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 ين فاجعه هنوز بررسـ ي سال از خاتمه ا   ۱۵پس از گذشت    . ستم است ي در سده ب   ي بشر يها   از فاجعه  يکيران و عراق    يجنگ هشت ساله ا   
گونـه در      پرسـش  يانيـ  بـا ب   ي دو بار کسـان    يکيتنها  . قرار دارد » خط قرمز  «ي فراسو يم اسال يل جنگ در جمهور   يو پژوهش درباره مسا   

طرفانه   ي ب يابيل منصفانه و ارز   يک تحل يمتأسفانه هنوز   «: ن گفته شده است   يبعنوان مثال، چن  . اند   به جنگ پرداخته   يت بنحو يدرون حاکم 
م و بـه  يپـرداز  ي نمـ �يلـ يتحم�ع جنـگ  ي عملکردها و وقايابيا به ارزنکه ميا.  استير قابل دسترسي ممنوع و غ يامر �يليتحم�از جنگ   

ن امـر بـوده و تصـور افـراد          ي در ا  يها و عوامل شخص     زهير و تداخل انگ   يم بخاطر تاث  يده  ياق نشان نم  ي خود اشت  ي نقاط ضعف جد   يبررس
  )۱. (»شان به خطر افتد يخصر سؤال رفته و مصالح شيز زيها، عملکرد خودشان ن ين بررسي اين است که امکان دارد طيا

 ي اسـالم  يم جمهـور  ي است که رژ   ي اصطالح نادرست  »يليجنگ تحم « واژه   يري بکارگ ي نهفته است، ول   يتي   اگرچه در پرسش باال واقع    
 بنوبـه   يريـ ان گروگـان گ   ي و جر  ياسالم صدور انقالب    يران و شعارها  يت وقت ا  ياست حاکم يس. ندازديده تا آن را در اذهان جا ب       يکوش
 کـه چـه از   � ۱۳۵۹ور ي شهر۳۱ران  در يم عراق به اي رژينکه حمله نظامين ايران بوده است؛ در عي عراق به ا  يساز حمله نظام    نهيد زم خو

ن بعنوان آغـازگر فاجعـه   ي همواره محکوم است و عملکرد صدام حس-شود يالملل تجاوز محسوب م ني و چه از نظر حقوق ب   ياسينظر س 
اگـر  .  دارديغي تبل-  ياسيشتر جنبه سيل شده است، ب ي تحم ي اسالم ين جنگ به جمهور   ينکه ا يد بر ا  يما، تأک ا.  ندارد يدي ترد يجنگ جا 

انـه نسـبت بـه    يزدا  تشـنج ياسـت خـارج  يکـرد و س  ي را دنبال نم ياست صدور انقالب اسالم   ي انقالب س  ي از فردا  ي اسالم يم جمهور يرژ
  . را به حداقل برسانديا فاجعهن يتوانست احتمال چن يمگرفت،  يش ميگانش در پيهمسا

 بـوده کـه     ي اکبـر گنجـ    ي آقـا  يده، از سو  ي به گوش رس   ي اسالم يم جمهور ي که از درون رژ    ييها  شمار پرسش   گر از انگشت  ي   نمونه د 
 يهـا  ها و تمـدن     ان عاقل و فرهنگ   يست؟ مگر نه آن است که آدم      يت دفاع هشت ساله وارد ن     يري به مد  يچ انتقاد يا ه ي آ «: ن گفته بود  يچن
، مسئله جنـگ را  يان جنگ دوم جهاني پايروشنفکران و مردم آلمان از فردا ... کنند؟    ي و نقد م   ي دائما گذشته خود را بازخوان     ...دار  يپا

  )۲. (»...به گفتگو و بحث گذاشتند

بـرغم  . اسـت »  مـرگ  يازبـ «نه  ين زم ي در ا  ي انتقاد ي کرده بود که گفتگو    ينيب  شي پ ين مطلب، بدرست  ي هنگام طرح ا   ي اکبر گنج  يآقا   
ت يـ  حاکمين سـطح بـرا   يـ ن شـکل و در ا     يـ  طرح آن بـه ا     يق بود، حت  ي و رق  يار کل يل جنگ بس  ي در رابطه با مسا    ينکه انتقاد اکبر گنج   يا

  . پرداخته استيني سنگيز بابت آن بهاي قابل تحمل نبوده و او ني اسالميجمهور

را يـ  است، زي نادرستسخن» دفاع هشت ساله«ردن واژه  بکار بي نهفته ول يتيواقع ي گنج ينکه در پرسش آقا   يالبته ناگفته نماند، ضمن ا       
 ۲ کمتـر از    يقـدر ( خرمشـهر    يدوره از شروع جنـگ تـا آزادسـاز        : م کرد يد به دو دوره تقس    يران و عراق را با    يدوره هشت ساله جنگ ا    

 در خـاک  ي اسـالم يم جمهـور ي رژيست تهاجماي جز سيزي جنگ که چي سال بعد  ۶ران داشت و دوره     ي ا ي برا يکه جنبه تدافع  ) سال
 ۶ و يدو سـال جنـگ تـدافع   : اد کـرد يتوان با اصطالح دو بعالوه شش   يران و عراق را م    ين، جنگ هشت ساله ا    يبنابرا. عراق نبوده است  
  .يسال جنگ تهاجم



 ٢

ران يـ  ا ي منـافع ملـ    يگ در راسـتا   ان دادن بـه جنـ     ي امکان پا  ت است که در دو مرحله     ين واقع ي نشان دادن ا   ين بررس ي ا يموضوع محور    
ت، سـرکوب  يـ ت قـدرت روحان يـ ژه خـود ماننـد تثب  ي ويها  که هدف  ي اسالم ي و سران حزب جمهور    ينياهللا خم   تي آ يوجود داشت ول  

طلبانـه     جنـگ    يها  استيکردند، با س    ي را دنبال م   ياست صدور انقالب اسالم   يجاد اختناق در جامعه و باالخره س      يش، ا ي دگراند يروهاين
 وجود ين امکاني که چنيا کنم، دو مرحله ينجا کوشش ميدر ا. شدند يافتن جنگ مي مانع آتش بس و خاتمه    مختلف يها   به شکل  خود

  . قرار دهميداشت را مورد بررس

  ۱۳۶۰بهشت يان دادن به جنگ در اردي امکان پا-۱   
ران در برابر تهـاجم  ي خود نسبت به مقاومت ارتش ايابي برد که در ارزين پيم صدام حسي ماه از شروع جنگ، رژ۵-۴   پس از گذشت  

 ير از سو  يگيان دادن به جنگ بطور پ     ي مسئله آتش بس و پا     ۱۳۵۹ اسفند   -ن، از بهمن  يبنابرا.  شده است  ي بزرگ يارتش عراق دچار خطا   
 پـرداختن شصـت   يا خـود را بـر  يج فـارس آمـادگ  ي منطقه خلـ ي نفتين رابطه، کشورهايشد و در هم ي صلح مطرح ميانجي ميها  أتيه
 ي از جنبش کشـورها    يأتي و ه  ي از کنفرانس اسالم   يأتي ه يعني صلح   يانجيأت م يدو ه . ران اعالم کردند  ي به ا  يارد دالر غرامت جنگ   يليم
  .ان گذاشتندي آتش بس با مقامات دو کشور در مي خود را برايشنهاديران و عراق سفر کردند و طرح پير متعهد به دفعات به ايغ

رمتعهد ارائه شده بود،   ي غ يأت جنبش کشورها  ي ه ي که از سو   يشنهادي صدر و فرماندهان ارتش با طرح آتش بس پ         يمهور بن س ج ي   رئ
 يأت کشـورها يشنهاد هيپسد و ينو ي ميني خم  اهللا   خطاب به آيت   يا   نامه ۱۳۶۰بهشت  ي ارد ۲۱خ  يس جمهور در تار   يرئ. نظر موافق داشتند  

شـنهاد،  ين پ يم، بهتر از ا   ياگر بنا را بر صلح بگذار     «: کنم  ين نامه اشاره م   ي از ا  ييها  به گوشه . کند  ي م يابيران ارز يرمتعهد را بسود منافع ا    يغ
  :جهيد و در نتيآ يران و عراق بوجود مي در ايرنظاميک منطقه غينکه ي ايبرا. ست بما بکنندي ممکن نيشنهاديپ

