میافتــاد؟حاضرانرابهفکروامــیداردودرادامهمیگوید«:البتهاگر
درنتیجه ادامه جنگ رژیم بعث عراق نابود میشد و مردم مسلمان
عراق از شــرارتهای حاکم ظالم ومستبدی همچون صدام خالص
میشــدند برای امام بسیار مطلوب بود ،ولی خواست خدا این بود که
پذیرش قطعنامه زمینه سقوط صدام را فراهم کند و االن اثری از وی
و رژیم ســتمکارش نباشــد ».دکترعالیی با انتقاد از هتاکی نســبت به
بزرگان نظام که خدمات زیادی داشــته و دارند ،اظهارمی دارد« :شما
همه را بجــز امام مورد هتک و بیحرمتی قرار میدهید که این شــیوه
مرضــیخدانبودهومغایربا اخالقاســامیاســت.بهعالوهمفهوم
این شیوه شما این است که بجز امام(ره)هیچ مسئول دلسوزی وجود
نداشــته استکه ایندورازانصافاست».فرماندهارشددوراندفاع
هلل کرم میپرســد« :شــما میخواســتید جنگ
مقــدس خطــاب بــ ه ا 
راکــیوچگونــهخاتمهدهید؟میخواســتیدبغــدادرافتحکنیدبعد
جنگ را پایان دهید.آیا توان این کار وجود داشــت؟حتماًمیدانید ما
درعملیاتهایبزرگازنظرتأمیننیرویانســانیبامشــکلمواجه
بودیم ،کل نیروهای بســیجی ما با نیروهــای کادر ارتش عراق برابری

در نشســت دیگــری کــه در یکی از مســاجد تهــران برگزار شــد و
آقایانمحمددرودیان،امیرسرتیپمسعودبختیاریومهندس
ســیدمحمدغرضی به همراهحجتاالسالموالمسلمینسید
محموددعایی در آن شــرکت داشــتند ســه محور مــورد بحث و
بررســیقرارگرفت.ابتداحجتاالســاموالمسلمیندعاییبا
رد برخی فرضیهها در رابطه با شــروع جنــگ آن را تصمیمی از
قبل پیشبینی شــده از سوی رژیم بعث عراق به منظور جبران
تحقیرهــای رئیــس دولت عــراق  -صــدام  -اعالم کــرد و برای
آنتاریخچــهمفصلــیراارائــهکــرد.درمحــوردیگرکمبودهــاو
نابسامانیهایمدیریتیدرماههایاولجنگمطرحشدکهدر
اینبخشحاضرانســؤاالتخــودراباآقایغرضیکهدرزمان
وقوع جنگ سمت اســتانداری استان خوزستان را عهده دار بود
در میــان گذاشــتند.مهندس غرضی با یادآوری اینکه در کشــور
انقالب شده بود و شیوههای بطئی و غیر انقالبی پاسخ نمیداد
ازرفتارهایمدیریتیآنمقطعدفاعکرد.
حضور آقای محمد درودیان با پیشــینه پژوهش در حوزه تاریخ

