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Abstract 

Since the remarks of Imam Khomeini, which said that " Acceptance of this 

(Acceptance of Resolution Number 598); is for me as a deadly poison, but I am 

satisfied to the sake of God and for His satisfaction I drank sips", in the acceptance 

of Resolution Number 598, it may create concerns that the war is not finished with 

the victory, so it is essential that the facts be investigated and be studied. 

This article is a descriptive – analytical study which has been studied the 

temporal conditions and position fronts and the position of the Iran-Iraq agreement 

on the issuance of Resolution 598 and the contents of it and its differences with the 

other resolutions issued by the UN Security Council at the imposed war and also, the 

happenings at the settlement of the imposed war. The results of it that has been done 

by library studying and related documents and analyzing of data, shows that the war 

is terminated with a severe defeat to Iraqi Baathist regime and all its supporters. 
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چکیده
تت است، ولی راضی به رضای قبول این مسئله بتای من از زهت کش(ده»از آنجا که فتمایش امام امی(ی)ره ، مب(ی بت      

، ممکن است این شائبه را ایجاد ک(د 536 ، در گتیان پ یتش قطع(امه«ادایم و بتای رضایت او این گتعه را نوشیدم

 که گ(  با پیتوزی ااتمه نیافته است، ضتورت دارد که واقعیت مورد تحقین و بترسی قتار گیتد.

ها و نیز موضع ایتان و تحلیلی انجام شده است، شتایال زمانی و موقعیت گبهه –این مقاله که به روش توصیفی 

های صادره در اصوص گ(  تحمیلی از های آن با سایت قطع(امهحتوا و تفاوتو م 536عتاق در زمان صدور قطع(امه 

آمده در مقطع پایانی گ(  را از اتین سوی شورای ام(یت سازمان ملل متحد و همچ(ین حوادث و اتفاقات پیش

ده روشن کتده است آمهای به دستای و اس(ادی مورد مطالعه قتار داده و از اتین تجزیه و تحلیل دادهمطالعه کتابخانه

که گمهوری اسالمی ایتان با پیتوزی کامل گ(  را به پایان بتده و گ(  با تحمیل شکستی سخت بت رژیم بع ی 

عتاق و بت همه حامیان آن ااتمه یافته است.
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 مقدمه
ژیم بع ای عاتاق و آزادساازی قتیاب باه اتفااق شاهتها و با متوقف کتدن تهاگم ستاستی ارتش ر

، باه م(ظورت(بیاه متجااوز، گاتفتن غتامات 2272م(اان اشغالی توسال رزم(ادگان اساالم تاا ااتداد 

گ(گی، رها شدن از وضعیت نه گ(  و نه صلح، دستیابی به صلح پایادار، گلاوگیتی از بازساازی 

مانده در اشغال، اار  کتدن ز ستزمین باقیهایی اارتش بع ی عتاق، همچ(ین بازپا گتفتن بخش

الجزایات،  2365شهتهای اتمشهت و آبادان از تیترس دشمن، وادار کتدن عتاق باه قباول عهدناماه 

نیازم(د بودن به مواضع دفاعی م(اسب، بتآورده کتدن انتظارات متدم به لحاظ داشتن بتتتی نظامی 

استکبار گهانی از رژیم بع  عتاق )پژوهشاگاه  گانبههای همهو...، گ(  تحمیلی با وگود حمایت

 ، همچ(ان با بتتتی کامال گمهاوری اساالمی ایاتان در اااک 2232علوم و معارف دفاع مقدس، 

آمیز هاای موفقیاترویآور و پیشهای پیتوزم(د و اعجاابعتاق ادامه یافت. تداوم انجام عملیات

کاه باه تصاتف گزایات  32/23/72و 2/23/73رزم(دگان اسالم در عملیاات ایبات و بادر در تااریخ 

و عبور از اروندرود، تصتف ب(در فاو و  32/22/79در تاریخ  6مج(ون انجامید و نیز عملیات والفجت 

روزه و در نهایات، ت بیات م(ااان تصاتفی و همچ(این  65قطع ارتباب دریایی عتاق و نباتد دلیتاناه 

کاتد، گان اساالم را باه بصاته میسات میکه دستتسی رزم(د 23/22/75در تاریخ  5عملیات کتبالی 

  .2262موگب شد )سپاه پاسداران،  36/9/77را در 536صدور قطع(امه 

های قبلی بود و نسبت بتاورد گمهوری اسالمی ایتان با این قطع(امه کامالً متفاوت با قطع(امه

  تاا 2232به رد یا پ یتش آن اعالن موضع صتیحی نکتد و آن را رد ن(ماود )مقاام معظام رهباتی،

اور ناگهانی و در میان تعجاب همگاان و باه یع(ی یک سال بعد از صدور آن، به 36/9/76ای(که در

اوری که بعد از سه روز رژیام بع ای عاتاق عبارتی کامالً غافلگیتانه، پ یتش قطع(امه اعالم شد؛ به

ل شکساتی گ(  ستاستی گدیدی را علیه گمهوری اسالمی ایتان آغاز کتد و در نهایت، با تحما

نشی(ی شد. ب(ابتاین، بترسی ساه مقطاع مهام از دفااع مقادس یع(ای وادار به عقب 2/5/76سخت در

تواند واقعیت این مسئله را روشان ک(اد شتایال صدور قطع(امه، پ یتش آن و حوادث بعد از آن می

 که گ(  تحمیلی با پیتوزی کامل و قطعی گمهوری اسالمی ایتان ااتمه پیدا کتده است.
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 ن مسئلهبیا
که قبول آن را باه نوشایدن  536ای که از قسمتی از بیانیه امام امی(ی )ره  در پ یتش قطع(امه شائبه

اند، ممکن است ایجاد شود این است که گ(  تحمیلی با پیاتوزی گمهاوری گام زهت تشبیه کتده

ن شائبه بسیار ضتوری اسالمی ایتان ااتمه نیافته است. به همین دلیل، پتدااتن به این امت و تبیین ای

از سوی گمهوری  536رسد. ب(ابتاین سسال اصلی این مقاله این است: آیا پ یتش قطع(امه به نظت می

 اسالمی ایتان را باید پیتوزی تلقی کتد یا شکست؟

 روش تحقیق
تحلیلی استفاده شده و به شایوه  –با توگه به ماهیت و ع(وان مقاله، در بترسی آن از روش توصیفی 

آوری شده و ماورد تجزیاه و ای و مطالعه اس(اد و فیش بتداری از آنها ااالعات الزم گمعابخانهکت

 تحلیل قتار گتفته است.

 اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقین عبارت است از رفع ابهام و اثبات پیتوزی گمهوری اسالمی ایتان در دفاع 

 . 536مقدس با پ یتش قطع(امه 

 اند از:اهداف فتعی آن هم عبارت

 ؛536تبیین ماهیت قطع(امه  -

 تبیین شتایال حاکم بت گ(  در زمان تصویب این قطع(امه؛ -

 تبیین شتایال حاکم بت گ(  در زمان پ یتش این قطع(امه؛ -

 تبیین شتایال مقطع پایانی گ( . -

 هاهای خاتمه جنگروش
و در اول تاریخ هم به  گ(  با هت هدفی که آغاز شود، ااتمه آن از سه وضعیت زیت اار  نیست

هایی که در قتون اایت اتفاق افتاده است، این ساه وضاعیت باه وضاوح قابال درک ویژه در گ( 
 است.

که یکی از اتفین م(ازعه بت اتف مقابل غلبه و آن را وادار باه افتد . ااتمه گ(  وقتی اتفاق می2

 شکست کتده باشد، م ل گ(  گهانی دوم.
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شود و م(ازعاه ت که بین دو اتف م(ازعه آتش با اعالم و بتقتار می. ااتمه گ(  به شکلی اس3

ک(د؛ همچ(ان که در بین اعتاب و رژیم صهیونیستی به شکل نه گ(  و نه صلح ااتمه پیدا می

 پیش آمده است.

پا یتد و ااتفین م(ازعاه از . ااتمه گ(  بتاساس توافن بتمفاد یک عهدنامه یا قطع(امه انجاام می2

اور کاه در گ(ا  تحمیلای رژیام بع ای ده(د؛ هماننجی به مخاصمه ااتمه میاتین یک میا

 اسالمی ایتان اتفاق افتاد. عتاق علیه گمهوری
 

 اهداف رژیم بعثی عراق از تهاجم سراسری
 ، در حادود 69-65: 2266ها و آماادگی کامال قبلای )اردساتانی، ساازیرژیم بع ی عتاق باا زمی(ه

، تهاگم ستاستی ااود را علیاه کشاور گمهاوری اساالمی ایاتان 2253شهتیور  22روز  29ساعت 

شهت از گمله: تهتان، تبتیز، اصفهان، دزفاول،  23فتوند هواپیمای بمب افکن،  233آغاز و با تعداد 

زمان، ضمن به زیات همدان، بوشهت، کتمانشاه، س((د ، ارومیه و... را مورد حمله هوایی قتار داد. هم

ای متزی و آغاز حمالت دریایی، توسال نیتوی زمی(ی اود به اساتعداد آتش توپخانه گتفتن شهته

  در 22: 2263سه سپاه مجهز با رمز یوم التعد و با ع(وان تبلیغااتی قادسایه صادام )بهازاد و باباایی، 

ای که قابل   و از هت محل و م(طقه2232)محمد حسی(ی،  -کیلومتت 2726 -تمام اول متز مشتتک 

المللی را به اور آشکار نقض کتد و وارد ااک گمهوری اسالمی ایاتان د بینعبور بود، همه قواع

حاکمیات بات . 2آسا عبارت بودند از: شده رژیم بع ی عتاق از تجاوز بتقشد. اگتچه اهداف اعالم

تضعیف م(جت به سقوب گمهاوری  .2و  ایز اوزستانسازی استان نفت. گدا3؛ روداانه اروندرود

  ولی آنچه از اسا(اد و همچ(این از ناوع آرایاش نظاامی و 22: 2263و بابایی،  بهزاد) اسالمی ایتان

آید، اهداف رژیم بع ای عاتاق از تجااوز آشاکار و ستاساتی فتاتات از ایان اقدامات آن رژیم بتمی

توان آنها را با توگه به متز مشتتک به لحاظ تجاانا، همگاونی و شاتایال می که است موارد بوده

 سه گبهه گ(وبی دردر دفع تجاوز  مهوری اسالمی ایتان(طقه و نوع اقدامات گمتفاوت گغتافیایی م

 کیلاااومتت ، گبهاااه میاااانی 969از دهاناااه فااااو در اوزساااتان تاااا چ(گولاااه در ایاااالم باااه ااااول )

ز باویسای در ا) کیلاومتت  و گبهاه شامالی 526از چ(گوله در ایالم تا باویسی در کتمانشاه به اول )

 .ب(دی کتدکیلومتت ، به شتح زیت دسته 727در آذربایجان غتبی به اول  داغکتمانشاه تا داالمپت
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به تفکیک  جمهوری اسالمی ایراناهداف رژیم بعثی عراق از تجاوز سراسری به  -1جدول 

 گانهسههای جبهه

 جبهه
تا  فاو جبهه جنوبی از

 کیلومتر474: چنگوله

 وله تاچنگ از جبهه میانی

 کیلومتر 815: اویسیب

باویسی تا  مالی ازجبهه ش

 کیلومتر 616: داالمپرداغ

 اهداف

ک(تااتل کاماال اروناادرود و . 2

 .تصتف اتمشهت و آبادان

دستتسی باه ساواحل شامال  .3

غتبااای الااای، فاااارس باااا 

تصااااتف ب(ااااادر امااااام و 

 ماهشهت.

تصااتف م(ااابع مهاام نفاات و  .2

گاااز بااا هاادف تضااعیف و 

مهااوری گنااابودی اقتصاااد 

 اسالمی ایتان

وزسااتان و تصااتف اسااتان ا .9

 الحاق آن به عتاق.

تحمیااال اراده سیاسااای باااه  .5

گمهاوری اسااالمی ایااتان و 

 یا ستنگونی آن.

تصتف شهتهای ماتزی  .2

)قصااات شااایتین، نفااات 

شهت، سومار و مهتان  و 

و  بزهاااسااپا سااتپل 

غااتب بااه م(ظااور گیالن

اااااوراک تبلیغاااااتی و 

آواره کااتدن مااتدم در 

گهاات ایجااااد مشاااکل 

گمهوری اساالمی  تایب

 .ایتان

تصتف عوارض حساس  .3

ارتفاعات زاگتس باتای 

ایجااد پداف(اد مطمائن و 

ایجاد یاک فضاای امان 

 ،عااتاقبااتای شااهتهای 

 بغداد. شهتبه ویژه 

ک(تتل معاابت و محورهاای  .2

 وصولی م(اان متزی.

تقویت و پشتیبانی نظامی و  .3

هاااای کگتوهماااالی از 

تتوریستی و ضد انقاالب 

مهوری اساالمی گبتعلیه 

ساازی باتای زمی(هو  ایتان

 تجزیه کتدستان.

