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 مقدمه:

ا حد زیادی ی کنونی تاست که به دلیل کم توجهی به آن، برای نسل ها و تاریخی از فراز و نشیب های سیاسیتاریخ معاصر ایران  مملو 

آگاهی ها باعث آن شده است که گاه رخدادهای سیاسی در کشور رخ دهد که تحلیل آن و همین نا شنیده باقی مانده استناگفته و نا

 .غیر قابل پذیرش باشد گاه برای نسل های جدید سخت و دشوار و

ی سر بر آورده اند که برخی از آنها در طی تاریخ به روند تاریخ و شخصیت هایی رجالی گاه ،ی تاریخیدر میان این فراز و نشیب ها

 پیوسته اند و صرفا نامی از آنها در گوشه ای از تاریخ باقی مانده است و برخی از آنان نیز همچنان در قید حیات هستند و در سپهر سیاسی

 ایران اسالمی نقشی کالن را ایفا می کنند.

یس جمهور جمهوری اسالمی هفتمین رئ ،حسن روحانی دکتر یکی از این چهره های سرشناس و موثر قطعا حجت االسالم و المسلمین

ال است و با این ح در دوره حکومت جمهوری اسالمی ایرن چشم گیری عالیت های سیاسی، امنیتیایران می باشد که دارای سابقه ف

فته و منتشر ، کمتر مطلبی گانقالب اسالمی بر عهده داشته است و مسئولیت هایی که به خصوص پس از پیروزی وی پیرامون سرگذشت

 .(  می باشند1396حال آن که ایشان همواره از چهره های موثر در طول تاریخ انقالب اسالمی ایران تاکنون ) سال  .تشده اس

هفتمین رئیس جمهور ایران می باشد که سابقه فعالیت های سیاسی و اجتماعی وی به  ]فریدون[ حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی

 .از جمله افرادی بوده است که در متن حوادث سیاسی کشور از آن دوره قرار داشته استو همواره  شمسی باز می گردد 40دهه 

شد و پس از آن به فعالیت های سیاسی و اجتماعی  دوره نوجوانی وارد حوزه علمیه وی اصالتی سرخه ای از توابع استان سمنان دارد که در

 روی آورد. 

و قم بود و سخنرانی وی در مراسم گرامیداشت مرحوم آیت اهلل سید مصطفی خمینی از جمله وعاظ مشهور سیاسی در تهران  50در دهه 

 در میان سیاسیون انقالبی در آن ایام رساند. و چشمگیر وی را به شهرتی وسیع ،56در سال )فرزند ارشد امام خمینی)ره((

 تیم سروش و طیفی از ملی گراها و اعضای نهضکرد و با چهره هایی همانند دکتر عبدالکر وره ای در کشور انگلستان زندگیوی در د

و در کنار امام )ره( حضور  به آن دهکده رفت ، . در زمان حضور امام خمینی)ره( در فرانسه و در دهکده نوفلوشاتوآزادی مراوده داشت

رار ث سیاسی انقالب اسالمی قو پس از بازگشت امام )ره( به ایران، وی نیز با تاخیر چند روزه به ایران بازگشت و در متن حواد داشت

، مناصب مهمی از جمله نماینده دوره اول تا پنجم مجلس 1357بهمن  22گرفت و در دوره استقرار حاکمیت جمهوری اسالمی پس از 

مجلس در مجالس چهارم و پنجم، عضویت در حزب جمهوری اسالمی، ریاست کمیسیون دفاع در مجالس  یشورای اسالمی، نائب رئیس

، رئیس مرکز پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع 1384تا  1368وم و سوم، دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال اول و د

است که جناب آقای  بوده تشخیص مصلحت نظام و در نهایت هفتمین رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران از جمله سمت های مهمی

 .بر عهده داشته است بدر سال های بعد از انقال آن ها را،روحانی 

 



3 
 

در کنار روایت های رسمی که شخص جناب آقای روحانی از خود ارائه کرده اند تا   پژوهش خالصه شده حاضر تالش بر این بوده در

اشاره شده  1358و صرفا به دوره زندگی ایشان تا سال منتشر شده  و در کتاب زندگی نامه ایشان که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی

 ، روایت های مختلف دیگری نیز درباره زندگی و حیات سیاسی و غیر سیاسی ایشان اشاره شود. ستا

تالش شده است به این فراز و نشیب ها در هم قطعا حیات رجال سیاسی ایران دارای فراز و نشیب های فراوانی است که در اثر حاضر 

از جمله این موارد سابقه انقالبی گری آقای روحانی  اشاره شود. دقیقبه صورت مستند و  روحانیحسن حیات سیاسی جناب آقای دکتر 

 در سال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی و بعدها اقامت ایشان در کشور انگلستان می باشد.

که در آن مقطع است  60بخش دوم، فعالیت های سیاسی و امنیتی ایشان در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی با نگاه ویژه به دهه 

و همچنین مدیریت  1365حسن روحانی نماینده مجالس اول و دوم و سوم بود و در مذاکرات حساس با مک فارلین و امیرام نیر در سال 

پدافند هوایی کشور حضور جدی و مهم داشت. روحانی در آن سال ها و سال های بعد از مشاورین امین و مورد اعتماد هاشمی رفسنجانی 

مین مسائل باعث می شود تا بتوان تمرکز بیشتر بر بازخوانی فعالیت ها و تفکرات روحانی داشت که در فصول مربوط سعی شده بود و ه

 است همین اتفاق رخ دهد.

به روایت های دست اولی همچون خاطرات رسمی خود ایشان و خاطرات دیگر افراد مشهور در تاریخ انقالب تالش شده  در این پژوهش

مانند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، آیت اهلل مهدوی کنی، حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری و ... استناد شود تا اثر حاضر اسالمی ه

 .کرد نتوان به آن وارداثری سیاسی خواهد بود اثری مستند و دارای سندیت کافی و مقبول باشد تا کمتر خدشه ای سوای از اینکه 

یل انتشار در فضای مجازی، به صورت جزوه مختصر و در فصول پشت سر هم به مخاطبین عرضه می شود این اثر در حال حاضر و به دل

فصل و  10از  و در بیشو امیدوارم در آینده نزدیک با سر و شکل گرفتن مناسب و اضافه کردن مطالب دیگر، به صورت کتابی مفصل 

 به عالقمندان عرضه شود.صفحه  400در حدود 

فضای  نشر در اینجانب را یاری کرده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم اثر پیش رو پس از این پژوهشامی عزیزانی که در در ادامه از تم

 در اختیار اندآراسته شود و بتو نیز به زیور طبع کاملتر شده و در صورت امکان یافتن ،گرفتن بازخوردها و اصالح برخی از موارد مجازی و

 د، انشااهلل. عالقمندان قرار بگیر

ر دالاقل  ،مشاهده برخی موانعو در سال های اخیر برخی از رویکردهای وزارت ارشاد  مشاهدهبا که این مساله  قابل توجه استالبته  

 به نظر می رسد.و دور از انتظار کوتاه مدت کمی غریب 

 

 مهدی دزفولی                                                                                                                                                                               

 1396ماه  اردیبهشت
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 تولد در حاشیه کویر

وی پیرامون تولد خود و تفاوت تاریخی که در  زاده شد. مناناستان سدر  شهرستان سرخهدر  1327در سال  [روحانی] فریدون حسن

 شناسنامه و دیگر اسناد رسمی وی درباره تاریخ تولدش وجود دارد می گوید:

هجری  1368الحرام هجری شمسی هستم که این تاریخ با دهم محرم 1327آبان  21ای که در اختیار من است، متولد طبق شناسنامه "

ربارۀ تاریخ دقیق تولدم از مادرم سوال کردم که آیا تولد من در روز عاشورا بوده است؟ ایشان گفتند: نه، در شب قمری منطبق است. د

لد را ای من با تاریخ تولد واقعی من منطبق نیست. در واقع تاریخ توبیست و هشتم ماه صفر بوده، لذا متوجه شدم که تاریخ تولد شناسنامه

صفر  28اند. طبق نظر مادرم که قاعدتا نظر او دقیق است، من صبح روز تر از تولد واقعی ثبت کردهزوددر شناسنامه چهل و هشت روز 

 4:30گوید موقع اذان صبح و حدود ساعت متولد شدم. مادرم می 1948دسامبر  30و برابر با  1327دی  9قمری، مطابق با پنجشنبه  1368

 1".اممتولد شده

که هر دو در  شده بودندصاحب یک پسر و یک دختر  ،پیش از تولد حسن (سکینه پیوندیداهلل فریدون و اس ) حسن روحانی پدر و مادر

و در واقع حسن اولین فرزند آن ها بود که توانست به حیات خود ادامه دهد و به سرنوشت خواهر و برادر پیش از  کودکی درگذشتند

 .خود دچار نشود

و  2محسوب می شد در آن منطقه  اهلل بروجردیآیتمغازه داشت و نماینده  بازار سمناندر د که بوحاج اسداهلل فریدون مرحوم پدر وی  

  بدرود حیات گفت. 1394بر اثر بیماری و کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد. مادر وی نیز در فروردین ماه سال  1390در سال 

که در سال های پیش از  حسن روحانی استتنها برادر  حسین فریدونتر از خود دارد. و سه خواهر کوچکیک برادر حسن روحانی 

ارزاتی چشم گیری ثبت نشده است اما در ماه های پس از پیروزی انقالب اسالمی به حزب پیروزی انقالب اسالمی از وی فعالیت های مب

)  یصمد رفاقت نزدیکی با محمد رضا کالهیو  حضور یافت جمهوری اسالمی پیوست و در دفتر مرکزی حزب در سرچشمه تهران

و پس از آن فرماندار نیشابور در سال های بعد  نحسین فریدو 3عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری( و علیرضا نادعلی پیدا کرد.

ایران در مالزی شد و چند سال هم از سفرای ایران در سازمان با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی، سفیر ، سپس شدفرماندار کرج 

و در دوران ریاست برادرش در شورای عالی امنیت ملی، مدتی نیز در این شورا  شد وزیر امور خارجهملل متحد بود و سپس مشاور 

 مشغول به فعالیت بود.

بنا به گفته   .و در قید حیات می باشند هر سه ازدواج کرده که طوبی، فاطمه و طاهره نام دارند نیز به ترتیب حسن روحانی سه خواهر

حسن روحانی وی از یازده سالگی با کار در دوره تابستان با کشاورزی و قالیبافی مخارج تحصیلش را تأمین حجت االسالم و المسلمین 

 .کردمی

                                                           
 3، صفحه 1388خاطرات حسن روحانی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول تیرماه  1 

   5همان، صفحه  2 

 صاحبه نگارنده با علیرضا نادعلیم 3 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
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 تغییر نام خانوادگی

شده است، علل تغییر نام خانوادگی منتشر  1388 سال در تیر ماه ب اسالمیکه توسط مرکز اسناد انقال خود روحانی در کتاب خاطراتنام 

 1. دهدخود را از فریدون به روحانی چنین شرح می

قبال  ر کهطوهمان من خانوادگی نام. کنم اشاره« روحانی» به« فریدون»از  خودم خانوادگی تغییر نام چگونگی به است در اینجا مناسب"

وارد  1340 در سال . وقتیاست شده ثبت فامیل نام همین و برادرم ، خواهرانپدرم نیز در شناسنامه اکنونبود و هم« فریدون»، کردم رهاشا

بخوانند؟!  یدوناهلل فرشما را آیت اهلل شدید، مردمآیت گفتند: فردا کهگرفتند و میایراد می من خانوادگینام به طلبه ، دوستانشدم قم

 را مناسب« فریدون» خانوادگینام هم از دوستان را تغییر دهید. برخی و باید آن شما نیست آینده فعالیت مناسب فامیل نام اصال این

شوند، نمی ، خواندهستا شده آنها ثبت شناسنامهدر  که فامیلی نام به دارند، یعنی خانوادگی نام دوها از طلبه گفتند: بسیاریدانستند و میمی

 ایشان ر کسیکمت ولی است« زادهدانش»، اهلل مؤمنآیت فامیل اند. مثالً نامشده معروف نام آن به شود کهدیگر یاد می با نامی از آنان بلکه

« اردشیر الریجانی»، آملیهاشم اهلل شیخآیت مرحوم فامیلی بود. نام« فیض»، شکینیاهلل مآیت خانوادگینام شناسد. همچنینمی نام این را به

 کردم مشورت مختلف . لذا با دوستانندهم تغییری در شناسنامه ولی تغییر بدهم خود را در حوزه فامیل نام گرفتم تصمیم بود. در نهایت

 یا« امامی» و دیگری کنم انتخاب« اسالمی»خود را  خانوادگی کرد نامپیشنهاد می مثالً یکی  .کنم خابانت مناسبی فامیل نام تا بتوانم

 کرد. می را مطرح« تشیعی»

 همین هب پس و از آن دادم سور هم اصرار دوستان و به خود برگزیدم را برای« روحانی» نام کرد تا در نهایترا پیشنهاد می نامی هر کس

 رانتز ثبتپ داخل را هم« فریدون» عنوان مدتی برای شد ولی ثبت جدید من نیز نام مراجع و دفتر شهریه . در دفتر مدرسهشدم معروف نام

 .شناختندمی« وحانیر حسن» اسم مرا به شد و دیگر همه فراموش فامیل نام شد و آن برچیده تدریج به هم این کردند کهمی

 مثال . برایمکن استفاده نام از این در مواقعی توانستمو می داشت خود فوایدی بود و این« فریدون»هنوز  من ایشناسنامه ، نامبا وجود این 

یختند ما ر خانه به بعد، مأموران چند شب و بعد که شدم از کشور خارج فریدون نام شود با همین متوجه ساواك آنکه، بی1357 در سال

د و بو کرده زدهرا شگفت امر ساواك . ایننیستم در ایران فهمیدند من وجو کردند، تازهها پرسزدند و از همسایه هم چیز را به و همه

 ، همانتهران دانشگاه فریدون دانشجوی حسن که انستدنمی نیز کسی . در دانشگاهامشده از کشور خارج دانستند چگونهنمی مأمورانش

 عنوان به« فریدون» خانوادگی از نام شاه با رژیم مبارزه هایدر سال گونهرود. بدینها منبر میو شهرستان در تهران که است روحانی حسن

 .بمانم در امان مأموران از تعقیب طریق ز اینا مختلف در مقاطع و توانستم بردم بهره بسیار خوبی پوشش

را  خودم خانوادگینام دیدم ، مناسبشدم اول دوره اسالمی شورای وارد مجلس سمنان مردم نماینده عنوان به که ، زمانیاز انقالب پس

 ثبت نم در شناسنامه طور رسمی به« روحانی» خانوادگیو نام کردم امیلف تغییر نام تقاضای 1360 و لذا در سال تغییر دهم هم در شناسنامه

 2 ".شد

                                                           
 39تهران، صفحه  1388خاطرات حسن روحانی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول،  1 

  همان، صفحه 2 
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شان  خانوادگیهمه فامیل آقای روحانی، نام»دهد: طور توضیح میاین ویدرباره  هم روحانی حسن رشوهر خواه« حسن نجار»تر یشپ

وادگی، خودش یک اسم است و به این خاطر که در دوران مبارزات علیه خانفریدون است. منتها خود آقای دکتر به خاطر اینکه این نام

ی اصلی وی خانوادگشان را به روحانی تغییر دادند. اما نامخانوادگیرژیم پهلوی، با اسم مستعار باالی منبر بروند و سخنرانی کنند، نام

 .«فریدون است

ها و بستگان طور که همسایهخانوادگی خود را تغییر داده است. آناالسالم دکتر روحانی هم، نامجالب این جاست که همسر حجت

بوده است. اما پس از ازدواج با « عربی» و نام خانوادگی همسر روحانی می باشندگویند، او و همسرش پسرخاله و دخترخاله روحانی می

 1.تغییر داده است «روحانی» به را خود خانوادگینام دکتر روحانی، او هم 

 روی انسمن یعلمیه یدر حوزه دینی علوم مقدمات تحصیل خود، به پدر و تمایل خواست به دبستان یدوره از اتمام پسحانی حسن رو

( )رهخمینی او با امام بود و از طریق سمنانی حائری و عالمه نجات االسالمحجت خصوصاساتید خود، به ، او مجذوبدوران آورد. در این

 .بود، آشنا گردید قم علمیه یهحوز یواال مرتبه از مدرِّسین هنگام در آن که

 سالگی به قم رفته و وارد حوزه علمیه این شهر شد. 13را در همان منطقه تولد خود ادامه داد و در سن  دبستانحسن روحانی سال های 

 زا چند تنی همکاری و بهشتی دکتر مدیریت با سال همان از که شد ایمدرسه وارد ،اقبالی خوش از و شد مق عازم ،1340 تابستان در 

 گلیسیو ان فارسی زبان ، ادبیاتحوزوی بر دروس افزون مدرسه بود و طالب جرا درآمدها به آن در نوینی درسی یبرنامه ،حوزه فضالی

 دروس مختلف ، مراحلجدید آموزش هایاز شیوه گذراندند و با استفادهباید می مواد درسی عنوانرا نیز به اسالم و تاریخ و ریاضیات

 کردند.می را طی حوزوی

سال های ورود وی به قم همزمان با رحلت آیت اهلل بروجردی و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی در ایران بود. وی در دوره ای وارد قم 

 مسلم شیعه مرحوم شده بود و تشتت درباره مرجعیت بعدی فراگیر شده بود.شد که یگانه مرجع 

برخی ها مرحوم آیت اهلل گلپایگانی را مرجع بعد می دانستند، برخی مرحوم آیت اهلل شریعتمداری و نجفی مرعشی را و برخی دیگر 

 فی می کردند.مرجعیت را در عراق می جستند و مرحوم آیت اهلل حکیم را به عنوان مرجع جدید معر

حسن روحانی آنگونه که خود در کتاب خاطراتش می گوید از همان سال های نخست با نام امام )ره( آشنا شد و پس از شروع نهضت 

 امام علیه رژیم شاه، او نیز وارد فعالیت های نهضت شد.

دستگیر و  1341بار در سال ، نخستینکرده بودسالگی آغاز  14و  13که در همان سنین  به سبب مبارزات علنی علیه رژیم پهلویروحانی 

  . بار دستگیر و زندانی شد 20به زندان افتاد و به دلیل استمرار مبارزات تا پیروزی انقالب اسالمی بیش از 

                                                           
 ، صفحه دوم1392تیرماه  4روزنامه وطن امروز،  1 



8 
 

و  تخود فرا گرف شخصی را نیز با تالش دبیرستانی ، دروسحوزوی هایو دیگر دانش و اصول بر فقه ، عالوهدر قم اقامت هایدر سال

 .یافت راه دانشگاه به 1348یعنی در سال  بعد شد و سال متوسطه دیپلم دریافت به ، موفق1347در شهریور 

 

 و ورود به دانشگاه اقامت در تهران

 
 

شرایط جدیدی در  برگزار شد که پایان دوره تجرد و شروع زندگی خانوادگی و 1348شهریور ماه  15مراسم ازدواج حسن روحانی در 

 زندگی وی بود.

 وی درباره آن دوران و شرایط خود می گوید:

 

یکی دو روز پس از مراسم ازدواج، نتایج کنکور دانشگاه تهران اعالم شد و یکی از اقوام، روزنامه عصر )اطالعات( را برایم آورد که  "

انتخاب اولم بود، یعنی حقوق قضایی قبول شده بودم. بیست تومان نام من هم در میان قبول شدگان بود، خوشحال شدم که در رشته ای که 

هم به عنوان شیرینی قبولی به آورنده ی روزنامه دادم. در آن زمان بیست تومانی شیرینی خوبی بود. در اواخر شهریور ماه برای شروع 

هران آمدم، ولی به ناچار همسرم در سرخه در خانه درس حوزه به قم رفتم و سپس در اوایل مهرماه برای ثبت نام در دانشگاه از قم به ت

 پدرم سکونت داشت.

