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گفت وگو

چهارشنبه  4خرداد 1401
 23شوال  .1443شماره 20945

گفت وگو با سرلشکر رحیم صفوی درباره آغاز جنگ ،سقوط و آزاد سازی خرمشهر و بازگشت آمریکا به برجام

 8سال دفاع برای 80سال امنیت

فرماندهان ما همه زیر  30سال و  25سال بودند ولی فکر ما و طرح ریزیهای عملیاتی ما از عراق بهتر بود و جنگ کالسیک را با قدرت طرح ریزیهای عملیاتی و اشراف
اطالعاتی تبدیل به جنگ انقالبی کردیم

به دلیل عوض شدن نسلها و هجمهای
که رسانههای معاند دارنــد ،برخی ابهامات در
حوزه دفاع مقدس در جامعه مشاهده میشود
از جمله مقصر آغاز جنگ .اصوال شروع جنگ
تقصیر ایران بود یا عراق؟

بسم ا ...الرحمن الرحیم .ابتدا سالگرد حماسه
سوم خــرداد را خدمت ملت بــزرگ ایــران تبریک
عرض میکنم .از نظر عقالنی کشور و ملت ما تازه
انقالب کرده بود و همه فکر مسئوالن کشور این
بود که ساختار حکومت را ایجاد کنند و اصوال این
که سیاست ایران به خصوص سیاست حضرت امام
این باشد که ما به یک جنگ برون مرزی بپردازیم نه
درفکرامام ونهدرفکردولتموقتمرحومبازرگان
و حتی بنی صدر بود که رئیسجمهور و با حکم
امام فرمانده کل قوا شد .سایر مقامات جمهوری
اسالمی نیز چنین برنامه و فکری نداشتند .ارتش
و سپاه ما هم ضعیف بــودنــد .سپاه یک نیروی
امنیتی محسوب میشد که بیشتر با ضد انقالب
در کردستان میجنگید و ارتش هم مخصوصا بعد
از کودتای نوژه وضعیت مناسبی نداشت یعنی
نیروهای مسلح ما وضع و حال خوبی نداشتند.
بنابراین ایــن که میگویند ایــران آغازگر جنگ
بوده ،جزو اشتباهات بزرگ است .دلیل دیگر این
که آقای خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان
ملل متحد براساس یکی از بندهای قطعنامه598
شــورای امنیت به دبیرکل ماموریت میدهد تا
آغازگر جنگ را مشخص کند و آقای دکوئیار نیز در
سال  1370رسما دولت عراق و صدام را به عنوان
آغازگر جنگ به دنیا معرفی کرد.
البتهبرخیهمبهسخنانمقاماتایران
مثل بحث صدور پیام انقالب یا حمایتهایی که
از جنبشهای آزادی بخش در کشورهای دیگر به
ویژه اسالمی داشتیم استناد میکنند و همین
باعث افتادن ترس در دل کشورهای اطراف شد.

بله این حرف درست است .من در خاطرم هست
که قبل از پیروزی انقالب رئیس رژیم صهیونیستی
گفت اگر انقالب پیروز شود ،زلزله خواهد شد.
شاهان کوچک منطقه احساس نگرانی میکردند
البته ممکن است ما در نماز جمعههای خودمان
شعارهایی هم میدادیم اما نمازجمعه که سیاست

خارجی ما نیست ضمن این که من دلیل بسیار
واضحی دارم .فردی هست به نام صالح الدین
عمر الــعــدی ،عضو ش ــورای رهبری حــزب بعث
عراق ،او میگوید در کنفرانس غیرمتعهدها در
هاوانا در شهریور 1358یعنی یک سال قبل از آغاز
جنگ ،صدام بعد از مالقات با مرحوم دکتر یزدی
وزیرخارجه وقت ایران با من صحبت کرد و نظر من
را خواست ،گفتم مالقات مثبتی بود و ما و ایرانیها
باید روابــط دوستانه و صلح آمیزی برقرار کنیم.
صدام سکوت معنا داری کرد و سپس گفت :ببین
صالح متوجه باش ما االن با یک فرصت طالیی
روبه رو هستیم و ممکن است در هر صد سال یک
بار این فرصت پیدا شود .ما میتوانیم سر ایرانیها
را با سنگ بکوبیم و اهواز و محمره را آزاد و بر شط
العرب اعمال حاکمیت کنیم ،دیگر هم از تو از این
حرفها نشنوم ،از صلح با ایرانیها حرف نزن و از
خیالت دور کن.

