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  چكيده
هـا   بـه بررسـي حـوادثي از قبيـل جنـگ      توان ميوجود داشته و از طريق آن  الملل بينه روابط يكي از نظرياتي كه در عرص

ان شركت كننده در يك بـازي اسـت، بـه ايـن     بازيگراز نكات محوري اين نظريه، عقالنيت . است ها  پرداخت، نظريه بازي 
ـترين    ان با محاسبهبازيگرمعني كه  . ميـزان امتيـاز از طـرف مقابـل دارنـد     گري در بازي شركت كرده و سعي در كسـب بيش

ـند، زيـرا    مي به نام نقطه زيني، كه بيشترين ميزان سود ممكن و كمترين ميزان ضرر را دارد، به تفاهماي  ان در نقطهبازيگر رس
تطبيقـي و   -اين مقاله بـا روش تبيينـي  . ، بيشتر استشود ميكه براي آنان ايجاد اي  در صورت عدم پذيرش، پيامدهاي بعدي

كوشد تا به تعيين بهترين نقطه براي پايان جنگ كه همان نقطـه زينـي    مي جنگ ايران و عراق به چهار مرحله، بندي تقسيمبا 
 .، بپردازدشود ميناميده 

نقطه زيني در جنگ ايران و عـراق، مرحلـه سـوم     اين پژوهش حاكي از آن است كه در ميان مراحل مختلف، هاي يافته
را بـه   598در اين مقطع از جنگ، يعني زماني كـه شـوراي امنيـت، قطعنامـه     . بوده است 598نامه يا همان زمان صدور قطع

ـيش    پذيرد، ولي دولت مي تصويب رساند، دولت عراق اعالم كرد كه قطعنامه را هـا،   شـرط  ايران با در نظر گـرفتن برخـي پ
عـراق را در تصـرف داشـت و مايـل نبـود       زيادي از اراضـي  هاي در اين مقطع ايران بخش. حاضر به پذيرش قطعنامه نشد

بعدي عراق و پس گـرفتن اراضـي اشـغالي در فـاو،      هاي حمله. آورد، آن اراضي را تخليه كند دست بهبدون آن كه امتيازي 
اطرف بصره و جزاير مجنون، نه تنها اين امتياز را از دست ايران گرفت، بلكه ايران را مجبور ساخت تا هنگامي بـا پـذيرش   

از سـوي ايـران،    598مجموع عدم پذيرش قطعنامـه   در. موافقت نمايد كه اراضي بيشتري را از دست داده بود 598ه قطعنام
ان درگيـر در صـحنه جنـگ    بـازيگر يكي از  عنوان بهايران  هاي و پرداخت ها  بالفاصله پس از صدور آن، سبب شد تا هزينه

ـترش      رسد ايران در صور مي نظر بهافزايش يابد، در حالي كه  ت پذيرش قطعنامه در زمـان صـدور آن، ضـمن اينكـه از گس
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آوردهـا و   آورد، قادر بـود تـا بـا دسـت     مي در ماههاي پاياني جنگ جلوگيري به عمل خود بهتلفات و خسارات وارده شده 
  . موقعيت بهتري پاي ميز مذاكره با طرف عراقي بنشيند

  .يران و عراقجنگ، نظريه بازي، نقطه زيني، جنگ ا :كليدي هاي هواژ

   مقدمه

انگاري، بازي،  گرايي، سازه واقع: نظريات گوناگوني از قبيل الملل بينعرصه روابط  در
 را دارا ها  جنگجمله از ي الملل بينرخدادهاي قابليت بررسي .... گيري و  بازدارندگي، تصميم

طق بوده و بر است كه حاصل تلفيق ميان رياضيات و مناي  ، نظريهها بازينظريه . باشند مي
ان بازيگرعقالنيت  ،از مباحث مهم و محوري اين نظريه. نوعي استدالل انتزاعي متكي است

ان شركت كننده در بازي همواره سعي بازيگربه اين معني كه . استشركت كننده در بازي 
ان بازيگر. برده و از طرف مقابل كسب امتياز نمايند كار بهكرده بيشترين ميزان عقالنيت را 

. معروف است به توافق برسند» كمترين بيشينه«كه به » 1نقطه زيني«به نام اي  ند در نقطهتوان مي
است كه كمترين ميزان ضرر و بيشترين ميزان سود را براي اي  كمترين بيشينه به معني نقطه

ان با پذيرش آن از پيامدها و خطرات احتمالي كه ممكن است بازيگران به همراه دارد و بازيگر
  .كنند ميبرايشان رخ دهد جلوگيري 

