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88498481ارتباط با ما

نگاه

  مهدی پورصفا
عملی�ات ال�ی بیت المق�دس و رمضان 
در به�ار و تابس�تان س�ال 61، ضرب�ات 
س�ختی به ارتش ع�راق وارد ک�رد. در 
این میان رمض�ان از اهمیت بیش�تری 
برخوردار اس�ت چراکه ب�رای اولین بار 
نیروهای ایرانی از مرزه�ای بین المللی 
گذش�تند و ب�ه بص�ره نزدیک ش�دند.

     
عملیات رمضان اگرچه ب��ه هدف نهایی خود 
یعنی تصرف بصره نرسید اما ضربه سنگینی 
به نیروه��ای زرهی ع��راق وارد ک��رد. صدام 
در دو عملی��ات الی بیت المق��دس و رمضان 
بیش از 1000 دس��تگاه تانک از دس��ت داد. 
نیروهای پیاده ایرانی هنگام نبرد به س��رعت 
میان تانک ه��ای عراقی رخن��ه می کردند و 
با موش��ک های س��بک  RPG7 آنها را مورد 
هدف قرار می دادند. همچنین پرسنل ارتش با 
موشک اندازهای تاو هم رکورد خوبی در شکار 

تانک های بعثی کسب کردند.
مهم  ترین تانک  عراقی که نیروهای ایرانی برای 
اولین بار نبرد با آن را تجربه کردند T72 بود. 
البته نمونه ای که در اختیار ارتش بعث بود، با 
نمونه های استاندارد ارتش شوروی که در خط 
تماس در اروپای غرب��ی بودند تفاوت فراوانی 
داش��ت. زره ای��ن تانک  ها مقاوم��ت کمتری 
از نمونه های ش��وروی داش��تند و سیس��تم 
هدف گیری آن همچنان از نمونه های آنالوگ 
بود. با ای��ن حال همین نمونه  اولیه توانس��ت 
در مقابل حمالت راکت های س��بک مقاومت 

بیشتری نشان بدهد.
همین عملکرد سبب شد تا بعد ها نمونه های 
پیشرفته تری از این تانک در اختیار نیرو های 
عراقی قرار بگیرد. چنانچ��ه نیروهای ایرانی 
در عملیات مهمی چون والفجر 8 و کربالی5 
نبردهای س��نگینی را با تانک ه��ای T72 به 
خصوص در یگان های گارد ریاست جمهوری 
تجربه کردند. همین تانک  ها به همراه نیروهای 
زبده گارد ریاست جمهوری قرار بود در جنگ 
اول خلیج فارس به جنگ امریکایی  ها بروند، اما 
شوارتسکف ژنرال امریکایی زرنگ تر از آن بود 
که نیروهای خود را مستقیم به نبرد با زبده  ترین 
 B52 نیروهای عراق بفرستد؛ بمب افکن های
امریکای��ی که از جزی��ره »دیه گو گارس��یا« 
برمی خاستند به صورت تمام وقت این یگان  ها را 
در نزدیکی شهر ناصریه آنچنان در هم کوبیدند 

که تمام آنها زمین گیر شدند.
عملیات رمض��ان را همچنی��ن می توان نبرد 
ایران با استحکامات سنگین عراقی  ها دانست. 
استحکامات و عوارض ایجاد شده در حد فاصل 
بصره تا مرز شلمچه قدمتی بیش از جنگ ایران 
و عراق داش��ت. همان گونه که رژیم گذشته 

تالش می کرد با قدرتمندتر کردن لشکر 92 
زرهی آمادگی نیروهای زمین��ی را در مقابل 
عراق باال ببرد، ارتش عراق نیز اس��تحکامات 
جدی مانند کانال ماه��ی را تدارک دیده بود. 
این کانال در عملیات  بعدی از جمله عملیات 
کربالی5 از مهم  تری��ن صحنه های نبرد بین 

ایران و عراق بود.
در فاصله عملیات الی بیت المقدس تا رمضان، 
بعثی ها بخش دیگری از موانع را در شرق بصره 
ایجاد کردن��د. مهم  ترین اس��تحکامات عراق 
در این منطقه خاکریزهای مثلثی ش��کل بود 
که با س��قوط یکی از اض��الع آن، امکان دفاع 
و مقاومت از سوی س��ایر اضالع این سنگر ها 