یک نظریه وجود دارد که کشورهای
بزرگ شرق و غرب آن زمان نگاهی داشتند که
ایران قوی که انباری از تجهیزات نظامی است و در
طرف مقابل عراق قوی را با یک جنگ فرسایشی
ضعیف کنند .این نظریه تا چه حد درست است؟

من به جای مبانی نظری ،واقعیتها را به شما
میگویم .هم آمریکاییها از ما عصبانی بودند،
هم شوروی ،هم صهیونیستها و هم کشورهای
عربی .دانشجویان خط امــام النــه جاسوسی را
تصرف کــرده بودند و حمله طبس هم شکست
خــورده بــود و ایــن یعنی تحقیر آمریکا .شــوروی
افغانستان را اشغال نظامی کرده بود و در آن زمان
ما آمــوزش نظامی به افغانستانیها میدادیم،
سالحمیدادیموازافغانستاندرمقابلارتشسرخ
شوروی حمایت میکردیم .برای همین شوروی از
ما ناراحت بود .رژیمهای جنوبی خلیج فارس هم
نگران ما بودند .اسرائیلیها هم طبیعتا از انقالب
ایران میترسیدند و میدانستند این انقالب ضد
آمریکایی و ضد صهیونیستی است .بنابراین از نظر
من ائتالفی بین آمریکا ،شوروی سابق ،کشورهای
عربی ،اروپاییها که سرمایه گــذاری در عراق
داشتند و نگران انقالب ایران بودند و حتی باقی
مانده رژیم پادشاهان مثل شاپور بختیار و غالمعلی

عکس :فرهاد سپندار

هــادی محمدی -هر سال سوم خــرداد که میشود همه به یاد روزی
بزرگ در تاریخ ایران عزیز میافتند ،روزی که یک شادی سراسری در
کشور شکل گرفت تا مردم ایران برای آزادی و بازپس گیری خرمشهر از
دست دشمن بعثی ،جشنی تاریخی بگیرند .این روز بهانه خوبی است
تا با گفتوگو با پیش کسوتان آزادسازی خرمشهر ،ضمن مرور خاطرات
و ویژگیهای دفاع مقدس ،به ابهامات درباره جنگ تحمیلی که کم هم
نیستند ،پاسخ دهیم .سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی فرمانده
اسبق کل سپاه پاسداران و دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا در
امور نیروهای مسلح از جمله کهنه سربازانی است که همیشه خاطرات و
حرفهای نابی از دفاع مقدس و وضعیت ژئوپلیتیک و دفاعی کشورمان
دارد .در یک گفتوگوی یک ساعته با او از علت شروع جنگ و این که واقعا
کدام طرف مقصر بود ،پرسیدیم .از این که آیا مقامات کشور هم فرزندان
خود را به جنگ فرستادند ،سخن گفتیم و این که برای امیدآفرینی در
نسلی که جنگ را ندیده چه باید بکنیم .صحبت مان به بحثهای روز
هم کشیده شد .مشاور رهبر انقالب معتقد است در برجام آمریکا کاری
را که صدام کرد ،دوباره تکرار میکند و به برجام برمی گردد و درباره
سپاه تاکید دارد آمریکا با قراردادن سپاه در فهرست تروریسم اصول
بینالمللی را زیر پا گذاشته و این به ضرر خودش تمام خواهد شد .او که
سالها از نزدیک با مقام معظم رهبری روابط و تعامل داشته ،حرفهای
جالب و ناشنید های نیز از ایشان و زندگی شخصی رهبر انقالب نقل
میکند که شنیدنی است.

اویسیدرکنارصدام،شکلگرفتوهمهاینهااورا
تشویق میکردند تا به ایران حمله کند.

