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 29تیر  1366سالروز تصویب قطعنامه  598از سوی شورای امنیت سازمان ملل

خاطره

شرایط متضاد در یک سال پایانی جنگ
علیرضا محمدی
قطعنامه  598در  29تیرماه  1366از سوی
ش�ورای امنیت س�ازمان ملل به تصویب
رس�ید اما ی�ک س�ال بع�د در  27تیرماه
 1367توسط ایران پذیرفته شد .طی این
یک س�ال ،اتفاقهای بس�یاری در صحنه
سیاسی و همینطور میدان نبرد رخ داد که
باعث پذیرش قطعنامه از سوی ایران شد.
مسائل سیاسی آنقدر پیچیده و گسترده
هستند که پرداختن به آنها مجال بسیاری
میطلبد.دراینفرصتسعیکردیمنگاهی
به اتفاقهایی بیندازیم که در حد فاصل تیر
سال 66تا تیر سال 67در جبهههای جنگ
رخ داده بود.

تیر س�ال  66ای�ران در موضع قدرت
قطعنام�ه  598را نپذیرفت .اس�فند
همین س�ال نیز در عملیات والفجر10
س�ه ش�هر و  70روس�تای ع�راق را
در استان س�لیمانیه به وس�عت هزار
کیلومتر مربع تصرف کرد؛ بیش از هر
عملیات برونمرزی دیگر .در این زمان
به نظر میرس�ید ایران در اوج قدرت
خود قرار دارد ،اما واقعیتهای پش�ت
پردهازچیزهایدیگریحکایتمیکرد

متصرفات ایران تا تیر66
تیرماه  1366وقتی که شورای امنیت قطعنامه
 598را به تصویب رساند ،ایران در گوشه و کنار
خاک عراق ،مناطقی را به تصرف خود درآورده
بود .اگر بخواهیم به مهمترین این مناطق اشاره
کنیم ،باید کمی به عقبت��ر برگردیم .یعنی به
پاییز س��ال  61و عملیات محرم که در ش��مال
خوزستان و جنوب ایالم انجام گرفت .مشخصاً
منطقه ش��رهانی پذیرای رزمندگانی بود که در
آبان ماه  1361عالوه بر آزادسازی  700کیلومتر
از خاک کشورمان 300 ،کیلومتر از خاک عراق را
نیز به تصرف خود درآوردند.
عملیات مح��رم پ��س از ناکام��ی در عملیات
رمضان ،توانس��ت تا اندازهای کفه ت��رازو را به
سمت نیروهای ایرانی س��نگینتر کند .پس از
آن تا زمس��تان س��ال ،62ورود موفقی از سوی
رزمندگان به خاک عراق صورت نگرفت .نهایتاً
در اسفند  62عملیات خونین خیبر میرفت تا
ایران را به ساحل دجله برساند و جاده العماره –
بصره را قطع کند .اما با مقاومت نیروهای دشمن،
ایران به تص��رف دو جزی��ره مصنوعی مجنون
شمالی و جنوبی بسنده کرد .وسعت این جزیره
مجنون چیزی در حدود پنج الی شش کیلومتر
عرض و  16یا  17کیلومتر طول بود .مجنون به
لحاظ وسعت اهمیت زیادی نداشت ،اما موقعیت
اس��تراتژیک آن در جبهه جنوبی و همین طور
ذخایر نفت و گازی که در آنجا وجود داش��ت،
باعث شده بود این جزیره مصنوعی و کوچک،
برای دو طرف آنقدر اهمیت داش��ته باش��د که
عراق بزرگترین بمباران شیمیایی خود تا آن
لحظه جنگ را انجام بدهد و ایران نیز با شهدای
بسیار آن دو را حفظ کند.
مجنون استراتژیک
تا اینجای کار ،دو منطقه کوچک از خاک عراق به
اشغال ایران درآمده بود .مناطق متصرفی ایران
در عملیات محرم ،از لحاظ استراتژیکی آن قدرها
برای عراق اهمیت نداش��ت .اما اشغال مجنون
توس��ط ایران ،خطر نفوذ مجدد ایران از منطقه
هور و قطع ج��اده حیاتی العم��اره – بصره را به
صدام یادآوری میکرد .چنانچه در زمستان سال
 ،63ایران بار دیگر از همین دو جزیره به عنوان
جای پایی استفاده کرد تا خود را به ساحل دجله
برساند .هرچند عملیات بدر نیز ناموفق بود ،اما
لزوم بازپسگیری مجن��ون از ایرانیها را برای
عراقیها گوشزد میکرد.
پس از ناکام��ی در عملیات بدر که اس��فندماه
 1363انجام گرف��ت ،یک عملی��ات عجیب و
پیچیده توانست اوضاع جنگ را برای بعثیها به
مراتب ترسناک کند .عبور ایران از اروندرود در
بهمن ماه  ،1364منجر به تصرف شهر فاو و در
کل 700کیلومتر از خاک دشمن شد .این بار نیز