ج فارس نفت خود را صـادر  يتواند از خل    يتفاده از آن محروم است و هم نم       ماند و عراق هم از اس       يالعرب در کنترل کامل ما م        شط -۱   
  ...دا کرده استي هم پياورده بلکه وضع بدتري بدست نيزين، چيبنابرا. کند

گـردد و     يآورد، فعـال محـروم مـ        ي بدسـت مـ    ۱۹۷۵ را هم که طبق موافقتنامـه        ييها  ني زم يعنيرود    ي هم عقب م   ي خاک ي از مرزها  -۲   
در واقـع مـا خـود را    . م کردين خواهيط و موضوعات گفتگو را معيم بود که شرا يما خواه . افتد  يها بدست ما م     نهيمل در همه زم   ابتکار ع 

     )۳. (»...گريدن مطالب ديش کشيم در پياما حاال آزاد. ميمتن آن را شرط قرار داده بود. ميد کرده بودي مق۱۹۷۵به موافقتنامه 
س جمهور وقت و فرماندهان ارتش در آن زمـان        ي برد که رئ   ين نکته پ  يتوان به ا    ي هم م  ي رفسنجان يوزانه آقا  ر يها  ادداشتي   از درون   

شـنهاد  ير دربـاره پ   يـ  نخسـت وز   يي رجا يبا آقا «: سدينو  ي او م  .رمتعهد بودند ي غ يأت کشورها ي آتش بس و صلح ه     يشنهاديموافق طرح پ  
 از  يبعضـ . انـد    داده ي عراقـ  يروهـا يران همـراه بـا خـروج ن       ي در خاک ا   يرنظامي غ جاد منطقه يشنهاد ا يم، پ يرمتعهدها صحبت کرد  يصلح غ 
  )۴. (»رندي بپذيليلند با تعديصدر ما ي بنيها و آقا ينظام

 بود کـه    ي اسالم يم جمهور ي از سران رژ   يافت که او از جمله کسان     يتوان در   ي، م ي رفسنجان ي روزانه آقا  يها  ادداشتين  ي   از درون هم  
أت يـ شـنهاد صـلح ه  ي بـا پ  يني خم اهللا     تي او را از مخالفت آ     يشادمان. ان گرفتن جنگ در آن زمان نبوده است       ي بس و پا   موافق طرح آتش  

بدهـد و   ل است بـه جنـگ خاتمـه         يروز نوشته ما  يصدر در کارنامه د     ي بن يآقا«: سدينو  يم که م  يخوان  ين عبارت م  ياد شده، در ا   ي يانجيم
نا راه را يقي و اظهارات امام ] شده بودي سازماندهي اسالميکه از طرف سران حزب جمهور    [مروز   ا ييماي راه پ  ي شعارها يصلح کند، ول  

  )۵. (»شان بسته استيبرا
 يهـا   أتيـ اد شـده ه   يـ  آتـش بـس      يشـنهاد يدند تا مانع به اجرا درآمدن طرح پ       يکوش  يها م   وهي با انواع ش   ي اسالم ي   سران حزب جمهور  

اء الـرحمن   ي ضـ  ي  بـا آقـا     يريقرار بود در نخست وز    «: ز آشکار است  ي ن ي رفسنجان ي آقا يها  داشتادين نکته در    ي صلح بشوند، ا   يانجيم
بعدا معلوم شد،   . م که نرفتم  ي مالقات کن  )ران آمده بودند  ي صلح که به ا    يانجيأت م يندگان ه ينما (يب شط يس جمهور بنگالدش و حب    يرئ



 ٣

انـد و از طـرف مـا           موافقت نکرده  يي رجا يرشان انجام شود و آقا    يا خانه سف  يهتل  ن مالقات در    ي، ا اند  را توقع داشته  يز. اند  امدهيآنها هم ن  
  )۶. (» مالقات کنندي بهشتي و آقايي رجايآنها تقاضا کرده بودند که با من، آقا...  شديياعتنا يبه آنها ب

أت يـ  که بعنـوان ه    يتگو و مذاکره با کسان    ان بوده، گف  يک ملت در م   ي ياتي آن زمان منافع ح    يوقت: توان گفت   ين سند م  ي   در ارتباط با ا   
دار بـا  يـ ن گفتگو و ديت داشت که ايبار خاتمه دهند، چه اهم  ن جنگ فاجعه  يدند تا به ا   يکوش  ي صلح به کشور ما آمده بودند و م        يانجيم

ن دادن جنـگ  ايـ  برنامـه صـلح و پا  يل بـه اجـرا  يـ  تماي اسـالم  ي اگر سران حزب جمهـور     رد؟ير صورت بگ  يا در منزل سف   يآنان در هتل    
أت يـ  بـه ه   يياعتنـا   ي در سطور بعد نشان خواهم داد که هـدف آنـان در بـ               است؟   يرفتنيا چانه زدن بر سر محل مالقات پذ       يداشتند، آ   يم
نه آتش بس فـراهم     ي که زم  ي در آن مقطع زمان    .دياينکه طرح آتش بس و صلح به اجرا در ن         ي ا ي بود برا  ي صلح، در واقع کارشکن    يانجيم

ان دادن بـه جنـگ بنفـع    يـ اسـت پا ي بود که سي مدعيز با آن موافق بودند، رفسنجان  يران ن يجمهور وقت و فرماندهان ارتش ا     س  يبود و رئ  
  )۷( .کاستي دولت آمريها ست و از خواستهيران نيا

 يني خم ت اهللا يبه آ  خطاب   يا  کرد و در نامه     ين ادعا را عنوان م    يف فرماندهان ارتش، عکس ا    ي تضع يش از آن برا   يکه دو ماه پ   ي   در حال 
ران جنگ  ينکه مد ياحتمال ا «: نوشت  ين م يکرد و چن    ي شدن جنگ م   يفرماندهان ارتش را متهم به خواست طوالن      ) ۱۳۵۹ بهمن   ۲۵نامه  (

ف ي صدر به منظـور تضـع  ي بنياحتماال آقا. آور است  فين احتمال تکل  ي شدن جنگ باشند، وجود دارد و ا       ي طالب طوالن  ياسيبه علل س  
  )۸. (»...کايات آمري منوي اجرايراها هم باشند ب يد بعضيدولت و شا

  
  ي   انکار پرداخت غرامت جنگ

، خـود و    ينـ ي خم ياست ادامه جنگ توسط آقا    ي س ي خط مش  ي الپوشان ي برا ي رفسنجان ي سال از خاتمه جنگ، آقا     ۱۲   پس از گذشت    
او . کند  يران در آن زمان را انکار م      يارد دالر به ا   يليت م  آشکار مسئله پرداخت غرامت شص     يا   بگونه ي اسالم يم جمهور يگر سران رژ  يد

خواسـتند    يا مـ  يـ  دادنـد    ي عربـ  ي و کشـورها   يند که کنفـرانس اسـالم     يگو  يم] غرامت[ در مورد پول     ييها  حرف«: ديگو  ين باره م  يدر ا 
شـنهاد  ي پ يفاصـله کسـ   ن  يـ ن، در ا  يبنـابرا .  بـا مـا مطـرح نکـرد        يچکس بصـورت رسـم    ين موضوع را هم ه    يا. بدهند، دروغ محض است   

  )۹. (»ديد و بگويايداند، ب يهرکس م. ت ندارديم، واقعيرفتيپذ ينکه ما نميا.  به ما نداديمشخص
  : کنم يشان اشاره مي روزانه خود ايها ادداشتيکند، به دو نمونه از  ي نميارين مورد ي در اي رفسنجاني   از آنجا که حافظه آقا

 ۱۳۶۰ اسـفند    ۸ادداشـت روز    يران کـه در     يـ نه پرداخت غرامـت بـه ا      ير کل سازمان ملل متحد در زم      ين دب شنهاد اوالف پالمه معاو   ي پ -۱   
ه مهمـات   يـ هـا و بحـث دربـاره ته          دفاع شرکت کردم، گـزارش جبهـه       ي عال يشب در جلسه شورا   يد«: ن آمده است  ي چن ي رفسنجان يآقا

خواهد و حضور     يرفته، مذاکره درباره مرزها منجمله اروند رود م       يذران را پ  يها از خاک ا     يخروج عراق . شنهادات پالمه بود  ي و پ  يضرور
ز يـ خ  نفـت ي کشـورها يعنـ ي[ داوطلـب  يهـا   به دو طـرف از طـرف دولـت   يم جنگي در مرزها و پرداخت غرايالملل ني ناظران ب  يروهاين