بتقااتاری ام(یاات و حفااظ  .2

نقاااب حساااس و حیاااتی 

کتدسااتان عااتاق و قطااع 

مهوری اساالمی گارتباب 

های معارض با گتوه ایتان

 عتاقی.

پشتیبانی از نیتوهای ااود  .9

در گبهه گ(وبی با درگیات 

کاااتدن بخشااای از تاااوان 

 مهوری اسالمی ایتانگ

 ، گزوه درسی2232متدمی، 
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 های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحدنگاهی به قطعنامه
م(شور ملل متحد، شورای ام(یت سازمان ملل متحد وظیفه دارد در صورت وقوع حمله  52ابن ماده 

المللی اقدام الزم به عمل مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد... بتای حفظ و اعاده صلح و ام(یت بین

 . بت این اساس، در گتیان گ(  تحمیلی رژیام بع ای عاتاق 2232:93و دیگتان،  فتآورد )سبحانی

نماود کاه صادور هایی تظاهت بت این امات می، این شورا با صدور قطع(امهمهوری اسالمی ایتانگعلیه 

توان در این راستا تلقی کتد. در این مقالاه قصاد تحلیال ماهیات موضاع هشت مورد قطع(امه را می

للی به ویژه شورای ام(یت سازمان ملل متحد را نداریم، بلکه ب(ابه ضتورت بح ، نگاه الممجامع بین

های صادره در اصوص دفاع مقدس از سوی شورای ام(یت داریام کاه اگمالی به محتوای قطع(امه

هاای آن تاا و ویژگی 536های محتاوایی و مااهیتی هفات ماورد قطع(اماه پایش از قطع(اماه تفاوت

 حدودی روشن شود.

 895بررسی محتوا و ماهیت قطعنامه 
ای کاه در ااول گ(ا  تحمیلای از ساوی و مقایسه آن با هفت مورد قطع(اماه 536بترسی قطع(امه 

شورای ام(یت سازمان ملل متحد صادر شده بود، نشانگت این است که این قطع(اماه از هات لحااظ باا 

 زیت اشاره شده است: های قبلی تفاوت اساسی داشته و در مقدمه آن به مسایلقطع(امه

 ابتاز نگتانی از شدت م(ازعه با تلفات شدید انسانی و تختیب مادی؛ -

 ابتاز تیسف از آغاز و ادامه م(ازعه؛ -

 ابتاز تیسف از بمباران متاکز صتفاً مسکونی و غیتنظامی؛ -

 اتف و هواپیماهای کشوری؛های بیابتاز تیسف از حمالت به کشتی -

 های شیمیایی؛ویژه کاربتد سالحدوستانه.... بهالمللی انسانقوانین بین ابتاز تیسف از نقض -

 ابتاز نگتانی عمین از احتمال گستتش بیشتت م(ازعه؛ -

 تصمیم به ااتمه دادن به تمام اقدامات نظامی بین ایتان و عتاق؛ -
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تحد در صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل مهای نگاهی اجمالی به قطعنامه –2جدول 

 طول هشت سال تجاوز رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران

 هاچکیده محتوای قطعنامه تاریخ صدور شماره قطعنامه ردیف

2 963 27/26/53 

ذکت وضعیت به گای لفظ گ(  یا تجاوز، عدم بیان نقض تمامیات 

ارضی ایتان، عدم پیش(هاد آتش با، عدم الازام متجااوز باه تاتک 

 شغالیهای ازمین

3 529 32/29/72 

گ( ، اواستار ک((ده ذکت لفظ وضعیت، عدم ذکت متجاوز و آغاز

ی، تعیاین گاتوه نااظت المللابینآتش با و عقب نشی(ی به متزهای 

 سازمان ملل متحد بتای نظارت بت آتش با

2 533 23/26/72 
اواستار آتاش باا فاوری و ااتماه هماه عملیاات نظاامی، عقاب 

 نشی(ی به متزها

9 592 23/26/73 

گتاناه، اواساتار توقاف یهای میانجبتای کوشاش دبیتکلتقاضا از 

های غیات نظاامی، تیکیاد بات حان فوری عملیات نظامی علیه هادف

 یالمللبینهای کشتی رانی و بازرگانی آزاد در آب

5 553 22/22/73 

رانای آزاد کشاورهای رانی آزاد، تیکیاد بات کشاتیاحتتام به کشتی

ها در مساایت کویاات و کااتدن حملااه بااه کشااتی ساااحلی، محکااوم

 عتبستان

7 563 25/23/79 

ابتاز تیسف نسبت به اعمال نخستی(ی که باعا  آغااز نازاع شاده و 

تیسف نسبت به تاداوم آن، اباتاز تیساف نسابت باه تشادید نازاع و 

ها و هواپیماهای غیت نظامی، اباتاز تیساف نسابت باه حمله به کشتی

ایی، دراواساات آتااش بااا و توقااف های شاایمیاسااتفاده از سااالح

 هتگونه عملیات نظامی، بازگشت به متزها، اتح کتدن تبادل استا

6 566 23/26/75 
ای و ارشادی داشت، عدم اساتفاده بسیار کوتاه بود، صورت توصیه

 از لفظ گ(  و نزاع

 توضیحات این قطع(امه در ادامه مقاله بیان شده است 36/29/77 536 6

 )بتگتفته  2266الریجانی، آش(ایی با دفاع مقدس،  اسماعیل م(صوری
 

م(دانه و پایادار باین ایاتان و حل گاامع، عادالناه، شاتافتمعتقد شدن به ای(که باید یک راه -

 عتاق به دست آید؛
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هاای عضاو باه حال ااتالفاات یادآوری مفاد م(شور ملل متحد، به ویاژه تعهاد هماه دولت -

 آمیز؛متهای مسالالمللی اود از راهبین
 المللی و عدالت؛پتهیز از به مخااته افتادن صلح و ام(یت بین -
نقض صلح در م(ازعه بین ایتان و عتاق )پژوهشاگاه علاوم و معاارف  حادث شدن حکم بت -

  .2266دفاع مقدس، 
، ده ب(د اصلی در آن آمده که مفااهیم زیات 536بعد از قید مسایل ذکتشده در مقدمه قطع(امه 

 تح شده است:در آنها مط

با فوری، ااتماه دادن باه تماام عملیاات نظاامی در زماین، دریاا و هاوا، رعایت آتش: بند اول
 المللی.شده بینبازگتداندن بدون درن  تمام نیتوها به متزهای ش(ااته

. اعزام یک تیم ناظت به م(ظور بترسی، تییید و نظاارت بات 2دراواست از دبیتکل بتای: : بند دوم
. ارائه گزارش به 2اتخاذ تدابیت الزم از اتین مشورت با اتفین درگیت و  .3آتش با؛ 

 شورای ام(یت.

