ ا�نکه نمی توانیم بجنگیم برای همه روشن بود، منتهی به نظر من مانده بود�م چه کسی

مسئولیتش را به عهده بگیرد! 

آنچه می گو�م فکر می کنم جایی نقل نشده است. آقا محسن اعالم کرد دولت با�د �شتیبانی کامل کند. گفتم �شتیبانی کامل می کند و هر چه پول دارد به شما می دهد. شما نیرو ندار�د. گفت قرار شد امام

حکمی مبتنی بر وجوب کفایی حضور در میدان جنگ بدهد و کفا�تش دست آقا محسن و سپاه باشد که هر موقع گفت کافی است، اعزام قطع شود، وگرنه واجب عینی می شود. در کرمانشاه در بیمارستان امام

حسین(ع) در طاق بستان قرارگاهی بود که من، آقا رشید و آقا محسن حضور داشتیم. خاطرم نیست آقای شمخانی بود �ا نبود. آقا محسن این نامه را از قبل تهیه کرده و �ک ماه قبل به بعضی از دوستان- که

نمی خواهم اسم بیاورم- داده که هر کسی خوانده و نظراتی داده و حواشی آن نوشته بود. آقای افشار با آقای هاشمی به کرمانشاه آمدند. آقای هاشمی گفت من به قرارگاه رمضان می روم. شا�د به این دلیل که

پوششی داشت و در مناطق مسکونی بود و جای شاخصی برای بمباران نبود. به هر دلیلی ا�شان به آنجا می رفت. آقای افشار به بیمارستان امام حسین(ع) آمد و گفت با آقای هاشمی به ا�نجا آمده ا�م و امروز

اخبار ساعت دو بعد از ظهر حکمی را که امام د�شب امضا کردند، می خواند. حکم مبنی بر اعالم وجوب کفایی بود. آقا محسن برآشفت و گفت: ��ک وقت نخوانند.� آقای افشار معاون نیروی انسانی ستاد کل

بود، گفت: �چرا نخوانند؟� گفت: �حاال اگر نیرو هم بیا�د، کو کفش؟ کو پوتین؟ کو غذا؟ کو لباس؟ با�د ا�نها را هم بسیج کنند.� آقای افشار گفت: �دولت گفته است پول کفش و لباس شان را می دهیم.�

گفت: �نه! کفش و لباس که به تنهایی کافی نیست. نامه ای تهیه کرده  و نیازها�مان را در آن نوشته ا�م.� آقا محسن به آقا رشید گفت: �نامه را بخوان� آقا رشید نامه را از رو خواند و بعد شرح داد شاه ۷۰ میلیارد

دالر کل این تجهیزات را از امر�کایی ها خر�د و ارتش را سامان داد. آنچه که ما نوشتیم ۲۰ میلیارد دالر است: ۳۰۰ فروند هواپیما، ۳۰۰ فروند هلی کو�تر، ۲ هزار دستگاه نفربر و ۳-۲ هزار عراده تانک و... و �نج سال

زمان... 

آقای رضایی چندی قبل نامه را در تلویزیون خواند. 

آنجا اولین بار آقا رشید نامه را برای آقای افشار خواند. به شوخی گفتم: �آقا محسن! ا�نهایی که نوشتی �عنی د�گر نمی توانیم بجنگیم.� گفت: ��عنی چه؟� گفتم: �حکا�ت آن کسی شده است که می خواست

مادرش را بفروشد، قیمتی گذاشته بود که کسی آن را نخرد.� گفت: ��عنی چه؟� شما که با مایید. این حرف ها چیست که می زنید؟ وای به حال بقیه.� نامه را به آقای افشار داد و گفت: �بدهید آقای هاشمی

بخواند، بعد ما به جلسه می آییم.� وقتی نامه را داد، گفتند آقای هاشمی رفت تهران! 

]می خندند[ 

آقای هاشمی د�گر نگفت بیایید جلسه. نامه را گرفت که ببرد پیش امام. 