  )۱۰. (»]منطقه
 يران بود که شخصا به اطالع آقـا   ي ا يياي در يرويانده ن  فرم ي ناخدا افضل  يعنيک مقام مسئول    ي ي از سو  يغاميافت پ ي مورد دوم، در   -۲   

 اوالف پالمـه  يشنهاد پرداخت غرامت که از سويک هفته بعد از پ  ي،  ي رفسنجان يادداشت روزانه آقا  يز در   ين نکته ن  ي ا .دي رسان يرفسنجان
 و يگـذار  ني آمد و راجع به م     ي افضل ناخدا.  داشتم ييها  ت  ظهر و عصر مالقا   «: سدينو  ي م ي رفسنجان يآقا. مطرح شده بود، منعکس است    

ارد دالر خسارت جنگ    يليلند شصت م  يز منطقه ما  يخ   نفت يا گفته کشورها  يتالي ا ي که وابسته نظام   او اطالع داد  .  داد يحاتي توض يروب  نيم
  )۱۱. (»ران بدهنديرا از طرف صدام به ا

  .دگذار ي نمي باقي انکاريگر جاي دي رفسنجانين دو سند از خود آقاي   هم
     



 ٤

   صلحيانجيأت ميرش هيعدم پذ   
افت پاسخ دولـت    ي در ي برا ۱۳۶۰ رمتعهدها در اواخر خرداد   ي جنبش غ  يأت صلح از سو   يگرانه، قرار بود ه     يانجي م يها  تي   در ادامه فعال  

أت مزبـور خبـر     يـ  ه ران بـه  يـ ر کوبـا در ا    يق سف ير وقت از طر   ي نخست وز  يي رجا يمحمد عل . ران سفر کند  يشنهاد خود به ا   يا نسبت به پ   .ج
ن يـ  است، ايگفتن. ستيران مقدور ن ي صلح از جانب ا    يانجيأت م يرش ه يش است، لذا امکان پذ    يران در پ  ي در ا  يدهد که فعال تحوالت     يم
صـدر در دسـت       ي بن ي آقا ي برکنار ي را برا  يا   برنامه يني خم ي است که آقا   يي صلح مصادف با روزها    يانجيأت م ي به ه  يي رجا يام آقا يپ

  )۱۲. (شتاجرا دا
ران کماکان از ي، حکومت اييصدا  تکيا جاد جامعهيشتر و اي سرکوب و اختناق بيس جمهور و رفتن جامعه بسو   ي رئ ي   پس از برکنار  

اران هـم  يـ  چـون مهنـدس بازرگـان و    ي مـذهب -ي رهبران ملـ ي بود که حتيا ت بگونهيوضع. کرده است ي امتناع ميانجيأت ميرش ه يپذ
  . به جنگ را نداشتند بخشيدنانيپامسئله  جرأت طرح

ران يـ ن مسئله را بدرون جامعه ا     ي ا يم بنحو ين سطور بر آن شد    ي به اتفاق نگارنده ا    يياي در يروي فرمانده ن  ي ناخدا افضل  يين فضا ي   در چن 
ت يـ  بـر اهم ان دادن به جنـگ مطـرح و  يت پاي را در رابطه با ضرورت و اهم    ييها   صحبت يم بر آن شد که ناخدا افضل      ي تصم .ميمنتقل کن 

  .د کنديران تأکي صلح از جانب دولت ايانجي ميها أتيرش مجدد هيپذ
ت خـود  يل و برهان حقان ي صلح و با دل    يها  أتيرفتن ه يد با پذ  يما با «: ان کرد ين ب ي چن ۱۳۶۰رماه  ي آن نظرات را در اواسط ت      ي   ناخدا افضل 

شـتر  يهر چه جنگ ب   ... ميگر ساز   رمتجاوز جلوه يطلب و غ    آرامش صلحدوست،   ي جهان، ملت  يها  دگاه ملت يم و خود را در د     يرا ثابت کن  
  )۱۳. (»شود يک ميشتر نزدي خود بيها سم به هدفياليطول بکشد، امپر

طلبانـه حـاکم بـر         جنـگ  ياسيها در مقابل خط س      يها و دلسوز    نگونه هشدارباش يران، ا ي آن روز ا   ييط جامعه تکصدا  ي   متأسفانه در شرا  
ش ي سال پـ ۲۵ا در يتاليورنو اي ليل خود در آکادميد تا از راه دوستان همدوره تحصي کوشيناخدا افضل. داشت نيني طن ي اسالم يجمهور

 پرداخت غرامـت بـه      يشنهاديران، طرح پ  يا در ا  يتالي ا ييايق وابسته در  يز از طر  يا بودند و ن   يتاليا يياي در يروي ن يکه اکنون در مقامات باال    
 دربـاره   ي رفسـنجان  ي کـه آقـا    ين، مطلبـ  يبنـابرا . ديـ افتن جنـگ فـراهم آ     يان  ي پا يد مجددا مذاکرات برا   يندازد تا شا  يان ب يران را به جر   يا

ها بوده  ن کوششيد کرده بود، در ارتباط با اياش ق  روزانهيها ادداشتيا به او در يتالي اييايام وابسته دري و رساندن پيمراجعه ناخدا افضل 
  .صدر، عمال متوقف مانده بود ي بني آقاياست جمهوري ماه پس از ر۹ ياست که ط

  
   خرمشهريان دادن به جنگ پس از آزادسازي امکان پا-۲   

ران فراهم آمده بود که بـه جنـگ خاتمـه      ي مردم ا  ي مناسب برا  يخينه تار ين زم ي، دوم ۱۳۶۱ خرمشهر در سوم خرداد      ي   پس از آزادساز  
ت يـ ن واقع يـ  هـم قـادر بـه انکـار ا         ي رفسنجان ي آقا يهان ارتش بود و حت    ت جنگ با فرماند   ي خرمشهر، هدا  يتا مقطع آزادساز  . داده شود 

 يهـا هـم قـدرت و برتـر          ي اعتراف کرد که خرمشـهر را از دسـت داد و غربـ             يليم  يم، عراق با تمام ب    ي خرمشهر را گرفت   يوقت«: ست که ين
 يلـ يهـا خ    يانجين زمان م  يدر هم . اد شد ي ز يلي خ ] آتش بس و صلح    ي برقرار يبرا[بعد از فتح خرمشهر فشار      . ران را باور کردند   ي ا ينظام

مـن  . کردنـد   يها جنگ را اداره م      ير جنگ نبودم، نظام   ي البته آن موقع مد    . آمد يانجي هم م  ي از کنفرانس اسالم   يرفت و آمد داشتند حت    
  )۱۴. (»س مجلس بودميينده امام در آن و ري دفاع و نماي عالي شورايسخنگو

ران آزاد شـد و نـوزده       يـ لومتر مربع خـاک ا    يران حدود چهارده هزار ک    يت فرماندهان ارتش ا   يريبه مد  خرمشهر   يات آزادساز ي   در عمل 
  . ر شدنديان ارتش عراق اسيهزار نفر از نظام

 يران قصد ورود به خاک عراق و اشـغال منـاطق          يدانند که چنانچه فرماندهان ارتش ا       يک م ي دارند، ن  يي آشنا يل نظام ي که با مسا   ي   آنان
کـه  يدر حال.  خرمشـهر بـود  ي ارتـش عـراق پـس از آزادسـاز     ينينشـ   ت،  لحظـه عقـب     ين موقع يتر  ن کشور را داشتند، مناسب    ي ا در خاک 
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م يران بود و رژ   ي بر دفع متجاوز از خاک ا      يران مبتن ي ا ي نظام -ياسي س يرا استراتژ ي را دنبال نکرده ز    ياستين س يران چن يفرماندهان ارتش ا  
رش يبس و پذ    ران و وادار کردن او به آتش      يرون راندن دشمن متجاوز از خاک ا      ي کرده بود که هدفش ب     ز قبال اعالم  ي ن ي اسالم يجمهور
ت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامـه شـماره          ي امن ي صلح، شورا  يانجي م يها  أتي خرمشهر، عالوه بر ه    يبعد از آزادساز  . باشد  يصلح م 
 آن  ي اسـالم  يرفت و جمهـور   ين قطعنامه را بالفاصله پذ    ين ا يصدام حس . شد يات نظام يه عمل ي کل يبس و خاتمه فور      خواستار آتش  ۵۱۴

