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 ششم مهرماه 59 و تصويب اولين قطعنامه  شوراي امنيت 
در خصوص جنگ تحميلي

 سازماني جهاني كه بازوي ديپلماتيك صدام 
در جنگ با ايران بود

  غالمحسين بهبودي
اولين قطعنامه ش��وراي امنيت در خصوص 
جنگ تحميل��ي عراق بعثي علي��ه ايران، در 
شش��م مهرماه 1359 به تصويب رس��يد. در 
اي��ن قطعنامه ضم��ن اظه��ار نگراني عميق 
درباره وضعيت رو به گس��ترش جنگ ميان 
دو طرف، از ايران و عراق خواس��ته شده بود 
مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز و طبق 
اصول عدالت و حقوق بين الملل حل نمايند!  
قطعنامه 479 در حالي صادر  شد كه بعثي ها 
در 12 كيلومت��ري اهواز خيم��ه زده بودند. 
چندين هزار كيلومتر از خاك كشورمان را به 
اشغال درآورده و شهرهايي مثل قصرشيرين، 
بس��تان، مهران و... را تصرف كرده بودند، اما 
عجيب بود كه در اين  قطعنامه اش��اره اي به 
حفظ تماميت ارضي كش��ورها و بازگشت به 
مرزهاي بين المللي نشده بود. يكي از تلخ ترين 
زواياي تاريخ جنگ تحميلي، رفتار سازمان ها 
و مجامع بين المللي در خصوص تجاوز عراق 

بعثي به ايران است. 
مروري بر 11 قطعنامه اي كه در زمان جنگ 
تحميلي در شوراي امنيت به تصويب رسيد، 
)هش��ت قطعنامه نيز بعد از اتم��ام جنگ به 
تصويب رسيد( به خوبي نشان مي دهد اينها 
تا حد زيادي به ضرر نظام اسالمي بود و سعي 
داشت به عنوان بازوي بين المللي عراق بعثي 
در تجاوز آش��كارش به ايران اس��المي مورد 

استفاده قرار گيرد. 
به عنوان نمونه بع��د از قطعنامه 479 كه در 
شش يا هفتمين روز جنگ به تصويب رسيد و 
در آن به هيچ عنوان از عراق خواسته نشده بود 
مناطق اشغال ش��ده را پس بدهد، تا مدت ها 
شوراي امنيت سكوت كرد. انگار جنگ ايران و 
عراق را فراموش كرده بود. سپس در حالي كه 

ايران، بعثي ها را از بسياري متصرفاتش بيرون 
رانده و قصد داش��ت طي عمليات رمضان به 
خاك عراق ورود كند، ناگهان شوراي امنيت 
سكوت 21 ماهه خود را شكست و در تيرماه 
1361  قطعنامه ش��ماره 514 را به تصويب 
رس��اند. اين قطعنامه در 21 تي��ر ماه 1360 
مصادف با 12 ژوئيه )جوالي( 1981 تصويب 
شد. دو روز بعد نيز ايران عمليات رمضان را در 
جبهه جنوب با هدف تسلط بر بصره و استقرار 
در خط پدافندي ش��ط العرب )ب��ا اروندرود 
اشتباه نشود( در عمق خاك عراق آغاز كرد. 
در واقع شكستن روزه سكوت توسط شوراي 
امنيت به اين دليل انجام گرفته بود تا از ورود 
ايران به خاك عراق و احياناً شكس��ت صدام 

جلوگيري كند. 
عجيب اس��ت در اين قطعنامه ب��راي اولين 
ب��ار ش��وراي امني��ت از طرفي��ن خواس��ت 
به مرزه��اي بين المللي برگردن��د!  درحالي 
كه عراق از اكث��ر مناطق ايران بي��رون رانده 
شده بود، ش��وراي امنيت تازه به ياد مرزهاي 
بين الملل��ي و لزوم احترام به آنه��ا افتاده بود. 
در اين  قطعنامه  اش��اره ش��ده بود؛ خواهان 
آتش بس و خاتمه فوري تمامي عمليات هاي 
نظامي اس��ت؛ به عالوه خواهان عقب نشيني 
نيروها به مرزهاي ش��ناخته  شده بين المللي 
اس��ت و تصميم مي گيرد گروه��ي از ناظران 
سازمان ملل را براي تأييد، تحكيم و نظارت بر 
آتش بس و عقب نشيني ]نيروها[ اعزام دارد و 
از دبيركل درخواست مي كند گزارشي درباره 
ترتيبات الزم براي ]اجراي[ اين مقصود را به 
شوراي امنيت تسليم نمايد، مصراً مي خواهد 
كوشش هاي ميانجيگري به گونه اي هماهنگ 
از طريق دبيركل جهت دستيابي به يك راه حل 
جامع، عادالنه، شرافتمندانه كه قابل قبول از 
هر دو طرف باشد در مورد تمامي مسائل مهم بر 
اساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام 
به حاكميت، استقالل، تماميت ارضي و عدم 

