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واژگان کلیدی
عنشنامه  895امام خمینی جن

تحمیلی انیالب اسالمیز

مقدمه

در مورد جنگ تحمیلی و مخصوصا قطعنامه  572کتابهای فروان و بـا ارششـی نوشـته شـسه اسـت
برخی اش این کتابها خاطرات مسئوالن است و برخی بر اساس تحقیقات پژوهشگران تسوین شسهانس.
اما اکثرا به بیان تاریخی رویسادهای جنگ پرداختهانس البته برخی نیز وقایع را تحلیل کردهانس .با توجـه
به تمام تالیفاتی که انجام شسه است بایس خاطر نشان ساخت هنوش جنگ تحمیلـی بـه ویـژه قطعنامـه
 572به عنوان بخشی اش تاریخ انقالب اسالمی ،اش مباحثی است که ابهامات بسیاری را در خود جـایی
داده است .با توجه به این مطلب ،مسئله این تحقیق تجمیع روایتها اش قطعنامه  572است که به مـا
نشان میدهس در ورای این روایتها ،امری نهفته وجود دارد مبنبی بر «پروژه تئـوریسـاشی پـذیرش
قطعنامه  ،»572چه اش سوی مسئوالن و چه اش سوی محققان ،این امر در واقع وجه متمایز کننسه ایـن
پژوهش اش سایر نوشتهها محسوب میگردد.
به نظر میرسس سیری که پژوهشگران در نوشتههایشان در رونس بیان رخساد جنگ طی نمـودهانـس
مخاطب را به نوعی به این گرایش متمایل میساشنس که پذیرش قطعنامه اش سوی مسـئوالن حرکتـی
مسبرانه و صلحی به اصطالح شرافتمنسانه! بوده است و به نوعی بـا پـذیرش ایـن قطعنامـه کشـور اش
افتادن به ورطه شوال ،رهایی یافته است؛ چرا که در صورت ادامه جنگ حتما کشـور دچـار فروپاشـی
میگردیس.
به طور حتم بایس پذیرفت یکی اش پیشآمسهای تلخ تاریخ انقالب اسالمی ،قطعنامه  572است که
مسئوالن وقت و پژوهشگران وابسته به جریانات مختلف داخل نظام ،به «تئـوری سـاشی» تصـمیمی
که بر رهبر انقالب تحمیل نمودنس اقسام کردهانس .متأسفانه با توجـه بـه روایـتهـای مختلـف اش ایـن
واقعیت ،برخی اش محققین حوشه تاریخ انقالب اسالمی نیز به اینگونه روایـت ،یـاری رسـانسهانـس .بـر
اساس چنین فرضیهای الشم است به بررسی برخی نوشتههای محققان پرداخته شـود .توجـه بـه ایـن
مطلب الشم است که تمامی کتبی که در این تحقیق نام برده میشود با غرضورشی نوشته نشـسهانـس
بلکه برخی کتابها اطالعات جامعی اش واقعیت شمان ،مطـرح کـردهانـس امـا چـون بـه نقـس عملکـرد
مسئوالن نپرداختهانس در واقع دستمایه ای برای اثبـات ادعـای مسـئولین مبتنـی بـر بحرانـی بـودن
وضعیت جنگ قرار گرفتهانس.
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اش جمله کتابهایی کـه بـه رونـس پـذیرش قطعنامـه  572در خـالل مبـاحثش پرداختـه ،کتـاب
«تحوالت سیاسی اجتماعی بعس اش انقالب اسالمی در ایران» اسـت رر ...فـوشی)72 - 5/1 :2329 ،
نویسنسه در این کتاب ،ضمن مباحثی که مطرح نموده است به تبیین موضوع قطعنامه نیز پرداخته و با
نوعی مالطفت به نقس عملکرد نقـشآفرینـان قطعنامـه پرداختـه ،در ایـن نوشـتار در تبیـین پـذیرش
قطعنامه  ،572تاریخ جنگ را به سه دوره تقسیم میکنس و به گونهای جنگ را ترسیم مینمایس کـه در
دوره سوم ،عالوه بر هجمههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسالمی ،کشور نیز در ورطـه مشـکالت
اقتصادی ،نظامی و سیاسی گرفتارشسه بود و کارگزاران نظام چارهای جز پذیرفتن قطعنامه نساشتنس .در
یک نگاه کلی میتوان گفت ایشان در تئوریساشی نظریه قبول قطعنامه رونس حوادث را بـه گونـهای
پیش میبرد که تنها چاره نجات کشور اش بحرانها ،پذیرش قطعنامه بـوده اسـت و در واقـع عملکـرد
مسئولین نظام در پذیرش قطعنامه را توجیه کرده است .در حقیقت نویسنسه با نگـارش ایـن مـتن بـه
نوعی به تغذیه انسیشه تئوریساشی پرداخته است.
کتاب «تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایـران» رر،..والیتـی)2324 ،
به فشارهای سیاسی بر ایران در نیمه دوم  2365و بهار 2366برای پذیرش صلح و آتش بـ

تاکیـس

دارد .همچنین کتاب «رونس پایان جنگ» رر ،..درودیان )4 ،2324 ،به گونهای تحوالت را بیان می-
کنس که تن دادن مسئوالن به قطعنامه به خاطر فشارهای سیاسی دولـتهـای غربـی و کمـکهـای
نظامی آنها به عراق بوده و ایران بـه خـاطر ضـعف در تسـلیحات و مشـکالت اقتصـادی بـه ناچـار
قطعنامه را پذیرفته است.
معاون امور بین الملل وشارت خارجه ایـران در بیانـاتش در  2366 / 9 / 12مـیگویـس «در مـورد
قطعنامه اولین اقسام ما این بود که با مانورهـایی مناسـب ،تقریبـام همـه دنـسانهـای تیـز قطعنامـه را
کشیسیم ».رالریجانی ،دیماه  )24 :2326اما بایس پرسیس که چرا با توجه به اینکه شما بـا دیپلماسـی
مذاکره« ،دنسانهای تیز قطعنامه» را کشیسیس باش برای حضرت امام اش شهر کشنسهتر بود.
کتاب «رونس جنگ ایران و عراق» ،دالیل پذیرش قطعنامه را تهاجمات ارتش عراق در سالهـای
آخر جنگ ،تهسیسات عراق مبنی بر استفاده اش روشهای جسیـس در جنـگ ،دخالـت نظـامی آمریکـا و
ناتوانی اقتصاد کشور میدانس .رر ،..عالیی )2372 ،در کتاب «تجزیه و تحلیل جنگ ایـران و عـراق؛
تنبیه متجاوش» رر ...اردستانی )2329 ،ضمن بیان نبوغ و خالقیت فرمانسهان در عملیاتها ،بـر نبـود
امکانات و مشکالت نظامی و اقتصادی مهر تائیس میشنس اینگونه روایت در خاطرات اکثـر فرمانـسهان
عملیاتها پ

اش جنگ ،کامال مشهود است.
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بایس متذکر شس تمامی این نوشتارها و حجم بسیار دیگر ،با علقههای فکـری مختلـف در تـاریخ-
نگاری جنگ ،در بسترساشی چنین تفکری کمک شایانی نمودهانس.
البته در خالل کتابهایی که در مورد قطعنامه  572نوشته شسه ،آثاری نیز وجود دارد که به تبیین
واقعیت بر اساس مستنسات و با تکیه بر گفتههای خود مسئولین وقت بـه تجزیـه و تحلیـل مـاجرای
قطعنامه پرداخته است .اش جمله این کتابهـا مـیتـوان بـه کتـاب «راش قطعنامـه» نوشـته «کـامران
غضنفری» اشاره کرد .رر ...غضنفری )2371 ،همچنین کتاب «جستاری بـر پایـان جنـگ» نوشـته
محمس مهسی بهسارونس رر ...بهسارونس )2371 ،که ایشان ضمن بررسـی فشـارهای سیاسـی سـاشمان
ملل بر اجرای قطعنامه ،به جریان صلحطلب در داخل نیز اشاره میکنـس کـه خوسـتار اتمـام جنـگ و
ایجاد صلح بودنس ،دارد .اما جسا اش چنین نوشتههای محسودی که موشکافانه حقیقـت مسـائل را بیـان
می کننس و با توجه به حجم باالیی اش نوشتهها در خصوص جنگ و قطعنامه  ،572بایس اذعـان داشـت
عموم نوشتههایی که در مورد جریان قطعنامه  572نوشته شسهانس اکثرا یک مسیر را طی نمـودهانـس و
آن ضرورت پذیرش قطعنامه به دلیل نبود امکانات و مشکالت اقتصادی بود.
با توجه به آنچه ذکر شس در این پژوهش سعی شسه است آنچه اش مسئولین و پژوهشگران در مورد
رونس پذیرش قطعنامه به عوامل فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی بیان شـسه اسـت مـورد بررسـی
قرار گیرد تا با توجه به مستنسات به تحلیل دقیق مسئله قطعنامه پرداخته شود.
در این تحقیق با توجه به اینکه این مقاله ریشه تاریخی دارد ،تکنیک جمعآوری اطالعات هم بـه
شیوه «اسنادی و تاریخی» خواهس بود؛ یعنی با رجوع به اسناد دست اول ،کتب ،مسار .معتبر تاریخی،
روشنامهها و بیانیهها ،و سخنرانیهای مربوط به این واقعه ،مطالب مورد نظر استخراج میشـود کـه بـا
توجه به این دادههای تاریخی ،در دو سطح «توصیف» و «تبیین» به تحلیل وقایع تـاریخی پرداختـه
میشود؛ بنابراین در این مقاله ،روش تحلیل پژوهش ،کیفی و مبتنی بردادهها و شواهس تاریخی اسـت؛
که مورد مطالعه تحلیلی قرار میگیرد .امیس است مورد اقبال اصحاب قلم ،اساتیس و پژوهشـگران قـرار
گیرد و خسمتی به جامعه علمی و فرهنگی کشور باشس.
وضعیت فرهنگی

