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 الملل العمل عراق و نظام بين ظهور انقالب اسالمي ايران، عكس
، در بهمن ماه 1356-57هاي  گيري آن در سال اوجانقالب اسالمي مردم ايران پس از 

به پيروزي رسيد و سبب حاكميت نظام جمهوري اسالمي در ايران شد كه وضعيت  1357
اي در منطقه و جهان پديد آورد و تبعاتي را در پي داشت خروج ايران از زير سايه بلوك  تازه

المللي و خروج از دايره  م بينغرب در منطقه نظامي دو قطبي و اعالم استقالل كامل در نظا
ترين تبعات اين انقالب بود. عالوه بر اين،  وابستگان آمريكا در همسايگي شوروي، محسوس

فارس آن هم كشوري كه داراي بيشترين ساحل در  استقالل يكي از كشورهاي منطقه خليج
جديد براي اين منطقه است و تأثيرگذاري قطعي اين امر در سرنوشت نفت، ارائه يك الگوي 
ترين منطقه  مبارزه با استبداد، رهايي يك ملت از وابستگي و كسب استقالل و آزادي در مهم

خيز جهان كه دولتهاي آن فاقد مشروعيت مردمي بودند. ارائه يك ايدئولوژي جديد براي  نفت
اسرائيل هاي گذشته ناتواني خود را براي مقابله با  مبارزه با اسرائيل در وضعيتي كه ايدئولوژي

انقالب اسالمي ايران بود كه نظام   آوردهاي پيروزينشان داده بودند، بخشي از دست
پيمانان  توانست در مورد آن بدون واكنش باقي بماند. خصوصاً از آمريكا و هم الملل نمي بين

 رفت.  اي آن در خاورميانه، بيشترين برخوردها انتظار مي منطقه
هاي متعدد و گسترده و پي در پي داخلي از جمله تصرف سفارت آمريكا در  بروز بحران

فارس و تشكيل ناوگان پنجم دريايي آمريكا  تهران، افزايش حضور ناوهاي آمريكائي در خليج
به منظور پر كردن خأل قدرت در اين منطقه بعد از سقوط رژيم وابسته به غرب ايران، 

در ارتش آمريكا پس از پيروزي » ده هزار نفري واكنش سريعنيروي يك صد و «تشكيل 
انقالب اسالمي به منظور حضور سريع در مناطق ويژه، فعاليت جديد نيروهاي آمريكائي در 
پايگاههاي نظامي كشور تركيه در همسايگي ايران و پذيرش شاه در آمريكا، هر كدام 

 شدند.  تهديدي از سوي آمريكا عليه ايران اسالمي محسوب مي
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جدي بودن اين تهديدات بخصوص با حمله آمريكا به ايران در صحراي طبس و حمايت 
 از كودتاي نقاب، كه در آستانه وقوع كشف گرديد، آشكار شد. 

و  دانست الجزاير را تحميل بر خود مي 1975حكومت عراق كه امضاي قرارداد از سوي ديگر، 
از عملي شدن آن شانه خالي كند و تنگناهاي همواره در پي فرصت بود كه به هر نحو ممكن 

 . آغاز كرده بود  ژئوپولتيك خود را با تجاوز به خاك ايران بهبود بخشد، گرايش به سمت غرب را
مراودت ديپلمات جديد سران حكومت عراق با حاكمان عربستان سعودي در آستانه  

مهوري عراق و جايگزين رئيس ج» حسن البكر«پيروزي انقالب اسالمي در ايران، بركناري 
شدن صدام حسين به جاي وي اندكي پس از پيروزي انقالب، تيره شدن روابط عراق با 
سوريه پس از بركناري حسن البكر، تصفيه دروني حزب بعث و انهدام عناصر برجسته حزب 

 كمونيست عراق، همگي نشان دهندة تغيير جهت حزب بعث عراق به سمت غرب بود.
مت عراق با اخراج رهبر انقالب اسالمي ايران از عراق در آبان ماه در اين حال حكو 
، همچنين پس از انقالب ايران با اعدام و ترور روحانيان مبارز عراق از جمله اعدام 1357

اهللا سيد محد باقر صدر و اخراج ايرانيان مقيم عراق، دشمني خود را با انقالب اسالمي  آيت
ات حكومت عراق، دامن زدن به جنگ سرد عليه ايران ساخت. هدف اين اقدام آشكار مي

 شد. اسالمي تلقي مي
هاي هم مرز با عراق بحراني  از همان اوايل تشكيل نظام اسالمي در ايران، اوضاع استان 

هاي ضد انقالب  شد و از خوزستان تا آذربايجان غربي دستخوش حوادثي گرديد كه گروه
كردند. ارتش عراق نيز دور از صحنه  ي تبار ايجاد ميداخلي با حمايت عراق و يا عناصرعراق

كرد و در اين حال  نبود، بلكه با اقدامات مهندسي منطقه را براي شروع نبردي سنگين آماده مي
با تجاوزات زميني، هوايي و دريايي و با راه انداختن جنگ رواني عليه ايران، قدرت واكنش 

 كرد.  ناسب را براي آغاز هجوم سراسري شناسائي ميآزمود و معابر وصولي م قواي ايران را مي
در مقابل، نظام نوپاي جمهوري اسالمي كه هيچ انديشه فرامرزي به جز اثبات حقانيت 
و اصالت فرهنگ انقالب اسالمي را نداشت، از همان روزهاي آغازين انقالب به سرعت از توان 

اخراج كرد، از پيمان نظامي و  نظامي خود كاست، مستشاران نظامي آمريكائي را از كشور
خارج شد. قرارداد خريد زيردريايي و آواكس را با كشورهاي آلمان و » سنتو«اي  منطقه



آمريكا لغو كرد. سقف پرسنل ارتش را از چهارصد هزار تقليل داد و دوره خدمت وظيفه از دو 
الب ادامه سال به يك سال كاهش يافت. اين وضعيت تا گذشت شش ماه پس از پيروزي انق

داشت، اما پس از بروز چندين بحران در شش ماهه اول انقالب كه آخرين آن، بحران بزرگ 
ها شاه را پذيرفتند، اقدامات بازدارنده به مرور آغاز شد.  پاوه بود و پس از اينكه آمريكائي

تشكيل سپاه پاسداران و شروع تحول در ارتش و بازسازي آن كه از همان روزهاي اول 
 شد.  ب آغاز شده بود، بخشي از اين اقدامات بازدارنده محسوب ميانقال

ماه و واگذاري فرماندهي كل قوا به رئيس  18ماه به  12افزايش خدمت سربازي از 
توانست موجب  جمهور وقت كه افزايش انسجام تشكيالت نظامي را در پي داشت و مي

امات بازدارنده ايران به شمار هماهنگي قواي لشكري و كشوري شود نيز بخش ديگري از اقد
هاي  خانه آمريكا در تهران، بسياري از برنامه ها، تصرف سفارت رفت. به موازات اين تالش مي

ضدامنيتي آمريكا عليه ايران را فاش كرد و اسناد به دست آمده از آن، ضمن آن كه عوامل 
ران داشتند، افشا كرد، هاي مهمي در تكميل توطئه آمريكا عليه اي داخلي آمريكا را كه نقش

 بسياري از تهديدات را نيز برطرف كرد. اين اقدامات با كشف كودتاي نقاب تكميل گرديد. 
البته اين اقدامات بازدارنده ايران در حدي نبود كه مانع از هجوم سراسري ارتش عراق 

 انارتش جمهوري اسالمي ايربه خاك كشور شود. در اين وضعيت، بخش بزرگي از نيروهاي 
هاي غربي كشور  هايي از استان هايي كه حتي بخش هاي داخلي درگير بودند، بحران در بحران

هاي پارتيزاني تبديل كرده بود. ارتش و سپاه هر دو براي مقابله با  را به ميدان جنگ
ضدانقالب مسلح درگير بودند، به اين ترتيب، ارتش، ژاندارمري و سپاه در برابر معابر وصولي 

درصد توان موجودي قواي مسلح ايران  20آرايي كرده بودند، ليكن كمتر از  اق صفارتش عر
در اين بخش به كار گرفته شده بود و بقيه در ساير نقاط كشور در حال برقراري نظم و حفظ 

ارتش جمهوري امنيت بودند. طراحي كودتاي نقاب نيز در ارتش ايران كه در حال تحول به 
بسيار داشت و موقعيت ارتش را كه بر اثر تدبير غلط شاه و در بود نقش تخريبي اسالمي 

رفت تا با رهبري امام  كوران انقالب در برابر مردم قرار گرفته و تضعيف شده بود و مي
هاي موجود در  بازسازي شود مجدداً تضعيف كرد. از سوي ديگر، دشمن در ارزيابي بحران

كرد. به گمان  به عدم ثبات نظام تعبير ميكشور، دچار اشتباه شده بود و اين وضعيت را 



شد و فرو  دشمن در صورت يك تهاجم خارجي، نظام جديد ايران دچار گسستگي مي
هاي عالي رتبه عراقي و آمريكايي صورت  ريخت، با اين پيش فرض، چند ديدار بين مقام مي

ران را تشديد تجاوزات خود به اي 1359هاي الزم، عراق در شهريور  گرفت و پس از هماهنگي
و چندين نقطه از خاك كشور را اشغال كرد تا ضمن آزمايش توانائي قواي مسلح ايران، 

بعلل پيش  جمهوري اسالمي ايرانواكنش افكار جهانيان را بسنجد. در مقابل، قواي مسلح 
توانستند واكنشي بازدارنده از خود نشان دهند و افكار عمومي جهانيان نيز در برابر گفته نمي

را رسماً در  1975قرارداد اين تجاوزات واكنشي نشان نداد. لذا حكومت عراق پس از آنكه 
المللي به طور يكجانبه در عين حال غير قانوني و خالف عرف روابط بين 26/6/1359تاريخ 

 هجوم سراسري خود را به خاك ايران آغاز كرد.  31/6/1359لغو كرد، در تاريخ  
 

  عراق، اشغال ناقصتجاوز همه جانبه ارتش 
هاي پياده، توپخانه  ها و يگان در تجاوز سراسري ارتش عراق، قبل از حركت تانك

دشمن به شدت شهرهاي مرزي ايران را گلوله باران كردند و هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش 
 عراق نيز در عمق ايران تا تهران به پرواز درآمدند و به بمباران چندين شهر پرداختند. اين
اقدام عراق بيش از آنكه اهميت نظامي داشته باشد، اهميت رواني داشت، به عبارت ديگر، 
عراق هجوم سراسري زميني خود را با جنگ رواني آغاز كرد تا زمينه را براي پيشروي 
نيروهاي پياده تسهيل كند، لذا پس از هجوم گسترده هوايي و شليك انبوه آتش توپخانه 

 ميني او آغاز شد. دشمن، عمليات سراسري ز
را برگزيده بود، اما » جنگ پر شدت و كوتاه مدت«عراق در اين هجوم، استراتژي 

بالفاصله پس از هجوم هوايي دشمن، امام خميني ابتكار عمل را در جنگ رواني به دست 
گرفت، بحران را مهار كرد و در آرامش به دست آمده، براي مسئوالن كشوري و لشكري 

ه وجود آورد تا تدابير را بينديشند و اعتماد به نفس مردم نيز تقويت و به زمينه مناسبي ب
 عنوان نيروي تأخيري وارد ميدان شوند.

امام با اصلي اعالم كردن جنگ، لزوم بازگرداندن نيروهاي عراقي به پشت خطوط  
 مرزي بين دو كشور، تأكيد بر وحدت ملي، حمايت از فرماندهان نظامي و باز گذاشتن دست



ريزي فرماندهان فراهم  هاي الزم را براي برنامه فرمانده كل قوا (رئيس جمهور وقت) زمينه
 اعالم كردند.» سلب آرامش از دشمن«آورد و استراتژي خودي را با عنوان 

هاي دشمن را آشكار ساخت و بدين  فرض واكنش امام، مردم و نظام، نادرستي پيش
ه نتيجه مورد نظر حاكمان عراق نرسيد. پس از ب» جنگ سريع و پرشدت«ترتيب استراتژي 

گران نظامي، اهداف عراق از شروع جنگ را دست نيافتني  گذشت سه روز از آغاز جنگ، تحليل
دانستند و ارتش اين كشور را شكست خورده تلقي كردند. حكومت عراق نيز پس از گذشت 

 . جنگ سخن به ميان آورد شش روز از آغاز جنگ، لحن اوليه خود را تغيير داد و از پايان
 

 شوراي امنيت 479صدور قطعنامه شماره 
المللي از طريق شوراي  هاي جنگ، نظام بين گير شدن نيروهاي عراقي در جبهه با زمين

به وضوح حمايت سياسي خود از  479قطعنامه امينت به ميدان آمد. شوراي امنيت با صدور 
 جمهوري اسالمي ايراننامه تجاوز عراق به عراق را به نمايش گذاشت. در عنوان اين قطع

و » وضعيت ميان ايران و عراق«چنين توصيف شده بود: با آغاز بررسي موضوع با عنوان 
استفاده از اين واژه وضعيت به جاي واژه تجاوز، خودگوياي عدم تمايل شوراي امنيت به 

بند اجرايي بود كه در بند يك از  5محكوميت عراق بود. اين قطعنامه عالوه بر مقدمه داراي 
 بس كنند.  شده بود به فوريت اقدام به آتشدو كشور خواسته 

پر واضح بود كه قدرتهايي كه خود در تحريك عراق به آغاز تجاوز به ايران نقش مهمي 
وجه تمايل به محكوميت عراق و درگير نمودن آن با سازمان ملل از خود  داشتند به هيچ

 ندادند.  نشان 
 جمهوري اسالمي ايرانتجاوز عراق به عمالً بر  479قطعنامه لذا شوراي امنيت با صدور 

صحه گذاشت. با اين وضع واكنش ايران طبيعي بود، ايران ضمن ابراز تمايل به پايان جنگ، 
نشيني نيروهاي متجاوز از مناطق اشغالي و شناسائي و تنبيه متجاوز  آن را منوط به عقب
 غيرقابل قبول بود. از نظر ايران دفاع از متجاوز و  479قطعنامه نمود. به اين ترتيب 

عراق در هفته اول جنگ، شهرهايي را اشغال كرد كه اغلب كوچك و بعضي درحد يك 
بخش بودند. بزرگترين شهري كه در هفته اول جنگ به اشغال درآمد، قصرشيرين بود. عراق 



در اشغال شهرها با مشكل روبرو بود و به جز سومار و بستان كه وسعتي بيش از يك بخش 
در بقيه شهرها با مقاومت سرسختانه مواجه شد. در تصرف بستان و سوسنگرد نداشتند، 

موردي استثنائي وجود داشت، در آن منطقه شماري از نيروهاي ارتش، سپاه و ژاندارمري در 
پاسگاه مرزي سوبله در برابر ارتش عراق سرسختانه ايستادند و پس از سقوط اين پاسگاه، 