مداخله در امور داخلي كشورها ادامه يابد... 
هرچند قطعنامه 514 جز بازگشت به مرزهاي 
بين المللي هيچ كدام از حقوق ملت و كشور 
ايران را در نظ��ر نمي گرفت، ام��ا اگر همين 
قطعنامه در روزهاي نخست شروع جنگ به 
تصويب مي رس��يد، احتمال داشت در تغيير 
سرنوشت جنگ دخيل باشد، اما همان طور كه 
اشاره شد، شوراي امنيت همواره در خدمت 
اه��داف قدرت هاي ب��زرگ در به شكس��ت 
كشيدن ايران اسالمي بود و هرگاه عراق بعثي 
را در خطر مي ديد، اقدام به صدور قطعنامه اي 
مي كرد تا هم��ان طور كه قدرت ه��ا به عراق 
تسليحات و اطالعات مي دادند، اين شورا نيز 

چون بازوي ديپلماتيك بعثي ها باشد. 
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88498481ارتباط با ما

جلوه هايي از همسرداري و عشق به خانواده در سبك زندگي شهدا

حضور كم  با درس هاي بسيار براي گفتن
   احمد محمدتبريزي

معم�والً پررنگ تري�ن تصوي�ري ك�ه م�ا از 
فرماندهان و رزمندگان دف�اع مقدس داريم، 
مربوط ب�ه حضورش�ان در مناط�ق عملياتي 
اس�ت. صورت هاي آفتاب س�وخته و خسته، 
لباس ه�اي خاك�ي و بيس�يم و اس�لحه در 
دست ش�ان را ديده ايم و كمتر فرصتي پيش 
آمده تا از زندگي شان در كنار خانواده صحبتي 
به ميان  آيد. آغاز يك جنگ سخت هشت ساله 
كمتر فرصت حضور در خانه را به آنها مي داد، 
ولي اين مردان ب�زرگ در همان فرصت كوتاه 
حضورشان، چنان فضاي خانه شان را غرق در 
عشق و محبت مي كردند كه گويي سختي هاي 
جنگ را به چشم نديده و داغ هايش را در دل 
ندارن�د. فرمانده�ان همانطور ك�ه در ميدان 
جنگ دقيق و جدي بودند، در خانه همسري 
مهربان، خوشرو و سرش�ار از عشق و محبت 
بودن�د. آنه�ا مراق�ب س�احت هاي مختلف 
زندگي شان بودند و اجازه نمي دادند تداخلي 
در وظايف شان به وجود بيايد و رعايت و دقت 
در همي�ن ريزه كاري ه�ا از اي�ن فرماندهان، 
الگوهايي بزرگ براي نس�ل هاي بعد ساخته 
اس�ت. چنانچه با مختصر توجهي به س�بك 
زندگي شان، مي تواند رمز و رموز همسرداري 
را به ما بياموزد. حضوري كه شايد كوتاه و كم 
بود ولي درس ه�اي زيادي ب�راي گفتن دارد.

   خواستگاري با لباس خاكي
شهيد حاج محمدابراهيم همت نام بزرگي است 
كه وجودش براي هر ملتي مايه افتخار و مباهات 
است. يك فرمانده شجاع كه در كنار مهارت هاي 
نظامي و هوش مديريتي، در زمينه هاي اخالقي و 
رفتاري نيز سرآمد بود. نام شهيد همت با بسياري 
از عمليات ه��اي بزرگ تاريخ دف��اع مقدس گره 
خورده اس��ت و هر جا حضور او را شاهد هستيم، 

ردي از بزرگي و مردانگي نيز مي بينيم. 
در جبهه ها رزمن��دگان با عش��قي بي حد و مرز 
فرمانده شان را دوست داشتند. تصاوير حلقه زدن 
رزمندگان در كنار حاج ابراهيم، دل هر بيننده اي را 
مي برد. او نيز عاشق نيروهايش بود و همواره جلوتر 
از آنها حركت مي كرد و مراقب شان بود. وجود حاج 