حسین عالیی

عکس :سایت اسناد انقالب اسالمی

جنگ نشســت را به طرح سؤاالت اساســی تری پیرامون رخداد
جنگ تحمیلی کشــاند .ایشــان ابتدا با یادآوری ســخنی از آقای
دعایی اظهار داشت؛ آقای دعایی قبل از این روایت کرده بودند
که صدام در پیامی ابراز تمایل کرده بود (تا برای حل مشــکالت
بین دوکشور)شــخصاًبه تهران ســفر کند .نمی دانم چرا ایشان
االن این روایت را عوض کردند و بیان داشتند که تصمیم حمله
عراقبهایرانبهخیلیقبلترازآغازجنگبرمیگردد!»درادامه
اختالفات ارتش و نیروهای انقالبی حول یک محورمطرح شــد
و ارتشــیهای حاضر در نشســت بــه رفتار مهنــدس غرضی در
ایاماســتانداریویانتقادکردند.مهنــدسغرضینیزدردفاع
از اقدامــات خــود گفت«:نیروهایی کــه با انقالب زاویه داشــتند
درخوزســتان فعال بودند .من وقتی به خوزســتان رفتم نیروی
کمیدراختیارداشتم،حتیمعاونسیاسینداشتم،هرروزهم
یک جایی منفجر میشد .در ماجرای کودتای «نقاب» روزی که
بنا بود کودتا شــود من رفته بودم به مقر لشکر 92تا نماز وحدت
بخوانیم .دیدم که اکثر افســرها در صفهای آخر نماز ایســتاده
یــا اصــاً نیامدهانــد و برخی نیــز دراطــراف هســتند و نگاههای
مشــکوکی دارند .من این جمعیت را به مدت ســه ســاعت نگه
داشــتمودرمــوردارتشمفصلحــرفزدم،ضمنحرفزدن
دیــدم که جمعیت پراکنده میشــود ،در نهایت فقط ســربازها
ماندند.بعدازایناتفاقبهاستانداریرفتموگفتمکهعلتاین
برخوردهارابررســیکنید.آنهاگفتندلشکر 92مأموریتداشته
و توپش هم به ســمت استانداری است .من هم دستور دادم که
سه نفر از فرماندهان را دستگیر کنند و به جای آنان« جهان آرا»
را فرمانده نیروی زمینی و «شمخانی »را فرمانده نیروی هوایی
اســتانکردم.شبکهشددیدمشــمارزیادیازاینافسرانفرار
کردندو 6نفرهمخودرابهبغدادرســاندند.یعنیهمانزمانی
کهصدامبرایبررسینتیجهکودتاجلسهداشتند.بهاینترتیب
کودتای«نقاب»ازســویهرکســیکهبوددرخوزستانمندرس
شد،سرکوبنشد،بلکهمندرسشد».
مســعود بختیــاری یکــی از فرماندهــان و طراحــان عملیــات
ارتــش در دوران دفاع مقــدس از غرضی پرســید«:چرا با وجود