فراهم  می شد.
یکی دیگر از خصوصیات رمضان، انجام آن در 
تیرماه بود. گرمای باالی 40 درجه در منطقه 
جغرافیایی جنوب مشقات زیادی برای نیروهای 
ایرانی به وجود آورد. از همین رو تا پایان جنگ 
اغلب عملیات های بزرگ ایران در جنوب در 

ماه های سرد سال انجام  می شد.
پس از عملیات رمضان بازسازی نیروهای زرهی 
و رزمی عراق اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. 
کمااینکه عراق در آن زمان مشکالت عدیده 
مالی داشت. طبق گفته » کنت.آر. تیمرمن « 
عراق از کمبود مواد غذای��ی رنج می برد و گاه 
در بازارهای این کش��ور تا مدت  ها کره، تخم 
مرغ و گوشت پیدا نمی ش��د. اما خرید سالح 
نیز برای بغداد حیاتی بود. اینجا بود که یکی 
از شگفت انگیز  ترین همکاری های شوروی و 
امریکا در زمان جنگ س��رد رقم خورد. طبق 
این فرمول عراق می توانست اسلحه خود را نقد 

خریداری کند و غذای خود را قسطی!
خرید نقد نصیب شوروی شد چراکه 95 درصد 
تجهیزات زمینی این کش��ور ساخت شوروی 
بود. از خرداد 61 تا آبان همین سال که عملیات 
محرم آغاز شد 400 فروند تانک T55  و 250 
فروند تانک T72  از سوی ش��وروی به عراق 
داده شد. دولت امریکا نیز در آبان 1361 یک 
اعتبار 300 میلیون دالری برای صادرات غله 
و محصوالت کش��اورزی به عراق فراهم کرد. 
این امتیاز باعث ش��د تا ع��راق بتواند نیروی 
بیش��تری از روس��تاهای خود را برای نبرد با 

ایران اعزام کند.
عملیات رمضان نقطه عطفی چه در س��طح 
تاکتیک ه��ای جبهه ای��ران و چ��ه در روابط 
قدرت های حاضر در این نبرد بود. ایران نشان 
داد مصمم است تا نیل به اهدافش پیش برود و 
صدام حسین هم می تواند به کمک  کشورهای 
دیگر حساب کند. مسیری که البته به بدهکار 
شدن عراق و در نتیجه اش��تباه راهبردی در 
اش��غال کش��ور کویت با چراغ س��بز ضمنی 

امریکایی  ها انجامید.

تحلیلی بر پذیرش قطعنامه  598 توسط ایران در گفت وگوی »جوان « با حجت االسالم محمدمهدی بهداروند 

  احمد محمدتبریزی
قطعنام�ه 598 در تاری�خ 27 تی�ر 1367 
از س�وی ای�ران پذیرفته ش�د ت�ا جنگ 
تحمیلی پس از هشت سال به پایان برسد. 
هرچند با وجود پذیرش قطعنامه توسط دو 
کش�ور، صدام بدعهدی  خودش را نش�ان 
داد و به کش�ورمان حمله ور شد که باز هم 
دستش از خاک ایران کوتاه ماند. پذیرش 
قطعنامه 598 توس�ط ام�ام خمینی)ره( 
اتف�اق مهمی در تاریخ کش�ورمان اس�ت 
که باید به خوب�ی مورد تحلیل و بررس�ی 
قرار گیرد. برای بررسی بهتر این قطعنامه 
با حجت االس�الم محمدمه�دی بهداروند 
رئیس دبیرخانه قطعنامه 598 گفت وگویی 
انج�ام دادی�م ک�ه در ادام�ه می خوانید.

     
س�ال های آخر جنگ و به ویژه پس از 
عملیات کربالی5 وضعیت جبهه های ما 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
عملی��ات کرب��الی5 ک��ه اتف��اق افت��اد و ما تا 
نزدیکی های دیوار های بصره رسیدیم، ایران دیگر 
دست برتر را در جنگ داشت. کشورهای قدرتمند 
حامی صدام امکان گرفتن بصره توس��ط ایران را 
می دادند و نگران موازنه قدرت به نفع جمهوری 
اسالمی بودند. به همین خاطر کشور هایی که در 
شورای امنیت مأموریت داشتند، قطعنامه 598 
را تدوین کردند و ایران یک س��ال این قطعنامه 
را تعلیق نگه داش��ت. ایران معتق��د بود بندهای 
قطعنامه باید تغییر کند. ایران در موضع قدرت قرار 
گرفته بود و ابرقدرت  ها نمی خواستند عراق بازنده 
جنگ باشد و اقدام به صدور قطعنامه 598 کردند. 
تغییر موازنه قدرت به سود ایران اصلی  ترین دلیل 

