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 لزوم تدریس آشنایی با دفاع مقدس
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 صفحھ عنوان
 

 لزوم تدریس آشنایی با دفاع مقدس
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 ٤ عراق و ایران  مرزی مناقشات سوابق بررسی

 ٥ شرایط حاکم بر جمھوری اسالمی ایران قبل از شروع جنگ

 ٦ شرایط حاکم بر کشور عراق و اھداف تحمیل جنگ بھ ایران

 ٧ پیشینھ و چگونگی آغاز تجاوز

 ٨ دفع تجاوز

 ١٩ ایران دفاعی توان برابر در دشمن واکنش

 ٢٢ جنگ سرانجام و ٥٩٨ قطعنامھ

  

  

  
 

 

 

 

 

 خالصھ کتاب آشنایی با دفاع مقدس 
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 الرحمن الرحیمبسم   

  

 لزوم تدریس آشنایی با دفاع مقدس

  

  انتقال میراث انقالب به نسل سوم •

 آشنایی با عظمت دفاع مقدس وشخصیت ھای درگیر •

 شناخت سیره حضرت امام در دفاع مقدس •

 تبیین مظلومیت ایران در دوران دفاع •

 افشای توطئه داخلی وخارجی دشمنان •

 افشای جنایات جنگی •

 وارده به دفاع مقدسپاسخ به انتقادات  •

 بھره گیری از تجربیات دفاع مقدس •
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 ایران و عراق بررسی سوابق مناقشات مرزی 

  

  سلسله صفوی

میالدی) شاه اسماعیل صفوی در ایران تأسیس کرد، که ھدف اصلی آن حفظ تمامیت  ١٥٠٢سلسله صفوی را نیز در سال (

  ارضی ایران از خطر ھجوم ترکان عثمانی بود.

صفویان برای مقابله با تفوق مذھبی عثمانیھا، مذھب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج کردند که در حل 

اختالفات داخلی و تحکیم وحدت، نقش بسزایی داشته است تا حدودی که مانع استیالی عثمانیھا بر ایران شد، امّا مطالعه 

سال ادامه داشته است،  ٤٠٠دھد که نبردھای خونین بین دو کشور طی  تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان می

  اند، نباید در تشدید جنگھا بین ایران و عثمانی نادیده گرفت. البته نقش کشورھای اروپایی را که قصد جھانگشایی داشته

  )١٥٥٥قرارداد آماسیه (

قرارداد که بین شاه طھماسب وسلطان سلیمان  اولین قرارداد صلحی است که بین ایران وعثمانی به امضا رسید.در این

منعقد گردید سلطان عثمانی موافقت کرد که با پیروان مذھب شیعه با مدارا رفتار کند واز زوار ایرانی که عازم مکه ومدینه 

ھستند،حمایت کندبعالوه به فرماندھان مرزی نیز تاکید شود تا از صدور ھر گونه دستوری که موجب منازعات مرزی 

  ود،خودداری گرددش

  مفاد قرارداد الجزایر

  ) :١٣٥٣اسفند  ١٥( ١٩٧٥مارس  ٦معروف است در تاریخ » اعالمیه الجزایر«اصول مورد توافق طرفین که به نام 

  کنند. تعیین می ١٩١٤و صورت جلسات  ١٩١٣ـ طرفین، مرزھای زمینی خود را بر اساس پروتکل اسالمبول  ١

  کنند. را بر اساس خط تالوگ تعیین می ـ دو کشور، مرزھای آبی خود ٢

شوند که در مرزھای خود کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع ھرگونه رخنه و نفوذ که جنبه  ـ طرفین متعھد می ٣

  داشته باشد، اعمال کنند.» خرابکارانه«

فاد فوق با روحیه توافق الجزیره ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه، نقش ھریک از م ـ مقررات فوق، عوامل تجزیه ٤

  مغایر است. 

پس از صدور اعالمیه مشترک الجزیره، وزیران امور خارجه ایران و عراق و الجزایر طی چندین نشست در تھران و بغداد و 

» ١٩٧٥عھدنامه مرزی «الجزیره، در مورد حل کلیه مسائل مورد اختالف مذاکره و توافق کردند، که نتیجه این توافق امضاء 

  .بود. این عھدنامه دارای سه پروتکل است
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 جمھوری اسالمی ایران قبل از شروع جنگ شرایط حاکم بر 

  

  اوضاع سیاسی

  ادامه حاکمیت لیبرالھا •

 اشغال النه جاسوسی •

 تحریم اقتصادی ونظامی ایران •

 لغو پروازھا به ایران وتوقیف دارائیھای ایران توسط امریکا •

 آرامیھای مرزی در کردستان ،خوزستان، گنبد وسیستان وبلوچستانبحرانھا و نا   تشدید •

 طرح حمله به ایران وواقعه طبس •

 ایجاد جو شدید تبلیغاتی علیه نیروھای مومن وانقالبی •

  مومن وانقالبی  وی علیه نیروھای  محور قرار دادن بنی صدر ووحدت گروھھای ضد انقالب خصوصا منافقین با •

 اوضاع اقتصادی ایران

  معلق ماندن قرارداد ھای اقتصادی منعقد شده توسط رژیم طاغوت •

 مشکل فروش نفت وکاھش قیمت آن •

فقدان سیستمی که منویات ا رائه شده توسط حضرت امام را درقالب برنامه ھای اجرایی عملی کند ودور  •

 روشنی از اقتصاد کشور را ترسیم نماید  نمای

 ادیبلوکه شدن دارائی ھای ایران وتحریم اقتص •

حرکت کند چرخھای اقتصادی ایران بدلیل عدم امکان خرید قطعات یدکی کارخانجات واغتشاش گروھکھا در محیط  •

 ھای کارگری

 عدم پیش بینی راه حلھای اقتصادی مناسب با استراتژی عدم وابستگی

  اوضاع نظامی ایران

وتخصص ھای نظامی را در اختیار خروج کارشناسان نظام وفرماندھان نظامی به خارج از کشور که عمده فنون  •

  داشتند

 کاھش نیروھای ارتش توسط دولت بازرگان •

فروند زیر دریایی از آلمان وقرار دادھای با دولت  ٦اقدام مشکوک دولت بزرگان در زمینه لغو قرارداد ھای نظامی( •

 (آمریکا

 کونت وزادگاه خودبه محل س  کادر ھای ارتش  ماه واعزام ١٢ماه به  ٢٤کاھش مدت خدمت سربازی از  •

 (ارتش خلقی بپا کنیم )ھماھنگ با کاھش توان ارتش توسط لیبرالھا  شعار انحالل ارتش توسط گروھکھا •

وارسال اطالعات ارزشمند توان دفاعی  ٥٩کودتای نوژه وفرار برخی از سران نظامی ارتش به عراق در تیر ماه  •

 کشور با انھا
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 جنگ بھ ایران شرایط حاکم بر کشور عراق و اھداف تحمیل

 

  شرایط سیاسی،اقتصادی ونظامی

گذاری شده بود، ھمواره موفقیت  حزب بعث عراق که بر معیارھای غیرمذھبی و با تکیه بر ناسیونالیزم عربی بنیان •

کرد. پیروزی انقالب اسالمی در ایران  طلبانه و سیادت بر جھان عرب دنبال می خود را در اتخاذ سیاستی توسعه

اند، به حرکت وا دارند و موج  شیعیان عراق را که با وجود اکثریت، از حکومت و قدرت به دور بودهتوانست  می

خواھی از طریق شیعیان عراق به دیگر کشورھای منطقه سرایت کند. از این رو رژیم عراق خود را بیش از  اسالم

هللا صدر و خواھرش و نیز قلع  ن آیتکرد، اقدام شتابزده او در به شھادت رساند دیگران در معرض خطر احساس می

  .و قمع نیروھای فعال شیعه در ھمین راستا بوده است

 توسعه طلبی صدام وجلب رضایت آمریکا

شخصیت صدام حسین به لحاظ روحی و روانی برای ھمگان شناخته شده نیست، لیکن آرزوی رھبری جھان  . •

بود. بویژه شرایط اقتصادی، نظامی و سیاسی عراق  طلبی را برای او به آھنگی سوزان مبدل کرده عرب، توسعه

  .الوصول کرده بود ھا تکرار نمود، سھل ھا و مصاحبه اھداف تجاوز را که بارھا و بارھا در سخنرانی