چرا خرمشهر که یکی از کلیدیترین
شهرهای کشور محسوب میشد ،به راحتی به
اشغالنیروهایبعثدرآمد؟اینکهگفتهمیشود
خرمشهر با خیانت عدهای اشغال شد ،درست
است یا مشکالت دیگری وجود داشت؟

واقعا خرمشهر و آبــادان شهرهای آبادی بودند و
زندگی در آن جا جریان داشت .رژیم عراق بیش
از هفت لشکر خودش را برای تصرف خوزستان
آماده کرده بود و حداقل چیزی که میخواستند
تصرف آبادان و خرمشهر و تسلط بر دو طرف اروند
رودبرایگرفتنیکساحلمناسبدرخلیجفارس
و بیشتر از آن گرفتن اهواز و دزفول و لغو قرارداد
 1975بود که بدون گرفتن خرمشهر و آبادان این
نقشه امکان اجرا نداشت .خرمشهر تا مرز عراق
در شلمچه فقط  17کیلومتر فاصله داشت .عراق
فکر میکرد  48ساعته خرمشهر را بگیرد ولی
با از جان گذشتگی مردم ،دانشجویان دانشگاه
افسری امام علی و حضور زنان و مردان خرمشهری
و آبادانی و بسیجیان و پاسداران 34 ،شبانه روز
مقاومت کردیم .برای درک بیشتر این زمان بهتر
است بدانید عراق وقتی به کویت حمله کرد از مرز
صفوان در شمال عراق تا مرکز کویت را که 130
کیلومتر میشود ،در کمتر از  7ساعت پیمود و به
مرکز کویت رسید و کویت  7ساعت هم دوام نیاورد
اما ما هشت سال دوام آوردیــم و پیروز شدیم .به
عقیده من هشت سال دفاع مقدس تضمین کننده
80سال دفاع و امنیت ایران بود .از نظر نظامی
ما آمادگی نداشتیم و از نظر اطالعاتی و آمادگی
عملیاتی ،دچار غافل گیری استراتژیک شدیم.
ما نمیدانستیم گرفتار یک جنگ بزرگ خواهیم
شد .زور عراق از نظر نظامی بر زور نیروهای نظامی
ما میچربید البته مقاومت شد اما بیش از آن دیگر
امکان نداشت .سرلشکر فالحی رئیس ستاد
مشترک ارتش ،فرمان عملیات صادر کرده بود اما
زور عراق بیشتر بود و ما هم آمادگی اطالعاتی در
سطح سیاسی و نظامی نداشتیم .عراقیها قبل از
جنگ  65میلیارد دالر ذخیره ارزی داشتند و 57
درصددرآمدناخالصشانرادرطولجنگاستفاده

نظامی کردند ولی ما فقط  12درصــد استفاده
کردیم .عراق بین  85تا 90میلیارد دالر از کویت
و عربستان و دیگران وام یا وام بالعوض گرفت .تا
سال  61که خرمشهر را آزاد کردیم قطعنامهها
میگفتندایجادوضعیتونمیگفتندعراقمتجاوز
است ولی دربــاره حمله عراق به کویت در همان
هفته اول ،عراق متجاوز اعالم شد و تحت ماده 42
فصل 7منشور سازمان ملل رفت در حالی که در
زمان جنگ ،فقط سوریه و لیبی دوست ما بودند.
برخی میگویند فرزندان مسئوالن
در جنگ نبودند و بچههای مــردم را به جنگ
فرستادند .مثالی دارید؟

بله .مقام معظم رهبری که رئیسجمهور ایران
بودند ،دو فرزند خودشان را به جبهه فرستادند.
یکی آقا مصطفی که من در کنار رودخانه دجله
ایشان را دیدم .تا ایشان را دیدم که باالی تپهای
بود ،گفتم بیا پایین که به محض پایین آمدن یک تیر
مستقیمباالیتپهخورد.گفتمآقامصطفیشمااگر
شهیدشویدمیگویندپسررئیسجمهورراکشتیم
و اگر اسیر شوی هم میگویند پسر رئیسجمهور را
گرفتیم.آقامجتبیپسردومرهبریراهمدرمهران
دیدم یعنی جنگی بود که دو پسر رئیسجمهور
در خطوط مقدم جبهه حضور داشتند ،آن هم با
لباس بسیجی نه پاسدار .در تاریخ نداریم که دو
فرزند پادشاهان و رهبران یک کشور در خط مقدم
جبههباشند.