خالف ورود بـه خـاک عـراق و خواسـتار آن            ، م ي اسالم يم جمهور ياست اعالم شده سران رژ    يفرماندهان ارتش بر اساس س    . را رد کرد  
در  ي منتظـر  يآقـا . رديان پـذ  يـ ران پا يـ  ا يلـ  منـافع م   يران منجر شده بود، در راستا     ي ا ي عمل يروزين مرحله که به پ    يبودند که جنگ در ا    

ران را اشغال کـرد، مـا نظرمـان مثـل        ين کشور ا  يآن زمان که صدام حس    «: سدينو  يخاطراتش به مواضع ارتش در آن زمان اشاره دارد و م          
م يم احساس کرد  ين راند روينها را ب  يم و ا  ي که خرمشهر را فتح کرد     ي وقت يرون کرد، ول  يد و آنها را از کشور ب      يد جنگ ين بود که با   يهمه ا 
م کـه دشـمن را از       يديـ مـا تـا حـاال جنگ      �: گفتنـد   يخودشان مـ  . زه داخل شدن در خاک عراق را ندارند       يروها بخصوص ارتش انگ   يکه ن 

ن اصـل هـم مـن همـان وقـت           ي هم يرو ... � است يين کشورگشا يم، ا يم به خاک عراق برو    ي حاال اگر بخواه   يم ول يرون کن يکشورمان ب 
 غرامت به کشور ما     ي برا يآن روز حساب  . ستيد، حاال وقتش است و حمله کردن به عراق درست ن          يد بکن يخواه  ي م يکارغام دادم هر    يپ

م، صـدام را  يريـ گ يم عراق را مـ يرو يکردند که اآلن م يان فکر مي آقايط آماده بود ول   ي و شرا  دنديکش  يدادند و منت ما را هم م        يپول م 
شـان  ي با امام بود و نظر اي خب، رهبريم ولي خاتمه دهيک شکلين بود که جنگ را به ين وقت نظرم اباالخره من از هما. ميکن ينابود م 

  )۱۵. (»مقدم بود
 کـه در حضـور   يريـ گ ميران، در جلسـه تصـم   يـ  به نقطه نظرات فرماندهان ارتش ا      ي با آگاه  ي اسالم ي و سران جمهور   يني خم    آيت اهللا 

 يرويـ فرمانـدهان ن  (گانـه ارتـش        سـه  يروهايک از فرماندهان ن   يچي تداوم جنگ برپا شد، ه     يعني ورود به خاک عراق      ي برا يني خم يآقا
   )۱۶ (.دعوت نکردند  را)يياي و دريي، هواينيزم
  
  يگفتگو با رفسنجان   
دفـاع و   ي عـال ي در شـورا ينـ ياهللا خم تيـ نـده آ ي بعنوان نماي رفسنجاني مسلح ارتش روشن بود که آقا     يروهاي ن ي فرماندهان باال  يبرا   

ن او  يبنـابرا .  حسـاس دارد   يا  ن مرحلـه  ي در چنـ   ي، نقـش مهمـ    ينـ ياهللا خم   تيـ ن افراد بـه آ    يکتري از نزد  يکين شورا و بعنوان     ي ا يسخنگو
 ينـرو، فرمانـدهان بـاال     ياز. رديبـس را پـس از فـتح خرمشـهر بپـذ              را متقاعد کند که آتـش      يني خم ت اهللا يت، آ يح وضع يتواند با توض    يم
، ي رفسـنجان ي با آقـا يدار خصوصيک دي خواستند که او در يياي دريروي فرمانده ني از ناخدا دکتر مهندس افضل      مسلح ارتش  يروهاين

  .ديد نماي ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر تأکيح کند و به نادرستي ورود به خاک عراق را تشريدورنما
پـس از آمـاده   . ميه نمـا يـ  تهي نظـام  -ياسـ يه س ي از زاو  يليتحل يک بررس ين رابطه   ين سطور خواست تا در ا     ي از نگارنده ا   ي   ناخدا افضل 

 يکان آقاياز نزد (ياهللا حاتم تي و با مشارکت سرهنگ هدا    ي، حدود دو هفته بعد از فتح خرمشهر، به اتفاق ناخدا افضل           ين بررس يشدن ا 
 و ورود بـه خـاک عـراق         اسـت ادامـه جنـگ     ي س ي در خصوص دورنمـا    ي رفسنجان يدر منزل آقا  ) ي اسالم ي و حزب جمهور   يرفسنجان

ل شد که   ي در آن روز تحل    ي و نظام  ياسي س يها  در آن گفتگو با ارائه داده     . ديم طول کش  ي ساعت و ن   ۲ن گفتگو حدود    يا. ميصحبت کرد 
 ينيب  شين است که پ   يت ا يواقع. ران به همراه خواهد داشت    ي ا ي برا ياسي س -ي از نظر نظام   يبار   فاجعه يامدهايورود به خاک عراق، چه پ     

  .ديبار آن را ند انداز فاجعه ده نبود که نتوان چشميچيل در آن روزها چندان پيآن مسا
 کـه امـروز بـا او    ييهـا   و صحبتينظر تو درباره موضع رفسنجان    «: دياز من پرس   آن گفتگو    يابي در ارز  ي ناخدا افضل  ،   بعد از آن نشست   

نـا همـان    يع«: ن نظـر گفـت    يـ دن ا ي پـس از شـن     يناخدا افضل . »نميب  ينمن شخص، صلح    ي ا يمايدر س «: پاسخم کوتاه بود  » م چه بود؟  يداشت
نجا، يتا ا«: گفتم» د کرد؟يحاال چه با«: ق رو به من کرد و گفتي عمياو پس از مکث و با غم. » است که من از او بدست آوردميبرداشت
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دا کرد  ي پ يد راه يست و با  ين ارتش ن  ي ما در ا   يپس، جا ن  ي از ا  يم ول ين راه گذاشت  يمان را در ا     يهن بود و ما همه توان و زندگ       يدفاع از م  
 نمـود   ي بازنشستگ يس جمهور وقت تقاضا   يي ر يا   خامنه يد کرد و دو ماه بعد، از آقا       يين سخن را تأ   ي ا يناخدا افضل . »و از آن خارج شد    

دم ي کنـار کشـ  ام  گدشتهيروز  شبانهيها تيز از فعاليو من ن) ن موضوع اشاره کرديز به ا يان محاکمه در دادگاه شرع ارتش ن      يکه در جر  (
سـت  ي با داشـتن ب    ي مشغول کار شدم تا بتوانم پس از مدت کوتاه         يياي در يروي و ستاد ن   ير آموزش دانشکده فرمانده   يت مد يو در مسئول  

 آن روز   يگوم بعد از گفت   يک سال و ن   ي موافقت نشد و او حدود       ي ناخدا افضل  يبهر حال با بازنشستگ   . سال سابقه خدمت، بازنشسته شوم    
  . از مرز ايران خارج شدم و به مهاجرت اجباری آمدم۱۳۶۲ من نيز در ارديبهشت .، به جوخه اعدام سپرده شدي رفسنجانيبا آقا

  
  راني   حمله مجدد عراق به خاک ا

سـپاه پاسـداران     فرمانـدهان    ي به شورا  يني خم ت اهللا يست فرماندهان ارتش خارج و توسط آ      ت جنگ از د   يريپس از فتح خرمشهر، مد       
پس . ديک خارج گردي ساله ارتش کالس۵۰ ي به تجربه نظامي و متکيت جنگ از حالت تخصصيريب، عمال مدين ترتيبد. واگذار شد 

 در مقطـع    ينيو عقـب نشـ    ت سپاه پاسداران، سرانجام ارتـش عـراق از موضـع ضـعف              يرياز شش سال ادامه جنگ در خاک عراق به مد         
ز از ي از موضع ضعف و ن   ي اسالم يم جمهور ي، رژ ۱۳۶۸رماه  يدر ت . ران شد يد و مجددا وارد خاک ا     ي رس ي، به موضع تهاجم   ۱۳۶۱خرداد  

ت سـازمان ملـل     يـ  امن يشـورا ) ۱۳۶۶ر  يـ  ت ۲۹مصـوب    (۵۹۸بس منـدرج در قطعنامـه         رش آتش يترس از دست دادن قدرت مجبور به پذ       
ک هفتـه بعـد از   يـ ناگفتـه نمانـد کـه    . رفتي در آن موقع آن را نپذ ي اسالم ي جمهور يش صادر شده بود ول    يک سال پ  ين قطعنامه   يا  .شد