نامه به چه کسی بود؟ 

به آقای هاشمی، به عنوان فرمانده جنگ. این نامه در واقع اعترافی بود. �ادم هست در نامه نوشته بود ۲۰۰ گردان برای دفاع �شت کرخه و کارون می خواهیم. آقای هاشمی به من گفت: �معلوم است منظور ا�نها

چیست.� پرسیدم: �چطور؟� جواب داد: �اگر االن ۲۰۰ تا گردان داشتیم، می رفتیم بصره را می گرفتیم. ما ۲۰۰ گردان درست کنیم بیاور�م �شت کرخه و کارون. االن که �شت مرز�م ۲۰۰ تا گردان هم ندار�م. همین

جا آتش بس را می �ذیر�م. نه ا�نکه ۲۰۰ تا گردان را بیاور�م و بگذار�م �شت کرخه و کارون، جایی که اول جنگ عراقی ها آمده بودند. بعد هم �نج سال با�ستیم؟ اگر می توانستیم این سالح ها را در طول جنگ بخر�م

پیروز شده بود�م. کی االن به ما این سالح ها را می دهد؟� منظورش روشن است. �ک زمان دو ساله برای بازسازی می خواهیم. در همین مرزی که هستیم قبول می کنیم با�ستید و شما واسطه شو�د، هر وقت آماده

شد�د بعداً حمله می کنیم. ا�نها صحبت های خصوصی من و آقای هاشمی زمانی بود که در کرمانشاه با آقای افشار پیش آقای هاشمی رفتیم. حرف آقای هاشمی درست بود. نامه به زبان دیپلماسی- نظامی نوشته

شده بود که با توجه به موجودی مان ادامه جنگ شدنی نبود. در شرا�طی که هیچ میلیارد دالر ندار�م، ۲۰ میلیاردش را از کجا بیاور�م؟ شرا�ط دوران جنگ واقعاً سخت بود. فقط روزی هشت ساعت برق بود و دائم

قطعی برق داشتیم. آقای هاشمی در جلسه ای به مریوان آمده بود و همه فرماندهان لشکر بودند، آقای شمخانی هم بود. آقای شمخانی گفت �شتیبانی نمی کنید، هواپیما�مان به لندن رفته است و برای سوخت

پول نداده  و هواپیما را خوابانده اند. اوایل تیر به آقای هاشمی گفته شده بود االن سوخت به اندازه ۲۴ ساعت و گندم به اندازه دو ماه بیشتر ندار�م و نتوانستیم بخر�م و جا�گزین کنیم. اگر مردم قضیه سوخت را

بفهمند در �مپ بنزین ها صف می بندند. وضع مان این جوری است. چه می گویید که نداد�د و نکرد�د و از این حرف ها. آقای هاشمی در حضور سایر فرماندهان لشکر به آقای شمخانی گفت شما و آقای باقری-

عید سال ۶۶- به خانه ما آمد�د و �ک کاغذ آورد�د، گفتید �نج تا عملیات ۳۰۰ گردانه می کنیم و ۳۰ میلیارد تومان هم پول می خواهیم. �ادداشتی نوشتم و بانک مرکزی مبلغ را به شما داد. عملیات ها�تان کو؟ چرا

نشد؟ شما که پول خواستید و ما هم داد�م. االن می گویید امکانات، چرا آن موقع نگفتید؟ در جلسه همه فرمانده لشکرها هجوم آورده بودند و حرف می زدند. آقای شمخانی با صحبت آقای هاشمی �ک خرده

عقب نشست. در نامه امام به خبرگان هم کامالً روشن است. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می گو�ند وضعیت اقتصاد ما صفر است. با این اوصاف شرا�ط ادامه نبود و فقط مانده بودند گردن چه کسی بیفتد. 

آقای هاشمی هم که نامه را برداشت و رفت! 