اجاره خانه در  ینه یپس از نام نویسی در دانشگاه، ابتدا به فکر اقامت در تهران بودم. اما پس از مراجعه به چند بنگاه دریافتم پرداخت هز

بین تهران و قم در رفت و آمد باشم. از این رو به سرخه رفتم مد من سازگار نیست و بهتر است محل سکونت من قم باشد و تهران با درآ

و از همسرم خواستم حداقل برای چند ماه در خانه ی پدرم بماند و خود به تهران بازگشتم. در تهران به چند مدرسه مانند مدرسه مروی و 

د امام فعلی( بود، بگیرم تا در شب هایی مسجدرسه ی صدر که در جنب مسجد شاه )صدر سر زدم و در نهایت توانستم حجره ای در م

 "که در تهران به سر می برم، جایی برای اقامت داشته باشم. در قم هم که از حجره ی خودم در مدرسه ی مهدیه استفاده می کردم.

و  ذشتدرگدر حادثه ای مشکوك  1376دختر است که یکی از پسران وی )محمد روحانی( در سال  2پسر و  3دارای حسن روحانی 

 . حرم امام خمینی)ره( مدفون شددر اطراف 

دار همسر روحانی، صاحبه عربی خانه 1.شغول می باشدزندگی متحصیل و ازدواج کرده و به   اتریشدر  نیز یکی از دختران حسن روحانی

 .و از وی اطالعات خاصی در دسترس نمی باشد و به فعالیت سیاسی و یا اجتماعی چندانی مشغول نیستاست 

 پرحاشیه حسن روحانیو مدرک تحصیالت 

ال ها سو و توانست در رشته حقوق به تحصیل بپردازد راه یافت  دانشگاه تهرانبه  1348در سال  تحصیالت حوزویهمزمان با  روحانی

که سال ها بعد و در حالیحسن روحانی .  نامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد دانش 1351در سال بعد 

                                                           
با دختر خود جنجال هایی را در برخی از رسانه ها به همراه  همزمان با اوج گیری مذاکرات هسته ای، حضور حسن روحانی در اتریش به بهانه دیدار 1391سال  1 

 داشت. گفته می شد در کنار سفر روحانی به اتریش وی برخی دیدارها با مسئوالن اروپایی و آژانس بین المللی هسته ای در اتریش داشت.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 حقوق عمومیدر رشته  (M.Phil) ، مدرك کارشناسی ارشد! بریتانیابا ادامه تحصیل در مسئولیت های مهم و کالنی را بر عهده داشت، 

به تاریخ  دانشگاه کلدونین گالسگورا از  حقوق اساسیدر رشته  (Ph.D) و دانشنامه دکتری( 1374–1373میالدی ) 1995به تاریخ 

   .دریافت کرد( 1377–1376میالدی ) 1998

 د.وکیل پایه یک دادگستری ش 1386٫08٫01مرکز در تاریخ  کانون وکالی دادگستریوی با کسب پروانه وکالت از 

 وارد شد ، پیرامون اصالت مدرك تحصیلی وی شبهاتی1392در خرداد سال  اما پس از انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری 

. اینکه وی چرا در تمامی دوران بعد از پیروزی انقالب تا دهه هفتاد که مدرك دکترای خود را کسب کرد، به عنوان دکتر که جدی بود

 رك وی به چه میزان است؟روحانی خطاب می شد و اصالت مد

که براساس استعالم  1کرده مطرح را هاییزنی هگمان روحانی حسن دکتری مدركواچ، درباره الکشنگاه ایران، وب1391بهمن  8و  5در 

تحصیل کرده که  دانشگاه کلدونین گالسگودر « فریدون»قبلی خود  نام خانوادگیباشد، در حالی که روحانی با می دانشگاه گالسگواز 

  .دانشگاه دیگری است

 Hassan اش )حسن فریدون، در اخبار آرشیوی، نام حسن روحانی با فامیلی قبلی(The Herald)  اسکاتلند هرالدگاه در وب

Feridon) نام پدر حسن روحانی، اسداهلل فریدون و برادرش  .شودآموختگان دانشگاه کلدونین گالسگو دیده میای دانشدر لیست دوره

 .تاس حسین فریدون

واچ در پاسخ به ایمیل مرکز تحقیقات استراتژیک، ضمن اعالم نام صحیح دانشگاه، الکشن، ایران1392اردیبهشت  26در تاریخ 

گاه آن مرکز ارائه داده و مدعی شد که تحقیق و بررسی آنها موجب شده تا بیوگرافی رسمی حسن روحانی در هایی را از وبنماگرفت

  2د.روز از دریافت توضیحات و اعتراض آن مرکز منتشر کر 32واچ، این مطلب را با گذشت الکشن. ایرانگاه آن مرکز تصحیح شودوب

ه ک ، دانشگاه کلدونین گالسگو رسماً ویدئویی را از لحظه اهدای مدرك دکترای تخصصی به روحانی منتشر کرد1392تیر  27در تاریخ 

اخذ کرده بود اما با این حال حسن روحانی از سال های ابتدایی انقالب اسالمی مدرك دکتری خود را  1997نشان می داد وی در سال 

را برای خود برگزیده بود و حتی در خاطرات هاشمی رفسنجانی، روزنامه های رسمی، نایب رئیس « دکتر حسن روحانی» همواره نام 

ه است و حقوق وی گویا بر اساس مدرك دکترا مجلس شورای اسالمی در مجالس چهارم و پنجم نام دکتر برای وی استعمال می شد

 پرداخت می شده است.

                                                           
1 . Iran Election Watch«Potential Candidate Series: Hassan Rowhani»     ،2013, 24January  

. Iran Election Watchmic Past»Investigating Presidential Prospect Rowhani's Acade ،January 27, 2013 

 2 . Iran Election cial bio for presidential candidate»Iran Election Watch investigation leads to correction of offi
Watch ،May 16, 2013 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
http://iranelectionwatch.com/potential-candidate-series-hassan-rowhani
http://iranelectionwatch.com/investigating-presidential-prospect-rowhanis-academic-past/
http://iranelectionwatch.com/iran-election-watch-investigation-leads-to-correction-of-official-bio-for-presidential-candidate/
http://iranelectionwatch.com/iran-election-watch-investigation-leads-to-correction-of-official-bio-for-presidential-candidate/
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 سی فارسیبیبی اب ایمصاحبه در –استبوده روحانی حسن استاد که–، استاد سابق دانشگاه کلدونین گالسکو سید حسن امینپروفسور 

، «هایی از پروپزال آقای روحانی از روی نوشته دیگری کپی شدهخشدر اینترنت گفته شده ب»در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید 

 :پاسخ داد

ن به باشه و من چنین چیزی اصالً نشنیدم؛ برای این که، ای قطعاً این مسله دروغ است که پروپزال ایشون از روی نوشته دیگری کپی شده» 

قیقات ییرات وسیعی من در چند نوبت انجام دادم تا مقبول کمیسیون تحشده بوسیله ایشون بود که با تغنوعی نتیجه و حاصل پروپزال ارائه

 1« د.عالی دانشگاه قرار بگیر

از  58حسن روحانی{ در سال »}ای با حسن روحانی مدعی شد: و در مقدمه مصاحبه 1358اسفند  19در  روزنامه جمهوری اسالمی

اسفند  1358ام 22و  21، 19بعد از این گفتگو نام وی در لیست انتخاباتی «. ! دکترا گرفت ،شناسی حقوقیدر رشته جامع دانشگاه لندن

دون دکتر حسن فری»به « حسن فریدون )روحانی(»برای انتخابات مجلس اول، برخالف یکم تا هجدهم اسفند از  حزب جمهوری اسالمی

ای اسالمی، رشده در معرفی نمایندگان مجلس اول، مندرج در سایت رسمی مجلس شوتغییر یافت. بعالوه براساس مدارك ثبت« )روحانی(

 .معرفی شده بود حقوقروحانی دارای مدرك دکترای 

 30از  مشخص شد بیش توسط عده ای از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا، با بررسی پروپوزال دکتری حسن روحانی 1395مجددا در سال 

صد این پروپوزال کپی برداری از روی یک متن دفاعیه دکترا با همان موضوع رساله دکترا حسن روحانی می باشد که در اصل این در

 یک سرقت علمی بوده و اصالت مدرك حسن روحانی را زیر سوال می برد.

 همسر حسن روحانی

وده که بوس بمینی دنیا آمده و پدرش عبدالعظیم عربی رانندهمذهبی و سنتی به  ی سمنان در یک خانوادهدر سرخه 1333صاحبه در سال 

 ه، جمیله و ربابه و چهار برادر به ناماو که فرزند اول خانواده است، دارای سه خواهر به نام سعید . کرده استبین سرخه و سمنان تردد می

، د، مقداری زمیندانگ منزل مسکونی پدر و مادر دامادو »با مهریه  1347سالش بود که در سال 14 .،عباس و مسعود است، حسین حسن

  .اش حسن روحانی درآمدساله 20ی به عقد پسرخاله« آب و چند مثقال طال

 

حاصل ازدواج صاحبه و حسن که به پیشنهاد پدر  .در یک فضای سنتی و مذهبی برگزار کردند 1348مراسم ازدواجشان را در شهریور 

که داغدار  عربی)روحانی( صاحبه .پنج فرزند )سه دختر و دو پسر( است ی زوجین )روشن پیوندی( انجام شددایروحانی و با وساطت زن

 . است دار نقش ایفا کردهها بیشتر در قالب یک بانوی خانهاست، در طول این سال بوده فوت نابهنگام یکی از پسرانش

 

 اما از وی اطالعات بیشتری در اختیار نمی باشد.کند حضور پیدا میی مراسم رسمی جمهور بودن در برخاو به اقتضای همسر رئیس

                                                           
مصاحبه با بی بی سی فارسی  1 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/08/130802_hassan_amin_rouhani_radio.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persi

an/iran/2013/08/130802_hassan_amin_rouhani_radio.shtml 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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 روحانی و سخنرانی های انقالبی

 

کر تهیه به فبعد از پایان خدمت سربازی و بازگشت به تهران، پیش از هر کاری "آنگونه که حسن روحانی در خاطرات خود می گوید: 

 "ی مسکن و حتی االمکان خرید یک خانه ی کوچک بودم.

 

وی همچنین در بخش دیگری از خاطرات خود پیرامون سخنرانی هایش در شهرهای مختلف و استقبال از این سخنرانی ها و آشنایی با 

 روحانیون مشهور هر شهر می گوید:

 شهربانی ، توسطخود در تویسرکان سفر تبلیغی روزگار، در اولین و از قضای مدو منبر را آغاز کر کار سخنرانی سالگی از شانزده "

 و همچنان مافتبرت سر و قضاوت در دادگستری ، از فعالیتتهران از دانشگاه قحقو لیسانس اخذ مدرك رغم . بهمشد دستگیر و بازداشت

 و سیاسی دینی کشور در مجامع سخنرانان از مشهورترین یکی 1357تا  1354 هایدر سال که ایگونه ؛ بهمداد و منبر ادامه کار تبلیغ به

 ".مشدمی شناخته

 وی همچنین در بخش دیگری از خاطرات خود و ارتباط گرفتن با روحانیون انقالبی و سخنرانی های پر شور خود می گوید:

چند شب در مجلس سخنرانی من شرکت کرد و پس از آن  اصفهانی آیت اهلل طاهری ، که برای اولین بار به اصفهان رفتم،1355در سال "

نیز، در دو سفر دیگری که به اصفهان رفتم، برنامه ی سخنرانی و منبر خود را در آن ایام تعطیل می کرد و برنامه ی سخنرانی من را به 

 اطالع همگان می رساند و خود نیز در مجلس و پای منبرمن حاضر می شد.

در سفر اول به اصفهان، ده شب درباره ی ابعاد توحید صحبت کردم که مورد استقبال مردم به ویژه جوانان قرار گرفت و جمعیت زیادی 

برای شنیدن آن سخنرانی ها در آن مجلس اجتماع می کردند. در طی این ده شب با بسیاری از جوانان انقالبی و پرشور اصفهان آشنا شدم 

توانستم به این دعوت پاسخ مثبت دهم  1356قول دادم که برای ده شب دیگر به اصفهان بروم. در خرداد سال بعد، یعنی  و به اصرار آنان

و لذا عازم اصفهان شدم. چند روز پس از ورود من به اصفهان، خبر فوت مرحوم دکتر شریعتی در انگلستان به ما رسید و البته شهرت یافته 

 د تن از انقالبیون از جمله آیت اهللهار به منزلی دعوت شده بودم که چنرده است. فردای همان روز برای نابود که ساواك وی را شهید ک

تر شریعتی و ویژگی های ایشان و موضوع مرگ ی دک طاهری و پرورش نیز در آنجا حضور داشتند. در آن جلسه بحث مفصلی درباره

ی سخت طرفدار مرحوم شریعتی بودند و حتی انتقادات من را نسبت به برخی ایشان مطرح شد. دوستان اصفهانی به خصوص آقای طاهر

 از آرا و نظرات ایشان بر نمی تافتند.

خالصه پس از صحبت های فراوان به من پیشنهاد کردند که بحث آن شب خود را به مرحوم شریعتی اختصاص دهم. من پیشنهاد آنها را 

حوم شریعتی اختصاص دادم و درباره ی نگرش وی به اسالم و خدمات او صحبت کردم. در منبر آن شب را به ویژگی های مر پذیرفتم و

ضمن انتقاداتی نیز نسبت به برخی از برداشت های ایشان نسبت به مباحث اسالمی مطرح کردم. آن شب، جمعیت، فوق العاده بود و حتی 

ذا بعد از سخنرانی از من گله کرد و دستگیری احتمالی خود صاحب مجلس نیز از طرح مطالب و کثرت جمعیت به هراس افتاده بود و ل
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را مطرح کرد که به او دلداری دادم و گفتم اگر مساله ای پیش بیاید، من مسئول هستم و به تو کاری نخواهند داشت. از سوی دیگر 

 "دوستان و طرفداران مرحوم دکتر شریعتی از نقد ایشان گله مند بودند.

با روحانیون مشهورتر انقالبی آن ایام همانند آیت اهلل هاشمی  40خاطرات خود نیز می گوید، در اواخر دهه آنگونه که روحانی در 

رفسنجانی، آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل مطهری آشنا شد و همین آشنائیت ها باعث ارتقاء جایگاه روحانی در میان روحانیون حامی 

برخی از سخنرانی های خود در اصفهان و گلپایگان با برخی از خانواده های روحانی همانند امام)ره( در آن ایام شد. حتی وی به دلیل 

برخی از  که باعث رخدادن آیت اهلل محمد گلپایگانی) پدر حجت االسالم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری( آشنا شد

و همین مسائل باعث امین محسوب شدن روحانی برای روحانیون  ك(مسائل برای وی در آن سال ها شد )همانند فرار کردن از دست ساوا

 دیگر شد.

 از سوی که بزرگداشتی در مجلس روحانی االسالم، حجت1356 آبان در اول خمینی سیدمصطفی اهلل حاجآیت یغریبانه از رحلت پس

 رایکرد و ب سخنرانی مطهری اهلل مرتضیآیت دعوت ار شد، بهبرگز تهران مبارز در مسجد ارك هایو شخصیت از روحانیون جمعی

 خود نیز در همان کنند و استفاده خمینی اهلل العظمیآیت برای« امام» و لقب ، از عنوانهمگان پیشنهاد نمود که سخنرانی بار در این نخستین

 که رفتسراسر کشور قرار گ و انقالبیون جوانان مورد توجه قدری به سخنرانی د. اینیاد کر خمینیامام با عنوان اهلل خمینیاز آیت مجلس

ر مانند اروپا و آمریکا منتشر شد و د جهان نقاط در اقصی کشور بلکه تنها در داخل نه چند هفته ظرف سخنرانی نوار این هزار نسخه ده

 .قرار گرفت مند و دانشجویانعالقه اختیار جوانان

 ر،صف و محرم هایماه در سپس. بود وی دستگیری دنبال به جا همه در ساواك و مخفی مدتی روحانی دکتر ،سخنرانی این از پس

رد، بعد ک نرانینهاوند سخ در شهرستان چند شب که سال آن ماه کرد. در دیمی رانیسخن «اسالمی» مستعار نام با روحانی االسالمحجت

 شهید حیدری با تالش شد که وی نهاوند مأمور دستگیری بود، شهربانی شده قم ماه دی 19 با حوادث مصادف که سوم شب از سخنرانی

 مردم زرگب ر اجتماعالمنبر بود، ددر سراسر کشور ممنوع که در حالی گردید. دکتر روحانی از نهاوند خارج مبدّل با لباس و دوستانش

 ر تهراند ایشان ، منزلپس برود. از آن بندرعباس شود و به از یزد خارج توانست کرد و بعد از سخنرانی سخنرانی 1357 یزد در فروردین

در  شد و مدتی از کشور خارج و استاد مطهری دکتر بهشتی یتوصیه به . ویقرار گرفت وی دستگیری جهت ساواك دائم مراقبت تحت

 .وستپی ایشان و به شتافت محضر امام به پاریس به خمینیامام از عزیمت و پس پرداخت و تبلیغ سخنرانی از کشور به خارج

 

 فعالیت به شرایط در آن نتوانست بود، دیگر پرداخته انگلستان هایاز دانشگاه در یکی تحصیل یادامه به تبلیغات کنار در که روحانی

 ر شهرهاید سخنرانی درآمد و به انقالب خدمت ، بهوقت تمام صورت، بهدر پاریس خمینیامام به دهد و با پیوستن خود ادامه تحصیلی

 اسالمی ومتحک و چگونگی ، از انقالبایرانی دانشجویان اروپا، برای مختلف شهرهای منظور او با سفر به . بدیناروپا پرداخت مختلف

و  ر جامعیتتأثیرگذار د ، موضوعیآن و منفی ، با ابعاد مثبتغرب اروپا و فرهنگ و دانشگاهی علمی با محیط وی . آشناییگفت سخن

 گردید. انقالب بعد از پیروزی هایلدر سا وی در تدبیر و مدیریت و همچنین جهانی و نظر او در مسائل اندیشه ینحوه
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 اروپاروحانی و روزهای انقالب در 

 وی درباره این و آنگونه که خود در خاطراتش ذکر می کند برای ادامه تحصیل به خارج از ایران رفت. 1357ه سال میحسن روحانی در ن

 برهه زمانی از زندگی خود می گوید:

تان در روز شنبه ای، به جمع دانشجویان انجمن اسالمی لندن که در مکانی به نام امام باره )امام بارگاه( پس از چند هفته از ورودم به انگلس"
جلسه داشتند، رفتم. شرکت من در این جمع فوق العاده مسرت بخش بود. مثل بازگشت یک ماهی دور افتاده از آب دریا بود! دیدن  1

و امام خمینی در آن دیار غرابت، به منزله ی شنیدن صدایی آشنا و محبوب و بشارت چهره های مومن و مصمم و عاشق اسالم و ایران 

 چشمه ی آب زاللی در بیابان خشک و بی آب و علف بود.

اولین حضور من در این جمع در اوایل خردادماه بود. در آن جلسه، اخبار مربوط به نوزدهم اردیبهشت ) چهلم کشتار مردم یزد و جهرم 

ظاهرات بسیاری از شهرهای ایران تشریح شد. مطالب سخنرانی امام )ره( در نجف در مسجد شیخ انصاری هم توسط یکی از و اهواز( و ت

دانشجویان خوانده شد که امام از حمله به منزل مراجع قم اظهار ناراحتی و تاسف و تاثر کرده و از سکوت حوزه ی نجف بسیار ناراحت 

 بودند. 