هاي  تان و سوسنگرد را به تصرف درآورد و عناصري از گروهعراق براي چند روزي توانست بس
خائن موسوم به خلق عرب را در آنجا مستقر كرد كه كمكهاي بسياري به ارتش عراق 

كردند. به هر صورت، ارتش عراق در پايان هفته اول پس از نبرد با نيروهاي قليل خودي،  مي
كوچك را با دادن تلفات فراوان،  هاي وسيعي را پشت سر گذاشته بود و يكي دو شهر دشت

هاي سرپل ذهاب و گيالن غرب و در جبهه  تصرف كرده بود، اما در جبهه غرب پشت دروازه
هاي خرمشهر و اهواز و رودخانه كرخه (در منطقه دزفول) توسط  جنوب پشت دروازه

م نيروهاي خودي، متوقف شده بود. به اين ترتيب هدف ارتش عراق هم در جبهه جنوب و ه
در جبهه غرب توسط نيروهاي خودي ناقص ماند، لذا پس از پايان هفته اول، استراتژي عراق 

تبديل شد. در جبهه غرب، » بلند مدت و فرسايشي«به جنگ » جنگ سريع و پر شدت«از 
گذاري بيشتر نداشت و در جبهه جنوب نيز هدف خود را از تصرف  عراق تمايلي به سرمايه

ر و آبادان محدود كرد. از آغاز هفته دوم جنگ، عراق در صورت خوزستان به تصرف خرمشه
توانست الاقل با در دست داشتن مناطق مهم، ادعاي حاكميت خود بر اروند را  موفقيت، مي

به ايران تحميل كند و بدين ترتيب مطامع تاريخي عراق در خصوص انتقال مرزهايش به 
 . يافت ساحل شرقي اروند رود تحقق مي

در خرمشهر به درازا كشيد و نيروهاي مدافع شهر كه از خط مرز تا پل نو، اما جنگ 
هاي خرمشهر  از پل نو تا پل  هفت روز در مقابل دشمن ايستادگي كرده بودند، در محله

هاي اهواز ـ  روز تمام جنگيدند، در حالي كه با انسداد جاده 34خرمشهر ـ آبادان نيز 
و  5/7/1359هاي  ـ آبادان، كه به ترتيب در تاريخخرمشهر، اهواز ـ آبادان و ماهشهر 

 مسدود شد، شهر در محاصره كامل قرار داشت.  23/7/1359
قبل از سقوط خرمشهر، دشمن، تصرف آبادان را هدف قرار داد. چهار روز قبل از سقوط 
خرمشهر نيروهاي عراقي با عبور از رود بهمنشير در منطقه كوي ذوالفقار، وارد جزيره آبادان 



شدند، ليكن با همت مدافعان آبادان، متجاوزان به عقب رانده شدند. به طوري كه، عراق تا 
عمل نياورد. گونه تالشي بهگر براي عبور از بهمنشير و ورود به آبادان هيچپايان جنگ، دي

بنابراين، ارتش عراق در اشغال هدف محدود شده خود نيز ناكام ماند و بخش جنوبي 
خرمشهر (جنوب كارون) و جزيره آبادان از اشغال دشمن مصون ماند و به اين ترتيب با 

 پذير به دشمن تحميل شد.  و آسيب تصرف ناقص اهداف يك خط پدافندي ناقص
دو هفته پس از حادثه كوي ذوالفقاريه، عراق براي تصرف مجدد سوسنگرد كه در تاريخ         

آزاد شده بود، مجدداً حمله كرد اما اين بار نيز با مقاومت سرسختانه خودي  10/7/1359
سلب «لياتي) ساعت، شكست خورد، بدين ترتيب استراتژي (عم 72روبرو شد و پس از 

پذير  به نتيجه رسيد و ارتش عراق را مجبور به پذيرش وضعيتي آسيب» آرامش از دشمن
كرد. در عين حال، عراق كه در مقايسه توان نظامي دو كشور، توان نظامي موجود را به نفع 

خواست در مذاكرات آتي، مناطق اشغالي را  نشيني نبود و مي ديد، حاضر به عقب خود مي
 ين كسب امتياز از ايران قرار دهد.عامل تضم

هاي صلح بين ايران و عراق تردد  هاي ايران، چندين بار هيأت پس از اشغال سرزمين 
سازمان كنفرانس اسالمي و سازمان غيرمتعهدها هر كدام هيأتي را مأمور به كردند. 

ران و ميانجيگري كردند. همچنين نماينده دبيركل سازمان ملل متحد نيز چند بار به ته
بغداد سفر كرد. تهران هيچگاه راه را به روي فعاليت ديپلماتيك نبست، اما ميانجيگران 

هاي اشغالي نداشتند، بلكه تنها ايران را  اي را براي آزادي سرزمين هيچ طرح تضمين شده
كردند! در مقابل، ايران كه از موضع ثابتي برخوردار بود اعالم  بس توصيه مي به قبول آتش

هاي اشغالي  كه قبل از هر چيز بايد ارتش عراق بدون قيد و شرط از سرزمين كرد مي
نشيني كند و براي تحقق اين خواسته بر حق كه عراق حاضر به پذيرش آن نبود  عقب

 . ديد ناگزير، تنها راه چاره را در اقدام نظامي مي
 

 بن بست در جنگ، تحول در استراتژي
آزادسازي «مدتي پس از هجوم سراسري ارتش عراق، در چهار چوب استراتژي 

ريزي شد كه در صورت موفقيت، نه  چهار عمليات گسترده طرح» هاي اشغال شده سرزمين
گرديد، بلكه  المللي خوزستان تأمين مي شد و مرزهاي بين هاي اشغالي آزاد مي تنها سرزمين



ا ابزار كافي براي اجراي اين استراتژي در دست نبود شد. ام دشمن تا حومه بصره تعقيب مي
كرد. لذا استراتژي ياد  و توان نظامي موجود در آن شرايط نيازهاي عملياتي را كفايت نمي

هاي  آزادي سرزمين«رسيد. گريزي از استراتژي تاييد شده شده در كوتاه مدت نتيجه نمي
 كرد.  ميها بايد تغيير  نبود، اما ابزارها و روش» اشغالي

در اين اوضاع، بازنگري و ارزيابي عملكرد گذشته به كوشش برخي از نخبگان نظامي 
آغاز شد و نيروهاي خودي در بستر نبردهاي محدود، به بررسي پرداختند، ليكن وظيفه 
اصلي در اين راستا متوجه فرماندهي كل قوا (رئيس جمهور وقت) بود كه با روي آوردن به 

هاي مخالف نظام و روي در روي قرا گرفتن در  نزديك شدن به سازمانهاي داخلي و بحران
بهره شدو ضرورت عزل خود را قطعي  برابر اكثريت مردم، از پشتوانه مردمي و ملي نيز بي

وي را از سمت فرمانده كل قوا بركنار  21/3/1360كرد كه در اين هنگام رهبري نظام در 
هاي  صدر) از مقام فرماندهي كل قوا، گروه نيكرد. پس از بركناري رئيس جمهور وقت (ب

هاي داخلي  مخالف نظام كه با وي همپيمان شده بودند، موقعيت را براي تشديد بحران
ها با اين تصور غلط كه رئيس جمهور همچنان از حمايت مردمي  مناسب ديدند. اين گروه

اقداماتي زدند. در اين  برخوردار است و از اين موقعيت آنان نيز بهره خواهند برد، دست به
به عنوان مخالفت با اليحه قصاص، مخالفان را دعوت  25/3/1360راستا ابتدا جبهه ملي در 

به راهپيمايي كرد، اما رهبري نظام واكنش نشان داد. با دعوت امام خميني از مردم و نيز با 
ند. پنج روز بعد در پاسخ ما ها، دعوت جبهه ملي به راهپيمايي بي حضور انبوه آنان در خيابان

سازمان مجاهدين خلق (منافقين) كه از همان روزهاي اول انقالب اقدام به  30/3/1360
هاي مخفي كرده بود به حمايت از رئيس جمهور يك  آوري سالح و تشكيل تيم جمع

اي از  بار به راه انداخت. در جريان اين اقدام مسلحانه، عده راهپيمايي غيرقانوني خشونت
رفدار اين نظام به خاك و خون كشيده شدند، تا قدرت سازمان به نمايش گذاشته عناصر ط

شكسته شود، اما نه تنها هدف سازمان تأمين نشد بلكه جمهوري اسالمي شده و هيبت نظام 
واكنش شديد مردم را نيز برانگيخت. لذا از روز بعد از اين واقعه، سازمان منافقين كه از قبل 

ظامي شده بود، رفتار تشكيالتي خود را تغيير داد و به اقدامات نظامي آماده ورود به فاز ن
گذاري آغاز شد، بسياري از مردم عادي مورد سوء قصد  مخفيانه روي آورد، ترورها و بمب



عضو برجسته نظام در  72مسلحانه قرار گرفتند و نيز  بسياري از مسئوالن كشوري از جمله 
 . حزب جمهوري اسالمي به شهادت رسيدنددر مقر  1360انفجار هفتم تيرماه 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه با تحول در فرماندهي عالي جنگ، ميدان مانور پيدا 
گذاشت، ناگزير شد  هاي خود را به نمايش مي بايست در صحنه جنگ قابليت كرده بود و مي

راي امنيت در سطح اي بسيار بيشتر و با حساسيتي افزونتر از گذشته، براي برق در گستره
هاي انقالب  كشور وارد عمل شود و به عنوان نيروي پاسدار انقالب، در كنار نيروهاي كميته

اسالمي و ساير نيروهاي امنيتي و اطالعاتي از جمله اطالعات نخست وزيري، به حفاظت از 
هاي تيمي و انهدام تشكيالت منافقين و عناصر آن  ها، شناسائي خانه اماكن و شخصيت

صدر و رجوي كه هر يك به اتكا به نيروهاي يكديگر، به هم نزديك شده بودند،  بپردازد. بني
به پاريس گريختند و مركزيت سياسي محاربه با نظام را در خارج كشور مستقر كردند، اما 
مركزيت نظامي سازمان كه به رهبري موسي خياباني در داخل كشور استقرار داشت، به 

هاي تيمي و تشكيالتي سازمان، در يك عمليات سقوط كرد و با  پي خانهدر دنبال انهدام پي
كشته شدن موسي خياباني و اشرف ربيعي (همسر رجوي)، فرماندهي و رهبري سازمان 
منافقين در داخل كشور فرو پاشيد و سازمان جايگاه خود را به عنوان يك مدعي داخلي به 

 . گرديدكلي از دست دادو به يك نيروي ايذايي تبديل 
از سوي ديگر، در همين حال با وجود تشديد بحران داخلي كه نتيجه آن، ناامني 

كرد، رهبري  بود و توان بااليي از نظام را معطوف خود مي هاي استراتژيك جنگ مي عقبه
كرد و ارتش بدون توجه به درگيرهاي درون  نظام بر اصلي نگه داشتن جنگ تأكيد مي

تجاوز عراق انديشه و فعاليت كرد و فرماندهي جنگ نيز طبق  حاكميت تنها به مقابله با
فرمان امام راحل (ره) از بني صدر به ستاد مشرتك ارتش و شهيد فالحي واگذار گرديد.امام 
خميني با اولويت بندي مصالح كشور، اولويت شماره يك را به جنگ اختصاص داد. در اين 

هاي  و ارتش، فرصت به كارگيري انديشهحال، با برطرف شدن مواضع هماهنگي بين سپاه 
ريزي و در نبردهاي محدود از جمله عمليات  پايه 1359جديد نظامي كه از اسفند ماه 

آزمايش شده بود، به وجود آمد. عالوه بر اين، با رفع موانع  21/3/1360فرمانده كل قوا در 
وهاي انقالبي و مؤثر ورود نيروهاي مردمي به ميدان جنگ، زمينه الزم براي جذب نير



دهي به اين نيروها در قالب سازمان رزم، به وجود آمد و ظرفيت به كارگيري نيروهاي  شكل
 . مردمي افزايش چشمگيري يافت

 

 آزادسازي مناطق اشغال شده
با وقوع تحوالتي در فرماندهي ارتش كه با فرماندهي سرهنگ علي صياد شيرازي در 

العاده وي و ستادش با سپاه، تعيين  هماهنگي فوقنيروي زميني ارتش ايجاد شده بود و 
استراتژي جديد نظامي، تعيين مناطق عملياتي، حفظ ابتكار عمل در نبردها، چگونگي 
گسترش سازمان سپاه براي جذب بيشتر نيروهاي مردمي و مقابله با دشمن و نيز تفكيك و 

ي شد و به سرانجامي تبيين نقش سپاه و ارتش، از جمله مواردي بود كه به خوبي پيگير
مطلوب رسيد. ارتش و سپاه مشتركاً در تهيه و اجراي اين موارد عمل كردند و در چهار 
عمليات گسترده در جنوب، محاصره آبادان، اهواز، شوش و دزفول را شكستند و شهرهاي 
بستان و خرمشهر را آزاد كردند و در بسياري از نقاط خوزستان به مرز دست يافتند، اگر چه 

. در پايان اي از نقاط چون شلمچه، طالئيه، فكه و دويرج همچنان در اشغال دشمن باقي ماند پاره
% از مناطقي كه در آغاز جنگ 20اين مرحله كه به مرحله آزادسازي موسوم است، حدود 

اشغال شده بود، از جمله نقاط حساس مرزي ياد شده در جنوب و چندين ارتفاع و شهر 
كرد،  غال دشمن باقي بود. همچنين تا آنجا كه تأمين مرزها ايجاب ميمرزي در غرب در اش

شد، از همين روست كه  تعقيب دشمن نيز جزو اهداف استراتژي دوره آزادسازي محسوب مي
بيني شده بود  المقدس (فتح خرمشهر) پيش در عمليات نصر (هويزه) و نيز در عمليات بيت
صره تعقيب شود، اما در هيچ يك از اين دو كه پس از آزادي خرمشهر، دشمن تا حومه ب

ريزي شده عمليات، عبور از مرز صورت نگرفت. در صورتي كه اگر اجراي آخرين مرحله طرح
گرديد،  يافت و دشمن در آن سوي مرز با موفقيت تعقيب مي المقدس تحقق مي عمليات بيت

اشت، به عبارت ديگر، در گيري براي ادامه و يا پايان جنگ تأثير مهمي گذ مسلماً در تصميم
توانست عامل فشار به عراق براي تخليه سرزمين  اختيار داشتن قسمتي از شرق بصره كه مي

 در اشغال مانده باشد، ممكن بود ضرورت ادامه جنگ را منتفي كند. 