آقای هاشمی زرنگی کرد و انداخت گردن آقا محسن. به نظر من �ک سال قبل هم آقا محسن می توانست همین را بنو�سد و بدهد و کار به ا�نجا نکشد. 

آنچه می گو�م جزو ناگفته هاست. وقتی امام اوایل سال ۶۷ ستاد کل را تشکیل داد. آقای هاشمی جانشین بود. البته ستادی نداشت. ستاد قرارگاه خاتم طبقه اول مجلس قد�م بود که هم �دافند و هم رئیس ستاد

آقای روحانی بود. آن موقع ستادی وجود نداشت. کارها بیشتر هيأتی بود. بعد تصمیم گرفته شد ستاد تشکیل شود و آقای افشار مسئول نیروی انسانی، آقای شمخانی مسئول عملیات و آقای بهزاد نبوی مسئول

تدارکات و لجستیک شد. انتظار برخی دوستان و آقا محسن این بود که ا�شان را به عنوان رئیس ستاد منصوب کنند. اهواز بودم که خبر رسید امروز آقای میرحسین را به عنوان رئیس ستاد گذاشتند. ا�شان هم

آقای فیروزآبادی را جانشین خودش معرفی کرد. آقا محسن وقتی د�د این ساختار شده و بهزاد هم هست، خیلی برآشفت. �ادم هست در گلف بود�م که گفت خود آقا�ان هم بیا�ند اداره کنند. در واقع �کسری

ضد انگیزه ها و دلخوری هایی به وجود آمده بود. قبالً به هم نزد�ک بودند بعد از هم فاصله می گرفتند. حتی در عملیات ماهوت آقای هاشمی با آقای روحانی به بانه آمد تا آقا محسن را ببیند. گفتند ما سقز

هستیم، آقا محسن گفت من بانه ام. آنها که آمدند بانه، آقا محسن �ک قرارگاه جلوتر به اسم داودآبادی رفت. بانه برف سنگین و چند متری آمد و سه روز همه گیر کردند، هلی کو�تر نمی آمد و خط های راه آهن
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بسته شد. در عکسی که در برف ها هستند آقا�ان هاشمی، روحانی، دکتر سنجقی، آبرومند و بنده و کالً ۶-۵ نفر آنجا بود�م. سه شبانه روزی که همه راه ها چه زمینی و چه هوایی قطع شده بود گیر کرده بود�م و با

هم گپ می زد�م. روز سوم که راه ها را باز کردند، آقا محسن گفت من داودآبادی هستم. آقای هاشمی گفت �س برو�م داودآبادی. قرارگاهی که داخل خاک ما و قبل از ورود به منطقه ما بود. د�د�م آقا محسن

آنجا نیست. آقا محسن گفت من �ک قرارگاه جلوتر هستم و مشکلی پیش آمده است. آنجا باشید می آ�م. آنها هر چه منتظر شدند، آقا محسن نیامد. بعد هم زنگ زد و از من پرسید چه شد؟ هستند �ا نه؟ گفتم نه

رفتند. �ک ساعت د�گر آمد! معلوم بود نمی خواهد ا�نها را ببیند. سه چهار روز معطل بودند. گو�ا بینشان مسائلی پیش آمده بود که جزئیات و علتش را نمی دانم و با�د از خودشان بپرسید. آقا محسن، زن و

بچه اش را هم به منطقه آورده بود و تهران نمی رفت. �ادم هست مریوان که عملیات حلبچه بود، زمستان بود و عملیات گره خورد و نگرانی این بود که اگر در این فصل عملیات ماهوت هم به هیچ جا نرسد، چه

کنیم؟ در مهر ۶۶ برای شناسایی چند هدف از جمله حلبچه به داخل عراق رفتیم، سردار باقری، سردار ایزدی، من، الله کرم، همدانی، سردار وفایی، شهید غالمرضا صالحی و کلیشادی و کالً هفت، هشت، ۱۰ نفر

بود�م. عکس ها�ش هست و در ا�نترنت منتشر شده است. 