بیرون سالن، کتاب و جزوه و نوارهای سخنرانی می فروختند که نوار سخنرانی خودم در مسجد ارك هم در میان پس از پایان برنامه، در 

نوارها بود. خوشحال شدم که ارتباط بسیار خوبی بین دانشجویان و تحوالت در ایران و اعالمیه ها و سخنان امام )ره( در نجف وجود دارد. 

 عبدالکریم سروش هم بودند که هنوز با آنها آشنایی و ارتباط نداشتم. در این جلسه دکتر کمال خرازی و دکتر

در همان روزها، در یک تماس تلفنی با دکتر بهشتی، ایشان شماره تلفن آقای کمال خرازی را به من داد و تاکید کرد که اگر کاری 

ه ام و راجع به م. ایشان گفتند: با آقای خرازی صحبت کردداشتم، به ایشان مراجعه کنم و حتی گفتند: اگر پولی نیاز داشتم، از ایشان بگیر

بت قای خرازی تماس بگیرم. چند روز بعد با ایشان تلفنی صحن تا آن روز فرصت نکرده بودم با آشما مفصل به ایشان سفارش کرده ام. م

 2ط نزدیکی برقرار شد.قای دکتر سروش ارتبااز آن پس بین من و ایشان و آ کردم و بعد هم حضوری همدیگر را دیدیم.

                                                           
ه به عنوان یک مرکز فرهنگی برای دانشجویان ایرانی ب "کانون توحید"این مکان بعد از پیروزی انقالب با ایجاد ساختمان جدیدی و با نان جدیدی تحت عنوان  1 

 فعالیت خود ادامه می دهد. )راوی(

رانی را در آمریکا ایراد کرد و در آن سخنرانی به رابطه دوستانه خود و حسن عبدالکریم سروش سال ها بعد و به مناسبت رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، سخن 2 

ما مدتی با هم در انگلیس زندگی کردیم و فرزندان ما هم با هم همبازی بودند و ارتباط خانوادگی داشتیم. این ارتباط تا زمان  "روحانی اشاره نمود و بیان کرد: 

د. سال ها بعد در دوره آقای هاشمی که به من و خانواده ام فشارهایی از طرف حکومت وارد شد، همسرم روزی به دفتر پیروزی انقالب و اوایل انقالب هم حفظ ش

ه مراجعه کرده عه دوم کآقای روحانی رفت و ایشان هم همسر من را خیلی تحویل گرفتند به دلیل همان سابقه آشنایی خانوادگی که ما قبل از انقالب داشتیم، اما دف

الکریم سخنرانی عبد"د ایشان حتی اجازه مالقات هم نداده بود و ارتباط قطع شد. مشخص بود که از طرف نهادهای امنیتی به ایشان پیام هایی داده شده بود.بودن

 1395دی ماه  21سروش در جمع ایرانیان مقیم آمریکا، 
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شال تایمز حوادث مهم ایران را منعکس می کردند. در رادیو و وصا گاردین و دیلی تلگراف و فایننخوشبختانه روزنامه های آنجا مخص

 1 "تلویزیون های اروپایی مخصوصا رادیو فارسی بی بی سی هم بسیاری از تحوالت ایران انعکاس داشت.

ه مسائلی که در خارج از کشور بیشتر مطرح می شد و به آنها توسط دانشجویان و فعالیت سیاسی پرداخته روحانی در خاطرات خود دربار

 می شد، می گوید:

وز( حدود شش میلیون بشکه در رمطرح بود، فروش بیش از حد نفت ) موضوعاتی که در این ایام در جلسات دانشجویان خارج از کشور"

ی دوازده تا سیزده دالر رسیده بود، قراردادهای بزرگ تسلیحاتی رژیم با آمریکا و انگلیس و آلمان، در حالی که قیمت نفت هم به بشکه ا

، "سیاسی فضای آزاد"ارتباط نزدیک دولت با رژیم اسرائیل، خروج ارز از کشور توسط عوامل رژیم، توطئه ی هیئت حاکمه تحت عنوان 

افی برخی از روحانیون از جمله آقای شریعتمداری که به جای سرنگونی رژیم، طرح انتخابات آزاد مجلس در سال آتی، شعارهای انحر

 انتخابات آزاد سال آتی را مطرح می کردند و امثال این مباحث بود.

در اوایل تیرماه، مطلع شدم که دکتر بهشتی به لندن آمده است. آدرس منزلی که در آنجا سکونت داشت گرفتم و بعد از ظهر خدمت 

. ایشان با خانواده شان به لندن آمده بود و از آنجا عازم چند کشور دیگر اروپایی بود. یکی از اهداف ایشان ساماندهی انجمن ایشان رفتم

 2های اسالمی در کشورهای اروپایی بود. یکی از سواالت ایشان از من، وضع انجمن اسالمی لندن و سایر شهرهای انگلیس بود.

 هجرت امام خمینی به پاریس

بود که یکی از دوستان من به من تلفن زد و گفت: امام دیروز وارد پاریس شده است. گفتم: از کجا این خبر را  15/7/1357شنبه روز 

داری؟ گفت یکی از دوستان من که در پاریس فعالیت دارد، به من تلفنی خبر داده است. خیلی برایم تعجب آور بود. تقریبا باور کردنی 

سفر امام به یکی از کشورهای اسالمی بود. عصر، تلفنی با چند نفر از دوستان از جمله آقای کمال خرازی صحبت  ذهن ما، در نبود. چون

 کردم و از آنها راجع به سفر امام به پاریس سوال کردم و مطمئن شدم که معظم له به پاریس رفته اند. 

 اولین سفر به پاریس 

( رفتیم و از آنجا با کشتی به بندر Doverم پاریس شدیم. از لندن با قطار به بندر دوور )با یکی از دوستان عاز 16/7/1357روز یکشنبه 

نج بعد رفتیم. تقریبا حدود ساعت پ "کشان"( فرانسه و از آنجا با قطار عازم پاریس شدیم. در پاریس هم با مترو به محله ی Calaisکاله )

ل آقای غضنفرپور است. آپارتمان آقای غضنفرپور طبقه چهارم یک ساختمان در این منز ماز ظهر بود که به آنجا رسیدیم. می دانستم اما

حل ممحله بود. به محل آپارتمان رفتیم. تعدادی از دانشجویان هم برای دیدن امام آمده بودند. به ما گفتند: امام ساعتی پیش از این محل به 

 شاتو که بیرون پاریس است رفته اند.نام نوفل لوجدیدی به 
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که تقریبا در این چند روز مسیر راه پله ها تا طبقه ی چهارم و حتی در کوچه برای زیارت  –گفتند: به دلیل تردد زیاد افراد برای دیدن امام 

همسایه ها مستاصل شده بودند و ظاهرا یکی از آنها به پلیس شکایت کرده بود. گفتند: چون امام احساس کرده  –امام صفه بسته بودند 

همایسگان در زحمت هستند، فرموده بودند: باید از این محل برویم. لذا به چهل کیلومتری پاریس در محلی به نام نوفل لوشاتو و  بود که

ا به آنجا تبه ساختمانی که متعلق به یکی از ایرانی ها بود، رفته بودند. ما بالفاصله با ماشین یکی از دانشجویان به نوفل لو شاتو رفتیم. البته 

دیم، کمی دیر شده بود، فکر می کنم حدود ساعت نه شب بود. در آن ساختمان هم مجموعا سه باب اتاق بیشتر نبود. امام در یکی از رسی

 این اتاق ها بودند. در اتاق دیگر هم حاج احمد آقا، آقای فردوسی پور و آقای امالیی بودند. 

 مهندس بازرگان و سیاست گام به گام

م همراه وی بود. موقع ه بود. فکر می کنم آقای میناچی هآقای بازرگان برای دیدار امام به نوفل لوشاتو آمد 30/7/1357روز یکشنبه 

غروب بود که به نوفل لوشاتو رسیده بودند و بعد از نماز مغرب و عشا در منزل مقابل )اندرونی( خدمت امام شرفیاب شدند. مالقات حدود 

هار پنج نفری بودیم که در اتاق جنب اتاق دفتر نشسته بودیم که آنها بعد از مالقات به آنجا یک ساعت یا کمی بیشتر طول کشید. چ

رم این بود که مهندس بازرگان می یکی از نکاتی که به خاطر داآمدند. حدود یک ساعتی هم آنجا نشستند و بحث هایی مطرح شد. 

. شاه شور برگردم، اشتباه است. مگر شدنی است؟ پشتیبان شاه آمریکاستفت: اینکه امام می گوید شاه باید از کشور برود، تا من به کگ

نید ابرود، یعنی آمریکا از ایران برود و این کار امکان پذیر نیست. گفت: ما هر چه به امام گفتیم، قبول نکرد. شما که اینجا هستید و می تو

یران بر نمی را قانع کنید. از امام بخواهید نگوید تا شاه نرود، من به ا بیشتر با امام صحبت کنید، با ایشان بحث کنید، بلکه بتوانید ایشان

 گردم. 

 ناین تقریبا تعلیق به محال است. به ایشان گفتم: همین امروز امام در سخنرانی خودشان بر این مساله تاکید داشتند که سخن همه مردم ایرا

ان گفتند: از آمریکا و شوروی نترسید. وقتی یک ملت می خواهد که است. بعد هم به ملت ایر "مرگ بر پهلوی"یک چیز است و آن 

این آدم برود، کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. مردم می خواهند خودشان حاکم بر سرنوشت خودشان باشند. گفتم: ممکن است 

یچ یدا کند و آن را وظیفه ی خودش بداند، سخن هشما با ویژگی های امام کامال آشنا نباشید. امام اگر به نظری برسد و به راهی اطمینان پ

کس در او تاثیری نخواهد داشت. بحث با امام در این گونه مسائل بی ثمر است. ضمن اینکه این جمع هم نظر جنابعالی را خیلی قبول 

 ندارند.

واحدی  ز شما مطلع هستید. ما هدفمهندس بازرگان کمی ناراحت شد و گفت: قبول کنید در زمینه ی مسائل سیاسی و جهانی ما بیشتر ا

نت طرا دنبال می کنیم و به امام هم احترام می گذاریم، ولی در این مسیر باید قدم به قدم جلو رفت. فعال باید بگوئیم که شاه باید صرفا سل

ی ود. بحث کمکند و نه حکومت. سپس یک مجلس و دولت مردمی را روی کار بیاوریم تا در مراحل بعد، بحث رفتن شاه مطرح ش

 طوالنی شد و تقریبا بی ثمر. بعد از ساعتی آنها خداحافظی کردند و رفتند. 

از نظر ما تقریبا نظرات مهندس بازرگان مشابه نظرات آقای شریعتمداری بود. ما که می دانستیم که امام از حرف ها و نظرات آقای 

 حت را در سکوت می دانست.شریعتمداری چقدر ناراحت است، منتهی ایشان در این زمینه مصل
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ماندیم و من فردا عازم لندن شدم. گرچه هر روز در نوفل  "کشان"آخر شب با چند نفر از دوستان به پاریس برگشتیم و در منزل محله 

دانشجویان  زلوشاتو رفت و آمد بود و افرادی برای دیدن امام می آمدند، ولی معموال از عصر جمعه تا صبح دوشنبه شلوغ تر بود. بسیاری ا

 و ایرانیان مقیم اروپا و حتی سایر کشورها در تعطیالت آخر هفته برای زیارت امام به نفل لوشاتو می آمدند.

بعد از مالقات مهندس بازرگان با امام مطالبی خدمت ایشان مبنی بر بقای شاه و محدود شدن قدرت او به سلطنت، امام در سخنرانی های 

رداخت که ماندن شاه به هر صورت خطرناك است و در این شرایط که همه ی مردم قیام کرده اند، اگر کار را متعدد به رد این نظریه پ

 تمام نکنیم، محال است در آینده بتوان بار دیگر مردم را به صحنه آورد. 

ی مطلوب  ستفاده نموده و به نتیجهدر واقع امام، نهضت سراسری ملت ایران را یک واقعه ی استثنایی می دانست که باید از آن به درستی ا

رساند. اگر دشمن با ترفندهای مختلف موفق شود مردم را سرد کند، به وجود آوردن نهضت دیگری امکان پذیر نخواهد بود. همچنین 

د و در رامام به سیاست پلکانی و قدم به قدم مورد نظر مهندس بازرگان و افرادی همچون آقای شریعتمداری بود، به شدت حمله می ک

ه و به جای آن، استقرار شورای مهلت دادن به رژیم برای تجدید قوا می دانست. حتی رفتن شا سخنرانی های متعدد، آن را به منزله ی

سلطنت را هم مردود می دانست. از دیدگاه امام، ملت ایران برای اولین بار فرصت مناسبی پیدا کرده تا ریشه ی استبداد و استعمار را در 

 و سرنوشت کشور را خود به دست گیرد. آورد

به انجمن اسالمی رفتم. وضع کامال عوض شده بود. جمعیت تقریبا سه برابر گذشته بود. دیگر تنها دانشجویان نیستند  6/8/1357روز شنبه 

ات شرکت می ، در جلسکه جمع می شوند، بلکه برخی ایرانیان نیز که به صورت توریست به آنجا آمده اند و یا ساکن انگلستان هستند

 کنند. امام اعالمیه ی مهمی خطاب به ملت ایران صادر کرده بودند.

 

 محاسبه برای آینده انقالب

در قسمت های مختلف خاطرات خود   حسن روحانی درباره سفر شهید مطهری به لندن و پاریس و صحبت کردن درباره آینده انقالب

 می گوید: ر بخشی از این خاطراتنقل قول های فراوانی را نقل می کند. وی د

( شنیدم که آیت اهلل مطهری به لندن آمده است، خبر خیلی خوشحال کننده ای برایم بود. ایشان به منزل دکتر 20/8/1357امروز )"

ه صبح نقای سروش به منزل ما نزدیک بود و فقط چند ایستگاه مترو فاصله داشت. حدود ساعت آالکریم سروش وارد شده بود. منزل عبد

ت. بخشی لطف فراوانی داشمی برد، به من هم  بهرهی بود. همیشه انسان از محضرش به دیدنش رفتم. عالمه مطهری یک شخصیت استثنای

ما پیرامون برنامه ها و فعالیت های من بود که که در مجموع ایشان خیلی راضی بود. نگرانی ایشان این بود که به ت های آن روز بحاز ص

ایران، نتوانم به تحصیالت خودم ادامه دهم و ناچار شوم به کشور بازگردم. مرحوم مطهری واقعا به اسالم عشق می ورزید،  دلیل شرایط

 آن چنان که لحن ناجوانمردانه ی مخالفین و اتهام های ناروای آنان به اسالم، برایش غیر قابل تحمل بود از طرف دیگر به هدایت جامعه

در مدت اقامت آیت اهلل مطهری در اروپا بسیار درباره طرح آینده حکومت اسالمی  جوان بسیار حریص بود. ی اسالمی و به ویژه نسل
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بحث و صحبت می کردیم و به خصوص درباره نظام سیاسی و اقتصادی من و دکتر سروش سوال کرده و مرحوم مطهری پاسخ می دادند. 

 1 "م اسالمی بیشتر می توانست از وجود ایشان بهره ببرد.نگاه ایشان جامع بود و ای کاش باقی می ماندند و نظا

 جامانده از پرواز انقالب

 روحانی درباره خاطرات روزهای منتهی به پیروزی انقالب اسالمی می نویسد:

اری ک( نزدیک ظهر که به خانه آمدم، گفتند: یکی از دوستان از پاریس دوبار تماس گرفته است. هر 11/11/1357امروز چهارشنبه ) 

کردم نتوانستم تلفن نوفل لوشاتو را بگیرم. همه ی تلفن ها مشغول است. چاره ای نبود که در منزل منتظر تلفن مجدد بمانم. حدود ساعت 

رکت ح  "دوور"یک بعد از ظهر یکی از دوستان تماس گرفت و گفت: حرکت امام به ایران امشب خواهد بود. سریع به سمت بندر 

و از آنجا با قطار به سمت پاریس رفتم. حدود ساعت  "کاله"هار بعد از ظهر به بندر رسیدم و با کشتی به بندر حدود ساعت چ کردم. 

هفت بعد از ظهر به پاریس و ساعت هشت بعد از ظهر به نوفل لوشاتو رسیدم. همه آماده ی حرکت بودند. احمد آقا را پیدا کردم و گفتم: 

لیست اسامی دست آقای عراقی است. آقای عراقی را پیدا کردم که آماده ی حرکت بود. گفتم:  من هم با شما عازم خواهم بود. گفت:

 اسم من را هم در لیست بنویسید. گفت لیست اسامی بسته شده و دست بنی صدر است و او هم به فرودگاه رفته است! خیلی ناراحت شدم.

ت: قای عراقی می گوید لیست بسته شده است. گفآم: من دیر رسیدم و بانی بود. گفتمنتظری را دیدم که عص محمد قایآدر حیاط باغ 

رواز پاسم من را هم در لیست ننوشته اند، چند نفر از دوستان دیگر هم همین طور. بیا فردا با پرواز دیگری به تهران برویم. گفتم اگر با این 

 نروم، ترجیح می دهم برگردم لندن و با خانواده ام به ایران برگردم. 

حرکت کردیم. در فرودگاه آقای اشراقی را دیدم و گفتم: مایل بودم با این  "اورلی"به هر حال با یکی از اتوبوس ها به سمت فرودگاه 

داده اند.  "ایرفرانس"پرواز به ایران بروم. گفت: من هم چند روزی در پاریس هستم و بعدا به ایران می روم. ظاهرا لیست را بعد از ظهر به 

حال در سالن فرودگاه که حدود سیصد چهارصدنفر از دانشجویان برای بدرقه آمده بودند، ماندیم تا پرواز هواپیمای امام انجام شد. به هر 

 2"بعد با آقای اشراقی به منزل محله کشان آمدیم.

 تالش برای بازگشت به کشور

گونه که در خاطرات خود می گوید موفق می شود در پس از عدم موفقیت حجت االسالم حسن روحانی برای مراجعت به کشور، وی آن

بلیطی را از شرکت هواپیمایی شوروی رزرو کند و بتواند به ایران مراجعت کند. اما خبر مراجعت وی به ایران با  23/11/1357تاریخ 

 مخالفت آیت اهلل بهشتی مواجه می شود:

( 23/11/1357م. خوشبختانه بلیط های تائید شده و پرواز صبح دوشنبه ) ( صبح به شرکت ایرفلوت سر زد18/11/1357امروز چهارشنبه )  "

خواهد بود. بنابر این برای بازگشت در روز دوشنبه برنامه ریزی کردم. عصر امروز با دکتر بهشتی تلفنی تماس گرفتم و گفتم: برای هفته 

ت که بمانم و به ایران مراجعت نکنم. اصرار او این است که به آینده عازم ایران هستم. خیلی ناراحت شد و با تاکید و اصرار از من خواس
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درس و کار دانشگاه ادامه دهم. گفتم: از لحاظ روحی برای من امکان پذیر نیست. کمی از من دلخور و ناراحت شد و با نارحتی خداحافظی 

 کردیم.

حرانی گزارش می کند. ظاهرا بسیاری از پادگان ها و کالنتری ( رادیو و تلویزیون بی بی سی اوضاع تهران را ب22/11/1357امروز یکشنبه ) 

ها توسط مردم فتح شده است. ظهر با تهران تماس گرفتم. دوستان می گویند: انقالب پیروز شده است و مردم پیروزی بزرگ تاریخی را 

 به دست آورده اند. ولی خبرگزاری های غربی فقط درگیری شدید را گزارش می دهند.

