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انقــالب اســالمی در برهــه ی مهمــی از تاریــخ جهــان و در منطقــه ای حســاس ، در حیــرت قــدرت 

هــای رشق و غــرب عــامل و بــه شــکل معجــزه آســایی رخ مــی دهــد. انقالبــی کــه از حــرف هــا و 

آرمــان هایــش ، زنــگ خطــِر بــر هــم زدن نظــِم بــی نظــم جهانــی بــه صــدا در مــی آیــد. انقــالب 

اســالمی بــا ویژگــی هایــی کــه دارد ، خطرنــاک و در نتیجــه باورناپذیــر اســت بــرای قــدرت هایــی کــه 

جهــان را تقســیم کــرده انــد بــرای خودشــان بــه رشق و غــرب و همچنیــن بــرای آنهایــی کــه در اوج 

ارتجــاع ، در ایــن منطقــه و در زیــر ســایه ی نامبــارک آن ابرقــدرت هــا در خــواب بــر مــی برنــد.

ــرب و  ــدرت هــای رشق و غ ــودی اش ابرق ــرای ناب ــه ب ــاده و در نتیج ــول نیفت ــالب اســالمی مقب انق

مرتجعیــن منطقــه هــم دســت و هــم پیالــه مــی شــوند و بــه کمــک دالرهــای نفتــی شــیوخ عــرب و 

جنــگ افزارهــای پیرشفتــه ی رشقــی و غربــی جنگــی را بــر ایــن انقــالب جــوان تحمیــل مــی کننــد.

ــا و  ــدت ه ــاوز و مجاه ــن تج ــه ای ــالب ب ــن انق ــان ای ــورانه ی مردم ــه و سلحش ــش غیرمتندان واکن

شــهامت هــا و شــهادت هــای آنهــا در طــول ایــن جنــگ تحمیلــی 8 ســاله ، دفاعــی مقــدس را رقــم 

مــی زنــد کــه بــاز هــم موجــب بهــت ناظــران و خیرخواهــان و بدخواهــان مــی شــود.

بــر ایــن سلحشــوری هــا ، ایــن تبلــور ایــامن هــا و در کل ایــن دفــاع مقــدس کــه دشــمن متجــاوزی 

را کــه رویــای حضــور در تهــران پــس از یــک هفتــه را در رس مــی پرورانــد ، پــس از 8 ســال جنــگ 

نابرابــر و ناجوامنردانــه ، در رســیدن بــه اهدافــش نــاکام گذاشــته و حتــی مشــتی از خاکــش را هــم از 

دســت منــی دهــد ، فقــط و فقــط مــی تــوان »پیــروزی« و فتــح را نــام نهــاد.

امــا بــا ایــن وجــود اتفاقاتــی در طــول ســال هــای جنــگ و بخصــوص در ســال پایانــی جنــگ رقــم 

ــل  ــر تام ــا تعبی ــگ را ب ــان جن ــام )ره( پای ــرت ام ــه ح ــی آورد ک ــود م ــی را بوج ــورده و رشایط خ

ــد. ــز »نوشــیدن جــام زهــر«  مــی پذیرن برانگی

در طــول ایــن ســال هــا ، در مــورد وقایــع جنــگ و بخصــوص پذیــرش قطعنامــه 598 و پایــان جنــگ ، 

همــواره از واژه هایــی نظیــر »ناگفتــه« ، »راز هــا« و... اســتفاده شــده اســت.نا گفتــه هــا و رازهایــی 

کــه شــاید در آن ســال هــا و در آن رشایــط گفــنت و پرداخــنت بــه آنهــا بــه صــالح و صــواب نبــوده 

اســت امــا حــاال و پــس از گذشــت ســال هــای زیــادی از پایــان جنــگ مــی تــوان و بهــر اســت کــه 

بــرای عــرت گرفــنت از تاریــخ و اســتفاده از آنهــا در دنیــای امــروز ، بــه آنهــا پرداخــت.

ــی  ــه ، م ــرش قطعنام ــان پذی ــرای بی ــود ب ــروف خ ــام مع ــام )ره( در پی ــرت ام ــه ح ــور ک هامنط

ــد : فرماین

»...بــه واســطه حــوادث و عوامــى كــه از ذكــر آن فعــال خــوددارى مــى كنــم، و بــه اميــد خداونــد در 

آينــده روشــن خواهــد شــد... بــا قبــول قطعنامــه و آتــش بــس موافقــت منــودم...« )1(

و یــا قســمتی از خطبــه ی اولیــن منــاز جمعــه ی پــس از پذیــرش قطعنامــه کــه توســط آیــت اللــه 

خامنــه ای ، رئیــس جمهــور وقــت ، ایــراد مــی شــود کــه در آنجــا هــم بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی 

شــود :

ــم ان  ــا بتوانی ــه م ــید ... ک ــد رس ــک روزی خواه ــاءالله ی ــد ان ش ــام فرمودن ــه ام ــور ک  »...هامنط

شــاءالله بــرای مــردم رشح بدهیــم و دالیــل و آن عوامــل و حــوادث و عللــی کــه امــام در پیامشــان 

ــم اینهاســت...« )2( ــم و بگوئی ــح کنی ــد آن را ترشی اشــاره فرمودن

ــرش  ــی پذی ــالب ، یعن ــخ انق ــم تاری ــه ی مه ــن واقع ــه ای ــم ب ــی کنی ــعی م ــه س ــژه نام ــن وی در ای

قطعنامــه 598 ســازمان ملــل از ســوی ایــران و پایــان جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران و علــل ایــن 

ــر آن دوران بپردازیــم. تصمیــم و رشایــط حاکــم ب
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گروهـی کـه بـرای آنهـا انقـالب اسـالمی اصالـت داشـته و از نظـر آنهـا ایـن انقالب 

متـام نشـده بـود و تـا رسـیدن بـه آرمانهـای جهانـی خـود جـاری و سـاری بود.ایـن 

گـروه معتقـد بـه شـعار »جنگ جنگ تـا پیـروزی« بودند.امـام خمینـی )ره( ، رهر 

کبیـر انقـالب اسـالمی ، کـه طالیـه دار و پیرشو ایـن تفکر بودنـد ، در جریان جنگ 

تحمیلـی ، ادامـه دفـاع مقـدس تـا رفـع کامـل فتنـه و تنبیـه و سـاقط شـدن صـدام 

، بعنـوان متجـاوز ، را هدفگـذاری کـرده بودند.ایـن امـر نـه بـا هـدف کشـور 

گشـایی کـه از طرفـی بـا هـدف نجـات مـردم عـراق و از طرفـی بـرای بیمـه 

کـردن کشـور از جنـگ هـای احتاملـی بعدی بود بـه گونه ای کـه صدام به 

نحـوی پاسـخی کوبنـده از ایـران بگیـرد کـه دیگـر پـس از آن کسـی حتی 

فکـر حملـه بـه ایـران را هـم در مخیلـه ی خـود نگنجاند.

حرت امام در این مورد می فرمایند : 

»مـن بـه متـام دنيـا بـا قاطعيـت اعـالم مـي كنـم كـه اگـر جهانخـواران 

بخواهنـد در مقابـل ديـن مـا بايسـتند ، مـا در مقابـل همـه دنيـاي آنـان 

خواهيـم ايسـتاد و تـا نابـودي متـام آنـان از پـاي نخواهيـم نشسـت.« )3(

هـم چنیـن مـی فرماینـد :»از اول جنـگ بـه  رصاحـت اعـالم کرده ایـم کـه ایـران 

حتـى بـه یـک وجـب از خاک عراق چشـم ندوخته اسـت و مردم عـراق در تصمیم 

گیریهـا و انتخـاب حکومـت خـود آزادنـد ... همـه ابرقدرتهـا وحامیـان رژیـم رو به 

زوال بعـث مطمـن باشـند کـه بیـن امللـى کـردن درگیریهـا در جنـگ وایجـاد جـّو 

فشـار و جریانـات سـاختگى سـیاىس و تبلیغـاىت و دیپلامىس علیه جمهورى اسـالمى 

ایـران در جهـان و دخالتهـاى نظامـى و غیرنظامـى در خلیـج فـارس و بـزرگ منایـى 

مشـکالت و اختـالف تـراىش و ارائـه تحلیلهاى کـور و ىب مثر، مـا را از هدف رسنگوىن 

صـدام و حـزب بعـث عـراق و تنبیـه متجـاوز بـاز نخواهد داشـت و بـه لطف خدا 

متامـى فشـارها و محـارصه هـاى جهـاىن را بـراى نیـل بـه ایـن هـدف بـزرگ تحمـل 

مى کنیـم و از جنـگ کـردن در راه خـدا خسـته منى شـویم.« )4(

البتـه از نظـر ایـن تفکـر ، جنـگ مـی بایسـت مسـئله ی اصلـی 

کشـور شـمرده شـود و همه در خدمت آن بوده و در راستای 

تقویـت دفـاع در برابـر دشـمن عمـل کنند.

امام خمینی )ره( می فرمایند:

»امروز هم در رأس متام مسائل مان جنگ است . اگر يك روز غفلت 

كنيم حمله خواهند كرد بر ما و همه چيز ما را از بني خواهند برد...« )5(

مثـره ی ایـن تفکـر در میـان رهـری انقـالب و رزمنـدگان در جـای جـای تاریـخ 

هشـت سـاله ی جنـگ به چشـم میخورد. پیرشوی هـا و پیروزی هـای رزمندگان 

در عملیـات های مختلف نظیر آزادسـازی خرمشـهر ، عبـور از اروند و فتح 

فـاو و دیگـر مناطـق عـراق ، منونـه هایـی از نتیجـه ی ایـن رویکـرد در 

جریـان جنـگ تحمیلی اسـت. 

انقاب اسـامی و جمهـوری اسـامی ؛ تندروهـا و ميانه رو ها
اختـالف  یـک  آن  بسـر  در  کـه  بـود  ای  مسـئله  هـا  جبهـه  روزهـای  آن  رشایـط  تحـت  جنـگ  ی  خامتـه  یـا  ادامـه 

شـود. مـی  منایـان   ، داشـته  وجـود  اسـالمی  جمهـوری  رسان  میـان  بنظـر  کـه  ایدئولوژیـک  شـکاف  یـک  و  نظـر 

مفهوم »جمهوری اسـالمی« که مولوِد مفهوم »انقالب اسـالمی« اسـت ، بعضاً ممکن اسـت از سـوی برخی از افراد منافع و 

محاسباتی متفاوت از انقالب اسالمی داشته باشد.میتوان گفت این تفاوت در محاسبه ، شکاف مذکور را میان دو گروه ایجاد کرد.

دو گروهـی کـه غربـی هـا از هـامن سـال هـای جنـگ تعابیـر »تنـدرو هـا« و »میانـه رو هـا« را بـرای آنهـا بـکار بردنـد.
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 انقابی ها و شعار
»جنگ جنگ

   تا رفع فتنه«



تاش های بيـن المللی برای 
پايـان جنگ و نجـات صدام
پیـروزی هـای شـگرف رزمنـدگان انقالبـی کـه بـا اشـاره  

رهـر انقالبـی خـود بـرای هـر عملیات سـختی آمـاده ی 

جانفشـانی  بودنـد ، دشـمن بعثـی و حامیـان غربـی و 

رشقـی وی را بـه تکاپـو انداخت.فکـر پیـروزی انقـالب 

اسـالمی در ایـن جنـگ آنهـا را بـه هـراس انداختـه بـود. 

آنهـا خـوب مـی دانسـتند که انقـالب اسـالمی در صورت 

پیـروزی و سـاقط کـردن صـدام ، به یک ابرقـدرت تبدیل 

شـده و پـس از آن پیـرشوی های ایدئولوژیـک خود را تا 

رسنگـون کـردن متام دسـت نشـانده های مرتجـع منطقه 

ادامـه خواهـد داد.عـالوه بـر آن ، شـعار »راه قـدس از 

کربـال میگـذرد« نیـز کـه بعـد از آزادسـازی خرمشـهر از 

سـوی امـاِم انقـالب مطـرح شـد ، بـر ایـن هـراس مـی 

افزود. 

آقای هاشمی رفسنجانی در این باره می گوید :

»وقتـی خواسـتیم داخـل خاک عراق برویـم ، هامن گونه 

کـه امـام پیـش بینی کـرده بودند، خارجی ها حساسـیت 

فاو،عملیـات  عملیـات  خیـر،  عملیـات   . دادنـد  نشـان 

اگـر  کربـالی ۵ و چنـد عملیـات دیگـر نشـان داد کـه 

ایـران نیروهایـش را متمرکـز کنـد ، بـه هـر جـای عـراق 

کـه بخواهـد، مـی رود. لـذا آنهـا رشوع کردنـد تـا از فـاز 

دیگـری مـا را تحت فشـار قـرار بدهند... بـا کاری که در 

ایـن چنـد سـال کردیـم ، بـرای همـه ثابت شـده کـه اگر 

جنـگ بـا هـامن وضـع ادامـه مـی یافـت و مسـائل متـام 

منـی شـد، نهایتـاً ایـن عـراق بـود که بـه زمین مـی خورد 

و دشـمنان انقـالب ایـن را منـی خواسـتند . قطعـاً  مایـل 

نبودنـد ایـن گونه شـود. روس هـا ، آمریکایـی ها وعرب 

هـا در ایـن سیاسـت فرقـی نداشـتند.« )6(

روزنامـه آمریکایی وال اسـریت ژورنال ، بعد از عملیات 

کربالی 5 و پیروزی ایران در شـلمچه می نویسـد:

»واشـنگنت منی دانـد چـرا بغـداد تـا ایـن انـدازه ضعیـف 

اسـت. در واشـنگنت گفتـه می شـود پیـروزی ایـران یـک 

فاجعـه بـه شـامر خواهـد رفـت و ایـن نگرانـی ممکـن 

اسـت آمریـکا را ترغیـب کنـد کـه کمکهـای بیشـری در 

اختیـار عـراق بگـذارد.« )66(

در نتیجـه ی ایـن پیـروزی هـا بـود کـه سـازمان ملل هم 

بـرای جلوگیـری از رونـد رو جلوی ایـران در میدان جنگ 

و نجـات صـدام وارد صحنه شـد و قطعنامـه 598 را برای 

پایـان جنگ صـادر کرد.

رسدار احمـد سـوداگر ) از فرماندهـان دفـاع مقدس ( در 

ايـن رابطه مـي گوید : 

»در اواخـر سـال 65 و اوايـل سـال 66 ، چنديـن عمليات 

كوچـك و بـزرگ مـن جملـه كربـالي 4 ، 5 ، 10 و نـر 

4 توسـط نريوهـاي ايـراين طراحـي و اجـرا گرديـد . در 

طـول  هـاي  درگـريي  شـديدترين   5 كربـالي  عمليـات 

جنـگ در پشـت دروازه هـاي شـهر بـره و تهديد بره 

توسـط ايـران بـه وقوع پيوسـت . در ايـن دوران ، موازنه 

قـدرت بـه نفـع ايـران بـود لـذا از اسـفند 65 يعنـي پس 

از عمليـات كربـالي 5 ، تـاليش جهاين بـراي تهيه و تنظيم 

قطعنامـه موسـوم بـه 598 آغـاز شـد و در پايـان تري ماه 

66 بـه تصويـب شـوراي امنيت سـازمان ملل رسـيد . هم 

زمـان ، تـالش آمريـكا بـراي افزايـش تحريـم اقتصـادي و 

تسـليحايت ايـران نيـز شـدت گرفـت.« )7(

ایـن قطعنامـه کـه دو طـرف را بـه آتش بس و بازگشـت 

بـه مـرز هـا دعـوت مـی کـرد ، هشـتمین قطعنامـه ای 

بـود کـه از سـوی سـازمان ملـل در مـورد جنـگ عـراق 

علیـه ایـران صادر می شـد.متام قطعنامه هـای قبلی هم 

در رشایطـی مشـابه و در حامیـت از عـراق صـادر شـده 

بودنـد امـا از طرفی بسـیار ضعیف و بصـورت توصیه ای 

بـوده و از طرفـی حتـی حداقل خواسـته هـای ایران هم 

در آنهـا نیامـده بـود ، فلذا مثری در پایـان دادن به جنگ 

نداشـتند.در این قطعنامه سـعی شـده بود ایران ترغیب 

بـه پذیرش شـود.

آنتـوين فرانسـيس بويـل اسـتاد رشـته حقـوق بـني امللـل 

در دانشـگاه ايـي نويـز آمريـكا نيـز در ايـن رابطـه مـي 

گويـد : »بجـاي ايـن كـه از سـوي شـوراي امنيـت بـراي 

تأمـني رشايـط مـرشوع و منطبـق بـا حقـوق بـني امللـل ، 

اقدامـي صـورت گـريد ؛ قطعنامـه 598 از ايران خواسـت 

كـه ابتـدا ايـران از همه قسـمت هـاي خاك عـراق عقب 

نشـيني كنـد . لجاجـت دولت ايـاالت متحده بـه اين امر 

منجـر شـد كـه رشايـط قطعنامـه 598 بـر طـريف تحميـل 

شـود كـه آشـكارا آغازگر جنگ نبـود و احتـامالً قطعنامه 

بـراي مجبـور كـردن ايران طراحي شـده بود تـا به عنوان 

زمينـه اي بـراي اعـامل مجـازات هـاي شـوراي امنيـت 

سـازمان ملـل متحـد عليـه ايـران اسـتفاده شـود تـا مانع 

شكسـت عـراق گـردد.« )8(

صـدام کـه در معـادالت جبهـه هـای جنـگ در موضـع 

ضعـف قـرار گرفتـه بود ، بالفاصلـه قطعنامـه را پذیرفت 

و بـه قولـی پرچـم صلـح بـه دسـت گرفـت و در نتیجـه 

منـوط  ایـران  پذیـرش  بـه  آن رشایـط  در  جنـگ  پایـان 

شـد.البته پایانـی کـه در آن بـه خواسـته هـای مرشوع و 

بـه حـق ایـران پرداختـه نشـده بـود.