ابرقدرت  ها برای صدور قطعنامه 598 بود.
قطعنام�ه 598 با چه فاصل�ه ای پس از 

عملیات کربالی5 صادر شد؟
عملیات کربالی5 زمستان س��ال 1365 انجام 
می گیرد و قطعنامه 598 تیرم��اه 1366 صادر 
می شود. ایران یک س��ال نه قطعنامه را قبول و 
نه رد کرد و معتقد بود بند هایی از قطعنامه باید 
تغییر کند. مطرح شدن تعیین متجاوز و غرامت 
از خواسته های ایران در قطعنامه بود. در نهایت 
با گنجاندن این موارد در قطعنامه598، ایران در 

تیر 1367 قطعنامه را قبول کرد.
اینکه عده ای می گویند ایران به خاطر 
وضعیت جبهه  ها در سال 1367 قطعنامه 

را پذیرفت تا چه اندازه درست است؟
در اواخر جنگ ایران از موضع ضعف قطعنامه را 
قبول نکرد. این با مبانی گفتمان جهاد و شهادت 
امام همخوانی ندارد که ای��ران از ترس و ضعف 
تن به پذیرش قطعنامه داد. عبارت امام را همه 
یادشان هست که می فرمود ما چه بُکشیم و چه 
کشته ش��ویم پیروزیم. کس��ی از موضع ضعف 
قطعنامه را قبول می کند که معتقد به این شعار 
نباش��د و شکس��ت و پیروزی ظاهری و مادی 
برایش مالک باشد. منتها حوادثی هم در اواخر 
جنگ رخ داد که منجر ش��د امام جام زهر را سر 
بکش��د. نامه  ها و صحبت  هایی که شد دست به 
دست هم دادند تا قطعنامه پذیرفته شود. اواخر 
جنگ نگاه مسئوالن به جنگ، نگاه سخت افزاری، 
تجهیزاتی و م��ادی بود؛ در حال��ی که جنگ ما 
جنگ اراده  ها بود و نه جنگ سخت افزارها. اواخر 
جنگ سران مملکت و قوای نظامی معتقد بودند 
جنگ باید تمام شود. بعد ما کد هایی داریم که 

حرف این مسئوالن را زیر سؤال می برد. بخشی 
از این حرف  ها حقیق��ت بود که می گفتند مردم 
به جبه��ه نمی روند اما این ح��رف به معنی قهر 
کردن با جبهه  ها نبود بلکه نظام اداری و اجرایی 
ما با کسانی که به جبهه می رفتند برخورد بدی 
داشت. طلبه ها، دانشجویان و کارمندانی بودند 
که از محل درس و کارش��ان به خاطر حضور در 
جبه��ه اخراج  می ش��دند. نظام دفاع��ی با نظام 
اجرایی هماهنگ عمل نمی کرد. بخشی از مردم 
محصل و کش��اورز بودند و در فضای خاصی به 
جبهه می آمدند. معموالً در فصل زمس��تان که 
ما اعزام نیرو داشتیم و عملیات های ساالنه مان 
را انجام می دادیم این نیرو ها به جبهه می آمدند. 
از فروردین به بعد خیلی نیازی به نیروی آفندی 