صدای  "رتش طبق اطالعیه ای اعالم بی طرفی کرده است. این خبر بسیار مهم و دلگرم کننده است. غروب از رادیو ایران به عنوان ظاهرا ا 

، پیروزی ملت ایران را شنیدم. شور و شعف همه جا را فرا گرفته است. خیلی از دوستان تلفنی پیروزی انقالب اسالمی را تبریک "انقالب

گرانی اینکه مبادا پرواز ز نکه صبح فردا نتوانم به ایران مراجعت کنم. شب دوشنبه را نتوانستم بخوابم، از خوشحالی و اگفتند. نگران هستم 

 "کنسل شود. فردا

 

 بسته شدن مجدد فرودگاه مهرآباد

 د. وی در این باره می گوید:حجت االسالم روحانی اما در دقیقه آخر باز از سفر به تهران باز می ماند و نمی تواند به تهران مراجعه کن

ه دیدیم لندن رفتیم. متاسفان "هیثرو"و خوشحالی با اعضای خانواده به فرودگاه  ط( ساعت شش صبح با نشا23/11/1357 صبح دوشنبه ) "

 بود. یایران کنسل شده است. مسئولین گفتند: فرودگاه تهران بسته است. برای من خبر زجرآور و بسیار ناراحت کننده ا پرواز به

پرسیدم: آیا از کشور دیگری می توان به ایران رفت؟ مسئولین فرودگاه می گویند فرودگاه تهران بسته است و هیچ پروازی به آنجا انجام  

. ودفلوت مراجعه کردم. گفتند: این هفته پروازی نخواهد به منزل برگشتیم. عصر به شرکت ایرنمی شود. تا ظهر در فرودگاه بودیم و ب

 "هم وابسته به شرایط ایران است. ( پرواز خواهد بود، باز30/11/1357ینده ) آ: احتماال برای دوشنبه ی گفتند

 بازگشت به ایران

( صبح زود با اعضای خانواده به فرودگاه هیثرو لندن رفتیم تا با هواپیمای شرکت ایر فلوت به تهران برگردیم. 30/11/1357دوشنبه ) 

ز اینکه حدود ساعت هفت صبح بارها را تحویل گرفتند و کارت سوار شدن دادند، خیلی خوشحال شدم ساعت حرکت نه صبح بود. ا

که ظاهرا برای پرواز به ایران مشکلی نخواهد بود. حدود ساعت نه صبح سوار هواپیما شدیم. بر خالف تصور دیدیم که هواپیمای کوچکی 

ن هواپیما به این کوچکی می شود به تهران رفت؟ وقتی برنامه ی پرواز اعالم شد، حداکثر هفتاد، هشتاد نفره است. تعجب کردم مگر با ای

وط به کشور برکنیم. فکر کردیم چون ایر فلوت م فهمیدیم این هواپیما به پراگ )چکسلواکی( می رود و در آنجا باید هواپیما را تعویض

ا به تهران ن هواپیما منتقل شویم تآست ساعت ها از این هواپیما به ا شوروی سوسیالیستی است، بلیط آن ارزان تر است، در حالی که قرار

ساعت در راه بودیم. چنین پرواز عجیب و غریبی ندیده بودم. واقعا همه ی  24صبح فردا به تهران رسیدیم. تقریبا  7برسیم! حدود ساعت 

 بچه ها از درد گوش و از خستگی مریض شده بودند.
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قا اخوی را در سالن فرودگاه دیدیم. با اسلحه ای که در آن یباد حاکم بود. وقتی وارد سالن شدیم، حسآشرایط عجیبی بر فرودگاه مهر

دست دارد، گویی همه کاره است! در فرودگاه نه کسی به گذرنامه ی ما نگاه کرد و نه کسی پرسید از کجا آمده اید! وضع به هم ریخته 

 و عجیبی حکمفرما بود.
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 فصل سوم

 یروزهای پس از انقالب برای روحانی جوان و انقالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 در تهران روحانی

پس از ورود به تهران، اولین مشکل برای من تهیه ی مسکن بود. چون منزل ما توسط حجت االسالم اکرمی اجاره داده شده بود. عالوه بر 

تقل شده بود. بنابر این در بدو ورود، چند روزی در خانه ی آقای اکرمی مستقر بودیم. آن، وسایل منزل نیز به سمنان و به منزل پدری من

که هم اکنون در کرج اقامت دارد(، لذا با مذاکره با وی دس محالتی از دوستان قدیمی بود )خوشبختانه مستاجر منزل، حجت االسالم ق

 در طبقه ی دیگر منزل سکونت نماییم. رضایتش را جلب کردم که به طور موقت ایشان در یک طبقه و ما هم

به مدرسه ی علوی رفتم. بسیاری از دوستان را آن شب در آنجا دیدم. فردا صبح به  )ره(در روز ورود، موقع غروب برای زیارت امام 

 منظور مالقات با شهید بهشتی به کانون توحید، یعنی محل موقت حزب جمهوری اسالمی رفتم. 

مردم برای نام نویسی در حزب بود. دکتر بهشتی هم سخت مشغول به کار بود و به امور جاری حزب رسیدگی در آنجا صف طوالنی از 

 بسیار ولی – ودب ناراحت من از قدری ایشان، نظر خالف بر ایران به بازگشتم خاطر به شاید اینکه با –می کرد. وقتی خدمت ایشان رسیدم 

 و رگردمب تحصیل ی ادامه برای دارم قصد آیا که کرد سوال من از انقالب مختلف مسائل نپیرامو بحث از بعد. کرد برخورد من با گرم

نم؟ خدمت ایشان گفتم که اوضاع کشور به گونه ای نیست که بتوانم دنبال ادامه ی تحصیل باشم. گفتم: تصمیم من این بما اینجا در یا

 . است که پس از عادی شدن اوضاع کشور برای ادامه تحصیل برگردم

خود دکتر بهشتی هم گفت: حاال که برگشته ای، بهتر این است که بمانی، چون اینجا کارهای زیادی داریم. ایشان اظهار تمایل کرد که 

 من در حزب جمهوری اسالمی فعالیت کنم. گفتم: اجازه بدهید، چند روزی بگذرد تا بتوانم نسبت به برنامه ی کاری خودم تصمیم بگیرم.

قای موسوی اردبیلی رفتم. پس از ساعتی گفتگو، گفت من با عده ای عازم پادگان جمشیدیه هستم، از من خواست آمنزل  عصر آن روز به

که من هم همراه آنها باشم. در پادگان، آقای عباس زمانی )ابوشریف( و شماری از کسانی که پیشتر در خارج از کشور بودند و با کارهای 

بودند. آقای موسوی اردبیلی من را به آن جمع معرفی کرد. در آن شب بحث های فراوانی درباره ی  نظامی آشنایی داشتند، جمع شده

 مسائل امنیتی، امور انتظامی کشور و آموزش نظامی جوانان مستقر در کمیته ها مطرح شد.

ردم بود که از پادگان ها غارت موضوعی که در همان روزهای اول من را نگران کرد، وجود مقدار معتنابهی اسلحه و مهمات در دست م

شده بود. بی نظمی های موجود و عدم هماهنگی در کمیت ها هم مزید بر علت بودند. البته امام، اطالعیه ای صادر کرده و به همگان 

ل هک ها مثدستور داده بودند تا اسلحه و مهمات را به مساجد و کمیته ها تحویل دهند. با وجود این مقدار زیادی اسلحه در دست گرو

 مجاهدین خلق و چریک  های فدایی خلق و دیگر گروهک ها باقی مانده بود که بسیار خطرناك و نگران کننده بود.

روحانی پس از دیدار با چهره های شاخص انقالب در ماه های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی، مسئولیت هایی در ارتش از جمله نیروی 

ود روحانی به سمت های امنیتی و نظامی در آن سال ها بود که بعد همین سمت ها سکوی پرتاب وی به هوایی می گیرد و این آغاز ور

 شد.  1360و  1359صحنه های سیاسی جدی تر در سال 
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 دوره ای متفاوت برای یک روحانی

تند. از این رو قرار شد هوانیروز ، اوضاع کردستان همچنان نا آرام بود و نیروهای ارتش در آنجا اقتدار چندانی نداش1358در فرودین 

کرمانشاه به کمک ارتش در کردستان بشتابد و در آنجا فعالیت کند. هدف این بود که هلی کوپترهای کبرا به مواضع ضد انقالب حمله 

نی ان و کادر فکنند و مانع از تجمع و یورش مهاجمان به پادگان ها شوند. در حین این درگیری ها، ناگهان به ما خبر رسید که خلبان

هوانیروز کرمانشاه اعتصاب کرده اند و در پادگان متحصن شده اند. در ستاد مشترك ارتش قرار شد که من بی درنگ به کرمانشاه بروم 

و به وضع هوانیروز رسیدگی کنم. پس از ورود به کرمانشاه، مستقیم به پایگاه هوانیروز رفتم و با سرهنگ سعدی نام، فرمانده ی آنجا 

 بت کردم. صح

در حین گفتگو، سرگرد کشوری که در آن هنگام فکر می کنم سروان بود و شیرودی که درجه دار بود، وارد اتاق سرهنگ سعدی نام 

شدند تا درباره ی اعتصاب و تحصن کارکنان هوانیروز صحبت کنند. شهید کشوری تا من را دید خیلی با من گرم گرفت، گویی سال 

ل و د مسلم بن عقیفت: من قبل از انقالب، زیاد پای سخنرانی شما بودم، به ویژه سخنرانی های شما در مسجهاست با من آشناست. گ

قه ی نیروی هوایی. بعد خودش را معرفی کرد و معلوم شد در منطقه ی نیروی هوایی سکونت داشته و در سال های طمسجد قدس در من

 1کرده است. سخنرانیهای من را در تهران دنبال می 1357و  1356

 مساله حجابجنجال 

 بدون مشکل نبود و تا مدت ها مسئولین را به خود مشغول کرد. 1357طرح مساله ی پوشش و حجاب  زنان در اسفند ماه 

بهمن که سازمان ها و ادارات دولتی کار خود را آغاز کردند و مدارس نیز از اواسط اسفند به فعالیت پرداختند، شمار زیادی  22پس از  

از خانم های کارمند و دانش آموزان دختر، بدون حجاب و با سر برهنه در ادارات و سازمان های دولتی حاضر می شدند و در میان آنها، 

گاهی زنان با حجاب در اقلیت بودند. بعضی پرستاران بیمارستان ها و پزشکان و معلمان زن نیز بدون روسری به محل کار خود می رفتند 

ومت در حکهم زنان بی حجاب رفت و آمد داشتند. البته زنان با حجاب نیز فراوان بودند و در همه جا به چشم می خوردند.  و در خیابان ها

و همین باعث شد، عده ای  2امام نیز در یکی از بیانات خود لزوم حجاب برای زنان اشاره کردند اسالمی همه زنان باید با حجاب باشند. 

 ان ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخست وزیری تحصن نمایند. از زنان بی حجاب در خیاب

اید حجاب اجباری نداریم و خانم ها ب "در این هنگام نیز آقای طالقانی پای پیش گذاشت و سخنانی درباره ی حجاب ابراز کرد و گفت: 

 علمای دیگر متفاوت بود.در اینجا نیز نظر آقای طالقانی با نظر  "خودشان حجاب را انتخاب کنند.

                                                           
 568و  567صفحه خاطرات حسن روحانی،  1 

المی نباید زن های لخت بیایند، زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ در وزارتخانه های اس "امام در پانزدهم اسفند، ضمن سخنرانی خود فرمودند:  2 

 1357سخنرانی در مدرسه علوی، اسفند ماه  "اما کار کنند، لکن با حجاب شرعی باشند.
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طرح  اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده ی من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه ی زنان کارمند مستقر 

ر ددر ستاد مشترك ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری 

 محل کار خود حاضر شوند.

زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از  

فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم های بی حجاب به محوطه ی ستاد مشترك ارتش جلوگیری کند. پس 

ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه ی کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود،  از

 ی حجاب صحبت کردم.  در سالنی جمع و درباره

یح دادم بعد توض "از آن جایز نیست.این دستور است و سرپیچی  "در آنجا زن ها خیلی سر و صدا راه انداختنند ، اما من قاطعانه گفتم: 

که ما نمی گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در 

 آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده ایم از فردا هیچ زن بی حجابی را به پایگاه راه ندهند.
ت حجت االسالم حسن روحانی در سال های اول انقالب با مواضع اخیر وی در دوران ریاست جمهوری بررسی این مواضع و خاطرا

ست و آن بوده ا و اجرا کنندگان جالب توجه می باشد که ایشان روزی سفت و سخت طرفدار حجاب اجباری بوده و از ترویج دهندگان

 حجاب اجباری را متهم به ترویج خشونت و تفکرات بسته می کند!اما این روزها و در دوره ریاست جمهوری خود، ترویج دهندگان 

 

 تحصن ها

حجت االسالم حسن روحانی در خاطرات خود به فعالیت هایش در اول انقالب اسالمی در ارتش اشاره می کند و شرحی از اتفاقات آن 

 ایام را بیان می کند. 

ت های ویژه ایشان در ارتش بود که در واقع اولین سکوی پرش ایشان در نکته جالب در دوره فعالیت های حجت االسالم روحانی فعالی

 بدنه انقالب اسالمی نیز محسوب می شد. 

 روحانی در بخشی از خاطرات خود حضور در ارتش و مقابله با تحصن ها اشاره می کند:

شوب ها، چپی ها و منافقین بی نظمی ها و آتردید در تمام این در اوایل انقالب اسالمی بی نظمی زیادی در ارتش وجود داشت. بی " 

نقش زیادی داشتند و برای رسیدن به اهداف خود به آن دامن می زدند. برای مثال نفرات مستقر در یک پادگان را بر ضد فرمانده آن می 

 ن سهیم باشند.مه در آدگان باید شورایی باشد و هشوراندند، به این بهانه که ما فرماندهی فردی را قبول نداریم و  اداره ی پا

گروهک ها به خصوص در هر پادگان و پایگاهی، افرادی داشتند که از طریق آنها، دیگران را تحریک می کردند و جزوات و نشریه  

 "های خود را به داخل پادگان ها می رساندند و اوضاع را به هم می ریختند.
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ارتش و خیانت بهزاد معزی ) خلبان شاه و فراری دهنده مسعود رجوی  وی در بخش دیگری از خاطرات خود پیرامون نفوذی های داخل

 ( می گوید:1360در مرداد سال  و ابوالحسن بنی صدر

یکی از سر شناس ترین افراد نفوذی منافقین در ارتش، سرهنگ بهزاد معزی، خلبان مخصوص شاه بود که او را به مصر برده بود و پس  "

؛ با هواپیمایی که به مصر رفته بود، به کشور بازگشت. آمدن معزی به ایران در وهله ی اول مشکوك 1358ل از پیروزی انقالب در اوایل سا

 به نظر می رسید و این سوال را به وجود آورده بود که ورود او به ایران برای جاسوسی و فتنه گری است یا به سبب عالقه به وطن؟ 
در جلسه ای با او گفتگو کنم و از خالل آن به انگیزه ی او برای بازگشت به کشور پی  برای پی بردن به قصد اصلی وی، قرار شده بود

چند هزار ساعت پرواز کرده است  747و  707ببرم. در جلسه ی اول معلوم شد که وی از خلبانان قدیمی و با تجربه است و با هواپیماهای 

واپیمایی که با آن شاه را به مصر بردم، متعلق به مردم ایران بود و باید از آن و تبحر خوبی در هدایت هواپیما دارد. او ادعا می کرد چون ه

در داخل کشور استفاده شود، با چند تن از خدمه ی هواپیما تصمیم گرفتیم آن را به ایران برگردانیم! از مجموعه ی حرف های او کامال 

مصر و خاندان سلطنت به کشور بازگشته باشد. اما آیا در این آمدن، روشن بود که راست نمی گوید و نمی تواند بدون هماهنگی با دولت 

 ماموریت خاصی هم دارد یا نه، معلوم نبود و لذا قرار شد دستگاه اطالعاتی ارتش) ضد اطالعات( روی او کار کند.
رفت  ی اقامت در تهران به شیرازبه هر حال قرار شد تا روشن شدن وضع او در پست حساسی نباشد و موقتا پرواز نکند. معزی پس از مدت 

ین، قلحانه منافو پس از قیام مس 1360س وی در سال و در پایگاه شیراز، منافقین توانستند با وی رابطه برقرار کنند و روی او کار کنند ] سپ

 بنی صدر و مسعود رجوی را از کشور خارج کرد و پاریس برد.[

نی به خیانت های بهزاد معزی و اجازه فعالیت دادن به او در ارتش در ماه های بعد بی توجهی و سهل انگاری حجت االسالم حسن روحا

 از انقالب، جای تعجب فراوان دارد که ایشان در خاطرات و نوشته های خود نیز هیچگاه پاسخی به این سهل انگاری ها نداده است.

 

 مراسم حج

و عدم حضور آن سال و اشغال سفارت آمریکا در آبان ماه  1358ال خود در اوج حوادث س روحانی در خاطرات خود پیرامون سفر حج

 خود در ایران می گوید:

پس از ماه مبارك رمضان و نزدیک شدن به ماه دی الحجه، به دلیل عشق به زیارت خانه ی خدا و مناسک حج، در تالش بودم تا راهی " 

همیشه آرزو داشتم که خداوند شرایط انجام حجت االسالم را برایم  برای تشرف پیدا کنم. من تا آن زمان به مکه مشرف نشده بودم و

فراهم کند، گرچه هنوز مستطیع نشده بودم و نم یتوانستم با توان مالی خودم به آرزوی خود جامه ی عمل بپوشانم. خوشبختانه در آن ایام 

 پذیرم. یکی از دوستان پیشنهاد کرد مسئولیت روحانی کاروانی را که سرپرست آن بود، ب

من آمادگی خودم را اعالم کردم، ولی به او گفتم: چون اولین بار است که به حج مشرف می شوم و می خواهم اعمال واجب خودم را 

ولی دیگر از او خبری انجام دهم، از هدایت حجاج برای مناسک حج معذورم، اما برای سخنرانی آماده ام. ایشان شرط من را پذیرفت 
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قای نعیمی که دوست آقای حاج اکبر پور استاد بود ) هر دو نفر فوت کرده اند( به نزد من آمد و گفت: سرپرستی نام آ نشد. بعد شخصی به

 کاروانی را قبول کرده و از من خواست که مسئولیت روحانی کاروان او را بپذیرم. 

رانی اتفاقا شما را فقط برای سخن" شان اظهار داشت:به او هم ضمن اعالم آمادگی گفتم که در این سفر فقط برای سخنرانی آماده ام. ای

 ."می خواهم و برای مسائل حج و هدایت حجاج برای مناسک، فرد روحانی داریم

به حج مشرف شدیم و در کاروان ما خانم دکتر مصطفوی دختر امام نیز حضور داشتند و دیگر دوستان نیز  1358به این ترتیب در مهرماه 

ن سال نیز  آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز حاضر بودند و شرکت کردند. آن سال اولی بود که بودند. در سفر  حج آ

مراسم حج بعد از پیروزی انقالب برگزار می شد و اولین سالی هم بود که مراسم برائت از مشرکین برگزار می شد و باعث شد تاثیر بسیار 

که با اتفاقات آن سال حج تعطیل شد  1366بعد پر قدرت تر برگزار شود. این مراسم ادامه داشت تا سال مثبتی داشته باشد و در سال های 

 و بعد از بازگشایی مراسم حج مراسم برائت از مشرکین در چادر حجاج برگزار شد و آن ابعاد را دیگر نداشت. 

برخی از اعضای حزب جمهوری اسالمی و دوستان دیگر شد. در مراسم حج آن سال اتفاقات خوبی رقم خورد و باعث اشنایی نزدیک با 

به ایران برگشتم که مصادف با اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت شد که آن ها هم داستان  1358آبان ماه  15سرانجام در 

 مفصل دیگری را دارد.