)بـه گونـه ای کـه حتی عـراق تا دو سـال بعـد از پذیرش 

قطعنامـه از سـوی ایـران و پایـان جنـگ ، نـه نیرو هایش 

را تـا پشـت مرزهـای بیـن املللـی می بـرد یعنـی تـا دو 

سـال ، بخشـی از خـاک مـا ، حـدود ۲۵۰۰ کیلومـر ، در 

اشـغال عـراق بـود و نـه حـارض بـه تبـادل ارسا با مـا بود 

، فقـط زمانـی کـه بـرای عـراق قصـه حملـه بـه کویـت 

پیـش آمـد ، آن موقـع بـود که بـا هدف اینکـه خیالش از 

ناحیـه مرزهـای جمهـوری اسـالمی خیالـش راحت شـود 

طـی قـراردادی بـا مـا هـم پیـامن الجزایـر را به رسـمیت 

شـناخت و هـم حـارض شـد کـه نیرو هایـش را به پشـت 

مرز هـا بـرد و ارسا را بـا مـا مبادلـه کنـد(.
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واکنـش انقابيـون به صـلح تحمـيلی
در اندیشـه ی امـام ، سـقف خواسـته هـا ، سـاقط کـردن صدام و کـف آن تعیین متجـاوز و تنبیه وی و پرداخت خسـارت 

بـه ایـران بود.امـا از آنجایـی کـه ایـن قطعنامـه با هـدف جلوگیری از سـقوط صـدام و پیروزی نهایی ایران نگاشـته شـده 

بـود و از طرفـی بـه متـام خواسـته های حداقلـی ایران هم نپرداخته بود ، امـام در ابتدا آن را نپذیرفـت. )در این قطعنامه 

سـخنی از متجـاوز بـودن صـدام نبـود و همچنیـن سـاز و کاری بـرای پرداخت خسـارت به کشـور مورد هجوم واقع شـده 

اندیشـیده نشده بود(

واکنش امام )ره( ، به فاصله ی چند روز از صدور قطعنامه 598 این چنین بود :

»هم اکنون که به مرز پیروزى مطلق رسیده ایم و قدمهاى آخرمان را برمى داریم، صداى ناآشناى صلح طلبى آن هم از 

کام ستمگران و جنگ افروزان به گوش  مى رسد و در جهان غوغا به راه انداخته و عزا و ماتم صلح طلبى برپا منوده است 

و مدافع آزادى و امنیت انسانها شده و براى خون جوانان و رسمایه هاى مادى و معنوى در کشور ایران و عراق مرثیه 

رسایى مى کند... امروز بدون شک رسنوشت همه امتها وکشورهاى اسالمى به رسنوشت ما در جنگ گره خورده است و 

جمهورى اسالمى ایران در مرحله اى است که پیروزى آن به حساب پیروزى همه مسلامنان وخداى نخواسته شکست آن، 

به ناکامى و شکست وتحقیر همه مؤمنان مى انجامد و رها کردن یک ملت و یک کشور و یک مکتب بزرگ در نیمه راه 

پیروزى، خیانت به آرمان برشیت و رسول خداست، لذا تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست 

و ان شاء اللَّه تا رسیدن به این هدف فاصله چنداىن منانده است...« )9(

ایشـان همچنیـن پیـش تر در مـورد صلح تحمیلی و افرادی که بدنبال آن هسـتند ، در سـخرناين 

دوم شـهريور 1365 بـه مناسـبت عيد غديـر ، فرموده بودند : 

» قصـه امـام حسـن )ع( و قضيـه صلـح ، آن هـم صلـح تحميـي بود . بـراي اين كه امام حسـن 

، دوسـتان خـودش ، يعنـي آن اشـخاص خائنـي كـه دور او جمـع شـده بودنـد ، او را جـوري 

كردنـد كـه نتوانسـت خالفـش بكنـد ، صلـح كـرد . صلـح تحميـي بـود . ايـن صلحي هـم كه به 

مـا مـي خواهنـد بگوينـد ، ايـن اسـت ... آن صلـح تحميـي كه در عر امام حسـن واقع شـد و 

آن حكميـت تحميـي كـه در زمـان امرياملومنـني واقـع شـد ، هر دويش به دسـت اشـخاص حيله 

گـر درسـت شـد . ايـن مـا را هدايـت مـي كند به ايـن كه نه زيـر بار صلـح تحميي برويـم و نه 

زيـر بـار حكميت تحميـي«)71(

مواضـع حـرت آیـت اللـه خامنـه ای )رئیـس جمهـور وقـت( هـم دربـاره صلـح تحمیلـی و 

غیرعادالنـه کـه از سـال هـا پیـش زمزمـه هـای آن مطـرح بـود ، قابـل توجـه اسـت:

»اگـر كسـاين بخواهنـد صلـح غـري عادالنـه را بـه مـا تحميـل كنند ، مـورد قبـول مـا نخواهد بود 

. زيـرا مـا صلـح تحميـي را هـم مثـل جنـگ تحميي ناگـوار و غـري قابل تحمـل مي دانيـم . اگر 

متجـاوز مجـازات نشـود ، ريشـه تجـاوز در منطقه برچيـده نخواهد شـد« )10(

ایشان در جایی دیگر می فرمایند : 

»اگـر مـا امـروز بـه يـك پايـان ناعادالنـه جنگ تـن در دهيـم ، انقالب مـا يب محتـوا و يب مفهوم 

خواهـد بـود ؛ زيـرا كـه انقالب اساسـاً براي ايجـاد عدل اسـت« )11(

همچنین در خطبه هاي مناز جمعه 23 آبان 1365 در پاسخ به اظهارات ريگان ) رئيس جمهور آمريكا ( مي فرمايند : 

»شـام خـود بـا تحريـك عـراق و كمـك بـه رژيـم بعـث ، ايـن رژيـم را بـه تجـاوز بـه ايـران ترغيـب كرديـد . امـا حـاال كـه 

جمهـوري اسـالمي ايـران نشـان داده اسـت كـه حـق خـود را خواهـد گرفـت و متجـاوز را عقـب زده اسـت ، شـام مايليد 

ايـران را بـه صلـح و آتـش بـس رايض كنيـد . مـن در اينجـا از طـرف امـام و شـام امـت حـزب اللـه اعـالم مي كنـم كه اين 

جنـگ جـز بـا پـريوزي رزمنـدگان مـا پايـان نخواهد يافـت« )12(

امـا بـا ایـن تفاسـیر و بـا ایـن نظـرات و دیـدگاه هایـی کـه بـزرگان انقـالب داشـتند و همچنیـن سلحشـوری هایـی کـه 

رزمنـدگان از خـود در جبهـه هـا نشـان مـی دادنـد ، چـه شـد کـه حدود یک سـال بعـد از تصویـب قطعنامـه و در اواخر 

تیـر مـاه سـال 67 ، حـرت امـام قطعنامـه را مـی پذیـرد و ایـن کار خـود را »نوشـیدن جـام زهـر« مـی نامـد ؟!
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»ميانه رو ها« بدنبال پايان جنگ!
 گشـرن ) وزيـر خارجـه آملـان ( در مـرداد 63 ، بعنـوان اولیـن مسـئول اروپایـی پـس انقالب اسـالمی به ایران سـفر می کند.

وی پـس از مالقـات هایـی بـا مسـئوالن سیاسـی و اقتصـادی ایـران و پس از بازگشـت به آملـان اعالم می کنـد »آنچه كه در 

اروپـا در مـورد ايـران تصـور مي شـود ، بـا واقعيات موجـود در ايران تفاوت زيـادي دارد.« 

متعاقـب سـفر گنـرش و بحـث و بـرريس هایـي كـه پريامـون آن انجـام گرفـت ، بـراي نخسـتني بـار بحـث هاي جديـدي در 

رسـانه هـاي غـريب دربـاره جنـاح بندي هاي سـيايس داخل ایـران و نظريات مختلفي كـه در ميان جناح ها در مورد مسـائل 

سـيايس و اقتصـادي و بـه ويـژه جنگ و ادامـه آن وجـود دارد، درگرفت.

در همـني رونـد ، وزيـر خارجـه ژاپـن در ديـدار بـا طـارق عزيـز ) وزيـر خارجه عـراق ( با اشـاره به انديشـه هـاي متفاويت 

كـه در ايـران در مـورد جنـگ وجـود دارد ، بـه وي گفـت :» در ايـران دو گـروه رسسـخت و ميانه رو با دو ديـدگاه مختلف 

وجـود دارد . دسـته دوم كـه اميـدوار اسـت جنـگ از راههـاي مسـاملت آميـز پايـان يابـد ، بـراي برقـراري صلـح ، بـه ژاپـن 

و كشـورهاي غـريب نزديـك شـده اسـت و ژاپـن فكـر مـي كنـد تشـويق گـروه ميانـه رو در ايـران مـي توانـد به پايـان يافنت 

جنـگ منتهي شـود « )13( 

»ميانه رو ها« چه کسانی بودند ؟!
امـا براسـتی ایـن »میانـه رو ها« که از سـوی غربی ها این 

لقـب را در مقابـل »تندروهـا« گرفتـه بودند ، چـه افراد یا 

گروه هایـی بودند ؟! 

برچسـب تنـد روی و میانـه روی از سـوی غربـی هـا در 

هـامن سـال هـای ابتدایـی انقـالب بـر جریان هـای فکری 

موجـود در ایران زده شـد.جریان هـای فکری ای که وجود 

داشـتند و ایـن مسـئله خیلـی زود توسـط غربـی هـا فهـم 

شـد و از هـامن زمـان هـا برنامه ریـزی و هدفگذاری های 

آنهـا در مـورد ایـران ، بـر اسـاس و بـا درنظـر گرفـنت ایـن 

جنـاح بنـدی فکـری صـورت مـی پذیرفت.

شـاید مهـم تریـن رخـداد آن سـال هـا در روابـط میـان 

غربـی هـا ، بخصـوص امریکایی ها ، با ایـران و جناح های 

فکـری شـکل گرفتـه ی آن ، قضیـه ی »مک فارلین« باشـد.

مذاکـرات مخفیانـه بـا امریکایـی هـا کـه نهایتـاً منجـر بـه 

سـفر غیررسـمی و مخفیانه ی رابرت مک فارلین ، مشـاور 

عالـی امنیـت ملِی ریـگان رئیس جمهور وقـت امریکا ، به 

ایـران مـی شود.سـفری کـه در ظاهر در قالب درخواسـت 

مذاکـره و معاملـه بـا رسان ایرانـی بـر رس آزادی گـروگان 

هـای امریکایـی در لبنـان در عوض فروش سـالح بـه ایران 

در سـال هـای جنـگ اتفـاق افتاد.ایـن سـفرکه بـه گفتـه 

ی ریـگان در اصـل بـا هـدف »برقـراری رابطـه مناسـب 

بـا رهـران احتاملـی آینـده ایـران« صـورت پذیرفتـه بـود ، 

بـا مدیریـت حـرت امـام و عـدم اجـازه بـه مذاکـره بـا 

امریکایـی هـا ، بـه یـک رسـوایی بـرای امریکا تبدیل شـد.

رشح ایـن واقعـه ی مهـم تاریـخ انقالب در ایـن مجال منی 

گنجـد و در اینجـا قصـد پرداخـنت بـه آن را نداریـم و رصفاً 

از ایـن نظـر بـه آن اشـاره شـد کـه ایـن رخـداد نقطـه ی 

عطفـی در فهـم غربـی هـا از جریـان هـای فکـری موجود 

در جمهـوری اسـالمی بود.بـه نحـوی که عناویـن تندرو ها 

و میانـه رو هـا پـس از ایـن واقعـه رنـگ و بویـی جدی به 

خـود گرفت.

وزیـری  نخسـت  دوره  در  کـه  کچویـان  حسـین  دکـر 

میرحسـین موسـوی، در دوران جنـگ ، معاونـت سیاسـی 

دفـر نخسـت وزیـری را برعهـده داشـته در ایـن بـاره می 

گویـد:

»آقـاي هاشـمي تنهـا بـا كمك دولت ]مريحسـني موسـوي[ 

و بـدون آگاهي يا مشـاوره با ديگر مسـئولني باالي كشـور 

يـا حتـي اطالع رهـري كبري انقـالب ، به شـكي باورنكردين 

و برخـالف سياسـت هـاي اصـويل نظام ، به اقـدام مخاطره 

آميـز و مسـئله دار ارتبـاط گـريي با آمريـكا و دعوت مقام 

بـه عنـوان مناينـده  امنيتـي آمريـكا ]مـك فارلـني[  بـاالي 

ريـگان ]رئيـس جمهـور آمريـكا[ بـه كشـور دسـت زد ... 

از زمـان ماجـراي مـك فارلـني كـه آقـاي رفسـنجاين بـدون 

آگاهـي ديگر مسـئولني باالي كشـور اقدام بـه ارتباط گريي 

بـا آمريكايـي هـا منـود - و نهايتـاً بـا مداخله حـرت امام 

)ره( ايـن ماجـراي خطرنـاك نـاكام مانـد - آمريكايـي هـا 

سياسـت هـاي خـود را بر يافنت سياسـتمداران بـه اصطالح 

معتـدل و ميانـه رويـي از نـوع وي متمركـز كردنـد«)39(



راديـو يب يب يس در تاريـخ 15 آبان 1365 ، اظهارات فرد 

هاليـدي )اسـتاد مدرسـه عـايل اقتصـاد لنـدن ( را چنني 

نقـل مـي كند : 

»بـه نظـر مـي رسـد كـه يـك جنـاح ميانـه رو در ايـران 

وجـود دارد كـه مايـل بـه بهبـود روابـط بـا غرب اسـت 

. از جملـه افـراد ايـن جنـاح ، آقاي هاشـمي رفسـنجاين 

اسـت . خـود او ماجـراي سـفر هيئـت آمريكايـي بـه 

ايـران را ]در تاريـخ 13 آبـان[ اعـالم كـرد ؛ امـا نحـوه 

اعـالم ايـن خـر بـا ضوابـط حاكـم در ايـران ، بسـيار 

ماليـم بـود«)40(

روزنامـه اينديپندنـت نيـز نوشـت : »ايـن ماجرا سـبب 

شـده اسـت كـه تفرقـه عميقـي كـه در رژيم آيـت الله 

خمينـي وجـود دارد ، علني شـود . رفسـنجاين به عنوان 

رهـر جناحي شـناخته شـده كه آماده اسـت بـا آمريكا 

بـه معامله بپـردازد.«)41(

دهـه  »رازهـای  کتـاب  در  هرنـدی  صفـار  مرتضـی 

شـصت« دربـاره قضیـه مـک فارلین و رفـت و آمدهای 

دیپلامتیـک آن مـی نویسـد :

»ارزيـايب آمريكايـي هـا اين بود كه مجموعـه اين رفت 

و آمدهـا بـه حـذف جنـاح مخالـف برقـراري رابطـه بـا 

آمريـكا بـه محوريـت رئيـس جمهـور وقـت )حـرت 

آيـت اللـه خامنـه اي( از صحنـه سـيايس ايـران منتهـي 

شـد«)42( خواهد 

مجلـس  وقـت  رئیـس  رفسـنجانی«  هاشـمی  »اکـر 

هـای  تأثیرگذارتریـن شـخصیت  از  و  اسـالمی  شـورای 

تاریـخ جمهـوری اسـالمی ، فـردی اسـت کـه از هـامن 

سـال هـای ابتدایـی انقالب بعنـوان مناد میانـه روی ، با 

تعریـف غربـی هـا ، شـناخته مـی شـود.

هاشـمی  روزهـای  ایـن  مواضـع  و  اظهـارات  شـاید 

رفسـنجانی بهریـن توصیـف از ایـن جریـان فکـری و 

سیاسـی و نقـش و اقدامـات آن در تحـوالت آن سـال 

هـای کشـور باشـد.

فصلنامـه  بـا  خـود  درگفتگـوی  رفسـنجانی  هاشـمی 

گویـد:  مـی   1391 سـال  در  املللـی  بیـن  مطالعـات 

را  نامـه ای  امـام)ره(  حیـات  آخـر  سـالهای  در  مـن   «

اینکـه  بـرای  نکـردم.  هـم  تایـپ  نوشـتم،  خدمتشـان 

امـام دادم.  بـه  منی خواسـتم کسـی بخوانـد و خـودم 

در آن نامـه هفـت موضـوع را بـا امـام مطـرح کـردم 

و نوشـتم کـه شـام بهـر اسـت در زمـان حیاتتـان، اینها 

را حـل کنیـد، در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت اینهـا 

بـه صـورت معضلی سـّد راه آینده کشـور شـود... یکی 

از ایـن مسـایل رابطـه بـا آمریـکا بـود. نوشـتم باالخـره 

سـبکی کـه االن داریـم کـه بـا آمریـکا نـه حـرف بزنیـم 

و نـه رابطه داشـته باشـیم، قابـل تداوم نیسـت. آمریکا 

قـدرت برتـر دنیـا اسـت. مگـر اروپـا بـا آمریـکا، چیـن 

بـا آمریـکا و روسـیه بـا آمریـکا چـه تفاوتـی از دیـد 

مـا دارنـد؟ اگـر بـا آنهـا مذاکـره داریـم، چـرا بـا آمریکا 

مذاکـره نکنیـم؟« )43(

و امـا در مسـئله ی جنـگ و ادامـه یـا خامتـه ی آن 

طبیعـی اسـت کـه ایـن جریـان فکـری از هـامن ابتـدا 

باشد.هاشـمی  قیمتـی  هـر  بـه  جنـگ  ختـم  بدنبـال 

رفسـنجانی محـور جریـان صلـح! طلـب نقش خـود در 

پایـان جنـگ را ایـن چنیـن رشح مـی دهـد:

»مـن در ختـم جنـگ موثر بودم ، بـرای اینکه موقعیت 

را بـه امـام )ره( علیرغـم شـعارهایی کـه بـود خـوب 

توضیـح دادم.«

ایـن جمله ای اسـت که جناب هاشـمی رفسـنجانی در 

آسـتانه انتخابـات 84 و در جلسـه ی پرسـش و پاسـخ 

بـا جوانانـی کـه مشـتاق انـد از تاریـخ جنـگ بداننـد ، 

مطـرح مـی کند. جمله ای که بررسـی تاریخ 8 سـاله ی 

جنـگ مفهـوم آنـرا بهر روشـن می سـازد. 