اش دست پیدا کند. لذا با ایجاد توازن  تواند به اھداف دیرینه صدام به گمانش با استفاده از اختالف امریکا و ایران می •

خارجی خود با شرق بارھا به امریکا چراغ سبز نشان داد. از آن طرف امریکا ھم به استراتژی نظامی برای  در روابط

جمھوری اسالمی روی آورد، و به دنبال عنصری بود که عالوه بر توان الزم برای انجام مأموریت او اطمینان باالیی نیز 

 .برخوردار باشد

 جمھوری اسالمی ایران مھمترین اھداف تجاوز رژیم بعثی عراق به

  حاکمیت مطلق بر اروند رود

شود. دولت عراق ھمواره  یکی از اختالفات عمدة ایران و عراق، به مرز مشترک دو کشور در اروندرود مربوط می •

کرد که اروندرود، به آن کشور متعلق است و در مقابل، دولت ایران نیز معتقد بوده که اروندرود یک رودخانه  ادعا می

الملل مرز دو کشور باید خط  و قابل کشتیرانی است، به ھمین جھت بر اساس اصول و مقررات حقوق بین مرزی

  .باشد» تالوگ«

 تجزیه خوزستان

شد، بلکه  گانه خالصه نمی اھداف تجاوزکارانة رژیم عراق تنھا به حاکمیت مطلب بر اروندرود و استرداد جزایر سه •

 .ران نیز چشم طمع داشتدولت عراق نسبت به استان خوزستان ای
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 رھبری جھان عرب

صدام حسین قصد داشت که با آغاز جنگ علیه ایران، آن را به جنگ بین ایران و اعراب مبدل کند. از این رو پس از  •

جنگد و از طرفی تصمیم گرفت تا با تجزیه  کرد که از جانب اعراب با ایران می تجاوز، در سخنان خود اظھار می

  .را منجی عربھای دربند و مدافع وطن عربی جلوه دھدخوزستان، خود 

 تقویت ناسیونالیسم عربی

یکی دیگر از تمھیدات صدام حسین به منظور تحقق ملت واحد عربی و نھایتاً تثبیت رھبری خود بر جھان عرب،  •

  .تشکیل گروھھای ناسیونالیست و برقراری ارتباط بین آنھا بوده است

نامد، در معنا خود را رھبر جھان عرب معرفی  می» قادسیه صدام«یا » قادسیه دوم«یران را ھمچنین صدام جنگ خود علیه ا

 کند.

  

 

 یشینھ و چگونگی آغاز تجاوزپ

  پیشینه و حوادث آغاز جنگ

  الف) نقض مکرر حریم ھوایی، زمینی و دریایی ایران

  شده عراق به جمھوری اسالمی ایران تعداد تجاوزات ثبت

مورد /سه ماھه  ٢٦ ١٣٥٨مورد /سه ماھه سوم سال  ١١ ١٣٥٨مورد /سه ماھه دوم سال  ١٤ ١٣٥٨سه ماھه اول سال 

  مورد ٤١٠ ١٣٥٩مورد /سه ماھه دوم سال  ١٤٢ ١٣٥٩مورد /سه ماھه اول سال  ٣٣ ١٣٥٨چھارم سال 

  ١٩٧٥ب) لغو قرارداد

  آید: از سخنان صدام حسین سه مطلب زیر به دست می

  برای رژیم عراق تحمیلی است.الف) قرارداد الجزایر 

  ب) رژیم عراق به قرارداد الجزایر ایمان ندارد.

  العرب توسط ایران است. ج) پیمان الجزایر غصب نیمی از شط

  چگونگی آغاز تجاوز
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  ١٣٥٩شھریور  ٣١ـ تجاوز سراسری 

از  ١٣٥٩شھریور  ٣١تاریخ  شده سرانجام تھاجم سراسری خود را علیه ایران در ارتش رژیم عراق با اھداف از پیش تعیین

لشکر مرکب  ١٢یگان بود که شامل  ٤٨زمین، ھوا و دریا آغاز نمود. استعداد نیروی زمینی ارتش عراق در آغاز تجاوز بالغ بر 

تیپ پیاده، یک تیپ زرھی، یک  ١٠تیپ مستقل شامل  ١٥لشکر مکانیزه و ھمچنین  ٢لشکر زرھی،  ٥لشکر پیاده،  ٥از 

تیپ مرزی  ٢٠گارد جمھوری نیز نیروھای گارد مرزی که شامل  ١٠اضافه تیپ  تیپ نیروھای مخصوص، به ٣تیپ مکانیزه و 

  بوده است.

قبضه توپ ضد ھوایی،  ٤٠٠دستگاه تانک و نفربر،  ٥٤٠٠قبضه توپ،  ٨٠٠مندی کامل از تجھیزات نظامی نظیر  ھمچنین بھره

  عملیاتی مناسبی برخوردار بود. کوپتر، از آمادگی فروند ھلی ٤٠٠فروند ھواپیما و  ٣٦٦

  گیری امام خمینی در برابر تھاجم ارتش عراق موضع

دانست که تنھا او باید در آن شرایط حساس حرف آخر را بزند. فلذا طی سخنانی عنصر  امام راحل(ره) ھم به خوبی می

  برابر آن ناچیز تلقی نمودند ایمان و توکل به خدا را بزرگترین پایه قدرت و توانایی دانسته و قدرت دشمن را در

  مقاومت مردمی

  جا شکل گرفت. مشی دفاعی از سوی امام راحل(س) تبیین شد، مقاومت خودجوش مردمی در ھمه پس از آنکه خط

  

  

 دفع تجاوز

  افزایش توان دفاعی

  از:مھمترین عوامل افزایش توان دفاعی نیروھای مسلح و آحاد ملت برای مقابله با دشمن متجاوز عبارتند 

  ـ فرماندھی امام راحل(ره) با حذف بنی صدر ١

صدر رئیس جمھور وقت ایران که مسئولین فرماندھی کل قوا را نیز از طرف امام راحل(س) به عھده داشت،  ابوالحسن بنی

حرکتھای تنھا اعتقادی به سازماندھی نظامی برای مقابله با تجاوز نداشت، بلکه بیشتر به  در دوران اشغال اراضی ایران نه

صدر از این غائله مرزی در جھت مقابله با نیروھا و  دیپلماسی در حل مناقشه روی آورد، و ھمانطور که گفته شد بنی

رأی به عدم کفایت سیاسی  ٣١/٣/٦٠ھای رقیب داخلی برآمد، تا اینکه مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  جناح

  صدر داد بنی

صدر مبنی بر عدم  حترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنیپس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان م

  گفایت برای ریاست جمھوری اسالمی ایران ، امام وی را عزل نمود.
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  گیری و رویکردی کالسیک به جنگ ھا در تصمیم ـ حذف تفکر لیبرال ٢

کردند،  ھای کالسیک نظامی حمایت نمی تنھا از شیوه باختند، نهھا که در روزھای آغازین تجاوز، قافیه نبرد را به صدام  لیبرال

بلکه اعتقادی به صرف ھزینه مالی و نیروی انسانی یا تجھیز سازمانھای رزمی به ھیچ وجه نداشتند. نھضت آزادی ایران به 

ر ورد به نبردی کامالً ھای نظامی کشو ھای خود با طرح مشکالت اقتصادی و ضعف بنیه عنوان نماد تفکر لیبرالی در بیانیه

  دد. دانست، و گرفتن زمان از دشمن در مقابل زمین را بر ھر کاری ترجیح می کالسیک نظامی را غیرممکن می

نمایی مشکالت اقتصادی در این صدد بود که به مردم بفھماند مسئله اول ما جنگ نیست و یا با این  صدر با بزرگ بنی

  در زمینه جنگ ناممکن است. گذاری معضالت اقتصادی عمالً سرمایه

  ـ تجھیز گروھھای مردمی (بسیج) ٣

ھای نبرد شتافتند و  ملت ایران بویژه جوانان غیرتمند این مرز و بوم در پی فرمان مقتدای خود سراسیمه به سوی جبھه

انقالب اسالمی ھای پیکار دغدغه ھر جوان مسلمان ایرانی بود. سپاه پاسداران  فراگیری آموزش نظامی و حضور در صحنه

  دار شد، که خود مولود بسیج مردمی است، مأموریت آموزش و سازماندھی نیروھا را عھده

  ـ ارتش جمھوری اسالمی ایران

  ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی

  ـ نیروھای داوطلب بسیج

ز دکتر چمران شکل گرفت ھای نامنظم که از آرزوھای آغازین تجاوز ارتش عراق به ھمت و ھدایت شھید عزی ـ نیروھای جنگ

  و آزادی سوسنگرد با نام این شھید عزیز عجین شده است.