 

 عبور از مرز براي تعقيب دشمن 
خودي در  علت مقاومت شديد دشمن و فرسودگي نيروهايالمقدس به در عمليات بيت

روزه ناچار به فتح خرمشهر اكتفا شد و آخرين مرحله آن عملي نگرديد، لذا  26يك نبرد 
شلمچه در دست دشمن باقي ماند و خرمشهر و آبادان همچنان در معرض تهديد بود. از فكه 
تا قصرشيرين نيز ارتفاعات مرزي همچنان در اشغال بود و شهرهاي مرزي يا در اشغال مانده 

 زير ديد و تير نظاميان عراقي قرار داشت.  بود، يا
ارتش عراق كه خسارتهاي خود را در دو سال جنگ به سرعت ترميم كرده بود، پس از 
فتح خرمشهر بيش از آغاز جنگ نيرو و تجهيزات داشت. ارزيابي روحيه تجاوزگر رهبري 

دي عليه داد كه ارتش عراق همچنان يك تهديد ج عراق به خصوص صدام حسين، نشان مي
 آيد.  به حساب مي جمهوري اسالمي ايران

كرد در وضعيتي كه برتري با خودي است و دور  از سوي ديگر، منطق نظامي حكم مي
پيروزي ادامه دارد، جنگ تا دستيابي به موقعيتي مستحكم ادامه يابد، به خصوص كه هيچ 

المللي درباره حقوق ايران  شد. محافل بين نداي ميانجيگرانه جدي در جهان شنيده نمي
هاي ايران اسالمي را در  كيلومتر مربع از سرزمين 2500 سكوت كرده بودند و عراق هنوز

شد؛  نشيني سياسي طرف مغلوب مشاهده نمي اي از عقب اشغال داشت و هيچ نشانه
كوچكترين امتيازي براي ايران در نظر گرفته نشده بود، حتي از محكوميت متجاوز خبري 

ه بود، لذا براي كسب شد و پرداخت غرامت به ايران به فراموشي سپرده شد شنيده نمي
يابي به موفقيتي كه با استفاده از آن، امكان احقاق حقوق ايران ميسر  موقعيت برتر و دست

بندي سران سياسي و نظامي كشور بود كه در  نمود. اين جمع  باشد، ادامه جنگ ضروري مي
ني بر لزوم گيري اوليه امام مب ارائه شد و بر جهت» امام خميني«جلساتي با فرمانده كل قوا 

پايان دادن به جنگ، تأثير گذاشت. بدين ترتيب ضرورت تعقيب دشمن قطعي شد و تعقيب 
گيري واقع  متجاوز تا حصول وضعيتي كه تأمين حقوق ايران را مقدور سازد، مبناي تصميم

 شد و نقطه عطفي را در روند جنگ به وجود آورد. 
تعقيب «ژي جديد با عنوان تصميم جديد نياز به استراتژي جديد داشت. استرات

هاي در اشغال مانده، تأمين  كرد: آزادي سرزمين هاي متعددي را دنبال مي هدف» متجاوز



الملل به معرفي  المللي، انهدام ارتش دشمن تا رفع تهديد آن، واداشتن نظام بين مرزهاي بين
شناخته  هاي اين استراتژي و تنبيه آغازگر جنگ و دريافت غرامت جنگي از عراق، هدف

اي از  شد. اما از آن جهت كه اراده اي به پيشرفت كار در مجراي ديپلماسي نبود و نشانه مي
شد، خود به خود راهي جز هدف قرار دادن تغيير  المللي ديده نمي بيني در نظام بين واقع

حكومت عراق باقي نماند، زيرا تنها در آن صورت بقيه اهداف و حداقل حقوق حقه و منافع 
 شد.  ايران تأمين مي ملي

 

 شوراي امنيت 514صدور قطعنامه 
المللي در تالش به منظور ايجاد مانع سياسي بر سر راه استراتژي  در مقابل، نظام بين

، واز طريق شوراي امنيت 479قطعنامه ماه سكوت از زمان صدور  22تعقيب متجاوز پس از 
نمود، ضمن  جنگ ايران و عراق در دستور كار شورا تالش مي مسئلهو با قرار دادن 

مشروعيت بخشيدن به سياستهاي عراق، پيگيري استراتژي تعقيب متجاوز از سوي ايران را با 
مانع سياسي و حقوقي جدي روبرو كند. در اين جهت، به درخواست كشور اردن، شوراي 

عمليات رمضان تشكيل جلسه داده و درست يك روز پيش از آغاز  21/4/61امنيت در تاريخ 
از  جمهوري اسالمي ايرانبار ديگر بدون اشاره به تجاوز عراق به  514قطعنامه شماره با صدور 

المللي، حل و فصل اختالفات خود را از  نشيني به مرزهاي بين دو كشور خواست با عقب
وجه به درخواست طريق ديپلماتيك پيگيري نمايد. قطعنامه ياد شده نيز به دليل عدم ت

در زمينه تنبيه متجاوز، از سوي ايران مورد قبول واقع نشد، و  جمهوري اسالمي ايرانمشروع 
يك روز پس از تصويب آن عمليات رمضان در منطقه شرق بصره آغاز شد و نيروهاي مسلح 

فت توان گ به منظور تنبيه متجاوز وارد قلمرو عراق شدند. در واقع مي جمهوري اسالمي ايران
هاي صادره در خصوص  ترين قطعنامه در ميان تمام قطعنامه سياسي 514قطعنامه شماره 

 جنگ ايران و عراق بود. 
تضمين اجراي استراتژي تعقيب متجاوز مستلزم حمايت مردم از ادامه جنگ بود. نقش 
افكار عمومي كه در گذرگاههاي انقالب اسالمي تعيين كننده بوده است. در اثبات ضرورت 
ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر نيز تأثيرگذار بود. رهبري نظام كه حفظ مردم در صحنه را 



كرد، هرگز  ه بود و وحدت و يكپارچگي ملي و مردمي را حفظ ميدر برنامه خويش قرار داد
ها  هاي غيرمردمي سود نجست، بلكه تنها با تقويت انگيزه براي تسريع در چرخه امور از روش

هاي شرعي و تقويت احساس تكليف در مردم، آنان را به حمايت از جنگ فرا  و تأكيد بر جنبه
يران جوان بود و سه برابر عراق جمعيت داشت، هرگز خواند، لذا با وجود آن كه جامعه ا مي

در طول جنگ تعداد نيروهاي ايراني در جبهه به تعداد نيروهاي عراقي نرسيد. رهبران بغداد 
هايي كه به كار گرفتند نيروهاي فراواني را در جبهه گرد آوردند، هركس روي از  با روش

 . گرفت اش مورد آزار قرار مي وادهشد و يا خان گرداند، اعدام مي جنگ با ايران برمي
اما در ايران در كنار رهبري آموزگارانه امام و در كنار نقش تعيين كننده نيروهاي 

هاي ارتش، سپاه و بسيج به تفكيك مسئوليت، در نبردهاي مشترك  داوطلب مردمي،سازمان
ستراتژي دوره زدند و در چهاچوب ا هاي خود را محك مي و مستقل و در آفند و پدافند تجربه

هاي مستقل ارتش  دادند؛ افزايش استعداد تيپ تعقيب متجاوز، وضعيت رزمي خود را ارتقا مي
هاي بزرگ بسيج،  به لشكر، تشكيل سه نيروي سپاه (زميني، هوايي، دريايي) و نيز اعزام

همگي در قالب اين استراتژي قابل تبيين است. سلب آرامش از دشمن و وارد كردن ضربات 
كه به منظور گرفتن فرصت بازسازي و تدبير از دشمن به اجرا  -ن به سازمان ارتش آنسنگي

شد. همچنين اصلي قراردادن جنگ و  نيز در چهارچوب اين استراتژي عملي مي –آمد  در مي
پرهيز از سرمايه گذاري در مسائل جانبي، از جمله فرعي كردن مقابله با اسرائيل در لبنان در 

هاي جنگ با عراق نيز در جهت  حميلي و تمركز قواي مسلح در جبههمقايسه با جنگ ت
 تحقق آن استراتژي بود. 

سعي در غافلگير كردن در سه عامل زمين، زمان و تاكتيك و نيز انتخاب زمين نبرد و 
شد.  تحميل آن بر دشمن، از جمله موارد ديگري بود كه در اجراي اين استراتژي رعايت مي

به كار گيري تجهيزات و تعيين نقش تأثيرگذار برخي تجهيزات در كسب تجارب جديد در 
عمليات هاي ويژه، از جمله نقش شناورها در عمليات خيبر و نقش توپخانه در  تاكتيك

نيز با توجه به همان استراتژي قابل تبيين است. كاهش ميزان تأثيرگذاري  8والفجر
شد نيز با توجه  اي دشوار، دنبال ميه هاي پيشرفته دشمن كه با ادامه جنگ در زمين سالح

 به آن استراتژي بود. 



كه هدف نهايي بصره بود، با وجود تداوم جنگ در سه » تعقيب متجاوز«در استراتژي 
جبهه شمالي، مياني و جنوبي، جبهه جنوبي منطقه اصلي نبرد بود و دو جبهه ديگر تا پايان 

زرگ در استراتژي تعقيب متجاوز، نقش پشتيباني داشتند. اولين نبرد ب 1365زمستان 
عمليات رمضان در شرق بصره بود كه به سبب عدم انطباق كامل وضعيت خودي با آن 

ترين نبرد بزرگ بعدي،  هاي اوليه، به اهداف خود نرسيد. مهم استراتژي، با وجود موفقيت
 اخت. س را آشكار مي جمهوري اسالمي ايرانهاي قواي مسلح  عمليات خيبر بود كه قابليت

) خالي از لطف نيست. 63تا  61بررسي مواضع شوراي امنيت نيز در اين ميان (سالهاي 
كه در آستانه عمليات رمضان صورت گرفت، سه روز پس از  514قطعنامه شماره پس از صدور 

شوراي امنيت اقدام به صدور  12/7/61سومار در مورخ آغاز عمليات مسلم بن عقيل در جبهه 

. در اين قطعنامه نيز مانند دو خود در خصوص جنگ ايران و عراق نمودسومين قطعنامه 
» وضعيت ميان ايران و عراق« جمهوري اسالمي ايرانقطعنامه قبل تجاوز عراق به قلمرو 

 2بس نمايند. در بند  شده بود. در بند نخست اجرايي نيز از دو كشور خواسته شده بود آتش
المللي شده بود. نكته  يني دو كشور به مرزهاي بيننش اجرايي اين قطعنامه خواستار عقب

نشيني نيروهاي دو كشور به مرزهاي  درخواست عقب 522و  514هاي  قطعنامهجالب در 
گرديد كه نيروهاي مسلح  المللي شناخته شد بود. اين درخواست زماني مطرح مي بين

تراتژي تعقيب و با در دست داشتن ابتكار عمل در پي اجراي اس جمهوري اسالمي ايران
 المللي عبور كرده بودند.  تنبيه متجاوز در برخي مناطق از مرزهاي بين

و آشكار شدن ابعاد جديدي از  1362در آبان ماه  4عمليات والفجرپس از انجام 
در انجام عمليات در مناطق كوهستاني  جمهوري اسالمي ايرانهاي نيروهاي مسلح  قابليت

به منظور ايجاد پوشش سياسي ـ حقوقي الزم در دفاع از عراق الملل  شمال عراق، نظام بين
صادر نمود. اين قطعنامه به  1362آبان ماه  9را در تاريخ  540قطعنامه شماره وارد عمل شد و 

حمله به مناطق  مسئلهلحاظ ماهوي، تفاوتي با سه قطعنامه قبلي نداشت و تنها در آن، به 
 . مسكوني و غيرنظامي اشاره گرديده بود

اي به آغاز حمالت توسط عراق نگرديده بود. نكته ديگر در  در اين خصوص نيز اشاره
اين قطعنامه اين بود كه با گسترش جنگ از سوي عراق به خليج فارس و هدف قرار گرفتن 



هاي تجاري حامل صادراتي ايران و كاالهاي وارداتي براي ايران و هدف  كشها و كشتي نفت
 5و  3هاي حامل نفت كويت و عربستان توسط هواپيماهاي ناشناس، بندهاي  كش قرار نفت

 اجرايي قطعنامه به اين امر اختصاص يافته بود. 
هاي عضو شوراي با گسترش هر چه بيشتر جنگ در خليج فارس به در خواست كشور

خرداد  11در مورخ  552شوراي امنيت اقدام به صدور قطعنامه شماره همكاري خليج فارس، 

هاي بازرگاني اشاره  ها وكشتي كش حمله به نفت مسئله. اين قطعنامه اختصاصاً به نمود 1363
 .خواست كه از اينگونه حمالت خودداري كنند نموده بود و از دو طرف درگيري مي

 

 موانع عبورناپذير و تصرف مناطق مهم  گذر از
عبور از رودخانه بسيار عريض اروند و پشت سرگذاردن موانع گسترده آن كه در 

به وقوع پيوست و فتح فاو را در پي داشت، خارج از تصور و  8عمليات مهم والفجر
موانع  ها بود، به عبارت ديگر، پايان دادن به توقف چند ساله در پشت ديوار بلند بيني پيش

رسيد، اما عملي  دفاعي عراق و رسوخ به آن سوي ديوار، اقدامي بود كه به نظر غيرممكن مي
هاي نظامي به نمايش درآمده در  گرديد. عبور از اروند خروشان عالوه بر آن كه ارتقاء توانائي

اي ه داد كه نيروهاي مسلح ايران در ارائه انديشه كرد، نشان مي عمليات خيبر را اثبات مي
بست جنگ، توانائي الزم را  گري براي شكستن بن جديد و تدبيرهاي تازه در دنياي نظامي

هاي به كار گرفته شده در اين نبرد كه تلفات فراواني را به ارتش عراق تحميل  دارند. تاكتيك
كرد، به تثبيت منطقه تصرف شده انجاميد. كوتاه كردن (نسبي) دست عراق از شمال خليج 

شدن ايران با كويت، امنيت خليج فارس را متأثر كرده بود، لذا عمليات  ايهفارس و همس
جزيره  رسيد كه ايران با در درست داشتن شبه شد و به نظر مي بسيار مهم تلقي مي 8والفجر

الملل براي  فاو، آماده پايان بخشيدن به جنگ باشد. ليكن به رغم ابراز تمايالت نظام بين
نه تنها اقدامي از آنان در اين خصوص ديده نشد، بلكه  8از والفجرپايان دادن به جنگ، پس 

پس از فتح فاو، فرانسه به عنوان كشوري متمايل به اردوي غرب و شوروي از اردوي شرق 
اي را آغاز كردند. شوراي امنيت نيز با صدور  العاده براي تقويت ارتش عراق اقدامات فوق

هاي كسب شده از  بدون توجه به پيروزي 1364ماه اسفند  5در مورخه  582قطعنامه شماره 



سوي ايران بار ديگر خواستار ترك مخاصمات و آغاز مذاكرات جهت حل اختالفات ميان دو 
بندي غرب را به مذاكرات محرمانه  در عين حال، مقامات ايران بار ديگر پاي كشور گرديد.