تب جنگ در کشور ما جز به    «: گفت  ين م يخطاب به زائران حج چن    آيت اهللا خمينی    ،  ۱۳۶۶ مرداد   ۷خ  ي در تار  يعني ۵۹۸صدور قطعنامه   
 مطلـق   يروزيـ و اکنـون کـه بـه مـرز پ          نمانـده اسـت      ين هدف، فاصـله چنـدان     يدن به ا  يسقوط صدام فرونخواهد نشست و انشاءاهللا تا رس       

  .»اند م، صدام و جهانخواران طالب صلح شدهيا دهيرس
ن يران چنـ  يبار فرماندهان سپاه در برابر حمله مجدد عراق به ا           ن شکست فاجعه  ي، فرمانده سپاه پاسداران در آن سالها، به ا        يي   محسن رضا 

 بود کـه عـراق بـار        ي نظام يها  يابين ارز يرد ا يبس را بپذ     آتش ۵۹۸نامه   قطع يني که موجب شد امام خم     يل مهم يدل«: اعتراف کرده است  
  )۱۷. (»ران را دوباره به تصرف درآوردي از اييها ران وارد شود و بخشيگر بتواند به خاک ايد

ران در يـ اک ارا ارتش عراق با تهاجم دوم به خـ يز. کند يف ميگر آن را تحريت، بخش د  ي از واقع  يان بخش ي ضمن ب  يي رضا ي   البته آقا 
 و  ينـ ي خم ت اهللا يـ  کـه آ   يهنگـام .  بـود  يشروي اشغال خوزستان به طرف اهواز در حال پ        ي، دهلران را تصرف کرد و برا      ۱۳۶۷رماه  ي ت ۲۵

بـه اشـغال ارتـش      ران  يـ لـومتر خـاک ا    ي ک ۲۴۰۰رند،  يپذ  ي را م  ۵۹۸ اعالم کردند که قطعنامه      ۱۳۶۷رماه  ي ت ۲۶ در   ي اسالم يسران جمهور 
  )۱۸. (دعراق درآمده بو

 ۱۳۶۱ر  يـ  ت ۲۲ران در خاک عـراق از       ي ا ي اسالم ي جمهور ي تهاجم ياست نظام ي که س  ين است که ارتش عراق در تمام مدت       يت ا ي   واقع
 در  ينـ ي زم يرويـ پرسـنل ن  % ۸۰هـا،     ن سال يدر ا .  قرار داشت  ي ادامه داشت، در موضع تدافع     - سال ۶ حدود   يعني � ۱۳۶۷ن  ي فرورد ۲۸تا  

 سـپاه   ي فرمانـده  ي از سـو   يات نظـام  ي عمل ۴۰ سال و نه ماه بالغ بر        ۵در طول   . دادند  يل م يج تشک ي بس يروهايداران و ن  ها را سپاه پاس     جبهه
  .پاسداران به اجرا درآمد تا بتوانند بصره را به اشغال خود درآورند که ناموفق ماندند

 يآسا رود و با حمله برق ي مي به موضع تهاجمي تدافع است که ارتش عراق از موضعيا ، مرحله۱۳۶۷ر ي ت۲۷ تا ۱۳۶۷ن ي فرورد۲۸   از 
ر مجنـون کـه     يره فاو و جزا   يب، شبه جز  ين ترت يبد. کند  يرون م يره فاو ب  ي ساعت از شبه جز    ۳۶ سپاه پاسداران را در ظرف       يروهاي ن ينظام

 ي اسـالم يم جمهـور ي رژ. دست رفتند ازيگري پس از ديکي ماه ۲سپاه پاسداران با دهها هزار کشته اشغال کرده بود، در مدت کمتر از    
پـس از اعـالم   .  اعـالم کـرد   ۵۹۸ر موافقـت خـود را بـا قطعنامـه           يران بود، ناگز  ي در خاک ا   يشرويم عراق در حال پ    ي که رژ  يا  در مرحله 

م يو و مستقد رودرري با۵۹۸ قطعنامه ي اجرايران برايم ايم عراق اعالم نمود که که مذاکرات با رژ    ي، رژ ي اسالم يم جمهور يموافقت رژ 
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م يـ ن موضوع قصد داشت، رژ    يم عراق با مطرح کردن ا     يدر واقع، رژ  .  وجود نداشت  ۵۹۸ در مفاد قطعنامه     ين شرط يکه چن يدر حال . باشد
 يم جمهـور يـ رژ. ديـ ر نمايـ داد، تحق يت نمـ ين رضـا ي خود به کمتر از سـقوط صـدام حسـ         ي را که همواره در شعارها     ي اسالم يجمهور
  .دانست تن در داد يت مي که مذاکره با آن را جنايميبا رژ» چهره به چهره«ه  بناچار به مذاکرياسالم
 را  ينـ ي خم ت اهللا يـ  از جانـب آ    ۵۹۸رش قطعنامـه    ي نگهبان، علت پـذ    ي شورا يه وقت و عضو فعل    ييس قوه قضا  يي ر يزدياهللا محمد     تي   آ
ن يبود و اگر امام ا) ع(ط زمان امام حسن يمثل شرا درست ۵۹۸رش قطعنامه ي در زمان پذينيط امام خم يشرا«: ف کرده است  ين توص يچن

  )۱۹. (»دي شويد و به مردم و مسئوالن گفت که وارد فصل بازسازياو جام زهر را نوش. رفت ين مياز ب] نظام[کرد، اساس  يکار را نم
است ادامه جنگ پس از فـتح       يس جز شکست    يگري د ي معنا ۵۹۸رش قطعنامه   ي در مورد پذ   ۱۳۶۷ر  ي ت ۲۹ در روز    يني خم ت اهللا يه آ ياني   ب

ار يقتـا مسـئله بسـ   يدر مورد قبول قطعنامه کـه حق «: ن گفت يه چن ياني در آن ب   يني خم ت اهللا يآ. ت سپاه پاسداران نداشت   يرير مد يخرمشهر ز 
ت نمـودم، و در  بـس موافقـ     با قبول آتش  ... ام  ام با خدا معامله کرده       داشته يي من بود، اگر آبرو    ي همه و خصوصا برا    ي برا يتلخ و ناگوار  

ر يد در مسـ   يـ  که همه ما عزت و اعتبـار مـا با          يا  زهيداند که اگر نبود انگ      يو خدا م  . دانم  ي آن را به مصلحت انقالب و نظام م        يمقطع کنون 
 بدا به حال من که هنوز. م گواراتر بوديبودم، و مرگ و شهادت برا      ين عمل نم  ي به ا  ي شود، هرگز راض   ين قربان يمصلحت اسالم و مسلم   

  )۲۰. (»دميام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کش زنده مانده
اسـت نادرسـت خـودش در ادامـه جنـگ پـس از فـتح          يح دربـاره س   ين کلمات، اما بدون اعتراف صر     ي با ا  يني خم ت اهللا ي، آ ي   به هر رو  

او . ان داد يـ ستم پا يت در سده ب   يخ بشر ي تار ياه   از فاجعه  يکيز  يران و ن  يخ ا يبار در تار     فاجعه يها  ن جنگ يتر  ي از طوالن  يکيخرمشهر، به   
است نادرست خود بعنوان فرمانـده کـل قـوا و مسـئول             ي حاضر نشد بخاطر س    يد ول يش را چش  ي خو ي خطا يرش صلح اگر چه تلخ    يبا پذ 
ن ي از مردم ايتران شده است، حياردها دالر خسارت به جامعه ايلياست ادامه جنگ که منجر به صدها هزار کشته و معلول و ميم س يمستق
  !ن پوزش بخواهديسرزم

است ادامه جنگ، راه    ي مردم نسبت به س    ي احتمال يها و انتقادها     از اعتراض  يريشگي پ ي برا يني خم ت اهللا ي آ ۵۹۸امه  رش قطعن ي   بدنبال پذ 
 هفتـه پـس از      ۴ود   حـد  ياسيان س ين رابطه طرح قتل عام زندان     يو در هم  . ش گرفت يشتر در جامعه را در پ     ي رعب و وحشت ب    يجاد فضا يا
  . و اجرا شديسازمانده» دن جام زهريسر کش«

