تاریــخ جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران بــا وجــود تولیــد
آثارمکتوببســیاری،هنوزازمرحلهشــفاهیعبورنکردهوبیان
اسماعیل علوی
هــراز چنــد گاه دیدهها ،شــنیدهها وطرح دیدگاه کســا نــی که در
روزنامه نگار
جنــگحضورداشــتهوازنزدیکدرجریانکموکیفمســائلو
جزئیات عملیاتها هستند ،میتواند برابعاد آن افزوده و رویکردها را در تبیین تاریخ جنگ تحمیلی دگرگون سازد .به عالوه نگاههای
متفاوت به روند رخدادهای جنگی از ســوی جنــگاوران میتواند تاریخ تحلیلی جنــگ را تحت تأثیرقراردادهو با امــاو اگرهای زیادی
مواجهکند.هستندکسانیکه بامرارتواصرار ازضرورتادامهجنگسخنبهمیانمیآورندوازپذیرشقطعنامه 598ازسویامام
خمینی(ره)کهمنجربهآتشبسواتمامجنگ8ســالهشدباعنواننوشــاندنجامزهربهایشانیادمیکنند.اینعدهاگرچهمعدود
هســتند،اماتریبونهایمتعددیدراختیارداشــتهوصدایرســاییدارندومجدانهنظراتخــودرادرقالبنقداینوآنودربســتری
سیاســی طرح و پی میگیرند.همه ســاله در مناســبتهای جنگی،همچون هفته دفاع مقدس طرح این گونه مباحــث و نظرات اوج
میگیردودرنشســتهاییکجانبهیادوجانبه موضوعاتمتنوعیمطرحوبامددرســانههادرسطحیقابلتوجهمنتشرمیشوند.
ســال1395نیزهمچونســالیانقبلشــاهدبرپاییاینگونهنشســتهابود،بااینتفاوتکهدراینسالنشســتهااغلبباحضور
صاحبنظرانیازردهفرماندهانارشددوراندفاعمقدسیامدیرانعالیرتبهاجراییدرسالهایجنگتحمیلیبرگزارشد.

هنوز برای نوشتن
تاریخ جنگ زود است
گزارشی از مجادالت نظری
در سال 95پیرامون دفاع مقدس

پای

دا
ری
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

244

یکی از این نشستها که به همت انجمن اندیشه و قلم و با همکاری
خانــه اندیشــمندان و در مناســبت هفته دفــاع مقدس برگزار شــد،
نشســتی بــود بــا حضورســردارحســینعالیــی از فرماندهان ارشــد
دوران دفــاع مقدس و حســیناهللکرمیکی دیگــر از فرماندهان این
دوران کــه معتقــد به تحمیــل قبول قطعنامــه به امام راحل اســت.
در مقابــل سردارحســین عالیــی بــا مهــم توصیــف کــردن تصمیم
امامخمینی(ره) در پذیرش قطعنامه 598از نقش تاریخی مرحوم
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی دراین رابطــه نیزتجلیل کــرده و وی را
خدمتگــزاری بزرگ به نظام وانقالب که مســتحق قدردانی وتشــکر
اســت میشناســاند .ســردار عالیی دراین نشســت با بیــان این نکته
کــه «هیــچ جنگی تا ابــد باقی نمیماند» هــدف سیاســتمداران از به
راه انداختن جنگ را دســتیابی به اهداف مشــخص برمیشــمرد که
از ابتــدا برای بــرون رفت ازآن تدابیری اندیشــیده میشــود .به گفته
این کارشــناس مســائل نظامی ،جنگها با چند شیوه پایان مییابند
کــه پایان جنــگ تحمیلــی نیزبا یکــی از این شــیوهها منطبق اســت.
ســردارعالیی اســتراتژی عراق از حمله به ایران را بیاعتباری و بالاثر
کردنمعاهده،1975جداسازیاستانخوزستانواستقرارحکومتی
وابســته بــه دولت عراق در بخشــی از ســرزمینهای وطنی وکاســتن
از دامنــه نفــوذ انقــاب اســامی در میان مســلمانان عراق دانســته
و دشــمن را در تمامــی ایــن اهــداف نــاکام ارزیابی میکنــد و متقابالً
استراتژی ایران در جنگ تحمیلی را ممانعت از دستیابی دشمن به
اهدافشبرمیشمردکهدرعملکامالًموفقاست.عالییدرتشریح
نظراتش میگوید :اگر جنگ با تأمین اهداف دشمن یا بخشی از آنها
به پایان میرســید پایان جنگ برای عراق پیروزی محسوب میشد،
حال آنکه اینطور نشــد ،بنابراین پایان بخشــی بــه جنگ و پذیرش
قطعنامــه امــری منطقی و مطلــوب بود.چرا که قــوای نظامی ایران
توانستندباحمایتهایبیدریغمردمیمانعازدستیابیدشمنبه
اهدافششوندودرنتیجه8سالدفاعمقدستمامیتارضیحفظ
و معاهــده 1975نیزهمچنان بهعنوان یــک معاهده بینالمللی بر
قوتخودباقیماند.درچنینشرایطیپذیرشقطعنامهبهمعنای
تحمیلآتشبسنیست.
حســیناهللکــرممیهمــاندیگرایننشســتبااشــارهبهتعبیــرامام
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حسیناهلل کرم