سال سرنوشت ناميدند تا بدين خود به بوته آزمايش گذاشتند و سال پس از عمليات فاو را 
وسيله به افكار عمومي تفهيم گردد كه ايران آماده پايان دادن مشروط به جنگ است. بر 

ساز نام گرفت، اما در آستانه اجراي اين  ، عمليات سرنوشت4همين اساس، عمليات كربالي
مشكوك  عمليات، داستان سفر مك فارلين به تهران كه مخفي مانده بود، به وسيله عناصر

ايراني و احتماالً مرتبط با اسرائيل، در اختيار يكي از نشريات خارجي قرار گرفت. با پخش 
اي عليه وحدت ملي  اطالعات اين موضوع سري، رهبري نظام كه اين مسئله را توطئه

 دانست، دستور افشاي آن را داد.  مي
ها براي پر كردن  ورويبا افشاي ماجراي مك فارلين، روابط آمريكا و عراق تيره شد و ش

جاي خالي شده در روابط خارجي عراق، به سرعت خود را به اين كشور نزديك كردند و از سوي 
ديگر به منظور نشان دادن خشم خود به ايران، به دليل برقراي روابط پنهاني با آمريكا، بمباران 

ها كه از تيره شدن  ائياي را عليه ايران توسط عراق سازمان دادند. در اين بين آمريك گسترده
روابط خود با عراق نگران بودند و اين مسئله را سبب سلب اطمينان دنياي عرب از واشنگتن 

دانستند، از سويي خشنودي خود را از همكاري شوروي با عراق و بمباران شهرهاي ايران  مي
را  4عمليات كربالي  اي مربوط به اي و غيرماهواره پنهان نكردند و از سوي ديگر، اطالعات ماهواره

آگاه شده بود، شب  4در اختيار عراق گذاشتند. لذا ارتش عراق كه از محور اصلي عمليات كربال
ساز، هم در بعد  ترين معبر وصولي را مسدود كرد و در نتيجه، عمليات سرنوشت عمليات، اصلي

بيني شده بود،   پيش سياسي و هم در بعد نظامي ناكام ماند، به همين دليل نام عمليات كه قبالً
، 4در اين ميان و سه ماه پيش از آغاز عمليات كرباليتغيير يافت.  4باشد به كربالي 10والفجر

آمريكا و ساير قدرتهاي عضو دائم شوراي امنيت به منظور افزايش فشار سياسي بر ايران و باال 
ان اقدام به صدور ساز از سوي اير المللي انجام عمليات سرنوشت بردن هزينه سياسي و بين

 16نمودند. قطعنامه ياد شده در تاريخ  588هفتمين قطعنامه در خصوص جنگ ايران و عراق با شماره 
. قطعنامه ياد شده نيز با قطعنامه پيش از آن تفاوت ماهوي نداشته به صادر گرديد 1365مهر ماه 



غير قانوني عراق از جمله  قداماتاو جمهوري اسالمي تجاوز عراق به قلمرو  مسئلههيچ عنوان به 
 .اي نداشت به مناطق مسكوني و غير نظامي اشاره

 

 پيشروي در شرق بصره
اي مثبت در پي داشت: طريقه گشودن يكي از  با وجود ناكامي، نتيجه 4عمليات كربالي

هاي بسته جنگ در شرق بصره را نشان داد. در حاليكه حكومت عراق سرگرم برپائي  گره
ساز بود و آن را حصاداالكبر (دروي بزرگ) ناميده بود و در  ات سرنوشتجشن ناكامي عملي

آغاز شد. با  5حال لشكركشي به سوي فاو بود تا فاو را هم پس بگيرد، عمليات كربالي
كه با استفاده از تجارب به دست آمده در  5طرحريزي و اجراي سريع عمليات كربالي

اي آماده و به جا مانده از آن عمليات، انجام شد و نيز با به كارگيري نيروه 4عمليات كربالي
ـ موانع شرق بصره كه براي هيچ ارتشي در خاور ميانه قابل عبور نبود، شكسته شد و بصره 
براي اولين بار و به طور جدي در خطر سقوط قرار گرفت. غافلگيري دشمن در زمان، زمين و 

جاوز روي دهد. بزرگي حادثه به تاكتيك سبب شد كه مهمترين عمليات در دوره تعقيب مت
ها ابتدا آمريكا را در اين قضيه متهم كردند و گمان بردند كه دريافت  قدري بود كه عراقي

هاي اطالعاتي آمريكا هم  فريبي بيش نبوده، غافل از آنكه شبكه 4اطالعات عمليات كربالي
 غافلگير شده بودند. 5در مورد عمليات كربالي

كرد دنياي غرب و  ر از توانمندي قواي مسلح ايران حكايت ميكه بار ديگ مسئلهاين  
بندي قاطعي رساند. آنان متقاعد شدند كه در صورت نداشتن اجماع، ايران  شرق را به جمع

المللي بين آمريكا و شوروي بر سر  برنده قطعي جنگ خواهد بود. در نتيجه اولين توافق بين
ش جدي سازمان ملل متحد براي برقراري صلح، پايان جنگ رخ داد و در اولين و آخرين تال

اين قطعنامه هنگامي تصويب شد كه  در شوراي امنيت اين سازمان تصويب شد. 598قطعنامه 
داد، صرف نظر  ايران در موضع برتر قرار داشت در عين حال نحوه تنظيم مواد آن، نشان مي

ت، با ابهامات بسيار نيز توأم از اينكه براي اولين بار به برخي واقعيات جنگ توجه شده اس
دليل نبود كه پس از تصويب  تواند تأمين كننده تمايالت عراق باشد وبي باشد كه مي مي

توانست ريسك كند و در  قطعنامه، عراق بالفاصله پذيرش خود را اعالم كرد، اما ايران كه نمي



ر روش اجراي آن وضعيت برتر يك قطعنامه مبهم را بپذيرد، پذيرش آن را به توافق بر س
هاي بعدي  زني المللي خود كه در چانه مشروط كرد، در عين حال براي تحكيم مواضع بين

بتواند حداقل امتيازات و حقوق مورد نظرش را استيفا كند، جنگ را ادامه داد. ميدان اصلي 
علت انسداد كليه محورهاي عملياتي ، در جبهه جنوبي بود، به5جنگ كه تا عمليات كربالي

-هاي سد و موانع و آبسوي بصره از سوي عراق و مسلح كردن زميني با انواع سيستمبه
گرفتگي وسيع محورهاي عملياتي شرق بصره، از اين پس به جبهه شمالي منتقل شد و از 

از آن ناحيه، جمهوري اسالمي فارس و احساس خطر  سوي ديگر، با ورود آمريكا در خليج
براي مدتي ميدان اصلي نبرد از زمين به دريا انتقال يافت و مدت چهار ماه اين وضعيت ادامه 

بس نسبي اعالن نشده بين ايران و آمريكا در خليج فارس برقرار شد  داشت تا آنكه يك آتش
 گاه بار ديگر نبردهاي زميني، در اولويت جنگ قرار گرفت.  و آن

عمليات موفق از سوي ايران اجرا شد. در طي اين مدت، ايران در جبهه شمالي چند 
را رها نكرد  598ضمن ادامه عمليات گفتگو براي رسيدن به توافق در نحوه اجراي قطعنامه 

و در اين باره موافقت نسبي دبيركل سازمان ملل متحد را نيز جلب كرده و با اميدواري در 
 رفت.  مورد جلب نظر شوراي امنيت پيش مي

توانست پيامي براي  براي عمليات در منطقه حلبچه نيز خود مي 10نامگذاري والفجر
آمادگي ايران جهت پايان دادن به جنگ باشد، ليكن دنيا با سكوت خود در برابر اين پيام، 
مجوز بمباران شيميايي حلبچه را به عراق داد. پس از پايان بمباران نيز اقدام مهمي از 

شد. از سوي ديگر، برخي اختالفات و تضاد منافع بين آمريكا و شوروي كشورهاي ثالث ديده ن
در مورد نحوه پايان يافتن جنگ، از جمله حضور گسترده و دخالت مستقيم نظامي آمريكا در 

) با 598خليج فارس، سبب شد كه شوروي،  هم نوايي كاملي (نظير زمان تصويب قطعنامه 
زني درباره قطعنامه و  ز اين رو ايران در جريان چانهديگر اعضاي شوراي امنيت نشان ندهد، ا

هاي تنبيهي بعدي را چندان جدي  ها و قطعنامه رسيدن به وضعيت مطلوب، تهديد
گرفت و با افزايش حسن ارتباط با شوروي، از اين ابرقدرت به منظور گرفتن زمان الزم  نمي

 . كرد استفاده مي



 پايان جنگ

المقدس، در الك دفاعي  فرو  در جريان عمليات بيتعراق، پس از شكست در خرمشهر 
رفت و بيش از هر چيز به ايجاد موانع بر سر راه قواي مسلح ايران پرداخت. در همين حال، 

كرد. از سوي ديگر، ايران با  به مرور اعتبار از دست رفته و ارتش خود را نيز بازسازي مي
هاي مداومي  كرد، آسيب ر پي بروز ميپيگيري استراتژي تعقيب متجاوز كه در حمالت پي د

و سپس در عمليات  8كرد كه خصوصاً در عمليات والفجر بر روحيه ارتش عراق وارد مي
 به اوج خود رسيد.  5كربالي 

اما از طرف ديگر، كمكهاي مالي، تسليحاتي و اطالعاتي و نيز حمايت ديپلماتيك و 
كرد، ضمن  ي ارتش اين كشور را جبران ميالملل از عراق، كمبودهاي روان تبليغاتي نظام بين

 افزود.  هاي نظامي عراق روز به روز مي آنكه به برتري توانائي
عراق با اتكا به حمايتهاي جهاني، عالوه بر تقويت روزافزون قواي زميني خود، توان نيروي 

، خليج فارس را 1362اش را نيز افزايش داد و به كمك هواپيماهاي پيشرفته، از سال  هوائي
براي ايران نا امن كرد تا به توقف يا كاهش صدور نفت و تقليل قدرت اقتصادي ايران، توان 

اي  گ را از آن بگيرد و همزمان دامنه جنگ را گسترش دهد و پاي نيروهاي فرامنطقهادامه جن
اي جز مقابله به مثل نداشت. از آنجا كه  را به خليج فارس بكشاند. ايران در برابر اين اقدام چاره

هاي عراقي مسدود بود و كويت و عربستان سعودي به جاي عراق  تنگه هرمز به روي كشتي
هاي كويتي و عربستان سعودي  دادند، كشتي ند و حمل و نقل دريايي انجام ميفروخت نفت مي

، دعوت از ابرقدرتها را براي مسئلهگرفتند و اين  هدف حمله هواپيماهاي ناشناس قرار مي
بعد از تصويب قطعنامه  1366ها توسط كويت، در پي داشت كه از سال  كش اسكورت نفت

اي ديگر،  جديدي را در جنگ پديد آورد. در جنبه ، اجراي اسكورت شروع شد و دور598
دامنه حمالت هوايي خود  1363تقويت ناوگان هوائي عراق سبب گرديد كه اين كشور از سال 

 . را تا تهران گسترش دهد و چهار سال بمباران شهرهاي ايران را تداوم دهد
ق، نقش هاي موشكي عرا در اين جريان، شوروي، آلمان و برزيل با تقويت يگان

كه بيشتر به  مسئلهمهمي در ادامه حمالت اين كشور به شهرهاي ايران داشتند. اين 
منظور كاستن از حمايت مردم و دور كردن آنها از جنگ و ايجاد واكنش در آن عليه 



گرفت، به رغم آسيب بسياري كه وارد آورد، واكنش منفي عليه  حكومت ايران صورت مي
اش  نداشت. ايران نيز با اينكه قدرت آفند نيروي هوائيدر پي جمهوري اسالمي نظام 

صورت خريداري، به هايي كه سوريه و ليبي به تعداد محدود به تقليل يافته بود با موشك
كرد، لذا اين اقدام عراق نيز تأثير  دست آورده يا بازسازي كرده بود، مقابله به مثل مي

كرد،  آنچه نقش تعيين كننده را ايفا مي گيري ايران نداشت. اما اي در جهت تعيين كننده
سال جنگ به آن وارد  8قواي زميني ارتش عراق بود كه با وجود تلفات فراواني كه در 

در روزهاي پاياني جنگ، پنج برابر روزهاي نخست نيرو و لشكر داشت و تعداد شده بود، 
كه شمار نيروهاي ايران ادوات زرهي و هواپيماهايش نيز دو برابر شده بود، اين در حالي بود 

. در چنين حالتي، عراق در يك سال آخر جنگ از درگير % نيروهاي عراق بود30كمتر از 
هاي اصلي خود نيز پرهيز كرد و هرگز حاضر نشد براي دفاع از جبهه شمالي  كردن يگان

 خود، آنها را به كار گيرد.
، لبچه درگير بودندبا چنين وضعيتي و در حالي كه قواي مسلح ايران در منطقه ح

به فاو حمله كرد و با استفاده از سالح شيميايي و غافلگيري  28/1/67ارتش عراق در مورخه 
و وضعيت جديدي را پيش آورد. دستيابي به فاو براي  نيروهاي خودي، فاو را پس گرفت

هاي مادي، برتري محسوسي بر ايران  عراق كه به جز ضعف روحي نيروها، در همه جنبه
آشكار شدن اين برتري و نيز با اتكا به و با گشا شد  ه بود، براي ارتش عراق مشكليافت

. هاي غير متعارف، مناطق از دست داده شلمچه، مجنون و زبيدات، را باز پس گرفت سالح
اي سمبليك، سكوهاي نفتي  درهمين وضعيت، آمريكا كه همزمان با حمله عراق به فاو، در حمله

يك  12/4/1367بود تا حمايت خود را از عراق اثبات كند، در تاريخ ايران را هدف گرفته 
مسافر را به شهادت  290هواپيماي مسافربري ايران را بر فراز خليج فارس هدف قرار داد و 

. هم زمان خبرهايي دال بر تهديد به بمباران شيميايي و حتي بمباران اتمي رساند
هواپيماهاي مسافربري نيز هشداري براي رسيد و سرنگوني شهرهاي بزرگ به ايران مي

كه در تاريخ شد. لذا تجزيه و تحليل اوضاع موجود سبب شد حمالت بعدي معنا مي
 .اعالم كند 598ايران موافقت خود را با قبول قطعنامه  27/4/1376

قرار  به اين ترتيب وقت گيري يك ساله ايران براي كسب پيروزي مهم و استراتژيك و
الملل حاضر نشد به تالش عي برتر، به نتيجه مطلوب نرسيد و نظام بينگرفتن در موض



منطقي و ديپلماتيك ايران روي خوش نشان دهد، بلكه برعكس با تقويت رژيم عراق و 
هاي غير متعارف توسط ارتش آن كشور خطر تضعيف موافقت با به كارگيري گسترده سالح

از اعالم موافقت  ايران با قطعنامه  ايران و حتي شكست كامل در جنگ بوجود آمد. پس
ارتش عراق مجدادا به خوزستان، ايالم و كرمانشاه هجوم آورد، ضمن آنكه در حمله به 
كرمانشاه، نيروهاي منافقين نيز به كار گرفته شد، اما در پي پيام امام خميني مبني بر 

غرب كشور  مقابله با تجاوزات دشمن، مردم به طور شگفت آوري با حضور در جنوب و
 ارتش عراق و منافقين را با قدرت عقب راندند.

