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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اشاره

فرمانده جنگ به بیان ناگفته هایی از  8سال دفاع مقدس پرداخته
است .آیت ا« ...هاشمی رفسنجانی» در مصاحبه اختصاصی
با «خراسان» به زوایای مختلفی از جنگ ایران و عراق اشاره می
کندونقشرزمندگانخراسانیرادرحماسهدفاعمقدس تشریح
می کند« .فرزندان خورشید» عنوان ویژه نامه ای بود که روزنامه
خراسان نهم آبان ماه 1388همزمان با برگزاری کنگره سرداران و
 23هزارشهیداستانهایخراسانمنتشرکرد.مصاحبهخواندنی
با آیت ا« ...هاشمی رفسنجانی» یکی از بخش های جذاب این
ویژه نامه بود که طی آن به ناگفته هایی از جنگ اشاره شد .به بهانه
درگذشت یار دیرین انقالب ،مقدمه این گفت و گوی ویژه را
که به قلم حجت االسالم «علی ولی زاده» سردبیر روزنامه های
استانی خراسان منتشر شده بود از نظر می گذرانیم.

بازنشر مصاحبه اختصاصی خراسان با آیت ا« ...هاشمی رفسنجانی»

ناگفته های فرمانده جنگ

ولی زاده
غبار غربتی که بر سرزمین خورشید افشانده شده
است گویا بنا نیست از این سرزمین برگرفته شود،
چون باید هر زمانی به شکلی این حادثه تکرار
شود! چنانکه شهیدان و سرداران این خطه نیز از
این قاعده مستثنی نیستند و همچنان مظلوم واقع
شده اند! با این که س��رداران شهید خراسان در
آسمان شهیدان از درخشش خاصی بر خوردارند
و ن��ام آوری آن��ان شهره خ��اص و ع��ام اس��ت ولی
متأسفانه مدیران این دیار اعم از سپاه پاسداران و
استانداران و بنیاد شهید نتوانستند همپای دیگر
استان ها در این جهت حرکت کنند و این واقعیت
را آیت ا ...هاشمی رفسنجانی نیز قبول داشت؛ تا
آن جا که وقتی خبرنگار ما از وی پرسید دلیل این
همه مظلومیت را شما در چه می دانید گفت« :با
وجود این که سال هاست استان های دیگر کنگره
بزرگداشت شهدای استان خودشان را برگزار و
حتی در استان های خود موزه دفاع مقدس را راه
اندازی کرده اند مدیران خراسان متأسفانه از این
امر غفلت کرده اند و از این فیض محروم مانده اند».
وی ادامه داد :کرمانی ها سال هاست که کنگره
سرداران را برگزار و حتی موزه دفاع مقدس را راه
اندازی کرده اند ولی مدیران خراسانی هنوز اندر

خم یک کوچه اند!! این کنگره که بنا بود در سالروز
والدت ثامن االئ��م��ه(ع) در سال  1384برگزار
شود با کلی تأخیر اکنون برگزار می شود .باالخره
این بار تاریخ برگزاری تغییر نکرد« .خراسان»
نیز به حسب وظیفه وی��ژه نامه ای را تهیه کرده
است که به عنوان برگ سبزی تحفه درویش ،به
ساحت مقدس شهیدان خطه خورشید تقدیم می
کند؛ البته برخی از گفت و گوها حدود یک سال
قبل بر مبنای اعالم قبلی آقایان درباره برگزاری
کنگره تهیه شده که از آن جمله است گفت و گو
با آیت ا ...هاشمی رفسنجانی درب��اره سرداران
و شهدای همشهری امام رض��ا(ع) که دقیقا 14
ماه از تاریخ این مصاحبه می گذرد .بعد از نماز
مغرب بناست در ت��االر آیینه حرم رض��وی با آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی که در زمان دفاع مقدس،
فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا(ص) را
عهده دار بود ،گفت و گو کنیم .نام قرارگاه خاتم
االنبیا(ص) برای کسانی که آن دوران را درک
کرده اند ابهت و شکوه خاصی دارد و این نام به
نوعی مظهر دفاع مقدس است .باالخره هاشمی
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) بهتر از خیلی ها
می تواند نقش خراسان و خراسانی ها و سرداران
سرزمین خورشید را بیان کند .او تاریخ زنده و
گویایی از دالوری ها ،رشادت ها و حماسه سازی