است خاتمـه دادن    ين خود درباره س   يشيشتر در جامعه، او سخن پ     ي ترس و خفقان ب    يجاد فضا ي و ا  ي است که پس از آن فاجعه مل       ي   گفتن
 از آن ملت مـا      يروزيدر جنگ پ  «: ه کرد ين شکل توج  ي را پس گرفت و موضوع را به ا        ۵۹۸رش قطعنامه   ياش در پذ    يريبه جنگ و ناگز   

  )۲۱. (»... وجود داردين جنگ از آدم تا ختم زندگيو ا. ستي نيجنگ ما جنگ حق و باطل است و تمام شدن... بود
 يا   را به حسـاب حادثـه      يخين فاجعه تار  يان جنگ، ا  ي سال از پا   ۱۲ پس از گذشت     ينياهللا خم   تي از شاگردان وفادار آ    ي رفسنجان ي   آقا

خ اسالم و در کتـاب  ير در تارينظ ي بيا دوران هشت ساله دفاع مقدس، حادثه«: ديگو ين م يزند و چن    يران جا م  ي ملت ا  يروزي و پ  رينظ  يب
ران طعـم   يـ  سـرانجام ملـت ا     يم، ول ي را متحمل شد   ياديها و خسارات ز     ين جنگ قربان  ياگرچه ما در ا   ... ران است يالمعارف ا   قطور دائره 

  ) ۲۲(. »دي را چشي واقعيروزيپ
 طعـم   ي بجـا  ينـ ي خم ت اهللا ي داشت که آ   يليران بود، چه دل   ي ملت ا  ي برا ي واقع يروزيک پ ين جنگ   يجه ا ين است که اگر نت    ي   پرسش ا 

   جام زهر را بچشد؟ي، تلخيروزين پيريش
انـد، در     دهيب رس يصوت سازمان ملل متحد تحت آن به ت       ي امن ي شورا ۵۹۸ و   ۵۱۴ که دو قطعنامه     يطيسه شرا ي مطالعه و مقا      در هر حال،  

 در ۵۱۴قطعنامـه  . اند، مهم است  ران ببار آورده  ي ملت ا  يت حاکم برا  ي و روحان  يني خم ي آقا يطلب  است جنگ ي که س  يا   بردن به فاجعه   يپ
 يران، افشـا يـ  بـه ا يارد دالر غرامت جنگيلي م۶۰ پرداخت يد، آنهم با امکان قويب رسيران پس از فتح خرمشهر بتصوي ا يروزيط پ يشرا
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 شـش سـال بعـد در     ۵۹۸امـا قطعنامـه     . ني متجاوز بـودن صـدام حسـ       ي احتمال اثبات حقوق   ين و حت  يم صدام حس  يت تجاوزگرانه رژ  ياهم
ران ي به ا  ي آنهم بدون پرداخت غرامت    ؛ب شد ي تصو رانيلومتر مربع خاک ا   ي ک ۲۴۰۰ز اشغال   يران و ن  يط حمله مجدد عراق به خاک ا      يشرا

  )۲۳(.اند نامه در ضميمه همين مطلب درج شدهاين دو قطع. تجاوزم عراق بعنوان ميشناخت رژو عدم 
 آنچنان ذوق زده شده بود که حـدود سـه هفتـه بعـد از آن و بـدون                    يني خم ت اهللا ي خرمشهر، آ  ين است که پس از آزادساز     يت ا ي   واقع

 -ياسـ ي خـط س ۱۳۶۱ خرداد ۳۱خ ي در تاررا آماده کرده باشد،» ات رمضانيعمل «ي تدارک اجرايآنکه هنوز سپاه پاسداران از نظر نظام  
نـدگان  يهمه گو ... م  يد از راه شکست عراق به لبنان برو       ين است که با   يما راهمان ا  «: ن اعالم کرد  ي ادامه جنگ تا فتح کربال را چن       ينظام

دار يـ  غافل نکننـد و ب     سندگان موظفند مردم را از توجه به جنگ خودمان        يموظفند، چه ائمه جمعه، چه ائمه جماعت و چه خطبا و همه نو            
  .»کنند

  
     فرماندهان ارتش و فرماندهان سپاه پاسداران

ت ي و هـدا ي بـه عـراق و سـپس رفـتن بـه لبنـان، فرمانـده        يزه صدور انقالب اسـالم    ي خرمشهر با انگ   ي پس از آزادساز   يني خم ت اهللا ي   آ
ن شورا  ي ا ياعضا.  سال بود  ۲۸ آن حدود    ي سن اعضا   فرماندهان سپاه پاسداران محول کرد که متوسط       ي عال يات جنگ را به شورا    يعمل

د يـ ، حم ياللهـ   فيدوسـت، رضـا سـ       قي، محسن رف  يم صفو ي، رح ي شمخان ي، عل )فرمانده سپاه پاسداران   (ييمحسن رضا : عبارت بودند از  
  )۲۴ (.يريم محمدزاده، مسعود جزايه، ابراهيماني، اصغر سليم سنجقي، محمد ابراهيخي اصغر شيحاج عبدالوهاب، عل

ا يـ  و ي در حد دانشکده افسـر يالت نظامي تحصيک نفر داراي ي بودند حتيات جنگيدار عمل  سال عهده  ۶ن افراد که مدت     يان ا ي   در م 
ن فـرض کـه     يـ  بـا ا   ين افراد، حت  ي با توجه به سن متوسط ا      . ارتش نبود  ي در سطح آموزش گروهبان    يا   رسته ي و مقدمات  ي دوره نظام  يحت

ک گروهان  يا معاون   يشد به آنان واگذار کرد، از حد فرمانده دسته            ي که م  يتيداشتند، مسئول   يز م ي ن ي نظام يالت آکادم ياگر آنان تحص  
ل ي تحصـ ي از آنان در آن زمان حتـ يا  بودند بلکه عدهيالت نظامياد شده نه تنها فاقد تحص     يناگفته نماند که افراد     . رفت  ي فراتر نم  يرزم

 خرمشـهر بـه   يت جنـگ را تـا آزادسـاز   يکه فرماندهان ارتش که هـدا يدر حال!  تمام نکرده بودندرستانيپلم متوسط دب  يخود را در حد د    
 )کـا يران، اروپـا و آمر يدر ا (يل نظامي سال سابقه تحص۲۸ -۲۷ حدود يعني، به اندازه سن متوسط فرماندهان سپاه پاسداران       عهده داشتند 
  )۲۵. (ران داشتندي مسلح ارتش ايروهايو خدمت در ن

امـواج  « کـرد و عمـدتا بـر         ياديـ ر بن ييـ هـا تغ    ز در جبهه  ي ن يات نظام يوه عمل ي جنگ از ارتش به سپاه پاسداران، ش       يقال فرمانده د از انت     بع
بـه  )  مـاه ۶ سـال و  ۱۴( در خصـوص اعـزام جوانـان بـالغ     يني خمت اهللاي آيفتوا. د شديها تأک و اعزام جوانان و نوجوانان به جبهه      » يانسان
  )۲۶. ( راستا بودنيها در هم جبهه

 اغلـب فرمانـدهان     يالت قـدرت طلبـ    ي در عراق با تما    يم صدام و استقرار حکومت اسالم     ي رژ ي سرنگون ي برا يني خم ت اهللا ي آ ي   آرزو
 يروزمنـد جبهـه جنـگ معرفـ       يخواستند بعنوان سرداران پ     ي که عطش قدرت داشتند و م      يدا کرده بود؛ جوانان   ي پ يي پاسداران همسو  سپاه

 کـه در آغـاز      ي جعفـر  يبنام محمد علـ    يا   ساله ۲۴ -۲۳جوان  بعنوان مثال،   . برسند» يسردار«به  » يسرباز«ک شبه از    يطالح  شوند و باص  
  سپاه پاسداران را بدسـت آورد،      يني زم يروي ن يمقام فرمانده » سردار«با بود و بعدا تحت نام       ي ز ي و هنرها  ي رشته معمار  يجنگ دانشجو 

ک سال و ي حدود �دفاع مقدس�ما در هشت سال «: ديگو ين ميها چن  در جبههي نظاميروهايب ني ترک  و يني خم ت اهللا يدرباره رهنمود آ  
مـا  ... مي جنگ را در خاک عـراق گذرانـد        يو الباق ] ت فرماندهان ارتش  يتا فتح خرمشهر با هدا    [م  يم در کشور خودمان به دفاع پرداخت      ين