برخـالف آنچـه کـه منعکـس مـی شـود مبنی بـر اینکه 

در سـال پایـان جنـگ و حتـی روزهـای پایانـی منتهـی 

بـه اواخـر تیـر ماه سـال 67 بود کـه تصمیم بـه پذیرش 

شـواهد  امـا   ، شـد  گرفتـه  جنـگ  پایـان  و  قطعنامـه 

حاکـی از آن اسـت کـه گـروه هایی از هامن سـال های 

آغازیـن جنـگ و در رشایطـی کـه امـام و مـردم جنـگ 

و دفـاع از کشـور و انقـالب را در رأس امـور خـود مـی 

داننـد ، بدنبـال پایـان دادن بـه جنـگ و صلـح با صدام 

از طـرق سیاسـی و دیپلامتیـک بودنـد.

آقـاي هاشـمي در خاطـرات خـود مـورخ 13 شـهريور 

1361 مـي نويسـد : 

»عـر شـوراي عـايل دفـاع در دفـر امام تشـكيل شـد . 

فرماندهـان سـپاه و نـريوي زمينـي براي انجـام عمليات 

وسـيع بعـدي ، مهلت طوالين خواسـتند. گفتـم اگر قرار 

اسـت ايـن انـدازه معطـل شـويم ، بهـر اسـت سـعي 

كنيـم كـه جنگ متام شـود . كشـور تحمل طوالين شـدن 

جنـگ را نـدارد ؛ بحـث داغ شـد و تصميـاميت اتخـاذ 

گرديـد . قبـل از دو عمليـات ناموفـق اخـري ] عمليـات 

رمضـان و عمليـات مسـلم بـن عقيـل [ فضـاي كشـور 

بـراي طرح امكان ختم جنگ مناسـب نبود و از سـويي 

رزمنـدگان هـم آماده بحـث در اين مسـئله نبودند ويل 

فعـالً وضـع به گونه اي اسـت كه در شـوراي عايل دفاع 

مـورد بحـث قـرار مي گـريد« )14(

مهنـدس عـزت الله سـحايب در مصاحبـه اي در مهر ماه 

1378 اظهـار مي دارد : 

گفتـم  و  هاشـمي  آقـاي  نـزد  رفتـم   1362 سـال  »در 

احسـاس مـي كنـم مـردم از جنـگ خسـته شـده انـد . 

ايشـان گفـت : مـن قبـول دارم ؛ مـردم بيشـر از ايـن 

كشـش ندارند )!( گفتم نتيجه عمي چيسـت ؟ ايشـان 

گفـت : بـه وزارت خارجـه گفتـه ام بـا واسـطه ، كار 

ديپلامتيـك كننـد « )15(

مـی تـوان گفـت جنـاب هاشـمی رفسـنجانی کـه در 

طـول سـال هـای دفـاع مقـدس ، فرماندهـی جنـگ و 

در سـال پایانـی )از خـرداد 67( جانشـینی فرماندهـی 

کل قـوا را بـر عهـده داشـته ، تأثیرگذارتریـن شـخصیت 

سیاسـی بـر مسـئله جنگ بوده اسـت کـه هامنطور که 

در بـاال آمـد ، مشـخص اسـت که از سـال هـای ابتدایی 

جنـگ ، بدنبـال یافـنت راه حلـی دیپلامتیک بـرای خامته 

آن بوده اسـت.

ایشان در مصاحبه ای در سال 89 می گوید :

كـه كشورگشـایی جـواب  بـود  معلـوم شـده  »كم كـم 

را  جنـگ  كـه  كنیـم  پیـدا  راهـی  بایـد  و  منی دهـد 

كـه  عـراق  خـاك  كامـل  اشـغال  برسـانیم.  سـامان  بـه 

بعضی هـا می گفتنـد كربـال را می گیریـم و از آنجـا بـه 

فلسـطین می رویـم، یـك هدف بسـیار مشـكل و در آن 

رشایـط تقریبـاً دور از دسـرس بـود.

در مجمـوع بـرای امـام و مـا رسان قـوا كامـالً روشـن 

بـود كـه قدرت هـای جهانـی اجـازه منی دهند مـا پیروز 

شـویم.« )16(

»مجمـع عقا« ؛ ميانـه رو های مجلس!
دولـت حضـور  و  در مجلـس  هایـی  گـروه  همچنیـن 

داشـتند کـه همیـن رویه را پـی مـی گرفتند.گروهی در 

مجلـس تحـت عنـوان »مجمـع عقـال« شـکل گرفته بود 

کـه یکـی از فعالیـت هایشـان از سـال64 تـالش بـرای 

پایـان جنـگ و کسـب صلـح! بـود کـه پـس از اطـالع 

امـام و بـا عتـاب ایشـان ، ایـن جلسـات تعطیـل مـی 

شود.حسـن روحانـی از نزدیـک تریـن شـخصیت ها به 

هاشـمی رفسـنجانی از فعالیـن ایـن جمـع بـود.

هاشمی در این باره در خاطراتش می آورد :

»دو عامـل اسـايس وجـود داشـت كـه تصميم مناسـبي 

بـراي پايـان دادن بـه جنگ گرفته نشـد . ييك سـپاه بود 

كـه طـرح پايـان دادن بـه جنـگ از نظـر سـپاه چيـزي 

شـبيه كفـر بـود. مسـئله بعدي امـام بود كـه لحظه اي 

اجـازه منـي داد در بـاره ختـم جنـگ بحـث كنيـم . در 

مجلـس هـم عـده اي بودنـد بـه نـام» مجمع عقـال « و 

آقـاي حسـن روحـاين ]كـه بـراي پايـان دادن بـه جنـگ 

فعاليـت مـي كردنـد[ ، كـه امـام آنهـا را رس جايشـان 

نشـاند« )26(

حسـن روحانـی در زمـان جنـگ مسـئول پدافنـد عامل 

کشـور بـوده اسـت کـه البتـه عقیـده ی او بـه جنـگ ، 

همچـون هاشـمی رفسـنجانی اسـت.

يادداشـت مـورخ 5 تـري 67 آقـاي هاشـمي آمـده  در 

اسـت:

»بـا دكـر ]حسـن[ روحـاين در بـاره رشايـط جـاري و 

حاكـم و راهكارهـا ، در طـول روز مذاكـرايت كرديـم. 

آقـاي روحـاين بـه ادامـه جنگ اعتقـادي نـدارد و تأكيد 

بـر ختـم آن دارد .« )27(

همچنیـن در خاطـرات 16 ارديبهشـت 65 ایشـان آمده 

 : است 

»بعـد از جلسـه مجلـس ، آقـاي دكـر روحـاين آمـد و 

راجـع بـه جنـگ و مشـكل ارتـش و سـپاه و مهنـديس 
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رزمـي بحـث شـد . آقـاي روحاين نگـران توسـعه طلبي 

سـپاه )!( اسـت« . )28(

آقـاي حسـن روحـاين عي رغـم تذكر امام در سـال 64 ، 

از فعاليـت هـاي خود در مجلس دسـت برمني دارد ؛ تا 

ايـن كـه محسـن رضايي در خـرداد 1365 طـي نامه اي 

بـه امـام خميني ، گـزارش اين اقدامات آقـاي روحاين را 

مـي دهـد . امـام خمينـي هم آقـاي هاشـمي را احضار 

مـي كنـد و از وي توضيـح مـي خواهد . آقاي هاشـمي 

در يادداشـت مـورخ 10 خـرداد 1365 خـود ، ماجـرا را 

چنـني بيان مـي كند : 

»امـام فرمودند طبق گزارش فرمانده سـپاه ، در جلسـه 

اي جمعـي از مناينـدگان ، صحبـت از مشـكالت جنـگ 

مـن  از   . انـد  منـوده  را مطـرح  و ختـم جنـگ  كـرده 

خواسـتند كـه بـه آنهـا بگويـم مـا بايـد تـا آخريـن فـرد 

بـا صـدام بجنگيـم و صحبـت از صلـح نكننـد« . )29(

تقابل دو استراتژی جنگی
در سـال هـای پایانـی جنـگ از دو تفکـر مذکـور ، دو 

امـام  شـد.حرت  منتـج  جنگـی  متفـاوت  اسـراتژی 

و بسـیاری از رزمنـدگان و نظامیـان معتقـد بودنـد تـا 

پیـروزی نهایـی بایـد بـه جنـگ و یا بـه عبـارت صحیح 

تـر بـه »دفـاع« ادامـه داد.»جنـگ جنگ تا پیـروزی« و 

یـا »جنـگ جنـگ تـا رفـع فتنه« شـعار ایـن گـروه بود.

طبق این اسـراتژی می بایسـت جنگ مسـئله ی اصلی 

کشـور بـوده و امکانـات کشـور در خدمـت حامیت از 

جبهـه ها باشـد.

امـا اسـراتژی دیگـر کـه هاشـمی رفسـنجانی و گـروه 

هایـی دیگـر در دولـت و مجلـس آن را پیگیـری مـی 

یـک عملیـات  بـا  بایسـت  مـی  کـه  بـود  ایـن  کردنـد 

موفـق و گرفـنت منطقـه ای از عـراق ، خواسـتار صلـح 

و پایـان جنـگ باشـیم.در نتیجـه نیـازی بـه حامیـت و 

پشـتیبانی همـه جانبـه و گسـرده از جبهـه ها نیسـت 

و بـا حامیـت هـای محـدود و بـا هـدف کسـب »یـک 

پیـروزی« مـی تـوان جنگ را تا رسـیدن به هـدف مورد 

نظـر پیـش برد.

جنـگ(  در  سـپاه  زمينـي  نـريوي  )فرمانـده  شـمخانی 

دربـاره ی شـعار هـا مـی گویـد:

امـام مـي گفـت »جنـگ جنـگ تـا رفـع فتنـه« . سـپاه 

آقـاي  و  ؛  پـريوزي«  تـا  : »جنـگ جنـگ  بـود  معتقـد 

هاشـمي مـي گفـت : »جنـگ جنـگ تـا يـك پـريوزي« 

)17(

محسـن رضايـي ) فرمانـده وقـت سـپاه ( در ایـن بـاره 

گوید: مـی 

»پـس از فتح خرمشـهر ، در كشـور بـراي پايان دادن به 

جنـگ ، دو اسـراتژي شـامل اسـراتژي امـام و ديگـري 

اسـراتژي   . داشـت  وجـود  دولـت  رسـمي  اسـراتژي 

امـام، »نـرد بـراي سـقوط صـدام و حـزب بعـث« بـود 

. امـا در كنـار سياسـت امـام ، سياسـت ديگـري پيـدا 

شـد كـه »نـرد بـراي كسـب صلـح« را دنبـال مـي كـرد 

. هـدف امـام ، سـقوط بغـداد بـود و ايـن هـدف بـا 

اسـراتژي نظامـي قابـل تحقـق بـود ويل ايـن بـاور در 

برخـي مسـئوالن نبـود و مـي گفتند : اگر بغـداد را هم 

بگرييـم ، فايـده اي نـدارد و مبـب امتـي بـر رس مـا مـي 

زننـد« )18(

رضايـي همچنیـن در سـوم مـرداد 1365 طـي سـخناين 

مـي گويـد :

» تفكـرات اسـراتژيك مسـئولني در باره جنـگ مبني بر 

كسـب يك پـريوزي و خامته جنگ، متعاقـب ناكامي در 

عمليـات رمضـان ]در سـال 61 [ تدريجـاً شـكل گرفت . 

در چارچـوب ايـن تفكـر ، تصور مي شـد بـا يك پريوزي 

قاطـع ]محـدود[ مـي تـوان جنـگ را متـام كـرد ، لـذا 

نيـازي بـه بسـيج كشـور در خدمت جنگ نيسـت . اين 

گونـه تفكـرات منطبق و همسـو با انديشـه اسـراتژيك 

امـام در مـورد جنگ نبـود.« )19(

وي همچنیـن طـي يـك سـخرناين در دانشـكده دافـوس 

سـپاه در خـرداد 1379 اظهـار مـي دارد:

تحميل  براي  پايه »جنگ  بر  اسراتژي رسمي كشور   «

صلح« قرار داشت ؛ ويل اسراتژي امام »سقوط صدام 

امام  اسراتژي  اساس  بر  ما  اگر  و  بود  بعث«  و حزب 

حركت مي كرديم ، جنگ به جاي 8 سال ، در كمر از 

5 سال و با يك فتح بزرگ تر و با سقوط صدام متام مي 

شد . ويل انتخاب اسراتژي محافظه كارانه »ادامه نرد 

براي تحميل صلح« ، به نتيجه نرسيد «. )20(

تقابـل ایـن دو تفکـر و ایـن دو اسـراتژی دیگـر حتـی 

بـرای دشـمن هـم روشـن شـده بـود و شـاید اساسـاً 

همیـن مسـئله یکـی از مهـم تریـن دالیلـی بوده باشـد 

کـه در اواخـر جنـگ موجـب موفقیت های دشـمن در 

جبهـه هـا شـده بود.

رضایی معتقد است:

» پـس از فتـح خرمشـهر ، سياسـيون بـه دنبـال كسـب 

يـك پـريوزي مهم بودند تـا به صـورت ديپلامتيك جنگ 

را بـه پايـان برسـانند ... عـراق و آمريـكا و كشـورهاي 

عـريب و غـريب نيـز دسـت ايـران را خوانـده بودنـد . لذا 

در مواجهـه بـا سياسـتمداران مـا ، مـي دانسـتند كـه 

قضيـه چيسـت . هـر چنـد امـام مـي گفت مـا جنگ را 

تـا رفـع فتنـه ادامـه مي دهيـم ، امـا آنها مي دانسـتند 

كـه ايـن حـرف امـام و رزمنـده هاسـت كـه در حد يك 

شـعار اسـت . آنچـه كـه آنهـا در عمـل مـي ديدنـد ، 

»جنـگ جنـگ تـا يـك عمليـات« بـود« )21(

هاشمی در خاطرات 14 فروردین 64 خود می آورد :

»شـب مهـامن آقـاي موسـوي اردبيـي بوديـم . در باره 

جنـگ بحـث شـد . قـرار شـد كه سياسـت مـا در جنگ 

ايـن باشـد كـه نقطـه مهمـي را از عراق تـرف كنيم و 

سـپس خواسـتار صلح )!( شـويم« )22(

حـدود دو هفتـه بعـد ، امـام خمينـي طـي سـخناين به 

مناسـبت روز مبعـث پيامـر اكرم )ص( پاسـخ اين گونه 

تفكـرات را چنـني مـي دهند : 

»شـام مـي گوييـد كـه مـا بـا يـك كـي كـه خـرد كرده 

مسـلمني را و بـه اسـالم هيـچ اعتقـاد نـدارد و هـر روز 

كـه زورش برسـد ، اسـالم را زيـر پـا مـي مالـد و منهـدم 

مـي كنـد ، مـا بـا او بنشـينيم و دسـت دوسـتي بدهيم 

و بعـد هـم بگوييـم كـه »سـلّمكم اللـه« ؟! ايـن چـه 

منطقـي اسـت ؟ منطـق اسـالم اين اسـت ؟ شـام اسـالم 

شـناس هـا ايـن را منطـق اسـالم مـي دانيـد ؟! خداوند 

اصالحتـان كنـد« . )23( 

آقـاي هاشـمي نيـز كه گويـا خويش را يـيك از مخاطبني 

، در يادداشـت مـورخ 29  امـام فـرض كـرده  سـخنان 

فرورديـن 1364 خـود مـي نويسـد :

» تكيـه صحبـت هـاي امـام بـر كوبيـدن مخالفـان و 

اخاللگـران در جنـگ بـود . تصـور مي شـود كه ايشـان 

بيـش از حـد الزم بـه اين موضوع پرداختنـد كه احتامالً 

مـورد سـوء اسـتفاده دشـمنان واقـع مي شـود« )24( 
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اسـتراتژی »جنگ بـرای صلح« 
و عـدم حمايـت از جبهـه ها !
طبیعـی اسـت کـه طبق اسـراتژی »جنگ جنـگ تا یک 

پیـروزی« حامیت و پشـتیبانی مالی و لجسـتیکی کامل 

و متـام عیـار از جبهـه ها بـی معنا بود.این سیاسـت که 

از سـوی دولـت وقـت هـم پیگیـری مـی شـد ، همواره 

مـورد اعـراض فرماندهان جنگ بوده اسـت.

محسن رضایی می گوید :

»مسـئوالن سـيايس معتقـد بودنـد كـه به نفع كشـور و 

انقـالب اسـت كـه بـا يـك عمليـات ، جنگ متام شـود و 

اگـر قـرار اسـت كـه جنـگ بـا يـك عمليـات متـام شـود 

، پـس چـرا متـام كشـور را بسـيج كنيـم ، بلكـه كمـي 

امكانـات از ايـن طـرف و آن طـرف جمـع مـي كنيـم و 

بـه سـپاه مـي دهيـم تا آن يـك عمليـات را انجـام دهد 

و جنـگ بـا حداقـل هزينـه متـام شـود .« )25(

وی همچنین در جای دیگری می گوید:

» سـپاه از سـال 62 به بعد ، مسـئله امكانات را مطرح 

مـي كرد ؛ اما دوسـتان سـيايس ]آقاي هاشـمي و دولت 

موسـوي [ بـه مـا پاتـك زدنـد كه مسـائل تصميـم گريي 

را پيچيـده كـرد . پاتـك آنهـا ايـن بـود كـه مـي گفتنـد 

سـپاه مـي توانـد بجنگـد اما بـه دنبـال گرفـنت امكانات 

از كشـور اسـت ! لـذا وقتـي مـا صحبـت از امكانـات 

مـي كرديـم ، مـي گفتنـد شـام مـي خواهيـد سـپاه را 

گسـرش بدهيـد و يك چنـني فضايي ايجاد كـرده بودند 

... دوسـتان ]سـيايس[ اعتقـادي بـه بسـيج امكانـايت كـه 

بـه سـقوط صـدام منجـر شـود نداشـتند . يـك بـار هم 

آقـاي هاشـمي رصيحـاً گفـت كـه شـام مـي رويـد و 

بغـداد را مـي گرييـد ويل اگـر آمريـكا مبـب اتـم بزنـد 

شـام چـه كار خواهيـد كـرد ؟ اگر چه اين سـؤال مهمي 

بـود ويل طـرح آن بـراي توجيـه عـدم تصويـب تقاضاي 

فرماندهان سـپاه در بسـيج كشـور در جنگ بود . پس 

معلـوم مـي شـود كـه دوسـتان به شـعار »جنـگ جنگ 

تـا پـريوزي« و»سـقوط صـدام« اعتقادي نداشـتند بلكه 

دولتمـردان مـا بـر ايـن عقيـده بودنـد كه ايـن جنگ را 

منـي توانيـم تا سـقوط صـدام ادامه دهيـم و بايد آن را 

رصفـاً بـا يـك عمليـات موفق متـام كنيـم .« )30(

نريوهـاي  كل  سـتاد  )جانشـني  رشـيد  غالمعـي  رسدار 

مسـلح ( نیـز در ايـن بـاره مـي گويـد :

» پـس از عمليـات بـدر بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه 

بـا ايـن روش منـي شـود در جنـگ بـه پـريوزي رسـيد . 