وقــتــی جــنــگ شــــروع شــد و صــدام
پیشروی کــرد و خرمشهر را گــرفــت ،چقدر
احتمال میدادید زمانی بتوانید ارتش صدام را
از خاک ایران خارج کنید؟ چقدر امید به پیروزی
داشتید؟ به این دلیل میپرسم که االن و در این
شرایط سخت نیاز به امید مهمترین نیاز جامعه
ماست و شاید تجربه شما در آن شرایط بحرانی به
درد این روزهای کشور بخورد.

من از همان ماههای اول جنگ با  28سال سن
در کردستان میجنگیدم و دورههــای نظامی را
هم زمان شاه به عنوان افسر وظیفه تیپ هوابرد
شیراز گذرانده بودم .ما یک سری مبانی اعتقادی
و ایــدئــولــوژیــک داشتیم و آن چــه را کــه از قــرآن
میفهمیدیم و آن چه را که امــام به عنوان رهبر

انقالب اسالمی میگفت ،قبول داشتیم .ایشان
فرمود ما صدام را یک سیلی میزنیم که دیگر از
جایش بلند نشود .مبانی اعتقادی ما هم این بود
که جهاد و شهادت در راه خدا را یک امر واجب
میدانستیم .دولت و رئیسجمهور ما هم بعد از
فرار بنی صدر پشت جنگ بودند و حمایت کردند.
اتحاد و وحــدت ارتــش و سپاه به خصوص بعد از
خــرداد 60که بنی صدر عزل شد ،افزایش یافت
و زمانی که صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی
ارتش شد ،انسجام بسیار خوبی ایجادشد و حمایت
مردم را هم داشتیم .ما شبهای عید در سالهای
جنگ هیچ گاه در خانه هایمان نبودیم .بنده سه
فرزند دارم اما زمان به دنیا آمدن اینها من پیش
همسرم نبودم .شب عید داشتم یک کیسه آجیل را
باز میکردم که دیدم یک نامه مچاله شده در کیسه
آجیلاستکهنوشته«منزهراهستمپدرمتصادف
کرد و کشته شد ،من و برادرانم قالی بافی میکنیم
و این هدایا را برای شما فرستادیم و خواهش داریم
ما را کربال ببرید ».یک ملتی پشتیبان جنگ بود که
هم نیروی انسانی و جوان و هم تدارکات میداد.
فرماندهان لشکرهای عراقی روبه روی ما از 40
سال به باال بودند و فرماندهان ما همه زیر  30سال
و  25سال ولی فکر ما و طرح ریزیهای عملیاتی
ما از عراق بهتر بود و جنگ کالسیک را با قدرت
طرحریزیهای عملیاتی و اشراف اطالعاتی تبدیل
به جنگ انقالبی کردیم .قدرت فکری و روحی ما و
شجاعت ما ایرانیها مثال زدنی بود .عمق جبهه
ها ،روستاها ،مدارس و دانشگاهها بود36 .هزار
شهید دانش آموز و پنج هزار شهید دانشجو داریم
و بیشتر فرماندهان ما یا دانشجو بودند یا دانش
آموخته دانشگاه .این جوانهایی که وارد جنگ
و فرمانده شدند ،استعداد و علم و نبوغ داشتند.
شجاعت داشتند و از مردن هم نمیترسیدند .یکی
از علتهایی که فرماندهان ما زیاد شهید میشدند
بــرای این بود که فرماندهان ما در خط مقدم در
کنار بسیجیان میجنگیدند .اصوال بسیجیان تا
فرماندهپاسدارخودراکنارشاننمیدیدند،درست
نمیجنگیدند .در شب هم باید صدای فرمانده
خودشان را میشنیدند .ما در عملیات کربالی 5
دردیماه 1365چهارصدفرماندهشهیدداشتیم.
از فرمانده دسته تا فرمانده گردان و فرمانده لشکر.
از لشکر ثــارا ...کرمان به فرماندهی حاج قاسم
سلیمانی 14 ،فرمانده اش به شهادت رسیدند
البتههدفماپیروزیبودوهیچطرحریزیعملیاتی
نمیکردیم مگر این که به پیروزی آن اطمینان
داشتیم .اصولی که داشتیم این بود تا کمتر شهید
دهیموکمترزخمیداشتهباشیم.بیمارستانهای
خودمان را به خط مقدم برده بودیم تا در کمتر از یک
ساعت مجروح منتقل شود و سه الیه بتنی برای
دفاع از بیمارستانها داشتیم به شکلی که تیمهای
جراحی ما عمل قلب و مغز انجام میدادند .یک
ملتی ایستادند تا این جنگ پیروز شد.
رمز پیروزی در شرایط فعلی هم همین
ایستادگی و انسجام است؟