ي است كه به مدت هشت سال الملل بينيكي از حوادث مهم  عنوان بهجنگ ايران و عراق 
اتخاذ ) ايران ـ عراق (  بازيگرو تصميماتي كه دو  ها  ادامه يافته و از لحاظ تدابير، استراتژي

 منظور به نگارندگان ،هبا توجه به موارد ذكر شد. نمودند از اهميت خاصي برخوردار است
 ؛مرحله چهارتعيين نقطه زيني در آن، جنگ را از آغاز تا پايان به  بررسي جنگ ايران و عراق و

صدور از فتح خرمشهر تا  ،از پايان هفته اول تا فتح خرمشهر از آغاز جنگ تا پايان هفته اول،
  . اند هتقسيم نمود 598 قطعنامه و از صدور قطعنامه تا پذيرش 598قطعنامه 
كداميك از مراحل : يي به سؤال اصلي مقاله كه عبارت از اين است كهگو پاسخ منظور بهلذا 

صلح و خاتمه جنگ براي دو  منظور بهنقطه زيني و بهترين نقطه  عنوان به توان ميجنگ را 
مين منافع أاز نظر ت: مطرح شده است كه گونه اينبازيگر ايران و عراق دانست؟ فرضيه مقاله 

                                                           
1 - Saddle point 



  ________________________    1389 پاييز، موسفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال ششم، شماره    72

رسد كه نقطه زيني در جنگ ايران و عراق، زمان صدور  مي نظر بهمهوري اسالمي ايران، ج
  .بوده است) مرحله سوم جنگ( 598قطعنامه 

در بخش : شده است دهي سازمانبررسي فرضيه مذكور، مقاله حاضر در سه بخش  منظور به
و عراق براساس  بخش دوم به بررسي جنگ ايران. اول، الگوي نظري مقاله ارائه خواهد شد

اختصاص خواهد يافت و در بخش  )مرحله ذكر شدهچهار(صورت گرفته از جنگ  بندي تقسيم
  .شود ميسوم به تعيين نقطه زيني در جنگ ايران و عراق پرداخته 

  الگوي نظري 

براي فهم و درك اغلب مسائل اجتماعي مجبور به تحليل شرايطي هستيم كه در آن دو يا چند 
شوند و عمل هر  مي دارند كه رقيب يكديگر ناميده اهداف گوناگون وجودطرف درگير با 

 1مخاصمهي را شرايط هاي چنين موقعيت. كند ميرقيب بستگي به عمل طرف مقابل پيدا 
از شرايط اي  آيند، نمونه مي ي كه در يك وضعيت نظامي پيشهاي همه موقعيت. ناميم مي

جلوگيري از  منظور بهو تمهيداتي را  ها  رزيابيهر يك از طرفين رقيب، ا. باشند مي مخاصمه
در انتخاب اسلحه يا شكل استفاده جنگي از آن و در . دهند مي موفقيت طرف ديگر انجام

ها  همه تصميم. شود ميي شده نظامي نيز شرايط مخاصمه پديدار ريز برنامهمجموع در عمليات 
گزينه خود  ترين  يز از مطلوبدر چنين حالتي مبتني بر اين فرض است كه طرف مخالف ن 

شده  ها  ي از اين نوع سبب پيدايش تئوري بازيهاي نياز به تحليل موقعيت. استفاده خواهد كرد
  ).202: 1372روشندل،( كند مياست كه همراه با روش رياضي خود مخاصمه را تبيين 

اين . توار استبر نوعي استدالل انتزاعي حاصل تلفيق رياضيات و منطق اس ها  نظريه بازي
بعدها ، مطرح شد 1921در سال  سوي آناز سوي اميل بورل رياضيدان بزرگ فر نظريه اولين بار

 از جمله رياضيدان مشهور جان فون نيومان، .دانشمندان ديگري به تكميل اين نظريه پرداختند

در  .شد »يشينهـ ب كم« ةمدعي اثبات قضي 1928در سال  ها  در تالش براي تكميل نظريه بازي
روشي دقيق براي  عنوان بهرا  ها  همين راستا نيومان همراه با اسكار مورگنسترن نظريه بازي

مختلف از  هاي آميزي كه متضمن منافع دوجانبه در زمينه رقابت هاي تجزيه و تحليل موقعيت
                                                           
1 - Conflict  Situation 
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  ).276:1384زاده، سيف(مطرح كردند جمله اقتصاد و جنگ است،
ت كه انسان موجودي عقالني است، بنابراين رفتاري اين اس ها  عصاره نظريه بازي