طرحـي را تهيـه كرديـم تـا با 1500 گـردان بـراي حمله 

بـه سـه هـدف در رسارس جبهـه طـي يـك سـال و نيـم 

بـه دشـمن حملـه كنيـم . هدف بـره با 500 گـردان ، 

هـدف كركـوك بـا 400 گردان و بغـداد بـا 600 گردان . 

انجـام هـر عمليـات 4 ايل 6 ماه پيش بيني مي شـد ويل 

آقـاي هاشـمي گفـت مـا بنـد پوتني ايـن نريوهـا را هم 

منـي توانيـم تأمـني كنيـم «!! )31(

تـوان  بحـث  اختالفـی  مـوارد  تریـن  مهـم  از  یکـی 

حامیـت هـای مالی و لجسـتیکی از جنگ بـود. بعضی 

از سیاسـیون مـن جملـه آقـای هاشـمی و دولتـی هـا 

تـوان  اقتصـادی  لحـاظ  از  کشـور  کـه  بودنـد  معتقـد 

ادامـه ی جنگ و پشـتیبانی از جبهه هـا را ندارد.بحثی 

کـه نهایتـاً بعنـوان یکـی از مهـم تریـن دالیـل پذیـرش 

قطعنامـه و پایـان جنـگ مطـرح شـد.

مسـعود روغنـي زنجـاين ، وزيـر برنامـه و بودجـه در 

دولـت مـري حسـني موسـوي ، در مصاحبـه اي چنني مي 

 : گويد 

»در جريـان پذيـرش قطعنامـه 598 ، نامـه اي كـه مـن 

بـه عنـوان رئيـس سـازمان برنامـه به امـام نوشـتم ، در 

پايـان جنـگ تأثـري گـذار بـود و امـام بـا ايـن اسـتدالل 

كـه دسـتگاه برنامـه ريـزي كشـور به عنـوان كارشـناس 

اعـالم مـي كند كـه منابع مـورد نيـاز بـراي ادامه جنگ 

بـه حداقـل ممكـن رسـيده اسـت ، جنـگ را متوقـف 

كردنـد« )32(

البتـه ایـن گونـه نظـرات و مـوارد مشـابه کـه بعنـوان 

موضـع دولـت موسـوی دربـاره ادامـه و خامتـه جنـگ 

قلمـداد مـی شـد ، مخالفانـی نیـز داشـته و دارد.

دکـر ایروانـی ، وزیـر اقتصـاد دولـت موسـوی ، چنـدی 

پیـش در مصاحبـه ای گفـت :

» مـا از نظـر اقتصـادي تـوان اداره جنـگ را داشـتيم 

و بخـش اقتصـادي هيـچ گاه موجـب آسـيب دفـاع از 

كشـور نشـد...اگر همراهـي سـاير بخشـها بـود ادامـه 

جنـگ با هـامن وضعيـت اقتصـادي ممكن بـود« )33(

محسـن رضايـي در يـك سـخرناين اشـاره مي كنـد كه از 

180 ميليـارد دالر درآمـد نفتـي در طـي 8 سـال جنـگ 

، فقـط حـدود 20 ميليـارد دالر آن رصف جنـگ شـده 

اسـت كـه ايـن نشـان از عـدم پشـتيباين جـدي دولت و 

فرعـي تلقـي كـردن امـر جنـگ مي باشـد . 

وي در جـاي ديگـر اظهـار مـي دارد :» در جنـگ مـي 

ديـدم كـه مديريـت و اقتصـاد كشـور ، پشـتيبان جنگ 

نيسـت ؛ كـه اگـر بـود ، مـا سـال پنجـم، جنـگ را بـا 

پـريوزي قاطـع متـام مـي كرديـم .« )34(

در پژوهيش كه بعدها توسـط سـازمان برنامه و بودجه 

صـورت مـي گريد ، مشـخص مي شـود كه سـهم بودجه 

دفاعـي از بودجـه عمومـي كشـور در طـول جنـگ ، 

هيـچ گاه از 15 درصـد فراتـر نرفتـه و همـواره بـني 12 

تـا 15 درصـد نوسـان داشـته اسـت و تخصيـص بودجه 

15 درصـدي نيـز تنهـا در سـال 1361 و فتـح خرمشـهر 

محقق شـده اسـت. )35(

یعنـی جنگـی کـه از نظـر امـام مـی بایسـت در رأس 

امـور باشـد ، تنهـا حـدود 12 درصـد از منابـع و بودجه 

ی دولـت بـه آن اختصـاص می یابد.این عـدم همراهی 

باعـث  از یـک سـو  دولـت و جریـان سیاسـی حاکـم 

تضعیـف جریـان نظامـی و سـخت شـدن رشایـط در 

جبهـه شـده و از سـوی دیگـر بعنـوان دلیلـی بـر عـدم 

تـوان اقتصـادی کشـور بـرای ادامـه ی جنـگ مطـرح 

مـی شـد کـه هـر دو عامـل رشایـط را بـه سـمت پایان 

نامطلـوب جنـگ سـوق مـی داد.

سال پايانی جنگ و تحوالت نهايی
شـده  صـادر   598 قطعنامـه   66 سـال  تیرمـاه  اواخـر 

بـود امـا مشـی فکـری امـام و رزمنـدگان و همچنیـن 

دسـت برتـر ایـران در جنـگ از طرفـی و جانبدارانـه 

بـودن قطعنامـه بـه نفـع عـراق از طـرف دیگـر باعـث 

شـده بـود کـه ایـن قطعنامـه مـورد پذیـرش ایـران قرار 

نگیرد.امـا در طـول ایـن یک سـال )تا تیر ماه سـال 67( 

اتفاقـات و تحوالتـی رخ مـی دهـد کـه نهایتـاً منجر به 

پذیـرش قطعنامـه از سـوی ایـران مـی شـود.

تحـوالت جبهـه هـا همزمـان    
ديپلماتيـک هـای  تـاش  بـا 
سـویی  از  هـا  رو«  »میانـه  دیپلامتیـک  هـای  تـالش 

و همچنیـن تـالش هـای آنهـا در داخـل بـرای فراهـم 

کـردن رشایـط بـرای پذیـرش قطعنامـه از سـوی دیگـر 

، همزمـان شـده بـود بـا عقـب نشـینی هـا و شکسـت 

هـای ایـران در جبهـه ها.عقـب نشـینی هـا از مناطـق 

مهـم و اسـراتژیکی از عـراق کـه طـی عملیـات هایـی 

سـخت فتـح شـده بودنـد.

بعضـی ، ایـن عقـب نشـینی هـا و تحوالت سـال پایانی 

غضنفـری  دانند.کامـران  مـی  غیرعـادی  را  هـا  جبهـه 

نویسـنده کتـاب راز قطعنامـه در مصاحبـه ای در ایـن 

بـاره مـی گوید:

 »مـا از سـال ۶۵ گزارشـات مکـرر و متعـددی داشـتیم 

مبنـی بـر اینکه عراق دارد خودش را بـرای بازپس گیری 

فـاو آمـاده می کنـد. فـاو را مـا چـه موقـع گرفتیـم؟ در 

عملیـات والفجـر ۸ بهمـن ۶۴ ، حـدود ۷۰ روز عـراق با 

همـه قـوای زرهـی و هوایی و شـیمیایی و هـر چه که 

داشـت پاتـک زد کـه فاو را از ما پـس بگیرد و نیروهای 

مـا در فـاو مقاومـت کردنـد همـه آن پاتک هـا را دفـع 

شـیمیایی  مببـاران  کلـی  ]عـراق[   ... ایسـتادند  کردنـد 
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کـرد، لشـکرهای پیـاده اش را آورد نیروهـای زرهـی اش 

را آورد و هواپیام هـا و هلـی کوپرهـای جنگـی را بـکار 

گرفـت تـا فـاو را پـس بگیـرد ولـی نتوانسـت ، بعـد از 

۷۰ روز آنقـدر تلفـات دادنـد کـه دیگـر ناامیـد شـدند 

و پاتک هایشـان را قطـع کردنـد، مـا فـاو را ۷۰ روز زیـر 

و  زرهی هـا   ، باران هـا  گلولـه   ، مبباران هـا  شـدید ترین 

و عقـب منی نشـینیم،  شـیمیایی ها مقاومـت می کنیـم 

 ۲۴ ظـرف   ۶۷ فروردیـن   ۲۸ تاریـخ  می شـود  چطـور 

از فـاو عقـب نشـینی می کنیـم؟! ۲۴ سـاعته،  سـاعت 

؟  چرا

را ظـرف  مـا شـلمچه  بیایـم جلو تـر ۴ فروردیـن ۶۷،   

۸ سـاعت خالـی و عقـب نشـینی می کنیـم شـلمچه ای 

کـه در عملیـات کربـالی ۵ بـا آن همـه فداکاری هـا و 

ایثارگری هـای رزمنـدگان مـا آن همـه جانباز و شـهید و 

مفقـود و اسـیر تـرف کردیـم و تـا پشـت دروازه هـای 

بـره رسـیدیم علیرغـم همـه آن موانـع و چیزهایـی 

کـه صـدام ردیـف بـه ردیـف پشـت رس هم چیـده بود 

و حامیـان خارجـی اش هـم حامیـت می کردنـد، مـا در 

پشـت  تـا  رفتیـم  سـنگینی  آن  بـا   ۵ کربـالی  عملیـات 

می شـود  چطـور  شـدیم،  مسـتقر  بـره  دروازه هـای 

پـس  را  مناطـق  سـاعت همـه   ۸ ۶۷ ظـرف  ۴ خـرداد 

می نشـینیم؟  عقـب  و  می دهیـم 

بیاییـد جلو تـر، اگـر اشـتباه نکنـم ۴ تیـر ۶۷، از جزایـر 

مجنـون ظرف چند سـاعت عقب نشـینی می کنیم ، فاو 

بـه عنوان یـک نقطه اسـراتژیک و مهـم، جزائر مجنون 

بـه عنـوان نقطـه اسـراتژیک و مهم عـراق، شـلمچه به 

عنـوان یـک نقطـه مهـم و اسـراتژیک تـا پشـت دروازه 

بـره دسـت مـا بـود، مـا تـا آن موقع دسـت بـاال را در 

جبهـه داشـتیم، چطـور می شـود این هـا را ظـرف چنـد 

سـاعت تحویـل می دهیـم و عقـب می نشـینیم؟

ایـن چیـزی اسـت کـه تـا االن از آقایـان کسـی سـوال 

نکـرده کـه بیاینـد بـه مـردم جـواب بدهنـد، شـام در 

حالـی کـه خـر دارید کـه دشـمن دارد خـودش را آماده 

حملـه بـه ایـن جبهه هـا می کنـد بـه جـای اینکـه ایـن 

نقـاط و ایـن جبهه هـا را تقویـت کنیـد نیرو هـا را جمع 

می کنیـد می بریـد هـزار کیلومـر دور تـر، کـه در ایـن 

مناطـق نباشـند؟! ایـن چـه معنایی دارد؟ جز این اسـت 

کـه بناسـت جـوری عمـل شـود کـه مـا ایـن مناطـق را 

یکـی یکـی از دسـت بدهیـم و بعـد بیاییـم بـه امـام 

خمینـی فشـار وارد کنیـم کـه بلـه عـراق دارد همینطور 

پیـرشوی می کنـد و مـا توانایـی مقاومت نداریـم و باید 

قطعنامـه را بپذیریـم، ایـن چیـزی اسـت کـه بعضـی از 

آقایـان از اینکـه مردم بدانند به شـدت احـراز می کنند، 

ایـن یکـی از مطالـب بسـیار مهـم بحـث پایـان جنگ و 

پذیـرش قطعنامـه اسـت.« )36(

از سـویی دیگـر صحبـت هایـی مطـرح اسـت مبنـی بر 

اینکـه سیاسـیون در اقدامـی پنهانـی ، از مـاه هـا قبـل 

و در سـال 66 پذیـرش قطعنامـه را از طریـق منایندگـی 

ایـران در سـازمان ملـل بـه اطـالع آن نهـاد می رسـانند.

غضنفری در ادامه ی مصاحبه ی فوق می گوید :

»مـا رسـام قطعنامه ۵۹۸ را در چـه تاریخی می پذیریم؟ 

۲۷ تیـر ۶۷، جمهـوری اسـالمی در ایـن تاریـخ پذیـرش 

قطعنامـه را بـه سـازمان ملـل اعـالم می کند، امـا آنهایی 

کـه از قبـل یـک دیپلامسـی پنهانـی را در پشـت پـرده 

هدایـت می کردنـد و وزارت خارجـه را هـم در سـال 

۶۶ آلـت دسـت خودشـان می کننـد در ۱۳ اسـفند ۶۶ 

اعـالم می کننـد کـه  امنیـت سـازمان ملـل  بـه شـورای 

مـا قطعنامـه ۵۹۸ را پذیرفتیـم و آمـاده اجرایـش هـم 

هسـتیم، خـر را شـبکه تلویزیونـی ABC آمریـکا نقـل 

می کنـد، امـا اجـازه منی دهند ایـن خر در داخل کشـور 

پخـش شـود و مسـئولین دیگـر از آن مطلـع شـوند، نـه 

بـه امـام خـر می دهند نـه به رئیـس جمهـور می گویند 

و نـه بـه مـردم می گوینـد و نه بـه حزب اللـه می گویند 

و نـه بـه رزمنـدگان می گوینـد، ایـن سیاسـت را پشـت 

پـرده نگـه می دارنـد، در تاییـد ایـن خـری کـه شـبکه 

چنـد  رضایـی  آقـای محسـن  زده خـود  آمریـکا   ABC

سـال قبـل در یکـی از مصاحبه هایشـان ایـن را تاکیـد 

می کنـد و اشـاره می کنـد جمهـوری اسـالمی یـک سـال 

قبـل قطعنامـه را پذیرفتـه بـود امـا بـه خاطـر مصالحی 

اعـالم نکردنـد تـا بتواننـد پشـت پـرده کار هـا را انجـام 

دهنـد« )37(

محسـن رضایـی در مصاحبـه ی خـود در سـال 1388    

در ایـن بـاره گفتـه اسـت:

»وقتـی قطعنامـه 598 صـادر شـد  ایـران در سـال 1366 

مـی  علنـی  غیـر  و  مـرشوط  صـورت  بـه  را  قطعنامـه 

پذیـرد.  ایـران پذیـرش خـود را بـه سـازمان ملـل اعـالم 

مـی کنـد و مـی گویـد روی برخـی از بندها  ایـراد دارد. 

پذیـرش غیـر علنـی قطعنامـه 598 نکتـه ای اسـت که تا 

به حال مطرح نشـده و در سـطح جامعه مطرح نشـده 

اسـت امـا 21 سـال پـس از پایان جنگ بد نیسـت به آن 

پرداختـه شـود. خیلـی هـا فکر مـی کنند  ایران در سـال 

1367 قطعنامـه 598 را پذیرفـت امـا  ایـران یـک سـال 

قبلـش قطعنامـه را پذیرفتـه بـود امـا بنـا نبـود کـه  این 

موضـوع افشـا شـود تـا مذاکـرات پیـش رود و مانعـی 

بـرای ادامـه مذاکـرات پیـش نیایـد.« )38( 

انتصابـات جهـت دار افراد غيـر معتقد 
بـه جنـگ در سـتاد فرماندهـی جنگ
بـا ایـن تفاسـیر و در حالیکـه پذیرش قطعنامه از سـوی 

ایـران بصـورت پنهانـی اعـالم شـده بـود و در میـدان 

جنـگ هـم تحوالت بـه رضر ایران در حـال رقم خوردن 

بـود ، رونـد حرکت به سـوی پذیرش رسـمی قطعنامه و 

پایـان جنـگ وارد مرحلـه ی جدیدی شـد.

انتصابـات جهـت دار بعضی از اشـخاص خاص در حوزه 

جنـگ مبنظـور قـرار گرفـنت کامـل مدیریـت جنـگ در 

دسـت افـرادی کـه اعتقـادی بـه جنـگ ندارنـد ، در ماه 

هـای پایانـی منتهـی بـه تیرمـاه 67 صـورت مـی پذیرد.

هاشمی در يادداشت 9 خرداد 67 خود مي نويسد : 

»در بـاره سـتاد جديـد فرماندهـي كل قوا بحـث كرديم 

و بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كه مناسـب ترين فـرد ]براي 

رياسـت سـتاد[ فعـالً آقـاي نخسـت وزيـر ]میرحسـین 

موسـوی[ اسـت « )44(

محسـن رفيق دوسـت ) وزير وقت سـپاه ( در مصاحبه 

اي در ایـن بـاره میگوید : 

مـي  مـن   : گفتنـد  و  خواسـتند  مـرا  هاشـمي  »آقـاي 

خواهـم تـوپ جنـگ را در زمـني دولـت بينـدازم ... تـو 

بـرو و در وزارتخانـه ات بنشـني . اصالً ديگر وقتي سـپاه 

درخواسـتي مـي كنـد چيـزي نگـو ! بعـد حكـم دادند و 

آقـاي نخسـت وزيـر را رئيـس سـتاد فرماندهـي جنـگ 

كردنـد و تعـدادي از اعضـاي هيئـت دولـت نيز سـمتي 

آقـاي خامتـي مسـئول   . در سـتاد فرماندهـي داشـتند 

تبليغـات جنـگ شـد ، آقـاي بهـزاد نبوي را هم مسـئول 

لجسـتيك جنـگ كردنـد و همـني طوري احـكام را دادند 

كـه هـامن باعـث پذيـرش قطعنامـه شـد« )45(

میرحسـین موسـوی کـه از سـویی عـدم حامیـت دولت 

وی از جبهـه هـا بـر همـه آشـکار بـود و از سـوی دیگر 

آن  حسـاس  رشایـط  در  نوبـت  چندیـن  در  وی  خـود 

روزهای کشـور ، از سـمت نخسـت وزیری هم اسـتعفا 

شـده  مواجـه  امـام  مخالفـت  بـا  هربـار  و  بـود  داده 

بـود ، اکنـون رئیـس سـتاد فرماندهـی جنـگ می شـود.