 

 انتخاب به عنوان نماینده مجلس

برگزار شد، به عنوان نماینده حزب جمهوری اسالمی  1358اسالمی که در اسفندماه سال  حسن روحانی در اولین انتخابات مجلس شورای

از حوزه انتخابیه سمنان معرفی شد و توانست با کسب اکثریت نسبی رای مردم این شهر به عنوان نماینده مجلس اول شورای اسالمی 

ا ایت و باعث نزدیکی بیشتر وی ب روزی انقالب اسالمی بودانتخاب شود و این سمت، اولین سمت جدی سیاسی روحانی جوان پس از پی

 .اهلل هاشمی رفسنجانی بود که در آن سالها ریاست مجلس را بر عهده داشت

در محفل سیاسیون حامی  59انتخاب روحانی به عنوان نماینده مجلس، سکوی پرتاب وی در سیاست ایران شد و روحانی از ابتدای سال 

چهره ای آشنا تبدیل شد و بالفاصله پس از انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رئیس جمهور، وی به ریاست کمیسیون و یا منتقد نظام، به 

 انتخاب شد و در جریان کامل مسائل جنگ قرار گرفت. 1360دفاعی مجلس در سال 

 روحانی ولیت هایجنگ تحمیلی و مسئآغاز 

، عضویت (1367تا  1361)از سال  شورای عالی دفاعهای متعددی، از جمله عضویت در ، روحانی مسئولیتجنگ ایران و عراقدر دوران 

، (1364تا  1362، معاونت فرماندهی جنگ )از سال (1367تا  1365در شورای عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسیون اجرائی آن )از سال 

را برعهده ( 1370تا  1364کل کشور )از سال  پدافند هواییو فرماندهی ( 1366تا  1364ل )از سا االنبیاءقرارگاه مرکزی خاتمریاست ستاد 

 داشت.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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از دست آیت اهلل  1368در سال  موفق شود ن دفاع مقدس از خود نشان داد باعث شد تا ویبه دلیل تاثیرات مهمی که روحانی در دورا

 خامنه ای)در مقام رهبری( نشان فتح را دریافت نماید.

ها پیرامون جنگ، حسن روحانی در جبهه هاشمی رفسنجانی قرار داشت و  همواره در معادالت جنگ تحمیلی و تصمیم گیریهمچنین 

 نیروهای مورد اطمینان و طرف مشورت هاشمی بود.به عنوان یکی از 

که همین گفت و گوها  شرکت داشت ا مک فارلینبگفتگوهای پنهانی نفری بود که به نمایندگی از هاشمی رفسنجانی، در  3یکی از  ویهمچنین 

 . در اواسط دهه شصت میالدی به شدت در کشور جنجالی شد
 اما حقیقت ماجرای مک فارلین و مذاکرات مخفیانه سیاسی چه بود؟

 مک فارلین

و به دنبال اقدامات پنهان دولت رونالد ریگان  1986در نوامبر  « کنترا-ایران»کایی ها یا به قول آمری« مک فارلین»افتضاح سیاسی موسوم به 

 . و باعث جنجال های فراوانی در ایران و آمریکا شد فاش گردید

در این ماجرا که با هدف گسترش روابط ایران و ایاالت متحده صورت گرفت، با مداخله رژیم صهیونیستی ، محموله هایی از سالح به 

 .دریافت می شد پولیل می گردید و بهای این سالح ها ایران تحو

که از این سناریو اطالع همانند حسن روحانی(  1) با مدیریت هاشمی رفسنجانی و عده ای از اعضای مجمع عقالگروهی از سیاسیون ایرانی 

جهاد »گرفته شده در لبنان توسط سازمانی موسوم به  تبعه آمریکایی به گروگان 6داشتند قول داده بود که همه اقدامات الزم برای آزادی 

                                                           
حسن روحانی در جهت اتمام جنگ تحمیلی تالش مجمع عقال نام گروهی از نمایندگان مردم در مجلس دوم شورای اسالمی بود که با ابتکار اشخاصی چون دکتر  1 

هد که ادامه های جنگ نشان دکرد تا با بررسی شرایط وقت کشور و جبههکردند. آن طور که محسن رضایی فرمانده سابق سپاه گفته است، این مجمع سعی میمی

ن مجمع با نظر امام خمینی)ره( تعطیل شد اما عقالیی که خود را صاحب جنگ به صالح کشور نیست و باید اقدامات سیاسی در جهت اتمام آن شروع شود. البته ای

ال تمام دانستند، سیاستی را در پیش گرفته بودند که حداقل پنج سدانستند و شعارهایی چون جنگ جنگ تا پیروزی را در شور انقالبی منحصر میشعور انقالبی می

 .های بسته بصره نگاه داشتما را پشت دروازه

 
هایی که با های روزانه ایام دفاع مقدس از مشورتمسئولیت جنگ را برعهده داشت، بارها در یادداشت 62هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که تقریبا از سال آقای 

ابه بسیاری نظرش با دکتر تشرسید که های خود به این نتیجه میاش حسن روحانی داشته گفته است. او معموال در پایان این بخش از یادداشتدوست و یار صمیمی

شد، هم عرض همان های جنگ اعمال میکه از سوی طیف آقای هاشمی در جبهه "سیاست جنگ جنگ با یک پیروزی"دارد. از سوی دیگر در حوزه عمل نیز 

 .هایی بود که مجمع عقال روی میز داشتندطرح

چرا که اگر مصداق بیرونی این شعار فتح بغداد باشد به حتم کشور ما مورد هجوم  .واهد بودهرگز موفق نخ "جنگ جنگ تا پیروزی"عاقالن معتقد بودند که شعار 

ای قرار خواهد گرفت! از این رو سعی داشتند تا با یک پیروزی در مقیاسی بسیار کوچکتر از فتح بغداد، با قبول آتش بس سرنوشت های فرامنطقهبمب اتمی قدرت

داد بود که شرایط و موقعیت مکانی و جغرافیایی میدان نبرد نشان می "جنگ جنگ با یک پیروزی"ند. بنابراین شعارشان جنگ را روی میز مذاکرات مشخص کن

 ای در مذاکراتشد به عنوان برگ برندهکیلومتر از مرز شلمچه فاصله داشت و با تصرف آن می 14تواند فتح بصره باشد. شهر بزرگی که تنها می "یک پیروزی"این 

 .ز آتش بس مورد بهره برداری قرار گیردپس ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%93%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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را انجام دهند. اما این معامله مخفیانه به یک آبروریزی شرم آور تبدیل گردید که ریگان اعالم نمود که در جریان این فعالیت « اسالمی

 .های همکارانش در کاخ سفید قرار نداشته است

،اقدامات خود را برای  1985از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا در اواخر سال « ورثاولیور ن«نگ اجرا از این جا آغاز شد که سرهم

 «ژنرال اورتگا»که علیه رژیم ساندنیست و ضد آمریکایی « کنتراها»اجرای طرحی آغاز نمود تا گروه های ضد انقالب نیکاراگوا موسوم به 

علی رغم این که ریگان از حامیان چنین طرحی بود، . دت و تجهیز شونهای آمریکایی، تقویمی جنگیدند، با درآمد ناشی از فروش سالح 

 .اما هیچ مدرك افشا شده ای وجود ندارد که نشان دهد وی اجازه چنین کاری را صادر نموده است

بودن چنین معامالت  ، رونالد ریگان در تلویزیون ملی آمریکا ظاهر شد و با اعالم واقعی1986پس از افشای این معامله تسلیحاتی در نوامبر 

تسلیحاتی ای ، یادآوری کرد که این معامالت در برابر آزادی گروگان ها، صورت نگرفته است.البته پس از نابودی و از بین رفتن بسیاری 

 .از اسناد و مدارك مربوط به این معامالت از سوی همقطاران رونالد ریگان ،روند تحقیقات با مشکالت زیادی روبرو گردید

، ریگان در یک سخنرانی سراسری تلویزیونی اعالم نمود که مسئولیت همه اقداماتی را که بدون اطالع وی ، 1987مارس  4جام در سران

 .روی داده و به تجارت اسلحه در برابر گروگان ها از سوی ایرانی ها منجر شده، می پذیرد

هایت همه آنان این نتیجه را اعالم نمودند که ریگان در جریان این به دنبال این رسوایی ، تحقیقاتی از سوی کنگره صورت گرفت و در ن

تن از جمله وزیر وقت  11نفر ازمسئولین به عنوان عوامل این رسوایی معرفی شدند و  14فعالیت های همکارانش نبوده است. در پایان نیز ، 

دبلیو بوش )پدر (که در آن .ریاست جمهوری جورج اچ  محکوم گردیدند. البته همه این افراد در آخرین روز "کاسپر واینبرگر"دفاع 

 .دوره معاون رییس جمهور بود، بخشیده شدند

 و امید برای احیای رابطه با آمریکا! فروش اسلحه به ایران

ه( از این ردر واقع جنجالی بودن مذاکرات با مک فارلین و دریافت اسلحه از آمریکایی ها و اسرائیلی ها به این دلیل بود که آیا امام)

مذاکرات مخفی و کامال سری مطلع بودند یا خیر و افرادی در متن این مذاکرات قرار داشتند که از همان دوره جنگ معتقد به احیاء رابطه 

 با آمریکا و تبادالت سیاسی بودند تا همین مذاکرات باعث رقم خوردن فصل جدیدی در میان روابط ایران و آمریکا شود و بتواند سرنوشت

 انقالب اسالمی و ماهیت آن را که ضد آمریکایی بود تغییر دهد.

و در مذاکرات قطعنامه ( 1367سال بعد ) در تابستان سال  2جالب آنجاست که همین نفرات کلیدی همانند حجت االسالم حسن روحانی 

که با تعبیر جام زهر توسط امام )ره( توصیف شد نیز حضور داشتند و مذاکرات مفصلی را با هیات عراقی و سازمان ملل در نیویورك  598

 انجام دادند.

ه در ارائه خلی ایاالت متحددر نیکاراگوا بود که بر اساس قوانین دا« کنترا»در اختیار نهادن درآمد ناشی از این مبادله به ضدانقالبیون 

 .کمک های دولتی به این گروه ها ممنوع بوده است
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این رسوایی زمانی فاش شد که یک روزنامه آمریکایی اعالم کرد ایاالت متحده برای آزادی گروگان هایش در بیروت که در دست 

ما با تی در آمریکا نیز اعالم نمود که این معامله مستقیسفیر رژیم صهیونیس هستند، به تجارت اسلحه با ایران می پردازد.« جهاد اسالمی»

ها همه مبلغ این سالح ها را دریافت ننموده اند و مانند گذشته «کنترا«مقامات نظامی ایران صورت گرفته است. همچنین بعدها فاش شد که 

 .،برای پیشبرد فعالیت هایشان به درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر ، متکی بوده اند

( یادآوری نمود که وی به شدت نگران سالمت گروگان 1990) "یک زندگی آمریکایی "دها ریگان در کتاب زندگی نامه خود با نامبع

 یهای آمریکایی بوده و به همین دلیل با این مبادله تسلیحاتی موافقت نموده است. همچنین او خواهان اقدام سریع این گروه ایرانی در آزاد

 .تگروگان ها بوده اس

 :بر اساس گزارش نیویورك تایمز ، این سالح ها در جریان این معامله های پنهانی دراختیار ایران قرار گرفت

 

 

 موشک ضدتانک تاو 96: 1985آگوست*20

 

 موشک ضدتانک تاو دیگر 408: 1985سپتامبر *

 

 موشک ضد هوایی هاوك 1985:18نوامبر  24*

 

 موشک ضدتانک تاو 500:  1986فوریه 17*

 

 موشک ضدتانک تاو 500:  1986فوریه 27*

 

 قطعه یدکی موشک های ضد هوایی هاوك 240موشک ضدتانک تاو و 508: 1986می  24*

 

 : قطعات یدکی موشک های ضد هوایی هاوك 1986آگوست4*

 

 موشک ضدتانک تاو 500: 1986اکتبر  28
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دالل بین المللی اسلحه که که با برخی سیاستمداران ایرانی « رمنوچهر قربانی ف»به « تاو»، نخستین محموله موشک های  1985در جوالی 

، گروگان آمریکایی در خیابان های «  ریورند بنجامین وییر»روابط دوستانه ای داشت ،تحویل داده شد و چند ساعت پس از این اقدام ، 

 .بیروت رها شد

آرو »شرکت  1285در لندن ، پرواز« منوچهر قربانی فر»با « مک فارلین»پس از تحویل محموله موشک های هاوك و مالقات بی نتیجه 

جهاد »، سقوط کرد و در همان روز ، سازمان « نیوفوندلند»در منطقه  1985دسامبر  12تکنیسین آمریکایی بود ، در  250که حامل « ایر

ه در ان نیز بشمرده می شد. این حادثلبنان مسئولیت آن را پذیرفت.این همان سازمانی بود که مسئول گروگان گیری های لبن« اسالمی

چهارمین سالگرد انفجار های کویت روی داد. شش سال پیش از آن در کشور کویت شش عملیات انفجاری به طور همزمان روی داد 

،اعضای  هلبنان پس از این حمل« جهاد اسالمی »که سفارتخانه آمریکا نیز در میان اهداف آن ها بود.البته با وجود دستگیری چند عضو 

ن حادثه علت ای تحقیقات مراکز تحقیق هوانوردی در کانادا نشان داد که به احتمال زیاد، حزب الدعوه مسئول اصلی این حمالت بودند.

( مطابق معمول بدون ارائه هیچ دلیل مستندی، ایران به دست داشتن در 2007) افت ناگهانی ارتفاع بوده است و البته در بررسی های بعدی

 .ماجرا متهم شداین 

در  دو روز بعد ریگان جایگزین وی شد.« جان پویندکستر»از مقام خود استعفا کرد و دریادار « رابرت مک فارلین» 1985دسامبر  5در 

 نجلسه ای خواهان تحویل سالح ها به واسطه هایی میانه رو در نیروهای مسلح ایران شد. با انتقال هوایی این سالح ها به تهران ، گروگا

ها اندك اندك آزاد می شدند. علی رغم پاره ای از مخالفت ها با این معامله، ریگان تصریح می کرد که ما با تروریست ها گفتگو و 

از مخالفان این  "کاسپر واینبرگر"معامله نمی کنیم و این معامله در برابر برابر آزادی گروگان ها صورت نمی گیرد. همچنین وزیر دفاع 

 .ر می رفتاقدام به شما

پس از استعفای مک فارلین دو پیشنهاد ، شامل معامله مستقیم با تهران و اختصاص بخشی از درآمد این معامله به گروه « اولیور نورث»

درصد به آن افزود. با اعالم 41نیز « قربانی فر»میلیون دالر کمک بود که  15پیشنهاد نورث  های ضدانقالب نیکاراگوا را مطرح نمود.

 .عملی گردید« نورث»قت مقامات آمریکایی با این طرح ،پیشنهادات مواف

موشک  1000در ابتدا ایرانی ها بدلیل باال رفتن قیمت از سوی آمریکایی ها از خریداری این سالح ها خود داری نمودند، اما با انتقال 

نیز محموله های زیادی شامل سالح و قطعات یدکی  1986،از خود نرمش نشان دادند.از می تا نوامبر 1986به ایران در فوریه « تاو»

 .تسلیحاتی که ایران امکان خرید آن ها را از بازار آزاد نداشت، روانه تهران شد

دیگری  عده ای نیز معتقد بودند که باید راه های اما چنین معامله ای در تضاد با سیاست های کاخ سفید و قانون فدرال موسوم به بوالند بود.

 .به شورشیان کنترا در پیش گرفته شود برای کمک

با این  ،آزادی همه گروگان ها داشتدر ژانویه همان سال، پیشنهاد گفتگو با مقامات میانه روی ایران مطرح شد. ریگان که امید زیادی به 

 .پیشنهاد موافقت کرد. اما با وجود ارسال مستقیم سالح ها به ایران ، هیچ گروگانی آزاد نشد
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گفتگو نماید. اما این  یوگان باقی مانده با رهبران ایرانگر 4برای آزادی تا به زعم خود شخصا به تهران رفت تا « مک فارلین»این بار 

چراکه در این گفتگو ها خواسته هایی نظیر عقب نشینی اسراییل از بلندی های جوالن از سوی ایرانی ها مطرح  مذاکرات ناکام ماند،

 .گردیده بود

 ، رییس سیا خواستار ارسال« ویلیام کیسی»را آزاد کرد. « مارتین لورنس مارتین جنکو»لبنان ،  «جهاد اسالمی»، 1986الی در اواخر جو

 .یک محموله سالح دیگر به ایران در قبال این اقدام شد و ریگان بدلیل تالش برای زنده ماندن گروگان ها با این درخواست موافقت کرد

، سه آمریکایی دیگر توسط یک گروه لبنانی ربوده شدند و با وجود ابهامات فراوان، گفته می شد که آنان  1986اما در اکتبر و سپتامبر

 .برای جایگزینی گروگان های آزاد شده ، ربوده شده اند

زادی ح در برابر آ،خبر مبادله سال« الشراع»و به دنبال افشاگری شخصی به نام به نام مهدی هاشمی در روزنامه لبنانی 1986نوامبر  3در 

همکار سیا در  2گروگان ها منتشر گردید. گفته می شود که افتادن یک محموله سالح ارسالی برای ضدانقالبیون نیکاراگوا و دستگیری 

 .نیکاراگوا ، منجر به افشای آن شده است

 تهران را در تلویزیون دولتی ایران بیانبه « نورث»یک رو بعد ایران ، آشکارابه صحت این معامله اذعان کرد و جزئیات سفر سرهنگ 

 .نمودند .ریگان هم که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود ، در یک برنامه تلویزیونی دالیل خود را اعالم کرد

رای که ب،مشخص شد که وی اسناد دولتی زیادی را از بین برده است.البته وی مدعی بود  1989در سال « نورث»بعدها در جریان محاکمه 

حفظ جان همدستان و رابط های خود در ایران و نیکاراگوا به این کار دست زده است. کمی بعد نیز اکثر افراد مرتبط با این رسوایی از 

 .مشاغل خود ، برکنار شدند

بررسی  .غ کردریکا ابالزیر اسبق خارجه آم، و« جان تاور»نوامبر ،رونالد ریگان دستور تشکیل کمیته ای حقیقت یاب را به ریاست  25در 

 .سال گذشته نیز در راس خواسته های ریگان بود 50عملکرد اعضای شورای روابط خارجی در 

شاهد ، منتشر گردید با وجود اعالم اشتباهات مقامات عالی رتبه آمریکایی  80فوریه ،گزارش نهایی کمیسیون با توجه به اظهارات  26در 

زارش از بی نبوده است.البته در این گ« کنترا »ان در جریان ابعاد ماجرا و ارسال کمک به ضدانقالبیون در این معامالت ، گفته شد که ریگ

نوامبر سال بعد ، نمایندگان کنگره که عمدتا دموکرات  18توجهی ریگان به عملکرد شورای روابط خارجی، انتقادات زیادی شده بوددر 

ن، انتقادات بسیار زیادی به ریگان شده بود.ریگان در مقابل ، تاسف عمیق خود را از این بودند، گزارش دیگری را منتشر نمودند که در آ

ماه در برنامه های تلویزیونی حاضر نشد. در نهایت ریگان مسئولیت همه این اتفاقات را پذیرفت  3ارتباطات محرمانه با ایران اعالم کرد و تا 

معامله تسلیحاتی ای در برابر آزادی گروگان ها صورت نگرفته ، نادرست بوه است.  و گفت که اظهارات گذشته اش در مورد اینکه چنین

 "رییس جمهور تفلون"درصد رسیده است. و در آن دوره برچسب  46درصد به  67همزمان نظرسنجی ها نشان داد که محبوبیت ریگان از 

 .به وی نسبت داده شد
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میلیون دالر از پول های ارسال 30به علت سرقت  "بیل بریدان"ر روبرو شدند و تنها آمریکایی های مرتبط با این افتضاح با عفو بوش پد

 .شده برای کنتراها ، به زندان محکوم شد تا سرانجام پرونده این رسوایی بسته شود

 حضور در مذاکره با آمریکایی هاحسن روحانی و 

ی در مذاکرات مک فارلین و مذاکره با آمریکایی ها تبدیل در سال های اخیر و به دلیل سمت ریاست جمهوری حسن روحانی، حضور و

 به یک موضوع جنجالی شد.