برخی محققان و مسئوالن جهت ارائه دلیل پذیرش قطعنامه بر عامل فرهنگی تکیه کردهانس و دراین-
باره مسعی بودنس که حضور نیرو در جبههها کم رنگ شسه بود؛ در ایـن بـاره آقـای هاشـمی در سـال
 2365پیش اش عملیات «کربالی  »5اظهار میدارد که:
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وضع جنگ اآلن به جایی رسیسه است که هر محاسبهای نشان میدهس مـا بایـس هـر چـه شودتـر
جنگ را به پایان برسانیم .ردرودیان)214 :2397 ،
همچنین آقای خاتمی معاون تبلیغات و روابط عمومی وقت بیان میکنس «مردم خسته شـسهانـس و
دیگر تمایلی به جبههها نسارنس!» رخبرگزاری فارس )2371 / 5 / 1 ،این ادبیات در نوشتههای شیـادی
آمسه است .اکثر کتابهایی که در خصوص مسئله جنگ نوشته شـسه اسـت اشجملـه خـاطرات آقـای
هاشمی ،خاطرات آقای محسن رضایی و خاطرات سایر مسـئولین و محققـین ،بـه وفـور ایـن مسـئله
نمایان است.
مسئولین با چنین اظهار نظراتی نتیجه میگرفتنس که بایـس سیاسـتی اتخـاذ کـرد کـه بـه «صـلح
شرافتمنسانه» منتهی گردد .در واقع مسئوالن به جای اینکه فکری در ایجاد و نشر فرهنـگ مقاومـت
نماینس و اش این طریق خط مقسم جبهه را تقویت نماینس به دنبال این بودنس تا عـسم اسـتقبال مـردم اش
جبههها را دستاویزی برای خاتمه جنگ قرار دهنس .افزون بر این بایس اذعـان داشـت ،برفـرض چنـین
ادعایی ،بایس گفت عامل نرفتن و خستگی رشمنسگان و طرح چنین مطالبی اش سوی برخی اش مسـئولین
بود .دراینباره سردار حسین همسانیان میگویس:
یکی ای ب رگترین اشتبااات این بود ه فرمان ه جن
عملیات ربالی  8ای پایا ،جنی
نیایی به ادامه جن

« عای ااشمی» بشی ای

سیان گفی و ریمنی گا ،احسیاس ردنی

نیس ز در نتیجه چنین تفکر و تًمیمی به جبهیهایا نیی

سراییر ش ه بود ه منجر به تضشیف جبههاا گردیی ز خبیر اینکیه مییخیواای
مرا ره نی و جن

را تمام نی به جبههاا رسی و روحییه ریمنی گا ،را بیه

ا ریا ز (حسینی می م مهر)38 :3191

عالوه بر این ،باتوجه به اذعان خود آقای هاشمی رفسنجانی ،حضرت امام ،تمایلی به مطرح شسن
موضوع آتش ب  ،صلح و پایان جنگ نساشتنس؛ چراکه باعث دلسردی نیروها در جبهه میگردیس و بـا
توجه به اینکه آقای خامنه ای و حاج احمس آقا ،اطالع دادنس که حضرت امـام دسـتور دادهانـس در نمـاش
جمعه اعالم شود سیاستی جز تنبیه متجاوش در پیش نساریم ،رهاشمی رفسـنجانی )172 :2327 ،آقـای
هاشمی مکررا اش آتش ب

و صلح سخن به میان آورد و به دنبال تـالش بـرای پایـاندادن جنـگ اش

طریق مذاکرات سیاسی برآمس.
در ادامه ابراش ناتوانی برای ادامه جنگ ،رجال سیاسی و مسئوالن تبلیغات جنگ نیز بارها خـسمت
حضرت امام نامه نوشتنس و اش ضعف نیروی انسانی عالوه بر نبـود امکانـات بـرای نیروهـای موجـود،
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سخن گفتنس .درنتیجه چنین برداشتها و نگاههای مأیوسانه به ادامه جنگ بود که منجر به فشـار بـر
نظام و پذیرش قطعنامه اش سوی رهبر انقالب گردیس .حضرت امام در نطقی نرفتن مردم به جبههها را
سخن مسوالن میدانس و میفرمایس:
مسئوالن سیاسی میگوینس مردم فهمیسهانس پیروشی سریعی به دست نمیآیس شوق رفتن به جبهه
در آنها کم شسه است .رروشنامه ایران)2327 / 4 / 19 :
حضرت امام در مقابل چنین سخنانی بر نیروی ایمان تاکیس میکنس و معتقس است بـا تنهـا ایمـان
میشود برای اسالم فساکاری کرد ایمان است که در جبههها ،این عزیزان ،تا حـس شـهادت فـساکاری
میکننس ،اگر این ایمان و تعهس به اسالم حفظ شود هرگز آسیب نخواهیس دیـس .ایشـان عامـل اصـلی
نارسایی در خسمات به رشمنسگان را ضعف و خستگی مسئوالن دانست .بر این اساس فرمودنس:
این رویاا بای تالق نی تا تحولی عظی در تمیامی مسیایلی یه مربیو بیه
جن

اس به وجود وری ز بای امه بیرای جنایی تمیام عییار علییه مریکیا و

اانابب به سوی جبهه رو نی «امروی تردی به ایر شیکلی خیانی بیه اسیالم
اس » غفل ای مسایل جن

خیان به رسول اهلل اسی ز ایینجانی جیا،

ناعابل خود را به ریمن گا ،احنهاای نبرد تیی ی میینمیای ز (امیام خمینیی
)99/43 :3175

حضرت امام در نامه تاریخی خود ،به صورت کامالم شفاف ابراش ناتوانی دولت در تأمین نیاش جبهه-
ها و خواستههای فرمانسه سپاه و اعالم مسئول تبلیغات جنگ در کاهش «شـوق رفـتن بـه جبهـه»را
دلیل اصلی پذیرش جام شهر مطرح میکننس .رامام خمینی)42 - 416/12 :2392 ،
بایس اذعان داشت نقطه مقابل انسیشه کالسیک بر محوریت ابـزار و امکانـات در جنـگ ،انسیشـه
نوین انقالبی بود که برپایه ایمان و مقاومـت قـرار داشـت و در عملیـاتهـای عظیمـی بـه موفقیـت
نیزرسیسه بود در واقع چون مسئولین نتوانستنس بر اسـاس نـرم افـزار عملکـرد الهـی تفکـر کننـس بـه
محاسبات و کارشناسی مادی روی آوردنس .در نتیجه منجر شس احساس ضعف شود .در ایـن خصـوص
حضرت امام ضمن تاکیس بر اینکه محوریت مقسورات انسانی هرگز در محاسبه انسیشه دفـاعی مـادی
جای نمیگیرد ،معتقس است جریان معنویتی که بر محور کلمه حق شکل میگیـرد و ظرفیـتهـایی را
ایجاد میساشد در تغییر مواشنه قسرت ،شناسایی نمیشود .ایشان میفرماینس:
اشتبااات در امین اس

ه خیال می نن ییادی جمشی و ییادی اسلحه ار

انجام میدا و نمیدانن این چی ی ه ار را انجام میدا بایوی عیوی افیراد
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با بایوا ،عوی عل منمئن و عل متوجیه بیه خی ای تبیار