نداشتیم.
بحث نبود نیرو در اواخر جنگ را چطور 

تحلیل می کنید؟
اینجا دو نگاه در بحث نبود نیرو اهمیت دارد، یکی 
اینکه مردم با دفاع و گفتمان دفاعی قهر کرده اند و 
به جبهه نمی آیند. دیگر آنکه فضا به گونه ای است 
که دیگر نمی توانستند به جبهه بیایند. سیداحمد 
خمینی در خاطرات شان نقل می کنند که وقتی 
عملیات مرصاد انجام ش��د و جمعیت زیادی به 
غرب کشور هجوم آورد امام فرمود اگر می دانستم 
مردم این قدر در صحنه هستند قطعنامه را قبول 
نمی کردم. تحلیل قطعنامه 598 نباید جزیره ای 
باشد. باید سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و 
مسائل نظامی را به صورت همزمان و سیستمی 
در نظر بگیریم. نباید تمام تأثیر را به گردن یک 
شخص بیندازیم ولی هر کدام از اشخاص در آن 
زمان تأثیری داش��تند که در نهایت منجر شد 
ما قطعنام��ه 598 را بپذیریم. ای��ن پذیرش نیز 
به معنای قبول شکس��ت نبود. قبول قطعنامه 
598 اثبات حقانیت جمهوری اس��المی است. 
وقتی عملیات غدیر را در جنوب انجام دادیم به 
امام پیغام دادند دشمن را از مرز بیرون کرده ایم 
و می توانیم تا بصره هم برویم. اما وقتی امام این 
پیام را ش��نید  فرم��ود ما در پذی��رش قطعنامه 
تاکتیکی عمل نکرده ایم و واقع��اً مقید به قبول 
قطعنامه هستیم. پس از مدتی نیز دنیا متوجه 
متجاوز بودن صدام می ش��ود و سازمان ملل هم 

این موضوع را اعالم می کند و حقانیت ایران اثبات 
می شود. جمهوری اسالمی با قطعنامه 598 دفاع 
مقدسش تعطیل نش��د. دفاع مقدس چون یک 
گفتمان بود جایش را در کش��ورهای منطقه باز 
کرد. س��بب انقالب ها، جنبش  ها و نهضت های 
زیادی در سطح منطقه شد. لبنان، عراق و سوریه 

نمونه  هایی از این گفتمان هستند.
پذیرش قطعنامه در آن مقطع را به سود 

ایران می دانید؟
پذیرش قطعنام��ه بهترین اتف��اق برایمان بود. 
امام آدمی نبود که بلوف سیاس��ی بزند و تحت 
تأثیر حرف دیگران قرار بگیرد. امام بر اساس یک 
مبانی فقهی جنگ را اداره کرد. این روایت که از 
گمانه زنی مؤمن پرهیز کنید چ��ون به نور خدا 
نگاه می کند گویای همه چیز است. حوادثی که 
پس از قطعنامه اتفاق افتاد نش��ان می دهد امام 
چه تصمیم حکیمانه ای گرفتند. حقانیت ایران 
در سطح دنیا ثابت شد و رویکردهای زیادی که 
برگرفته از دفاع مقدس بود خودش را نشان داد. 
البته دنیا نیز دست صدام را برای انجام هر کاری 
باز گذاشته بودند. بعثی  ها جزایر مجنون و فاو را 
خیلی شدید بمباران ش��یمیایی کردند و حتی 
قرار بود دس��ت صدام برای بمباران ش��یمیایی 
شهر ها هم باز گذاشته شود. معتقدم تصمیم امام 

تصمیمی بجا ، هوشمندانه و حکیمانه بود.
نظام بین الملل نی�ز با تغیی�ر بندهای 

قطعنامه و تأمین نظر ایران می خواست 
قطعنامه پذیرفته شود؟

امریکایی  ها فکر می کردند با قبول قطعنامه 598 
حرکت انقالب اسالمی متوقف می شود. اما نگاه 
امام فقط به دفاع مقدس در یک جغرافیای خاص 
نبود. ما باید دو نگاه را از هم تفکیک کنیم. یکی 
انقالب اسالمی و یکی نظام جمهوری اسالمی. 
شعارهای امام مثل مبارزه با کفر در سطح انقالب 
اس��المی بود. امریکایی  ها فکر می کردند ایران 
در نهایت ضعف قرار دارد ک��ه قطعنامه را قبول 
کرده ولی از هم��ان روزی که قطعنامه پذیرفته 
شد، دشمنان شاهد پیروزی های پشت سر هم 
برای ایران بودند که منش��أ آن به قطعنامه598 

برمی گشت.
قطعنامه ه�ای قبل�ی خط�رات زیادی 
از جهت اش�غال خاک و نفوذ دش�من 

داشت؟
قطعنامه های قبلی روی آتش بس تأکید داشتند 
و این یعن��ی عراقی  ها در خاک م��ا می ماندند و 
می گفتند تا زمان آتش بس در منطقه هستیم. 
دقیقاً مثل بلندی های جوالن  می شد که 50 سال 
است حالت آتش بس دارد ولی رژیم صهیونیستی 
از آنجا خارج نمی شود. آتش بس یعنی هر کس 
هر جا هس��ت همان جا بایس��تد. اما امام گفت 
چنین چیزی را قبول ندارد و باید از مرزهای ما 
بیرون بروید تا بعد ش��روع به مذاکره  کنیم. امام 