خمینــی(ره)ازپذیرشقطعنامهبه«جامزهر»بهطرحاینموضوع
پرداخــتکــهبایدازایننکتهعبــرتگرفتوبراســاسگفتمانمتن
محــور،امــامخمینی(ره)دررابطــهباپذیــرشقطعنامــهازعواملو
حوادثــی نام میبرنــد که آینــده آن را روشــن خواهد کــرد.وی راهکار
آیتاهللهاشمیرفسنجانیبرایپایاندادنبهجنگرامغایربانظر
امام دانســته وبراین بــاور تکیهمیکند که از زمــان تصویبقطعنامه
درســال ،66امریکاییها وارد منطقه شــدند و به موازات آن منافقین
فعالشــدهوعملیات«خورشــیددرخشــان»رابهاجراگذاشتند.وی
همچنیــنازدســترفتــنفاوراسیاســیدانســتهواظهارمــیدارد:از
دســت رفتــن فــاو نیزدرایــن
مقطــعبهوقوعپیوســتکههمه
اینهــا حاصــل ایجــاد تردیــد در
رزمنــدگان براثــر طــرح «یــک
عملیات بزرگ آنگاه پایان دادن
بــه جنگ» محســوب میشــوند.
هلل کــرم تأکیــد دارد کــه تلقــی
ا 
رزمندگان از پذیــرش قطعنامه،
رفتــنزیربار صلــحتحمیلیبود
و ایــن را همــان نکتــه عبرتآمیز
پذیــرش قطعنامــه میدانــد که
اگر به آن توجه میشــد مجبور به
نوشــیدنجــام زهر نمیشــدیم.
وی با نــام بردن از افراد ،ســه طرز
فکرباســهروشمتفاوتراسعی
در جهــت پایــان دادن بــه جنگ
معرفیمیکندکهجملگیآناننظرشانمغایربانظرورویهامام(ره)
بود.طــرزفکــریکهبهدنبالراهــکاریبرایخاتمــهدادنبهجنگاز
طریق انجام یک عملیات بزرگ بود (آیتاهلل هاشمی رفسنجانی).
صاحبان ایدهای که به دنبال اتمام جنگ ازطریق مجمع عقال بودند
(بــا محوریت حجت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانی) و
باالخرهدســتاندرکارانادارهکشــورکهبابهانهنداشــتنتوانتأمین
مخــارج جبهــه و پشــت جبهــه شــعار«جنگ جنــگ تــا پیــروزی» را
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تضعیف کردند (هیأت دولت دوران جنگ با محوریت بهزاد نبوی).
وی حتی فرمانده ســپاه را هــم متهم به همدلی با این افــراد کرده و از
محسنرضاییبهعنوانکسیکهخواهانپایانجنگبودیادمیکند.
ســخناناهللکرم که برپایه تحلیل استواراســت با تذکرمجری درمورد
خطاهــای تاریخــی در مــورد کدهــای مــورد اســتفاده ایشــان رو به رو
میشودوباردیگرسردارحسینعالییرشتهکالمرادردستمیگیرد
و با بیان شــاه کلیــد بحث مبنی بر اینکــه «اگر امام نبود کســی قادر به
پایــان دادن به جنگ نبود» بر نقش محــوری امام خمینی(ره) تأکید
میورزدوبحثرادرچارچوبعلمیپیمیگیردودرادامهمیگوید:
تجربه مفهومی اســت که
چگونگــی درس آمــوزی
دکتر عالیی:
از حــوادث گذشــته بــرای
ســاختن آینــده را بازتــاب
منتقدان پذیرش
میدهــد .برهمیــن مبنــا
قطعنامه 598
وقتی که امام به این نتیجه
به این پرسش
رسید قطعنامه را بپذیرد،
که
پاسخ دهند
آن را پذیرفت .حتی وقتی
بعد از پذیرفتن قطعنامه
استراتژی آنان برای
ارتش عراق دوباره هجوم
ادامه جنگ چه بود
آورد و متقابــاً نیروهــای
و در چه شرایطی
خود جوش مردمــی آنان
را
بنا داشتند جنگ
را پــس زدنــد و حماســه
پایان دهند
دیگــری در دفــاع از کشــور
رقم زدند ،امام(ره)فرمود
ما با پذیــرش قطعنامه به
دنبالصلحپایدارهستیمونیازیبهبازگشتبهدورانجنگنیست.
اینگونهنبودکهامامتحتتأثیرحوادثوافرادتصمیمبگیرند،بلکه
بر اســاس واقعیتها به تصمیم میرســیدند .البته قبــل از تصمیم
مشــورتهای الزم را هــم انجــام میدادند .به همین دلیل اســت که
امــام(ره) بعــد از پذیرش قطعنامه بــه صراحت فرمــود :من تا چند
هفتــهقبلبهفکــرادامهجنگبــودمامااالنبهدنبالصلحهســتم.
عالییباطرحاینسؤالکهاگرماقطعنامهرانمیپذیرفتیمچهاتفاقی