 دراواست مصتانه بتای آزادی اسیتان گ(گی و بازگشتن آنها به کشور اود.: بند سوم

هاای مکاری با دبیتکل در اگتای قطع(امه و در تالشدراواست از دو کشور بتای ه: بند چهارم
م(دانه ماورد قباول دو حل گامع، عادالناه و شاتافتحصول یک راه گتانه بتایمیانجی

اتف در اصوص تمام موضوعات موگود، م(طبان باا اصاول م(ادر  در م(شاور ملال 
 متحد.

داری؛ و احتاتاز از ها بتای مبا ول داشاتن حاداک ت اویشاتندراواست از تمام کشور: بند پنجم
بیشتت م(ازعه م(جت شاود و ااقادام هتگونه اقدامی که ممکن است به تشدید یا گستتش 

 بتای[ سهولت اگتای قطع(امه.

م(ظور تحقیان دربااره دراواست از دبیتکل بتای تفویض ااتیار به هییتی بی ااتف باه: بند ششم
مسئولیت م(ازعه، از اتین مشورت با ایتان و عتاق و ارائه گزارش به شورای ام(یت در 

 استع وقت.

باتای تعیاین گتوهای از کارش(اساان باه م(ظاور مطالعاه دربااره  دراواست از دبیتکال: بند هفتم
موضوع بازسازی و گزارش به شورای ام(یت، تصدین ابعاد اساارات وارده در ااالل 

 های بازسازی.م(ازعه و نیاز به تالش
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های افازایش ام(یات و ثباات در : دراواست از دبیتکل بتای مورد مطالعه قتار دادن راهبند هشتم

 تین مشورت با ایتان و عتاق و سایت م(طقه.م(طقه از ا

دراواست از دبیتکال مب(ای بات در گتیاان ماداوم قاتار دادن شاورای ام(یات از اگاتای : بند نهم

 قطع(امه.

تصمیم شورای ام(یت مب(ی بت تشکیل گلسات بیشاتت باتای تضامین اگاتای قطع(اماه در : بند دهم

 صورت ضتورت.

این قطع(امه این است که پ(، عضاو دائمای شاورای  همچ(ین از نکات قابل توگه در تصویب

  .2272اند )دفتت حقوقی وزارت امور اارگه، ام(یت، درآن وحدت نظت داشته

شود، این قطع(امه حالت توصیه و ارشادی نداشاته، بلکاه شده معلوم میکه از موارد بیانچ(ان

ی(که با ایتان مشورت نشاده باود. آمتانه و دستوری بوده است. البته اشکاالتی هم داشت، از گمله ا

هایی نیز داشت، م ل: عدم صتاحت در تعیین متجاوز، عدم یادآوری عامل ناقض حقاوق بشات ابهام

ک((ده از عوامل شیمیایی )پژوهشگاه علوم ها و استفادهدر حمله به م(اان مسکونی غیتنظامی،کشتی

  .2232و معارف دفاع مقدس، 

دالیلی موگب شد که این قطع(امه با این ماهیت و محتاوا صاادر  شده،با توگه به مسایل گفته 

کتد و تاا آن زماان، مجاامع های بت حن گمهوری اسالمی ایتان را تیمین میشود که غالب اواسته

ها و در توگه بودند. ایان دالیال را بایاد در گبهاهالمللی، به ویژه شورای ام(یت نسبت به آن بیبین

وگو کتد که بتای رزم(دگان اساالم باه ویاژه بعاد از عملیاات امی گستشتایال و موقعیت بتتت نظ

 به وگود آمده بود. 5و کتبالی  6والفجت 
 

 895شرایط زمانی تصویب و صدور قطعنامه 
هاای اولیاه بعاد از المقدس و آزادسازی بخش اعظم م(ااان اشاغالی کاه در ماهبعد از عملیات بیت

  عاتاق باود، گمهاوری اساالمی ایاتان ب(اا باه دالیال و تهاگم ستاستی عتاق در اشغال ارتش بع

 مقاصدی از گمله موارد زیت تصمیم به ادامه گ(  در داال ااک عتاق گتفت: 

 ؛باقی ماندن بخشی از م(اان متزی و بعضی از ارتفاعات در اشغال عتاق .2

 ؛قتار داشتن آبادان و اتمشهت در دید و تیترس دشمن .3
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 ؛توسال صدامالجزایت 2365عدم پ یتش معاهده  .2

 ؛ک((ده بتای صلحنبود پیش(هاد مشخص و قانع .9

بت حن گمهوری اسالمی ایاتان در مشاخص کاتدن متجااوز و های به اواسته توگّهیبی .5

 ؛تعیین تکلیف غتامت گ(گی

 ؛ک((ده گ( ت(بیه متجاوز و آغاز .7

  ؛رهایی از وضعیت نه گ(  نه صلح .6

  ؛انهم(دشتافترسیدن به یک صلح پایدار و  .6

از بازسازی ارتش عتاق و ممانعت از تجاوز مجدد به گمهوری اسالمی ایاتان  گلوگیتی .3

  ؛به دلیل عدم اعتماد به رفتار صدام

 ؛متدم از رزم(دگانگانبه همهداشتن بتتتی نظامی ایتان در آن شتایال و حمایت  .22

 بتای رزم(دگان اسالم. نیاز به داشتن مواضع دفاعی م(اسب ومطمئن دراطوب دفاعی .22

سالمی ایتان با اتخاذ راهبتد تعقیب متجاوز که با تیسی به راهبتد امام امی(ای)ره  گمهوری ا

هاای   حاصل شاد، اقادام باه عملیات22:  2232مب(ی بت نبتد تا سقوب صدام و حزب بع  )بابایی، 

متعددی نمود و بتتتی نظامی اود را حتی در داال ااک عتاق همچ(ان حفظ و به وضوح ثابات 

 مشاهده کتد: 5و کتبالی  6توان در دو عملیات والفجت ها را میت این پیتوزیکتد. او  و عظم

آمده ازآن باا دساتهاای بههاا وموفقیتو پیتوزی 2279در بهمن ماه  6. درعملیات والفجت 2

روی به سمت ام القصت و قطع ارتباب عتاق با دریا و ت بیت م(ااان تصاتفی تصتف ب(در فاو و پیش

روز نبتد دالورانه، موازنه نظامی گ(ا  را  65ی س(گین و وحشت(اک عتاق بعد از هادر بتابت پاتک

هاا شاوک بسایار بزرگای بات حامیاان صادام و نظاام کامالً تحت تیثیت قاتار داد. آثاار ایان پیتوزی