ابراهيم همت پر از عشق و محبت بود. 
او در خانه هم يك مرد خانواده عيار بود. هر كاري 
مي كرد تا ابعاد معنوي زندگي اش كمرنگ نشود و 
تمام تالشش رضايت همسرش بود. با وجود مشغله 
بسيار و مسئوليت سنگيني كه بر دوش داشت، 
باز هنگامي كه در خانه بود، تمام وقت و توانش را 
براي خانواده مي گذاشت و اجازه نمي داد كارها و 
دغدغه هاي جبهه، او را از وظايفش در خانه غافل 
كند. حاج ابراهيم از هم��ان روز كه با آمبوالنس 
و لباس خاكي و خونين به خواس��تگاري همسر 
آينده اش رفت، نشان داد با خيلي ها تفاوت دارد. او 
از جنس انسان هايي بود كه تجمالت و تشريفات 
را به هيچ مي انگاش��ت و جايش بر كيفيت عشق 
و دوست داشتن در زندگي توجه مي كرد. حتي 
زماني كه مي خواس��ت حلق��ه ازدواج بخرد، اين 
موضوع را به خوبي نشان داد. براي خودش انگشتر 

عقيق خريد و چيز ديگري نخواست. 
   انگشتر عقيق

اين كار حاج ابراهيم پدر همسرش را دلخور كرد و 
او بعد از خريد انگشتر عقيق به حاج ابراهيم چنين 
گفت: »شما اول برويد يك حلقه آبرودار بخريد 
بياوريد؛ بع��د بياييد با هم صحب��ت مي كنيم.« 
ابراهيم هم پاس��خ داد: »همين انگشتر عقيق، از 
سر من هم زياد اس��ت آقاي بديهيان. شما فقط 
دعا كنيد م��ن بتوانم در زندگي مش��تركم، حق 
همين انگش��تر را هم درس��ت ادا كنم. بقيه اش 

ديگر بسته به كرم شماست و مصلحت خدا. خدا 
خودش كريم اس��ت.« اولين روزهاي جنگ بود 
و شرايط سخت و مسئوليت حاج ابراهيم بسيار 
س��نگين. خانه و زندگ��ي اش را به دزف��ول برده 
بود و همس��رش در اين راه همراهي اش مي كرد. 
زندگي اش در نگاه اول س��خت به نظر مي رسيد 
ولي در عم��ق و باطنش آرام��ش حكمفرما بود. 
همس��رش زندگي اش با ش��هيد همت را چنين 
توصيف مي كرد: »ما در دزفول زندگي سختي را 
مي گذرانديم. با اين حال مهرباني و عطوفت، نظم 
و انضباط در كارها، تميزي و مرتب بودن، ايمان 
سرش��ار و روح بلند و متواضع حاجي، فضاي آن 
زندگي كوچك و بدون امكانات را گرم و صميمي 
مي كرد. به همين سبب از ماندن خود در دزفول 

بسيار خوشحال و راضي بودم.«
همسر شهيد همت درباره حضور شهيد در خانه 
توضي��ح مي دهد: »وقت��ي به خان��ه مي آمد، من 
ديگر حق نداشتم كار كنم، بچه را عوض مي كرد، 
شير برايش درست مي كرد، سفره را مي انداخت و 
جمع مي كرد، پا به پاي من مي نشست لباس ها را 
مي شس��ت، پهن مي كرد، خشك مي كرد و جمع 
مي كرد. يك بار هم به  من گفت من زودتر از جنگ 
تمام مي شوم وگرنه بعد از جنگ به تو نشان مي دادم 

تمام اين روزها را چطور جبران مي كنم.«
   رعايت ادب شهيد كريمي 

شهيد عباس كريمي از رزمندگان و فرماندهان 
لشكر 27 محمدرس��ول اهلل)ص( بود. در صورت 
و صدايش جز صفا و صميميت چيز ديگري ديده 
نمي ش��د. حضورش در جمع رزمن��دگان باعث 
تقويت روحيه  و باال رفتن اعتماد به نفس ش��ان 
مي ش��د. فرمانده اي كه با احس��اس مسئوليت 
بسياري نيروهايش را هدايت مي كرد و هر كاري 

كه از دستش برمي آمد برايشان انجام مي داد. 
زندگي شهيد كريمي يك وجه ديگري هم داشت 
و آن زندگي اش در كنار خانواده و همسرش بود. 
همانند بسياري از فرماندهان دوران دفاع مقدس، 
عمر زندگي مشتركش زياد نبود ولي همان زمان 
كم از كيفيت باالي��ي برخوردار ب��ود و مي توان 
مدت ها درباره ويژگي هاي رفتاري شهيد در خانه 
صحبت كرد. ش��هيد كريمي پس از مجروحيت 
در عمليات فتح المبي��ن در مهر س��ال 1361، 
تصميم ب��ه ازدواج مي گيرد و تش��كيل خانواده 
مي ده��د. پس از فراهم ش��دن مقدم��ات اوليه، 
با عصايي در دس��ت در جوار مزار ش��هدا مراسم 

