فصل عیشدّن
رفتار سازمان ملل در جنگ تحميلي عراق عليه
ايران و فرآيند صدور قطعنامه 598
ً .1گاّي كلي بِ ؽزايط حمَلي در صدٍر لطؼٌاهِّاي
ؽَراي اهٌیت
 .2لطؼٌاهِ ّاي صادرُ اس عَي عاسهاى هلل دربارُ جٌگ
تحویلي رصين بؼث ػزاق ػلیِ ج.ا.ا.
 .3فزآيٌد صدٍر ٍ هفاد لطؼٌاهِ 598
 .4ؽزايط داخلي ٍ خارجي ايزاى در پذيزػ لطؼٌاهِ 598

 .5داليل پذيزػ لطؼٌاهِ  598تَعط ايزاى
 .6فزاسّائي اس ًاهِ اهام خویٌي (رُ) هبٌي بز لبَل لطؼٌاهِ

ًگاّي كلي بِ ؽزايط حمَلي در صدٍر لطؼٌاهِّاي ؽَراي اهٌیت
• هطابك پشٍتکل شَسای اهٌیت  ،لطؼٌاهِ بایستی ششایط صیش :
• لطؼٌاهِ صادس شذُ بایستی بی طشفاًِ باشذ ٍ یا دس صَست هشخص بَدى ٍ اثبات هتجاٍص  ،دس
جْت هحکَم ًوَدى هتجاٍص ٍ حوایت اص هظلَم باشذ .

• بِ هَلغ ٍ دس سشیؼتشیي صهاى هوکي  ،بشای كٌتشل اٍضاع صادس گشدد .
•

لاطؼیت  ،جاهؼیت ٍ باصداسًگی الصم ساجْت كٌتشل اٍضاع ،داشتِ باشذ .

• هٌطمی ٍ لابل اجشا بَدُ ٍ اص تحویل تؼْذات غیش هٌطمی ٍ غیش ضشٍسی  ،بِ
طشفیي خَد داسی شذُ باشذ .

• توْیذات ٍ ساص ٍ كاسّای الصم بشای اجشای دلیك هفاد لطؼٌاهِ  ،اص سَی
ساصهاى هلل  ،تذاسن دیذُ شذُ باشذ .

لطؼٌاهِ ّاي صادرُ اس عَي عاسهاى هلل دربارُ جٌگ تحویلي رصين بؼث ػزاق
ػلیِ ج.ا.ا.
سد
یف

ػٌَاى
لطؼٌاهِ

تاسیخ
لطؼٌاهِ

تحشكات ػشاق ٍ
حاهیاى

تحشكات ایشاى

هَضغ ساصهاى هلل

هفاد لطؼٌاهِ

1

لطؼٙأٝ
اَٚ
شٕارٜ
()479

ٟٔ 6ر
1359

 تجاٚز ٚ ٚرٚد ارتشػراق تٔ ٝرزٞای ایراٖ
ٚاشغاَ ٞساراٖ ویّٔٛتر از
خان وشٛر

----------------------------------

 ػذْ اشارٔ ٜعتمیٓ تٝٔتجاٚز تٛدٖ رشیٓ ػراق
ػذْ لاطؼیت الزْ ترایجٌّ ٛیری از ادأ ٝتجاٚز

در ایٗ لطؼٙأٞ ٝیچ
ظاز  ٚواری ترای
ٔجازات ٚجٛد ٘ذاشتٝ
 ٚت ٝتؼثیری چراؽ
ظثسی ترای ادأ ٝتجاٚز
رشیٓ ػراق ٔی تاشذ

2

لطؼٙأٝ
دْٚ
شٕارٜ
()514

 23تیر
1361

ػمة ٘شیٙی از خرٔشٟر

آزاد ظازی خرٔشٟر تا اجرای
ظّعّ ٝػّٕیاتٟای تسري ثأٗ
االئٕ،ٝطریك اِمذض،فتح إِثیٗ
ٚتیت إِمذض