المللی وارد کتد و ااتالل قابل توگهی را در تعادل ام(یتی، سیاسی و نظامی ذه(یت دنیا به وگود بین

روز از آغاز این عملیات، شورای ام(یت اقدام باه تصاویب و صادور  25ه اوری که بعد از آورد؛ ب

های ک(اد؛ نسابت باه اساتفاده از ساالحبار از لفظ م(ازعه استفاده میکتده، بتای اولین 563قطع(امه 

ل اساتا ک(د، البته بدون ای(که از عامل این مسائل نام ببتد و همچ(ین از تباادشیمیایی ابتاز تیسف می

ک(اد بت اگتای آن تیکیاد می 566ماه با صدور قطع(امه  6آورد و باز بعد از حدود حتف به میان می

  .2267)والیتی، 
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کاه  -از محور شلمچه و م(طقه شاتق بصاته 2275در نیمه دوم دی ماه  5عملیات کتبالی  .3

ساتحکامات دفااعی و گ شتن از اناواع مختلاف ا -شدکلید فتح بصته تلقی میو  محور مواصالتی
سیاسای ساختی را بات دشامن وارد و فشاار را به گهانیان ثابات عتاق، بتتتی بالم(ازعه نظامی ایتان 

س و ناامیدی در اردوی استکبار و عوامل آن مب(ی بت ای(که یو ی ایتان پیتوزی در این عملیات، کتد.
 کاامالً نمایاان شاد. لا ااکاام شاده اسات، رژیم بع ی صدام در مقابله با گمهوری اساالمی ایاتان ن

باا صادور قطع(اماه  تااشورای ام(یات را بات آن داشات  ،گتفته بعد از این عملیاتانجامهای چالش

در توگاه بیشاتتی دارد. لا ا  مهوری اساالمی ایاتانحن گ تبهای اواسته هگدید، نشان بدهد که ب
 .کتدرا تصویب و صادر  536قطع(امه  36/9/2277تاریخ 

هاای نظاامی ایاتان و در او  پیتوزی 536شود که صادور قطع(اماه حظه میبه این تتتیب مال
های گمهوری اسالمی ایاتان در آن فشارهای سیاسی بت رژیم بع ی عتاق صادر شد و عمده اواسته

توانست مب(ای م(اسبی بتای ااتمه گ(  واقع شاود. باه هماین دلیال، مورد توگه قتار گتفت و می
شاد، لی که بعاد از صادور، از ساوی گمهاوری اساالمی ایاتان رد میهای قببتاالف همه قطع(امه

نسبت به این قطع(امه به صتاحت موضعی اعالم نشد. این امت حاکی از آن است که ایان قطع(اماه از 
 تتین قطع(امااه تلقاای شااده اسااتسااوی مساائولین گمهااوری اسااالمی ایااتان نیااز بهتااتین و م(اسااب

  .2266)م(صوری الریجانی، 

توگه به ماهیت این قطع(امه و قدرت بتتت نظامی و سیاسی گمهوری اسالمی ایاتان  ب(ابتاین با

 حساب آورد. پیتوزی در گ(  به نوعیتوان آن را در زمان صدور آن، می

 895شرایط زمانی پذیرش قطعنامه 
های ناگواری بتای گمهاوری ، حاکی از تیثت و اااته536بازاوانی شتایال زمانی پ یتش قطع(امه 

می ایتان، رزم(دگان اسالم و به ویژه بتای امام امی(ای)ره  باود کاه آن بزرگاوار قباول آن را اسال

تت از زهت تلقی کتدند و بتای رضای ادا آن گتعاه را نوشایدند و در عاین حاال، پا یتش کش(ده

 قطع(امه را به مصلحت نظام گمهوری اسالمی ایتان تشخیص دادند )امام امی(ی)ره  .

ید شتایال زمانی و وضعیت حاکم بات دو کشاور درگیات در گ(ا  را دیاد و بت این اساس، با

بترسی کتد که چه عواملی باع  پ یتش این قطع(امه بتای گمهوری اسالمی ایتان شد و تلخی آن 

 در چه چیزی بوده است.
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 دست آورد. تالش ایتانها بهتوان پاسخ م(اسبی بتای این پتسشل ا با تشتیح و تبیین آن شتایال می

های به حن اود یع(ی محکوم شدن عتاق های نظامی بتای تضمین اواستهبه م(ظور کسب پیتوزی

ای و به ع(وان متجاوز و پتداات غتامت گ(گی به ایاتان و تحمیال آن باه عاتاق و حامیاان م(طقاه

ای آن و در دیگت سو، فعالیت گستتده و وسیع بتای گلوگیتی از پیتوزی سیاسای و قاااع فتام(طقه

، 77وری اسالمی ایتان بت پایه بتتتی نظامی در سال آاات گ(ا ، باه ویاژه از نیماه دوم ساال گمه

 توان بیان کتد:موازنه گ(  را به نفع عتاق تغییت دادکه دالیل و مصادین آن را به شتح زیت می

ای باات گمهااوری اسااالمی ایااتان وارد شااد و گانبااهگوناااگون و همااه ،فشااارهای ساا(گین. 2

الملل از عتاق در آستانه به نتیجاه رسایدن قاتار ین ساله استکبار گهانی و نظام بینهای چ(دحمایت

 راهبتدیهای سبک و س(گین، تجهیزات اوری که ارسال مستمت تجهیزات اعم از سالحبه ؛گتفت

های هاای غتبای در سااات ساالحپیشاتفته و مشاارکت دولت ف(ااوریو تسلیحات نظامی، انتقاال 

ی مالی فتاوان کشورهای حوزه الی، فارس به ویژه عتبستان و کویت باه هاکشتارگمعی و کمک

  2ای قتار داد که آمار گدول )هعتاق، ارتش رژیم بع ی را در حالت تبدیل شدن به قدرت فتام(طق

 تواند باشد.مصداقی بتای این امت می

از یاک  ، به نقلعوامل مع(وی و فته(گی دفاع مقدسپژوهشکده تحقیقات اسالمی در کتاب 

   بیان کتده است.9نشتیه اارگی، موازنه نظامی ایتان و عتاق را در سال پایانی گ(  گدول )
 

از توان نظامی رژیم بعثی عراق در آغاز تجاوز سراسری و در مرحله ای هآمار مقایس -3جدول 