بهـزاد نبـوی و محمـد خامتـی ، از همفکـران موسـوی و 
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هاشـمی ، نیـز در این مسـئله بـا وی همراه می شـوند.

شـوراي  مجلـس  در  هاشـمي  )معـاون  بيـات  اسـدالله 

اسـالمي ( ايـن نقشـه هاشـمي را بـه خوبـی رشح مـی 

دهـد :

»بـا همراهـي آقـاي هاشـمي رفسـنجاين موفـق شـديم 

آقاي مريحسـني موسـوي را بـه عنوان رئيس سـتاد جنگ 

معـريف كنيـم . البتـه اين طرح مخالفيني هم داشـت كه 

در نهايـت تصميـم ما اجرايي شـد ... پـس از آن بود كه 

شـيخ عبداللـه نـوري مسـئول برنامه ريزي سـتاد و آقاي 

خامتـي مسـئول سـتاد تبليغـات شـدند . از آن تاريـخ به 

بعـد بـود كـه مجلـس بـه واسـطه مهنـدس موسـوي در 

جريـان سـتاد جنـگ قـرار گرفـت و از آن پـس فضـا بـه 

آرامـي بـه سـوي پذيـرش قطعنامـه رفـت . از ايـن رو 

بنـده معتقـدم مهنـدس موسـوي و آقـاي هاشـمي ) بـه 

عنـوان جانشـني فرماندهـي كل قـوا ( در امتـام جنـگ 

نقش مؤثـري داشـتند«)46(

همـه ی ایـن سـناریو هـا و تغییرات در میـدان جنگ و 

در پشـت جبهـه و در فضـای سیاسـی هـم جهـت و در 

راه رسـیدن بـه پذیـرش قطعنامـه و پایـان جنـگ بـوده 

اسـت و در ایـن میـان یـک نفر نقـش محـوری دارد.

ويليام وبسـر ) رئيس وقت سـازمان سـيا ( در مصاحبه 

ای در تاريـخ 22 تـري 1367 بـا روزنامـه وال اسـريت 

ژورنـال بـه تغيـريايت كه در تصميـامت رهـران ايران رخ 

داده اشـاره كـرد و اظهـار منـود » به عقيده وي مسـئول 

تغيـريايت كـه اخـرياً در تاكتيـك ايـراين ها ديده مي شـود 

آقـاي هاشـمي   ،  ] پـي  در  پـي  نشـيني هـاي  ]عقـب 

رفسـنجاين اسـت«.)47(

و  نـگاری هـا  نامـه  ؛  قـدم  آخريـن 
جلسـات پياپـی بـا امـام )ره( جهـت 
راضـی کـردن ايشـان به پايـان جنگ
قـوا  کل  فرماندهـی  جانشـین   67 خـرداد  از  هاشـمی 

مـی شـود و بـا توجـه به سـناریو هـای در حـال پیگیری 

در میـدان جنـگ و در حـوزه ی دیپلامسـی ، رشایـط را 

اجـرای سیاسـت نهایـی خـود در جنـگ ، یعنـی پذیـرش 

قطعنامـه و پایـان جنـگ تقریبـاً فراهـم مـی بینـد.

وی در مصاحبه ای در سـال 92 اعالم اسـراتژی خود به 

امـام و واکنـش ایشـان را این چنین روایـت می کند :

را  همیـن  و  رفتـم  خداحافظـی  بـرای  امـام  »خدمـت 

مطـرح کـردم ]اینکـه : جنـگ را بایـد بـه صورتـی خامته 

دهیـم کـه مـا از عراق گـروگان بزرگی داشـته باشـیم تا 

هـم خواسـته هایـامن تامیـن شـود و  هـم بـه اهـداف 

خـود در جنـگ برسـیم[ کـه ایشـان بداننـد مـن بـا این 

عقیـده در جنـگ مـی روم و هرچنـد کـه شـعار مـی 

دهیـم جنـگ جنـگ تـا پیـروزی یـا تـا رفـع فتنـه و یـا 

هـر چیـز دیگـر، اسـراتژی مـا ایـن اسـت گفتم کـه من 

بـا ایـن هـدف وارد میـدان می شـوم تا جنـگ را به این 

صـورت متـام کنیـم ایشـان هـم نگاهـی به مـن کردند و 

جـواب ندادنـد مـن هـم انتظار نداشـتم جـواب بدهند 

مـی خواسـتم بگویـم کـه اگـر مـی خواهیـد مـن جنگ 

را فرماندهـی کنـم، ایـن اسـراتژی مـن اسـت . فقـط با 

یـک تبسـم مواجـه شـدم . این تبسـم مـی توانسـت به 

معنای اینکه شـام سـاده هسـتید باشـد و می توانسـت 

بـه ایـن معنـا باشـد کـه ایـن خـوب اسـت ولـی حقـش 

نبـود کـه امـام ایـن حـرف را بگوینـد ایـن حـرف را من 

مـی بایسـت مـی گفتـم کـه گفتـم.« )48(

تبسـم  آن  مفهـوم  بایسـت  مـی  هاشـمی  آقـای  البتـه 

حـرت امـام را از روی مواضـع ایشـان دربـاره جنـگ 

خیلـی خـوب مـی فهمیـد. حـرت امـام )ره( نـه فقـط 

در سـال هـای ابتدایـی جنـگ ، کـه تـا روزهـای آخـر 

بـر اهمیـت مسـئله ی جنـگ و نـرد تـا فرجـام ، تاکیـد 

داشـتند امـا آقـای هاشـمی بـه تـالش هـای خـود بـرای 

راضـی کـردن حـرت امـام )ره( ادامـه مـی دهـد.

روزنامه تاميز لندن در بهار سال 67 مي نويسد : 

»آقـاي رفسـنجاين كـه اخـرياً به سـمت جانشـني فرمانده 

كل قـوا منصـوب شـده ، در جسـتجوي راهـي اسـت كه 

پيامـي براي دولت انگلسـتان بفرسـتد ... رفسـنجاين مي 

كوشـد بـه آيـت اللـه خمينـي قبـل از مرگـش بقبوالنـد 

كـه جنـگ بـا عـراق ، جنـگ بيهـوده اي اسـت و اگـر 

رفسـنجاين بتوانـد بـه پـريوزي هـاي كوچـيك در جبهـه 

، بـه وي اجـازه پايـان جنـگ داده شـود  دسـت يابـد 

)49(»

رسدار عاليـي )از فرماندهـان جنـگ( در ايـن رابطه مي 

 : گويد 

»آقاي هاشـمي رفسـنجاين در روز سـه شـنبه 31 خرداد 

قـرارگاه  محـل  در  و  كـرد  سـفر  كرمانشـاه  بـه   1367

 : ايشـان هـامن شـب گفتنـد   ... رمضـان مسـتقر شـد 

قبـل از ايـن سـفر بـه اتفـاق رئيـس جمهـور و احمد آقا 

در روز جمعـه 27 خـرداد خدمـت امـام رفتيـم . وضـع 

جبهـه هـا ، نريوهـا ، امكانـات كشـور و وضـع دشـمن 

را بـراي امـام ترشيـح كرديـم و دو راه بسـيج نريوهـا و 

امكانـات بـراي جنـگ يـا پذيـرش ختـم جنـگ را بـراي 

امـام مطـرح كرديـم . ايشـان راه اول را انتخـاب كردنـد 

... بـه امـام گفتـم بـراي ادامـه جنـگ ، فرماندهـان از 

مـا امكانـات و وسـايي مـي خواهنـد كـه مـا در رشايط 

فعـي كشـور بودجـه الزم را بـراي تهيـه آنهـا نداريـم . 

امـام گفتنـد برويـد از مـردم ماليـات بگرييد . به ايشـان 

گفتـم ايـن كار را قبـالً كـرده ايـم و ديگر گرفـنت ماليات 

بيشـر از مـردم بـراي دولـت امـكان نـدارد و ميـزان آن 

بـه حداكـر خـود رسـيده اسـت )!( امـام گفتنـد خـوب 

، اسـتقراض كنيـد . پـس از ايـن مسـئله بـه امـام گفتـم 

نريوهـاي مردمـي بـه جبهه منـي آيند)!( امـام گفتند من 

بـراي حـل ايـن مشـكل به مـردم حكم جهاد مـي دهم . 

گفتـم در كشـور ارز نداريـم تـا بعيض نيازهـاي جنگ را 

از خـارج خريـداري كنيـم )!( امام گفتند بـراي آن راهي 

پيـدا كنيـد . برويـد نفـت پيـش فـروش كنيـد« )50(

تـالش هـا برای اقناع امـام ادامه دارد اما امـام تا آخرین 

روزهـا بـر مقاومـت تأکیـد داشـته و حتـی پاسـخ ایـن 

گونـه تحـرکات در جهـت تضعیـف جنـگ را بـا تعابیـر 

تنـدی مـی دهند.

ایشـان در پیامـی در تاریـخ 67/4/13 )حـدود دو هفته 

پیـش از پذیـرش قطعنامـه( مـی فرمایند :

»بايـد نگذاريـم كه تـالش فرزندان انقاليب مـان در جبهه 

هـا از بـني بـرود . براي برپايئ احكام اسـالم عزيز دسـت 

اتحـاد بـه يكديگـر داده ، محكـم و اسـتوار تـا پـريوزي 

اسـالم حركـت كنيـم . مسـئولني نظـام بايـد متامـي هـّم 

. ايـن روزهـا  خـود را در خدمـت جنـگ رصف كننـد 

بايـد تـالش كنيم تـا تحويل عظيـم در متامي مسـائي كه 

مربـوط بـه جنـگ اسـت بـه وجـود آوريـم . بايـد همه 

بـراي جنگـي متـام عيار عليـه آمريكا و اذنابش به سـوي 

جبهـه رو كنيـم . امـروز ترديـد بـه هـر شـكي خيانـت 

بـه اسـالم اسـت . غفلـت از مسـائل جنـگ ، خيانـت به 

رسـول اللـه - صـي اللـه عليـه و آلـه و سـلم - اسـت . 

اينجانـب جـان ناقابـل خود را به رزمنـدگان صحنه هاي 

نـرد، تقديـم مي منايـم«)51(

 ، )ره(  امـام  سـوی  از  رشایطـی  در  جنـگ  از  غفلـت 

»خیانـت بـه رسـول اللـه)ص( « شـمرده مـی شـود کـه 

جبهـه هـا بـه شـدت نیـاز بـه پشـتیبانی و همراهـی 

دارنـد و در عیـن حال برخی از سیاسـیون در حال تالش 

بـرای خامتـه جنـگ هسـتند.

امـام خميني : امـروز ترديد 
بـه هـر شـکلي خيانـت بـه 
اسام اسـت . غفلت از مسائل 
جنـگ ، خيانت به رسـول اهلل  
اينجانـب جـان ناقابـل خود 
را بـه رزمنـدگان صحنه هاي 

نمايم. تقديم مـي  نبـرد، 

و نهایتـاً در تکمیـل ایـن پـازل ، از مهـم تریـن عواملـی 

بـرای پذیـش  امـام )ره(  اقنـاع حـرت  در  نهایتـاً  کـه 

قطعنامـه مؤثـر بـود ، نامـه هایـی بـود کـه مسـئولین 

نظامـی و سیاسـی و اقتصـادی بـرای امـام نوشـتند و بـا 

رشح وضعیـت جنـگ ، فضـای نهایـی را بـرای پذیـرش 

قطعنامـه فراهـم کردنـد.

شـاید مهـم تریـِن این نامه هـا ، نامه ی محسـن رضایی 

)فرمانـده سـپاه( بـه امـام بـود کـه موضـع نظامیـان را 

مشـخص مـی کرد.

تیـر سـال 67   2 تاریـخ  کـه در  نامـه  ایـن  در  رضایـی 

نگاشـته شـد ، لیسـتی از تجهیـزات و رشایـط مـورد نیاز 

بـرای ادامـه جنـگ و پیـروزی را مطـرح کـرده بـود و 

تأکیـد کـرده بـود کـه با وضـع فعلـی امیدی بـه پیروزی 

در 5 سـال آینـده نیسـت! 

محسـن  جنـاب  همیـن  کـه  اسـت  رشایطـی  در  ایـن 

رضایـی در مـاه بعـد و پـس از پذیـرش قطعنامـه کـه 

مجـدداً عراقـی ها حمالت گسـرده ای را پـی گرفته و با 

شکسـت مواجه شـدند ، از امام درخواسـت اجازه برای 

حملـه بـه عـراق و فتـح بغـداد مـی کنـد ، در صورتیکه 

حـدود یکـامه قبـل و در نامـه ای تأثیـر گـذار در پایـان 

جنـگ ، از عـدم امـکان پیـروزی حتـی در یـک عملیات 

آن هـم بـرای پنـج سـال آینـده سـخن مـی گوید.

رضایی در مصاحبه ای در سال 88 می گوید :

و  قطعنامـه  پذیـرش  از  ]پـس   1367 مـاه  مـرداد  »در 

حمـالت مجـدد عـراق[ مـا حملـه عـراق به خرمشـهر را 

دفـع کردیـم، حمله بـه کرمانشـاه را دفع کردیـم، جبهه 

هـای مـا پـر از نیـرو شـده بـود و بسـیاری از مشـکالت 

بـه بـره  بـود و آمـاده بودیـم  اقتصـادی حـل شـده 



افسران  اجتماعی  نشریه شبکه  نامه  ویژه 
 1393 مــاه  مـــرداد   11 13شــنـــبه 

حملـه کنیـم امـا امام بـه ما اعالم کـرد که مـا قطعنامه 

598 را پذیرفته ایـم و از مـرز جلوتـر نرویـد«)75(

البتـه رضایـی معتقـد اسـت وی ایـن نامـه را نـه بـرای 

امـام و نـه بـرای توصیـه بـه پایـان جنـگ ، که بـه آقای 

هاشـمی و بـرای ترشیح خواسـته ها بـرای ادامه جنگ 

نوشـته است.

محسن رضایی در این مورد می گوید :

»بعـيض هـا به خاطـر اين كه مـا واقعيت هـا را منتقل 

مـي كرديـم ، ايـن طـور تحليـل يـا فضـا سـازي كردنـد 

كـه نامـه فـالين در پايـان دادن بـه جنـگ مؤثـر بـوده 

اسـت. ايـن را مـن انـكار منـي كنـم ، چـرا كـه اگـر نامه 

مـن بـه آقاي هاشـمي نبود ، شـايد جنگ متام مني شـد 

؛ امـا مـن در آن نامـه نگفتـه بـودم و ايـن خواسـت را 

نداشـتم كـه از نظـر سـيايس چـه تصميمي بـراي جنگ 

شـود«)52( گرفته 

 رسدار احمـد سـوداگر )از فرماندهـان جنـگ( نیـز در 

ايـن مـورد چنـني نقـل مـي كند : 

»آقـاي هاشـمي گفـت : مـن بـه آقـاي محسـن رضايـي 

گفتـم كـه ليسـت امكانـات مـورد نيـاز خـود را بـراي 

عمليـات هـاي بعـدي تهيـه كنـد كه منجـر بـه آن نامه 

معـروف آقـاي رضايـي شـد« )53(

نامـه ای کـه قـرار نبـوده نـزد امـام بـرده شـود ، امـا 

از سـوی آقـای هاشـمی و بهمـراه نامـه هـای دیگـر 

مسـئولین سیاسـی و اقتصادی نزد امام برده می شـود.

نظامیـان  کـه  مسـئله  ایـن  پیـش  هـا  مـدت  از  البتـه 

مسـتقیامً در رابطـه با پایـان جنگ و راضـی کردن امام 

نقـش آفرینـی کننـد ، از خواسـته های جناب هاشـمی 

اسـت. بوده 

محسـن رضایـی در تاريـخ 3 مـرداد 1365 در ايـن بـاره 

در مصاحبـه بـا راويـان جنـگ مـي گويد:

»بعضـاً از مـا خواسـته مـي شـد كه اگـر توانايـي جنگ 

را نداريـم ، برويـم بـه امـام بگوييـم كـه منـي توانيـم 

كـه  بـود  كسـاين  آرزوي  و  آل  ايـده  ايـن   . بجنگيـم 

احسـاس مـي كردنـد واقعـاً منـي شـود جنگيـد«. )54(

هاشـمي هم چنني در جلسـه 17 دي ماه 1365 قرارگاه 

خاتـم االنبيـاء )ص( ] پيش از آغـاز عمليات كربالي 5 [ 

در جمـع فرماندهان سـپاه اظهار مي دارد : 

»مـا اگـر فكـر كنيـم كه اينجـا منـي توانيم پريوز شـويم 

، معنايـش ايـن اسـت كه ما بيخـود به امام مـي گوييم 

كـه اينجـا مـي خواهيـم بجنگيـم ؛ يعنـي امـام را در 

حقيقـت فريـب مـي دهيـم . چـون االن مهـم تريـن 

كـي كـه ارصار دارد بـر جنـگ ، بيـش از همـه ماهـا ، 

شـخص امام هسـتند . امام هم متيك هسـتند به حرف 

هايـي كـه ما مـي زنيـم«)55(

وي در بخـش ديگـري از سـخنانش مـي گويـد : »شـام 

اگـر االن نتوانيـد عمليـات بكنيـد ، بايـد برويـد به امام 

بگوييـد مـا منـي توانيم بجنگيـم )!( يعني رسـامً مردانه 

قـدم برداريـد )!( همـه تـان امضـاء كنيـد كه مني شـود 

بـا عـراق جنگيـد )!!( امام بنشـينند ، ما بنشـينيم ، فكر 

كنيـم ببينيـم ]كـه چـه بايـد كـرد[ ، آخر مملكـت را كه 

منـي شـود ... ]آقـاي هاشـمي جملـه اش را متـام منـي 

كنـد![ مـا يـك انقـاليب داريم ، مردمـي داريـم ، مردم را 

انداختيـم بـه دردرس )!( همـني جـور كه مني شـود چيز 

)56(» بكنيم 

همچنیـن نامـه ی دولـت میرحسـین موسـوی در اعالم 

و  هـا  جبهـه  از  اقتصـادی  پشـتیبانی  توانایـی  عـدم 

همچنیـن نامـه ی محمـد خامتی ، مبنی بـر اینکه دیگر 

مـردم اشـتیاقی بـه حضـور در جبهـه هـا نشـان نـداده 

و بـا کمبـود نیـرو مواجـه هسـتیم ، دیگـر نامـه هایـی 

هسـتند کـه نـزد امـام بـرده می شـود.