 تٛصی ٝت ٝطرفیٗ ت ٝآتشتط  ٚػمة ٘شیٙی تٝ
ٔرزٞای تیٗ إِّّی
٘ذاشتٗ ضٕا٘ت وافیترای خرٚج ٘یرٞٚای
ػرالی از خان ج.ا.ا

ایٗ لطؼٙأ ٝدر راظتای
آزادظازی خرٔشٟر ٚ
تا تاخیر  ٚترای رفغ
تىّیف صٛرت ٌرفت

3

لطؼٙأٝ
ظْٛ
شٕارٜ
()522

ٟٔ 12ر
1361

ٍ٘را٘ی حأیاٖ شرلی ٚ
غرتی رشیٓ ػراق از ادأٝ
ج ًٙتا ایراٖ

 حّٕ ٝت ٝخان ػراق  ٚتٟذیذتصر ٜتا اجرای ػّٕیات رٔضاٖ
 از وار ا٘ذاختٗ ٔاشیٗ جٍٙیػراق ٍ٘ ٚرا٘ی صذاْ  ٚحأیاٖ
تیٗ إِّّی ٚی

ٔٛضٛع ظازٔاٖ ُّٔ تی
طرفا٘ ٝتٛد ٚ ٜدر ٚالغ ایٗ
لطغ ٘أ ٝتی اثر تٛد ٚ ٜترای
جٌّ ٛیری از ٔٛفمیت ٞای
آتی ایراٖ صٛرت ٌرفت

فراخٛاٖ طرفیٗ تٝ
آتش تط فٛری ٚ
ػمة ٘شیٙی ٔرزٞای
تیٗ إِّّی
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سدیف
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تحشكات
لطؼٌاهِ تاسیخ
ػٌَاى
تحشكات ایشاى
دربارُ
عَي عاسهاى هلل
ّاي صادرُ
لطؼٌاهِ

لطؼٌاهِ

حاهیاى

4

لطؼٙأٝ
چٟارْ
شٕارٜ
()540

 9آتاٖ
1362

حٕالت ٔىرر تٙٔ ٝاطكٔعى٘ٛی ٚشٟرٞای ایراٖ
تخریة تاظیعات زیر تٙاییتشذیذج ًٙدریایی درخیجفارض ٚحّٕ ٝت ٝوشتی ٞای
تجاری ٘ٚفتی ایراٖ

 تٟذیذ ایراٖ ت ٝا٘عذاد تٞ ٍٝٙرٔسٍ٘ٚرا٘ی جٟاٖ ازایٗ تٟذیذ  ٚتٝ
خطر افتادٖ تجارت ٘فت
حّٕ ٝتٙٔ ٝاطمی ار خان ػراق تٝٚظیّ ٝپرتاب چٙذیٗ ٔٛشه

5

لطؼٙأٝ
پٙجٓ
شٕارٜ
()552

 11خرداد
1363

آغاز ج٘ ًٙفتىش ٞا در
خّیج فارض ت ٝطٛر
آشىار تٛظط ػراق

ادأ ٝتٟذیذ ایراٖ ت ٝا٘عذاد تٍٝٙ
ٞرٔس در صٛرت ادأ ٝحٕالت
ػراق ت ٝوشتی ٞای ایراٖ

لطؼٌاهِ
ساصهاى هلل
هفادايزاى
ػزاق ػلیِ
هَضغ 8عال
جٌگ
وأال تی طرفا٘ٝ

تٛصی ٝت ٝطرفیٗ درٌیری
ت ٝتٛلف فٛری جٚ ًٙ
ٔحىٕٛ٘ ْٛدٖ حّٕ ٝتٝ
ٔٙاطك ٔعى٘ٛی  ٚوشتی
ٞای تجاری ٘ ٚفتىش