  ـ وحدت بین ارتش و سپاه ٤

ارتش جمھوری اسالمی ایران که به لحاظ نظامی دارای ساختاری تعریف شده بود، لزوماً برای ھمکاری با سپاه و نیروھای 

وزه استراتژیک و تاکتیک بتواند وحدت رویه ایجاد کند که این کار ھا نیاز به راھھای روشنی داشت که در ح مردمی در جبھه

  مھم با سرپنجه تدبیر امام خمینی(ره) و ھمکاری صمیمانه فرماندھان ارتش و سپاه تحقق یافت.

  ـ خودباری و اراده ملی ٥

دباوری دینی در آحاد ھای مھمی که امام راحل(س) به عوامل افزایش توان دفاعی ضمیمه کردند، تقویت خو یکی از مؤلفه

[ای ملی و میھنی، اراده  ملت بود که در ایمان به خدا و عشق به شھادت تجلی کرد، و ھمچنین با استفاده از انگیزه

  عمومی ملت را پشت سر رزمندگان بسیج کرد.

  شده ـ آزادسازی مناطق اشغال ١

  فت که مھمترین آنھا عبارتند از:آزادسازی مناطق اشغالی توسط نیروھای خودی طی چندین عملیات صورت گر
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  الف) عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

صدر اولین عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسالم است که در شرق کارون (جنوب دار خوئین)  این عملیات پس از عزل بنی

از مواقع دشمن در منطقه به کیلومتر  ٣انجام شد، در این عملیات ضمن وارد آمدن خسارت سنگین به دشمن، به میزان 

  تصرف رزمندگان اسالم درآمد

  االئمه ب) عملیات ثامن

ھای آبادان ـ  ھای دشمن بر روی رودخانه کارون و تصرف و تأمین جاده این عملیات در شمال آبادان به منظور تصرف پل

  ماھشھر و آبادان اھواز و نیز شکست حصر آبادان و انھدام نیروھای دشمن صورت گرفت.

سرانجام رزمندگان » حصر آبادان باید شکسته شود.«جوھره اصلی این عملیات فرمان امام راحل(س) بود که فرمودند: 

خود   شده اسالم با شکستن حصر آبادان دشمن را در شرق رودخانه کارون به عقب راندند و به ھمه اھداف از پیش تعیین

  دست یافتند

  القدس ج) عملیات طریق

به منظور آزادسازی شھر بستان و تأمین مرز و دسترسی به ھورالھویزه طراحی شده بود، دو ماه بعد از این عملیات که 

به اجرا درآمده که سرانجام منجر به آزادسازی بستان و روستاھای اطراف آن به  ٨/٩/١٣٦٠االئمه در تاریخ  عملیات ثامن

  کیلومتر مربع گردید ٨٠٠وسعت 

  المبین د) عملیات فتح

المبین  د چندین عملیات کوچک در غرب کشور که عمدتاً سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام داد، عملیات بزرگ فتحبا وجو

آغاز گردید که سرانجام به تصرف ارتفاعات منطقه و آزادسازی بخش  ١/١/٦١در منطقه غربی رودخانه کرخه در تاریخ 

  وسیعی از جنوب غربی کشور اسالمی ایران منجر گردید.

  المقدس ھـ) عملیات بیت

 ٦٠٠٠ای به وسعت  المقدس از جایگاه خاصی برخوردار است که در منطقه در سلسله عملیات بزرگ رزمندگان، عملیات بیت

روز در سه مرحله، زمان آن به طول انجامید. و از نتایج ارزشمند آن  ٢٥آغاز گردید و طی  ١٠/٢/١٣٦١کیلومتر مربع در تاریخ 

خرمشھر، شھر ھویزه و پادگان حمید و خارج شدن بخش وسیعی از خاک جنوب کشور اسالمی از  آزادی شھر بندری

  تیررس آتش دشمن بود.

  المقدس عبارتند از: مھمترین نتایج عملیات بیت

ر ھا و ابتکا ھای مبتنی بر خالقیت ھا و باورھای جھانی نسبت به توانمندی رزمندگان اسالم و اثبات قابلیت ـ تغییر نگرش ١

  نیروھای ایرانی.
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زدگی محافل و افکار جھانی از پتانسیل ایمان، اصل غافلگیری و سرعت عمل رزمندگان اسالم به عنوان  ـ شگفتی و حیرت ٢

  ھای جدید دفاعی. رھیافت

ھای مالی و تسلیحاتی خود به  المللی رژیم عراق که با کمک ای و بین ـ ایجاد نگرانی و وحشت در بین حامیان منطقه ٣

  پیروزی عراق امیدوار بودند.

  ھای نبرد، به طوری که ابتکار عمل آفندی در اختیار رزمندگان اسالم قرار گرفت. ـ تغییر موازنه قدرت در جبھه ٤

المللی، به طوری که مسئولین سیاست خارجی، سرفرازانه در محافل و  ـ افزایش اقتدار سیاسی نظام در سطح بین ٥

  کردند. ملت مظلوم ایران دفاع می المللی از حقوق مجامع بین

ـ واکنش کشورھا به بھانه تھدید امنیت در خلیج فارس و اظھار نگرانی از گسترش انقالب اسالمی در صورت تثبیت نظام  ٦

  جمھوری اسلمی.

پس از  المللی به موضعگیری بویژه شورای امنیت سازمان ملل که سکوت خود را ای و بین ـ وادار کردن سازمانھای منطقه ٧

  چندین ماه از آغاز تجاوز شکست و اقدام به صدور قطعنامه نمود.

ھای مالی و  ـ شکست توان سیاسی و نظامی عراق و تردید حامیان او در توانایی نظامی ارتش عراق با وجود حمایت ٨

  سیاسی و نظامی گسترده.

  انگیزه دفاعی در ھمه آحاد ملت و مسئولین.ـ ایجاد سرور و شادمانی یکپارچه در ملت ایران و تقویت وحدت ملی و  ٩

ھا و احساس ترس  ـ محدود شدن فعالیت گروھکھای ضد انقالب و ستون پنجم در داخل، و ناامید شدن از ادامه فعالیت ١٠

  از خشم و غرور دینی و ملی مردم.

  طرح چند سؤال و پاسخ آن

  تواند مشتمل بر موارد زیر باشد: می  رسد، سؤاالتی که در این مقطع یعنی بعد از فتح خرمشھر به ذھن می

  ـ چرا ایران پس از فتح خرمشھر پیشنھاد صلح شورای امنیت را نپذیرفت؟  الف

  ب ـ آیا مسؤول ادامه جنگ پس از فتح خرمشھر ایران نیست؟

  شود امام خمینی خواھان خاتمه دادن به جنگ پس از فتح خرمشھر بود، آیا صحت دارد؟ ج ـ اینکه گفته می

تواند به پاسخ سؤاالت خود برسد، اّما اختصاصاً به دلیل طرح مشخص این  اگرچه خواننده محترم با مطالعه این کتاب می

  پردازیم: افکنان به جواب آن می سؤاالت، بویژه از سوی شبھه

  فت؟المللی را نپذیر سؤال اول ـ چرا ایران پس از فتح خرمشھر پیشنھاد صلح از سوی کشورھا و مجامع بین
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جمھوری اسالمی ایران از آغاز تجاوز رژیم عراق خواھان صلح بوده است، اّما صلح حقیقی و شرافتمندانه. بدیھی است 

  الملل باید حاوی مقدمات زیر باشد: صلح از نظر حقوق بین

  ـ دفع آتش تجاوز

  ـ شناسایی متجاوز

  ـ تعیین خسارات و تنبیه متجاوز

  ورد تجاوزـ تضمین صلح و بقای آن به کشور م

المللی که ھیاھوی صلح و  ھا و مجامع بین ھا و رؤسای دولت ھای شخصیت با توجه به این مقدمات در کلیه نظرھا و بیانیه

بس بعد از فتح خرمشھر به راه انداختند، تماماً فاقد موارد فوق بودند. شورای امنیت سازمان ملل که بر اساس منشور  آتش