های همشهری های امام رضا(ع) است و به خوبی
می داند که چه برگ زرینی را خراسانی ها بر این
واقعه ب��زرگ تاریخی اف��زوده اند و ب��رای همیشه
تاریخ به یادگار گذاشته اند .باالخره همراه با مدیر
مسئول و سردبیر روزنامه به تاالر آیینه می رویم.
همراهان هاشمی ما را با فرمانده قرارگاه خاتم
االنبیا(ص) تنها می گذارند .هاشمی از مصاحبه
و گفت و گو درباره مردان خدایی خطه خورشید به
گرمی استقبال می کند .اولین سوال را سردبیر بی
مقدمه مطرح می کند 2 ،ضبط خبرنگاری و فالش
دوربین عکاس روزنامه فعال می شوند ،یخ سکوت
می شکند و رقص قلم  2خبرنگاری که بناست
خبرنگاران این گفت و گو باشند شروع می شود!
گفت و گو روال معمول را ندارد؛ بلکه گاهی جنبه
مباحثه به خود می گیرد و به وادی چالش کشیده می
شود؛ وقتی مظلومیت سرداران خراسانی را هاشمی
می پذیرد خبرنگار ما اصرار دارد که هاشمی مقصر را
معرفی کند ،اما او حاضر نیست نامی از کسی ببرد!
یا وقتی بحث کمبودها و ضعف فرهنگی را هاشمی
عنوان می کند ،خبرنگار ما می پرسد دولت شما چه
کرده؟ بعضی معتقدند دولت شما همپای قدم های
عمرانی ،قدم های فرهنگی بر نداشته است؟ که وی
توضیحات خود را درباره این سوال نیز مطرح کرد و
نکته آخر این که اگرچه این گفت و گو خبری نبود

از روزهای اول
با خراسانی ها
سرو کار داشتیم و
زمانی که نیروهای
سپاه پاسداران
و بسیج آمدند،
لشکر 5نصروتیپ
مستقلخیلیخوب
جنگیدند،خالصه
چندلشکربودکه
مشکل ما را حل
می کرد یکی از آن
ها لشکر 5نصر و
نیروهای خراسانی
بود