سرانجام عراق نيز كه خطر گرفتاري مجدد در حوادثي مانند آغاز جنگ را دوباره احساس 
به طور رسمي آتش بس  29/5/1367تن به آتش بس داد و در تاريخ  15/5/1367كرد، در تاريخ مي

 .متحد بين نيروهاي ايران و عراق مستقر شدندبرقرار شد و نيروهاي حفظ صلح سازمان ملل 



  

 



 پيوست

1Fعهدنامه

1  
 بين ايران و عراق مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري

 اعليحضرت شاهنشاه ايران
 و

 حضرت رئيس جمهوري عراق
ـ منعكس در توافق الجزيره مورخ  براي نيل به حل و فصل  1975مارس  6نظر به اراده صادقانه طرفين 

 .و پايداري كليه مسايل ما به االختالف بين دو كشور قطعي
و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود  1913نظر به اينكه طرفين بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 

اي خود  به عالمت گذاري مجدد قطعي مرز زميني و بر مبناي خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه 1914
 اند. مبادرت نموده

 طرفين به برقراري امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترك خود.نظر به اراده 
 نظر به پيوندهاي همجواري تاريخي و مذهبي و فرهنگي و تمدني موجود بين ملتهاي ايران و عراق.

هاي  با تمايل به تحكيم پيوندهاي مودت و حسن همجواري و تشديد مناسبات في مابين در زمينه
مبادالت و مناسبات انساني بين مردم خود ـ براساس اصل تماميت ارضي و  اقتصادي و فرهنگي و توسعه

 مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي.
با تصميم به بذل مساعي در جهت برقراري عصري جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق 

 ا.برمبناي احترام كامل استقالل ملي و سلطه حاكميت مساوي دولته
 با اعتقاد به مشاركت در اجراي اصول و تحقق آمال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق.

 االختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند: تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدين منظور تام
 اعليحضرت شاهنشاه ايران

 بري وزير امور خارجه ايران جناب آقاي عباسعلي خلعت
 ت رئيس جمهوري عراق حضر

 جناب آقاي سعدون حمادي وزير امور خارجه عراق
هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه  مشاراليهم پس از ارائه اختيارنامه

 زير توافق نمودند:

                                                 
  باشد. . اين عهدنامه ترجمه متن انگليسي آن مي1
 



همان  نمايند كه مرز زميني دولتي بين ايران و عراق طرفين معظمين متعاهدين ـ تأييد مي ـ 1مادة 
است كه عالمت گذاري مجدد آن براساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به عالمت گذاري مجدد 

 باشند انجام يافته است. مرز زميني و ضمائم پروتكل مذكور كه به اين عهدنامه ملحق مي
ـ تأييد مي ـ2مادة  يد آن بر العرب همان است كه تحد نمايند كه مرز دولتي در شط طرفين متعاهدين 

اي و ضمائم پروتكل مذكور كه به  اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به تحديد مرز رودخانه
 باشند ـ انجام يافته است. عهدنامه حاضر ملحق مي

شوند كه بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل  طرفين معظمين متعاهدين ـ متعهد مي ـ3مادة 

باشند ـ در طول مرز بطور مداوم كنترل  ضمائم آن كه ملحق به اين عهدنامه ميمربوط به امنيت در مرز و 

 .دقيق و مؤثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخالل گرانه ـ صرفنظر از منشاء آن ـ اعمال دارند
ـ تأييد مي ـ4مادة   نمايند كه مقررات سه پروتكل و ضمائم آنها، مذكور در طرفين معظمين متعاهدين 

باشند ـ مقرراتي   عهدنامه حاضر كه پروتكلهاي فوق الذكر بدان ملحق و جزء اليتجزا آن مي 3و 2و 1موارد 
دهند. نتيجتاً  قطعي و دائمي و غيرقابل نقض بوده و عناصر غيرقابل تجزيه يك راه حل كلي را تشكيل مي

 ح توافق الجزيره خواهد بود.خدشه به هريك از عناصر متشكله اين راه حل كلي ـ اصوالً مغاير با رو
در قالب غيرقابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت ـ طرفين  ـ5مادة 

 باشد. اي آنان اليتغير و دائمي و قطعي مي نمايند كه خط مرز زميني و رودخانه معظمين متعاهدين تأييد مي
اي عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها ـ اين ـ در صورت اختالف درباره تفسير يا اجر1 ـ6مادة 

ـ مندرج در موارد  االشعار و نيز با رعايت حفظ  فوق 2و 1اختالف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق 
 فوق الذكر ـ حل و فصل خواهد شد. 3امنيت در مرز ايران و عراق ـ طبق مادة

از تاريخ درخواست يكي از طرفين از طريق مذاكرات  ـ اين اختالف در مرحله اول طي مهلت دو ماه2
 مستقيم دوجانبه بين طرفين معظمين متعاهدين ـ حل و فصل خواهد شد.

ـ بمساعي جميله يك دولت 3 ـ طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه  ـ در صورت عدم توافق 
 ثالث دوست توسل خواهند جست.

توسل بمساعي جميله يا عدم موفقيت مساعي جميله ـ ـ در صورت خودداري هر يك از طرفين از 4
ـ از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.  اختالف طي مدت يكماه از تاريخ رد مساعي جميله يا عدم موفقيت آن 

در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داوري ـ هر يك از ـ 5
ـ به يك دادگاه داوري مراجعه نمايدتو طرفين معظمين متعاهدين مي  .اند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق 

براي تشكيل دادگاه داوري و براي حل و فصل هر يك از اختالفات ـ هر يك از طرفين معظمين 
اور يك متعاهدين يكي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور  تعيين خواهند نمود و دو د

 سرداور انتخاب خواهند نمود.



اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوري از جانب يكي از طرفين 
ـ و يا چنانچه داوران قبل از انقضاي همين مدت در انتخاب سرداور به  از ديگري به تعيين داور مبادرت ننمايند 

ـ طرف معظم متعاهدي كه داوري را درخواست نموده است ـ حق خواهد داشت از رئيس ديوان  توافق نرسند 
 المللي دادگستري تقاضا نمايد تا طبق مقررات ديوان دائمي داوري داورها يا سرداور را تعيين نمايد. بين

 ـ تصميم دادگاه داوري براي طرفين معظمين متعاهدين الزام آور و الزم االجرا خواهد بود.6
 متعاهدين هر كدام نصف هزينه داوري را به عهده خواهند گرفت.طرفين معظمين 

 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد. 102اين عهدنامه و سه پروتكل و ضمائم آنها طبق مادة ـ 7مادة 
ـ طبق مقررات داخلي به وسيله هر يك از طرفين  ـ8مادة  عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها 

 خواهد رسيد.معظمين به تصويب 
عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در تهران انجام خواهد شد 

 ـ به مورد اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمايندگان تام االختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم 

 آنها را امضاء نمودند.
 1975ژوئن  13بغداد 

 سعدون حمادي           عباسعلي خلعت بري  
 وزير امر خارجه عراق                     وزير امور خارجه ايران  

عهدنامه حاظر و سه پروتكل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزيز بوتفليقه عضو شوراي انقالب و 
 وزير امور خارجه الجزاير به امضاء رسيد.

 



 الحاقيه

عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق كه  6مادة  5ا بررسي مجدد متن بند ب
ـ طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل توافق نمودند: 1975ژوئن  13در تاريخ   در بغداد امضاء شده است 

حذف و » داوري طبق مقررات ديوان دائمي«عهدنامه فوق الذكر يعني  6مادة  5آخرين قسمت بند 
 شود: جمالت ذيل جانشين آن مي

اگر رئيس ديوان بين المللي دادگستري معذور بوده و يا از اتباع يكي از طرفين باشد ـ انتخاب داورها «
يا سرداور بوسيله نايب رئيس انجام خواهد شد. چنانچه شخص اخيرالذكر نيز معذور بوده و يا از اتباع يكي از 

ـ انتخاب ترين عضو ديوان كه از اتباع هيچ يك از طرفين نباشد  داوران يا سرداور بوسيله مسن طرفين باشد 
 ـ انجام خواهد شد.

 اي كه موضوع اختالف و نحوه رسيدگي به آنرا تعيين نمايد تنظيم خواهند نمود. طرفين توافق نامه
يا در صورت فقدان  در صورت عدم تنظيم توافق نامه در مهلت پانزده روز از تاريخ تشكيل دادگاه و

قرائن يا مشخصات كافي در متن توافق نامه مزبور درباره نكات مندرج در بند قبل ـ در صورت لزوم مقررات 
آميز اختالفات بين المللي ـ به مورد اجرا  براي حل و فصل مسالمت 1907اكتبر  18كنوانسيون الهه مورخ 

 گذارده خواهد شد.
وافق نامه و يا در صورت عدم تنظيم توافق نامه دادگاه قواعد در صورت عدم ذكر موضوع در متن ت

 »اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري را اجرا خواهد نمود. 38ماهوي مندرج در مادة 
اين الحاقيه جزء اليتجزا عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق كه در تاريخ 

 .الذكر به تصويب خواهد رسيد امضاء شده است بوده و همزمان با عهدنامه فوقدر بغداد  1975ژوئن  13
 1975دسامبر  26بغداد : 

 از طرف دولت جمهوري عراق    از طرف دولت شاهنشاهي ايران
 سعدون حمادي                         عباسعلي خلعت بري     
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 اي راجع به تعيين مرز رودخانه

 عراقبين ايران و 
الجزيره طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل توافق  1975مارس  6طبق تصميم متخذه در اعالميه مورخ 

 نمودند:

العرب  اي در شط نمايند كه تعيين مرز دولتي رودخانه طرفين متعاهدين ـ تأييد و اذعان مي ـ1مادة 
ـ توسط كميته مختلط ايران و  عراق و الجزاير ـ طبق اسناد زير انجام بين ايران و عراق براساس خط تالوگ 

 گرديده است:
 .1975مارس  17ـ پروتكل تهران مورخ 1
امضاءشده  1975آوريل  20ـ صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه امضاء شده در بغداد به تاريخ 2

 العرب ـ مورد تصويب قرار گرفته است. روي كشتي عراقي الثوره در شط
يك مشترك كه پس از مميزي در محل و اصالح و درج مختصات جغرافيايي هاي هيدروگراف ـ نقشه3

ـ به امضاي متخصصين هيدروگرافي كميسيون فني مختلط رسيده و توسط  1975نقاط عبور خط مرز در 
 رؤساي هيأتهاي ايران و عراق و الجزاير در كميته مورد تصديق واقع گرديد.

شود منضم به پروتكل حاضر بوده و جزء اليتجزا آن  ره ميالذكر كه ذيالً به آنها اشا هاي فوق نقشه
 باشند: مي

 1نقشه شمارة 
Entrance to Shatt El Arab No 3842 

 كه توسط درياداري بريتانيا به چاپ رسيده است.
 2نقشه شمارة 

Inner Bar To Kabda Point No 3843 

 كه توسط درياداري بريتانيا به چاپ رسيده است.
 3نقشه شمارة 

Kabda Point To Abadan No 3844 

 كه توسط درياداري بريتانيا به چاپ رسيده است.
 4نقشه شمارة 

Ababdn To Jazirat Umm at Tuwa Ylah No 3854 

 كه توسط درياداري بريتانيا به چاپ رسيده است.

                                                 
 باشد. . اين پروتكل ترجمه متن انگليسي آن مي1



رسد  العرب مي شطاي كه مرز زميني بين ايران و عراق به  العرب از نقطه ـ خط مرزي در شط1 ـ2مادة 
ـ مسير خط تالوگ يعني خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پائين ترين سطح قابليت كشتيراني  تا دريا 

 كند. ـ را طي مي
ـ با تغييرات ناشي از علل طبيعي در كانال اصلي  1ـ خط مرزي به نحوي كه در بند 2 فوق تعريف شده 

ـ تغيير خواهد نمود. خط  مرزي بر اثر تغييرات ديگر تغيير نخواهد كرد ـ مگر آنكه طرفين قابل كشتيراني 
 متعاهدين موافقت نامه خاصي براي اين منظور منعقد نمايند.

فوق متفقاً به وسيله دستگاههاي فني ذيصالحيت طرفين متعاهدين ـ  2ـ تغييرات مذكوره در بند 3
 ثبت خواهد شد.

العرب يا مصب آن جابجا شود و اين امر تغييراتي را در  ـ در صورتيكه بر اثر حوادث طبيعي بستر شط4
تعلق ملي سرزمين دو دولت مربوطه يا اموال غير منقول و ساختمانها يا تأسيسات فني و غيرفني موجب شد 

 ـ مسير خط مرز كماكان خط تالوگ ـ به نحويكه در بند اول فوق مقرر شده خواهد بود.
متفقاً تصميم بگيرند كه مسير بايستي بستر جديد را تعقيب  ـ مگر در مواردي كه طرفين متعاهدين5

ـ آبها طبق مندرجات چهار نقشه مشترك پيش بيني شده در بند سوم ماده اول فوق به هزينه طرفين به  كند 
شود ـ مشروط بر آنكه يكي از طرفين ظرف دو سال  داشته است برگردانده مي 1975بستري كه در سال 
ـ چنين تقاضايي را به عمل آورد.متعاقب اينكه جابجا   شدن بستر توسط هر يك از آنان شناسايي شده باشد 

ـ حق طرفين در كشتيراني و استفاده از آب در بستر جديد ـ محفوظ خواهد بود.  در خالل اين مدت 
فوق تعريف شده ـ  2العرب بين ايران و عراق به نحوي كه در مادة  اي در شط ـ مرز رودخانه1 ـ3مادة 

 مادة اول فوق ـ مشخص گرديده است. 3هاي مشترك ـ موضوع بند  به وسيله خطي بر روي نقشه
اي روي خط مستقيمي كه انتهاي دو ساحل  طرفين متعاهدين توافق داشتند كه منتهي اليه مرز رودخانهـ 2

 د قرار دارد.پيوند به يكديگر مي Astronomical Lowest Low Waterالعرب هنگام جزر دريا  را در مصب شط
 .ماده اول فوق ترسيم شده است 3هاي هيدروگرافيك مشترك مذكور در بند  اين خط مستقيم بروي نقشه

ـ در جهت عمودي فضاي هوايي و زير  3و 2و 1خط مرزي مشروحه در مواد   ـ4مادة  پروتكل حاضر 
 كند. زمين طرفين را نيز تحديد مي

دهند تا ظرف دو ماه وضع  ط ايران و عراق تشكيل ميطرفين متعاهدين يك كميسيون مختل ـ5مادة 
اي  اموال غير منقول و ساختمانها و تأسيسات فني و غيرفني را كه تعلق ملي آنها بر اثر تحديد مرز رودخانه

يابد از طريق باز خريد و يا جبران خسارت و يا از طريق هر روش مقتضي ديگر حل و  ايران و عراق تغيير مي
 ا از وجود اختالف احتراز گردد.فصل نمايد ـ ت