االن آرایش سیاسی دشمنان ما عوض شده است.
در جنگ ،شــوروی سابق پشت سر صدام بود اما
االن روسیه فعلی با ما همکاری و هماهنگی دارد و
در سوریه هم دیدیم که این همکاری باعث شکست
داعش و ائتالف آمریکا ،اروپا و سعودی شد .از نظر
وضعیت نظامی ما از ابتدا تا آخر جنگ وضعیت
خوبی نسبت به عــراق نداشتیم ولی االن وضع
بسیار بهتری داریم .االن از نظر اقتصادی هم وضع
بهتری داریم .سالهای اول جنگ فروش نفت ما
ساالنه  12میلیارد دالر بود اما عراق با میراژهای
فرانسوی جزیره خارک ما را زد و از سال  65به بعد
کمترازیکمیلیونبشکهنفتفروختیم،عربستان
صادراتش را بیشتر کرد و فــروش نفت ما به زیر
10میلیارد دالر در سال رسید و به  7میلیارد و
پایینتر هم رسید .یکی از دالیل پذیرفتن قطعنامه
 ،598وضعیتاقتصادیمابود،طوریشدهبودکه
تا یک هفته بیشتر گندم نداشتیم.
در شرایط امروز ،قبال مقام اول را در تحریم داشتیم
و االن روسیه اول شده ولی تولید ما نسبتا
خوب و جمعیت هم زیاد شده است .انسجام
ما خیلی خوب است و وضعیت اقتصادی هم
خوب میشود .االن روزی دو میلیون بشکه
نفت میفروشیم و پولهایی هم از خارج،
وارد میشود .من امــروز در 70سالگی به
مــردم عزیزمان میگویم که آینده را بسیار
روشن میبینم .یک مقدار سختی داریم و باید
همان مقاومت زمان جنگ را داشته باشیم
و یکی دو سال صبر کنیم تا دولت و وزیران
مستقرشوند.
بهتازگیدرصحبتیگفتیدآمریکا
سرانجام برجام را میپذیرد .ایــن حرف
در فضای سرد فعلی مذاکرات غلوآمیز به
نظر میرسد .تحلیل شما پشت این حرف
چیست؟

این ترامپ بود که از برجام خــارج شد مثل
صدام که قــرارداد  1975را پاره کرد و بعدا
در نامهای که به آقــای هاشمی رفسنجانی

نوشت گفت ما همه آن چه را که شما میخواستید
میدهیم .این {اتفاق}تکرار خواهد شد.
این پیش بینی است یا تحلیل یا خبر ؟

دنیای سیاست دنیا ژل ـهای است و ممکن است
اتفاقنیفتدزیرادردنیایسیاستبهصورتقطعی
نمیشود حرف زد .اوال رئیسجمهور آمریکا یک
رئیسجمهور ضعیف است و دو سال قبل شکافی
که در انتخابات ایجاد شد ،همچنان وجود دارد.
درون آمریکا یک شکاف طبقاتی و تنش سیاسی
بین جمهوری خواهان و دموکراتها هست .ثانیا
حمله روسیه به اوکراین و واکنش نشان ندادن ناتو
و آمریکایی ها ،نشان داد آمریکا ضعیف شده است
و االن اروپاییها احساس میکنند آمریکا از آنها
حمایت نمیکند .کشورهای عربی حاشیه خلیج
فارس و رژیم صهیونیستی هم همین حس را دارند
و به چین و روسیه گرایش پیدا میکنند .آمریکا
میلیاردها دالر سالح به اوکراین داد اما به زودی
اوکراین شرقی به صورت یک کشور مستقل شکل
میگیرد.تصورمنایناستکههمآمریکابهبرجام
نیاز دارد ،هم ما نیاز داریم و هم روندی که میبینیم
حمایت چین و روسیه از ماست که در معادالت
جهانی موثر است.