دلیل جنجالی بودن مذاکرات مک فارلین در ایران عالوه بر حساسیت ها نسبت به آمریکا و ارتباط با این کشور در دهه شصت شمسی، 

تا در کنار مذاکره با آمریکایی ها فتح باب جدیدی برای  یک موضوع دیگر نیز بود و آن اینکه عده ای در ایران خواهان آن بودند

 مذاکرات با آمریکا و باز شدن باب مذاکرات سیاسی اغاز شود و این شروعی برای فصل جدیدی در مناسبات سیاسی با ایران باشد.

 

ه طور این مذاکرات سیاسی را بدر واقع هاشمی رفسنجانی به عنوان جانشین فرمانده جنگ و رئیس وقت مجلس شورای اسالمی، مدیریت 

توسط  1388نیز که در بهار سال  "مذاکرات مک فارلین و تبادل اسلحه ها"غیر مستقیم بر عهده داشت و این نقش هاشمی در کتاب 

 انتشارات دفتر معارف انقالب اسالمی که وابسته دفتر هاشمی رفسنجانی می باشد هم اشاره شده است.

 

بود که در آن زمان ریاست کمیسیون  "حسن روحانی "نماینده هاشمی در این مذاکرات سیاسی و مخفی می توان اینگونه گفت که 

دفاعی مجلس را هم بر عهده داشت و مجمع عقال به عنوان یک مجمع سیاسی مخفی و کلیدی که رایزنی هایی را در پشت پرده برای 

 ذاکرات ایفا می کرد.خاتمه جنگ در آن زمان انجام می داد نقش کلیدی هم در این م

 

اما طرف های غربی در مورد حضور حسن روحانی در این مذاکرات سیاسی پیچیده و مهم آن هم در زمان اوج جنگ تحمیلی چه می 

 گویند و چه نوشته اند؟

  

وحانی، عضو که حسن رمدعی شده بود « وقتی روحانی با اولیور نورث دیدار کرد»پیش از این نشریه فارین پالیسی در گزارشی با عنوان 

در تهران  ،1365در خرداد  هااالنبیاء آن روزهای ایران، در روز سوم حضور آمریکاییشورای عالی دفاع و رئیس قرارگاه مرکزی خاتم

 .های تهران با آنها دیدار کرده استای، در یکی از هتلمرحله 7نتیجه و پیش از شروع مذاکرات بی

 

 تأکید کرده بود:  90آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی در تیر ماه مرحوم این در حالی است که 

 

خواهد با سران کشوری مذاکره کند؛ اما امام اجازه ندادند و بعد که مک فارلین و هیئت آمریکایی را به هتل بردیم، گفته بود که می»

نژاد را برای آبادی و آقای مهدیی، دکتر هادی نجفترتیب آقای روحانگفتند تعدادی کارشناس بفرستید تا با او مذاکره کنند بدین

 «.ای نرسیدندمذاکره فرستادیم. بعد از چند جلسه مذاکره، به نتیجه
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 روحانی و تفکر سازش سیاسی

 

میالدی و چند ماه پس از رسیدن روحانی به مقام ریاست جمهوری و پس از جنجال ها در مورد بازخوانی مذاکرات مک  2014سال 

و حضور  "ایران گیت"، نشریه نیویورك تایمز آمریکا مقاله ای را در این باره منتشر کرد که حاوی اطالعات جالبی از ماجرای فارلین

 مک فارلین در ایران بود. 

 

 بخش هایی از این نوشته را با هم می خوانیم:

 

های آمریکایی در لبنان بود. مسئله ای که روحانی هدف ظاهری هیات آمریکا متقاعد کردن سران ایران به کمک در آزاد ساختن گروگان 

 .فروش موشک و تسلیحات از سوی آمریکا به ایران بود  حاضر به انجام آن در ازای

 
اما این هیات امریکایی که متشکل از اعضای ارشد شورای امنیت ملی از جمله سرهنگ دوم اولیور نورث بود، هدف دوم و مسلما جاه 

 .یل یک اتحاد سیاسی جدید با رهبران میانه رو ایران از جمله روحانی و روسای او که کشور را اداره می کردندطلبانه ای داشت: تشک

 
در این جلسات، مردی که اکنون مقامات آمریکایی از او به عنوان بهترین امید برای ایجاد روابط حسنه با ایران پس از سه دهه خصومت 

ره کننده ای زیرك و زرنگ به نمایش کشید و آماده ی آغاز دور جدیدی از گشایش روابط دو یاد می کنند، خود را به عنوان مذاک

کشور بود. اما او همچنین قصد از بین بردن هدفی گسترده تر و فریب دادن آمریکایی ها به ارائه انچه او می خواست داشت: تسلیحات 

 .بیشتر

 
کری حسن بخواهیم عقبه ف روحانی وجود داشته باشد و حسن  و سیاست ورزی کراگر امروز پنجره ای برای اطالع یافتن از چگونگی تف

او گفتگوهای مهمی با آمریکایی ها بر  که است 1986می  ماه در روز چند آن پنجره، آن روحانی و تیم نزدیک به وی را بررسی کنیم،

ان کنیم حسن روحانی و تیم سیاسی حامی وی در در واقع خطای بزرگی است اگر گم .سر گروگاه ها و آینده مشترك دو کشور داشت

سال های اخیر رو به مذاکرات سیاسی با آمریکایی ها آورده اند تا روابط میان ایران و آمریکا را از طریق زد و بندهای سیاسی حل کنند 

 و بخش مهمی از راهبرد جمهوری اسالمی در مقابل غرب را خنثی کنند! 

میلی امتحان شده بود اما به نتیجه نرسید و مجددا در اوایل دهه هشتاد شمسی باز امتحان شد و به بن این روش یکبار در اوج جنگ تح

بست رسید و همین روش در مذاکرات اخیر هسته ای هم اتخاذ شد که نتیجه معیوب آن آشکار شد و نشان داد ریشه مذاکرات اخیر به 

 چه زمانی باز می گشت.

 
آزاد ساختن گروگان ها از دست حزب اهلل اولویت نخست پرزیدنت رونالد ریگان بود. رئیس جمهور روحانی می دانست که کمک به 

 .آمریکا شخصا به خانواده های گروگان ها تعهد داده بود که هر کاری برای آزادی عزیزانشان بکند

 
 .دبازگشت گروگان ها و پوشش تلویزیونی آن می توانست موفقیت سیاسی بزرگی برای ریگان باش
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روحانی به نورث و همکارانش گفت: با حل این مشکل، ما شما را در کاخ سفید تقویت و تحکیم می کنیم. همانطور که قول دادیم، هر 

 .تالشی خواهیم کرد

 

اما این کار بدون هزینه نبود. روحانی و تیمش سمت و سوی گفتگوها را به سمت موضوع تسلیحات کشاندند. امریکایی ها قول داده 

 .ساعت پس از آزادی گروگان ها، هواپیمایی پر از قطعات موشکی به سمت تهران در راه باشد 10دند که ظرف بو

 
 

ایرانی ها اول موشک ها را می خواستند. زمانیکه مشخص شد چنین اتفاقی نمی افتد، آنها پیشنهاد کمک در جهت آزادی دو تن از 

 .روزهای آینده سعی در آزادی دو نفر دیگر خواهند کردگروگان ها را دادند و گفتند که پس از مذاکرات 

 
 .روحانی به ماموریت گسترده تر ایمان داشت. او به امریکایی ها گفت: باتوجه به روابط ما، کار خیلی خوب کردید که اینجا آمدید

 
  .ست روند آن آهسته باشداو تصور می کرد که آنها می توانند همکاری با یکدیگر را آغاز کنند حتی با وجود آنکه ممکن ا

 
نورث تمام اقدامات الزم برای تدارك دیدن جلسات را برعهده داشت و بر فروش تسلیحات نظارت داشت. اما استراتژی برتر و بزرگتری 

ران گاز سوی رابرت مک فارلین مشاور امنیت ملی سابق ریگان هدایت می شد. آزاد ساختن گروگان ها در اولویت بود اما مک فارلین ن

 .بود که این اقدام فرصت آنچه او توسعه روابط سیاسی جدید با میانه روهای ایران می خواند را تهدید می کرد

 
ین امید داشت که روحانی کلید موفقیت باشد. یک روز قبل از مذاکرات با مسئوالن پایین رده ایران مشخص شد که آنها مشتی لمک فار

دیرتر از زمان موعد خود را به فرودگاه رساندند تا از مک فارلین و تیمش که با هویت های جعلی آماتور هستند. ایرانی ها یک ساعت 

 .در جهت محرمانه نگه داشتن ماموریت سفر کرده بودند، استقبال بعمل آورند

 
ارانویا داشتند! یک دقیقه، از ایرانی ها یکی در میان مهمان نواز بودند و یا پ  زمانیکه در نهایت آنها مذاکرات را در هتل آغاز کردند،

امریکایی با قول حسن نیت بین دو کشور استقبال می کردند و دقیقه ای بعد امریکایی ها را متهم به عدول از توافق در جهت ارسال سری 

 .جدید قطعات موشک به تهران می کردند

فرش  تاجر{ یرانا کنندگان مذاکره}آنها اساسا  گفت: مک فارلین طی تلگرافی به جان پویندکستر مشاور امنیت ملی در اواخر همان شب

 .خود حرکت کنیم اختیارات از فراتر توافق گونه هر انجام برای که داریم نیاز ما  هستند.

 

 .امیدهای مک فارلین روز بعد و زمانیکه روحانی خود را نشان داد، احیا شد

 
و برای تبادل تسیلحات در مقابل گروگان ها کمک کرده بود نوشت:  مک فارلین که در آن زمان در کاخ سفید مشغول به خدمت بود

 .آنطور که پیداست این مرد تافته جدا بافته از آماتورهایی بود که تا به حال با آنها گفتگو می کردیم

ل می دانیم که بر روحانی به مهمانانش گفت: ما آماده ی گوش دادن به تمام درخواست های شما در تمام حوزه های هستیم. با این حا

 .روی برخی مسائل به توافق دست پیدا نمی کنیم اما بر روی برخی موارد به توافق می رسیم
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سخنان در و بدل شده در این مذاکرات توسط کارمندان شورای امنیت ملی که از اعضای هیات امریکایی بودند نوشته شده است. این 

 .ها به تحقیق در مورد فروش تسلیحات پرداختمتون در گزارش کیمسیون تاور منتشر شد که بعد

 
ه نکته کدر کشور از جلسه با آمریکایی ها بودند دیگر افراد و چهره های سیاسیاین متون نشان می دهد که سران ایران نگران اطالع یافتن 

 .ای قابل تامل می باشد

 
رد رین پالسی می گوید که روحانی از نام مستعار استفاده می کهاوارد تیشر کارمند شورای امنیت ملی که شرح جلسه را نوشته بود، به فا

 .تا از خود در صورت افشای جزئیات گفتگوها مخافظت کند

 

 .در گزارش تاور، از روحانی تنها به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی یاد شده است

 
  .روحانی به مهمانانش گفت: روابط ما تیره و بسیار بد است

 
 

 اما من باید صریح باشیم.یاط شد و بیان داشت: شاید دوست نداشته باشید که این را بشنوید وی خواستار احت

 

ین مده بآقدرت بمانیم و مشکالت پیش وی افزود: به عنوان یک دولت ما نمی خواهیم که فردا روز از بین برویم. ما می خواهیم در 

 .طرفین را حل کنیم

 

 .بسیاری از هموطنانش ایاالت متحده را شیطان بزرگ می خوانندور شد که آروحانی به آمریکایی ها یاد

 
امروز همچنان بسیاری از ایرانیان، امریکا را اینگونه خطاب می کنند. روحانی بار دیگر خود را در شرایطی می یابد که مجددا به سوی 

 .سران آمریکا دست دراز کرده اما در عین حال از ارتباط با آن ها اجتناب می ورزد

 
د. اما براساس ه کننبخود یعنی چگونگی گفتگو با ما غل نوشت: آنها هنوز نمی دانند چطور بر مشکل ضروری تر 1986مک فارین در سال 

لحن سخنان، نظرات و عبارات هوشمندانه روحانی از آنچه ممکن است در راه یک رابطه ی تعاملی باثبات باشد، من معتقدم که با یک 

 .رسی پیدا کرده ایم و این خوب استمقام ایرانی مهم دست

 

دادند. با وجود آنکه اتحاد جماهیر شوروی رسما  تشکیل را ای ویژه روابط  امریکایی ها و ایرانی ها در مقابل دشمن مشترکشان شوروی

ط دو سالح داد، رواب به رسمیت شناخته بود، هنگامیکه این کشور به دشمن بزرگ ایران یعنی عراق 1979دولت انقالبی ایران را در سال 

 .کشور زاهرآگین شد

 
شنود بود که اطالعات تاکتیکی از نیروهای شوروی داشت و عالقمند به دریافت تسلیحات آمریکایی بیشتر در جهت روحانی خرسند و خ

 .مقابله با تهدید نظامی کشورش، بود

 .دکنن می حمله افغانستان در شوروی نیروهای به ضرحا حال در اند دیده آموزش ایران در که  "مجاهدینی"همچنین گفته شده که 
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رد و روحانی ک. ایران احساس تهدید موجودیتی میشکار بودآ همچنان اما حتی با وجود خصومت مشترکشان با کمونیست ها، بی اعتمادی

کمک بیشتری  آمریکایی به ایران فکر نمی کرد که آمریکایی ها کامال آن احساس را تقدیر کنند. آنها نیاز داشتند که از طریق تسلیحات

 .در جهت دفاع از خود کنند

 
اما نیاز است که صریح و بی پرده باشیم تا بر اختالفتمان غلبه کنیم. خوشحالم که می شنوم  روحانی گفت: متاسفم که تند و تیز هستم.

ما ما از این گفتگو باشد. ا حمایت جهت درشما معتقد به حاکمیت مستقل ایران هستید. ما امیدواریم که تمام حرکات آمریکایی ها 

 م.نیش از شما می بینیم و احساس می کاحساس می کنیم که تمام جهان سعی در تضعیف ما دارد. ما خطر روس ها را بی

 

 می شمسل کنیم، می احساسش ما  تکنولوژی باال این تهدیدات را می بینید. )ظاهرا منظور روحانی موشک های هسته ای هستند( با شما

 .که در کنار فیلی که زخمی کرده ایم بخوابیم نیست آسان این. بینیمش می و کنیم

 

 نورث }از روحانی{ پرسید: می توانید دیداری محرمانه بین مک فارلین و رهبرانتان تدارك ببنید؟اولیور 

 
 .روحانی گفت: مطمئن باشید که این مسئله منتقل می شود

 
 .ان های آمریکایی و تحویل تسلیحات، نیاز است که گام های مثبت بیشتری برداشته شودوی افزود که پس از آزادی گروگ

ران باو سپس اضافه کرد: ما باید مردم را برای چنین تغییری آماده کنیم، گام به گام. ما باید ملت مان را آماده کنیم. دیدار و جلسه بین ره

 مالقات و رسمی سفرهای که مطمئنم  شما برای حل این مشکالت جدی هستید، ایران و امریکا در همین زمینه شکل خواهد گرفت. اگر

 .داد خواهد رخ باال سطح در هایی

 1.آن جلسات هرگز رخ نداد. مک فارلین روز بعد به صورت محرمانه و خصوصی با روحانی گفتگو کرد

 

م ساختم که در مورد ایران ما به دنبال رابطه ای هستی او به پوین دکستر تلگراف داد و نوشت: در کل، جلسه ی سودمندی بود. من روشن

 .که براساس احترام متقابل برای حاکمیت طرفین، تمامیت ارضی و استقالل باشد

 

 .دو طرف در مورد ترتیب وقایعی که باید پیش از آزادی گروگان ها اتفاق می افتاد، گفتگو کردند 

 
ند اما اکنون درخواست خارق العاده ای داشتند که شامل خروج کامل نیروهای اسرائیل از ایرانی ها با گروگان گیرها ارتباط برقرار کرد

 .بلندی های جوالن و جنوب لبنان می شد

 
  .مک فارلین آزادی فوری گروگان ها را بدون قید شرط می خواست

                                                           
نقالب اسال بعد از این دیدار، در موسسه بوروکینگز روایت جالبی از این دیدار ارائه کرد و گفت: روحانی در آن دیدار به من ) مک فارلین( گفت  30مک فارلین  1 

نتها خواهد رسید. و لی در حال حاضر این انقالب در ابتدای راه قرار داد و پر توان ایران هم مثل هر انقالب دیگری مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد و روزی به ا

و باعث  استاست. وی می گوید که روحانی در آن دیدار همچنین آیت اهلل ]امام[ خمینی را مردی تندرو توصیف کرد که سیاست های تندی را در پیش گرفته 

 میالدی( 2015در انستیتنو بوروکینگز، سال ایجاد مشکالتی شده است! )سخنرانی مک فارلین 
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ز توافق هستند اما دنبال کسب سود بیشتر امک فارلین به پویندکستر گفت: قضاوت من این است که ما در شرایط خوبی نیستیم. آنها به 

 .هوشیار به این حقیقت هستند که ممکن است طرف مقابل انها را گمراه کند

 
  .اواخر همان شب، مک فارلین و روحانی مجددا به صورت خصوصی دیدار کردند. مذاکرات از هم پاشید

 
 .آنها ما را دنبال خود می دوانند و فریب می دهندتیشر در یادداشت هایی خود نوشت: مک فارلین نتیجه گیری کرد که 

 
 .روحانی رفت و صبح روز بعد بازگشت. مک فارلین گفت: شما به توافق پایبند نیستید و ما در حال ترك اینجا هستیم

 
 نید؟را ترك می کامریکایی ها به فرودگاه رفتند. درحالیکه سوار هواپیما می شدند یکی از مقامات ایران به آنها گفت: چرا اینجا 

 
سال های طوالنی وجود خواهد داشت. یک فرصت مهم  اعتماد نبود این  مک فارلین گفت: ایرانی ها موفق به انجام تعهداتشان نشدند.

 .اینجا از دست رفت

 
 .صبح تهران را ترك کرد 9این هواپیما پیش از ساعت 

 
بر آب کرد. اما حتی اگر این مذاکرات علنی هم نمی شد، شکاف اعتماد بین  این مسائل هر گونه امید برای آغازی جدید با ایران را نقش

 .که قادر به پر شدن نبود  دو طرف انقدر زیاد بود

 

 با یک اسرائیلی دیدار 

 

 مسبوق به سابقه با برخی از چهره های کلیدی و مهم کشورهای متخاصم در دهه شصت، حسن روحانی مخفیانه و مهمظاهرا دیدارهای 

 است.  بوده هم

آن گونه که برخی از رسانه های اسرائیلی و بعدها رسانه های ترکیه ای پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در خرداد و 

، با امیرام نیر که در آن ایام عالوه بر برخی از مقامات آمریکاییدر پاریس  1365منتشر کردند، حسن روحانی در سال  1392تیرماه سال 

اسرائیل بوده هم مذاکره کرده بود! و نیر در مذاکرات روحانی با آمریکایی ها حضور مشاورین نزدیک به شیمون پرز نخست وزیر وقت  از

 داشته است.