ولی در البه الی گفت و گو هاشمی ناگفته هایی را از
جبهه بیان کرد که به نوعی بخشی از گفت و گو رنگ
خبری نیز به خود گرفت.او خبر داد :حضرت آیت ا...
خامنه ای از فرودگاه با من تماس گرفتند و گفتند
بنی صدر درباره قیمت گلوله های  ...گزارش دروغ
به امام(ره) داده است از این رو بالفاصله با امام(ره)
تماس گرفتم و ام��ام(ره) فرمودند عمل کنید و این
دستور باعث شد فرماندهان لشکر  77پیروز ثامن
االئمه(ع) پاسخ مثبت بگیرند .این ماجرا شاید برای
اولین بار بود که وی به صورت رسانه ای آن را عنوان
می کرد که شرح آن را خواهید خواند.
باالخره این گفت و گو با این س��وال آغ��از شد :با
عنایت به ای��ن که شما در  8س��ال دف��اع مقدس
حضور استثنایی داشتید ،نقش خراسان را در دفاع
مقدس چگونه ارزیابی می کنید؟ «خراسان یکی از
استان هایی بود که از همان ابتدا لشکر مجهزی
داشت؛ در واقع لشکر  77پیروز ثامن االئمه(ع) از
همان روزهای نخست جنگ درگیر شد و در مکان
سختی هم بود؛ چنانکه بخشی از نیروهایش در
آبادان و حوالی آن بودند».
فرمانده جنگ با تصریح این که از همان روزهای
اولیه جنگ با عظمت ،مجاهدت ،رش��ادت و از
خودگذشتگی خراسانی ها آشنا شده است ،گفت:
«در آخرین روز جنگ و در عملیات روز آخ��ر در
جنوب غرب هم باز تکیه به خراسانی ها داشتیم و
سر و کارمان با لشکرهای خراسانی بود».
آیتا...هاشمیدرادامهبهنقشاستثناییبسیجیان
و پاسداران خراسانی اشاره کرد و گفت« :از روزهای
اول با خراسانی ها سرو کار داشتیم و زمانی که
نیروهای سپاه پاسداران و بسیج آمدند ،لشکر  5نصر
و تیپ مستقل خیلی خوب جنگیدند ،خالصه چند
لشکر بود که مشکل ما را حل می کرد یکی از آن
ها لشکر  5نصر و نیروهای خراسانی بود».فرمانده
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جنگ خیلی مواظب روحیه رزمندگان دیگر استان
هاست و تالش دارد که ضمن بیان واقعیات طوری
حرف نزند که باعث گله دیگران شود از این رو می
گوید« :حقیقت ًا تحت تأثیر روحیات خراسانی ها
بودم و اگر ممکن بود از خراسانی ها بیشتر می
گفتم؛ ولی می ترسم دیگران گله کنند».
هاشمی خیلی دقیق و حساب شده حرف می زند
و ناگفته هایش را خیلی به راحتی نمی توان از او
گرفت مگر این که مایل باشد ناگفته ها را رسانه
ای کند؛ اما وقتی به شرح تاریخ جنگ می پردازد
احساس می کنی او کتابی را می خواند و به صورت
عمد خط در میان از مطالب آن می گذرد ولی حرفه
ای خیلی سریع مواردی را که عمدی سانسور کرده
به هم متصل می کند .او خیلی گذرا به کارشکنی
ها و مشکالتی که با رئیس جمهور قبل بنی صدر
داشته ،اشاره می کند و رد می شود.
آیت ا ...هاشمی به خاطرات روزهای اولیه جنگ
اشاره می کند و می گوید« :اولین بازدیدهایی که
از جبهه داشتم بازدید از مناطقی بود که لشکرهای
خراسانی و لشکر  77ثامن االئمه(ع) ،مستقر بود،
توپ خانه لشکر  77در بیرون از آبادان نیروهای
عراقی را می زد و این توپ ها نقش استراتژیک
داشت اما مشکل ما این بود که نمی توانستیم با
دست باز آن ها را مصرف کنیم! زی��را به راحتی

گفت و گوی ویژه
گیرمان نمی آم��د و گ��ران ب��ود و مجبور بودیم با
احتیاط آن ها را مصرف کنیم؛ در حالی که تقاضای
فرماندهان این بود که بیشتر مصرف کنند و ما هم با
آن ها موافق بودیم ،ولی بنی صدر به شدت مخالف
بود و اجازه نمی داد آتش بارها تقویت شود».
ف��رم��ان��ده جنگ ب��ه اخ��ت�لاف ی���اران ام���ام (ره) و
فرماندهان جنگ با بنی صدر خیلی گذرا اشاره و
ماجرای رسوایی بنی صدر و گزارش های غیرواقعی
او به امام را بیان می کند و می گوید :درباره اجازه
ندادن بنی صدر برای استفاده از گلوله های یاد
شده به ام���ام(ره) شکایت ک��ردم ،ولی بنی صدر
جواب داده بود که قیمت این گلوله ها خیلی زیاد
اس��ت و نمی توانیم زی��اد آن ها را مصرف کنیم.
او اف��زود« :آیت ا ...خامنه ای به طور تصادفی در
فرودگاه با مسئوالن تهیه همین گلوله ها مالقاتی
داشتند .آن ها قیمت گلوله ها را خیلی کمتر از آن
چه بنی صدر اعالم کرده بود ،داده بودند .آیت ا...
خامنه ای از همان فرودگاه به من خبر دادند و من
فورا به ام��ام(ره) گفتم و مشکل حل شد».باالخره
مظلومیت سرداران ،امیران و شهدای خراسان را
مطرح می کنیم و عوامل آن ها را به گفت و گو می
گذاریم و هاشمی مشکل را متوجه استان می داند و
دلیل اصلی آن را برگزار نشدن و یا دیر برگزار شدن
کنگره شهدا ذکر می کند.