العرب و ترسيم نقشه مشترك هيدروگرافيك ـ  گيري در شط با توجه به اتمام اقدامات اندازه ـ6مادة 
ـ طرفين متعاهدين توافق نمودند مجدداً يك اندازه 1مادة  3مذكور در بند  ـ هر ده سال  فوق  گيري مشترك 



ـ انجا ـ هر يك از طرفين حق دارد درخواست نمايد  م پذيرد. معيك بار از تاريخ امضاي پروتكل حاضر  الوصف 
 گيري مشترك جديد ـ قبل از انقضاي مهلت ده سال مبادرت گردد. با اندازه

 گيري را به عهده خواهند گرفت. هاي اندازه طرفين متعاهدين هر يك نصف هزينه
العرب  زادي كشتيراني در شطـ كشتيهاي تجارتي و دولتي و نظامي طرفين متعاهدين از آ1 ـ7مادة 

ـ صرفنظر از حدود درياي سرزميني هر يك از دو كشور در تمامي قسمت كانالهاي قابل  برخوردار خواهند بود 
 العرب. كشتيراني واقع در درياي سرزميني تا مصب شط

از ـ كشتيهاي مورد استفاده براي تجارت و متعلق به كشورهاي ثالث بر اساس مساوات و عدم تبعيض 2
ـ صرفنظر از حدود درياي سرزميني هر يك از دو كشور  آزادي كشتيراني در شط العرب برخوردار خواهند بود 

 العرب. در تمامي قسمت كانالهاي قابل كشتيراني واقع در درياي سرزميني تا مصب شط
بازديد از العرب براي  هاي نظامي خارجي را در شط تواند ورود كشتي ـ هر يك از طرفين متعاهدين مي3

بنادر خود اجازه دهد مشروط بر اينكه كشتيهاي مزبور به كشوري كه در حال مخاصمه يا تعرض مسلحانه و 
يا جنگ با يكي از طرفين متعاهدين باشد ـ متعلق نبوده و مراتب در مهلتي كه از هفتادو دو ساعت كمتر 

 نباشد ـ به طرف ديگر اعالم گردد.
هاي تجارتي متعلق  العرب براي كشتي حوال از صدور اجازه ورود به شطـ طرفين متعاهدين در تمام ا4

ـ اجتناب خواهند نمود.  به كشوري كه در حال مخاصمه يا تعرض مسلحانه و يا جنگ با يكي از طرفين باشد 
العرب توسط يك كميسيون مختلط ايران و عراق ـ بر  ـ مقررات مربوط به كشتيراني در شط1 ـ8مادة 

 قوق متساوي كشتيراني دو دولت ـ تنظيم خواهد شد.مبناي اصل ح
ـ طرفين متعاهدين كميسيوني به منظور تنظيم مقررات مربوط به جلوگيري و كنترل آلودگي 2

 العرب تشكيل خواهند داد. شط
 2و 1هايي درباره مسائل مذكوره در بندهاي  شوند متعاقباً موافقتنامه ـ طرفين متعاهدين متعهد مي3

 ـ منعقد نمايند.ماده حاضر 
ـ با اذعان به اينكه شطـ 9مادة  المللي است ـ متعهد  العرب اصوالً يك آبراه كشتيراني بين طرفين متعاهدين 

العرب و درياي سرزميني هر يك از دو كشور در  برداري كه نفساً مانع كشتيراني در شط شوند از هر نوع بهره مي
 العرب گردد ـ اجتناب نمايند. شط تمامي قسمت كانالهاي قابل كشتيراني واقع در درياي سرزميني تا مصب

 1975ژوئن  13بغداد به تاريخ 
 سعدون حمادي    بري عباسعلي خلعت  

 وزير امور خارجه عراق             وزير امور خارجه ايران
 با حضور جناب آقاي عبدالعزيز بوتفليقه عضو شوراي انقالب و وزير امور خارجه الجزاير به امضاء رسيد.
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 گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق راجع به عالمت
طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل  1975مارس  6طبق تصميم متخذه در اعالميه الجزيره مورخ      

 توافق نمودند:
گذاري مجدد مرز زميني دولتي  نمايند كه عالمت الف ـ طرفين متعاهدين تأييد و اذعان مي ـ1مادة 
 و عراق توسط كميته مختلط ايران و عراق و الجزاير بر مبناي مراتب زير انجام يافته است:بين ايران 

 .1914و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود تركيه و ايران  1913ـ پروتكل قسطنطنيه 1
 .1975مارس  17ـ پروتكل تهران مورخ 2
در بغداد به امضاء رسيد و  1975آوريل  20ـ صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه كه در تاريخ 3

در تهران  1975مارس  30گذاري مرز زميني را كه در  ضمن آن از جمله صورتجلسه كميته مأمور عالمت
 امضاء شده بود ـ مورد تصديق قرار داد.

 در الجزاير به امضاء رسيد. 1975مه  20ـ صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه كه در تاريخ 4
كه  1975ژوئن  13گذاري مرز زميني بين ايران و عراق مورخه  عمليات عالمتـ صورتجلسه تفصيلي 5

و جزء اليتجزا پروتكل حاضر  1گذاري مرز زميني تنظيم گرديد و ضميمه شماره  بوسيله كميته مأمور عالمت
 دهند. را تشكيل مي

م و جديد كه بروي آنها خط مرز زميني و نيز محل عالئم قدي 50000/1هايي به مقياس  ـ نقشه6
 دهند. و جزء اليتجزاي پروتكل حاضر را تشكيل مي 2مشخص گرديده و ضميمه شماره 

 ـ فيشهاي شناسايي عالئم مرزي قديم و جديد.7
 ـ مدارك مربوط به مختصات عالئم مرزي.8
ـ عكسهاي هوايي نوار مرزي ايران و عراق كه بر روي آنها محل عالئم قديم و جديد عالمت گذاري 9

 .شده است
را ظرف مدت دو ماه به  15الف و  14شوند عالمت گذاري مرزي بين عالئم  ب ـ طرفين متعهد مي

 اتمام برسانند.
ج ـ طرفين متعاهدين براي تهيه عكسهاي هوايي مربوط به مرز زميني ايران و عراق به منظور بكار 

ـ در مهلتي و تعيين  25000/1هايي به مقياس  بردن آنها در ترسيم خط مرزي بروي نقشه محل عالئم مرزي 
تجاوز نخواهد كرد. همكاري خواهند نمود ـ بدون آنكه اين امر به  1975مه  20كه از يك سال از تاريخ 

 اعتبار يافتن عهدنامه كه پروتكل حاضر جزء اليتجزا آن است ـ خللي وارد آورد.
 د شد.فوق بالنتيجه اصالح خواه 5صورتجلسه تفصيلي مرز زميني مذكور در بند 

                                                 
 باشد. . اين پروتكل ترجمه متن انگليسي آن مي1



 هاي موجود خواهد شد. هاي تهيه شده طبق مقررات بند ج حاضر جايگزين كليه نقشه نقشه
مرز زميني دولتي بين ايران و عراق در امتداد خطي است كه در صورتجلسه تفصيلي تعيين و  ـ2مادة 

 رديده است.فوق و با توجه به مفاد بند ج ماده مذكور ترسيم گ 1ماده  6و 5هاي موضوع بندهاي  در نقشه
پروتكل حاضر ـ در جهت عمودي فضاي هوايي و زير  2و 1خط مرزي مشروحه در موارد  ـ3مادة

 كند. زميني طرفين را نيز تحديد مي
دهند تا وضع اموال  طرفين متعاهدين يك كميسيون مختلط عراقي و ايراني تشكيل مي ـ4مادة 

تعلق ملي آنها به سبب عالمت گذاري مجدد مرز غيرمنقول و ساختمانها و تأسيسات فني و غيرفني را كه 
ـ با روحي توأم با حسن همجواري و همكاري و به منظور اجتناب از هر نوع  زميني ايران و عراق تغيير مي يابد 

ـ از طريق بازخريد يا از طريق جبران خسارت و يا طبق هر روش مقتضي ديگر ـ رسيدگي نمايد.  اختالف 
ماه وضع اموال عمومي را تعيين خواهد نمود. دعاوي مربوط به اموال خصوصي  كميسيون مزبور در مدت دو

طي مدت دو ماه به كميسيون واصل خواهد شد. رسيدگي به وضع اين اموال خصوصي ظرف سه ماه بعدي 
 تعيين خواهد گرديد.

 ـ يك كميسيون مختلط متشكل از مقامات ذيصالحيت دو دولت به منظور بازرسي عالئم1 ـ5مادة 
 گردد. مرزي و اطمينان از وضع آنها تشكيل مي

اي كه قبالً كميسيون در مهلتي مناسب تنظيم خواهد  اين بازرسي ساالنه در ماه سپتامبر طبق برنامه
 يابد. نمود ـ انجام مي

تواند كتباً از طرف ديگر درخواست نمايد كه كميسيون در هر زمان  ـ هر يك از طرفين متعاهدين مي2
عد مقرر به بازرسي تكميلي عالئم مرزي مبادرت كند. در اين صورت بازرسي در مهلتي كه از سي خارج از مو

 روز از تاريخ تقاضاي اقدام تجاوز نخواهد كرد ـ انجام خواهد يافت.
ـ كميسيون مختلط در صورت مبادرت به بازرسي، صورتجلسات مربوطه را تنظيم نموده و پس از 3

تواند عنداللزوم تصميم به  هر يك از دو دولت تسليم خواهد نمود. كميسيون ميامضاء به مقامات ذيصالحيت 
ساختمان عالئم جديدي كه واجد همان مختصات عالئم فعلي باشند اتخاذ نمايد ـ مشروط بر اينكه اين امر 
 در مسير خط مرز تغييري ايجاد ننمايد. در اين صورت مقامات ذيصالحيت دو دولت بايستي عالئم مرزي و

ـ تصديق نمايند. اين مقامات  1ها و مدارك مربوطه مذكور در مادة  مختصات آنها را روي نقشه پروتكل حاضر 
تحت سرپرستي كميسيون مختلط به نصب عالئم مزبور مبادرت خواهند نمود و كميسيون مختلط 

ر يك از دو دولت اي درباره كارهاي انجام يافته تنظيم نموده و آن را به مقامات ذيصالحيت ه صورتجلسه
 پروتكل حاضر ضميمه شود. 1دارد تا به اسناد مشروحه در مادة  تسليم مي

 هاي ناشي از نگهداري عالئم را به عهده خواهند گرفت. ـ طرفين متعاهدين مشتركاً هزينه4
كميسيون مختلط مأمور خواهد بود عالئم جابجا شده را در محل نصب نموده و به ساختن عالئم ـ 5
ـ برمبناي نقشهآسيب د ـ و با توجه به اين كه در  يده يا از بين رفته  ها و مدارك مذكور مادة اول پروتكل حاضر 



ـ مبادرت نمايد. در اين مورد كميسيون مختلط صورت جلسه اي از  هر حال در محل عالئم تغييري حاصل نشود 
 از دو دولت تسليم خواهد نمود.كارهاي انجام يافته تنظيم نموده و آن را به مقامات ذيصالحيت هر يك 

ـ مقامات ذيصالحيت هر يك از دو دولت اطالعات مربوط به وضع عالئم را به منظور تأمين بهترين 6
 طرق و وسايل براي حفاظت و نگهداري آنها مبادله خواهند نمود.

افراد  شوند كليه تدابير الزم را جهت تأمين حفاظت عالئم و تعقيب ـ طرفين متعاهدين متعهد مي7
 مقصر به جابجا كردن و آسيب رساندن يا تخريب عالئم مزبور اتخاذ نمايند.

طرفين متعاهدين توافق دارند كه مفاد پروتكل حاضر كه بدون هيچ قيد و شرط به امضاء  ـ6مادة 
 نمايد. طرفين بر اين مبنا رسماً رسيده ـ كليه مسائل مرزي بين ايران و عراق را در آينده حل و فصل مي

 مابين را محترم بشمارند. شوند مرز مشترك و قطعي في متعهد مي
 1975ژوئن  13بغداد به تاريخ 

 سعدون حمادي     عباسعلي خلعتبري  
 وزير امور خارجه عراق             وزير امور خارجه ايران

 به امضاء رسيد.با حضور جناب آقاي عبدالعزيز بوتفليقه عضو شوراي انقالب و وزير امور خارجه الجزاير 
 



4Fپروتكل

1 
 مربوط به امنيت در مرزبين ايران و عراق

با عالقه به برقراري امنيت و اعتماد  1975مارس  6طبق تصميمات مندرج در توافق الجزيره مورخ 
متقابل در طول مرز مشترك في مابين با تصميم به اعمال كنترل دقيق و مؤثر براي پايان دادن به هر نوع 

 گرانه يا تردد غير قانوني در مرز مشترك كه هدف آن اخالل و عدم انقياد و شورش باشد.رخنه اخالل 
 20تهران و صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه مورخ  1975مارس  15با عطف به پروتكل مورخ 

 الجزيره. 1975مه  20بغداد و صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه مورخه  1975آوريل 
 ين نسبت به مقررات ذيل توافق نمودند:طرفين متعاهد

گر كه سعي كنند براي  ـ طرفين متعاهدين به مبادله اطالعات مربوط به تردد عناصر اخالل1 ـ1مادة 
ـ مبادرت خواهند نمود ارتكاب عمليات اخالل ـ بداخل يكي از دو كشور نفوذ كنند   .گرانه و عدم انقياد يا شورش 

 .ماده حاضر اتخاذ خواهند نمود 1ضي مربوط به تردد عناصر موضوع بندـ طرفين متعاهدين تدابير مقت2
طرفين بالفاصله هويت اين افراد را به يكديگر اطالع خواهند داد و بديهي است كه كليه كوششها را به 

 گرانه توسط اين افراد ـ مبذول خواهند داشت. منظور جلوگيري از ارتكاب اعمال اخالل
افرادي كه در داخل سرزمين يكي از طرفين متعاهدين به قصد ارتكاب عين همين تدابير به 

 گرانه يا خرابكاري در سرزمين طرف ديگر تجمع نمايند ـ اتخاذ خواهد شد. اخالل
اي كه بين مقامات ذيصالحيت طرفين متعاهدين برقرار گرديده و مربوط  همكاري همه جانبه ـ2مادة 

باشد در سطح مقامات مرزي طرفين تا باالترين  گر مي عناصر اخالل به بستن مرزها براي جلوگيري از رخنه
 سطوح يعني وزيران دفاع و امور خارجه و داخله طرفين ـ دنبال خواهد شد.

گر مورد استفاده قرار گيرد به ترتيب  معبرهاي نفوذي كه ممكن است به وسيله عناصر اخالل ـ3مادة 
 شود: زير تعيين مي

 

 ـ ناحيه مرزي شمال1
از نقطه التقاي مرزهاي ايران و تركيه و عراق تا خانقين و قصرشيرين (با احتساب قصر شيرين): 

 نقطه. 21
 

 ـ ناحيه مرزي جنوب2
 نقطه. 17از خانقين و قصر شيرين (بدون احتساب قصرشيرين) تا منتهي اليه مرز ايران و عراق :  
 اند. الذكر در ضميمه تعيين شده ـ معابر نفوذي فوق3

                                                 
 باشد. . اين پروتكل ترجمه متن انگليسي آن مي1



هر معبر نفوذي ديگر كه متعاقباً كشف شده و بستن و كنترل آن الزم باشد جزء معابر معين شده ـ 4
 فوق محسوب خواهد شد.