بردهویادآورشــد«:اگردرآنروزگارســخت،ملتودولتایران
توانست دســتاوردهایی داشــته باشــد ،همه مرهون همگرایی
همگانیدرسایهوالیتامامخمینی(ره)بود».
ایــن عضــو هیأتعلمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه
طباطبایی،بابیاناینکهبنابهدالیلیگذشــتههانفیمیشــوند
حال آنکهگذشــته از آنهمهماســت ،حتی کسانی که آن را نفی
میکنند ،اظهار داشت« :میراث دولت قبل از انقالب انبساطی
بود و درشــرایط جنگ باید دولت گســتردهای ایجاد میشد ،اما
دولت گســترده ،با دســتور و حرف محقق نمیشــود ،بلکه باید
درعمــل و درعرصههای گوناگون ،شــکل بگیرد .دولــت دوران
جنگ مشــغلههای فراوانی داشــت و میکوشــید تــا حوزههای
اقتصادی را بــه روال عادی برگرداند .همچنیــن دولت دراوایل
کار ،تفکر و اندیشه خاصی درحوزههای اقتصادی و اجتماعی
نداشــت ،اما درعمل ،به دلیل تعهد ،اخالقگرایی ،پشتکار و
آرمانهایی که داشــت مســائل را واکاوی و بــرای آنها راه حل
پیــداکــرد.در دولــت دوران جنــگ ،عقالنیــت فــردی کم کم
عقالنیت جمعی را شــکل داد کــه عقالنیت جمعی نیز عقل
ســازمانی را ایجــاد کــرد».وی همچنیــن با اشــاره به شــرایط
اقتصادی ســالهای پایانی جنگ گفت«:در ســالهای  ٦٥تا
 ،٦٧تورم از  9/5به  ٢٣و  ٢٨درصد رســید ،اما زیرسؤالبردن
کل دوران بــه ایــن دلیل ،بیانصافی اســت ،چراکــه دردوران
جنــگ ،جریــان پولهــای داغ و چاپ اســکناس بــرای تأمین
نیازهــای جنگ برای دولت مشــکالت جدی ایجاد کرد ،حال
آنکــه این اقدام یک گوشــه از عمل حکمرانی بــود و دولت یا
شخص خاصی مقصر نبود ».مجموعه این نشستها حاوی
نــکات و مطالــب درخور توجه بســیاری هســتند کــه برخی از
آنها برای نخســتین بار از ســوی مطلعان مطرحشــد .گفتنی
است که سردار محسن رضایی برای نخستین بار در این سال
از طریق برنامهای تلویزیونی خاطرنشــان کرد ،بعد از آزادی
خرمشهر ما می توانستیم وقفهای شش هفت ماهه بدهیم و
اعالم کنیم که اگر دولت عراق خواســتههای مارا عملی نکند
وارد خاک عراق خواهیم شد.
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نمیکــرد .درجریــان فتح خرمشــهر که شــرایط از هر جهــت خوب و
مطلــوببــوددرروزهــایآخرعملیــاتمــانیروکــمآوردیــموواقعاً
خرمشــهر را خدا آزاد کرد».عالیی همچنین در دفاع از آقای هاشمی
میگوید:شــماباکــداممنطقاینگونهبهآقایهاشــمیحملهکرده
و او را مــورد تعرض قــرار میدهید! من معتقدم اگر ایشــان امام(ره)
را مجاب کرده باشــد تا قطعنامه را بپذیرد و به جنگ پایان دهد ،باید
مجســمهآقایهاشمیراازطالبسازیم.شماکهخواهانادامهجنگ
بودیدبگوییداستراتژیشمادرجنگچهبودوتعریفشماازپیروزی
چیســت؟آقایهاشــمیبعدازعملیاتخیبرمتوجهشدکهپیروزی
مطلوبی در جنگ به دست نخواهد آمد و هوشمندانه ایده «جنگ تا
کســب یک پیروزی بزرگ» را مطرح ساخت تا با به دست آوردن یک
گروگانبزرگ ،دشمنراواداربهقبولشرایطایراننماییموبعدازآن
جنگرابهپایانببریم.
اگرباآقایهاشمیاختالفنظرسیاسیداریدچراایدههوشمندانه
ایشــان را زیر ســؤال میبریــد؟! .امام با شــناخت و اعتمــادی که به
آقای هاشــمی داشــت ایشــان را در منصب جانشــینی فرماندهی
کل قــوا منصوب فرمــود و مدیریــت جنگ را به ایشــان ســپرد .چرا
ایــنمدیریــترابهمنوشــمانســپردند».دکتــرعالییبــاردیگراز
آقایاهلل کرم ســؤال میکند؛ اســتراتژی شــما برای ادامه جنگ چه
بــود؟و در ادامه میگوید« :امام بدرســتی تصمیم به خاتمه جنگ
گرفــت و در صــورت ادامــه جنگ صــدام هنــوز بر عــراق حکومت
میکرد».سردارحسیناهللکرمباردیگربراینموضعخودکهآقای
هاشــمی امام را قانع نکــرد بلکه جام زهــر را به امــام خوراند تأکید
میکنــدومی افزاید«:اگرراه امامرامیرفتیمباحمایتوهمراهی
شــیعیان غیرایرانی فشــار میآوردیم و به نتیجه میرسیدیم ،ولی
شــرایط به گونهای پیش برده شــد که امــام خمینی(ره) ناچار شــد
بــا خدا معامله کنــد و جام زهر را بنوشــد .امام(ره)مــی فرمود :این
جنــگ بین اســام و کفر اســت و مــا نمیتوانیم با ظالم برســر یک
میــز بنشــینیم و مذاکره کنیم .اگر شــما هــم پذیرفتــن قطعنامه را
درســتمیدانیــد،بدانیــدکهشــماهمازجملــهآنانیهســتیدکه
جــامزهــررابهامامخوراندیدودرکمترازیکســالامامراکشــتید!
پستوبهکنید».

حساســیتمنطقــهووجــودمرزبــاعراقریاســتاینافــراددر
ایــن پســتهای کلیــدی تــا زمــان تهاجــم ارتــش عــراق ادامه
یافت؟»غرضــی ترجیــحدادتــابــهایــنســؤالپاســخنگویدو
گفت«:ازقبلشماریآر.پی.جیازحافظاسدگرفتهبودموقتی
دزفــولمحاصــرهبودباهمیــنآر.پی.جیهاحملــهکردیموبا
انهدام شــمار زیادی تانک از عراقیها سوسنگرد را آزاد کردیم.
اگــرارتشدرگیرتاکتیکواینموضــوعهانبود،روایتجنگبه
گونهدیگریرقممیخورد».
در همیــن ایــام مؤسســه «دیــن و اقتصــاد» چندیــن نشســت
کارشناســی با حضور مســئوالن عالی رتبه اجرایی کــه دردولت
دوران دفــاع مقدس مســئولیت داشــتند برگزار کــرد که ضمن
این نشســتها موضوع جنگ درعرصههای مدیریتی و تأمین
مایحتاججبهههابررســیشــد.یکیازایننشســتهاباحضور
دکتــرمحمدســتاریفر قائــم مقــام ســازمان برنامــه وبودجه
ســالهای جنگ بــود که ضمن آن نکات بســیاری مطرح شــد.
ســتاری فراز دولت دوران جنــگ با عنوان «دولــت خاص» نام
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