م تـا آنجـا کـه حضـرت     يا  داشتهيآموز  درسي براييها ، اسوه و شاخص   يجيبس و   ي فرهنگ يروهايات، ن ي عمل يها، فرمانده   در تمام رده  
  )۷۶. (»رود ير تانک مي است که با نارنجک زيا زده سالهيند رهبرمان آن طفل سيفرما يامام م
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 يروهاي که شامل ن   ن دوره يها در ا     عمده در جبهه   يروهايوه جنگ و ن   ير ش ييز به تغ  ي فرمانده سپاه پاسداران در آن زمان ن       يي   محسن رضا 
  )۲۸. (د داردي بوده است، تأکيجي و بسيسپاه
 محسـن   يبعنـوان مثـال آقـا     . مي داشـته باشـ    يا  ن دوره جنـگ اشـاره     يسپاه پاسداران در ا   » نينو«وه  ي از ش  ييها  ست به نمونه  يمناسبت ن   ي   ب

 خواسـتار اسـتخاره     ي حملـه نظـام    ي بـرا  ينـ يم خ يهـا از آقـا      ت جبهه يد و ضمن گزارش وضع    يآ  يما از دزفول به تهران م     ي با هواپ  ييرضا
  )۲۹. (شود يم

 يق مکالمه تلفني از طريات نظامي که مربوط به صدور دستور عملي در عرصه نظاميخرد ي در حد بيتوجه ي از بيگري ديها    به نمونه
 از جبهه تلفن کرد     يي رضا يآقا«: ميوانخ  ين م ي چن ي رفسنجان ي روزانه آقا  يها  ادداشتي در   . کنم  ياز جبهه جنوب با تهران بود، اشاره م       

  )۳۰. (»اط در اظهاراتش بودي اثر ضعف و احتيو گزارش جبهه را داد کم
ن ي که در آن سالها فرمانده جنگ بود، چن        ي رفسنجان ي آقا يوه فرمانده ي در کتاب خاطراتش، مشاهدات خود را از ش        ي منتظر ت اهللا ي   آ
 از جبهـه بـه     يي محسن رضـا   يکرد مثال آقا    يدر امور جنگ دخالت م     ي رفسنجان ي هاشم يقاشتر آ يل جنگ ب  يان مسا يدر جر «: سدينو  يم

 کـه در   يا   مـن در چنـد جلسـه       .ديـ ا فـالن جـا برو     يد  يداد که فالن کار بکن      ي هم دستور م   ي رفسنجان يکرد، آقا   ي تلفن م  ي رفسنجان يآقا
ن کـار   يـ گرفت که ا    يم م ي خودش تصم  ي رفسنجان يشد، آقا   يل تلفن زده م   ي مسا ي راجع به بعض   ي جنگ در تهران بودم گاه     يها  بحران
  )۳۱. (»ديا نکنيد يرا بکن
، اصـل  ي نظـام يهـا  کيـ ات و تاکتيـ  گانـه در عمل ۹ از اصـول   يکـ يدانند کـه      يک م ي دارند، ن  يي آشنا يه نظام يل اول ي که با مسا   ي   کسان
ا بالعکس با توجه به امکانات مدرن شـنود         يدزفول و تهران    ن  يق تلفن ب  يات جنگ از راه دور و آنهم از طر        يت عمل يهدا.  است يريغافلگ

ن يـ  از دسـت رفـتن جـان دههـا هـزار جـوان ا      ي است که بـه بهـا  ي و بلکه نادانيانگار  ار ارتش عراق بود، سهل    يکه در آن روزها در اخت     
  . شده استن تماميسرزم

ن ي ارتـش عـراق در آخـر   ي بـاال يران بـود کـه فرمانـدها   يـ ا گردانندگان جنگ در يها و فقدان دانش نظام  يانگار  نگونه سهل ي   بعلت ا 
ان حملـه   يـ رانيم که ا  يخواه  يخ ما، ما م   يدر تار ن بار   ي اول يبرا«: داشتند  ي با خبرنگار واشنگتن پست اظهار م      يا   مصاحبه ي جنگ ط  يها  ماه

  )۳۲. (»شکار خواهد ساختان را آيرانيک شکست، ضعف اي عراق نخواهند بود و ينا قادر به شکست خط دفاعيقيرا يز. کنند
نـان  يآفر  ن فاجعـه  يـ ت ا ي مسـئول  ي بررس ي برا يا  نهيچگونه زم يران ه ي حاکم در جامعه ا    يط خفقان و خودکامگ   ي   اگرچه امروز بعلت شرا   

 يعي فجاي الپوشاني براي اسالميهرچند امروزه در جمهور. چگاه فراموش نخواهند کرد يران آن را ه   يخ و مردم ا   ي تار يوجود ندارد، ول  
گمـان   يقـرار دارد، امـا بـ    » خـط قرمـز    «يران و عـراق فراسـو     يل جنگ ا  ي مسا ين مختصر آمد، بررس   ي از آن در ا    يکه تنها بخش کوچک   

ش ي بـ   خرمشـهر  ياست ادامه جنگ پس از آزادساز     يارانش در س  ي و   يني خم ت اهللا ياست و تفکر آ   يت س يز ماه ين فاجعه و ن   ي ابعاد ا  يروز
  .شدش بر همگان روشن خواهد ياز پ

  
  ها نوشت يها و پ منبع   
 ۱۳۷۹ مهر ۱۰، تهران، »سنايا« در گفتگو با ي اسالميت مجلس شورايون امنيسيس کمييب رين، نايمحسن آرم -۱

 ۱۳۷۸ بهمن ۶، روزنامه فتح، ياکبر گنج -۲

تاب آمده  ، متن کامل نامه در بخش ضمايم ک       ۱۳۸۱، آبان   يد احمد يصدر، به کوشش حم     ي، خاطرات ابوالحسن بن   »درس تجربه « -۳
 .است

 ۱۳۶۰بهشت ي ارد۲۱ روزانه،يها ادداشتي، »عبور از بحران«، ي اکبر رفسنجانيعل -۴

 »عبور از بحران«، کتاب ۶۰، ص ۱۳۶۰بهشت ي ارد۱۲، روز ي رفسنجانيادداشت آقاي -۵
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 ۱۰۸همان منبع، ص  -۶

 همانجا -۷

 »عبور از بحران«اب ، درج شده در مقدمه کت۱۳۵۹ بهمن ۲۵خ ي به تارينياهللا خم تي به آينامه رفسنجان -۸

 ۱۳۷۹ مهر ۸، يالملل ني اطالعات ب و عراق،نراين سالگرد جنگ ايستمي به مناسبت بي رفسنجانيونيزي تلو-ويمصاحبه راد -۹

 ۴۹۶، ص »عبور از بحران« -۱۰

 ۵۰۰ص ، ۱۳۶۰ اسفند ۱۵ در ي رفسنجانيادداشت آقاي، »عبور از بحران« -۱۱

 صدر ين، خاطرات ابوالحسن ب»درس تجربه«: د بهينگاه کن -۱۲

 ۱۳۶۰ر ماه ي ت۱۴، روزنامه اطالعات، يناخدا افضل -۱۳

  ۱۳۷۹ مهر ۸، يالملل نيران و عراق، اطالعات بين سالگرد جنگ ايستمي به مناسبت بيونيزي تلو-وي، مصاحبه راديرفسنجان -۱۴

 ي منتظرخاطرات آيت اهللا -۱۵

 سـاله دفـاع   ۸هـاي   هـاي سـال   فراز و نشيب� محسن رضايي فرمانده،: کنندگان در آن جلسات نگاه کنيد به   درباره ترکيب شرکت   -۱۶
 ۶، ص ۱۳۸۰ تير ۳، روزنامه رسالت، �مقدس

 ۱۳۷۸ اسفند ۲۰مروز، ي، به نقل از هفته نامه ن)سنايا(ران يان اي دانشجوي با خبرگزارييمصاحبه محسن رضا -۱۷

 ۱۳۶۷ بهمن ۳۰، ييهان هواير امور خارجه وقت، کي، وزيتيوال -۱۸

 ۱۳۷۹ خرداد ۱۳ز جمعه، ، خطبه نمايزدياهللا محمد  تيآ -۱۹

 ۱۳۶۷ مرداد ۵، ييهان هوايک: د بهيمتن کامل، نگاه کن -۲۰

 ۱۳۶۷ اسفند ۶هان، ي، به نقل از روزنامه ک۱۳۶۷ اسفند ۳۰، »ونيخطاب به مراجع و روحان «يخيام تاريپ -۲۱