ـ كليه گذرگاههاي مرزي به استثناي آنهايي كه در حال حاضر تحت كنترل مقامات گمركي 5
 باشند ـ براي هر نوع عبور ممنوع خواهند بود. مي

ـ طرفين متعاهدين توافق دارند كه ـ با توجه به گسترش مناس6 بات همه جانبه بين دو كشور همسايه 
 در آينده گذرگاههاي ديگري تحت كنترل مأموران گمركي ـ با موافقت مشترك ايجاد گردد.

شوند وسايل انساني و مادي الزم را به منظور تأمين مؤثر  ـ طرفين متعاهدين متعهد مي1ـ 4مادة 
ـ به نحوي كه از هر نوع رخنه عناصر اخاللبستن و كنترل مرزها مورد  گر از گذرگاههاي  استفاده قرار دهند 

 فوق ممانعت به عمل آيد. 3مذكور در مادة 
ـ در صورتيكه حسب تجربيات مكتسبه در اين مورد كارشناسان تشخيص دهند كه تدابير مؤثرتري 2

ـ طي اجالسات ماهيانه مقامات مرزي دو كشور و  يا عنداللزوم از طريق مالقات بين مقامات بايد اتخاذ گردد 
 مزبور ـ ترتيب آن داده خواهد شد.

 سعدون حمادي             عباسعلي خلعتبري  
 وزير امور خارجه عراق             وزير امور خارجه ايران

 .رسيد با حضور جناب آقاي عبدالعزيز بوتفليقه عضو شوراي انقالب و وزير امور خارجه الجزاير به امضاء



 در خصوص جنگ تحميلي قطعنامه هاي صادره شوراي امنيت
 

 )1980( 479قطعنامه شمارة 
 2248جلسه :          )6/7/1359سپتامبر ( 28تاريخ : 

 S/  14201طرح قطعنامه :         رأي : اتفاق آرا
 

 شوراي امنيت
التفات به اينكه بر اساس منشور ، با »وضعيت ميان ايران و عراق«با آغاز بررسي موضوع داراي عنوان 

آميز و به نحوي كه  شان را از راههاي مسالمت ملل متحد همة دولتهاي عضو تعهد به حل اختالفات بين المللي
 اند. صلح و امنيت بين المللي و عدالت به خطر نيفتد، پذيرفته

شان از تهديد يا  ملليهمين طور با التفات به اينكه همة دولتهاي عضو متعهدند كه در روابط بين ال
 كاربرد زور عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي هر دولتي خودداري كنند.

منشور، شوراي امنيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت  24با خاطر نشان ساختن اينكه طبق مادة 
 بين المللي را بر عهده دارد.

 راق.با اظهارنگراني عميق دربارة رو به گسترش ميان ايران و ع
خواهد كه از هرگونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداري كنند و اختالفشان را  . از ايران و عراق مي1

 الملل حل كنند. آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين از راههاي مسالمت
خواهد كه هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري، سازش يا توسل به  . از آنها مصرانه مي2

آميز، بنا به انتخاب خود، را كه اجراي تعهداتش بر  اي يا ديگر راههاي مسالمت ها يا ترتيبات منطقه كارگزاري
 اساس منشور ملل متحد را تسهيل كند، بپذيرند.

خواهد كه حداكثر خويشتنداري را مبذول دارند و از هر اقدامي كه ممكن  . از همة دولتهاي ديگر مي3
 رخورد منجر شود خودداري كنند.است به افزايش و گسترش بيشتر ب

 .كند . از كوششهاي دبير كل و پيشنهاد وي در مورد مساعي جميله براي حل اين وضعيت پشتيباني مي4
 كند كه ظرف مدت چهل و هشت ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد. . از دبير كل درخواست مي5



 )1982( 514قطعنامه شمارة 
 2383جلسه :            )21/4/1361( 1982ژوئيه  12تاريخ : 

 طرح قطعنامه : ــــ     رأي : اتفاق آرا
 شوراي امنيت

، با اظهار نگراني عميق در مورد »وضعيت ميان ايران و عراق«با بررسي مجدد موضوع داراي عنوان 
ه و صلح طوالني شدن برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و زيان مادي چشمگير شد

 المللي را به خطر انداخته است. و امنيت بين
منشور ملل متحد و اين كه استقرار صلح و امنيت در منطقه  2با خاطر نشان ساختن مفاد مادة 

 مستلزم رعايت دقيق اين مفاد است.
منشور، شوراي امنيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و  24با خاطر نشان ساختن اينكه به موجب مادة 

 المللي را دارد. بينامنيت 
به اتفاق آرا تصويب شد و همين طور  1980سپتامبر  28كه در  479با خاطر نشان ساختن قطعنامة 

 رئيس شوراي امنيت. 1980نوامبر  5بيانية 
اش و همين طور جنبش  با در نظر گرفتن كوششهاي ميانجيگرانة چشمگيري كه دبير كل و نماينده

 اند. نفرانس اسالمي دنبال كردهكشورهاي غيرمتعهد و سازمان ك
 شود. . خواستار آتش بس و خاتمة فوري همة عمليات نظامي مي1
 شود. المللي مي . افزون بر آن، خواستار عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شدة بين2
 گيرد كه گروهي از ناظران ملل متحد را به منظور بررسي، تأييد و نظارت بر آتش بس و . تصميم مي3

خواهد كه گزارشي در مورد ترتيبات الزم براي اين منظور را  عقب نشيني (نيروها) اعزام كند و از دبير كل مي
 به شوراي امنيت تسليم كند.

خواهد كه كوششهاي ميانجيگرانه به نحوي هماهنگ از طريق دبير كل جهت دستيابي به  . مصرانه مي4
ل قبول هر دو طرف باشد، در مورد همة مسائل مهم، براساس راه حلي جامع، عادالنه و شرفتمندانه كه قاب

اصول منشور ملل متحد و از جمله احترام به حاكميت، استقالل و تماميت ارضي و عدم مداخله در امور 
 داخلي دولتها ادامه يابد.

اري تواند به ادامة اختالف ي كند كه از تمام اقداماتي كه مي . از همة دولتهاي ديگر درخواست مي5
 رساند خودداري ورزند و اجراي قطعنامة حاضر را تسهيل كنند.

 



 )1982( 522قطعنامه شمارة 
 2399جلسه :           )12/7/1361( 1982اكتبر  4تاريخ : 

 طرح قطعنامه : ــــ     رأي : اتفاق آرا
 شوراي امنيت

اظهار تأسف در مورد طوالني ، با »وضعيت ميان ايران و عراق«با بررسي مجدد موضوع داراي عنوان 
شدن و افزايش برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و زيان مادي چشمگير شده و 

 صلح و امنيت را به خطر انداخته است.
با تأييد مجدد اينكه اعادة صلح و امنيت به منطقه مستلزم آن است كه همة دولتهاي عضو تعهداتشان 

 ل متحد را دقيقاً رعايت كنند.بر اساس منشور مل
به اتفاق آرا تصويب شد  1980سپتامبر  28) خود كه در 1980( 479با خاطر نشان ساختن قطعنامة 

 رئيس شوراي امنيت. 1980نوامبر  5و همين طور بيانية 
به اتفاق آرا  1982ژوئية  12) خود كه در 1982( 514افزون بر آن، با خاطر نشان ساختن قطعنامة 

 رئيس شوراي امنيت. 1982ژوئيه  15يب شد و بيانية تصو
 دبير كل. 1982ژوئية  15با در نظر گرفتن گزارش 

 شود. . بار ديگر مصراً خواستار آتش بس فوري و خاتمة همة عمليات نظامي مي1
 كند. المللي را مجدداً تأييد مي . تقاضاي خود براي عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شدة بين2
) 1982( 514. از اين واقعيت كه يكي از طرفها آمادگي خود را براي همكاري در اجراي قطعنامة 3

 خواهد چنين كند. كند و از طرف ديگر مي اضهار داشته است استقبال مي
. ضرورت اجراي بدون تأخير بيشتر تصميمش در مورد اعزام ناظران ملل متحد براي بررسي، تأييد و 4

 كند. عقب نشيني (نيروها) را تأييد مي بس و نظارت بر آتش
 كند. . فوريت ادامة كوششهاي ميانجيگرانة كنوني را مجدداً تأييد مي5
تواند به ادامة  . درخواست خود را از همة دولتهاي ديگر در مورد خودداري از همة اقداماتي كه مي6

 د.كن اختالف كمك كند و تسهيل اجراي قطعنامة حاضر را مجدداً تأييد مي
كند كه ظرف هفتادو دو ساعت در مورد قطعنامة حاظر به  . افزون بر آن، از دبير كل درخواست مي7

 شوراي امنيت گزارش دهد.
 
 



 )1983( 540قطعنامه شمارة 
 2493جلسه :                 )9/8/1362( 1983اكتبر  31تاريخ : 
 S/  16022طرح قطعنامه :       ممتنع 3موافق،  12رأي : 

 شوراي امنيت
 ».وضعيت ميان ايران و عراق«با بررسي مجدد موضوع داراي عنوان 

هاي مربوط به خود كه ضمناً خواستار آتش بس جامع و  ها و بيانيه با خاطر نشان ساختن قطعنامه
 خاتمة همة عمليات نظامي طرفهاست.
هيئت تعيين شده ) در مورد S/  15843دبيركل ( 1983ژوئن  20با خاطر نشان ساختن گزارش 

اند و با اظهار  توسط وي براي بازرسي مناطق غيرنظامي در ايران و عراق كه مورد حمالت نظامي قرار گرفته
 قدرداني از دبيركل به خاطر گزارش واقع بينانه متوازن و عيني وي.

و عراق با همچنين با التفات همراه با قدرداني و تشويق در مورد همكاري و كمكي كه حكومتهاي ايران 
 اند. هيئت دبيركل كرده

با اضهار تأسف دوباره از برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و زيان فراوان به 
 شهرها، اموال و زيربناي اقتصادي شده است.

 با تأييد مطلوب بودن بررسي عيني علل جنگ مزبور.
جيگرانة خود ميان طرفهاي ذيربط به منظور كند كه به كوششهاي ميان . از دبيركل درخواست مي1

 دستيابي به راه حلي جامع عادالنه و شرفتمندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد، ادامه دهد.
 1949مفاد كنوانسيونهاي  به ويژهها،  الملل بشر دوستانه در تمام زمينه . همة موارد نقض حقوق بين2

همة عمليات نظامي عليه هدفهاي غيرنظامي، از جمله شهرها و كند و خواستار قطع فوري  ژنو را محكوم مي
 شود. مناطق مسكوني، مي

خواهد كه به  كند و از همة دولتها مي المللي را تأييد مي . حق كشتيراني و تجارت آزاد در آبهاي بين3
خليج خواهد كه همة مخاصمات را در منطقة  اين حق احترام بگذارند و همچنين از طرفهاي مخاصمه مي

ها، تأسيسات مقابل  ، از جمله در خطوط دريايي، راههاي آبي قابل كشتيراني، تأسيسات بندري، پايانه]فارس[
ساحل و همة بنادري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دريا راه دارند، فوراً متوقف سازند و به تماميت 

 ديگر دولتهاي ساحلي احترام بگذارند.
كند كه با طرفها در مورد راههاي ادامة قطع مخاصمات و نظارت بر آن، از  مي . از دبير كل درخواست4

 جمله امكان اعزام ناظران مشورت كند و در مورد نتايج اين مشورتها به شوراي امنيت تسليم نمايد.
خواهد كه از هر اقدامي كه ممكن است صلح و امنيت دريانوردي در منطقة خليج  . از هر دوطرف مي5

 را به خطر اندازد، خودداري كنند. ]فارس[



خواهد كه حداكثر خويشتنداري را مبذول دارند و از هر اقدامي  . بار ديگر از همة دولتهاي ديگر مي6
كه ممكن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداري كنند و بنابراين، اجراي قطعنامة 

 حاضر را تسهيل نمايند.
 .كند كه در مورد اجراي فوري و مؤثر اين قطعنامه با طرفها مشورت كند ت مي. از دبيركل درخواس7
 

 )1984( 552قطعنامه شمارة 
 2546جلسه :                 )11/3/1363( 1984ژوئن  1تاريخ : 
 S/  16594طرح قطعنامه :       ممتنع 2موافق،  13رأي : 

 شوراي امنيت
نمايندگان بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات  1984مة  21با بررسي نامة مورخ 

) كه از حمالت ايران به كشتيهاي بازرگاني در مسير بنادر كويت و عربستان S/  16574متحدة عربي (
 اند. سعودي شكايت كرده

ح و حسن همجواري، طبق منشور ملل با در نظر گرفتن اينكه دولتهاي عضو متعهدند با يكديگر در صل
 متحد، زندگي كنند.

 با تأييد مجدد تعهدات دولتهاي عضو نسبت به اصول و مقاصد منشور ملل متحد.
شان از تهديد يا كاربرد  المللي همچنين با تعيين مجدد اينكه همة دولتهاي عضو متعهدند در روابط بين

 دولتي خودداري كنند.زور عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي هر 
المللي و نقش حياتي آن در ثبات و  براي صلح و امنيت بين ]فارس[با توجه به اهميت منطقه خليج 

 استقالل جهاني.
 .با اظهار نگراني عميق در مورد حمالت اخير به كشتيهاي تجاري در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي

آيند و آثار جدي بر صلح  اي امنيت و ثبات منطقه بشمار ميبا اعتقاد به اينكه حمالت مزبور تهديدي بر
 المللي دارد. و امنيت بين

 الملل به حق كشتيراني آزاد احترام گذارند. خواهد كه طبق حقوق بين . از همة دولتها مي1
المللي و خطوط دريايي براي كشتيراني در مسير همة بنادر و  . حق كشتيراني آزاد در آبهاي بين2

 كنند. تأسيسات دولتهاي ساحلي را كه طرفهاي مخاصمات نيستند، مجدداً تأييد مي
خواهد كه به تماميت ارضي دولتهايي كه طرف مخاصمات نيستند احترام بگذارند  . از همة دولتها مي3

و حداكثر خويشتنداري را مبذول دارند و از هر اقدامي كه ممكن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد 
 منجر شود، خودداري كنند.

 كنند. . حمالت اخير كشتيهاي بازرگاني در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي را محكوم مي4



كند كه چنين حمالتي بايد بي درنگ متوقف گردند و نبايد هيچ ممانعتي براي كشتيراني  . تقاضا مي5
 باشد. در مسير بنادر دولتهايي كه طرفهاي مخاصمات نيستند وجود داشته

گيرد كه در صورت عدم رعايت عهد نامه حاضر، بار ديگر جهت بررسي اقدامات مؤثري  . تصميم مي6
 كه متناسب باشدت وضعيت باشد به منظور تضمين آزادي كشتيراني در منطقة مزبور، تشكيل جلسه دهد.