تشالی و عگق به شهادت و عگیق بیه لییا،اهلل اینهاسی

و

یه پییرویی میی وردز

پیییرویی را شمگیییر نمییی ورد پیییرویی را خییو ،مییی ورد پیییرویی را افییراد و
جمشی اای ییادی نمی ورد پیرویی را ع رت ایما ،میی وردز (امیام خمینیی
)91/39 :3175

اش دستاوردهای جنگ تحمیلی که رمز پیروشی آن محسوب میشود ،پرورش نیـروی انسـانی بـر
محور ایمان به خسای متعال بود.
اسماعیل کوثری اش فرمانسهان سپاه در جنگ تحمیلی درباره جنگ میگویس:
فرمان اا ،و ریمن گا ،درخواس می ردن

یه ویییرا ،و مسیئوال ،در جبهیه

حضور پی ا نن و باعث تیوی روحیه ریمن گا ،شون ز اما نه تنها امکانیات بیه
ایچ وجه اضافه نگ بلکه وعتی دول بیه ظیاار در سیتاد یل عیوا مسیئولی
گرف

موج پریرق عنشنامه ش و جام یایر را بیه حضیرت امیام نوشیان ن ز

(خبرگ ار فارس)3194 / 18 / 4 :
وضعیت اقتصادی

مهمترین نکتهای که برخی مسئوالن سیاسی – اقتصادی به ریاست میرحسین موسوی دنبـال مـی-
کردنس ،نامناسب جلوهدادن شرایط جنگ و اقتصاد کشور بود .چنین ادبیاتی در نوشتههای پژوهشگران
به وفور مشاهسه میگردد .محققین ضمن ارائه آمار اقتصادی اش دهه نخست نظام جمهـوری اسـالمی
اذعان داشتنس که وضعیت اقتصادی وخیم بوده و کشور با چالش مواجهه شسه بود؛ البته درباره اوضـاع
اقتصادی سالهای پایانی جنگ ،تحلیلها و آمارهای بسیار بسی وجود دارد ،اما آیا به راستی گـزارش
نخست وشیر به امام درباره عسم تأمین مالی جنگ صحیح و منطبق بر واقعیت بوده است؟ این مسـئله
نیاش به بررسی دارد .البته این نکته را نیز بایس در نظر داشت که شواهس تاریخی نشان میدهس در سال
پایانی جنگ ،دولت دست به هر عملی میشنس تا اش ادامه جنگ جلوگیری کنس .بر این اسـاس تـالش-
های بسیاری اش سوی برخی مسئولین در پایان دادن به جنگ صورت میگیرد.
بایس دانست که نظام جمهوری اسالمی ایران در بسو تاسی

با مشـکالت ضـس انقـالب و سـپ

تهاجم عراق روبرو شس که بسیهی است با نابسامانی اقتصادی مواجه گردد .کسی این را منکر نیسـت؛
بلکه موضوع این است که وقتی چنسین سال با چنین وضعیتی کشور اداره میگردد مشخص میشـود
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سخن اش نبود بودجه و  ...مشکل اصلی نیست؛ بلکه «افول انسیشه مقاومت» در مسـئوالن اسـت کـه
آنها را به سمت «صلح به اصطالح شرافتمنسانه!» سوق داده اسـت .در ایـن خصـوص آقـای روغنـی
شنجانی «وشیر برنامه وبودجه دولت میرحسین موسوی» میگویس در سال  2369میرحسین موسـوی اش
وی خواسته است تا نامهای برای حضرت امام بنویسس و عسم تـوان تـأمین مـالی جبهـههـا را عنـوان
نمایس .رمهرپور )21 :2372 / 19 / 2 ،ایشان در مصاحبهای میگویس:
در جریا ،پریرق عنشنامه  895نامه ای به امیام نوشیت
جن

یه در پاییا،داد ،بیه

تدایرگرار بود و امام با این است الل ه دسیتااه برنامیه ریی ی گیور بیه

عنوا ،ارشناس اعالم می ن منابع مورد نیای بیرای ادامیه جنی
ممکن رسی ه اس

جن

بیه حی اعل

را متوعف ردن ز (فًلنامه حضیور یمسیتا:3157 ،

)99

این در حالی است که محمسجواد ایروانی «وشیر اقتصاد دولت موسوی» ضـمن اذعـان بـه اینکـه
درآمس نفتی در سالهای  2363تا  2365تقلیل یافته ،معتقس است که حوشه اقتصاد هیچگاه مانع اش ادامه
جنگ نبود و ما اش نظر اقتصادی توان اداره جنگ را داشتیم و بخش اقتصادی هیچگاه موجب اخـتالل
در دفاع اش کشور نشس .رویژهنامه روشنامه ایران)15 :2327 ،
آقای هاشمی رفسنجانی مسائل مربوط به ماههای منتهی بـه پـذیرش قطعنامـه را در خـاطراتش
اینگونه مینویسس:
وضع اعتًادی ما ب ش ه بود و دنیا تًمی گرفته بیود بی و ،رعایی
جن

مییررات

اجایه ب ا ا ام ار اری می خواای انجیام دای ز میا ناراشیتی ایین

شرایط حاد به وجود بیای و با پریرق عنشنامه و تحمیل شرایط ما جن

را به

پایا ،رسان ی ز (روینامه ایرا)3159 / 2 / 47 ،

همچنین آقای هاشمی می گویس دولت رسـمام نامـه نوشـت بـه امـام ،یعنـی وشرای برنامـهریـزی
اقتصادی کشور ،نامه نوشتنس به امام که دیگر نمیتوانیم اش لحاظ اقتصادی جنگ را پشـتیبانی کنـیم.
سپاه هم نامهای به امام نوشت که اگر میخواهیس ما بجنگیم و عملیات موفق داشته باشـیم نیاشهـای
ما را تأمین کنیس .رسجاده آتش ،مرداد )2392
آقای نخست وشیر و وشیر دارایی در گزارش خود به امام میگوینس کشور توان تأمین هزینـههـای
جنگ را نسارد؛ حتی اش خط قرمز هم فراتر رفتهایم .رهاشمی رفسـنجانی )45 :2371 ،البتـه اش کسـانی
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که در دوران جنگ تحمیلی نقش عمسهای در ممانعت دولت اش حمایت همهجانبـه اش جبهـههـا بـاشی
میکرد ،مهنسس بهزاد نبوی «وشیر صنایع سنگین» و در اصل مغز منفصل دولت میرحسین موسـوی
بود.
اسماعیل کوثری اش فرمانسهان سپاه در جنگ تحمیلی ،درباره تأمین هزینههـای جنـگ اش سـوی
دولت میگویس:
رئیس ستاد عای موسوی میگف  :پول ن اری مشاون پگیتیبانی و لجسیتی
یشنی عای به اد نبوی مییگفی  :امکانیات نی اری مشاونی تبلیویات و روابیط
عمومی یشنی عای خاتمی میگف  :مردم خسته شی ه انی و دیایر تمیایلی بیه
جبههاا ن ارن ! نهتنها مگکلی را حل نکردن بلکه امین اظهارنظراا باعیث شی
امام عنشنامه را بپریرد و جام یار را بنوش ز (خبرگ اری فارس)3194/8/4 :

چنین اظهار نظراتی حاکی اش بکارگیری تمام امکانات جهـت ایجـاد جبهـهای در مقابـل دیـسگاه
مقاومت بود این جریان با نوشتن نامههایی اش سوی مسئولین مختلف بسنبال تلقـین ایـسه «پایـان بـه
اصطالح عادالنه جنگ» بودنس.
آنچه در تاریخنگاری پ