عقدش را در نهايت سادگي برگزار مي كند. براي 
او تشكيل خانواده مهم تر از تشريفات مرسوم بود 
و شهيد براي بهتر شدن كيفيت زندگي اش نهايت 
تالشش را مي كرد. همسر ش��هيد درباره اخالق 
و رفتار حاج عباس در خان��ه مي گويد: »از رفتار، 
نشست و برخاست و نيز صحبت ها و برخوردهاي 
شهيد احس��اس عجيبي به انسان دست مي داد. 
هنگامي كه من با ايشان روبه رو مي شدم بي اختيار 
خود را ملزم به رعاي��ت ادب و احترام در مقابل او 
مي ديدم.« يا در خاطره ديگري ادب ش��وهرش 
را اينگونه بازگو مي كند: »هميشه عادت داشت 
وقتي وارد اتاق مي ش��دم بلند مي شد و به قامت 
مي ايستاد. يك روز وقتي وارد شدم روي زانوهايش 
ايستاد، ترسيدم گفتم عباس چيزي شده؟ خنديد 

و گفت نه ش��ما بدعادت ش��ده ايد. من هميشه 
جلوي ت��و بلند مي ش��وم امروز خس��ته ام به زانو 
ايس��تادم. اصرار كردم بگويد چه ناراحتي دارد. 
بعد از اصرار زياد گفت چند روزي بود كه پاهايم را 
از پوتين درنياورده بودم انگشتان پاهايم پوسيده 
است نمي توانم روي پاهايم بايستم.« شهيد عباس 
كريمي، دو سال پس از ازدواج، در جريان عمليات 

بدر در سال 1363 به شهادت رسيد. 
   قلب مهربان چمران

دكتر مصطف��ي چمران درياي عش��ق و محبت 
بود. هيچ گاه وجودش از عش��ق ب��ه آدم ها خالي 
نمي ش��د و در هر قدمي كه برمي داشت هدفش 
رضايت خالق و مخلوق بود. شهيد چمران در عين 
بزرگي و هيبت، روحيه اي بس��يار لطيف و قلبي 
مهربان داشت. او همين روحيه را در لحظه لحظه 
زندگي اش همراه خودش داشت و افراد پيرامونش 

را از اين درياي عشق سيراب مي كرد. 
وقتي ش��هيد چمران تصميم به ازدواج با همسر 
لبناني اش غاده گرفت، مهريه همس��رش را قرآن 
كريم و تعهد داماد كه عروس را در راه تكامل و اهل 
بيت )ع( و اسالم هدايت كند، در نظر گرفت. زندگي 
با مردي چون مصطفي چمران، به خاطر س��بك 
زندگي چريكي اش س��ختي هاي خاص خودش 
را داشت. ش��هيد چمران هيچ دلبستگي دنيوي 
نداشت و تمام دنيايش را در جهاد و مبارزه خالصه 
كرده بود. او مش��كالت اين زندگي را مي دانست 
و س��عي مي كرد با محب��ت و مهربان��ي تمام اين 
سختي ها را جبران كند. همس��رش غاده نيز در 
طول دوران مبارزه، همراه و همپاي شوهرش بود و 

از چيزي گله اي نداشت. با اين حال شهيد چمران 
تمام تالش��ش را براي رضايت همسرش مي كرد. 
مادر همسرش با اين ش��هيد بزرگوار شرط كرده 
بود دخت��رش وقتي از خواب بلند مي ش��ود، بايد 
كسي ليوان شير و قهوه جلويش بگذارد و خالصه 
زندگي با چنين دختري برايتان س��خت اس��ت. 
شهيد چمران تا لحظه ش��هادت، بااينكه خودش 
قهوه نمي خورد، ولي هميشه براي همسرش قهوه 
درست مي كرد. همسرش به او مي گفت براي چه 
اين كار را مي كنى، راضي به زحمت تو نيس��تم! و 
شهيد چمران پاسخ مي داد من به مادرت قول دادم 

كه اين كارها را براي شما انجام دهم.«
   ظرف شستن شهيد زين الدين

ش��هيد مهدي زين الدين، فرمانده رش��يد لشكر 
علي بن ابيطال��ب)ع( از م��ردان ني��ك و بزرگ 
روزگار بود. صفاي باطن و درست كرداري شهيد 
زين الدي��ن در جمع نيروهاي لش��كر زبانزد بود. 
كس��ي نبود از او خرده اي بر دل داشته باشد و آقا 
مهدي هم بسيار مراقب برخوردش با نيروها بود. 
از نيروها و دوستان ش��هيد هيچ گاه كسي نديد 
نيرويي را طرد كند. جاذبه عجيبي داش��ت و در 