همگی با لباس کردی در خاک عراق بود�م، شناسایی کرد�م و برگشتیم. حلبچه را به عنوان طرح زا�اس شناسایی کرد�م. همان موقع آقا محسن مهندسی، آمارها و... را به عنوان �ک طرح �دکی گذاشت که اگر

ا�نجا نشد، �ک جا برای عملیات باشد. مثل کربالی ۴ و ۵ همه واحدها آنجا را به عنوان �ک طرح �دکی شناسایی کرده بودند و آمادگی وجود داشت، ولی دو سه ماه طول کشید تا نقل و انتقاالت انجام شود و شب

عید عملیات شد. در این چند ماه اصالً آقا محسن به تهران نمی آمد. حتی زن و بچه اش را به روستای سروآباد آورده و آنجا برا�شان خانه گرفته بود. هر کس از مرکز می آمد به آنها می گفت مسئوالن ما که در جنگ

نیستند، همه شان تهران اند، تا وقتی در تهران و پیش زن و بچه باشند جنگ ما همین است. ما ا�نجوری هستیم که زن و بچه را به کول گرفتیم و به مریوان و سروآباد آورد�م. انصافاً هم شرا�ط سختی بود. دلخور

بود از ا�نکه نمی آ�ند و بسیج نمی کنند. می توانید انگیزه ها�ش را از خود آقا محسن بپرسید و در مصاحبه ای از ا�شان بپرسید چرا آن ۶-۵ ماه زن و بچه را برده بود�د؟ فاصله ها و جدایی هایی با برخی افراد چه بود؟

معلوم بود آقای هاشمی هم با فشار روی ا�شان همین را می خواهد، باالخره هم نتیجه داد. به نظر من آقای هاشمی به این رسیده بود که نمی شود، ولی گو�ا نمی توانست امام را قانع کند. در فرما�ش های حضرت

امام در نامه به خبرگان آمده بود که حاال بقیه می گفتند و االن فرمانده سپاه هم می گو�د، اگر بخواهید جنگ ادامه �ابد با�د این چیزها را به ما بدهید، اگر هم ندهید ما جنگ عاشورایی می کنیم که این د�گر

شعاری بیش نیست. این �عنی حجت بر خود امام تمام شود که تا رزمندگان می گو�ند بجنگیم، �س ادامه بدهیم. این قضیه �ک مقدار مسئولیت آقا محسن را ز�اد می کند. اگر بعد از کربالی۸ می د�د�د نمی شد

زودتر بگوييد چرا این قدر طول داد�د؟ ا�نها مسائلی است که باز شدنش جز ز�اد کردن تلخی ها عا�د د�گری ندارد. از نزد�ک شاهد بودم آن روزها چه فشاری روی آقا محسن بود. آقای شمخانی وسط جنگ که در

شهرهای بمباران شده مثل مریوان بنی بشری نبود، زن و بچه اش را به بانه و آقا محسن به سروآباد برده بود. ا�نها مدت ها تهران نیامدند. این مسائل قضا�ای تلخ آخر جنگ بود-- .
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علی نيکوگفتار

۱۱:۱۲ ۱۳۹۴۰۶۰۵
باسالم وعرض ادب واحترام از بيان صادقانه حضرت عالی لذت بردم البته از همچون شمایی توقع همين است.مصداق کوتاه و مفيد سخن گفتن و جوانب مالحظات را داشتن که دشمن نيز سو

استفاده نکند .خدایت نگهدار باد وسایه شما مستدام.

نظرات

* نام و نام خانوادگی

ا�میل �ا سا�ت

* نظر شما

نظرات حاوی توهين و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقيقی و حقوقی منتشر نمی شود.
نظراتی که غير از زبان فارسی یا غير مرتبط با خبر باشد منتشر نمی شود.