بین ایران و عراق از » منازعه«ھای بعدی به جای لفظ  و قطعنامه ٥١٤بوده است، در قطعنامه سازمان در این رابطه مسئول 

ھیچ » وضعیت«الملل تعریف خاص خود را دارند، در اعالن  این دو واژه از نظر حقوق بین کرد،  استفاده می» وضعیت«کلمه 

شد، به  آور می برای شورای امنیت مسئولیت»  منازعه«شود، ولی اعالن  مسئولیتی متوجه شورای امنیت سازمان نمی

کرد. بنابراین شورایی که دفع مخاصمه بین کشورھا را  ھا خودداری می در صدور قطعنامه» منازعه«ھمین دلیل از کاربرد واژه 

د رود. ایران به امید کدام مرجع دیگری دست از دفاع مقدس خو به عھده دارد تا این اندازه که از مسئولیتش طفره می

کشید؟ آیا شعار صلح را بدون توجه به مقدمات و راھکاری عملی آن با آب و تاب مطرح نمودن خیانت به واژه مقدس  می

  ای نبوده است؟ فریبان مدعی از سوی ایران کار خردمندانه صلح نیست؟ آیا با این وجود عدم پذیرش صلح

  یست؟آیا مسئول ادامه جنگ پس از فتح خرمشھر، ایران ن  سؤال دوم:

در جنگ رژیم عراق علیه ایران سه نوع پایان قابل تصور بود، اوّالً ایران ملغوب و رژیم عراق غالب شود. ثانیاً عراق مغلوب و 

  المللی جنگ را خاتمه دھد. ایران غالب شود. ثالثاً یک تصمیم بین

روزھای اول جنگ که غافلگیر شده بود و در  فرض اوّل تحقیقاً منتفی است، زیرا اگر قرار بود که ایران مغلوب شود، در ھمان

بایست از پا  اثر درگیری با مشکالت طبیعی بعد از انقالب آمادگی مقابله با تھاجم گسترده رژیم عراق را نداشت، می

ضی ای کوتاه نه تنھا تمامی ارا آسایی خود را تجھیز کند و در فاصله آمد، اّما دیدیم که چگونه توانست به طرز معجزه درمی

اشغالی را از دشمن پس بگیرد، بلکه به تعقیب متجاوز در خاک او نیز بپردازد. و از طرفی به فرموده امام راحل(ره) ملتی که 

  جنگید، شکست در منطق او راه ندارد. در قرآن کریم به ھمین مضمون آمده است. با تکیه بر ایمان و اراده الھی می

الوقوع نبود، زیرا حامیان و متحدان رژیم عراق به ھر قیمتی  که این فرض ھم محقق فرض دوّم اینکه رژیم عراق مغلوب شود،

کردند و  المللی را نقض نمی دادند ودیدیم که در راستای حمایت از او تمامی قوانین بین اجازه شکست رژیم عراق را نمی

م با آرامش خاطر آنھا را علیه رزمندگان ما ھای مخرب میکروبی و شیمیایی را در اختیار او قرار دادند، صدام حسین ھ سالح

اقدام به این کار نشده بود. از این رو  ٥٩٨المللی بود که تا صدور قطعنامه  وقیحانه به کار گرفت. فرض سوم تصمیمات بین

جھت  منشور سازمان ملل متحد کشوری که مورد تجاوز قرار گرفت تا زمانی که شورای امنیت تدابیر اجرایی ٥١برابر ماده 

دفع تجاوز اتخاذ نکند، حق دارد از خود دفاع کند، امّا به محض اینکه شورای امنیت تدابیر الزم را اتخاذ کرد، باید کشور مورد 

تجاوز از ادامه حمالت خودداری کند تا شورای امنیت بتواند با طیب خاطر به فعالیت خود در زمینه شناسایی و تنبیه متجاوز 

از زمین، ھوا  ١٣٥٩شھریور  ٣١برابر ماده یکم قطعنامه تعریف متجاوز، جمھوری اسالمی ایران در تاریخ  ادامه دھد. از این رو
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چون تصمیم روشنی از سوی شورای امنیت برای دفع  ٥٩٨و دریا مورد تجاوز ارتش عراق قرار گرفت و تا زمان صدور قطعنامه 

باشد.  وقی این دفاع حتی در داخل خاک کشور متجاوز مجاز میتجاوز اتخاذ نشد، حق داشت از خود دفاع کند و از نظر حق

کنیم که  حق دفاع مشروع را از ایران سلب نمود. دقیقاً مالحظه می ٥٩٨قطعنامه  ٦اّما قید تعیین مسئول مخاصمه در بند 

شود، در  کز میالملل است، متمر بعد از این حجم تبلیغات دشمن و حامیان او حول این محور که ایران ناقض حقوق بین

  دانستند دفاع مشروع حق ایران است. حالی که قبل از آن می

بدین ترتیب ایران نه آغازگر جنگ بود و نه مسئولیتی در ادامه آن داشته است، آنچه که مسلم است مسئولین ادامه جنگ 

  به عھده شورای امنیت سازمان ملل است که به خاطر فشار حامیان صدام

  کند. کوتاھی می ٥٩٨ورزید کما اینکه اکنون در اجرای مفاد قطعنامه  گیری تعلل می تصمیمبویژه امریکا در 

  سؤال سوم: آیا امام خمینی(س) پس از فتح خرمشھر خواھان خاتمه دادن به جنگ بود؟

اّما از اینکه امام خمینی(س) ھمواره خواھان پایان دادن به جنگ بود، اّما پایانی که متضمن حقوق ملت مظلوم ایران باشد، 

پس از فتح خرمشھر مصراً خواھان پایان بخشیدن به جنگ بود ھیچ مدرک و سندی در دست نیست وانگھی امام 

داد، تحقیقاً اگر نظر فرماندھان و کارشناسان جنگ  راحل(س) در ھر کاری به نظر کارشناسان و متخصصان بسیار اھمیت می

تر لحن سخنان و محتوای  پذیرفتند، و از ھمه مھم ره) ھمان نظر را میمبتنی بر ادامه دفاع مقدس بود. امام راحل(

کرد.  رھنمودھای امام خمینی بویژه بعد از فتح خرمشھر گویای صلحی عادالنه بود که از ارکان حقوقی صلح حکایت می

  انشکده فرمودند:له طی سخنانی در جمع گروھی از دانشجویان دانشکده افسری ارتش و مسئولین این د برای مثال معظم

طلب بودیم و صلح یکی از اموری است که ما به تبع از اسالم قبول کردی. صلح اسالمی، صلحی که برادر  از اوّل ھم صلح

شوند بعد از صلح، و ما طالب این ھستیم. اما صلحی که اصالً اعتنا نکنند به اینکه جنایت کردند در اینجا و اعتنا نکنند به  می

ارد شده است و باید جبران بکنند، خساراتی وارد شده است و باید جبران بکنند. این اسمش صلح نیست، اینکه غراماتی و

  توانیم بگذاریم صلح صدامی. این اسمش را می

را که پذیرفتند متضمن صلح واقعی و  ٥٩٨امام راحل(ره) ھمین منطق را تا پایان جنگ دنبال نمودند و حتی مفاد قطعنامه 

  ند، از این جھت پذیرش آن را چون نوشیدن جام زھر دانستند.عادالنه ندانست

  المللی برای تصمیمی عادالنه (استراتژی عدل) بخش دوم: وادار کردن مجامع بین

جمھوری اسالمی ایران پس از آزادسازی بخش اعظمی از شھرھا و مناطق اشغالی از چنگال قوای دشمن، در برابر 

نبه آنان تصمیم گرفت که استراتژی عدل را در پیش گیرد، یعنی مجامع رسمی جا خواھان و فشار ھمه ھیاھوی صلح

آمیز کشورھا مسئول ھستند، وادار به تصمیمی عادالنه کند که در آن  المللی را که در ایجاد صلح و ھمزیستی مسالمت بین

ھای استراتژی عدل  مؤلفه حقوق کشور مورد تجاوز تضمین شود. برای تحقق این ھدف مھم عمل به موارد ذیل به عنوان

  ضروری بود:

  ـ تثبیت مواضع دفاعی ١

ھا را به دست گرفتند، اّما تدبیر ضروری و مھم در این  اگرچه رزمندگان اسالم پس از فتح خرمشھر ابتکار عمل در جبھه