 

 اینکه آیا حسن روحانی از ماهیت و سمت نیر و اساسا اسرائیلی بودن وی مطلع بوده یا نه را نمی توان به صراحت تائید کرد اما در اینکه 

 وی در این مذاکرات حضور داشته جای هیچگونه تردیدی ندارد. 

 

و یک نفر ظاهرا  )حسن روحانی( : دو نفر از ایران از مجلس شورای اسالمی وقتدر مورد این مذاکرات و سخنان مطرح شده آمده است

 .نندکای برگزار میجلسه نیر( )امیرام آمریکایی که اخیرا معلوم شده مشاور ضدتروریسم نخست وزیر وقت اسرائیل بوده است
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نیر در خاطرات خود می گوید که حسن روحانی از سیاست های آیت اهلل خمینی گله داشت و می گفت این سیاست ها را قبول ندارد اما 

 این سخنان را صریحا در ایران بیان نمی کرد و صرفا در آن جلسه این مواضع را بیان کرده بود.

 

مک فارلین و حضور امیرام نیر، سرنوشت نیر است. وی سال ها بعد بازنشسته شد و دفتری برای تامین منافع  نکته جالب در مذاکرات

 اسرائیل در لندن تاسیس کرد. اما در سفری به ظاهر و بر اثر حادثه فوت شد اما گفته شد که این حادثه عمدی بوده و نیر کشته شده است!

دیده رفت و هیچگاه نیز مشخص نشد اسناد دز رغتت گرفت و اسناد مذاکرات مک فارلین به سمدتی بعد از منزل و باغ وی سرقتی صور

 قل شد و مسئول این سرقت ها چه فرد و افرادی بوده اند؟به کجا منتشده از منزل امیرام نیر 

 

 

 و پایان جنگ 598شکل گیری قطعنامه 

 

توسط دولت ایران  598هم ترین آن، پایان دوره جنگ و پذیرش قطعنامه یکی از مقاطع مهم تاریخ انقالب اسالمی و شاید بتوان گفت م

، کمتر فردی گمان می کرد امام )ره( علی رغم تمامی تاکیدات خود بر ادامه جنگ، قطعنامه را نمی پذیرد اما به 1367بود. اگر تا تیرماه 

شدند که امام)ره( جام زهر را نوشید و قطعنامه پایان جنگ را  متوجه 598و با اعالم خبر پذیرش قطعنامه  1367تیرماه  25ناگاه همگان در 

 پذیرفت.

 

دارای پازل های مختلفی است اما قطعا یکی از مهم ترین و کلیدی ترین پازل های آن هاشمی رفسنجانی و نیروهای نزدیک  598قطعنامه 

 مهم ترین مقطع تاریخ انقالب رقم بخورد. به وی هستند که با فشار به امام باعث شدند امام جام زهر را بنوشند و عمال

 

دلیل سابقه در مجمع عقال و ریاست آن گروه، نقش مهمی در شکل دادن ذهن سران کشور برای پایان دادن غیر منطقی  روحانی بهحسن 

برای جمهوری  598نگ داشت به طوری که وی نیز در مذاکرات سیاسی در نیویورك حضور داشت و سرانجام قطعنامه و غیر اصولی به ج

 جنگ و به صورت رسمی متجاوز شناخته نشدن صدام شد. اسالمی ایران پرداخت نشدن غرامت

 

تا سال ها در چنگال رژیم و همچنین بسیاری از اسرای ایران  باقی مانددر خاك ایران  1369سال بعد یعنی تا مرداد  2اق تا عرهمچنین 

 د.بودن قبعث عرا

 

 امام ،احمد خمینی و آیت اهلل توسلی از سوی دیگر در اینجاست که پس از پذیرش قطعنامه امام )ره( به شهادت سید 598قطعنامه اهمیت 

سخن نگفت و برای زنده نگاه داشتن مواضع اصولی خود سه کار  598عمومی نداشت، لبخند نزد و درباره قطعنامه ر هیچگاه مالقات گدی

 است و به راه خود ادامه می دهد. ن دهد همچنان انقالبیلفت خود را با برخی سازشگری ها نشان دهد و نشاتاریخ ساز را انجام داد تا مخا

 

صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی و آخرین آن عزل آیت اهلل منتظری  دوم، آخرین رهبر شوروی بود نامه نوشتن خطاب به گورباچفاول 

 رهبری بود.از قائم مقامی  1368در فروردین ماه 
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سال آخر حیات خود تشخیص داد امام همواره با خط سازشگری در داخل انقالب مخالف  می توان از برخوردهای حضرت امام درس پ

طی کردند و سرانجام  598فاوت از مسیر امام را در پایان جنگ و قطعنامه د حجت االسالم حسن روحانی مسیری متبود اما عده ای همانن

 آن خسران دیدن کشور بود.

 

 
به هر حال آنچه مشخص و قطعی است، حسن روحانی از سیاسیون تاثیرگذار و مطرح در دوران جنگ تحمیلی بود که در مجالس دوم و 

ز روحانیون جناح راست عضو جامعه روحانیت مبارز تهران محسوب می شد که سوم نیز حضور داشت و در موازنه سیاسی در آن ایام ا

 قرابت فکری و گفتمانی زیادی نیز با هاشمی رفسنجانی داشت و تا انتهای حیات هاشمی رفسنجانی این قرابت را حفظ نمود.

 

فت و در دوره پس از رحلت امام )ره( و به ریاست اما این پایان راه حسن روحانی نبود و وی با پایان جنگ با مقامات باالتری نیز دست یا

 جمهوری رسیدن هاشمی رفسنجانی، از جمله روحانیونی شد که به مقامات ارشد امنیتی در کشور دست یافت.
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 فصل چهارم

 پس از جنگآغاز دوران جدید 
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 سال های پس از جنگ

بود، اما این دو بر سر  وزارت اطالعات، حسن روحانی گزینه اول وی برای هاشمی رفسنجانی جنگ و با آغاز به کار دولتپایان  پس از 

 .به عنوان وزیر اطالعات به مجلس معرفی شد علی فالحیاننتوانستند با هم به توافق برسند و و راهبرد این وزارت خانه مسئله بودجه 

همچنین وی در مجالس چهارم و پنجم شورای اسالمی نیز حضور داشت و در هر دو مجلس نیابت حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری 

درت جناح راست در مجالس چهارم و پنجم محسوب می شد که سابقه ضدیت با جناح را بر عهده داشت و همواره از روحانیون پر ق

  ( را هم در کارنامه خود داشت.1364چپ و ضدیت با نخست وزیری موسوی ) در سال 

 ایاهلل خامنهو تشکیل نهاد شورای عالی امنیت ملی، سمت نمایندگی آیت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانروحانی پس از بازنگری 

سال  16و به مدت  یار داشتدر اختاین سمت را که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد،  1392تا سال  به دست آورد و را در این شورا

دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده  اتمیسید محمد خو  اکبر هاشمی رفسنجانیهای ریاست جمهوری در دوره( 1384تا  1368)از سال 

  .رئیس جمهور وقت بوده است امنیت ملیمشاور ( 1384تا  1379و از  1376تا  1368سال )از سال  13همچنین به مدت  وی .است

 مشغول فعالیت است.و تاکنون در این سمت  به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب 1370از سال  وی همچنین

به نمایندگی  استان سمنان، از حوزه انتخابیه 1378بهمن  29در  مجلس خبرگان رهبریای سومین دوره دورهروحانی در انتخابات میان

 . و این حضور در مجلس خبرگان رهبری در دوره های چهارم و پنجم نیز تکرار شد برگان رهبری انتخاب شدمجلس خ

 داشت. را هم بر عهده( 1387تا  1385ریاست دفتر دبیرخانه این مجلس در تهران )از  وی همچنین در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری،

 کوی دانشگاه تهرانحوادث 

بود، که او اعالم کرد  1378، وقایع کوی دانشگاه تهران در سال روحانی در شورای عالی امنیت ملیدوره تصدی  ممه از جمله رخدادهای

تواند مجازات مرگ در پی داشته جرمی که می. عنوان دشمنان حکومت محاکمه شونداند باید به تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی خسارت زده

 .باشد

به دست شورای هماهنگی  تیر 18در  حمله به کوی دانشگاهو پس از در دانشگاه تهران  1378تیر  23پیمایی اهسخنرانی حسن روحانی در ر

 .فرازهای حیات سیاسی اوست و مغفول ترین تبلیغات اسالمی، یکی از مهمترین

ره به مسئولیت را غیرقانونی و خالف اصول اخالقی و دینی دانست و با اشا حمله به کوی دانشگاه تهرانروحانی در سخنان طوالنی خود،  

 یابی این حادثه، قول بررسی و شناسایی و سپردن عوامل آن به دست عدالت را داد. شورای عالی امنیت ملی در ریشه

دانم از دانشجویان عزیز بیدار، هوشیار و قهرمان تشکر و قدردانی کنم که جا الزم میمن در همین»او در بخشی دیگر از سخنانش گفت: 

و برائت  اند، بالفاصله اعالم بیزاریدید نافذشان تا متوجه شدند که این عناصر مفسد و معاند در کنار آنها قرار گرفتهبا هوشیاری و با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%DB%B1%DB%B8_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B8%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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کردند و خودشان را کنار کشیدند. این نشان هوشیاری و بیداری دانشجویان انقالبی و مسلمان و قهرمان ما است. افرادی که اتوبوس و 

 این تردیدیب …برندزنند و حتی اتومبیل شخصی افراد را از بین میالمال را آتش مید، آنها که ماشین بیتزنناموال عمومی را آتش می

 .ز و بوم هستند، این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردندهای این مرو ارزش مردم ایران دشمن افراد

ادامه این وضع برای نظام ما کشور ما و ملت ما قابل تحمل نخواهد بود. دیروز نسبت به این عناصر دستور قاطع داده شد، دیروز غروب 

 شوند.  قاطعیت برخورد شود و سرکوبطلب، هر کجا که باشد با شدت و با دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت

اگر  – رطلب و آشوبگمردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت

 در ناگسستنی پیوند و است کرده متحد را ما ملت امروز که عاملی آن …چه خواهند کرد -جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند

مسئله والیت مظهر اقتدار  …است والیت مقام و رهبری اسالمیت، این مظهر و است[ نظام اسالمیت] و اسالم است، کرده ایجاد ما ملت

 .ملی ما است

رأی داده است  سپاهآمدن یک درگیری لفظی، روحانی به نفع بعدها در این باره گفت که در آن زمان پس از پیش صفویرحیمسرلشکر 

 .«سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران»گفته است:  و

ها این بوده که بین دانشجویان و رد که تالش آنتیر اعالم ک 18 وقایع درباره شرقروزنامه ، در گفتگویی با 1392روحانی در سال 

فته شدن سریع ناامنی در تهران بوده است. به گگران و اقدامات تخریبی تفکیک قائل شوند و هدف جمعانتقادات دانشجویی با آشوب

مسئله به آشوب خیابانی  تیر کردیم این بود که وقتی دیدیم18کاری که ما در »به صورت امنیتی حل نشد و « آشوب خیابانی»روحانی 

تیر تمام  23تبدیل شد و دیگر بحث دانشجو و دانشگاه نیست، از خود مردم خواستیم بیایند و اعالم نظر کنند و ماجرا با حضور مردم در 

 .او اقدامات شورا در این وقایع را درست و خردورزانه دانست« شد.

 فراز و نشیب های پرونده هسته ای ایران

و این مقطع از مهم ترین و پر چالش ترین  روز( بود 678) 1384/5/24تا  1382/7/14ای از روحانی در پرونده هسته سنح دوران تصدی

 . مقاطع تاریخ سیاسی انقالب اسالمی ایران می باشد که کشور با تهدیدات امنیتی جدی هم مواجه شد

آغاز گردید.  المللی انرژی اتمیس بینآژانصدور قطعنامه شدیداللحن المللی و ای ایران در سطح بیناین دوران پس از طرح موضوع هسته

ای ایران ای به پرونده هستهطی یک بیانیه و سپس در شهریور همان سال طی قطعنامه 1382شورای حکام آژانس، نخست در خرداد 

و تشدید فضای  پیروزی آمریکا در عراقپرداخته و تالش کرد تا تعهدات سختی را بر دوش ایران قرار دهد. در این هنگام که مقارن با 

یت خاصی ای ایران نیز حساسهای هستهای بود و نسبت به روند پیشرفتسابقهجنگ در منطقه بود، جامعه جهانی دچار بحران و تنش بی

 .به وجود آمده بود

وزیر امور  کمال خرازی، با پیشنهاد سازمان انرژی اتمیو  خارجهوزارت امور های موجود میان ها و با توجه به ناسازگاریا افزایش تنشب

د شود تا با تشکیل یک هسته قوی کارآمخارجه و موافقت رئیس جمهور و همچنین سایر اعضای جلسه سران نظام، تصمیم گرفته می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ت مذاکرات برعهده حسن روحانی گذاشته شود تا با اختیارات ویژه، برنامه جامعی برای ادامه کار تهیه کند حقوقی، مسئولی-فنی-سیاسی

 ربط را برقرار نماید. های ذیو هماهنگی الزم بین ارگان

مسئول پرونده  1382/7/14حسن روحانی در تاریخ حجت االسالم ای، خامنه آیت اهللخاتمی و تأیید  سید محمدبدین ترتیب با حکم 

ا سه گردد. متعاقباً مذاکرات ایران بو از آن تاریخ، این پرونده بطور کامل به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می شودای میهسته

 .یابدهای بعد در بروکسل، ژنو و پاریس ادامه میتهران )سعدآباد( شروع و در ماه کشور اروپایی از

های وزارت امور خارجه معرفی کرده آنان را به عنوان بهترین خرازیو  والیتیهایی بودند که روحانی و تیم او که متشکل از دیپلمات

دین صورت ب غاتی که علیه ایران بود، تاکتیک خود را بر گفتگو و اعتمادسازی استوار کردند.امنیتی و تبلی-به دلیل شرایط سیاسی بودند،

ورای ششد، ممانعت کردند تا از ارجاع پرونده ایران به شدن اتهامات و مجموعه مسائلی که علیه ایران مطرح میکه در گام اول از گسترده

ای ایران بصورت داوطلبانه های هستهلیتجلوگیری شود. از این رو در مسیر اعتمادسازی، در چند مقطع، برخی فعا امنیت سازمان ملل

 .تعلیق شد

نده به ها و دور شدن از ارجاع پروالمللی، ایجاد شکاف در غربیاگرچه همزمان با اعتمادسازی، تثبیت حقوق ایران، کاستن فشارهای بین

ان مسئولیت ی بعداً به تصمیمات دورول های قابل توجهی بکندایران توانست چرخه سوخت خود را تکمیل کرده و پیشرفت شورای امنیت،

 .روحانی انتقادات فراوانی مطرح شد

سال  16از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، بعد از  1384/5/24نژاد، حسن روحانی در تاریخ بعد از روی کار آمدن دولت احمدی

 ای را برعهده گرفت. و مسئولیت پرونده هسته به عنوان دبیر جدید منصوب شد علی الریجانیو  گیری کردکناره

با انتخاب حسن روحانی  .جایگزین وی شد سعید جلیلیاستعفاء داد و  1386/7/28های دولت جدید کنار نیامد و در تاریخ او نیز با سیاست

 ازدهمی دولت، وزیر امور خارجه محمدجواد ظریفای بر دوش به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران، این بار مسئولیت مذاکرات هسته

 .گرفت قرار روحانی حسن کننده مذاکره سابق تیم اعضاء از و

 ای ایرانستهپرونده هات دوران تصدی حسن روحانی به عنوان مسئول ای که شرح عملکرد و نیز خاطرکتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته

پرونده  رتبه درگیری در ساختار سیاسی ایران، نقش نهادهای عالیدبیری شورای عالی امنیت ملی است، چگونگی تصمیم و در مقام

شود کند. این خاطرات، جزئیات خواندنی و مهمی را شامل میها را با ذکر مستندات روایت میای و تمام مراحل مذاکرات با اروپاییهسته

  .سازدمی نممکتا حدودی  را اندگرفته آن طی ایران بلندپایه رهبران و مقامات که هاییتصمیم و گروه این عملکرد که قضاوت درباره

صفحه نگارش شده و نخستین کتاب فراگیر در موضوع  1209ای، در دوازده فصل و هفت پیوست در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته

 .گیردایران قرار می تاریخ شفاهیهای و در دسته کتاب ای ایران است که تاکنون به چاپ رسیدهانرژی هسته

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 (1384 – 1382عملکرد روحانی در پرونده هسته ای ایران )

 

کشور اروپایی  3، صدور توافقنامه مشترك میان دستاورد تیم مذاکره کننده حسن روحانی محسوب می شد که ماحصل مذاکرات سعدآباد

ای که حسن روحانی در هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا ای بود؛ توافقنامهو ایران با محتوای کم سابقه

 .رسانی وی نشودرج از محوطه کاخ، مزاحم اطالعصدای شعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خا

 

ه است به منظور اعتماد بیشتر، ایران به طور داوطلبانه تصمیم گرفت"ترین بخش توافقنامه مربوط به این قسمت بود در این میان شاید مهم

ولید در هر ها یا تبازفرآوری و کلیه آزمایشسازی و های مربوط به غنیکه برنامه تعلیق خود را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت

 ".تأسیسات تبدیل اورانیوم شود، آژانس از این تعلیق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تأیید کند

  
از اجالس  که آژانس بتواند قبل تعلیق به موقع انجام خواهد شد به شکلی"در ادامه این توافق عجیب با وزرای خارجه تروئیکا آمده بود: 

نوامبر شورای حکام اجرای آن را تأیید نماید. تعلیق زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات 

 ".درازمدت پیش می رود، ادامه خواهد یافت

  
برنامه گفتگوی ویژه خبری پرده از هدف نهایی کشورهای  سال بعد در 4ماجرا اما قرار نبود به اینجا ختم شود. به طوری که سفیر آلمان 

من نمی خواهم شمار را فریب بدهم! ما خواستار تعلیق همیشگی فعالیت های هسته ای » مذکور از توافقنامه سعدآباد برداشت و گفت:

 «!ایران هستیم

  
 1392دی و معنوی آن بود؟ اتفاقی که بار دیگر در سال آیا این نوع مذاکره و دستاورد، چیزی جز خیانت به ملت ایران و دستاوردهای ما

 رخ داد و ایران را برای همیشه در صنعت هسته ای زمین گیر کرد. 1394و 

 

 قرارداد سعدآبادو تونی بلر 

  

اق را در رما میوه حمله نظامی به ع" تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا در همان ایام درباره مذاکرات سعدآباد و دستاورد آن گفت:

 "!.سعدآباد چیدیم

 

ها همراه متحدان اروپایی شان داشتند ثمره پیروزی عراق را در در آستانه به سرانجام رسیدن بود و آمریکایی "خاورمیانه بزرگ"پروژه 

خرازی به  2003ل سعدآباد درو می کردند، افغانستان را پیش از آن گرفته بودند و از حاکمان دولتی و مجلسی ایران هم مطابق نامه سا

ربی و برای طرف های غای هم نکنند. کار آنان قول گرفته بودند که از حزب اهلل لبنان و حماس حمایت نکند و البته نافرمانی هسته

همچنان بر لزوم  84شان در انتخابات متحصنان مجلس ششم و کاندیدای منتخبو پیش می رفت  یخوببه داشت عالقمندان داخلی آنها 

و مسیر سیاسی کشور با انتخاب محمود احمدی  ورق برگشت 1384در سال کردند اما ناگاه اقبت فشارهای غرب پافشاری میلحاظ ع

 نژاد به عنوان رئیس جمهور تغییر یافت.
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 تحصن مجلس ششم

 شورای عالی امنیت و در اوج مذاکرات سیاسی با طرف های غربی پیرامون فعالیت های هسته ای ایران، دبیر 1382که در سال روحانی 

نشانگر نهاد جدید »را ) که برخی از آنان توسط شورای نگهبان رد صالحیت شده بودند(  مجلس ششمتحصن نمایندگان ملی بود 

 ت!کند ایران کشور آزادیسا ثابت میدانست و گفت این بحثه« یک نهاد به عملکرد یک نهاد دیگردمکراتیک ایران و اعتراض 

وی هیچگاه در تقبیح آن تحصن و صدمه ای که به وجهه ایران در عرصه بین الملل زد و با نهیب آشکار رهبری معظم انقالب در بهمن 

  را اختیار کرد.مواجه شد، موضعی نگرفت و سکوت همراه با تائید  1382ماه 

 1384انتخابات سال 

 

از حامیان آشکار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  1378و  1372و  1368همانند انتخابات های سال های  1384حسن روحانی در انتخابات سال 

 ی الزم را برای ورودو انتخابات مجلس ششم مورد توجه مردم قرار نگرفتند و نتوانستند را 1378بود. با آنکه هاشمی و روحانی در سال 

به مجلس ششم کسب کنند و به شدت مورد تخریب اصالح طلبان نیز واقع شدند، اما این بار باز هاشمی رفسنجانی پا به عرصه انتخابات 

 گذاشت و این بار هم نتوانست رای الزم را برای ریاست جمهوری کسب کند و از رسیدن به ریاست جمهوری بازماند.