ساختن افراد خارق العاده عمل مي كرد. 
زندگي شهيد زين الدين در خانه و كنار خانواده نيز 
همين گونه خوب و باكيفيت بود. شهيد زين الدين 
در آبان 1363 در اوج جواني به ش��هادت رسيد. 
زندگي مشتركش خيلي طوالني نبود ولي همان 
مدت كوتاه ني��ز حرف هاي زي��ادي براي گفتن 
دارد. همس��ر ش��هيد زين الدين درب��اره اهتمام 
اين ش��هيد به ياري دادن همس��ر در امور منزل 
مي گويد: »ظرف هاي شام معموالً دو تا بشقاب و 
يك ليوان بود و يك قابلمه. وقتي مي رفتم آنها را 
بشويم، مي ديدم همان جا در آشپزخانه ايستاده، 
به من مي گفت انتخاب كن، يا بشور يا آب بكش. 
به او مي گفتم مگر چقدر ظرف است؟ در جواب 
مي گفت هر چه هست، با هم مي شوييم. يك روز 
خانواده مهدي همه منزل ما مهمان بودند. با پدر، 
مادر، خواهر و برادر مهدي همه با هم س��ر سفره 
نشسته بوديم. من بلند شدم و رفتم از آشپزخانه 
چيزي بياورم. وقتي آمدم، ديدم همه تقريباً نصف 
غذايشان را خورده اند، ولي مهدي دست به غذايش 

نزده تا من برگردم.« 
همسر ديگر شهدا نيز خاطراتي از رفتار خوش و 
نيكوی شوهران شان در خانه دارند. آدم هايي كه 
در كنار تمام خستگي ها و دغدغه هايشان در آن 
روزها، وظايف شان را فراموش نمي كردند و سعي 
مي كردند بهترين همسر و پدر براي خانواده شان 
باشند. همسر شهيد محمدرضا دستواره درباره 
رفتار ش��هيد در خانه مي گوي��د: »وقتي به خانه 
مي رسيد گويي جنگ را مي گذاشت پشت در و 
مي آمد داخل. ديگر ي��ك رزمنده نبود بلكه يك 
همسر خوب بود براي من و يك پدر خوب براي 
مهدي. به محض ورود آستين باال مي زد و پا به پاي 
من در آشپزخانه كار مي كرد، غذا مي پخت، ظرف 
مي شس��ت، حتي لباس هايش را نمي گذاش��ت 

من بشويم.«
شهدا در جنبه هاي مختلف زندگي شان نگاهي 
عميق و حساس به مسائل داشتند و بسيار مراقب 
شئون مختلف زندگي شان بودند. آنها نشان دادند 
عشق به زندگي در كنار ايمان و تقوا چه تركيب 
ماندگاري براي زندگي انسان ها مي شود. شهداي 
مدافع حرم با تأسي از شهداي دفاع مقدس،  همان 
سبك و سياق را در زندگي ش��ان ادامه دادند و با 
نگاهي به زندگي شان مي توان جلوه هاي زيباي 
همسرداري و عشق و محبت به خانواده را مشاهده 
كرد. س��بك زندگي ش��هدا گنجي تمام نشدني 
است كه در تمام برهه ها به ياري مان خواهد آمد و 

گره گشاي زندگي مان خواهد بود. 

ح�اج ابراهي�م از هم�ان روز كه 
ب�ا آمبوالن�س و لب�اس خاكي و 
خونين به خواس�تگاري همس�ر 
آين�ده اش رف�ت، نش�ان داد ب�ا 
خيلي ها تف�اوت دارد. او از جنس 
انس�ان هايي بود ك�ه تجمالت و 
تشريفات را به هيچ مي انگاشت و 
جايش بر كيفيت عشق و دوست 
داش�تن در زندگي توجه مي كرد

قطعنام�ه 479 در حالي صادر 
 شد كه بعثي ها در 12 كيلومتري 
اهواز خيمه زده بودند. چندين 
هزار كيلومتر از خاك كشورمان 
را به اشغال درآورده و شهرهايي 
مثل قصرشيرين، بستان، مهران 
و... را تص�رف ك�رده بودند، اما 
عجيب بود كه در اين  قطعنامه 
اش�اره اي ب�ه حف�ظ تمامي�ت 
ارضي كش�ورها و بازگش�ت به 
مرزهاي بين المللي نش�ده بود
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