بر اساس این مقطع ترسیم ھندسه مقاومت بود، یعنی اتخاذ استراتژی دفاعی برای حفظ موازنه قوا در خطوط درگیری. 
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شد. اوّل تثبیت مواضع دفاعی یعنی دور کردن دشمن از مواضع رزمندگان و بستن خطوط  تدبیر دو کار لزوماً باید انجام می

ھای سنگین و دوربرد دشمن از مواضع دفاعی رزمندگان که اضالع خط استوار  نفوذی و از ھمه مھمتر دور کردن آتش سالح

کرد و این از نظر علم استراتژیک نظامی کامالً پذیرفته شده است که اگر  ن طلب میو ھندسه مقاومت را در خاک دشم

ضلعی از مثلث دفاعی در خاک دشمن واقع شد، ناچاراً باید از خاک او عبور کرد، این قاعده به اعتقاد کارشناسان و ناظران 

  المللی ھم در آن شرایط دور از انتظار نبود، بین

ه دشمن برای سازماندھی مجدد بود، چرا که بعد از شکست سنگین دشمن در عملیات تصمیم دوم مھلت ندادن ب

کرد که به  المقدس که موجب سردرگمی فرماندھان و مسئولین ارتش عراق شد، تدبیر دفاعی برای ایران حکم می بیت

رزمندگان به نقطه اطمینان دشمن فرصت اندیشیدن و سازماندھی مجدد را ندھد و با استفاده از شور و ذوق و توان دفاعی 

و خط استوار دفاعی که امروزه در فنون نظامی جایگاه خاصی دارد برسد. نظریه کارشناسان دفاعی چنین اقداماتی را از 

آنجلس تامیز طی تحلیل کارشناسی در این  سوی ایران قابل پیش بینی و از بدیھیات علوم دفاعی دانستد، بطوریکه لس

  زمینه گزارش داد:

ون که سکه بر روی دیگرش قرار دارد، ایران بیش از یک چھارم ارتش عراق را منھم و تسخیر نموده است، نیروی ھوایی اکن

از لحاظ عملیاتی، آمادگی عراق را تا دو سوم کاھش داده و ظاھراً روحیه ارتش صدام حسین را شکسته است، جاده 

  باشند. پایتخت عراق از پیروزی و شوق در ھیجان می باشد و نیروھای ایران در مقابل اصلی به بغداد باز می

  ـ فعال کردن حرکت دیپلماسی ٢

المللی به تصمیمی عادالنه در مورد تجاوز رژیم عراق علیه ایران فعال کردن حرکت  برای وارد کردن مجامع رسمی بین

ه شورای امنیت سازمان ملل که دیپلماسی و جلب توجه محافل سیاسی جھان به قدرت دفاعی ایران ضروری بود. متأسفان

داد  ھای بازدارنده خود ادامه می توجه به قدرت دفاعی رزمندگان اسالم ھمچنان به واکنش تحت تأثیر قدرتھای بزرگ بود بی

نماید: قطعنامه  اقدام می ٥٢٢مبادرت به صدور قطعنامه  ٥١٤بطوریکه بفاصله کمتر از دو ماه و نیم پس از صدور قطعنامه 

  ) به اتفاق آرا تصویب شد.١٣٦١مھر  ١٢( ١٩٨٢اکتبر  ٤ .در ٥٢٢

جمھوری اسالمی ایران بمنظور کاستن فشارھای تبلیغی دشمن و متحدانش و نیز جلب توجه افکار جھانیان به دالئل 

ھای  ھای شورای امنیت عالوه بر فعالیت ھمه جانبه وزارت خارجه ایران نیاز به اھرم استنکاف ایران از پذیرش قطعنامه

ایکه شورای امنیت را بدور از فشارھای سیاسی و تبلیغی وادار به تصمیمی  مؤثرتری در میدان عملیاتی داشت، بگونه

  المللی نماید. عادالنه بر اساس موازین بین

  مرزی یا انھدامی تعدادی ازسلسله عملیات برون

ب فرصت از دشمن جھت سازماندھی مجدد و جمھوری اسالمی ایران بمنظور تثبیت مواضع دفاعی رزمندگان اسالم و سل

گیری جدی و عادالنه در حل مناقشه، در بعضی از خطوط دفاعی، عبور از  نیز فعال کردن محافل سیاسی در راستای تصمیم

مرزھا و تصرف مناطق استراتژیک دشمن را ھدف قرار داد. این تدبیر نه تنھا خردمندانه بلکه منطبق بر فنون دفاعی و حتی 

  المللی بوده است. تعدادی از سلسله عملیات مھم انھدامی عبارتند از: ین بینمواز

  ـ عملیات رمضان

  در شرق بصره که به منظور دور کردن آتش دشمن از شھرھای جنوبی کشور و انھدام نیروھای رژیم عراق صورت گرفت.
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  ـ عملیات ثارهللا

  د شدن دو ارتفاع مھم مشرف به قصر شیرین گردید.در منطقه عملیاتی قصر شیرین انجام گرفت که منجر به آزا

  ـ عملیات مسلم بن عقیل

در غرب سومار و ارتفاعات مسلط بر شھر مندلی عراق صورت گرفت که در آن ارتفاعات مشرف به شھر مندلی عراق و 

  پاسگاه مرزی ایران آزد و پاکسازی شدند.

  ٦تا  ٣ـ عملیات والفجر 

مھران، دره شیلر در شمال مریوان و پنجوین، منطقه عملیاتی چنگوله (حد فاصل مھران و  که به ترتیب در مناطق عملیاتی

دھلران) و منطقه عملیاتی چزابه و چیالت (در جنوب دھلران) انجام گرفت که عموماً با ھدف انھدام نیروھا و تجھیزات 

  مدند.دشمن و آزادسازی ارتفاعات منطقه و مسدود کردن راه ضد انقالب به اجرا درآ

  عملیات خیبر

 ٥٠کیلومتر مربع با  ١٦٠در منطقه ھورالھویزه و جزایر مجنون انجام شد که نتایج آن آزادسازی جزیره مجنون به مساحت 

حلقه چاه نفت و چندین روستای منطقه بوده است. در این عملیات خسارات سنگینی به تجھیزات و یگانھای دشمن وارد 

  آمد.

  عملیات بدر

خیز ھورالھویزه و چندین  رودخانه دجله انجام شد که منجر به آزادسازی بخش وسیعی از مناطق مھم و نفتدر شرق 

  روستای منطقه و دھھا پاسگاه دشمن در ھورالھویزه و جاده الحجرده (معروف به خندق) گردید.

  (معروف به فتح فاو) ٨ـ عملیات والفجر 

ور کوتاه کردن دست رژیم متجاوز عراق از آبھای خلیج فارس توسط دلیر عملیات والفجر ھشت در شبه جزیره فاو به منظ

ھای جدید بکار  مردان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به اجرا درآمد. در این عملیات مھم عالوه بر تاکتیک

، بطوریکه عبور الجیشی خاصی برخوردار است گرفته شده از سوی رزمندگان اسالم، از موقعیت جغرافیایی و سوق

سپاھیان اسالم از رود اروند حیرت ھمه کارشناسان نظامی را برانگیخت، و به لحاظ سیاسی نگرانی عمیقی را در حامیان 

رژیم عراق ایجاد کرد تا آنجا که ھمگان بیم داشتند با سقوط صدام حسین، فرایند جھانی شدن انقالب اسالمی سپری 

  ولت غاصب اسرائیل را بکام نابودی بسپارد.گسترده پیدا کند، و بیش از ھمه د

  سلسله عملیات کربال

آزاد  ٣کربالی یک در منطقه عملیاتی مھران انجام شد که منجر به آزادسازی شھر مھران گردید این شھر در عملیات والفجر 

این شھر نمود که  که منجر به آزادی شھر فاو گردید دشمن مبادرت به اشغال ٨شده بود، اّما پس از عملیات والفجر 

  رزمندگان اسالم در عملیات کربالی یک مجدداً آنرا از دشمن بازپس گرفتند.
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در منطقه حاج عمران عراق به اجراء درآمد که منجر به آزادسازی ارتفاعات مھم منطقه گردید. عملیات  ٢عملیات کربالی 

گرفت. در این عملیات اسکله األمیه که مرکز  فارس صورت در ترمینال االمیه و البکر در شمال غربی خلیج ٣کربالی 

  فارس بود، تصرف و پس از خارج ساختن کلیه تجھیزات به آتش کشیده شد. جاسوسی عراق در خلیج

در منطقه عملیاتی  ٥رود به منظور انھدام نیروی دشمن به اجراء درآمد. عملیات کربالی  در غرب اروند ٤عملیات کربالی 

  جرا درآمد.شلمچه و شرق بصره به ا

تیپ و گردان مستقل  ٨١روز به طول انجامید و  ٤٥این عملیات که بنام انھدام ماشین جنگی دشمن معروف شد به مدت 

دستگاه انواع  ٥٠٠دستگاه تانک و نفربر و  ٢٢٠تیپ و گردان مستقل نیز آسب کلی دیدند و ھمچنین  ٣٤دشمن منھدم و 

  سنگین و مقدار زیادی مھمات به غنیمت رزمندگان اسالم درآمد. و نیمهخودرو و ھزاران قبضه انواع سالحھای سبک 

در منطقه  ٩در شرق بصره و کربالی  ٨عمران و کربالی  در حاج ٧در شمال سومار و کربالی  ٦و ھمچنین عملیات کربالی 

ا انھدام نیروی دشمن در منطقه عمومی ماھوت عراق به اجرا درآمدند که ھدف عمده آنھ ١٠عملیاتی قصرشیرین و کربالی 

  و تصرف نقاط استراتژیک و ارتفاعات مھم منطقه بوده است.