اش قبول قطعنامه در نوشتههای محققین به جامعه عرضه گردیس روایتـی

بود که این جریان اش مسائل اقتصادی بیان کرده بودنـس .در ایـن خصـوص کتـابهـا و نوشـتههـای
بسیاری در راستای توجیه قبول قطعنامه به لحاظ بحرانهـای اقتصـادی سـالهـای 2369 - 2365
تزریق گردیس .اشجمله این کتابها میتوان به نوشته کامران مفیـس بـا عنـوان «پیامـسهای اقتصـادی
جنگ ایران و عراق» رر ،..مفیس ،و نوشته فرهاد دژپسنس و حمیسرضا رئوفی با عنوان «اقتصاد ایـران
در دوران جنگ تحمیلی» رر ،..دژپسنس )2329 ،اشاره کرد؛ البته خاطرات مسئولین نیز در پـیشبـرد
چنین نگرشی در خط مقسم قرار دارنس.
نکته قابل توجه این است که بر اساس آمار ارائه شسه توسط خود دولت اش سـال  2357تـا ،2369
میانگین ساالنه سهم امور دفاعی در کل هزینه های دولت ایران ،برابر  21درصس بوده است .اختصاص
فقط  21درصس درآمس ارشی کشور برای جنگ ،اش سوی دولت موسوی در حالی صورت گرفته بود کـه
امام بارها در سخنانشان «جنگ را در رأس امور کشور خوانسه بودنس ».رامام خمینی)312/29 :2392 ،
این امر مسلم است که وقتی جنگی رخ میدهس بسیج همگانی منابع و عوامل اقتصادی بایس برای
تامین نیاشهای جنگ صورت گیرد .با این وجود شاهس هستیم دولت تنها مقساری ناچیز را در ایـن امـر
هزینه نموده است و شمانی که سیاست مسئولین مبنی بر «جنگ تا یک پیروشی» ناکارآمس مـیگـردد؛
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دولت احساس هسررفت منابع میکنس؛ در نتیجه بسنبال حفظ نظام اقتصادی و جلوگیری اش نارضـایتی
عمومی میرود ،اشاینرو نارساییها در مسیریت جنگ بروش میکنـس .در ایـن خصـوص آقـای محسـن
رضایی معتقس است:
ل ا ینهاای اریی جن

 44میلیارد دالر بیگیتر نبیوده سیی غییر ای ایین

نمیتوان جواب ما را ب ا ز ایرا ،در سال  3194فییط  48میلییارد دالر در می
نفتی داشته درحالی ه ار سالی ای جن

تنها متیر ای 1میلییارد دالر ای یل

ا ینهاای اریی گور را مًرف رده یشنی ای حی ود 311میلییارد دالر در می
اریی  5ساله گور فیط  44میلیارد دالر خرج جن

ش ه و این یشنی متر ای

 41درا و با  51درا دیار گور اداره میش ز (رضایی )349 :3191

در مسیریت اقتصاد جنگ و پشتیبانی جبههها ،ضعفها کـامال مشـهود بـود و نخسـت وشیـر بـه
صراحت اعالم میکرد نمیتوانس جنگ را اداره کنس .به نظر میرسس چون موتور محر .دولـت ،عامـل
اقتصادی است .این جریان بسیار بر نابسامانی و افول قسرت اقتصـادی کشـور تاکیـس مـیکننـس و بـه
گونهای وضعیت اقتصادی را تشریح میکنس که نظام جمهـوری اسـالمی بـه لحـاظ اقتصـادی دوران
احتضار را طی میکنس؛ البته در اینگونه بیانات و گزارشات نوعی «تهسیس پنهان» نیـز وجـود دارد؛ بـه
گونهای که ادامه جنگ منجر به عبور نظام جمهوری اسالمی اش خط قرمز خواهـس شـس .ایـن جریـان
برای مقصود خود دست به ایجاد جبههای شدنس و نامههایی اش سوی مراکز مختلفی بـه حضـرت امـام
نوشته شس تا اینگونه تلقین نماینس که جنگ تمام ارکان کشور را مختل کرده است.
وضعیت سیاسی

دالیل سیاسی درحوشه جنگ تحمیلی اش اهمیت بسیاری برخـوردار اسـت .اگرچـه ،دالیـل اقتصـادی،
نظامی و فرهنگی و مالحظات دیگر نیز در پذیرش قطعنامه مزبور نقش داشتنس ،اما به نظـر مـیرسـس
دالیل سیاسی وجه غالب این رونس محسوب میشود .هرچنس تاکنون مسئوالن رسمی کشـور ،دالیـل
سیاسی پذیرش قطعنامه را به صورت رسمی و روشن اعالم نکردهانس ،امـا اش محتـوای اظهـارات آنهـا
می توان استنباط کرد که تحوالت بینالمللی و منطقهای نیز اش جمله دالیـل پـذیرش قطعنامـه بـوده
است .دالیل سیاسی به دو بخش تقسیم میگردنس دالیل سیاسی داخلی و دالیل سیاست خـارجی؛ در
کتابهای بسیاری که در این تحقیق نام برده شسهانس این دالیل مطرح شسهانس .اشجملـه کتـابهـایی
که به تحوالت بین المللی پرداخته است کتاب «تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عـراق علیـه جمهـوری
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اسالمی ایران» ،کتاب «تحوالت سیاسـی  -نظـامی اش تابسـتان  2362تـا فـروردین  ،»2369کتـاب
«شورای امنیت و جنگ تحمیلی عـراق علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران» نوشـته «عبـاس هـسایتی
خمینی» که نویسنسه تالش دارد عملکرد شورای امنیت را در برخورد با ایران و عراق ،عادالنـه جلـوه
دهس .به گونهای که در اعمال سیاست ،شورای امنیت تواشن را رعایت کرده است و اگر روش شـورای
امنیت با ایران خصمانه شسه بخاطر عملکرد رهبران انقالب در مواجهه با بیانیههای ایـن شـورا بـوده
است.رر ،..هسایتی خمینی)2391 ،
در حوشه سیاست داخلی ،کتب و سخنرانیهای شیـادی در خـور توجـه اسـت اکثـر فرمانـسهان و
مسئولین در خاطراتشان اش وضعیت متشنج آن شمان سخن گفتهانس اش جمله کتاب «جنـگ بـه روایـت
فرمانسه» ،رر ،..رضایی« )2371 ،پایان جنگ ،آغاش باشساشی» و دیگر نوشتهها کـه بـه تمـام دالیـل
ختم جنگ پرداختهانس ،هرچنس که به نوعی در این کتابها نویسنسه خود را تبرئه کـرده و بـه گونـهای
جنگ را روایت میکنس که چاره ای جز پذیرش قطعنامـه نـسارد .بایـس خاطرنشـان سـاخت تمـام ایـن
فعالیتها و روایتها در راستای تئوریساشی برای موجه جلوه دادن قطعنامه است.
اشجمله وقایعی که در این شمان اتفاق افتاد میتوان به جریان میرحسین اشاره کرد .آقای هاشمی
میگویس در دو ماه آخر جنگ بنا به تصویب شورای عالی دفاع ،آقای موسوی به عنوان «ریی

سـتاد

فرمانسهی کل قوا» مسئولیت اداره جنگ را به صورت مستقیم برعهسه گرفته بود:
ش
تمر

عای محسن رضایی شماانی ای سپاه م ن ز درباره اعی امات ج یی بیرای
امور جن

و تر ی

ستاد فرمان ای عیوا میرا ره شی ز پیگینهاد ردنی

ناس وییر میرحسین موسوی رییس ستاد شود ه امکانات دول پگتوانه ار
شودز (ااشمی رفسنجانی )322 :3191

قبل اش پذیرش قطعنامه ،به پیشنهاد میرحسین اش سوی آقای هاشمی« ،سیسمحمس خاتمی» وشیـر
وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان «مسئول تبلیغات جنگ» و بهزاد نبـوی وشیـر وقـت صـنایع
سنگین به عنوان «مسئول لجستیک ستاد کل قوا» منصوب شسنس .ایـن انتصـابهـا در سـال پایـانی
جنگ انجام شس .چنین مهرههایی بی تردیس جهـت تکمیـل فراینـس اعمـال سیاسـت صـلح و پـذیرش
قطعنامه بکار گرفته شسه بودنس .الشم به ذکر است که آقای هاشمی رفسنجانی ،محسن رضایی و علی
شمخانی در حالی آقای موسوی را مناسبترین فرد برای ریاست فرمانسهی کل قوا اعالم میکننس که
همشمان اش مقام نخست وشیری استعفا کرده بود و عراق نیز فاو ،جزایر مجنـون ،مهـران و شـلمچه را
اشغال کرده ،در حال پیشروی بود .چنین تصمیمی جز ایجاد تضعیف در رونس مسیریت جنگ ثمـرهای
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دیگر نساشت .در این رابطه اسساهلل بیات شنجانی اش طرفساران موسوی در مجل

میگویس:

با امراای عای ااشمی موفق شی ی عیای میرحسیین موسیوی را بیه عنیوا،
رییس ستاد جن

مشرفی نی ززز پسای  ،شیخ عب اهلل نوری «مسیئول برنامیه

ستاد» و عای خاتمی «مسئول ستاد تبلیوات» ش ن ززز ای ،پس فضا بیه رامیی
به سم

پریرق عنشنامه رف ز به امین دلیل من مشتی م مهن س موسیوی و

عای ااشمی (به عنوا ،جانگین فرمان ای ل عوا) در اتمام جن

نیب مؤاری

داشتن ز (سانور )3159 / 34 / 34

در واقع انتصاب موسوی به عنوان ریی

ستاد کل قوا اش سوی هاشمی برای پایان دادن به جنگ

و پذیرش قطعنامه بوده است.
جالل السین فارسی درباره ماجرای استعفای موسوی اش نخست وشیری میگویس:
در دورا ،ناس