وسعت منطقه اشغالی زیاد نبود .اما شبهجزیره فاو
که چون دماغهای از خاک عراق فاصله میگرفت و
به دل خلیج فارس فرو میرفت ،امکان دستیابی
این کشور به آبهای آزاد را فراهم میساخت .اما با
اشغال شهر و شبهجزیره فاو ،ارتباط عراق با خلیج
فارس قط ع میش��د .لذا  70روز تمام تانکهای
دشمن تلفات دادند تا ایران را از این شبهجزیره
بیرون سازند که موفق نبودند.
تا اینجای کار ،جزیره شمالی و جنوبی مجنون
(میتوان این دو جزیره را یکی حس��اب کرد) و
ش��بهجزیره فاو ،دو نقطه استراتژیکی بودند که
ایران از عراق گرفته بود .فاو آنقدر برای بعثیها
اهمیت داش��ت که در بهار سال  65سعی کرد با
اشغال مجدد شهر مهران ،روحیه از دست رفته
سربازانش را برگرداند و با تبلیغات بسیار ،اشغال
مهران را مقابل تصرف فاو توس��ط ایرانیها قرار
دهد .مهران در تیرماه همان سال 65با فرمان امام
آزاد شد .سپس در دی ماه  ،65ایران بزرگترین
عملیات برونمرزی خود را با نام کربالی 5انجام
داد .در این عملیات ،موانع عظیم دشمن در شرق
بصره و منطقه پنج ضلعی در هم شکسته شد و
ایران نیمی از راه بصره را پیمود.
قطعنامه 598
پس از عملیات کربالی 5بود که دو بلوک شرق
و غرب ،مجددا ً روی مسئله جنگ ایران و عراق با
هم به توافق رسیدند .این بار آنها سعی کردند به
هر طریق ممکن ،ای��ران را از ادامه جنگ برحذر
دارند؛ لذا تصویب قطعنامه  598در تیرماه 1366
یکی از اثرات پیش��روی ایران در شرق بصره به
شمار میرود.
در قطعنامه  598بسیاری از شروط ایران مورد
تأیید قرار گرفته بود .مس��ئله اس��رای جنگی و

مشخص ش��دن وضعیت آنها که همواره مورد
تأکید ایران بود ،در این قطعنامه لحاظ شده بود.
همچنین مسئله تعیین متجاوز و متعاقباً تنبیه
او و پرداخت خسارت به کش��ور قربانی تجاوز از
دیگر بندهای این قطعنامه بود که منجر شد ایران
برخالف دیگر قطعنامههای شورای امنیت ،آن را
رد نکند .اما موضوعی که باعث شد کشورمان این
قطعنامه را در حالت نه رد و نه پذیرش قرار دهد،
درج بند اتمام جنگ پیش از تعیین متجاوز بود.
ایران عنوان میکرد که ابتدا باید متجاوز تعیین و
سپس آتش بس برقرار شود.
در ی��ک نگاه کلی ،ت��ا زمان تصوی��ب قطعنامه
 ،598ایران در عملیاتهایی چون محرم ،مسلم
بن عقیل ،والفجر 4و ...مناطق��ی از خاک عراق
در جبهه میانی را به تصرف خ��ود درآورده بود.
همچنین در عملیات خیبر ،والفجر 8و کربالی5
نیز نقاط اس��تراتژیکی را در جبه��ه فوقالعاده
حساس جنوب به اش��غال درآورده بود .وسعت
مناطق اشغالی در جبهه جنوب هرچند زیاد نبود،
اما برای دو طرف اهمیت بسیاری داشت.
تغییر موازنه در جبههها
سال  66ایران در موضع قدرت از پذیرش صریح
قطعنامه  598سر باز زد .اسفند ماه همین سال
نیز در جبهه غرب ،عملیات ب��زرگ والفجر10
انجام گرفت که باعث تصرف سه شهر و  70روستا
در استان سلیمانیه عراق ش��د .وسعت منطقه
تصرف ش��ده در عملیات والفجر 10حدود هزار
کیلومتر مربع بود .بیش از هر عملیات برونمرزی
دیگر .در این زمان به نظر میرسید که ایران در