 

از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده  1384سیاسی کشور هم باعث شد تا حسن روحانی در مردادماه همین تغییر فاز 

ریاست آن  70پرونده هسته ای ایران کنار برود و به فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اوایل دهه 

 را بر عهده داشت تمرکز بیشتری یابد.

 

 88انتخابات سال 

روحانی از ریاست جمهوری میرحسین موسوی حمایت نمود. پس از جنجال های  1388همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 

 اما وی سکوت اختیار کرد و موضعی له یا علیه آن جنجال ها به صورت آشکار اختیار نکرد. 88انتخابات سال 

و بعد از آن متفاوت دانست و گفت اعتراضات  88خرداد  29، را تا روز جمعه 88، حوادث پس از انتخابات روزنامه شرقاو در مصاحبه با 

تیر  23شد. اصولگرایان با اشاره به سخنرانی او در همه مسائل به قانون سپرده می شد وبایست به شیوه دیگری طرح میپس از آن روز می

 .کردنداو را به سکوت متهم می 78

تقلب وقوع و تکذیب  88در سال  انتخابات ریاست جمهوری ایرانروحانی تا کنون هیچ گونه موضع رسمی در قبال اعتراضات به نتایج 

لقب « ساکت فتنه» مین رویدر حمایت از معترضان اتخاذ نکرده است و از ه مهدی کروبیو  حسین موسویمیرو اقدام  در انتخابات

 .گرفته است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
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به امام »دانست که « فریب خورده»را از سوی اندکی  1388تظاهرات عاشورای سال  ری زد ودست به موضع گی 89اما در سال  روحانی 

آن سال  دی 9تظاهرات و در مورد « ون را زیرپا گذاشتندحسین هتاکی کردند، آنهایی که به اموال عمومی تعرض کردند و آنهایی که قان

دی ماه، یک پاسخ قاطع و محکمی بود در برابر هتاکان و در برابر آنهایی که  9 به اعتقاد من پاسخ مردم در تجمع روز چهارشنبه»گفت 

  .«کنند که انقالب و نظام ما در معرض خطر و در شرف نابودی قرار گرفته استهای غلط فکر میدر خارج از کشور با تحلیل

منتقد دولت وقت و سیاست های کشور بود  1392ا ت 1384در مجموع حسن روحانی به مانند مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از سال 

و کمتر در مجامع عمومی و رسمی حاضر شده و به مصاحبه پرداخت و به جز چند مصاحبه کوتاه همانند مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی 

نشان نداد و در دفتر ، به مصاحبه های دیگر با رسانه های داخلی روی خوش  1389و مصاحبه جمعی مطبوعاتی در سال  1385در سال 

 خود در مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به فعالیت های تئوریک بود.

آغاز کرد و زمزمه های حضور  92فعالیت های سیاسی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال  1391روحانی سرانجام از ابتدای سال 

 ازدهم ریاست جمهوری از تابستان همان سال شنیده می شد.قطعی وی در انتخابات ی

جالب توجه می باشد که  88و اظهارات محمد علی ابطحی در دادگاه های سال  92این مطلب در کنار خاطره هاشمی رفسنجانی در سال 

وحانی بودند اما یا خود او نمی هاشمی رفسنجانی و سیاسیون نزدیک به وی به دنبال ریاست جمهوری و یا معاونت اولی ر 1376از سال 

 پذیرفت و یا رئیس جمهوری وقت همانند سید محمد خاتمی پیشنهاد دادن معاونت اولی به وی را قبول نکرد.

زمزمه هایی شنیده می شد که نظر هاشمی رفسنجانی بر کاندیداتوری روحانی است اما وی نپذیرفت و سرانجام میر  1388حتی در سال 

 یدای ریاست جمهوری آن سال شد.حسین موسوی کاند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7_%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DB%B9_%D8%AF%DB%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8
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 فصل پنجم

 حسن روحانی و سودای ریاست جمهوری
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 جدید آغاز دوران

در این همایش  . در میان هوادارانش رسماً اعالم کاندیداتوری کرد« دولت تدبیر و امید»، با شعار 92فروردین  22حسن روحانی، در روز 

 .نیز حضور داشتند هاشمی رفسنجانی، فرزندان فاطمهو  یاسرمعی از حامیان و مسؤولین برگزار شد، که با حضور ج

در همایش اعالم کاندیداتوری خود گفت: رئیس جمهوری باید مسئولیت را به عهده  آید،روحانی که پیشتر اعالم کرده بود مستقل می

  .بگیرد که ملی باشد نه حزبی

های خود در صورت انتخاب برای ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: دولت را از جمله اولویت« منشور حقوق شهروندی»وی تدوین  

 . است« نجات اقتصاد، احیای اخالق و تعامل با جهان»من، دولت تدبیر و امید است و گفتمان آن، 

 در غیاب هاشمی رفسنجانی در انتخابات است جمهوریانتخابات رینامزد دیگر برای  7، حسن روحانی به همراه 92اردیبهشت  31در  

  .تأیید صالحیت شدند

تخاباتی به مردم نشان داد، ستاد ان« کلید تدبیر»، پس از آنکه حسن روحانی در برنامه زنده تلویزیونی، کلیدی را به عنوان 92خرداد  7در 

 .نماد ستاد انتخاباتی اوست« کلید»وی اعالم کرد که 

، "درود بر خاتمی، سالم بر روحانی"در حسینیه جماران، در میان خیل هوادارانش که شعار  1392عصر یازدهم خرداد  حسن روحانی در

موسوی و کروبی "، "سران در حصر ما آزاد باید گردند"، "صلی علی محمد بوی بهشتی آمد"، "درود بر هاشمی، سالم بر روحانی"

ید سدادند و پالکاردهایی با تصویر سر می "درود بر موسوی، سالم بر کروبی"و  "ر روحانیدرود بر موسوی، سالم ب"، "آزاد باید گردند

 در دست داشتند، حضور یافت.  مهدی کروبیو  میرحسین موسوی، حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی

 

برداری اولین سانتریفیوژ در دوران اصالحات و بازدید وی و و بهره غنی سازی اورانیومدر جریان سخنرانی، روحانی ضمن اشاره به 

از آن دولت اصالحات  ایفناوری هستهای انجام شده، در سخنانی اظهار داشت که افتخار مربوط به های هستهاز فعالیت میرحسین موسوی

 یک کلمه به صورت"اند. روحانی در پایان اعالم کرد که ای تازه به دوران رسیده بر سفره آماده نشستهاست و عده دولت سازندگیو 

 ».نخواهد شد، شما را از صندوق رأی دور نکنند 88، سال 92مبهم بگویم: امسال یعنی سال 

 

تا قرابت  شد ش دادهنمایسید محمد خاتمی فیلم هایی از ، هباشی ساخته شده بودکه توسط حسین د در اولین مستند تبلیغاتی حسن روحانی

هایی از آن به حضور هاشمی رفسنجانی، سید در این مستند که بخش .بیشتر میان روحانی و خاتمی و گفتمان اصالحات نمایش داده شود

در میتینگ تبلیغاتی حسن روحانی اختصاص داشت، خاتمی و هاشمی رفسنجانی به  محمدی گلپایگانیاالسالم محمد خاتمی و حجت

  .ای پرداختنداکرات هستهحمایت از عملکرد وی در شورای عالی امنیت ملی و در رابطه با مذ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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زمانی که شورای عالی امنیت ملی بوده است، به دانشجویان ، اظهار داشت که روحانی محمدباقر قالیباف، 1392در سومین مناظره انتخاباتی 

وده است که روحانی این اظهارات را رد کرد و و خواستار برخورد با دانشجویان ب مجوز نداده است کوی دانشگاهبرای برگزاری یادبود 

 بیان نمود همواره مخالف خشونت و برخوردهای گازانبری بوده است!

 سید، هاشمی رفسنجانیها انصراف داد و ، دیگر کاندیدای اصالح طلبان از ادامه رقابتمحمدرضا عارف، 1392خرداد  20در نیمه شب 

وری حسن گرایان، از کاندیداتعتدالطی صدور اطالعیه تحت عنوان جبهه ا اکبر ناطق نوریعلی، و سید حسن خمینی، محمد خاتمی

 د.روحانی رسماً حمایت کردن

نیز در  یهاشمی رفسنجانای از وی تشکر کرد. چند ساعت بعد یهبیان صدور ضمن روحانی کاندیداتوری،به دنبال انصراف عارف از ادامه 

 .داد اهدخو رأی روحانی حسن به نامزدهاگرا رسماً اظهار داشت که با احترام نسبت به همه طلب و اصولجمع جوانان فعال سیاسی اصالح

که از قدیمی ترین و شناخته شده ترین گروه هایچپ خط امامی مجمع روحانیون مبارز، 1392شنبه، بیست و یکم خرداد سه امگاهدر ش 

رسماً از کاندیداتوری  محمدرضا عارفای ضمن تشکر از انصراف طی صدور بیانیه محسوب می شود  و اصالح طلب های امروز 60دهه 

 .حمایت کردست و مخالف جناح چپ بوده است که از چهره های شاخص جناح راحسن روحانی 

یازدهمین انتخابات  رای در 18٬613٬329منتشر شد با کسب  1392خرداد  25که در  وزارت کشورحسن روحانی بنا بر اطالعیه سرانجام  

 .برگزیده شد هفتمین رئیس جمهور ایرانکل آرا( رسماً به عنوان  ٪50٫71) ریاست جمهوری در ایران

حسن روحانی پس از اعالم پیروزی وی در انتخابات، در پیام پیروزی و در اولین اظهارات رسمی خود ضمن تشکر از مردم و رهبر 

 اهللشک نقش امیدآفرین آیتبی»تشکر کرد و گفت:  سید محمد خاتمیو  علی اکبر هاشمی رفسنجانیهای انقالب، صراحتاً از حمایت

های درخشان نظام در این خیزش خروش بودند شایسته که از چهره سید محمد خاتمی االسالم والمسلمینحجتو  هاشمی رفسنجانی

 «.قدرشناسی است

السالم حسن روحانی مجددا پرونده هسته ای ایران تحت نظر و اشراف ایشان و افراد کلیدی تیم هسته با شروع ریاست جمهوری حجت ا

ختم شد که تمامی ملت ایران از کم و  1367در تیر ماه  "برجام"ای در دوران اصالحات همانند جواد ظریف قرار گرفت و نتیجه آن به 

ریخی دیگری در کشور ما رقم خورد که نام حجت االسالم حسن روحانی نیز در کیف آن تا حدودی با خبر می باشند و مجددا دوره تا

 متن آن قرار داشت.

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
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در این جزوه مختصر تالش شد تا خالصه ای از مهم ترین مقاطع زندگی و تاثیرات حجت االسالم روحانی در تاریخ انقالب اسالمی بیان 

بررسی مجموع فعالیت های حجت د، اما الزم و ضروری است که به عنوان جمع بندی این جزوه گفته شود شود و به مخاطب عرضه شو

االسالم حسن روحانی از اوایل دهه شصت تاکنون نشان می دهد که وی همواره در متن حوادث تاریخی و مهم انقالب اسالمی همانند 

ه ای ایران قرار داشته است و جزء افرادی محسوب می شود که همواره نام و و پرونده هست 598مذاکرات مک فارلین، مذاکرات قطعنامه 

 ز تاریخ انقالب قابل مشاهده است.نشان وی در بزنگاه های مهم و سرنوشت سا

سال از مذاکرات مک فارلین همچنان این پرونده دارای ابهامات و سواالت جدی است  30اینکه پس از گذشت قریب به به عنوان نمونه 

توسط نفرات اصلی آن پرونده همانند حجت االسالم روحانی، محسن کنگرلو و نزدیکان آیت اهلل هاشمی پاسخ های جدی به این و 

 سواالت داده نمی شود جای تامل دارد.

ی و واینکه اساسا حجت االسالم روحانی و افرادی همانند مرحوم هاشمی رفسنجانی و دکتر علی اکبر والیتی و مهندس میر حسین موس

داشتند و اینکه در دهه  "جام زهر"داشتند که امام از پذیرش قطعنامه تعبیر به  598دیگر افراد چه نقش تاریخی در شکل گیری قطعنامه 

 رسید، همگی از نکات تاریخی و ویژه تاریخ انقالب "برجام"چه بر سر پرونده پیچیده و مهم هسته ای ایران آمد که نهایت آن به  90و  80

 ه امید می رود با گذشت تاریخ بتوان برای آن ها پاسخی یافت.است ک

کرد و همواره این سوال را از  ذعانبه هر حال بی شک می توان به نقش حجت االسالم روحانی در بزنگاه های تاریخ انقالب اسالمی ا

رسیده است  ته ایگ و یا پایان پرونده هسخود پرسید که چگونه است هرکجا انقالب اسالمی به یک پیچ مهم و تاریخی همانند پایان جن

 598روحانی نیز حضور داشته است و جمهوری اسالمی را وارد شرایط و دوره جدیدی کرده است که همانند قطعنامه  فردی همانند حسن

 ن های انقالب اسالمی نبوده است.نهایت آن خیلی به نفع ایران و آرما

القمندان به مسائل تاریخ انقالب اسالمی قرار بگیرد و افراد مورد توجه ع 1396در آستانه انتخابات سال  امید است که این جزوه مختصر

با شناخت درست به پای صندوق های رای بروند و در  بتوانند از آن به عنوان چکیده ای از زندگی حجت االسالم روحانی بهره بگیرند و

 قضاوت نمایند.  و عملکرد ایشان مورد حجت االسالم روحانی

نی و پیرامون حجت االسالم روحا و جامع  تبدیل به کتاب مفصلی این جزوه، های دیگر در آینده با کامل شدن بخش همچنین امید است

 تفکرات و تاثیرات سیاسی ایشان شده و به زیور طبع آراسته گردد. انشان اهلل
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 تصاویر و اسناد
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 روحانی در دوران جوانی در کنار پدر خودن حس

 
 سال های تحصیل در قم ،حسن روحانی 
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 1358هلل خامنه ای، سال حسن روحانی در نماز جمعه تهران به امامت آیت ا
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 انقالب اسالمی پیروزی حسن روحانی در سال های ابتدای

 

 
 

از کاندیداهای مورد حمایت  1358حسن روحانی در مجلس اول شورای اسالمی در کنار سید محمد خاتمی، روحانی و خاتمی در سال 

 می راه یابندحزب جمهوری اسالمی ایران بودند که سرانجام موفق شدند به مجلس شورای اسال

 

 
 

 40روحانی در سال های ابتدای انقالب در کنار آیت اهلل امامی کاشانی و حجت االسالم محمدی گلپایگانی / روحانی از دهه حسن 

 ی و پدر وی ارتباط نزدیکی داشتم گلپایگانشمسی با حجت االسال



56 
 

 

 
 

حسن روحانی در کنار جالل الدین فارسی و آیت اهلل محمد یزدی. روحانی در سال های اول انقالب از چهره های شاخص جامعه 

 ت مهم جناح راست به حساب می آمدروحانیت مبارز تهران بود که از تشکیال

 

 

 
 

 صدا و سیما روحانی در کنار علی جنتی، از اعضای شورای مدیریت سازمان
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 حسن روحانی در اولین انتخابات مجلس شورای اسالمیرزومه 

 

 
 

 انتخابات مجلس شورای اسالمی اولحسن روحانی در مواضع 
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 50روحانی در کنار خانواده، انتهای دهه حسن 

 

 
 

 انجیل امضا شده توسط ریگان و هدیه برای هاشمی، به عنوان هدیه مذاکرات مک فارلین
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 "ایران گیت"حضور ریگان در دادگاه بررسی پرونده 

 
 

 "ایران گیت"ه تاور در مورد پرونده بخشی از گزارش کمیت



60 
 

 
 

 "ایران گیت"ونده مربوط به سخنان اولیور نورث پیرامون پرجلد نشریه تایم 

 

 
 

 آمریکا هاشمی و مک فارلین بر روی جلد نشریه تایم مشهور تصویر
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 "ایران گیت"مک فارلین، اولیور نورث و امیرام نیر از نفرات کلیدی پرونده 

 

 
 

 نفرات مهم و کلیدی در جریان پرونده مک فارلین
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 امیرام نیر در گزارش پرونده ایران گیت و دیدار با حسن روحانی در پاریسنام 

 

 
 

 1365آبان  14و انتشار خبر در روزنامه اطالعات،  65آبان سال  13در مراسم  افشای ماجرای مک فارلین توسط هاشمی رفسنجانی
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 1986گزارش نشریه اسرائیلی پیرامون مذاکرات امیرام نیر و حسن روحانی در سال 

 

 

 
 

 صاحبه عربی )روحانی(، همسر حجت االسالم حسن روحانی
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 مرحوم شد 1376ر سال مزار  محمد روحانی، فرزند حجت االسالم حسن روحانی که د

 

 

 
 

 و تبیین ارادت و وفاداری به انقالب اسالمی! 70مصاحبه مطبوعاتی حجت االسالم روحانی در دهه 
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حسن روحانی در کنار هاشمی رفسنجانی )جانشین فرمانده جنگ( /  روحانی در دوره جنگ روابط نزدیکی با هاشمی داشت و همواره 

 ده است که وی با روحانی مشورت های متعددی را انجام داده بوددر خاطرات هاشمی اشاره ش

 

 
 

 متحد سازمان ملل نیویورك، در 598محمد جواد ظریف، علی اکبر والیتی، سیروس ناصری و حسن روحانی در مذاکرات قطعنامه 
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 شمسی 70االسالم روحانی در دوره نایب رئیسی مجالس چهارم و پنجم شورای اسالمی، ابتدایی دهه حجت 

 
 

 "مرگ بر آمریکا"پیرامون شعار  70الم روحانی در دهه حجت االسمواضع 
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در  مسائلبه دالیل برخی از ی تبار که جعفرمجید در کنار حجت االسالم شیخ  1392در دوره تبلیغات انتخابات سال  روحانیحسن 

 آستانه اعدام قرار دارد

 

 
 

هاشمی رفسنجانی، افرادی همانند ( که نام حسن روحانی در کنار نام 1378جناح راست در انتخابات مجلس ششم ) بهمن ماه لیست 

 ... قرار دارد. ن الهام ویو غالمحس ، محسن رضایی، غالمعلی حداد عادلمحمود احمدی نژاد