وییری موسوی ا یمانی ه امام راحل عنشنامه را پریرفتنی

میرحسین با داد ،استشفا مافی ش تا اینگونه در جامشه الیا نی مین موافیق
عنشنامه نبودم و در افکار عمومی ای خودق عهرما ،بسایدز (فارسیی / 34 / 31
)3155

مسئله داخلی دیگر ،موضوع انتخابات مجل

است .در این دوران جریانهای سیاسـی ،بـه جـای

اینکه جنگ را در راس امور قرار دهس تالش دارنس با دستاویز قرار دادن جنگ ،گروه مقابل را اش میسان
رقابت بیرون راننس .چنین رفتار سیاسی آنچنان فضای جامعه را ملتهب ساخت که حضرت امام ،ضمن
هشسارهایی نسبت به دور ساختن مردم اش صحنههای انقالب ،خاطرنشـان مـیسـاشد «درنـگ امـروش
فردای اسارت باری را به دنبال دارد ».رامام خمینی)21/12 :2392 ،
وضعیت نظامی

در نوشتههای شیادی در مورد تاریخ جنگ تحمیلی ،اهتمام خاصی بر نامناسببـودن وضـعیت نظـامی
ایران شسه است؛ اشجمله کتابها در این خصوص میتوان به کتاب «نگاهی بـه هشـت سـال جنـگ
تبلیغاتی» نوشته مرتضی منطقی؛ «سیری در جنگ ایران و عـراق» و کتـاب «اش خرمشـهر تـا فـاو»
نوشته محمس درودیان؛ «سوداگری مرگ» اش احمس تسین و  ...اشـاره کـرد .مـواردی کـه محققـین در
نوشتههایشان بر آن تاکیس ورشیسهانس میتوان به این موارد اشاره کـرد؛ اینکـه در اواخـر جنـگ ذخـایر
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تسلیحاتی ایران تمام شسه بود ،هواپیماها نیاش به قطعات اسـتراتژیک داشـتنس کـه بخـاطر تحـریم در
دسترس نبود .در سوی دیگر ،عراق اش کشورهایی چون شوروی ،فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،ایتالیـا و ...
تسلیحات مسرن با حمایت مالی ارتجاع عرب منطقه ،خریساری کرده بود .بنابر ایـن کشـور در جنگـی
نابرابر اش لحاظ تسلیحاتی قرار گرفت .در راستای این فعالیتهـا ،فشـارهای سیاسـی و حمایـتهـای
جهانی اش عراق نیز وضعیت کشور را وخیم نموده بود؛ آقای هاشمی رفسنجانی درباره این موضـوع در
خاطراتاش بر این مسئله تاکیس دارد که جبههها با کمبود تسلیحات روبـرو شـسنس .همچنـین ایشـان
معتقس است امکانات عراق برای حمله به شهرها یکی اش عوامل مهم ختم جنگ بود .رسفیری:2392 ،
)217
محسن رضایی نیز در نامه خود بیان کرد:
تا  8سال دیار ما ایچ پیرویی ن اری ممکن اس در ایورت داشیتن وسیایلی
ه در طول  8سال به دس می وری ع رت عملیات انه امی یا میابله به مثیل
را داشته باشیی و بشی ای پاییا ،سیال  3173اگیر میا دارای  181تیی پییاده
و48ای ار  811تانی

 1ای ار اواپیمیای جنایی و 111الیی یوپتر و عی رت

ساختن می ار عابل توجهی سال داشته باشی مییتیوا ،گفی بیه امیی خی ا
بتوانی عملیات فن ی داشته باشی ز

حضرت امام با مبنای چنین تفکری برخورد میکنس و میفرماینس:
اشتبااگا ،در امین اس

ه خیال می نن ییادی جمشی و یییادی اسیلحه

ار را انجام میدا و نمی دانن

ه این چی ی ه ار را انجام میدای ززز علی

منمئن و عل متوجه به خ ای تبار
لیا،اهلل اینااس

وتشالی و عگق بیه شیهادت و عگیق بیه

ه پیرویی می ورد پیرویی را شمگییر نمیی ورد پییرویی را

افراد و جمشی اای یییاد نمیی ورد پییرویی را عی رت ایمیا ،میی وردز ( امیام
خمینی )91/39 :3175

در خصوص بحران وضعیت نظامی ،کتاب بسیار است؛ اما پژوهشی منسجم در مورد دستاوردهای
نظامی و تسلیحاتی ایران در دوره هشت سال دفاع مقسس صورت نگرفته است .بیشک تجربهای که
در این دوران بسست آمس جهت ایجاد امنیت مـرشی بسـیار کارآمـس بـود .در ایـن دوره سـاخت انـواع
موشکها بوسیله مهنسسی معکوس توسط آقای تهرانی مقسم ،ساخت پهباد و دیگر تسلیحات نظامی؛
ایجاد توانایی طرحریزی عملیاتها و توسعه دانش نظامی اش جمله مسائلی هسـتنس کـه کمتـر بـه آن
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پرداخته شسه است .البته این بسان معنا نیست که خواسته باشیم ضعف نظامی ایران نسبت به عراق را
انکار کنیم؛ بلکه مقصود اش پرداختن به این موضوع ،بسان جهت است که برخی مسئولین جنگ در آن
برهه اش شمان ،ضعف کشور در تسلیحات و وضعیت نظامی را توجیهی جهت اعمـال سیاسـت «صـلح
شرافتمنسانه» خود ،در برابر انسیشه مقاومت قرار دادنس .بایس اذعان داشت چنین ادبیـاتی کـه ایـران در
شمان پذیرش قطعنامه در وضعیت نامناسب نظامی قرار داشت ،در نوشتههای محققین به وفور قابـل
مشاهسه است .در حالی که آقای محسن رفیق دوست وشیر سپاه در دوران جنگ در مصاحبهای مـی-
گویس« :شمانی که قطعنامه را پذیرفتیم ،در بهترین شـرایط عدـسه و عهـسه بـودیم ».رشـاکر/ 13 / 12 ،
)66 :2371
اش دستاوردهای مهم نظامی شکلگیری قسرت دفاعی جسیس است .تشکیل سپاه و بسـیج در کنـار
ارتش ،قسرت باشدارنسگی و دفاعی نظام جمهوری اسـالمی را چنـس برابـر سـاخت ،البتـه در آن دوران
ناراحتیهایی جهت قسرتگیری سپاه بوده است .آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتش مینویسس:
بش ای جلسه مجلس عای د تر روحانی م و راجع به جن

و مگکل ارتیب و

سپاه و مهن سی ریمی بحث ش عای روحانی نارا ،توسشه طلبی سیپاه اسی ز
(ااشمی رفسنجانی )331 :3155

آقای هاشمی در خاطراتش اذعان دارد به اینکه با دکتر روحانی در جهت ادغام نیروهـای شمینـی
ارتش و سپاه مذاکره صورت گرفت و به وحست نظر رسیسهانس! رهاشمی رفسنجانی )144 :2371 ،بایس
خاطرنشان ساخت کسانی که اش تشکیل نیروهای سه گانه سپاه ناراضی بودنس اش آن به «توسعه طلبـی
سپاه» تعبیر می کردنس و قصس داشتنس به هر ترتیبی سپاه را محسود ساشنس که با مطـرح سـاختن بحـث
«مواشی کاری در نیروهای مسلح و جلوگیری اش هسررفتن منابع و امکانات» ،طرح ادغام ارتش و سپاه
را ارائه کردنس تا در این پوشش بتواننس کم کم سپاه را اش عرصه کشور عمالم حذف ساشنس.
حسین عالئی فرمانسه وقت نیروی دریایی در تاریخ  12آبان  2366میگویـس «شمـانی کـه سـپاه
درصسد توسعه تیپ و لشکر برآمس برخی گفتنس با کسام مصوبه قانونی و با اجاشه چه مرجعی به این امر
مبادرت میورشیس ».اینها به دنبال ایجاد اختالف بین نیروهای نظامی بودنس تا بتواننـس اش ایـن طریـق،
کارآمسی نیروی نظامی را خسشهدار ساشنس و به هسفشان برسنس .این در حالی است که حضرت امام در
تاریخ  16شهریور  2364طی فرمانی به سپاه پاسساران دستور میدهنس که سه نیروی شمینی ،هوایی و
دریایی را راهانساشی کننس.
افزون بر ممانعت اش فعالیت نهادهای انقالبی ،برخی مسئولین جهـت رسـیسن بـه مقصودشـان اش
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برخی فرمانسهان نیز تقاضا داشتنس نزد حضرت امام برونس و اش ناتوانی مقاومت در برابر دشـمن سـخن
بگوبنس آقای محسن رضایی در مصاحبه با راویان جنگ میگویس بعضام اش ما خواسته میشـس کـه اگـر
توانایی جنگ را نساریم برویم به امام بگوییم که نمیتوانیم بجنگیم .این ایسه و آرشوی کسانی بود که
احساس میکردنس واقعام نمیشود جنگیس .ررضایی ،مرداد  )41 :2325ایشان در مورد عملیات والفجر 2
میگویس آقایان که در کمک نمودن تردیس داشتنس میآمسنس میگفتنس «شما اگـر نمـیتوانیـس بجنگیـس
برویس بگوییس نمیتوانیم بجنگیم شما که میگوییس این مشکالت هست امکانات نیست خب برویس بـه
امام بگوییس نمیتوانیم بجنگیم ».ردرودیان)262 :2321 ،
آقای هاشمی در قرارگاه خاتم االنبیا در جمع فرمانسهان سپاه اظهار میدارد:
شما اگر اآل ،نمیتوانی عملیات نی بای بروی به امام باوئی میا نمییتیوانی
بجنای یشنی رسما مردانه ع م برداری ز امهتا ،امضا نیی
عراق جنای امام بنگینن ما بنگینی فکر نی