این مسائل را می دید. امام می فرمود به این صدام 
اعتمادی نیست. امام حس��ن البکر و صدام را به 
خوبی می ش��ناخت. امام اول صداقتش را نشان 
داد و گفت ما در قبول قطعنامه تاکتیکی عمل 
نمی کنیم. سه روز بعد از قطعنامه صدام دوباره 
عملیاتی علیه ما ترتیب داد که نشان می دهد این 
آدم تا چه اندازه غیرقابل اعتماد بود. خرمش��هر 
دوباره وضعیت خطرناکی پیدا کرد و امام فرمود 
که خرمشهر باید حفظ شود. پس از حرف های 
جمعی��ت زیادی از سراس��ر ای��ران در جبهه  ها 
حاضر شد. دیگر پوتین و اسلحه و لباس نبود که 
به نیرو ها داده شود. همین حضور باز خط بطالنی 
بر گزاره قهر مردم با جبهه بود. گفتمان انقالب 
اسالمی ریشه دینی دارد و به اعتقادات مردم گره 
خورده و به راحتی نمی توان ای��ن گفتمان را از 

جان و نهاد مردم ایران جدا کرد.
وقتی مجم�وع این عوام�ل را کنار هم 
می گذاریم هوش�مندی و آینده نگری 

امام را به خوبی درمی یابیم.
امام در همان اوایل جنگ در پیام به حبیب شطی 
)دبیر کل سازمان کنفرانس اسالمی(  حرف اول را 
آخر زد و فرمود اول باید بعثی  ها از مرزهای ایران 
بیرون بروند تا بعداً مذاکره کنیم. امام مثل یک 
نظامی کارکشته در جنگ عمل می کرد. امام در 
دفاع مقدس یک فرمانده با مقامی تشریفاتی نبود. 
محسن رضایی وقتی می خواست فتح المبین را 
انجام بده��د و دچار تردید می ش��ود با هواپیما 
می آید و از امام رهنم��ود می خواهد. در خیبر و 
والفجر8 نیز ش��اهد رهنمودهای امام هستیم. 
خاطرم هست عملیات بدر عدم الفتح شد و شهید 
مهدی باکری در این عملیات به شهادت رسید. 
امام پیغامی با این مضمون داد که به آقامحسن 
و آقاصیاد بگویید انبی��ا در جنگ  ها بعضاً دچار 
شکست  می شدند، خودتان را برای عملیات های 
بعدی آماده کنید. این پی��ام حرف های زیادی 
دارد. هش��ت س��ال دفاع مقدس در طول تاریخ 
ایران بی نظیر اس��ت. هشت س��ال یک ملت با 
کمترین امکانات ایس��تادگی کرد و اجازه نداد 
خاکش اشغال شود. از 300 س��ال پیش در هر 
جنگی قطعه ای از خاک و جغرافیای ایران از آن 
جدا  شده بود اما در دفاع مقدس یک متر زمین 
جابه جا نشد که این در تاریخ بی نظیر است. نفت 
ما را نمی خریدند، پایگاه های نفتی  ما را زدند و ما 
را به جیره بندی وادار کردند اما ملت ایران کوتاه 
نیامد و مقاومت کرد. این نش��ان از قوت فکری 
امام اس��ت که این گونه جبهه  ه��ا را فرماندهی 
و مدیریت می ک��رد. جوان های 19، 20 س��اله 
فرمانده لشکر و فرمانده قرارگاه  می شدند که اینها 
از ما می توانیم امام می آمد. ام��ام به این جوانان 
هویت داد. پرورش روحی امام بزرگی و عظمت 

زیادی به این جوانان داد.

عملیات رمضان
ضربات سخت به نیروی زرهی دشمن

امریکایی  ه�ا فکر می کردن�د با قبول 
قطعنامه 598 حرکت انقالب اسالمی 
متوقف می شود و ایران در نهایت ضعف 
قرار دارد که قطعنامه را قبول کرده ولی 
از همان روزی ک�ه قطعنامه پذیرفته 
ش�د، دش�منان ش�اهد پیروزی های 
پش�ت س�ر هم برای ای�ران بودند که 
منشأ آن به قطعنامه598 برمی گشت

امریکا فکر می کرد با پذیرش قطعنامه 
حرکت انقالب متوقف می شود

جدول
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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