  نتایج عملیات برون مرزی

بعد از فتح خرمشھر فرایند دفاعی رزمندگان بر اساس تصمیم فرماندھان و مسئولین نظام، جھت خاصی را دنبال نمود که 

و جھان بوده است. نتایجی که از سلسله عملیات انھدامی  ھای نبرد و شرایط سیاسی منطقه مبتنی بر واقعیات روز جبھه

  مرزی رزمندگان اسالم بدست آمد خود بیانگر ضرورت این اھداف بوده است که مھمترین آنھا عبارتند از: یا برون

  ـ انھدام نیروھا و مراکز تأسیسات نظامی ـ اقتصادی و پایگاھھای حفاظتی و پشتیبانی دشمن ١

  دی از ارتش رژیم عراق با استفاده از اصل غافلگیری و عملیات شبانه در تمامی خطوط درگیر.ـ سلب اختیار آفن ٢

گیر در  ـ اثبات اقتدار و توان دفاعی رزمندگان اسالم اعم از ارتش، سپاه و نیروھای مردمی بعنوان قدرت فعال و تصمیم ٣

  ھای نبرد جبھه

یت سازمان ملل به قبول مسئولیت حل مناقشه و تحکیم صلحی عادالنه المللی بویژه شورای امن ـ وادار کردن مجامع بین ٤

  با تنبیه و مجازات متجاوز

ـ سلب فرصت سازماندھی و آرایش منظم نیروھا از دشمن و ایجاد فضایی روانی بمنظور تضعیف روحیه ارتش عراق در  ٥

  مقابله با رزمندگان اسالم.

ھای مشروع جمھوری  ضور پرقدرت آتی در مذاکرات صلح با تکیه بر خواستهـ تقویت فعالیت دیپلماسی وزارت خارجه و ح ٦

  اسالمی ایران

اگر چه در اجرای  ٥٩٨ـ تسلیم شدن شورای امنیت سازمان ملل در برابر اراده جمھوری اسالمی ایران با صدور قطعنامه  ٧

  توجھی میشود. مفاد قطعنامه تعلل و بی
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طرفی در جنگ بویژه دولت امریکا که طرف اصلی ما در  نھان رژیم عراق و نقض بیـ مشخص شدن ماھیت حامیان پیدا و پ ٨

  جنگ شناخته شد.

ھا و ایجاد  ھای شیمیایی و میکروبی در جبھه ـ خنثی کردن جو ارعاب ناشی از حمله به مناطق مسکونی، کاربرد سالح ٩

  آرامش در فضای عمومی کشور.

به پیروزی در ھوادران جھانی انقالب اسالمی و جلب توجه اندیشمندان و آزاد  ـ ایجاد انگیزه و احساس غرور و امید ١٠

  ھا. طلبی در صالبت و پایداری ملت اندیشان به تأثیر ایمان و روحیه ایثار و شھادت

ـ شکست منطق زور و تصمیم یکسویه ابرقدرتھا در حوادث جھانی و ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در مبارزه با  ١١

  تھای بزرگ.قدر

  چند سؤال و پاسخ آن

  مرزی جمھوری اسالمی ایران چه بوده است؟ ـ دلیل عمده عملیات برون ١

  کند. مرزی مسئولیت ادامه جنگ را متوجه ایران نمی ـ آیا سلسله عملیات برون ٢

  المللی بوده است؟ ـ آیا اقدامات برون مرزی ما مطابق موازین بین ٣

  پاسخ سؤال اوّل

  مرزی رزمندگان ایران که مشروح آن در نتایج این سلسله عملیات آمده است عبارتند از: دلیل عملیات برونمھمترین 

  ـ انھدام ماشین جنگی دشمن و سلب فرصت سازماندھی مجّدد آن. ١

  المللی به تصمیمی عادالنه و شناسایی آغازگر جنگ. ـ وادار کردن مجامع بین ٢

بعد از فتح خرمشھر برای » حوزه اطمینان«یا » جغرافیایی تثبیت«اسالم بطوریکه ترسیم  ـ تثبیت مواضع دفاعی رزمندگان ٣

کردیم، ھندسه  ما فراھم شد، و از نظر قواعد و فنون نظامی بسیار بدیھی است که ما باید از این وضعیت استفاده می

مواضع ما را مورد حمله قرار دھد. پس این حق بس دشمن نتواند مجدداً  کردیم، تا با قبول آتش اقتدار یا تثبیت را کامل می

  مرزی شعاع اقتدار دفاعی را تعقیب نمائیم. طبیعی ما بود که با عملیات برون

  پاسخ سؤال دوّم

گرا به روندگرایی است و ھر کدام از طرفین اگر موفق به  از قواعد دیگر نظامی بین دو کشور درگیر تبدیل فرماندھی موضع

گیرند. از این جھت ما بعد از فتح خرمشھر قدرت ایجاد فرماندھی روندگرا را پیدا  ر میدان را بدست میاین کار شدند ابتکا

کردیم، از دست دادن این فرصت عاقالنه نبود. فلذا تکمیل معادله روندگرا در استراتژی دفاعی، ورود به خاک دشمن را امضاء 

ه جنگ نیست و در واقع یک قاعده نظامی با مسؤولیت ادامه جنگ گاه به منزله مسئولیت ادام کرد. و این موضوع ھیچ می

  مغالطه مضحکی است که توسط حامیان صدام در صحنه جھانی علم شده است.
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ھای مؤثر در جنگ را شناخت، جمھوری اسالمی ایران که مورد تجاوز عراق قرار  در مورد مسئولیت ادامه جنگ باید مؤلفه

الملل برای او محفوظ بوده است، و دفاع مشروع شامل دفع تجاوز و رفع تجاوز ھر  وق بینگرفت حق دفاع مشروع از نظر حق

مرزی بدنبال رفع تجاوز بودیم. و این عالوه بر تطبیق با  شود. ما در فتح خرمشھر دفع تجاوز کردیم و در عملیات برون دو می

  باشد. المللی مطابق شرع مقدس اسالم نیز می موازین بین

  قرآن کریم فرمود: قاتلوھم حتی ال تکون فتنهچنانکه در 

  بنابراین تصمیم ما برای رفع تجاوز ھم حقی شرعی و حقوقی و ھم عقالنی بوده است

  پاسخ سؤال سوم

 ٣١المللی منطبق بوده است، زیرا ماھیت تجاوز سراسری رژیم عراق در تاریخ  مرزی ما کامالً با موازین بین اقدامات برون

زمین، ھوا و دریا به جمھوری اسالمی ایران عیناً با ماده یک قطعنامه تعریف تجاوز منطبق بوده است، و تا از  ١٣٥٩شھریور 

ھیچگونه تصمیم جدی از سوی مجامع جھانی بویژه شورای امنیت بعمل نیامد. البته شعار  ٥٩٨زمان صدور قطعنامه 

کرد اّما پیشنھادی که متضمن راه حل  ھا را کر می شخواھی در دوران اقتدار دفاعی ایران از سوی مدعیان صلح گو صلح

عملی و عادالنه باشد از سوی مراجع رسمی مشاھده نگردید، بویژه اغلب با عنصر صداقت و اراده جدی بر حل مناقشه 

  ھمراه نبوده است.