ه چه بای

را ه نمیشود ززز (ایگا ،جمله را تمام نمی ن ) ما ی

یه نمییشیود بیا
رد خیر مملکی

مملک داریی میردم را

ان اختی به دردسر امینجور ه نمیشود چیی بکنیی ز (ااشیمی رفسینجانی
)898 :3155

این بیان ،مشخص میساشد دلیل اینکه دولت بودجه و امکانات کـافی در اختیـار رشمنـسگان قـرار
نمیداد به این جهت بوده که با تحت فشار قرار دادن فرمانسهان ،آنها را وادار ساشد تا نـزد حضـرت
امام برونس و سخن اش صلح بزننس و آنگاه این آقایان ،طرح خود را در هماهنگی نظـر حضـرت امـام بـا
دیــسگاه سیاســیون و نظامیــان کشــور در تئــوریزه کــردن و عملیــاتی نمــودن «صــلح بــه اصــطالح
شرافتمنسانه» به اجرا در آورنس .دراینباره خود آقای محسن رضایی اذعان دارد که:
سیست به دنبال این میگردد تا ااب
دنبال این میگردد ه ااب

ن جن

ن

ه نمییشیود جنایی ز سیسیت بیه

بینتیجه اس ز (درودیا)489 :3154 ،

در واقع همان تئوریزه ساختن فراینس قبول قطعنامه است که ایشان اینگونه بیان میکنس.
بایس اذعان داشت کسی منکر آن نیست کشوری کـه هشـت سـال جنگیـسه ،اش لحـاظ اقتصـادی
بودجه بسیاری هزینه کرده است و همچنین جنگیسن در شرایطی که کشور در تحریم تسلیحاتی قرار
دارد با توجه به نابرابری ابزار جنگی ،مقاومت بسیار دشوار است .همچنین توجه بر فشـارهای فزاینـسه
دولتهای استعماگر غرب و شرق به کشور ،چه به لحاظ سیاسی و چه به لحـاظ اقتصـادی و چـه بـه
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لحاظ نظامی وجود دارد؛ اما سخن در این است که اینگونه تهاجمات در طول جنگ تحمیلی ،همواره
اش ابتسا وجود داشته است؛ حتی در اوائل جنگ ،عالوه بر چنین فشارهای فزاینسه بـر نظـام ،کشـور بـا
مسائلی چون ،تجزیهطلبی و مبارشه با جریانهـا و سـاشمان هـایی کـه بـه مبـارشه مسـلحانه بـا نظـام
جمهوری اسالمی برخاسته بودنس مواجه بود .با این حال در جنگ تحمیلی در برابر کشـورهای شورگـو
مقاومت نمود و به پیروشیهایی در عرصه نبرد دست یافت .بنابراین نمیتوان باور نمود قبول قطعنامه
 572بخاطر تشسیس فشارهای عراق و متحسانش علیه ایران بوده است .همچنـین نمـیتـوان پـذیرفت
قبول قطعنامه بخاطر مشکالت اقتصادی و یا عسم استقبال مردم اش جبههها بوده باشس.
بلکه آنچه منجر شس ایران برای پایاندادن به جنگ واکنش مثبت نشان دهس ،متـأثر اش مـأیوس-
شسن اش رسیسن به آرمانهای انقالبی بود .بر همین اساس ،آقای هاشمی اظهار داشـت اگـر بغـساد را
هم بگیریم با بمب اتم به ما حمله خواهنس کرد .در واقع این تصور ایجاد شسه بود که امکـان پیـروشی
نظامی بر عراق ضعیف است؛ حتی اگر حاصل شود دنیا ایـن پیـروشی را بـه رسـمیت نمـیشناسـس و
واکنش نشان خواهس داد.
آقای هاشمی درباره گفتگو با امام و در ضرورت برقراری آتش بـ

اسـتسالل مـیآورد کـه :اوالم

آمریکا نمی گذارد ما بر عراق پیروش شویم؛ ثانیام اگر جنگ ادامه یابس پیشرفتی نخواهیم داشـت و فقـط
کشتههای دو طرف افزایش مییابس رروشنامه همشهری )2321 / 9 / 2 ،درسـت همـان سـخنی کـه
لیبرالها وجریانهای مخالف انقالب اسالمی در ابتسای جنگ علیه نظام جمهوری اسالمی بکار می-
گرفتنس.

1

اجرای طرح صلح شرافتمندانه

با توجه به تحلیل مسئولین اش شرایط فرهنگی ،سیاسی ،نظـامی و اقتصـادی کشـور ،ضـرورت تغییـر
استراتژی جنگ و انتخاب گزینههای جسیس را میطلبیس .درهرصورت این اتفاق نظر وجود داشـت کـه
ادامه جنگ با چنین وضعیتی ،ممکن نخواهس بود .پیامـسهای تصـمیم بـه تغییـر اسـتراتژی در حـوشه
جنگ ،در عرصه سیاسی و نظامی اش سال  2365به تسریج آشکار شس.
این جریان برای اجرای صلح شرافتمنسانه و دست یافتن به اتمام جنگ فعالیتهای شیادی نمـود؛
البته این فعالیتها به گونهای رقم خوردهانس که خود مجریان صلح ،به عنوان قهرمان جنگ و نجات-
دهنسه کشور اش نابودی جلوه کردهانس.
 .2در این خصوص میتوان به کتاب باشیابی ارششها و انقالب ایران در دو حرکت اش باشرگان رجوع کرد.
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در این راستا در حوشه سیاست خارجی تغییرات جسیسی بـه وجـود آمـس کـه تـسریجام گزینـههـای
جسیسی را در این حوشه فرا روی تصمیم گیرنسگان قرار داد که به «سیاست درهای باش» مشهور شـس.
یکی اش پیامسهای چنین سیاستی شکلگیری روابط پنهانی و مذاکرات ایران و آمریکا بـود .ردرودیـان،
)221 - 297 :2397
اش دیگر اقسامات میتوان به نقلی اش آقای هاشمی اشاره کرد ایشان میگویس:
در مورد جن

یه بایی

جلسه ای گرفتی ز در  ،جلسه به این نتیجه رسیی ی

تب بس را بپریری به اورت دسته جمشی پیب امام رفتی ز خ م امیام یه
رسی ی موضوع را منر
دول

ردی امام نی عبال نامه عای محسن رضیایی و نامیه

را دی ه بودز ایگا ،ا مادگی داشتن لرا پیگینهاد میا را تائیی

ردنی ز

(سفیری )99 :3151

مسئولین تمام گذرگاههای رونس ادامه جنگ را کامال محاسبه کـرده و بـه مقابلـه بـا آن پرداختـه
بودنس تا ناکارآمسی آنها جلوه کنس و به این وسیله بتواننس صلح به اصطالح شرافتمنسانه را بـر حضـرت
امام تحمیل نماینس .روایت آقای هاشمی اش مالقاتش با امـام گویـای ایـن مطلـب هسـت .ایشـان در
خاطراتش مینویسس:
خ م امام رفتی وضع جبههاا نیرواا امکانات گور و وضع دشیمن را بیرای
امام تگریح ردی و دو راه بسیج نیرواا و امکانات برای جن
جن