ٕٞچٙاٖ تی طرفا٘ٝ

خط آزادی وشتیرا٘ی در
خّیج فارض ٔ ٚحىٔٛیت
حّٕ ٝت ٝوشتی ٞای
تجاری ٘ ٚفتىش

6

لطؼٙأٝ
ششٓ
شٕارٜ
()582

 5اظفٙذ
1364

تغییر ٔیذاٖ ج ًٙاز
٘ظأی ت ٝظیاظی

اجرای ػّٕیات ِٚفجر 8فتح فا ٚ ٚت ٝاظارت ٌرفتٗجٕؼی از فرٔا٘ذٞاٖ ػرالی

ػذْ صذٚر لطؼٙأٝ
صریح اِّحٗ از ظٛی
ظازٔاٖ ُّٔ در حٕایت از
ایراٖ در خصٛص پایاٖ
تخشیذٖ ت ٝجًٙ

تٛصی ٝت ٝآتش تط فٛری
 ٚتازٌشت تٔ ٝرزٞای تیٗ
إِّّی  ٚدر خٛاظت
ٔثادِ ٝاظرا

7

لطؼٙأٝ
ٞفتٓ
شٕارٜ
()588

ٟٔ 19ر
1365

شىعت اظتراتصی دفاع
ٔتحرن ػرق

اجرای ػّٕیات ٞای ِٚفجر 9
 ٚورتالی 1

تاویذ تر اجرای ٔفاد لطؼٙأٝ
ششٓ تذ ٖٚدر ٘ظر ٌرفتٗ
ضٕا٘ت اجرایی

تاویذ تر اجرای ٔفاد
لطؼٙأ ٝششٓ

8

لطؼٙأٝ
ٞشتٓ
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 29تیر
1366

تٛضیحات در ادأ ٝارائٔ ٝیشٛد
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فزآيٌد صدٍر لطؼٌاهِ 598
• تشدید حوالت عراق بِ
تاسیسات ًفتی در خلیج فارس

• حولِ سٌگیي رزهٌدگاى ٍ
تْدید بصرُ
• پافشاري ایراى بِ حقَق حقِ
خَد ٍ عدم ًتیجِ تالش ّاي
سیاسی در سطح هٌطقِ ٍ بیي

الوللی

قطعٌاهِ

ّشتن ( ) 598

 29تیر 1366

• بىدَاي قطعىامٍ:
• آتش بس فًری ي بازگشت بٍ مرزَا

• حضًر واظران بیه المللی
•

َمکاری با دبیر کل برای راٌ حل جامع

• خًیشتىداری کشًرَاي ایران ي عراق

•

تعییه خسارت تًسط سازمانَاي بیهالمللي

•

تعییه متجايز تًسط َیئت بيطرف

• آزادی بدين تاخیر اسرا

چٌد ًکتِ ٍيضُ در خصَؿ لطؼٌاهِ 598
• بزاي اٍلیي بار اس لفظ هٌاسػِ بِ جاي ٍضؼیت اعتفادُ ؽد.
• ٍحدت ًظز بیي  5ػضَ دائوي ؽَراي اهٌیت !
• تبديل حالت ارؽادي لبلي بِ دعتَري ٍ تحکوي !
• ًغبت بِ عايز لطؼاًوِّا اس ّوِ هفصلتز بَد.
• باسّن ابزاس تاعف در حولِ بِ هٌاطك هغکًَي ٍ كؾتي ّا !
• هتاعفاًِ باس ّن هتجاٍس هؼزفي ًوي ؽَد !

چٌد ًکتِ تطبیمی در هَرد عولکرد شَرا ی اهٌیت
• شَرای اهٌیت سازهاى هلل در طَل  8سال جٌگ تحویلی فمط 8
لطعٌاهِ در شرایط خاص با اشکاالت ٍ ابْاهات جدی حمَلی
صادرکردُ است کِ اٍلیي آى  6رٍز پس ازآغاز تجاٍز ٍ دٍهی آى 21
هاُ بعد ( پس از آزادی خرهشْر ) بَدُ است !!!