 د.كند كه در مورد پيشرفت اجراي عهدنامه حاضر گزارش ده . از دبير كل درخواست مي7
 گيرد كه موضوع را زير نظر داشته باشد. . تصميم مي8



 )1986( 582قطعنامه شمارة 
 جلسه : ــــ                   )5/12/1364( 1986فوريه  24تاريخ : 

 S/  17859طرح قطعنامه :         رأي : اتفاق آرا

 شوراي امنيت
خاطر نشان ساختن اينكه شوراي امنيت  با» وضعيت ميان ايران و عراق«با بررسي موضوع داراي عنوان 

 موضوع وضعيت ميان ايران و عراق را تقريباً شش سال زير نظر داشته و تصميماتي در مورد آن گرفته است،
با نگراني عميق در مورد طوالني شدن برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و 

 ه خطر انداخته است، زيان مادي چشمگير شده و صلح و امنيت را ب
شان از  المللي تعهد همة اعضاء به حل اختالفات بين به ويژهبا خاطر نشان ساختن مفاد منشور و 

المللي و عدالت به خطر نيفتد، با در نظر گرفتن اينكه  آميز، به نحوي كه صلح و امنيت بين راههاي مسالمت
مورد منع استفاده از گازهاي خفه كننده، سمي و يا در  1925ژوئن  17ايران و عراق، هر دو، طرفهاي پرتكل 

 ديگر گازها و روشهاي جنگ ميكروبي در جنگ هستند.
با تأكيد بر اصل غير قابل قبول بودن تصرف سرزمين از راه دور، با مالحضة كوششهاي ميانجيگرانه 

 دنبال شده توسط دبير كل.
و عراق شد متأسف است و ادامه برخورد مزبور  اي كه به سبب برخورد ميان ايران . از اقدامات اوليه1

 كند. اظهار تأسف مي
همچنين از افزايش برخورد به ويژه تهاجمهاي ارضي، بمباران مراكز جمعيتي كامالً غير نظامي، حمله . 2

الملل بشردوستانه و ديگر قوانين برخورد  به كشتيهاي بيطرف يا هواپيماهاي غير نظامي، نقض حقوق بين
 .كند ژنو، اظهار تأسف مي 1925و به ويژه استفاده از سالحهاي شيميايي، مغاير با تعهدات پروتكل مسلحانه 
خواهد كه آتش بس فوري، قطع همة مخاصمات در زمين، دريا و هوا و عقب  . از ايران و عراق مي3

 المللي را رعايت كنند. نشيني بيدرنگ همة نيروها به مرزهاي شناخته شده بين
خواهد كه مبادله كامل زندانيان جنگي ظرف مدت كوتاهي پس از قطع مخاصمات با  مي . مصرانه4

 المللي صليب سرخ انجام شود. همكاري كميته بين
هاي برخورد مزبور را به ميانجيگري يا ديگر راههاي  خواهد كه فوراً همة جنبه . از هر دوطرف مي5
 آميز حل اختالفات محول كنند. مسالمت
كند كه به كوششهاي مداوم خود ادامه دهد، به دو طرف جهت اجراي اين  درخواست مي . از دبيركل6

 قطعنامه كمك كند و شورا را مطلع سازد.
خواهد كه حداكثر خويشتنداري را مبذول دارند و از هر اقدامي كه ممكن است  از همة دولتهاي ديگر مي. 7

 .نند و بنابراين، اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل نمايندبه افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداري ك
 .گيرد موضوع را زير نظر داشته باشد . تصميم مي8



 )1986( 588قطعنامه شمارة 
 2713جلسه :                 )16/7/1365( 1986اكتبر  8تاريخ : 

 طرح قطعنامه : ــــ          رأي : اتفاق آرا
 

 شوراي امنيت
، با درنظر گرفتن اينكه شورا اين موضوع را »وضعيت ميان ايران و عراق«با بررسي موضوع داراي عنوان 

 بيش از شش سال زير نظر داشته و تصميماتي در مورد آن گرفته است، 
شان از تهديد و كاربرد زور عليه تماميت  المللي با در نظر گرفتن تعهد دولتهاي عضو كه در روابط بين

متحد خودداري كنند، با خاطرنشان  استقالل سياسي هر دولتي يا هر روش ديگر مغاير با مقاصد ملل ارضي يا
شان از راههاي  المللي تعهد همة اعضاء و حل اختالفات بين به ويژهساختن مفاد منشور ملل متحد و 

خاطر نشان ساختن  المللي و عدالت به خطر نيفتد، همچنين با آميز به نحوي كه صلح و امنيت بين مسالمت
المللي را به شوراي امنيت  اينكه دولتهاي عضو بر اساس منشور، مسئوليت اولية حفظ صلح و امنيت بين

 اند نقش شوراي امنيت را در حل اختالفات بپذيرند. واگذار و بدين منظور موافقت كرده
 آميز برخورد مزبور،  با ستودن تالشهاي دبير كل براي يافتن راهي مسالمت

فوريه  24) را كه در 1986( 582درنگ و به طور كامل قطعنامه  خواهد كه بي . از ايران و عراق مي1
 به اتفاق آرا تصويب شد اجرا كنند. 1986

كند كه همراه با طرفها براي اجراي قطعنامة يادشدة باال تالشهايش را  . از دبيركل درخواست مي2
 شوراگزارش دهد.به  1986نوامبر  30شدت بخشد و حداكثر تا 

گيرد كه به منظور بررسي گزارش دبيركل و شرايط استقرار صلحي پايدار ميان دو كشور،  . تصميم مي3
 .الملل، بار ديگر تشكيل جلسه دهد براساس منشور ملل متحد و اصول عدالت و حقوق بين

 



 )1987( 598شمارة  قطعنامه
 2570:  جلسه                 )29/4/1366( 1987 ژوئيه 20:  تاريخ
 اتفاق آرا:  رأي

 امنيت شوراي
 ) خود،1986( 582با تأييد مجدد قطعنامة 

بس، مخاصمه بين ايران و عراق بشدت سابق و  با ابراز نگراني از اينكه عليرغم درخواستهايش براي آتش
 با تلفات انساني و تخريب مادي بيشتر، ادامه دارد،

 اين مخاصمه،با تأسف نسبت به آغاز و ادامة 
طرف و  همچنين با تأسف نسبت به بمباران مراكز كامالً مسكوني غيرنظامي، حمالت به كشتيهاي بي

 به ويژهالمللي و ساير قوانين مخاصمات مسلحانه و  هواپيماهاي غيرنظامي، تخطي از قوانين بشر دوستانة بين
ژنو، با نگراني عميق از اينكه احتمال  1925استفاده از سالح شيميايي برخالف تعهدات ناشي از پروتكل 

تصاعد و گسترش بيشتر جنگ به وقوع وجود دارد، با عزم راسخ نسبت به پايان دادن به تمامي عمليات 
تعهد كلية  به ويژهمتحد،  نظامي بين ايران و عراق، بايد حاصل شود، با يادآوري مقررات منشور سازمان ملل

المللي و  آميز به نحوي كه صلح و امنيت بين المللي به طرق صلح يناعضا نسبت به حل و فصل اختالفات ب
 عدالت را به خطر نيندازد؛

 با احراز اينكه در مخاصمه بين اختالف ايران و عراق، نقض صلح حاصل شده است،
 منشور سازمان ملل متحد، 40و  39با اقدام بر اساس مواد 

بس  اولين قدم به سوي حل و فصل از طريق مذاكره، آتشخواهد كه به عنوان  . از ايران و عراق مي1
درنگ به  فوري را رعايت كنند، تمام عمليات نظامي را در زمين، دريا و هوا متوقف سازند و كلية نيروها را بي

 المللي باز گرداند. مرزهاي شناخته شدة بين
براي تأييد، تحكيم و نظارت  متحد را شود كه گروهي از ناظران سازمان ملل . از دبيركل درخواست مي2
شود كه ترتيبات ضروري را  نشيني به مرزها اعزام دارد و بعالوه از دبيركل  درخواست مي بس و عقب بر آتش

 براي مشاوره با طرفين انجام داده و گزارش آن را تسليم شوراي امنيت كند.
بر اساس كنوانسيون سوم خواهد كه اسراي جنگي پس از توقف مخاصمات فعال،  . شورا مصرانه مي3
 درنگ آزاد و عودت داده شوند. بي 1949اوت  12ژنو در 

شود كه با دبيركل در خصوص اجراي اين قطعنامه و در كوششهاي  . از ايران و عراق دعوت مي4
ميانجيگرانه براي كسب يك حل و فصل جامع، عادالنه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفين در مورد تمام 

 م، براساس اصول مندرج در منشور ملل متحد همكاري كنند.موضوعات مه



شود كه حداكثر خويشتنداري را به عمل آورده و از هر اقدامي كه  . از كليه دولتهاي ديگر دعوت مي5
ممكن است منجر به تصاعد و گسترش بيشتر مخاصمه شود احتراز جويد و بدين گونه اجراي قطعنامة حاضر 

 را تسهيل كند.
شود كه ضمن مشورت با ايران و عراق، مسئله تفويض كار تحقيق درباب  يركل درخواست مي. از دب6

 طرف، بررسي كرده و در حداقل مدت ممكن به شورا گزارش دهد. مسئوليت مخاصمه را به هيأتي بي
. با شناسايي عظمت خسارات وارده در خالل مخاصمه و نياز به كوشش جهت نوسازي، به محض 7

شود كه گروهي از  المللي، از دبيركل درخواست مي با استفاده از كمكهاي مناسب بين پايان مخاصمه
 كارشناسان را براي مطالعه در باب مسئلة نوسازي تعيين كرده و به شوراي امنيت گزارش دهد.

شود كه با مشورت با ايران و عراق و ساير كشورهاي منطقه، تدابير  . بعالوه از دبير كل درخواست مي8
 زايش امنيت و ثبات منطقه را مورد مالحظه قرار دهد.اف

 .شود كه شوراي امنيت را به طور مداوم در جريان اجراي اين قطعنامه قرار دهد از دبيركل درخواست مي. 9
. شوراي امنيت تصميم دارد كه براي درنظر گرفتن اقدامات بيشتر و تضمين اجراي اين قطعنامه در 10

 يل دهد.صورت ضرورت جلساتي تشك



 )1988( 612شمارة  قطعنامه
 6020:  جلسه                       )2/1367/ـ( 1988 مة 6:  تاريخ
 اتفاق آرا:  رأي

 امنيت شوراي
) هيئت اعزامي دبيركل براي تحقيق دربارة اتهامات S/  3/1982( 1988آوريل  25با بررسي گزارش 

 ايران و عراق،استفاده از سالحهاي شيميايي در مناقشه ميان 
افزارهاي شيميايي در مناقشه و اينكه  گيري هيئت مبني بر ادامة به كارگيري جنگ متأثر از نتيجه

 گيرد، استفاده از آنها در مقياس وسيعتر از گذشته صورت مي
آور يا گازهاي ديگر  . برضرورت عاجل رعايت دقيق مفاد پروتكل منع استفاده از گازهاي سمي خفقان1

 كند. در ژنو امضا شده است، تأكيد مي 1925ژوئيه  17حهاي ميكروبي كه در و نيز سال
. تداوم استفاده از سالحهاي شيميايي در جنگ بين ايران و عراق را كه برخالف تعهدات ناشي از 2

 كند. پروتكل ژنو صورت گرفته، قوياً محكوم مي
رهاي شيميايي با توجه به تعهداتش به افزا . از طرفين توقع دارد كه در آينده از استفاده از جنگ3

 موجب پروتكل ژنو، خودداري كنند.
خواهد كه بر اعمال و يا تداوم اعمال نظارت شديد بر صدور مواد و توليدات  . از كلية كشورها مي4

 روند، به كشورهاي متخاصم جنگ، بيفزايند. افزارهاي شيميايي به كار مي شيميايي كه در ساخت جنگ
 .دارد گيرد كه موضوع را دنبال كند و عزم خود را به منظور بررسي مجدد اين قطعنامه اعالم مي مي. تصميم 5
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S/20/34 هيأتهاي اعزامي توسط دبيركل جهت تحقيق در مورد ادعاهاي استفاده از سالحهاي شيميايي در (
برخورد ميان ايران و عراق، با تأثير عميق از نتايج تحقيقات هيأتها در زمينة تداوم استفادة از سالحهاي 

ايرانيان شدت و تكرار بيشتري پيدا  اي عليه شيميايي در برخورد ميان ايران و عراق و اينكه چنين استفاده
 كرده، با نگراني شديد از خطر استفادة احتمالي از سالحهاي شيميايي در آينده،

با در نظر گرفتن مذاكرات جاري در كنفرانس خلع سالح در مورد ممنوعيت مؤثر و كامل توسعه، توليد 
 و انباشت سالحهاي شيميايي و نيز نابودي آنها،

گسترش تالشهاي خود براي پايان دادن به هرگونه استفاده از سالحهاي شيميايي  با عزم راسخ جهت
 المللي در حال حاضر و آينده، در مغايرت با تعهدات بين

استفاده از سالح شيميايي در برخورد بين ايران و عراق را كه مغاير با تعهدات ناشي از پروتكل منع . 1
در ژنو  1925ژوئن  17گر گازها در جنگ و سالحهاي ميكروبي كه در استفاده از گازهاي سمي، خفه كننده و دي

 .نمايد شوراي امنيت است، شديداً محكوم مي 612امضا گرديده و همچنين به منزلة ناديده گرفتن قطعنامة 
نمايد كه در پاسخ به اتهامات ارائه شده از سوي هر دولت عضو مبني بر  . دبيركل را ترغيب مي2

 1925از سالحهاي شيميايي، ميكروبي (بيولوژيك) يا سمي كه ممكن است نقض پروتكل  احتمال استفاده
الملل را در برداشته باشد، سريعاً تحقيقاتي به منظور ارزيابي حقايق به  ژنو و يا ديگر قواعد مربوط حقوق بين

 عمل آورده و نتايج را گزارش كند.
تواند  يدي بر صدور محصوالت شيميايي كه ميخواهد كه همچنان نظارت شد . از تمامي دولتها مي3

جهت توليد سالح شيميايي به كار گرفته شود، خصوصاً به طرفين يك مخاصمه در زماني كه استفادة آنها از 
المللي مورد تأييد قرار گرفته و يا شواهد متقني دال بر اين امر  سالحهاي شيميايي در مغايرت با تعهدات بين

 تشديد نمايند. در دست باشد، اعمال و
گيرد كه با توجه به تحقيقات دبيركل، در صورت هرگونه استفاده از سالحهاي شيميايي در  . تصميم مي4

الملل از سوي هر كس و در هر زمان، مسئله را سريعاً مورد بررسي قرار داده و  آينده و مغاير با حقوق بين
 خاذ نمايند.متحد اقدامات مناسب و مؤثري را ات مطابق با منشور ملل
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