 پایانی آن به همراه میزان تلفات آن رژیم در طول جنگ

 موجودی در پایان جنگ سال 5ه در خسارت وارد موجودی در آغاز جنگ 

 722 326 222 هواپیما

 235 32 62 هلی کوپتت

 7322 6272 2522 زرهی

 2322 375 322 توپخانه

 766222 922222 323222 پتس(ل زمی(ی

 لشکت 56 - لشکت 23 یگان )زمی(ی 

   255: 2262کارنامه نبتدهای زمی(ی،  ،حسن دری، متکز مطالعات گ( 
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 نه نظامی ایران و عراق در سال پایانیمواز –4جدول 

 عراق ایران 

 622222 755222 ارتش )نیتوی نظامی 

 6222 2252 تانک

 5722 722 توپخانه

 522 922 هواپیما

 322 222 بالگتد

 29 32 کشتی

 92: 2266زاده اکبتی و دیگتان، تقی
 

 گ(ا  ایاتان و عاتاقسیتی در هم در کتاب  ،ن دفاع مقدسااز محقق ،آقای محمد درودیان

نویسد: ارتش عتاق در سال ششم نظامی عتاق می ، ضمن تیکید بت قوت گتفتن توان آغاز تا پایان)

گاتدان ارتقاا  552گ( ، تعدادی لشکت به تعداد لشکتهای اود افزود و نیتوهای پیاده اود را باه 

 932ای، توپخاناهآالت تاو  5522نفتبات زرهای،  9522تانک،  5222داد و در پایان گ(  حدود 

موشک زمین باه زماین اساکاد در ااتیاار داشات )درودیاان،  222هواپیمای گ(گی و  632بالگتد، 

  .322و  226: 2267

و تحلیل توان قاوای  های و گاسوسی غتب در تجزیبتاورداری عتاق از ااالعات ماهواره. 3

تی مستبدانه صدام و بتداشتن اعمال رهب .نظامی ایتان، قدرت فتماندهی ارتش عتاق را افزایش داد

های ارتش، توان نیاتوی تسلیح ابقات مختلف متدم و قتار دادن آنها در سازمان هتگونه مقاومت،

 در صح(ه گ(  کامالً آمادگی پیدا کتده بود.گتفتن ابتکار  به دستو بتای  تدهانسانی آن را باال ب

 ،رسایدتهدیدک((ده باه نظات می تقویت شد و تهاگمات گدید آن بسیار کامالًارتش عتاق . 2

باتای گمهاوری اساالمی ایاتان هام امکاان انجاام عملیاات در ردیاف  2277ویژه ای(که در سال به

قبلی به وگاود نیاماده باود و باتای ارتاش صادام فتصات بازساازی های گستتده سالهای عملیات

یاتوی انساانی تاوازن م(اسبی فتاهم شده و با توسعه کمی و کیفی ارتش بع ی در بعد تجهیازات و ن

به اوری که همه م(اان و مواضعی که در اول چ(اد ساال  ه بود،نظامی به نفع عتاق تغییت پیدا کتد
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باه ارتاش  2276در ااک عتاق به تصتف ایتان درآمده بود، در عتض حادود ساه مااه اول ساال 

  .2266رضایی، ) دشعتاق واگ ار 

هاا؛ تشدید تحاتیم وارد شد. اسالمی ایتانمهوری گ ای بتهفشارهای س(گین و تهدیدک((د .9

نفتی به ااوری  درآمدهای ؛ به حداقل رسیدندن هتگونه معامله آزاد تجهیزات مورد نیازمسدود ش

سکوی نفتی سلمان و نصت در الی، فارس توساال ساه نااو گ(گای امتیکاا  33/22/76که در تاریخ 

شتایال حادی بتای بارگیتی نفت از    و323: 2232م(هدم شد )سازمان فته(گی و ه(تی شهتداری، 

میلیون بشکه در روز باه  7/2گزیته اارک و فتوش آن به وگود آمد به اوری که صدور نفت از 

های گیتیموضاع   و شدت یاافتن و عل(ای شادن299: 2232هزار رسید )متاد پیتی و شتبتی،  722

ه گمهاوری علی های مختلفاتیک در سطوح و حوزههای دیپلمهای عملی و تالشاصمانه و اقدام

کاه هتگوناه اوریبهگیتی نوعی اگماع گهانی علیه ایتان را نیاز فاتاهم آورد؛ اسالمی ایتان شکل

در افکاار عماومی موگاه گلاوه  گمهاوری اساالمی ایاتانعلیاه را  اقدام سیاسی، اقتصادی و نظامی

ه و حملاه ی ستدشت و حلبچنی، بمباران شیمیایکشتار حجا  ایتا توان بهاز آن گمله میداد که می

از ساوی  گوناه واکا(ش درااوریاشاره کتد که هیچموشکی امتیکا به هواپیمای مسافتبتی ایتان 

ک((اده باودن حماالت شادت تهدید  .2266هاشمی رفس(جانی، المللی به دنبال نداشت )ع بینمجام

ااتح »الساامتایی،  عتاق علیه ایتان به حدی رسیده بود که حتی ب(ابه گفتاه ستلشاکت عتاقای وفیان

  .263: 2232)السامتایی،  «حمله شیمیایی به شهت تهتان، پایتخت ایتان، نیز تهیه شده بود

کاه در او  بتتاتی  - 536در چ(ین شتایال و وضعیتی نظت گمعی نظام را به پ یتش قطع(اماه 

)ره  باا اباه اماام رسااندند[ رساانده و اماام امی(ای -گمهوری اسالمی ایتان به تصویب رسیده بود

المللی آن را پ یتفت و با اعالم آن، شتایال و اوضاع بین 36/9/76تصمیم قااع و ناگهانی در تاریخ 

دارانه استکباری، ایتان های شورای ام(یت و تحت تبلیغات گانبرا که به دلیل عدم پ یتش قطع(امه

 دست ایتان افتاد.عمل به کتدند، به نفع ایتان تغییت داد و بار دیگت ابتکارالب معتفی میرا گ( 

شود اگتچه گمهوری اسالمی ایتان در شاتایطی کاه موازناه باه نفاع با این توضیح معلوم می 

را پ یتفت، ولی با توگه به تصویب آن در شتایال کاامالً قاوت گمهاوری  536عتاق بود، قطع(امه 

تاوان ایان اقادام را نمی المللای باه نفاع ایاتان بعاد از پا یتش آن،اسالمی ایتان و تغییت شتایال بین

آمده بعد از پ یتش قطع(امه شکست بتای ایتان محسوب کتد. همچ(ان که حوادث و اتفاقات پیش
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نیز این مطلب را کامالً مورد تییید قتار داده است؛ به اوری که فتماندهان عالی گ(ا  عاتاق  536

 وقااع تلقاای کتدنااد هاام، بااه رغاام ابااتاز تیسااف، پاا یتش آن را از سااوی ایااتان عاقالنااه و بااه م