• لیکي در تْاجن عراق بِ کَیت در سال  1369در طَل  4هاُ 12
لطعٌاهِ صادر هی کٌد کِ اٍلیي آى بالفاصلِ ٍ کوتر از  2ساعت از

آغاز تجاٍز بَدُ کِ در تاریخ شَرای اهٌیت بی سابمِ بَدُ ٍ صرفا 5
هَرد آى در هاُ اٍل ٍ  4هَرد در هاُ دٍم صادر هی شَد !!!

چٌد ًکتِ تطبیمی در هَرد عولکرد شَرا ی اهٌیت
•

در اٍلیي لطعٌاهِ تْاجن بِ ایراى از لفظ ٍضعیت ٍ برای کَیت از لفظ تجاٍز استفادُ
هی کٌد !!!

• ( یعٌی عراق حدٍد  11سال بعد از تجاٍز  ،آًْن از سَی دبیر کل بِ عٌَاى هتجاٍز بِ
ایراى  ،لیکي در کوتر از  2ساعت از سَی شَرای اهٌیت بِ عٌَاى هتجاٍز بِ کَیت !! )
• فضای لطعٌاهِ ّای ایراى بیشتر تَصیِ ای  ،ارشادی ٍ چٌد پْلَ بَدُ ٍ هتجاٍز،
 3سال پس از آتش بس هعرفی هی شَد در حالی کِ برای کَیت بالفاصلِ
هحکَهیت هتجاٍز ٍ السام آٍر !!!
• آیا هردم آزادُ دًیا حك دارًد کِ بِ سازهاى ّای هدعی حمَق بشر  ،خصَصا شَرای
اهٌیت ٍ ...اعتواد ًداشتِ باشٌد؟

فزاسّائي اس ًاهِ اهام خویٌي (رُ) هبٌي بز لبَل لطؼٌاهِ 598

اهام خویٌي

پذذيزػ

فزاسّائي اس ًاهِ اهام خویٌي (رُ) هبٌي بز لبَل لطؼٌاهِ 598
•

اها در هَرد لبَل لطؼٌاهِ كِ حمیمتاً هغألِ بغیارتلخ ٍ
ًاگَاري بزاي ّوِ ٍ خصَصاً بزاي هي بَد ،ايي اعت كِ هي تا
چٌد رٍس لبل هتؼْد بِ ّواى ؽیَُ دفاع ٍ هَاضغاػالم ؽدُ

در جٌگ بَدم ٍ هصلحت ًظام ٍ كؾَر ٍ اًمالب را در اجزاي
آى هيديدم با لبَل لطؼٌاهِ ٍ آتؼبظ هَافمت ًوَدم ٍ در
همطغ كًٌَي آى را بِ هصلحت اًمالب ٍ ًظام هيداًن.

 ...آري ديزٍس رٍس اهتحاىالْي بَد كِ گذؽت ٍ فزدا اهتحاى ديگزي كِ پیؼ هيآيد
ٍ ّوِ ها ًیش رٍس هحاعبِ بشرگتزي را در پیؼرٍ دارين.

هباحث پایاًی جٌگ باتَجِ بِ هحشهاًِ بَدى آى ایي شائبِ سا
دس ارّاى هشدم ششیف ایشاى ایجاد هیکٌذ كِ پایاى جٌگ ،تلخ
ٍ ًاهَفك ٍ ّوشاُ با شکست بَدُ است ،دسحالی كِ ایي همطغ

دسخشاى تاسیخ  8سالِ دفاع همذس بِ سٍصّا ٍ دٍهاُ پایاًی
جٌگ بشهیگشدد كِ هلت ایشاى پس اص پزیشش لطغ ًاهِ بشای

آخشیي باس دشوي سا (داخلی ٍ خاسجی) دسّن شکست ٍ
شکست داد ،بٌابشایي الصم است ایي لطؼِ دسخشاى دٍساى

دفاع همذس بشای هشدم ایشاى تبییي شَد ...
سردار سرلشكر پاسدار دكتر غالمعلی رشید
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تْیِ ٍ تٌظین:
پضٍّؾگاُ ػلَم ٍ هؼارف دفاع همدط
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