یکی از موانع اصلی در توقف مذاکرات
بــه ادعـــای طــرف مقابل مــوضــوع حضور سپاه
در فهرست ادعــایــی گــرو ههــای تروریستی
آمریکاست.نظرشمابهعنوانیکپاسدارقدیمی
و فرمانده اسبق سپاه چیست و چگونه میتوان
چنین موضوعی را حل کرد؟

اجازه بدهید این سوال را جواب ندهم ولی جزو
بزرگترین اشتباهات آمریکاییها از زمان ایجاد
سازمانهای بینالمللی تاکنون است چون تا
به حال سابقه نداشته نیروی مسلحی را که در
قانون اساسی یک کشور آمــده ،به عنوان یک
گــروه تروریستی مطرح کنند و سابقه نداشته
رئیسجمهوری مثل ترامپ دستور کشتن یک
فرمانده عالی رتبه کشور دیگری را در یک کشور
ثالث بدهد .اینها ساختارهای نظام بینالملل
را به هم میریزند و ایــن ساختارشکنی شامل
خود آمریکا هم خواهد شد .امروز ایران یک کشور
قدرتمند است و نظام سیاسی ایران قدرت دارد.
ما یک قدرت جهانی هستیم و صفحه نفوذ معنوی
ما در منطقه و جهان گسترش پیدا کرده و این را
آمریکاییها خوب میفهمند .از همه مهمتر این
که ملت ما ملتی مقاوم است .هر کشوری چنین
تحریمی داشت تاکنون از پا افتاده بود.

سوال آخر این که شما مشاور رهبری
درخصوص نیروهای مسلح هستید .روابــط و
تعاملشماباایشانچگونهاستوچگونهمشورت
میدهید؟درصورتامکانخاطراتیازاینروابط
و جزئیات بگویید.

حدود  15سال است که در حوزههای امنیتی و
دفاعی و این که بیشتر چه باید کرد ،راه حلهایی
به رهبر انقالب ارائه میدهم البته من دو صفحه
بیشتر نمینویسم و ایشان عنایتی دارند که ظرف
 48ساعت روی نظرات من به دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح یا
رئیسجمهور یا معاون اول دستور میدهند .من
غیر از این که هر ماه یک گردش کار میفرستم،
ساالنه هم یک گــزارش یک ساله خدمت ایشان
میفرستم و قبل از کرونا هر هفته یک شنبهها
خدمتایشانمیرسیدموهنگامنمازاگردستوری
داشتند،میگفتندیااگرپیشنهادیداشتمشفاهی
ارائه میکردم .ما حدودا 200کشور مستقل در
جهان داریــم و با علم رهبران و روســای جمهور و
پادشاهاناینکشورهارابارهبریخودمانمقایسه
کردم و دیدم رهبری خودمان از نظر علم ،دانایی،
خردمندی ،آینده نگری ،رئــوف و مهربان بودن
و شناختن محیط بینالمللی نظیر ندارند .یک
رهبر جامع ،شجاع ،متقی و حکیم .صحبتهای
ایشان را با صحبتهای بایدن یا پادشاهان اطراف
و حتی کشورهای قدرتمند مقایسه کنید .ایشان
به معنای واقعی دلسوز مردم هستند .زمانی که
فرمانده کل سپاه بــودم مالقات حضوری با آقا
داشــتــم .دیــدم گرفته هستند ،گفتند خــواب به
چشمم نمیآید .فرمودند چرا ما نمیتوانیم کاری
کنیم که هیچ کسی سر بی شام روی زمین نگذارد.
واقعا دلسوز ملت هستند و زندگی مردمی دارند.
چند وقت پیش که بیت بودم فرزند بزرگ ایشان
را دیــدم که میگفتند در آشپزخانه منزل پدر ما
میز و صندلی پالستیکی قراردارد .زمان جنگ که
رئیسجمهور بودند ،خدمت ایشان در منزلشان
رسیدم .بعد از نماز مغرب و عشا آقا فرمودند آقا
رحیم شام میمانید ،گفتم شام علما برکت دارد.
گفتند از بیرون سفارش بدهم یا هر چه در خانه
اســت ،میخورید؟ گفتم هر چه در خانه است
کفایت میکند .سفره راانداختند ،یک املت ساده
با مقداری سبزی خوردن ،شام رئیسجمهور ایران
بــود .قالیچهای در اتــاق ایشان وجــود داشــت که
تقریبا ریش ریش شده بود و این هم وضعیت خانه
رئیسجمهور بــود .فرزندانشان هم همین نوع
زندگی را دارند.