اتکال به خدای متعال و  دار حامیان صدام، این حق ایران نبوده است که با آیا در آن شرایط غیر منصفانه و فشارھای معنی

ھای برخاسته از ایمان جوانان خود، پیروزی اراده الھی را بر جنگ افزارھای مادی نشان دھد؟ آیا ترّحم بر دشمن  سالح

رحمی که روزی بیشرمانه به خاک ما حمله ور شد و زن و مرد و کودک بی گناه و پیر بی پناه ما را به خاک و خون کشید  بی

قدرت رزمندگان ما گرفتار آمد عادالنه بود؟ آیا ابر دقترھایی که صدام متجاوز را از چنگال انتقام رزمندگان ما و اینک در کمند 

  اند؟ بیرون کشیدند به صلح و امنیت جھانی خیانت نکرده

ازگر دفاع مشروع را از ما سلب نمود که ابھام در مسؤول آغ ٥٩٨قطعنامه  ٦سرانجام قید تعیین مسئول مخاصمه در بند 

  جنگ و ادامه آن از ابتداء مورد سؤال جمھوری اسالمی ایران بوده است.
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 واکنش دشمن در برابر توان دفاعی ایران و اقدامات سازمان ملل

 

ھای نبرد از دست داد به سیاستی روی آورد که نقض تمامی قوانین  دشمن که توان رویارویی با رزمندگان اسالم را در جبھه

  پردازیم: ترین آن موارد می و حقوق انسانی را در پی داشت اینک به عمده المللی بین

  نشینی از مواضع اشتغالی ـ عقب ١

دشمن برای نجات نیروھای درمانده خود در برابر ضربات کوبنده رزمندگان اسالم اغلب مناطق را تخلیه و به مرزھای 

  نھاد.» یکینشینی تاکت عقب«المللی بازگشت نمود نام این عمل را  بین

  ـ تجھیز و سازماندھی گروھک منافق ٢

آوری اطالعات از داخل  رژیم عراق با پناه دادن به افراد گروھک منافقین بویژه سران آنھا، عالوه بر استفاده جاسوسی و جمع

می گذاری در مقر حزب جمھوری اسال به تجھیز و سازماندھی نظامی آنھا پرداخت. این سازمان خود فروخته ضمن بمب

ای چون شھید دکتر بھشتی و شھید رجائی و شھید دکتر  ھای برجسته وزیری، که به شھادت شخصیت ایران و نخست

گناه را به شھادت رساندند تا از این طریق  باھنر منجر شد و نیز با ترورھای وحشیانه خیابانی زنان و مردان و کودکان بی

  یف کنند.ھای نبرد تضع انگیزه مردم را از رفتن به جبھه

ھای نبرد ھم در قالب یگانھای رزمی استفاده کند که با قبول  در کنار این جنایات، رژیم عراق قصد داشت که از آنھا در جبھه

از سوی ایران زمان آنرا از دست رفته دید، فلذا شتابزده آنھا را در قالب عملیات (فروغ جاودان) روانه ایران کرد  ٥٩٨قطعنامه 

  ھای نبرد گرفتار آمدند و با ذلّت و خواری به ھالکت رسیدند. دالور مردان جبھه که ھمگی در کمند

  ـ حمله به مناطق مسکونی (جنگ شھرھا) ٣

الملی  ای ولو غیر انسانی و مغایر با موازین بین ای که خود بوجود آورد به ھر وسیله رژیم عراق برای نجات خود از مھلکه

ناطق مسکونی و شھرھای مختلف ایران بود، تا با ایجاد اضطراب در مردم مانع از شد از جمله آن حمله به م متوسل می

ھا شوند و مسئولین جمھوری اسالمی ایران را وادار به قبول صلح تحمیلی نمایند. بطوریکه سخنگوی  حضور آنھا در جبھه

  نظامی عراق در این باره گفت:

ی اھواز، پاوه، آبادان، ھمدان و ایالم برای سومین روز پیاپی ھواپیماھای جنگی این کشور حمالت مھلکی را به شھرھا

  اند. عراق قول داده است تا زمانی که ایران صلح را نپذیرد به این حمالت ادامه دھد. انجام داده

ه جمھوری اسالمی ایران اگر چه بعد از خویشتنداریھای الزم و عدم اقدام مؤثر شورای امنیت مقابله به مثل را در حمله ب

مناطق نظامی، مراکز و تأسیسات اقتصادی دشمن آغاز کرد امّا بدلیل پایبندی به اصول اسالمی و احترام به قوانین 

المللی ھرگز به مناطق غیرنظامی حمله نکرد، جناب آقای ھاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت جمھوری اسالمی  بین

  در این باره گفت:
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نماید، ولی اظھار داشت که  ت، امّا در اقدام به اصول اسالمی از این کار خودداری میایران توان انھدام شھر بصره را داراس

سازیم منھدم  توانیم این شھر را با مھماتی که خود می کیلومتری بصره قرار دارند و ما می ١٢تا  ١٠ھای ما در فاصله  توپخانه

  کنیم.

  ھا و آلوده کردن محیط زیست ـ حمله به کشتی ٤

ھای نفتی  المللی تنھا با حمله به مناطق مسکونی خالصه نشد بلکه با زدن کشتی عراق به نقض قوانین بینرویکرد رژیم 

  فارس و نیز چاھھای نفتی ایران، باعث اخالل در مسیر کشتیرانی و آلودگی وسیع محیط زیست شد. در آبراه خلیج

  کاربرد سالح شیمیایی-٥

ھای شیمیایی و میکروبی علیه  جنگ تحمیلی، کاربرد وسیع و متنوع سالحیکی از اعمال زشت و ضدبشری ارتش عراق در 

رزمندگان اسالم بود. ناتوانی ارتش عراق در برابر حمالت کوبنده نیروھای جان بر کف اسالم موجب شد که برخالف 

تفاده از جنگ ھای مرگبار اس ھای شیمیایی در کنار سایر سالح ژنو مبنی بر ممنوعیت کاربرد سالح ١٩٢٥کنوانسیون 

  افزارھای شیمیایی را مورد توجه قرار دھد.

در منقطه عمومی میمک علیه رزمندگان ما استفاده کرد  ١٣٥٩دی ماه  ٢٣در تاریخ   ارتش عراق برای نخستین بار این سالح

زند. ھنگامیکه با المللی را محک ب العمل محافل حقوقی و بین تا میزان کاربرد آنرا مورد آزمایش قرار دھد و ھمچنین عکس

مخالفت جدی و حتی واکنش ظاھری قدرتھای بزرگ واجه نشد بلکه از جھاتی پنھانی مورد حمایت و تجھیز این سالح ھم 

گیرد. بطوریکه استفاده از آن در  افزارھای شیمیایی را علیه رزمندگان اسالم بکار می قرار گرفت و با جسارت بیشتری جنگ

و عملیات والفجر ھشت در سال ششم جنگ تحمیلی در شبه جزیره  ١٣٦٢یر مجنون به سال منطقه عملیاتی خیبر در جزا

  فاو بسیار محسوس بود.

پناه  ھای شیمیایی علیه رزمندگان اسالم و مردم بی بار از سالح ٢٥٢طی ھشت سال جنگ تحمیلی ارتش عراق قریب به 

و مصدوم شدن قریب به پنجاه ھزار نفر از دالوران مردان  غیر نظامی استفاده کرده است که موجب شھادت بیش از ھزار نفر

  جبھه اسالم گردید .

به اعتقاد کارشناسان، رژیم عراق از انواع مختلف گازھای سمی و شیمیایی علیه رزمندگان اسالم استفاده کرده است 

. امّا سؤالی که ھمواره در سابقه بوده است زا و تحریک کننده اعصاب که حتی در جنگ جھانی اوّل ھم بی گازھای تاول

ھا و نیز تشویق کنندگان رژیم عراق در کاربرد آن چه کشورھایی  ماند آن است که منابع تأمین کننده این سالح ذھن می

  اند؟ و چگونه باید با آنان برخورد اصولی و حقوقی شود؟ بوده

  ھای شیمیایی عراق منابع تأمین کننده سالح

  ارسال تسلیحات و تجھیزات شیمیایی از سوی کشورھایی نظیر:اگر چه دالیل زیادی دال بر 

شوروی سابق، امریکا، یوگسالوی سابق، بلژیک، چین، اسپانیا، ایتالیا و شیلی به کشور عراق وجود دارد امّا بطور عمده دو 

  اند. کشور آلمان و انگلستان منابع تأمین کننده تسلیحات شیمیایی عراق بوده

  کاربرد سالحھای شیمیایی توسط عراق برخی از دالئل اثبات
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  ھا : به عنوان نمونه ـ اعتراف کشورھا و دولت ١

سازمان ملل متحد، عراق را متھم کرد که در جنگ با ایران از سالحھای شیمیایی   الف ـ دولت امریکا در کنفرانس خلع سالح

انگیزی که بر عھده دارد این است که باید  اسفاستفاده کرده است و حتی در کنفرانس خلع سالح ژنو اعالم کرد: وظیفه 

  گزارش کند شواھد موجود، استفاده عراق از سالحھای شیمیایی را ثابت نموده است.