در مـورد بحـث اقتصـاد جنـگ در بـاال اشـاراتی شـد و 

در مـورد ادعـای عـدم رغبـت مـردم بـه جبهـه هـا نیز 

همیـن یـک نکتـه کافـی اسـت کـه در هـامن روزهـا و 

پـس از پذیـرش قطعنامه و پس از اینکـه مجدداً عراقی 

هـا و منافقیـن دسـت بـه حمالتـی زدنـد ، بـا نامـه ای 

سـه خطـی از امـام و دعـوت مـردم به جبهه ها ، سـیل 

نیروهـای مردمـی بگونه ای به سـمت جبهه ها گسـیل 

شـد کـه بـه گفته فرماندهـان ، سـازماندهی آنهـا دچار 

مشـکل شـده و نهایتـاً بـه شـکل مقتدرانـه ای دشـمن 

عقـب رانـده می شـود.

تايمز لندن :
بـه  ميکوشـد  رفسـنجاني 
از  قبل  خمينـي  اهلل  آيـت 
مرگـش بقبوالنـد که جنگ 
بـا عـراق ، جنـگ بيهوده 
اي اسـت و اگر رفسـنجاني 
هاي  پيـروزي  بـه  بتوانـد 
کوچکـي در جبهـه دسـت 
اجـازه       وي  بـه   ، يابـد 
شـود داده  جنـگ  پايـان 

در کل مـی تـوان گفـت ایـن قسـمت از ایـن سـناریو ، 

یعنـی تجمیـع نامـه هـای مختلـف و ارائـه ی منایشـی 

خـاص و همـه جانبـه از رشایـط جنـگ بـرای حـرت 

امـام از سـوی آقـای هاشـمی ، از مؤثرتریـن عوامـل در 

پذیـرش قطعنامـه بـود.

 ،  1389 سـال  در  اي  مصاحبـه  طـي  رضايـي  محسـن 

قسـمت پايـاين ايـن سـناريو را چنني توضيح مـي دهد : 

آقـاي  بـراي  را  اي  نامـه  سـپاه  ]فرمانـده[  زمـان  »آن 

هاشـمي رفسـنجاين - و نـه امـام - تنظيـم كـرد ؛ زيـرا 

اختيـار مسـئوالن سـيايس كشـور  امكانـات كشـور در 

بـود . در ايـن نامـه بـراي پـريوزي در جنـگ ، امكانـايت 

نامـه  ايـن  آقـاي هاشـمي هـم   . بـود  خواسـته شـده 

و هـم چنـد نامـه ديگـر از جملـه نامـه آقـاي خامتـي 

وزيـر ارشـاد وقـت ، نامه مريحسـني موسـوي بـه عنوان 

مسـئول دولـت و نامـه فرماندهـان ارتـش را بـا هـم 

خدمـت امـام بـرد و گفتـه بـود كـه نظاميان ايـن گونه 

مـي گوينـد و مسـئوالن سـيايس و اقتصـادي هـم مـي 

گوينـد پـول نداريم . شـام تكليف را روشـن كنيد . امام 

هـم بـا پذيـرش قطعنامـه موافقـت كردنـد «. )57(

البتـه ذکـر ایـن نکتـه هـم قابـل توجـه اسـت کـه در 

حالـی آقـای هاشـمی سـعی دارد نامـه های مسـئولین 

مختلـف را در پایـان جنـگ مؤثـر جلـوه داده و نقـش 

آنهـا را پررنـگ کنـد کـه خـود وی در جلسـه ی مورخه 

67/3/27 ، یعنـی چنـد روز پیـش از نـگارش نامـه هـا ، 

در جلسـه ای بـا امـام متامی این رشایط و یـا به عبارت 

صحیـح تـر متامـی بهانـه هـا را محـر امام مطـرح می 

کنـد و بـا مخالفـت امام مواجه می شـود کـه رشح این 

جلسـه در بـاال ذکر شـد.و البتـه نهایتاً نـگارش این نامه 

هـا به خواسـت هاشـمی انجـام میگیرد. 

رسدار غالمعـي رشـيد در توضيـح نامه نخسـت وزير و 

فرمانـده سـپاه مي گويـد : »اين كار ) يعني نوشـنت هر 

دو نامـه ( بنـا بـه خواسـت آقـاي هاشـمي نوشـته شـد 

براي پايـان دادن بـه جنگ«)73(

در کنـار شکسـت هـای جبهه ی ایـران در میدان جنگ 

و فشـارها و نامـه نـگاری های مسـئولین سیاسـی و در 

رشایطـی کـه در هـامن روزها حرت امـام )ره( غفلت 

از جنـگ را خیانـت به اسـالم و رسـول الله مـی خوانند 

، نهایتاً در اواخر تیرماه  سـال67 جلسـات رسان با امام 

بـرای اقنـاع ایشـان وارد فاز جدی ای می شـود.

از  بسـیاری  اینکـه  وجـود  بـا  کـه  خاصـی  جلسـات 

امـا   ، شـده  داشـته  نگـه  محرمانـه  آنهـا  محتواهـای 

اشـارات و نقـل قـول هایـی از این جلسـات و احواالت 

اسـت. تأمـل  قابـل  بسـیار  )ره(  امـام  حـرت 

محسن رضایی در این باره می گوید :

»دليل عمده اي كه باعث شـد امام قطعنامه را بپذيرد 

، برمـي گـردد به دو جلسـه فـرشده اي كه سياسـيون با 

امـام داشـتند . مـن در آن جلسـات نبـودم ويل آن طور 

كـه آيـت اللـه موسـوي اردبيي برايـم تعريـف مي كرد 

، ظاهـراً تـالش آقـاي هاشـمي و مسـئوالن سـيايس ايـن 

بـود كـه امـام ، قطعنامـه را بپذيـرد و ايـن ارصار هـا تا 

حـدي بـود كـه امـام ناراحـت شـده بودند و اوقاتشـان 

تلـخ شـده بود و جلسـه را تـرك كرده بودنـد.« )58(

در خاطرات روز 23 تیر 67 آقای هاشمی آمده است :

»از رسان قـوا خواسـتم کـه بـرای مذاکره دربـاره آینده 

جنـگ، بـا توجه به مسـائل اخیـر جبهه، عـر به منزل 

بیاینـد. آقای]سـید محمد[ خامتی خـر داد که نیروهای 

مـا طبـق قـرار از منطقـه حـاج عمـران عقـب نشسـته 

انـد؛ قـرار شـد خودمان اعـالن کنیم. مکرراً بـا جبهه در 

مـورد اوضـاع در متـاس بودم. سـاعت پنج بعـد از ظهر، 

رسان قـوا و احمدآقـا آمدند. وضـع جبهه و رویدادهای 

اخیـر را گفتم.

بعـد از کمـی بحـث، سیاسـت ختـم جنگ مـورد اتفاق 

نظـر قـرار گرفـت و دسـته جمعی بـرای پیشـنهاد ختم 

جنـگ خدمـت امـام رفتیـم. منـاز مغـرب و عشـاء را بـا 

امـام خواندیـم و بـه مذاکـره نشسـتیم. جلسـه بیش از 

یـک سـاعت طول کشـید.

رشح مبسـوطی از مشـکالت جنـگ و ضعـف روحیه و 
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امکانـات و عـده خـودی و قـدرت و امکانـات دشـمن 

را توضیـح دادیـم و مشـکل پدافنـد از خوزسـتان را کـه 

سـپاه بـرای آن ۴۵۰ گـردان نیـروی پیـاده و ۶۰ گـردان 

بـا  و  اسـت  توپخانـه خواسـته  گـردان   ۱۲۰ و  زرهـی 

تخصیـص دو سـوم ایـن مقـدار، بقیه خطوط به شـدت 

آسـیب پذیـر خواهـد شـد و هـم اکنـون هـم شـده، 

نرده ایـم،  بـه خوزسـتان  را  نیرویـی  چنیـن  اینکـه  بـا 

دادم. توضیـح  را  جزئیـات شکسـت ها 

ایشـان فرمودنـد راه حل چیسـت؟ همگـی گفتیم ختم 

جنـگ بـا پذیـرش قطعنامـه ۵۹۸ یـا شـکل دیگـر. امـام 

ناراحتـی مـردم  نگـران عـدم وفـای دشـمن بودنـد و 

حـزب اللـه کـه احتـامل اول را ضعیـف و احتـامل دوم 

را هـم در مقابـل خوشـحالی بخـش عظیمـی از مـردم 

و آثـار مثبـت صلـح قابـل تحمـل دانسـتیم، و عـالوه 

بـر ایـن، پیـش بینـی اجبـار به پذیـرش صلـح در آینده، 

بعـد از تحمـل خسـارات بیشـر بـه علـت کمـی نیروی 

داوطلـب و بـی خاصیتـی نیروهـای اجباری.رسانجـام 

ایشـان موافقـت کردند و فرمودند بـا حضور جمعی از 

وجـوه روحانیـت و مدیـران و مسـئوالن تصمیـم گیری 

شـود«)59(

همچنیـن هاشـمی در مصاحبـه ای در سـال 1390 این 

جلسـه را ایـن چنیـن روایت مـی کند:

مشـورت  كـه  دیگـران  بـا  و  قـوا  رسان  جلسـه  »در 

می كردیـم، بـه این نتیجه رسـیدیم كه بایـد قطعنامه را 

بپذیریـم. بـرای همیـن موضـوع خدمـت امام رسـیدیم 

و بحـث كردیـم. وضـع را گفتیـم و نامه آقـای رضایی و 

نامـه دولـت و مسـائل دیگـر مطـرح شـد.

اصـل مسـئله پذیرفتـه شـد كـه قطعنامـه را بپذیریـم. 

بحـث این گونـه ادامـه یافـت كـه چگونـه اعـالم كنیـم. 

امـام گفتنـد: مـا بارهـا گفتیـم كـه اگـر جنـگ 20 سـال 

طـول بكشـد، می ایسـتم و تـا آخرین نفس و تـا آخرین 

قطـره خـون می جنگیـم. ایـن حرف هـای مـا در گـوش 

بی اعتـامد  مـا  بـه  مـردم  منی خواهیـم  مـردم هسـت. 

شوند.

وقتـی بحـث بـه اینجـا رسـید، مـن گفتـم: اگـر مسـئله 

ایـن اسـت، مـن االن از طـرف شـام اختیـار دارم و بـه 

مـن  بدهیـد،  اجـازه  اگـر  می كنـم.  اداره  شـام  جـای 

اعـالم پذیـرش می كنـم كـه طبعـاً معتـر اسـت. وقتـی 

كار پیـش رفـت و عملی شـد، شـام مـرا محاكمـه كنید. 

منتهـا بگذاریـد اول كار انجام شـود تا مسـئولیت آن به 

گـردن مـن بیفتـد و كسـانی كـه ناراضی می شـوند، مرا 

مسـئول ایـن كار بداننـد.

ایشـان اول نكتـه ای گفتنـد كـه مـا نپذیرفتیـم و پس از 

آن ایشـان هـم پیشـنهاد مـرا نپذیرفتند.«

هاشـمی در ادامـه و در پاسـخ به این پرسـش مصاحبه 

کننـده کـه »واقعاً بعـد از 20 سـال منی خواهید بگویید 

امـام در آن جلسـه چـه گفتنـد؟« ، می گوید :

»نـه. آنچـه كـه مسـكوت مانـد، فعـالً هـم مسـكوت 

منی خواهـم  كـه  گفتـم  بارهـا  منی گویـم.  و  می مانـد 

بگویـم.«)60(

مسـئله ای که روشـن اسـت این اسـت که حرت امام 

بـا پیشـنهاد هاشـمی مبنی بـر اینکه وی بـا یک صحنه 

سـازی خـاص ، بجـای حـرت امـام پذیـرش قطعنامـه 

را اعـالم کنـد و سـپس مـورد عتـاب امـام قـرار بگیـرد 

باشـد  قـرار  »اگـر  فرماینـد  مـی  و  کـرده  مخالفـت   ،

بپذیریـم ، خـودم اعـالم مـی کنـم«. امـا اوقـات تلخـی 

امـام و ترک جلسـه و همچنین نکتـه ای از امام در این 

جلسـه کـه مسـکوت مانـده ، از مـوارد دردناکی اسـت 

کـه اگرچـه بـا توجه بـه مواضع حـرت امـام ، طبیعی 

، امـا بـا وجـود اهمیـت آن در تاریـخ  بنظـر میرسـد 

انقـالب و جنـگ ، کمـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت.

حـرت امـام خامنـه ای )مدظلـه( طـی یک سـخرنانی 

در تاریـخ 76/10/8 ، بـدون اشـاره ی خاصـی بـه ایـن 

جلسـه ، خاطـره ای را نقـل مـی کننـد کـه بسـیار تأمل 

برانگیـز است.شـاید بتـوان گفـت ایـن خاطره بـه گونه 

ای کشـف رمـز از ایـن نکتـه ی مسـکوت مانده باشـد.

ایشـان مـی فرمایند :

»مـن خاطـره ای از امـام )ره( دارم کـه هیـچ کـس ایـن 

را منیدانـد؛ یعنـی آن روز، چنـد نفـر دیگـر هـم بودند، 

ولـی هیـچ کس نگفته اسـت. مطلبی به امـام )ره(گفته 

شـد، امـام )ره( گفتنـد کـه خیلـی خوب ؛ پـس من کنار 

میـروم ، شـام یکـی دیگـر را رسِکار بیاوریـد و هر کاری 

خواسـتید، بکنید! یعنی گاهی کار به اینجاها میرسـید! 

البتـه آن قضیـه، قضیـة جنـگ بـود کـه ایـن بخـش از 

خاطـرة مسـئلة جنـگ، تـا بـه حـال بـه هیـچ کـس هم 

گفتـه نشـده و هیـچ کـس هـم منیدانـد. مـن منیدانـم 

یـاد آن آقایـان هـم هسـت، یـا نـه؛ بنـده یـادم اسـت. 

هامنجـا هـم بیـرون آمدم و یادداشـت کردم کـه وقتی 

رشح وضـع کشـور را میدادنـد کـه آقـا اینجوری اسـت، 

اینجـوری اسـت؛ اولیـن حـرف امـام ایـن بود کـه خیلی 

خـوب؛ مـن کنـار میـروم! بحمداللـه عکـس العمـل مـا 

بـه صورتـی بـود کـه میتوانسـت در مقابل ایـن حرکت 

امـام)ره( یـک چیـزی به حسـاب بیایـد«)61(

ایـن درخواسـت حـرت امـام کـه از سـوی رسان رد 

مـی شـود مسـئله ای دردآور اسـت که عمـق فاجعه ی 

فشـارها و تحمیـل هـا به حـرت امام از سـوی خواص 

را نشـان مـی دهد.

امـام هيـچ جوابـي بـه مـن 
کـه  کاري  تنهـا  و  ندادنـد 
کردند دستشـان را بـه آرامي 
باال آوردنـد و دو چشـم خود 
را پوشـاندند. من جـواب خود 
ناراحتـي  شـدت  و  گرفتـم  را 

امـام را درک کـردم

خانـم زهرا مصطفـوی )فرزند حرت امـام( در خاطره 

ای از احـواالت آن روزهـای امـام ، نقل میکند:

»یـک روز وارد ایـوان ]منـزل امـام[ شـدم، بـرای اولیـن 

بـار دیـدم امـام روی نیمکـت باریـک کنـار ایـوان دراز 

کشـیده انـد و ناراحتـی عمیـق از چهـره امـام کامـالً 

مشـهود بود. من سـالم کردم و چهارپایه ای را کشـیدم  

ایشـان  مقابـل چهـره  در  و  امـام  نزدیـک صـورت  تـا 

نشسـتم.

بـه امـام عرض کـردم: »معروف اسـت ]یعنـی این طور 

گفته می شـود و شـایع شـده[ که می خواهند شـام را 

وادار بـه قبـول قطعنامه کنند.«

امـام هیـچ جوابـی بـه مـن ندادنـد و تنهـا کاری کـه 

کردنـد دستشـان را بـه آرامـی بـاال آوردنـد و دو چشـم 

خـود را پوشـاندند. مـن جـواب خود را گرفتم و شـدت 

ناراحتـی امـام را درک کردم و آن قدر منقلب شـدم که 

آهسـته برخاسـتم و منـزل ایشـان را تـرک کـردم و یک 

هفتـه نتوانسـتم از منـزل بیرون بـروم.«)69(

در نهایـت و در پایـان سـناریوی ختـم جنـگ کـه از 

تحـوالت  از  پـس   ، بـود  قبـل رشوع شـده  مـدت هـا 

نظامـی اتفـاق افتـاده در جبهـه ، تحـرکات دیپلامتیـک 

سیاسـیون ، ترشیح جهت دار وضعیت کشـور از لحاظ 

نامـه   ، و...  بـه جبهـه هـا  مـردم  گرایـش   ، اقتصـادی 

نـگاری هـای مسـئولین سیاسـی و جلسـات فـرشده و 

فشـارها بـه امـام ، ایشـان بـا در نظـر گرفـنت همـه ی 

ایـن عوامـل و عـدم همراهـی یـاران نزدیـک خـود در 

ادامـه ی جهـاد و دفـاع ، با تعبیر »نوشـیدن جام زهر« 

، قطعنامـه 598 را مـی پذیرنـد.

پس از پذيرش قطعنامه
پـس از راضـی شـدن حـرت امـام )ره( جلسـه ای در 

تاریـخ 67/4/26  بـرای رسان سیاسـی و نظامـی کشـور 

تشـکیل شـده و پذیرش قطعنامه و دالیل آن رشح داده 

شـده و نامـه ای از سـوی حـرت امـام )ره( قرائـت 

می شـود.