  .253: 2232)وودز و دیگتان، 

 895حوادث بعد از پذیرش قطعنامه 
گمهاور باه ای رسامی توساال رئیابعد از پ یتش قطع(امه از سوی ایتان که موافقت آن اای ناماه

دبیتکاال سااازمان ملاال متحااد اعااالم شااد و در حااالی کااه در مجااامع گهااانی بااتای ااتمااه گ(اا  

ود آمده بود، رژیم بع ی عتاق که کامالً غاافلگیت شاده باود و پا یتش های زیادی به وگامیدواری

گویاناه از گملاه دید، با اقادامات بهانهرا در آن شتایال کامالً به ضتر اهداف اود می 536قطع(امه 

های قطع(امه بود، شتوع باه کارشاک(ی در مکاتبه با دبیتکل و ارائه پیش(هادهایی که عمالً ناقض ب(د

گانبه کتد و بتای تهاگم ستاستی مجادد باه بیتکل سازمان بتای آغاز م اکتات سهمقابل دعوت د

یع(ی حدود ساه  22/9/2276چی(ی کتد و با آمادگی که قبالً فتاهم کتده بود، در تاریخ ایتان زمی(ه

روز بعد از پ یتش قطع(امه از سوی ایتان، تهاگم ستاستی مجددی را در ستاست متزهای مشاتتک 

مجدداً در گ(وب و نیز غتب از متزها عباور کاتد؛ ولای باا مقاومات دالوراناه ملات شتوع کتد و 

ای قاوی و وگودآماده روحیاهرو شد کاه باا شاتایال باه مسلمان و مجاهدت رزم(دگان اسالم روبه

هاای العاده پیدا کتده بودند و با حضور گستتده بسیجیان در گبهه کمبود گباتان شاده و یگانفوق

نشی(ی تا ساعت مجبور به عقب 39شده بودند. بدین تتتیب، نیتوهای بع ی بعد از  رزم کامالً تقویت

المللی شدند. همچ(ین حمله م بوحانه م(افقین که با حمایت ارتش صدام و ابن بتناماه های بینمتز

شده، از متز استوی گ شت(د و بعاد از عباور از قصات شایتین و ساتپل ذهااب، در ت(گاه بی(یپیش

 گیات شاادند، باا انجاام دادن عملیااات متصااد توساال رزم(اادگان اساالم باا شکسااتنچهاارزبت زمی

 مواگه شد.

آماده بعاد از پا یتش قطع(اماه شود اقدامات صدام و حاوادث پیشبه این تتتیب مالحظه می

هم که با هدف دستیابی به موضع بتتت در م اکتات از اتین اشغال کتدن م(ااقی از ساتزمین  536

تان از گمله اشغال مجدد اتمشهت انجام گتفت، کامالً با شکست مواگاه شاد. گمهوری اسالمی ای

  2266شکست شد )رضایی،  توان گفت که در دفاع مقدس، رژیم صدام دوبار متحملب(ابتاین می
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 و این اود حاکی از پیتوزی کامل گمهوری اسالمی ایتان در گ(  تحمیلی است.

مام امی(ی )ره  به ع(وان رهبات انقاالب اساالمی، متوری هتچ(دکوتاه بت بتای از بیانات ا.ت

ولی فقیه، فتمانده گ(  و پ یتنده این قطع(امه مبین این مسئله است که پ یتش این قطع(اماه ااود 

 شود:پیتوزی بوده است. بتای نمونه فتازهایی از این بیانات ارزشم(د ذکت می

 ود نیستیم.ما در گ(  بتای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکتد ا -

 ایم.ها از آن بهته گستهایم که در همه صح(ههت روز ما در گ(  بتکتی داشته -

 ایم.ما انقالبمان را در گ(  به گهان صادر نموده -

 ایم.اواران ک(ار زدهما در گ(  پتده از چهته تزویت گهان -

 ایم. ما در گ(  دوستان و دشم(انمان را ش(ااته -

 و ابت قدرت غتب و شتق را شکستیم. ما در گ(  ابهت د -

 های انقالب پتبار اسالمیمان را محکم کتدیم. ما در گ(  ریشه -

 دوستی را در نهاد یکایک متدم بارور کتدیم. ما در گ(  حا بتادری و وان -

ایم و نتیجاه فاتع آن باوده ایم که ماا باتای ادای تکلیاف گ(گیادهراستی مگت فتاموش کتده

  . 233: 32،2262داران، نقل از صحیفه نور، گلد است؟ )سپاه پاس

ک(د کاه گمهاوری اساالمی نگاهی گ را به دستاوردهای دفاع مقدس هم این امت را تییید می

 ایتان در این گ(  کامالً پیتوز بوده است و ای(که:

 رژیم بع ی عتاق به هیچ یک از اهداف اود از تهاگم ستاستی نتسید؛ .2

ای از کشور گمهاوری اساالمی جاوز پا گتفته شد و هیچ نقطهتمام م(اان اشغالی از مت .3

 ایتان در اشغال عتاق باقی نماند؛

الجزایت مجددا تییید شد و مب(ای متز آبی ایتان و عتاق در اروندرود  2365مفاد عهدنامه  .2

 قتار گتفت؛

ک((ده گ(  معتفی و عاتاق ملازم باه پتدااات رژیم بع ی عتاق به ع(وان متجاوز و آغاز .9

 امت گ(گی به ایتان شد؛غت

 المللی آن ت بیت شد؛استقالل گمهوری اسالمی ایتان حفظ و متزهای بین .5

 گمهوری اسالمی ایتان از موضع قدرت وارد م اکته شد. .7
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این نکته نیز باید گفته شود که با توگه به بیانات امام امی(ای )ره ، انتظاار ایشاان ااتماه گ(ا  باا 

ناماه و از آن بود، ولی با روش دیگتی یع(ی بتاساس یک توافنسقوب صدام و حزب بع  و باالتت 

نمود. البته باید همه بیانات امام امی(ی)ره  در قتارداد به پایان رسید و این امت بتای ایشان ناگوار می

تت گاتدد. عاالوه بات بیاناات این اصوص در ک(ار همدیگت نگتیسته شود تا واقعیت این امت روشان

که حاکی از پیتوزی گمهاوری اساالمی ایاتان در گ(ا  اسات،  536قطع(امه ایشان بتای پ یتش 

فتمایش آن بزرگوار درباره شتایال صلح هم مبین انتظار ایشان اسات کاه باا پا یتش ایان قطع(اماه 

اید معلوم نشود که شما هایی که کتدهگوید تا از اانه ما بیتون نتوید و تا گتمایتان می»عملی شد. 