را برای امام منر

برای ادامه جن

یا پریرق خیت

ردی ز ایگا ،راه اول را انتااب ردن ززز به امام گفت

فرمان اا ،ای ما امکانات و وسایلی می خواان

ه ما در شرایط

فشلی گور بودجه الیم را برای تهیه ،اا ن اری ز امیام گفتنی برویی ای میردم
مالیات بایری ز به ایگا ،گفت این ار را عبال ردهایی و دیایر گیرفتن مالییات
بیگتر ای مردم برای دول امکا ،ن ارد و می ا ، ،به ح ا ثر خود رسی ه اس !
امام گفتن خوب استیراض نی ز پیسایایین مسیئله بیه امیام گفیت نیروایای
مردمی به جبهه نمی ین ز امام گفتن من برای حل این مگکل بیه میردم حکی
جهاد می دا ز گفت در گور اری ن اری تا بشضیی نیایایای جنی

را ای خیارج

خری اری نی ز امام گفتن برای  ،راای پی ا نی ز بروی نفی پییب فیروق
نی ز (روینامه جمهوری اسالمی )3191 / 2 / 47

آقای هاشمی هر راهکاری که حضرت امام میدهس برای آن پاسخی ارائه میکنس .چنـین روایتـی

252



فًلنامه علمی ی پوواگی انیالب اسالمی س  7بهار  97ق 42

در حالی است که محسن رضایی میگویس اگر ما با استراتژی امام حرکت کرده بودیم جنگ به جـای
اینکه هشت سال طول بکشس کمتر اش پنج سال تمام میشس اما با فتحی بسیار بزرگتر که بـه سـقوط
صسام منجر میشس .اتفاقام همین استراتژی محافظهکارانه ادامه نبرد برای تحمیل صلح ،باعث شس کـه
ما نتوانیم جنگ را شودتر تمام کنیم و جنگ طوالنی شس .ررضایی ،خرداد)2397
این اقسامات و سایر فعالیتها ،اش جمله تشویق مسئوالن نظـام و فرمانـسهان بـه نوشـتن نامـه اش
ایجاد ضعف در ادامه رونس جنگ و بردن چنسین نامه به سوی امام ،جهت بـه کرسـی نشـانسن کـالم
خود ،حکایت اش حرکتی مهنسسی شسه ،جهت اعمال سیاست «صلح شرافتمنسانه» دارد.
قبول قطعنامه از سوی امام خمینی

متأسفانه مسئولینی که در چرخه مسیریت جنگ ایفای نقش مینمودنس رویسادها را بر مبنـای انسیشـه
امام محاسبه نمیکردنس .طبیعتام محاسبات این چنینی که با فرمول دانشهای فراگرفته اش دانشگاههای
غربی بود ،منجر به این شس که شاکله ذهنیشان اجاشه عبـور اش مـرش محاسباتشـان را نسهـس .اینگونـه
انسیشیسن کارشناسان در امر اداره جنگ ،علیرغم تسیّن آنها موجب شس بخشی اش کارشناسی جنـگ و
کشور با ایسههای حضرت امام پیش نرود و همین محاسبه و نگاه ناهمراه با انسیشه امام ،سبب شس تـا
ایشان که دو هفته قبل اش پذیرش قطعنامه  572تاکیس داشتنس «سسـتی در ادامـه جنـگ ،خیانـت بـه
رسول اهلل است» ،رضایت به پذیرش قطعنامه  572دهنس.
الشم است یادآوری شود جنگ در انسیشه دفاعی امام خمینی به عنوان ابزاری برای ایجاد بیساری
معنوی در کل جهان و ایجاد هویت اسالمی در دنیای اسالم و عالوه بر آن ،پرورش نیروهای انسانی
و ارتقاء انگیزهها اش سطح درگیری خرد به درگیریهای اساسی و بـین المللـی قـرار داشـت .حضـرت
امام اش طریق جنگ توانستنس هویت جسیس اجتماعی به ملت اسالمی ایـران ،حتـی بـر ملـتهـای
اسالمی جهان عطا کننس و سپ

این هویت اجتماعی جسیس را با هویت اجتماعی کفر درگیر ساشد .بـر

اساس چنین هسفی ،استراتژی حضرت امام ،ادامه جنگ تا پیروشی کامل بـر دشـمن بـود و هـیچگـاه
بسنبال پذیرش صلح نبودنس .چراکه ایشان جنگ تحمیلی را به صحنه درگیری با نظام استکبار تبـسیل
کرده بودنس .اش این رو پذیرش قطعنامه را پذیرش خواستههـای سـاشمانی مـیدانسـتنس کـه در جهـت
اهساف استکباری حرکت میکنس.
امام خمینی همیشه بر استراتژی غلبه خون بر شمشیر تکیه داشت اما شمـانی کـه تحلیـل بخـش
مؤثری اش مسئولین ،به تحلیلی غیر اش آنچه ایشان بر آن باور داشت متمایل شس به گونـهای کـه غلبـه
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«سالح بر سالح» را محور در سنجش اش وضعیت جنگ قرار دادنس؛ سبب شس امام اینگونـه نیروهـا را
که مبتال به محاسبات و تحلیلهای علمی شسه بودنس بـرای رهبـری جنـگ مناسـب نبینـس و هـسف
دیگری را فراروی جنگ ترسیم کنس.
مسئولین بر این اصرار میورشیسنس که وضعیت جبههها نامطلوب اسـت آقـای خـاتمی تاکیـس دارد
جبههها با کمبود نیرو مواجه است .آقای میرحسین در این باره نوشتنس که اقتصـاد کشـور نمـیتوانـس
جنگ را تحمل کنس .رروشیطلب )3 :2327 / 4 / 19 ،آقای هاشمی در مصـاحبهای پـ

اش توصـیف

شرایط منتهی به قطعنامه اش نقش نخست وشیر و فرمانسه سپاه پاسساران در پذیرش قطعنامه میگویس:
«دول مهن س میرحسین موسوی  ،موعع اعالم رد دیایر عیادر بیه تی ار
مالی نیس ایلحاظ اب ار جن

ا عای محسن رضایی نامهای به امام نوشی و

تجهی ات متش دی ای جمله چنی ای اواپیمیا و تشی اد یییادی تیون و تانی
خواس مجموعه این عوامل ما را به این نتیجه رسان
این درس نیس ز» ( روییطل

ه ادامیه جنی

بییب ای

)4 :3159 / 2 / 47

نگرش فرمانسهی کل وقت سپاه پاسساران با نگـارش نامـهاش در حقیقـت آغـاش عبـور اش «دفـاع
مبتنی بر محوریت استراتژی پیروشی خون بر شمشیر» را رقم شد.
امام درباره تأثیر نامه محسن رضایی میفرماینس:
با توجه به نامه تکا ،دان ه فرمان ه سپاه پاسی ارا ،یه یکیی ای دهایا گی ارق
نظامی  -سیاسی اس

ه بش ای شکس اای اخیر به ایین جانی رسیی ه و بیه

اعتراف جانگینی فرمان ه یل نیروایای مسیلح فرمانی ه سیپاه یکیی ای مشی ود
فرمان اانی اس

ه در اورت تهیه مایحتاج جن

مشتی به ادامه جن

اس

و با توجه به استفاده گسترده دشمن ای سال شییمیایی و نبیود وسیایل خنثیی
نن ه  ،این جان با تب بس موافی می ن ز

امام خمینی در پیامی به مردم ایران قبول قطعنامه را مسئلهای بسیار تلخ و ناگوار و صرفام به دلیل
مصلحت انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران دانست و اعالم کرد:
«عبول این مسئله برای من ای یار گن هتر اس

ولی راضی به رضای خی ای

و برای رضای او این جرعه را نوشی م ززز در عبول این عنشنامه فییط مسیئولین
گور ایرا ،به اتکای خود تًمی گرفتیهانی ز و سیی و گیوری در ایین امیر
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م اخله ن اشته اس ز» (امام خمینی )98 - 94/41 :3175

گرچه حضرت امام مسئولیت پذیرش قطعنامه را شخصام بر عهسه گرفت اما این پذیرش به واسطه
گزارشهای برخی مسئولین بلنسپایه و گزارش نهادهای مختلفی که درگیر اداره جنگ بودنـس صـورت
گرفت .این در حالی است که همواره حضرت امام بـا پـذیرش چنـین قطعنامـهای در دوران دفـاع
مقسس مخالفت کردنس و معتقس بودنس:
اگر بن بن استاوا،اایما ،را ج ا ساین اگر سرما ،را باالی دار برن اگر ینی ه
ین ه در ششلهاای تگما ،بسویانن اگر ی ،و فرینی ا ،و اسیتیما ،را در جلیو
دی گانما ،به اسارت و غارت برن ارگ اما،نامه فر و شیر