اوج قدرت خود قرار دارد .اما واقعیتهای پشت
پرده از چیزهای دیگری حکایت میکرد.
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه ،بعدها اعالم
کرد که زمان انجام عملیات والفجر 10فرماندهان
ایرانی به خوبی میدانستند که ارتش عراق در پی
دست و دلبازی ابرقدرتها در فروش تسلیحات
پیشرفته ،قدرت بس��یاری یافته است؛ لذا انجام
عملیات والفجر 10در یک منطقه نه چندان مهم
و استراتژیک تنها به جهت سرگرم کردن دشمن
و کشاندن او به شمال جبههها بود تا توجهش از
مناطق استراتژیک جبهه جنوبی منحرف شود.
از سوی دیگر ،صدام نیز پیش از اتمام سال 1366
در گفتوگو با یک روزنامه کویتی ،اظهار داشته
بود که ایران در این گوشه و آن گوشه ،مناطقی
از کشورش را اشغال کرده است .اما به زودی آنها
را وادار میکند که در خاک خودشان اتمام جنگ
را بپذیرند.
آغاز سال 67
با آغاز س��ال  ،1367آنچه فرماندهان از آن بیم
داشتند ،در صحنه عمل خود را نشان داد .عراق
در یک حرکت زیرکانه ،شکست در جبهه غرب
(عملی��ات والفج��ر )10را پذیرفت و ب��ا انتقال
نیروهای زبده گارد ریاست جمهوری و لشکرهای
زرهی به جبهه جنوب ،توجه خود را به شبهجزیره
ف��او متمرکز ک��رد .آن روزها از س��طح فرمانده
گروهان به باال ،گزارشه��ای نگرانکنندهای از
تجمیع نیروهای دش��من مقابل خط پدافندی
شبهجزیره فاو به فرماندهان ردههای باالتر اعال م
میشد .اما مشخص نبود چرا فرماندهان به تقویت

با آغاز سال ،1367آنچه فرماندهان از
آن بیم داشتند ،در صحنه عمل خود را
نشانداد.عراقدریکحرکتزیرکانه،
شکس�ت در جبهه غ�رب (عملیات
والفج�ر )10را پذیرف�ت و ب�ا انتق�ال
نیروهای زبده گارد ریاست جمهوری و
لشکرهایزرهیبهجبههجنوب،توجه
خودرارویشبهجزیرهفاومتمرکزکرد

خاطراتی از روزهای پایانی جنگ تحمیلی
در گفتوگوی «جوان» با یک راوی دفاع مقدس

رزمنده باید با گلولههای
شمارشی میجنگید!