در بخش هایی از این نامه آمده است:

»حـال كـه مسـئوالن نظامي ما اعم از ارتش و سـپاه كه 

خـرگان جنـگ مي باشـند، رصيحـاً اعـراف مي كننـد كه 

ارتـش اسـالم بـه ايـن زودي هـا هيچ پـريوزي به دسـت 

نخواهنـد آورد و نظـر بـه ايـن كـه مسـئوالن دلسـوز 

نظامـي و سـيايس نظـام جمهـوري اسـالمي از ايـن پس 

جنـگ را بـه هيـچ وجـه بـه صـالح كشـور مني داننـد ... 

اينجانـب بـا آتـش بـس موافقـت مي منايم... 

فرمانـده مزبـور ]فرمانـده سـپاه[ نوشـته اسـت تـا پنج 

توسـعه  نداريم...بايـد  پـريوزي  هيـچ  مـا  ديگـر  سـال 

نـريوي سـپاه به هفـت برابر و ارتش بـه دو برابر و نيم 

افزايـش پيـدا كنـد، او آورده اسـت البتـه آمريـكا را هم 

بايـد از خليـج فـارس بـريون كنيـم واال موفـق نخواهيم 

بـود... مسـئوالن سـيايس مي گوينـد از آنجـا كـه مـردم 

فهميده انـد پـريوزي رسيعـي بـه دسـت مني آيـد شـوق 

رفـنت بـه جبهـه در آنهـا كم شـده اسـت. 

ايـن  كـه  مي دانيـد  بهـر  كـس  هـر  از  عزيـزان  شـام 

تصميـم بـراي مـن چـون زهـر كشـنده اسـت ويل رايض 

بـه رضـاي خداونـد متعـال هسـتم و بـراي صيانـت از 

ديـن او و حفاظـت از جمهـوري اسـالمي اگـر آبـرويئ 

باشـم خـرج مي كنـم... داشـته 

خداونـدا تـو خـود شـاهدي كـه ما لحظـه اي بـا آمريكا 

و شـوروي و متـام قدرتهـاي جهـان رسسـازش نداريـم و 

سـازش بـا ابرقدرتهـا و قدرتها را پشـت كـردن به اصول 



افسران  اجتماعی  نشریه شبکه  نامه  ویژه 
 1393 مــاه  مـــرداد   11 15شــنـــبه 

اسالمي خود مي دانيم... 

خداونـد از تـو مي  خواهـم تـا هر چه زودتر شـهادت را 

فرمايئ...«)62( نصيبم 

مـی دانـم که شـهادت شـيرينتر 
از عسـل در پيـش شماسـت، مگر 
اينگونـه  خادمتـان  ايـن  بـرای 
نيسـت؟ ولـی تحمـل کنيـد که 
بـا صابـران اسـت. بغض  خـدا 
و کينـه انقابـی تان را در سـينه 
هـا نگه داريـد، با غضب و خشـم           
بـر دشـمنانتان بنگريـد و بدانيد 

شماسـت آن  از  پيـروزی  که 

و  مسـئولین  بـه  مسـئله  اعـالم  و  نامـه  ایـن  از  پـس 

فرماندهـان در ایـن جلسـه و واکنـش هـای متفـاوت 

حضـار )گریـه ی گروهی از افراد و خوشـنودی گروهی 

دیگـر63 ( ، حـرت امام در پیامـی در تاریخ 67/4/29 

که به سـالگرد كشـتار خونني مكه نیز اشـاره شـده بود 

، خطـاب بـه مـردم ، رزمنـدگان و خانـواده های شـهدا 

از نوشـیدن جـام زهـر و پذیـرش قطعنامـه مـی گویند.

در قسـمت هایـی از ایـن پیـام پر از آه و اندوه ایشـان 

آمده اسـت:

»در مـورد قبـول قطعنامـه كـه حقيقتـاً مسـئله بسـيار 

تلـخ و ناگـوارى بـراى همـه و خصوصـاً براى مـن بود ، 

ايـن اسـت كـه مـن تـا چنـد روز قبـل معتقد بـه هامن 

شـيوه دفـاع و مواضـع اعـالم شـده در جنـگ بـودم و 

مصلحـت نظـام و كشـور و انقـالب را در اجراى آن مى 

ديـدم، وىل بـه واسـطه حـوادث و عوامـى كـه از ذكـر 

آن فعـال خـوددارى مـى كنـم، و بـه اميـد خداونـد در 

آينـده روشـن خواهـد شـد و بـا توجـه بـه نظـر متامـى 

كارشناسـان سـياىس و نظامـى سـطح بـاالى كشـور، كـه 

مـن بـه تعهد و دلسـوزى و صداقت آنـان اعتامد دارم، 

بـا قبـول قطعنامـه و آتـش بـس موافقـت منـودم، و در 

مقطـع كنـوىن آن را بـه مصلحـت انقـالب و نظـام مـى 

دانم.

مـن در اينجـا از همـه فرزنـدان عزيـزم در جبهـه هاى 

آتـش و خـون كـه از اول جنـگ تـا امـروز بـه نحوى در 

ارتبـاط بـا جنـگ تـالش و كوشـش منـوده اند، تشـكر و 

قـدرداىن مـى كنـم. و همه ملت ايـران را به هوشـيارى 

و صـر و مقاومـت دعـوت مـى كنم...

...خوشـا بـه حال شـام ملـت! خوشـا به حال شـام زنان 

و مـردان! خوشـا بـه حـال جانبـازان و ارسا و مفقودين 

و خانـواده هـاى معظـم شـهدا! و بـدا بـه حـال من كه 

هنـوز مانـده ام و جـام زهرآلـود قبـول قطعنامـه را رس 

كشـيده ام، و در برابـر عظمـت و فـداكارى ايـن ملـت 

بـزرگ احسـاس رشمسـارى مـى كنـم. و بـدا بـه حـال 

آنـاىن كـه در ايـن قافله نبودنـد! بدا به حـال آنهايى كه 

از كنـار ايـن معركـه بـزرگ جنـگ و شـهادت و امتحان 

عظيـم الهـى تـا به حال سـاكت و ىب تفاوت و يـا انتقاد 

كننده و پرخاشـگر گذشـتند!

مـن در ميـان شـام باشـم و يـا نباشـم بـه همـه شـام 

انقـالب  نگذاريـد  كـه  كنـم  مـى  سـفارش  و  وصيـت 

نگذاريـد  بيفتـد.  نامحرمـان  و  نااهـالن  دسـت  بـه 

پيشكسـوتان شـهادت و خـون در پيـچ و خـم زندگـى 

روزمـره خـود بـه فرامـوىش سـپرده شـوند. اكيـدا بـه 

ملـت عزيـز ايـران سـفارش مـى كنـم كـه هوشـيار و 

جمهـورى  طـرف  از  قطعنامـه  قبـول  باشـيد،  مراقـب 

اسـالمى ايـران بـه معنـاى حـل مسـئله جنگ نيسـت...

... مـن بـاز مـى گويـم كـه قبـول اين مسـئله بـراى من 

از زهـر كشـنده تر اسـت، وىل راىض به رضـاى خدايم و 

بـراى رضايـت او اين جرعه را نوشـيدم.

... شـام مـى دانيـد كـه مـن بـا شـام پيـامن بسـته بودم 

كـه تـا آخريـن قطره خـون و آخريـن نفس بجنگـم، اما 

تصميـم امـروز فقـط بـراى تشـخيص مصلحـت بـود و 

تنهـا بـه اميـد رحمـت و رضـاى او از هـر آنچـه گفتـم 

معاملـه  خـدا  بـا  ام  داشـته  آبرويـى  اگـر  و  گذشـتم 

كـرده ام.

بـه شـريينى فـرج  ايـن روزهـا را  ... خداونـدا، تلخـى 

حـرت بقيةاللّـه - ارواحنـا لـراب مقدمـه الفـداء - و 

رسـيدن بـه خـودت جـران فرمـا!

...مـى دانـم كه به شـام سـخت مـى گـذرد، وىل مگر به 

پـدر پري شـام سـخت منـى گذرد؟ مـى دانم كه شـهادت 

شـريينر از عسـل در پيـش شامسـت، مگـر بـراى ايـن 

خادمتـان اينگونـه نيسـت؟ وىل تحمـل كنيد كـه خدا با 

صابـران اسـت. بغـض و كينه انقالىب تان را در سـينه ها 

نگـه داريـد، با غضب و خشـم بر دشـمنانتان بنگريد و 

بدانيـد كه پريوزى از آن شامسـت«)64(

البتـه پـس از اعـالم رسـمی ایـران بـه سـازمان ملـل در 

تاریـخ 67/4/27 مبنـی بـر پذیرش قطعنامـه 598 هم ، 

جنـگ پایـان نیافت و همزمـان با اینکـه دیپلامت های 

دو طـرف در سـازمان ملـل پـای میـز مذاکـره بودنـد ، 

عراقـی هـا کـه برداشـت ضعـف و انفعـال را از سـوی 

ایـران کـرده بودنـد ، مجدداً حمالت خـود را پی گرفتند 

و وارد خـاک کشـورمان شـدند.همچنین منافقیـن هـم 

بـا حامیـت هـای عـراق به کشـور حملـه ور شـدند که 

در ایـن رشایـط بـا پیـام امـام مبنی بـر دعـوت از مردم 

بـرای دفـاع ، خیـل عظیمـی از نیروهـای مردمـی روانه 

ی جبهـه هـا شـدند و هـم گورسـتانی بـرای منافقین و 

عراقـی هـا رقـم زدنـد و خطـر دشـمن را دفـع کردنـد 

و هـم توخالـی بـودن ادعاهـای خـواص مبنـی بـر بـی 

رغبـت بـودن مـردم بـه جبهـه را اثبـات کردند.

رسدار همدانـی )از فرماندهـان سـپاه( دربـاره روحیـه 

رزمنـدگان در رشایـط مختلـف مـی گویـد:

»چـرا عـراق در آخـر جنگ بـه فاو حمله كـرد و راحت 

آنجـا را گرفـت ؟ اولـني عامـل تخريـب كننـده ، همـني 

خـر بـود كـه جنـگ بـه پايـان راه رسـيده اسـت و مي 

خواهيـم متام شـود . صحبتـي كه فرمانـده جنگ ]آقاي 

هاشـمي[ كـرد و گفـت مـي خواهيم پـاي ميـز مذاكره 

برويـم ، تأثـري خـود را گذاشـت... امـا ] پـس از حملـه 

مجـدد عـراق بعـد از قبـول قطعنامه [ وقتـي پيام امام 

]بـراي دفـع تجـاوز عـراق[ رسـيد ، دو سـاعت بيشـر 

نگذشـت كـه نـاگاه جبهـه هـا متحـول شـد و جهنمـي 

بـراي عراقـي هـا ايجـاد شـد . تانـك هـا همـه بـه آتش 

پـي  آر.  مـا هـامن  آن هـم  از  قبـل   . كشـيده شـدند 

.جـي را داشـتيم ويل انگيـزه را از بچـه هـاي مـا گرفتـه 

بودنـد ... بـا پيـام امـام ، در كمـر از 48 سـاعت ، متـام 

لشـكرهاي عـراق مجبـور بـه فرار مـي شـوند«.)72(

نريوهـاي  كل  سـتاد  )جانشـني  رشـيد  غالمعـي  رسدار 

مسـلح ( در سـخناين در ايـن رابطـه اظهـار مـي دارد : 

»مرحـوم سـيد احمـد خمينـي در ييك از سـخرناين هاي 

خـود اعـالم منودنـد كـه پـس از پذيـرش قطعنامـه 598 

و حملـه مجـدد عـراق بـه ايـران و اعزام خيل يب شـامر 

نريوهـاي مردمـي بـه جبهـه ، امـام فرمودنـد اگـر مـي 

دانسـتم مـردم ايـن گونه بـه جبهه مي آينـد ، قطعنامه 

را قبـول مني كـردم «)65(

واقعًا   : رفسـنجانی  هاشـمي 
آتش بـس  پذيـرش  از  پـس 
مي کردم آسـايش  احسـاس 

در دایـره ی تعریـف مفاهیـِم این دو تفکر ، مسـئله ی 

پذیـرش قطعنامـه بـرای دسـته ی »میانـه رو« ها ، یک 

فتـح الفتـوح و در مقابـل برای »انقالبی« ها ، نوشـیدن 

جـام زهـر عنوان مـی گیرد.

هاشـمی رفسـنجانی در یادداشـت 18 مـرداد 67 خـود 

نویسـد: می 

»از ايـن كـه مـن نقـش اسـايس در ختم جنگ داشـتم ، 

احسـاس رضايـت مي كنـم«)74(

پاسـخ  در   89 درسـال  ای  مصاحبـه  در  وی  همچنیـن 

بـه سـواِل »بعـد از پذیـرش قطعنامـه رشایـط روحـی و 

روانـی شـام چگونـه بـود؟ « ، مـی گویـد:

»احسـاس خوشـحالی می كـردم ... واقعاً پـس از پذیرش 

آتش بس احسـاس آسـایش می كردم.«)77(

مرحوم حجت االسـام توسـلي : 
قطعنامه  امـام  آنکه  از  بعـد 
را پذيرفتنـد و گفتنـد جـام 
زهر را نوشـيدم ، مـن ديگر 
نديدم ايشـان  خنده بـر لب 

از آن طـرف ، در احـواالت حـرت امـام )ره( پـس از 

پذیـرش قطعنامـه و اوج ناراحتـی ایشـان آمـده اسـت 

کـه ایشـان پـس از آن دیگر هیـچ سـخرنانی ای نکردند 

و بیـن مـردم حضـور نیافتنـد.

حسـین شـیخ االسـالم کـه در زمـان پذیـرش قطعنامـه 

از  یکـی  بـه عنـوان  ایـران و عـراق  میـان  بـس  آتـش 

اعضـای تیـم مذاکـره کننـده در سـازمان ملـل حضـور 

داشـت از حـال و هـوای امـام)ره( در آن روزهـا ایـن 

می کنـد:  روایـت  چنیـن 

»پـس از پذیـرش قطعنامـه598 توسـط امـام خمینـی 



)ره(، ایشـان نامـه ای را خطـاب به دکـر والیتی مرقوم 

کـرد کـه ایـن نامـه هـامن شـب در جلسـه ای کـه در 

منـزل آقـای والیتی برگزار گردید برای حارضین جلسـه 

قرائـت شـد. مـنت ایـن نامـه که به بیـان دالیـل پذیرش 

قطعنامـه توسـط حـرت امـام پرداخته بـود حاکی از 

انـدوه فـراوان امـام )ره( داشـت. نکته ای کـه ناراحتی 

مـا را بیـش از پیـش منود اثر قطرات اشـک امام بر وی 

دسـت نوشـته ایشـان بـود. گریه امـام در حال نوشـنت 

ایـن نامـه بـه حـدی بـود کـه کاغـذ نامـه را چروکیـده 

منـوده کـه ایـن خـود نشـان از احساسـات و ناراحتـی 

فـراوان امـام در هنـگام نوشـنت نامه بـود.«)76(

رسدار سعيد قاسمي مي گويد : 

»حـاج عيـي ) خـادم امـام خمينـي ( مـي گفـت بعد 

از ]پذيـرش[ قطعنامـه ، وارد اتـاق شـدم . امـام مـرا 

در بغـل گرفـت و يـك سـاعت گريـه كـرد و گفـت : 

حـاج عيي ، شـهدا بـه مقامي كه بخواهند مي رسـند 

؛ ارسا هـم برمـي  ؛ جانبـازان اجرشـان را مـي گرينـد 

گردنـد؛ امـا مـن چـه كار كنـم ؟« )67(

مرحوم حجت االسـالم محمد رضا توسـي )از مسئوالن 

دفـر امـام خمينـي ( نيز در اين رابطـه مي گويند : 

امـام )ره( قطعنامـه را پذيرفتنـد و  از آن كـه  »بعـد 

گفتنـد جـام زهـر را نوشـيدم ، من ديگر خنـده بر لب 

ايشـان نديـدم «.)68(

اسـت حـرت  ایـن  اسـت  عیـان  کـه  کل چیـزی  در 

امـام )ره( معتقـد بـه مبـارزه ی عاشـورایی و جهـاد و 

دفـاع از اسـالم و انقـالب و کشـور تـا آخریـن نفـس 

بودنـد و پذیـرش پایـاِن ایـن چنینی جنگ برای ایشـان 

همچـون نوشـیدن زهر بوده اسـت ، امـا در آن رشایط 

و بـا وجـود عـدم همراهـی نزدیـک تریـن شـخصیت 

هـا و مسـئولینی کـه می بایسـت بـار جنـگ را بدوش 

بکشـند ، ایـن تصمیـم ، بهریـن و تنهـا گزینـه ی پیش 

مـی  ایجـاب  اینطـور  و مصلحـت  بـوده  ایشـان  روی 

کـرده اسـت.مصلحتی کـه رشایـط آنـرا این چنیـن رقم 

زده بود.رشایطـی کـه توسـط اطرافیـان ایجـاد شـده و 

مـی توانسـت طـور دیگـری باشـد و مصلحـت دیگری 

را رقـم بزنـد.و ایـن مسـئله هـامن مفهـوم جـام زهـر 

امـام  حـرت  منـش  از  رشح  بهریـن  است!شـاید 

خمینـی )ره( را بایـد از زبـان خلـف صالـح ایشـان و 

شـاگرد تربیت شـده ی مکتب ایشـان بشـنویم.حرت 

امـام خامنـه ای طـی سـخرنانی ای دربـاره مشـابهت 

هـای قیـام حـرت امـام )ره( و قیام امام حسـین )ع( 

فرمایند: مـی 

امـام، مشـابهت هـای زیـادی  »میدانیـد کـه حرکـت 

بـا نهضـت حسـینی دارد و تقریبـاً، الگوبـرداری شـده 

از حرکـت حسـینی اسـت. گرچـه آن حرکـت - یعنـی 

حرکـت امـام حسـین علیه الّسـالم - منتهی به شـهادت 

آن حـرت و یارانـش شـد و ایـن حرکـت بـه پیـروزی 

امـام منتهـی گردیـد؛ ولـی ایـن فارقـی ایجـاد منیکنـد. 

زیـرا یـک نـوع فکر، یـک مضمون و یک طـرح کلّی بر 

هـر دو حرکـت حاکـم بـود. اقتضائـات متفـاوت بود...