1 + 2 =  * لطفا حاصل عبارت را در جعبه متن روبرو وارد کنید

ارسال

ارسال نظر

فهرست ۲۲ دانشگاه ایرانی در �ک نظام رتبه بندی جهانی

فیس بوک وجود ۲۷۰ میلیون حساب کاربری جعلی را تایید کرد

برگزاری تظاهرات ضد آمر�کایی در کره جنوبی

۱۰ خبر اول
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بن سلمان:هیچ فردی از مجازات در امان نخواهد بود

۳۲۵ میلیون نفر قربانی هپاتیت در سال ۲۰۱۶

93 متری کلید نخورده
تهران، تهرانسر مرکزی

� ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قول می دهیم جشن هالووین بگیر�م و زنگ تفریح فیلم اکران کنیم!

قانون کاتسا چطور برجام را نقض می کند؟

در شهر فرنگ مطبوعات چه خبر است؟!

نوجوانی را با چه کتاب هایی �شت سر بگذار�م؟

من �آقای غذا� هستم

مانکن ها در نما�شگاه مطبوعات چه می کنند؟

دوچرخه ای که کتابخانه بچه های افغانستان شد

مجله مهر

تازه های بازار

فروش کفش مردانه با امکان تعو�ض در صورت مناسب نبودن سایز

طراحی های سلنا گومز را ببینید | مجله ا�نترنتی د�جی استایل%۵۰ تخفیف برند  Nike  در  بزرگ ترین حراج سال مد�سه!!

از هواپیمایی امارات چه می دانید؟تا ۵۰% تخفیف کفش های نا�کی اصل

پربازد�دترین

انور قرقاش: با روح و جان در کنار عربستان سعودی می ا�ستیم

سازمان همکاری اسالمی حمله موشکی �منی ها به ر�اض را محکوم کرد!

استفاده از خانم باردار در باند سرقت خودرو/۶ نفر دستگیر شدند

اسامی ملی پوشان ایران اعالم شد/ حضور دومین عابدزاده در تیم ملی

بن سلمان:هیچ فردی از مجازات در امان نخواهد بود

استعفای حریری؛ شیپور جنگ از ر�اض نواخته شد

بازگشت ۱۰درصد کسرشده از مانده سپرده ها/مردم نگران پول خود نباشند

محرومیت دو باز�کن استقالل و پرسپولیس/ آبی ها �ک بازی بدون تماشاگر

ایران مسئول حمالت موشکی انصارالله به عربستان است

�شت پرده بازداشت دهها مقام سعودی/خیز بن سلمان برای تصاحب قدرت

صفحه اول روزنامه ها
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تمهیدات الزم برای بازگشت زائران از شلمچه اند�شیده شده است

بیش از ۲۵۰۰ زائر �اکستانی در مرز میر جاوه اسکان داده شدند

فدراسیون کشتی خواستار رسیدگی به وضعیت پهلوان شیرانی شد

رئیس بنیاد شهید شهادت تعدادی از مرزبانان را تسلیت گفت

پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میهمان شد!

۳۴۵ رأس دام فاقد مجوز در مراوه تپه توقیف شد

مازندران رسما خواستار میزبانی جام باشگاه های جهان شد

بوش، بلر را در خصوص تسلیحات کشتار جمعی عراق فر�ب داد

۲۶ باند توزیع مواد مخدر در اردبیل منهدم شد/کشف ۷۱۷ کیلو مواد مخدر

تردد ۸ هزار زائر از مرز آستارا/عشق به حسین(ع) مرز ندارد

تازه ترین اخبار

برنامه گستره شر�عت به دین و سلفی گری می پردازد

اخبار کوتاه

ا�نفومهر

ایرانی ها چطور ایرانگردی می کنند؟

موضوعات داغ مجله مهر

ا�نفوگرافیکصفحه اول روزنامه های ورزشیصفحه اول روزنامه های اقتصادیصفحه اول روزنامه هادکه روزنامهکیوسک مطبوعاتیمطبوعات ایران
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