 ياشـت شـهدا   ن سـالگرد آغـاز جنـگ در مراسـم بزرگد          يسـتم ي، ب ۱۳۷۹ور  ي شهر ۳۰ روز چهارشنبه    ي، سخنران ي رفسنجان يهاشم -۲۲
 ۱۳۷۹ور ي شهر۳۰انه، چهارشنبه، يد شهرستان ميست شهيک هزار و دويت و يروحان

نقـش سـازمان ملـل متحـد در     «پارسادوست، : د بهينگاه کن.  دکتر منوچهر پارسادوست ترجمه شده است      ين دو متن توسط آقا    يا -۲۳
 ۱۳۷۱ انتشار، تهران، ي، نشر شرکت سهام»رانيجنگ عراق و ا

 ۲۴۰، ص »عبور از بحران« -۲۴

 رانيخ انقالب اي درباره تاريقي، تحقيد احمديحم: د بهينگاه کن -۲۵

 ۴۹۴، جلد اول، ص ينياهللا خم تياستفتائات آ: د بهينه نگاه کنين زمي در اينياهللا خم تي آيدرباره فتوا  -۲۶

 ۵، ص ۱۳۸۰ مهر ۵ سپاه پاسداران، روزنامه انتخاب، يني زميروي، فرمانده ني جعفريمحمد عل -۲۷

 ۱۳۷۹ مهر ۱۱نترنت، يهان، اي، روزنامه کييمحسن رضا يسخنران -۲۸

 ۵۱۲، ص »عبور از بحران«، کتاب ي رفسنجاني روزانه آقايها ادداشتي: د بهينگاه کن -۲۹

 ۴۰۷، ص »عبور از بحران« -۳۰

 ي منتظرآيت اهللاخاطرات  -۳۱

    ۶۹۲، نقل از پارسادوست، همان منبع، ص ۱۹۹۹ مارس ۲ روزنامه واشنگتن پست، -۳۲

     
  مهي   ضم

  ۵۱۴قطعنامه    
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  :ب شديت سازمان ملل تصوي امنيبه اتفاق آراء در شورا) ۱۳۶۱ر ي ت۲۱ (۱۹۸۲ه ي ژوئ۱۲   در 
 ين جنـبش کشـورها  ياش و همچنـ   نـده ير کل سـازمان ملـل و نما       ي از طرف دب   ياني که به نحو شا    يگريانجي م يها  با توجه به کوشش      ... 
   است،  شدهيريگي پيرمتعهد و سازمان کنفرانس اسالميغ

 باشد؛ ي ميات نظاميه عملي کليبس و خاتمه فور خواهان آتش -۱

 باشد؛ ي ميالملل ني شناخته شده بيروها به مرزهاي نينينش بعالوه خواهان عقب -۲

اعزام دارد و از ] روهاين [ينينش بس و عقب م و نظارت بر آتشيد، تحکيي تأي از ناظران سازمان ملل را برا   يرد گروه يگ  يم م يتصم -۳
 د؛يم نمايت تسلي امني را به شوران مقصوديا] ياجرا [يبات الزم براي درباره ترتيکند گزارش يل درخواست مر کيدب

ک راه حـل جـامع،   يـ  بـه  يابير کـل جهـت دسـت   يـ ق دبيـ  هماهنـگ از طر يا  به گونهيگريانجي ميها  خواهد که کوشش    يمصرا م  -۴
ل مهم بر اساس اصول منشور ملل متحد از جمله احتـرام بـه   يه مسايکلعادالنه، شرافتمندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد در مورد    

 ابد؛ي کشورها ادامه ي و عدم مداخله در امور داخليت ارضيت، استقالل، تماميحاکم

 کننـد و  يد خـوددار يـ  که ممکن است به ادامه منازعه کمـک نما يکند از هر گونه اقدام يگر درخواست م  ي د يه کشورها ياز کل  -۵
 ند؛يل نماي حاضر را تسه قطعنامهياجرا

 . قطعنامه حاضر را در ظرف سه ماه به شورا گزارش دهديکند که اجرا ير کل درخواست مياز دب -۶

  
  ۵۹۸قطعنامه    

  :ب شديت سازمان ملل متحد تصوي امنيبه اتفاق آراء در شورا) ۱۳۶۶ر ي ت۲۹ (۱۹۸۷ه ي ژوئ۲۰   در 
 ي خـود را از راههـا      يالمللـ   ني عضـو کـه اختالفـات بـ        يه کشـورها  يـ ژه تعهـد کل   ي و بو   مجدد مقررات منشور ملل متحد     يادآوريبا     ... 

ن امـر کـه نقـض صـلح در     يـ ند، با احـراز ا  ي و عدالت دچار مخاطره نگردد حل نما       يالملل  نيت ب ي که صلح و امن    يا  ز و بگونه  يمسالمت آم 
   منشور ملل متحد،۴۰ و ۳۹ران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس مواد ين ايمورد منازعه ب

نـد،  يت نما يـ  را رعا  يبس فـور    ق مذاکره، آتش  ين گام در راه حل اختالف از طر       يران و عراق بعنوان نخست    يخواهد که ا    يآمرانه م  -۱
  باز گردانند؛يالملل ني شناخته شده بيروها را بدون درنگ به مرزهايه نيا و هوا قطع کنند و کلين، دري را در زميات نظاميه عمليکل

 اعـزام  ينينش بس و عقب م و نظارت بر آتشيد، تحکيي تأي از ناظران سازمان ملل را برا     يکند که گروه    يرکل درخواشت م  يباز د  -۲
ن فراهم آورد و گزارش آن را       يبات الزم را با مشورت طرف     يترت] ن امر ي ا يدر اجرا [رکل  يکند که دب    ين درخواست م  يدارد و همچن  

 م دارد؛يت تسلي امنيبه شورا

 بـدون درنـگ     ۱۹۴۹ اوت   ۱۲ون سـوم ژنـو در       يات خصمانه، بر طبق کنوانسـ     ي پس از قطع عمل    يران جنگ يخواهد که اس    يمصرا م  -۳
  خود بازگردند؛يآزاد شوند و به کشورها

ک راه حل جـامع، عادالنـه    ي به   يابي دست ي برا يگريانجي م يها  ن قطعنامه و در کوشش    ي ا يخواهد که در اجرا     يران و عراق م   ياز ا  -۴
 ند؛ي نمايرکل همکاريل مهم، بر طبق اصول مندرج در منشور ملل متحد با دبيه مسايدانه مورد قبول دو طرف درباره کلو شرافتمن

د و  ي که ممکـن اسـت منجـر بـه تشـد           ي را بعمل آورند و از هر اقدام       يدار  شتنيت خو يخواهد که نها    يگر م ي د يه کشورها ياز کل  -۵
 ند؛يل نمايقطعنامه حاضر را تسه يب، اجراين ترتي کنند و بديشتر منازعه گردد خودداريگسترش ب

طـرف را    يئـت بـ   يت منازعه بـه ه    يق درباره مسئول  يران و عراق، مسئله ارجاع تحق     يکند که با مشورت با ا       يرکل درخواست م  ياز دب  -۶
 ت گزارش دهد؛ي امنيد و هر چه زودتر به شوراي نمايبررس



 ١٢

 پس  يالملل  ني مناسب ب  يها   با کمک  ي بازساز يها  رد شده و ضرورت تالش     که در طول منازعه وا     يم خسارات يق ابعاد عظ  يبا تصد  -۷
ت يـ  امن ين و به شورا   يي تع ي مسئله بازساز  ي بررس ي از کارشناسان را برا    يکند که گروه    يرکل درخواست م  ياز خاتمه منازعه، از دب    

 گزارش کند؛

ت و ثبات منطقـه     يش امن ي افزا يها   منطقه، راه  يرهار کشو يران و عراق و سا    يکند با مشورت با ا      يرکل درخواست م  ين از دب  يهمچن -۸
  کند؛يرا بررس

 ن قطعنامه آگاه سازد؛ي ايت را در مورد اجراي امنيکند که شورا يرکل درخواست مياز دب -۹

 .ل جلسه دهدين قطعنامه تشکي اين اجرايگر به منظور تضمي اقدامات دي بررسيرد که در صورت لزوم برايگ يم ميتصم -۱۰

  