خط پدافندی فاو اقدام نکردند.
نهایتاً در آخری��ن روزهای فروردین س��ال ،67
چند لشکر زرهی دشمن در پناه بمباران شدید
شیمیایی ،ظرف  36ساعت مدافعان فاو را پس
زدند و این جزیره را پس از حدود  14ماه ،مجددا ً
پس گرفتند .با اشغال دوباره فاو توسط عراقیها،
یکی از برگهای برنده مهم ایران از دست رفت.
سپس عراق اعالم کرد که هدف بعدی او ،بازپس
گرفتن متصرفاًت ایران در منطقه شلمچه و شرق
بصره اس��ت .چهارم خردادماه  ،1367این وعده
دشمن محقق شد .خط تقویت شده شلمچه در
کمتر از هشت ساعت سقوط کرد .منطقهای که
طی حدود  70روز از دشمن گرفته و حفظ شده
بود ،حاال ظرف حدود هفت ساعت سقوط کرد تا
دومین برگ برنده ایران از دست برود.
درس��ت یک ماه بعد ،در چهارم تیرماه ،1367
ارتش بعث به جزایر مجنون حمله کرد و در یک
نبرد سخت و خونین ،این جزیره را نیز از ایرانیها
پس گرفت .سردار شهید علی هاشمی ،فرمانده
سپاه ششم امام صادق(ع) در این واقعه به شهادت
رسید و پیکر پاکش تا سالها پس از اتمام دفاع
مقدس در مجنون ماند.
پذیرش قطعنامه
تا روزهای ابتدایی تیرماه  1367ایران مهمترین
متصرفات خ��ود در جبهه مهم و اس��تراتژیک
جنوب را از دس��ت داده ب��ود .همچنین در پی
فشار سنگین دشمن در جنوب ،ایران داوطلبانه
نیروهایش در استان سلیمانیه عراق را فراخواند
تا مجددا ً آنها را برای پدافند در برابر لشکرهای
زرهی دش��من که گویی تانکهای پیش��رفته
 t72ش��ان تمامی نداش��تند ،به جبهه جنوب
اعزام کند .همان اتفاقهای تلخی که در عرصه
سیاسی رخ داد و مجال پرداختن به آنها نیست،
کار را به جایی رسانده بود که در  22تیرماه ،67
یگانهای زرهی دشمن با عبور از تنگه ابوقریب،
میخواستند مجددا ً نقاط حساس خوزستان را
به اشغال خود درآورند و چه بسا کار جنگ را به
روزهای آغازین آن برگردانند .هرچند با مقاومت
رزمندگان ،عراق در پیشروی به داخل کشورمان
موفقیتی به دست نیاورد ،اما مجموع اتفاقهایی
که در میدان نبرد رخ داده بود ،در کنار نامهها و
اخباری که در صحنه سیاس��ی به حضرت امام
داد ه میشد ،باعث ش��د تا ایشان روز  25تیرماه
 1367ب��ا پذی��رش قطعنامه موافق��ت کنند و
سپس این موضوع در  27تیرماه به صورت علنی
به اطالع ملت ایران رس��ید .جن��گ در آخرین
روزهای تیر  67روی کاغذ به اتمام رسیده بود.
اما تنها چند روز بعد ،ارتش بعث عراق مجددا ً به
خاک کشورمان حمله کرد و با شکستش در این
عمل ناجوانمردانه ،ایران با سربلندی جنگ را در
صحنه نبرد به اتمام رساند.

غالمحسین بهبودی
عبدالمحمود محم�ودی از رزمندگان و
راویان دفاع مقدس است که اولین اعزام
او به جبههه�ای دفاع مق�دس مصادف
با آخری�ن ماههای جن�گ تحمیلی بود.
محمودی در گفتوگویی که با ما داشت،
از کمبودهایی میگفت که جبهه خودی
در واپس�ین ماههای جنگ با آنها دست
به گریبان بود .خاطرات این رزمنده دفاع
مقدس را از زبان خودش پیش رو دارید.

هر دو روز سه گلوله!
در روزهای ابتدایی س��ال  67م��ا به منطقه
ش��لمچه اعزام ش��ده بودیم .قرار بود یگان ما
بهعنوان جایگزین نیروه��ای پدافندی به فاو
اعزام بش��ود که عراق به آنجا حمله کرد و فاو
را از تصرف نیروه��ای ما خارج ک��رد .قبل از
این اتف��اق ،رزمندگانی که از فاو به ش��لمچه
میآمدند ،از کمبود مهمات گالیه داش��تند.
میگفتند سهمیه گلوله خمپاره ما روزی تنها
یک و نیم گلوله اس��ت .یعنی ه��ر دو روز آنها
اجازه داشتند تنها سه گلوله خمپاره به سمت
دشمن پرتاب کنند.
متأس��فانه در ماههای پایان��ی جنگ ،جبهه
خودی از لحاظ تجهیزات و مهمات کمبودهای
بسیاری داشت .در همان فاو ما از گلوله خمپاره
 ۶۰هم محروم بودیم ،آن وقت عراق چند لشکر
زرهی را آماده حمله به فاو کرده بود .خود ما هم
در شلمچه با کمبودهای زیادی رو به رو بودیم.
یادم است اواخر جنگ گلولهها را میشمردند
و به رزمندههای حاضر در خط مقدم میدادند.
صورت خوشی نداشت .رزمندهای که هر آن
احتمال درگیری داش��ت ،باید ب��ا گلولههای
شمارشی میجنگید! در چنین شرایطی وقتی
فاو س��قوط کرد ،روحیه بچهها تضعیف شد.
فاو نقطه عطف بود .چه تصرفش در عملیات