از جملـه ویژگیهایـی کـه در هـر دو حرکـت، بـه طـور 

بـارزی وجـود دارد، موضـوِع »اسـتقامت« اسـت. بـا 

کلمـه اسـتقامت و معنـای آن، نبایـد عبـوری و گـذرا 

برخـورد شـود؛ چـون خیلـی مهـّم اسـت.

... عـرض مـن ایـن اسـت کـه امـام بزرگـوار مـا در این 

خصوصیـت، بـه طـور کامـل دنبالـه رو امـام حسـین 

علیه الّسـالم شـد. لـذا، ایـن خصوصیـت امـام، انقـالب 

رفـنت  از  بعـد  پیـروزِى  ثانیـاً،  رسـاند.  پیـروزی  بـه  را 

خـودش را هـم تضمیـن کـرد؛ هـم پیـروزی فکـرش و 

هـم پیـروزی راهـش را کـه مظهـر آن، همیـن اجتـامع 

عظیـم شـام مـردم و مظهـر وسـیعرش در سـطح عامل، 

گرایـش ملتهـا بـه اسـالم و بـه راه امـام اسـت. کسـب 

ایـن پیروزیهـا، بـه خاطـر اسـتقامت او بـود...

از  و  نکـرد  عقب نشـینی  ورزیـد؛  اسـتقامت  ...امـام 

حـرف و شـعار و راهـش برنگشـت. یـک کلمـه از آن 

حرفهایی که دشـمنان میخواسـتند بر زبـان امام جاری 

شـود، بر زبان او جاری نشـد. این، اسـتقامِت حسـینی 

اسـت. شـبیه ایسـتادگیهای امام حسـین علیه الّسالم در 

مقیـاس و در قالبهـای امروز اسـت.

شـام  شـد.  رشوع  تحمیلـی  جنـگ  کـه  وقتـی  آن  یـا 

فکـرش را بکنیـد! ملتـی بـا آن همـه ویرانیهـاِى دوران 

نوسـازی،  و  کار  بـه  احتیـاج  آن همـه  و  ستمشـاهی 

ناگهـان مـورد حمله دشـمن قـرار گیرد و هـامن چیزی 

را هـم کـه دارد از کار بیندازنـد

خـوب؛ هـر کـس باشـد، در مقابـل چنیـن حرکتـی بـه 

زانـو در میآیـد. طـرف هم کـه فقط رژیم عـراق نبود! 

همـه میدانسـتند کـه رژیـم عـراق، به اضافه شـوروی، 

اضافـه  بـه  »ناتـو«،  اضافـه  بـه  فرانسـه،  اضافـه  بـه 

کارشناسـان امریکایـی - همـه و همـه - بودنـد. اگـر 

امـام ضعیـف بـود، این جـا ممکـن بـود بگویـد »دیگر 

تکلیـف از مـا برداشـته شـده اسـت. اینهـا میخواهنـد 

کـه مـا بـر قوانیـن اسـالم چنـدان ارصار نکنیـم؛ خیلـی 

خـوب، منیکنیـم! اینهـا میخواهنـد کـه مـا بـا ارسائیـل 

مبـارزه نکنیـم؛ خیلـی خـوب، مبـارزه منیکنیـم. چـون 

فشـار زیاد اسـت. چـه کار کنیم؟!« امـام، چنین چیزی 

نگفـت و ایسـتادگی کـرد.

قطعنامـه را هـم کـه امـام قبـول کـرد، بـه خاطـر ایـن 

فشـارها نبود.قبـول قطعنامـه از طـرف امـام، به خاطر 

فهرسـت مشـکالىت بـود کـه مسـؤولین آن روِز امـوِر 

نشـان  و  گذاشـتند  او  روِى  مقابـِل  کشـوْر  اقتصـادى 

دادنـد کـه کشـور منى کِشـد و منى توانـد جنـگ را بـا 

ایـن همـه هزینـه، ادامـه دهـد. امـام مجبـور شـد و 

قطعنامـه را پذیرفـت. پذیـرش قطعنامـه، بـه خاطـر 

تـرس نبـود؛ بـه خاطـر هجوم دشـمن نبـود؛ بـه خاطر 

تهدیـد امریـکا نبـود؛ بـه خاطـر ایـن نبـود کـه امریـکا 

ممکـن اسـت در امر جنگ دخالت کنـد. چون امریکا، 

قبـل از آن هـم در امر جنـگ دخالت مى کرد. وانگهى؛ 

مى کردنـد،  دخالـت  جنـگ  امـر  در  دنیـا  همـه  اگـر 

ه علیـه، کـى نبـود کـه رو برگردانـد.  امـام رضوان اللّـَ

بـر منى گشـت! آن، یـک مسـأله داخـى بـود؛ مسـأله 

دیگـرى بـود.«)70(

»َو لَِو اْعتََرَْت مِبا َمىض ، َحِفظَْت ما بَِقَى«

اگـر بـا چشـم عـرت به تاریـخ بنگـرى )با جمـع بندى 

درسـت( ، آینـده ات را پـاس خواهى داشـت.

)نامه 31 نهج البالغه(
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1- پیـام حـرت امـام بـه مناسـبت پذيـرش قطعنامه 598 

در 67/4/29
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متن قطعنامه 598
قطعنامــه 598 دارای یــک مقدمــه و 10 بنــد اســت کــه در جلســه 2570 شــورای امنیــت بــه اتفــاق آرا بــه تصویــب رســید. 

بندهــای قطعنامــه بــر اســاس مــواد 39 و 40 منشــور ســازمان ملــل متحــد بــه رشح زیــر اســت:

ــراق  ــران و ع ــره، ای ــق مذاک ــک حــل و فصــل از طری ــه ســوی ی ــدم ب ــن ق ــوان اولی ــه عن ــه ب ــد ک ــه می کن 1- شــورا مطالب

بــه یــک آتــش بــس فــوری اقــدام فــوری اقــدام کننــد و متــام عملیــات نظامــی را در زمیــن، دریــا و هــوا متوقــف کننــد و 

ــد. ــی بازگردانن ــن امللل ــا رس حــداث شــناخته شــده بی ــگ ت ــن متــام نیروهــا را بی درن همچنی

2-از دبیــر کل درخواســت می شــود کــه گروهــی از ناظــران ســازمان ملــل متحــد را بــرای تائیــد، تحکیــم، نظــارت بــر آتــش 

بــس و عقــب نشــینی بــه مرزهــا اعــزام کنــد. بــه عــالوه از دبیــر کل درخواســت می شــود کــه ترتیبــات رضوری را بــرای 

مشــاوره بــا طرفیــن انجــام دهــد و گــزارش آن را بــه شــورای امنیــت تســلیم کنــد.

3- شــورا ارصار دارد کــه پــس از توقــف مخاصــامت فعــال بالدرنــگ ارسای جنگــی را بــر اســاس کنوانســیون ســوم ژنــو در 

12 اوت 1949، آزاد کنــد و عــودت داده شــوند.

ــن قطعنامــه و در کوششــهای  ــه اجــرا در آوردن ای ــر کل در خصــوص ب ــا دبی ــران و عــراق دعــوت می شــود کــه ب 4- از ای

میانجیگرانــه بــرای کســب یــک حــل و فصــل جامــع، عادالنــه، رشافتمندانــه مــورد قبــول طرفیــن در مــورد متــام موضوعــات 

مهــم، بــر اســاس اصــول منــدرج در منشــور ملــل متحــد همــکاری کننــد.

5- از متامــی دولتهــای دیگــر دعــوت می شــود کــه حداکــر خویشــنت داری را بــه عمــل آورنــد و از هــر اقدامــی کــه ممکــن 

اســت بــه تصاعــد و گســرش بیشــر مخاصمــه منجــر شــود، احــراز جوینــد و بدیــن گونــه بــه اجــرا در آوردن قطعنامــه 

حــارض را تســهیل کننــد.

6- از دبیــر کل درخواســت می شــود کــه ضمــن مشــورت بــا ایــران و عــراق مســاله تفویــض کار تحقیــق در بــاب مســئولیت 

مخاصمــه بــه هیاتــی بی طــرف را بررســی کنــد و در حداقــل مــدت ممکــن بــه شــورا گــزارش دهــد.

7- عظمــت خســارات وارده در خــالل مخاصمــه و نیــاز بــه کوشــش در جهــت نوســازی، بــا امدادهــای بین املللــی در خــور 

زمانــی کــه مخاصمــه خامتــه پذیــرد، تصدیــق می شــود و در همیــن خصــوص از دبیــر کل در خواســت می شــود کــه هیاتــی 

از کارشناســان را بــرای پژوهــش در بــاب مســاله نوســازی تعییــن کنــد و بــه شــورای امنیــت گــزارش دهــد.

ــرق  ــه، ط ــورهای منطق ــایر کش ــراق و س ــران و ع ــا ای ــورت ب ــا مش ــه ب ــود ک ــت می ش ــر کل درخواس ــالوه از دبی ــه ع 8- ب

ــرار دهــد. ــه ق ــورد مداق ــات را م ــت و ثب ــش امنی افزای

9- از دبیــر کل در خواســت می شــود کــه شــورای امنیــت را در مــورد بــه اجــرا در آوردن ایــن قطعنامــه، بــه طــور مــداوم 

مطلــع کنــد.

 10- شــورای امینــت تصمیــم دارد کــه بــرای در نظــر گرفــنت اقدامــات بیشــر و تضمیــن اجــرای ایــن قطعنامــه در صــورت 

رضورت جلســاتی تشــکیل دهــد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشکیل کمیته حقیقت یاب

ــد ۶ قطعنامــه، یــک هیئــت بلژیکــی انتخــاب و مســئول شــد کــه  بعــد از تصویــب قطعنامــه ۵۹۸، در جهــت اجــرای بن

متجــاوز جنــگ را شناســایی و بــه دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد معرفــی منایــد. ایــران ارصار داشــت زمــان رشوع بــه کار ایــن 

هیئــت قبــل از پذیــرش قطعنامــه از جانــب ایــران باشــد کــه در نهایــت اینگونــه عمــل نشــد.

ایــن هیئــت در نهایــت در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ مصــادف بــا ۹ دســامر۱۹۹۱ میــالدی، طــی گزارشــی بــه دبیــرکل وقــت ســازمان 

ملــل متحــد عــراق را بــه عنــوان متجــاوز جنــگ معرفــی کــرد. دبیــر کل وقــت ســازمان ملــل متحــد نیــز ایــن گــزارش را طــی 

یــک جلســه رســمی بــه شــورای امنیــت تقدیــم کــرد.

پرداخت غرامت جنگ

بــر اســاس بنــد ۷ قطعنامــه ۵۹۸ قــرار شــد پــس از آنکــه کمیتــه ای در ســازمان ملــل متحــد تشــکیل شــده و کشــور متجــاوز 

اعــالم شــد، میــزان خســارات تعییــن شــود و در راســتای آن صنــدوق بین املللــی پــول ویــژه ای بــرای کمــک بــه خســارت 

دیــدگان جنــگ ایــران و عــراق ایجــاد گــردد کــه تاکنــون ایــن صنــدوق ایجــاد نشده اســت.
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نامه حضرت امام و اعام پذيرش قطعنامه 598
)نامه ای که در تاریخ 67/4/26 در جلسه ی مسئولین قرائت می شود(

بسم الله الرحمن الرحيم. 

با ياري خداوند متعال و با سالم و صلوات به انبياء بزرگوار الهي و امئه معصومني صلوات عليهم اجعمني 

حـال كـه مسـئوالن نظامـي مـا اعـم از ارتـش و سـپاه كه خـرگان جنـگ مي باشـند، رصيحـاً اعـراف مي كنند كه ارتش اسـالم 

بـه ايـن زودي هـا هيـچ پريوزي به دسـت نخواهنـد آورد و نظر به اين كه مسـئوالن دلسـوز نظامي و سـيايس نظام جمهوري 

اسـالمي از ايـن پـس جنـگ را بـه هيـچ وجـه بـه صـالح كشـور مني دانند و بـا قاطعيـت مي گويند كه يـك دهم سـالحهايي را 

كـه اسـتكبار رشق و غـرب در اختيـار صـدام گذارده انـد بـه هيـچ وجـه و بـا هيـچ قيمتـي مني شـود در جهـان تهيه كـرد و با 

توجـه بـه نامـه تـكان دهنده فرمانده سـپاه پاسـداران كـه ييك از ده ها گزارش نظامي سـيايس اسـت كه بعد از شكسـت هاي 

اخـري بـه اينجانـب رسـيده و بـه اعـراف جانشـيني فرمانـده كل نريوهـاي مسـلح، فرمانده سـپاه يـيك از معـدود فرماندهاين 

اسـت كـه در صـورت تهيـه مايحتـاج جنـگ معتقـد بـه ادامـه جنـگ مي باشـد و بـا توجـه بـه اسـتفاده گسـرده دشـمن از 

سـالحهاي شـيميايي و نبـود وسـائل خنثـي كننـده آن، اينجانـب با آتش بـس موافقت مي منايم و براي روشـن شـدن در مورد 

اتخـاذ ايـن تصميـم تلـخ بـه نـكايت از نامه فرمانده سـپاه كه در تاريخ 67/4/2 نگاشـته اسـت اشـاره مي شـود، فرمانده مزبور 

نوشـته اسـت تـا پنـج سـال ديگـر مـا هيچ پـريوزي نداريم، ممكن اسـت در صورت داشـنت وسـائي كـه در طول پنج سـال به 

دسـت مي آوريـم قـدرت عمليـات انهدامـي و يـا مقابلـه به مثل را داشـته  باشـيم و بعـد از پايان سـال 71 اگر مـا داراي 350 

تيـپ پيـاده و 2500 تانـك و 3000 تـوپ و 300 هواپيـامي جنگـي و 300 هليكوپـر ...كـه از رضورتهـاي جنـگ در آن موقـع 

اسـت - داشـته باشـيم مي تـوان گفـت بـه اميد خـدا بتوانيم عمليـات آفندي داشـته باشـيم. وي مي گويد قابل ذكر اسـت كه 

بايـد توسـعه نـريوي سـپاه بـه هفـت برابـر و ارتـش به دو برابـر و نيـم افزايش پيدا كنـد، او آورده اسـت البته آمريـكا را هم 

بايـد از خليـج فـارس بـريون كنيـم واال موفـق نخواهيـم بـود. ايـن فرمانده مهمرين قسـمت موفقيـت طرح خـود را تهيه به 

موقـع بودجـه و امكانـات دانسـته اسـت و آورده اسـت كـه بعيد بـه نظر مي رسـد دولت و سـتاد فرماندهي كل قـوا بتوانند 

بـه تعهـد عمـل كننـد. البتـه بـا ذكـر ايـن مطالـب مي گويـد بايـد بـاز هم جنگيـد كه ايـن ديگر شـعاري بيـش نيسـت. آقاي 

نخسـت وزيـر از قـول وزراي اقتصـاد و بودجـه وضـع مـايل نظـام را زير صفر اعـالم كرده اند، مسـئوالن جنـگ مي گويند تنها 

سـالحهايئ را كـه در شكسـتهاي اخـري از دسـت داده ايـم بـه اندازه متام بودجه اي  اسـت كه براي سـپاه و ارتش در سـال جاري 

در نظـر گرفتـه شـده بـود. مسـئوالن سـيايس مي گوينـد از آنجا كـه مـردم فهميده اند پريوزي رسيعي به دسـت مني آيد شـوق 

رفـنت بـه جبهه در آنها كم شـده اسـت. 

شـام عزيـزان از هـر كـس بهـر مي دانيـد كـه ايـن تصميـم بـراي مـن چـون زهـر كشـنده اسـت ويل رايض بـه رضـاي خداوند 

متعـال هسـتم و بـراي صيانـت از ديـن او و حفاظـت از جمهـوري اسـالمي اگـر آبـرويئ داشـته باشـم خـرج مي كنـم.

 خداونـدا مـا بـراي ديـن تـو قيـام كرديـم و بـراي ديـن تـو جنگيديـم و بـراي حفـظ ديـن تـو آتـش بـس را قبـول مي كنيـم. 

خداونـدا تـو خـود شـاهدي كـه مـا لحظـه اي بـا آمريـكا و شـوروي و متـام قدرتهـاي جهـان رسسـازش نداريـم و سـازش بـا 

ابرقدرتهـا و قدرتهـا را پشـت كـردن بـه اصـول اسـالمي خـود مي دانيـم خداونـدا در جهـان رشك و كفـر و نفـاق ، در جهـان 

پـول و قـدرت و حيلـه و دورويئ مـا غريبيـم، تـو خـود يارميـان كـن. خداونـدا در هميشـه تاريخ وقتـي انبياء و اوليـا و علامء 

تصميـم گرفتـه انـد مصلـح جامعـه گردنـد و علم و عمـل را در هم آميزنـد و جامعه اي دور از فسـاد و تباهي تشـكيل دهند 

بـا مخالفتهـاي ابوجهل هـا و ابوسـفيان  هاي زمـان خـود مواجـه شـده اند. خداونـدا، مـا فرزنـدان اسـالم و انقالمبـان را بـراي 

رضـاي تـو قربـاين كرديـم غـري از تـو هيچكـس را نداريـم مـا را بـراي اجـراي فرامـني و قوانني خـود ياري فرمـا، خداونـد از تو 

مي  خواهـم تـا هـر چـه زودتـر شـهادت را نصيبـم فرمايئ.

گفتـم جلسـه اي تشـكيل گـردد آتـش بس را به مـردم تفهيم منايند. مواظب باشـيد ممكن اسـت افراد داغ و تند با شـعارهاي 

انقـاليب شـام را از آنچـه صـالح اسـالم اسـت دور كننـد، رصيحـاً مي گويـم بايد متـام همتتـان در توجيـه اين كار باشـد. قدمي 

انحـرايف حـرام اسـت و موجـب عكـس العمـل مي شـود. شـام مي دانيـد كـه مسـئوالن رده بـاالي نظـام بـا چشـمي خونبـار و 

قلبـي ماالمـال از عشـق بـه اسـالم و ميهـن اسـالمي مان چنـني تصميمـي گرفته انـد خـدا را در نظـر بگرييـد و هـر چـه اتفاق 

مي افتـد از دوسـت بدانيد.

و السالم علينا و عي عباد الله الصالحني.

روح الله املوسوي الخميني ؛ شنبه 25/تري/67
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