اید گبتان نشود و حکم باه گباتان نشاود، صالح مع(ای ضترهایی که به ایتان زدهمجتم هستید و تا 

 «. 67: 27ندارد )صحیفه نور، گلد 

هم باز شاهد زناده و دلیال بسایار  27/26/2263فتازی از بیانات مقام معظم رهبتی در تاریخ  

مقادس ایاتاد  تواند باشد کاه در دیادار باا متولیاان فته(ا  و ه(ات دفااعمحکمی بت این مسئله می

 اند:فتموده

 شاتوع ما در این ماگتاى هشت ساله، یک پیتوزى مطلن به دست آوردیم. ما کاه گ(ا  را»

اواستیم بگیتیم، نتوانستیم، پا ناکام شادیم، قضایه نکتده بودیم که بگوییم فالن گا را مى

ک ماا را اواست بخشى از اااین نبود. قضیه این بود که دشم(ى به ما حمله کتده بود و مى

اش به ااک دنیا هم به او کمک کتدند، ما هم متدانه ایستادیم، ناکام شد و بی(ى همهبگیتد. 

 «مالیده شد و بتگشت. پیتوزى از این باالتت؟
 

 گیریبندی و نتیجهجمع
از ساوی شاورای ام(یات،  536بترسی و تحلیل شتایال سه مقطع زمانی یع(ی زمان صادور قطع(اماه 

توسال گمهوری اسالمی ایاتان کاه ب(اباه مصالحت انجاام  536پ یتش قطع(امه  محتوای آن و زمان

گتفت و حوادث بعد از پ یتش آن در تهاگم ستاستی دوبااره صادام باه ایاتان و دفااع شاجاعانه 

نشای(ی و گاتفتن هتگوناه ابتکاار عمال از رزم(دگان اسالم و وادار کتدن مجدد متجاوزان به عقب

گ ارد که گمهوری اسالمی ایتان گ(  تحمیلای عاتاق باقی نمیگونه تتدیدی دشمن، گای هیچ

علیه ایتان را با پیتوزی کامل به پایان بتده است و چ(انچه کالم امام امی(ی)ره  در پیامشاان حمال 
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بت شکست تلقی شود، م(طقی و م(طبان باا واقعیات نیسات. همچ(اان کاه ماتور بعضای از بیاناات و 

تا آات عمت شتیف ایشان هام  536ه زمانی بعد از پ یتش قطع(امه های امام امی(ی)ره  در فاصلپیام

 تواند دلیلی بت این مسئله باشد.می
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، گ(ا  ایاتان و عاتاق از نگااه مطبوعاات گهاان ؛ 2266پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقادس ) -6

 ، تهتان: انتشارات شکیب.6چا  اول،   

 ، قم: زمزم هدایت.2،   قیقات اسالمیپژوهشکده تح ؛ 2266زاده اکبتی، علی و دیگتان )تقی -6

)پایاان گ(ا  ، چاا  چهاارم،  5،   سیتی در گ(ا  ایاتان و عاتاق ؛ 2266درودیان، محمد) -3

 تهتان: متکز مطالعات و تحقیقات گ(  سپاه.

، )آغااز تاا پایاان ، تهاتان: متکاز 2،   سیتی در گ(  ایتان و عتاق ؛ 2267درودیان، محمد ) -22

 اه.مطالعات و تحقیقات گ(  سپ

  ، تهتان: سپیده احتار.5)االا راه(ما شماره  کارنامه نبتدهای زمی(ی ؛ 2262دری، حسن ) -22

تحلیلی بت گ(  تحمیلای عاتاق علیاه گمهاوری اساالمی  ؛ 2272دفتت حقوقی وزارت امور اارگه) -23

 ، چا  اول، تهتان: وزارت امور اارگه، دفتت حقوقی.2،   ایتان

، «های گ(  تحمیلای باا نگتشای بات پایاان گ(ا فتاز و نشیب» ؛ 2266رضایی، محسن ) -22

 .3، ش 3، سال فصل(امه مطهت

، روز نگار گامع ایتان پاا از انقاالب اساالمی ؛ 2232سازمان فته(گی و ه(تی شهتداری تهتان ) -29
 چا  نخست، تهتان: مسسسه نشت شهت.

تان: ، تتگماه عادنان قاارونی، چاا  ششام، تهاویتانی دروازه شتقی ؛ 2232السامتایی، وفین) -25
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 متکز اس(اد و تحقیقات دفاع مقدس )متکز مطالعات و تحقیقات گ(  .

های فتمانده معظم کل قاوا باا نگتشای بات مکتاب اندیشه ؛ 2232فت، محمدگواد و دیگتان )سبحانی  -27

 ، چا  اول، تهتان: انتشارات دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین)ع .دفاعی اسالم

کارناماه نبتدهاای  ؛ 2262سالمی، متکز مطالعات و تحقیقات گ(ا  )سپاه پاسداران انقالب ا -26

  ، تهتان: سپیده احتار.5)االا راه(ما شماره  زمی(ی

، تعقیاب متجااوزتاا ؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی، متکز مطالعات و تحقیقاات گ(ا  )بی  -26

 تهتان: سپیده احتار.

، تهاتان: دانشاکده تدریا دفاع مقادس های اولین دوره آموزشیادداشت ؛ 2266سوداگت، احمد ) -23
 شهید مطهتی.

، چا  اول، تهتان: انتشارات دانشگاه افساتی و متزهای ایتان ؛ 2232محمدحسی(ی، مسعود)  -32

 تتبیت پاسداری امام حسین)ع .

، ویتاسات آشا(ایی باا علاوم و معاارف دفااع مقادس ؛ 2232متاد پیتی، هادی و شتبتی، مجتبی ) -32
 دوم، تهتان: سمت.

، تهاتان: پژوهشاگاه علااوم و آشاا(ایی باا دفااع مقاادس ؛ 2266الریجاانی، اساماعیل) م(صاوری -33
 معارف دفاع مقدس.

)گفت و گو ، چا  اول، تهتان: نشت  هاها و مصلحتحقیقت ؛ 2266هاشمی رفس(جانی، اکبت ) -32
 نی.

: ، تهاتانتاریخ سیاسی گ(  تحمیلی عتاق علیه گمهوری اساالمی ایاتان ؛ 2267والیتی، علی اکبت ) -39
 دفتت نشت فته(  اسالمی. 

)مصااحبه باا  گ(  ایتان و عتاق از دیادگاه فتمانادهان صادام ؛ 2232وودز، کوین ام و دیگتان ) -35
 سپهبد رعد مجید رشید گمدانی ، تتگمه عبدالمجید حیدری، تهتان: نشت متز و بوم.