در ماهه�ای پایان�ی جن�گ ،جبهه
خودی از لح�اظ تجهیزات و مهمات
کمبودهای بسیاری داشت .در فاو ما
ازگلولهخمپاره ۶۰هممحرومبودیم،
آن وقت عراق چند لش�کر زرهی را
آماده حمل�ه کرده بود .خ�ود ما هم
در ش�لمچه با کمبودهای زیادی رو
ب�ه رو بودیم .اواخر جن�گ گلولهها
را میش�مردند و ب�ه رزمندهه�ای
حاض�ر در خ�ط مق�دم میدادن�د

والفجر  ۸و چه سقوطش در اواخر فروردین ،۶۷
هر دو روی دو طرف درگیری اثرات متضادی
داش��ت .بعد از س��قوط فاو یک عده از نیروها
به این نتیجه رس��یدند که عقبنش��ینی هم
امکانپذیر است! تا آن لحظه ،خیلی از ما تصور
نمیکردیم که روزی کار به عقبنشینی ما از
مناطق متصرفیمان بکشد ،اما سقوط فاو این
تصورات را تغییر داد.
سقوط شلمچه
شلمچه بخش دیگری از متصرفات نیروهای
خودی بود که پس از فاو سقوط کرد .آن بخش
از این منطقه که ظرف چند س��اعت سقوط
کرد ،بخشی بود که در جریان عملیات کربالی
 ۵تصرف ک��رده بودیم .وقتی ک��ه عراق خط
اول ما را شکست داد و متصرفات ایران داخل
خاک خودش را پس گرفت ،به حرکتش ادامه
داد تا به عمق خاک ما نفوذ کند .وقتی از خط
مرزی عبور ک��رد ،حتی آن رزمن��ده تازه کار
هم فهمیده بود که هدف او تصرف خرمشهر
است .اگر خرمشهر از دس��ت میرفت به این
معنی بود که تمام زحمات ما از س��ال  ۵۹به
بعد هدر میرفت و ما به زمان ش��روع جنگ
برمیگشتیم.
بنابراین نیروها بهرغم کمبودها و کاستیهایی
که وجود داش��ت ،با تمام قوا مقاومت کردند
و اجازه ندادند خرمش��هر توسط عراق اشغال
شود .موقع تک عراق ما که رزمنده گردان امام
محمدباقر(ع) از لش��کر  ۱۴و در قرارگاه فتح
ی میشد که
مس��تقر بودیم ،حدود دو هفتها 
بهعنوان نیروی پشتیبان آنجا حضور داشتیم تا
اگر الزم شد به تقویت خطوط دفاعی بپردازیم.
خط م��ا در جاده ام��ام رض��ا(ع) از جادههای
مواصالتی ش��لمچه بود .پیش از یگان ما هم
رزمندههای تی��پ  ۲۸روحاهلل که نیروهایش
را بچههای کمیته تشکیل میدادند ،با دشمن
درگیر ش��ده بودند .بای��د خودم��ان را به آنها
ن میشدیم .تا به
میرساندیم و جایگزینش��ا 
آنجا برسیم ،چند ساعتی از درگیری گذشته
بود .بچههای روحاهلل هر چه مهمات داش��تند
را مصرف ک��رده بودند .اوض��اع بغرنجی بود.
ش��هدا و مجروحهایش��ان روی زمین افتاده و
این بچهها بدون آب و غذا ،ب��ا چنگ و دندان
خط را نگه داش��ته بودند تا تحویل ما بدهند.
به آنجا که رسیدیم ،روی خاکریز رفتم و دشت
را نگاه کردم .تا چشم کار میکرد تانک عراقی
بود که به طرف ما میآمد .اص ً
ال نمیش��د آنها
را ش��مرد .انبوهی از تانکها بودند که با آتش
مهیبی غرش میکردند و میخواستند خط را
بشکنند ،اما هر طور شده مقابلشان ایستادیم و
اجازه ندادیم عبور کنند.
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