) اعالم کرد که دالئلی وجود دارد که عراق در جنگ با ایران ١٣٦٧ب ـ وزیر امور خارجه اتریش در کنفرانس خلع سالح در وین (

  استفاده کرده است.از سالحھای شیمیایی 

ج ـ اعالمیه گروه حقوق بشر پارلمان انگلیسی با صراحت از کاربرد سالحھای شیمیایی توسط عراق در جنگ با ایران خبر 

  داد.

  ـ اظھارات دولتمردان عراقی به کاربرد سالحھای شیمیایی در جنگ تحمیلی ٢

  جنگ علیه ایران اعتراف کردند  مسئولین دولت عراق بطور متناوب به کاربرد سالحھای شیمیایی در
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 و سرانجام جنگ ٥٩٨قطعنامھ 

 

رزمندگان اسالم در یک حمله غافلگیرانه، فاو را تصرف کردند که این  ٦٤بھمن سال  ٢١، مصادف با ١٩٨٦فوریه سال  ١٠در 

امریکا که به پایداری جمھوری فارس شد.  امر باعث نگرانی شدید جھان غرب، شوروی سابق و کشورھای ساحلی خلیج

اسالمی ایران مطمئن شد، تصمیم گرفت به ھر شکل ممکن خود را به ایران نزدیک کند، از اینجا بود که حادثه رسوایی 

  ایران ـ کنترا اتفاق افتاد.

  آمریکا در ھمین راستا در دو جبھه وارد عمل شد:

س و تشویق متحدان خویش به اعزام ناوھای بیشتر به منطقه، عمالً فار الف) در جبھه نظامی، با تقویت ناوگان خود در خلیج

دشواریھایی را برای عملیات ایران بوجود آورد؛ و از سوی دیگر دست عراق را برای ھر گونه اقدامی در خلیج فارس 

  ھا در اختیار عراق قرارداد. ھا را از وضع جبھه بازگذاشت و اطالعات نظامی آواکسھا و ماھواره

ھا فشار فرایند وارد کرد که از فروش اسلحه به ایران جلوگیری کنند، و در شورای امنیت  جبھه سیاسی نیز به دولت ب) در

  ای درباره تحریم فروش اسلحه به ایران موافق سازد. نیز کوشید که کشورھای عضو را به تصویب قطعنامه

آغاز کرد و  ٥ه جنوب بصره در قالب عملیات کربالی ) ایران حمله بزرگ خود را ب١٩٨٧ژانویه  ٦( ١٣٦٥دی سال  ١٦در 

العاده سنگینی را به ماشین جنگی دشمن وارد آورد. دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل متحد، متعاقب این  فشارھای فوق

سخ عملیات از اعضاء دائمی شورای امنیت خواست که برای خاتمه دادن به جنگ، با یکدیگر ھمکاری کنند که این امر با پا

را مورد بررسی » احتمال اینکه جنگ تھدیدی علیه صلح باشد«مثبت سفرای این کشورھا روبرو شد. در این مذاکرات، آنھا 

  »قرار دادند تا بدین وسیله راه را برای استفاده از اختیارات مندرج در فصل ھفتم منشور ملل متحد ھموار کنند.

تکشھا گسترش داد. از طرفی حضور نظامی آمریکا به بھانه حمایت از رژیم عراق حمالت خود را به مناطق مسکونی و نف

  فارس، بحران را تشدید کرد. نفتکشھای کویتی در خلیج

ھمچنین این توھم در کشورھای منطقه ایجاد شده بود که پس از عراق نوبت آنھاست. در این میان ترکیه و اسراییل از 

ه از ترانزیت کاال بین ایران و اروپا، و نیز ترانزیت کاال، و انتقال نفت عراق از ادامه جنگ خشنود بودند: ترکیه به لحاظ اینک

  کرد. طریق خط لوله، عواید سرشاری نصیب خود می

ای عملیات  ، عملیات متعدد رزمندگان اسالم در خاک عراق بود که شامل مجموعه زنجیره٥٩٨عامل مھم صدور قطعنانمه 

  کربال، فتح و نصر است.

در شمال سومار،  ٦در شلمچه و غرب اروندرود و کانال پرورش ماھی، کربالی  ٥در غرب اروندرود، کربالی  ٤ربالی عملیات ک

 ١٠در قصر شیرین، کربالی  ٩در شرق بصره و غرب کانال پرورش ماھی، کربالی  ٨در شمال غرب ایران، کربالی  ٧کربالی 

در شمال شرقی و داخل  ٢در منطقه کرکوک، فتح  ١یات فتح در شمال شھر ماووت عراق و مقابل سردشت. ھمچنین عمل

در منطقه  ٤کیلومتری داخل خاک عراق در محدوده دھوک و زاخو، مجدداً عملیات فتح  ٣٠٠در عمق  ٣مرز عراق، فتح 

اق، و در سید صادق و حلبچه عر ٧در شمال اربیل عراق، فتح  ٦در سلیمانیه و جوارته و ماووت عراق، فتح  ٥کرکوک، فتح 
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در غرب ایران و  ٥در شمال عراق، نصر  ٤در شمال اربیل عراق، نصر  ٣و  ٢در شمال استان موصل، و نیز عملیات نصر  ٨فتح 

  در اطراف شھر سلیمانیه عراق. ٩ھمچنین عملیات والفجر 

وی شھر بندری بصره و اکثر این عملیات در داخل خاک عراق، و با موفقیت رزمندگان اسالم توأم بود، خصوصاً پیشروی به س

تری با مسأله  ھا پدید آورد تا شورای امنیت سازمان ملل به شکل جدی عملیات متحرک رزمندگان، شرایطی را در جبھه

دسامبر  ٣١جنگ برخورد کند. جدیّتی که بتواند مبنای حل و فصل مناقشه باشد به طوری که دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 

ی امنیت خواست که اعضای شورای امنیت ـ به خصوص اعضای دائم ـ برای خاتمه جنگ ، طی گزارشی به شورا١٩٨٧

تالش جدی کنند. وی ھمچنین درخواست کرد که آماده است نظرھایش را در اختیار شورا بگذارد تا در جھت اتخاذ مبنایی 

اعضاء شورا قرار گرفت و از ماه برای تالش مشترک آنان مؤثر و مفید واقع شود. سرانجام درخواست دبیر کل مورد قبول 

، اعضاء دائم به طور مشترک و سازماندھی شده، کار خود را در جھت پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق آغاز ١٩٨٧فوریه 

  شد. ٥٨کردند. کار این گروه پس از چندین ماه به صدور قطعنامه 

رای امنیت با اتفاق آرا به تصویب رسید. بندھای شو ٢٥٧٠بند است که در جلسه  دارای یک مقدمه و ده ٥٩٨قطعنامه 

  منشور سازمان ملل متحد ٤٠و  ٣٩قطعنامه بر اساس مواد 

ھای قبلی  اگر چه انتظار کامل جمھوری اسالمی ایران را برآورده نکرده است، لکن در مقایسه با قطعنامه ٥٩٨قطعنامه 

قطعنامه که در باب تعیین آغازگر جنگ است، با توجه به سازمان از ویژگیھای خاصی برخوردار است. مخصوصاً بند شش 

آید؛ زیرا در سایه مقاومت  اھداف اولیه شورای امنیت در جنگ، برای جمھوری اسالمی ایران پیروزی بزرگی به حساب می

ف عدالت رزمندگان و حرکت دیپلماسی فّعال توانسته است شورای امنیت را متقاعد کند که صلح بدون تعیین متجاوز بر خال

  و امنیت، و در واقع عین ظلم است.

 