را امضیا ،نمیی-

نی ز (امام خمینی )95/43 :3175

را که امام ،آن را به نوشیسن جام شهر تعبیر کردنـس،

در حقیقت پذیرش قطعنامه  572و آتش ب

دلیل دیگری نساشت جز اعالم گزارش های مسـئولین دولتـی و فرمانـسهان جنـگ در عـسم توانـایی
پشتیبانی جنگ ،جام شهری که امام سر کشیسن آن را کشنسه خوانسنس.
آقای خامنهای مستی بعس در مورد پذیرش صلح بیان کردنس:
پریرق عنشنامه ای طرف امام به خاطر فهرس مگکالتی بود ه مسیئولین ،
روی امور اعتًادی گور میابل روی او گراشتن و نگا ،دادن
گ و نمی توان جن
عنشنامه را پریرف

ه گیور نمیی-

را با این امیه ا ینیه ادامیه دای ز امیام مجبیور شی و
پریرق عنشنامه به خیاطر تیرس نبیود بیه خیاطر اجیوم

دشمن نبود به خاطر ته ی مریکا نبود ه مریکا ممکن اس در امیر جنی
دخال

ن چو ،مریکا عبل ای  ،ا در امر جن

اگر امیهی دنییا در امیر جنی
روبرگردان ز بر نمیی گگی

 ،یی

دخال میی یردز واناهیی

دخالی میی ردنی امیام سیی نبیود یه
مسیئله داخلیی بیود مسیئله دیایری بیودز

(شیرعلینیا  )218 - 212 :3192یمانی ه شرائط به گونهای رعی خیورد یه
اساس انیالب اسالمی در گرو پریرق عنشنامه عرار گرف

حضرت امیام تکلییف

الهی خود را در عبول الح احساس ردن ز

مسلمام هیچ انگیزهای جز حفظ پیام اسالم ،ایشان را به پذیرش صـلح وادار نکـرد؛ چراکـه ایشـان
معتقس بودنس:
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ه مین

با شما پیما ،بسته بودم ه تا خرین عنره خو ،و خیرین نفیس بجینا امیا
تًمی امروی فیط برای تگایص مًلح بود و تنها به امی رحم و رضای او
ای ار نچه گفت گرشت و اگر برویی داشتهام بیا خی ا مشاملیه یردهامز (امیام
خمینی )98/43 :3175

آنچه متغیر اصلی در پذیرش صلح بود؛ چیزی جز کمرنگ شسن «مقسورات انسانی» نبود .پذیرش
صلح ،تنها به معنای تحمیل شرائط قهری جنگ بود و این امـر نـه بـه مقـسورات طبیعـی ،بلکـه بـه
مقسورات انسانی باش میگشت که همواره در انسیشه دفـاعی حضـرت امـام بـه عنـوان تنهـا وشنـه
سنگین و تعیین کننسه مطرح بوده است .اما در عین آنکـه ایشـان پـذیرش صـلح را تحمیـل نظـرات
دشمن در عرصهای اش نبرد با انقالب اسالمی ارشیابی میکردنس .هیچگاه معتقس نبودنس که پایان جنگ
هشت ساله به معنای پایان نبرد همه جانبه با دشمن در تمامی عرصههاست.
بسون تردیس رویکرد مسیران و برخی فرمانسهان در جبهه و مـسیریت اجرایـی کشـور بـه گونـهای
شکل گرفت که امام خمینی احساس کردنس اوالم انسیشه مذهبی جامعه در حال تحلیل رفـتن اسـت و
بسیاری اش متسینین ،جنگ را پسیسهای مقسس و مثبت ارشیابی نمیکننس و در اواخر جنـگ مرتبـام خـتم
جنگ را اش خساونس طلب مینماینس و بر آن به عنوان ابزار تهذیب فردی و بستر پرورشـی جامعـه نظـر
نمیکننس و ثانیام به خاطر حاکمیت تحلیلهای علمی و اصل دانستن مقسورات طبیعی در نظر بسـیاری
اش مسیران جنگ ،تنها چاره را در پذیرش قطعنامه میبیننس.
بر این اساس ،حضرت امام لحظهای درنگ برای ختم جنگ را جایز نسانستنس .مسـلمام اگـر در آن
دوران اش یکسو «حوشه» به عنوان ماشین محاسبه اعتقادی جامعه و اش دیگر سو «دانشگاه» به عنـوان
ماشین محاسبه علمی ،همراهی مطلوبی با رهبری جنگ داشتنس مسلما ترسیم بهتری اش جنگ تحلیل
میشس.
اما شمانی که بخشی اش مقسورات انسانی ،جنگ را به عنوان پسیـسهای مثبـت و ضـروری ارشیـابی
نکنس و بخشی دیگر نیز بر اساس مبـانی مـادی ،بـه تحلیلهـای علمـی روی آورد و تـساوم جنـگ را
غیرممکن بسانس چگونه میتوان باور کرد رهبری جنگ با یک حکم ظـاهری بتوانـس همچـون اوایـل
جنگ تمامی مقسورات انسانی را برای غلبه نهایی بر دشمن و تساوم جنگ به یـاری طلبـس؟! بنـابراین
بن بست مقسورات انسانی ،اش یکسو به تردیس در «مطلوبیت» جنگ و اش سوی دیگر بـه «مقـسوریت»
آن باشگشت داشت .به تعبیر بهتر دو انسیشه حاکم بر جنگ به تردیس کشیسه شـس کـه اولـی نـاظر بـه
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ضرورت جنگ به عنوان یک استراتژی دائمی و ابزار تهذیب فـردی و اجتمـاعی بـود کـه مـیتـوان
پشتوانه آنرا در تقابل دائمی و تاریخی دو نظام قسرت کفر و اسالم خالصه کرد و باالخره انسیشه دوم
که اساس را در تغییر وضعیت روانی میدانست .رو به افول نهاد.
نتیجهگیری

بسیهی است هر جنگی که آغاش میشود بایس یکشمانی تمام شود .هیچ جنگی برای همیشه ادامه پیـسا
نخواهس کرد .مسئله این است که جنگ چگونه پایان یابس .با بررسی دالیلی که مسئولین در خـاطرات
خود بیان داشتنس؛ این نتیجه به ذهن خطور میکنس که در پاسخ به پرسش چرایی پایان جنگ ،اش نظر
تئوری «خأل» وجود دارد .البته دالیل سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و اقتصادی مختلفی برای پایان جنگ
ذکر شسه است اما بایس توجه داشت تمامی این مسائل اش ابتسای جنگ جزو مشکالت نظام بـودهانـس و
مسئله جسیسی نیستنس؛ ولی برخی مسئولین با دستاویز قرار دادن آنها جهت به ثمر رسانسن اسـتراتژی
«صلح شرافتمنسانه» استفاده کردنس .درواقع آرایش باشیگران سیاسی و نظـامی در ایـن دوران اجـرای
طرح صلح شرافتمنسانه بود .با چنین نگرشی به تسوین تاریخ جنگ نیز پرداختنـس تـا عملکـرد خـود را
موجه جلوه دهنس .در این راستا برخی محققین جهت اجرای این سیاست و برخی نیـز غافـل اش چنـین
حربهای ،با آثارشان کمک به تئوریساشی و محق جلوه دادن قبول قطعنامه کردنس و رونسی را بـرای
خواننسه ترسیم نمودنس که مخاطب به این نتیجه نایل آیس که نظـام جمهـوری اسـالمی چـارهای جـز
پذیرش قطعنامه  572نساشته است و این پذیرش اش شکاوت مسئولین بوده که توانستهانس در آن شرایط
به اصطالح حساس ،کشور را اش ورطه نابودی نجات دهنس.
نقش نویسنسگان را میتوان اش محوریترین و موثرترین افراد جهت این تئوریساشی بـه حسـاب
آورد ،بایس اذعان داشت علت اصلی پذیرش قطعنامه و تحمیل جام شهر بر حضرت امـام را در شـکاف
ایسئولوژیکی دانست که در بسنه رهبران انقالب و یاران حضرت امام به وجود آمسه بود اش این رو برای
شمینه ساشی و آماده نمودن افکار عمومی مردم برای پـذیرش قطعنامـه دسـت بـه اقـساماتی  ...شدنـس.
ائتالف نظامیان و سیاستمساران ،جهت به پایان رسانسن جنگ بر اساس طرحی بود کـه بـه اصـطالح
صلح شرافتمنسانه تلقی میشس که نتیجه آن ،تنها خورانسن جام شهر بر امام امت بود.
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