به معناي به حداكثر رساندن دستاوردهاي  ها  رفتار عقالني در نظريه بازي گرايانه دارد، محاسبه
غيرعقاليي و هيجاني عمل  نحو بهمنازعاتي،  هاي ند در موقعيتتوان مياست، افراد مفروض 

گرايي  با محاسبه كنند ميكه افرادي كه در بازي شركت  معتقدند ها  پردازان بازي ولي نظريه. كنند
كه از طرف  كنند ميعقالني و با حدس زدن اقدامات طرف مقابل خود عمل كرده و سعي 

د و روانشناسان يبرخالف ديدگاه روانكاوي فرو). 777: 1384دوئرتي، (مقابل امتياز كسب كنند
، نظريه اند ي غيرعقالني رفتار انسان پرداختهاجتماعي از جمله فروم، كه به تجريه و تحليل مبان

و رفتار عقالني انسان را در قالب  اند بر مباني عقالني رفتار انسان تأكيد كرده ها  پردازان بازي
در اين نظريه با اتكا به عقالنيت بازيگران و محدوديت تعداد . اند نمادهاي رياضي ارائه نموده

ممكن خود  هاي زي اين امكان وجود دارد تا كليه حركتان، براي هر يك از دو طرف بابازيگر
  ).277: 1384زاده، سيف(و رقيب و نتايج و پيامدهاي ناشي از آن را محاسبه كنند

تفاوت يك بازي با يك موقعيت درگيري واقعي در اين است كه بازي براساس شرايط از  
لزوماً شرايط از پيش تعيين ، درحالي كه يك موقعيت درگيري شود ميانجام اي  پيش تعيين شده

 سبان كه سعي در كبازيگر :يك بازي از عناصر و اجزايي تشكيل شده است. ندارداي  شده
شرايط  ،زيربنايي حاكم بر بازي 1از قواعداي  مجموعه ،پيروزي يا بهينه كردن نتايج دارند

تخابهاي از محيط اطراف و ان بازيگركه تعيين كننده چند و چون آگاهي هر  2اطالعاتي
  .ان ديگر صورت گرفته استبازيگربالواسطه و با تأخيري است كه توسط 

ان مختلف بازيگركه ممكن است براي  4پرداختها ،شود ميكه بازي در آن اجرا  3محيط كلي
آميزي  فعل و انفعال حركتهاي رقابتو  ارزشي آن معناي مختلفي داشته باشد هاي بسته به نظام

به  ان ديگر را تشويقبازيگرممكن است  بازيگرخابهاي متوالي يك كه طي آن هر يك از انت
  .)778: 1384دوئرتي،( اصالح انتخابهاي بعدي خويش سازد
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3 - Total Environment 
4 - Payoffs 
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 بازيگردر يك بازي با حاصل جمع صفر بين : هر بازي از انواع مختلفي تشكيل شده است
. دهد مي از دست آورد، ب به همان اندازه امتياز دست بهالف و ب، هر ميزان امتيازي كه الف 

ـ خواهد داشت و 1ديگر امتياز  بازيگرو + 1امتياز  بازيگريك  ها  در انتهاي هر يك از اين بازي
اما در بازي با حاصل جمع غير صفر . صفر است ها  ديگر مجموع بردها و باخت عبارت بهيا 

نافع بازيگران ان الزاماً صفر نخواهد بود در اين قسم از بازيها مبازيگرجمع جبري امتياز 
گفت اين نظريه از  توان ميدر مجموع ). Shubic, 1964: 50(د سازگار با يكديگر باشد توان مي

 كننده در بازي ان شركتبازيگر هاي جمله نظرياتي است كه به تحليل رفتارها و استراتژي
  .پردازد مي

  نقطه زيني 

وجود در يك نقطه بر هم م هاي موجود و بيشينه ارزش هاي است كه كمينه ارزشاي  نقطه
كمترين بيشينه . است معروف» 1بيشينهكمترين « كه در واقع اين نقطه به . شوند مي منطبق
ان دارد در واقع بازيگراست كه كمترين ميزان ضرر و بيشترين ميزان سود را براي اي  نقطه

توافق رسيده و  جلوگيري از پيامدهاي احتمالي بدتر در اين نقطه با هم به منظور بهان بازيگر
اين  ها  از جمله اصول اوليه و مسلم نظريه بازي. شود ميمنافع آنها تا حدودي با يكديگر همگرا 

است كه در يك بازي دو نفره با حاصل جمع صفر، استراتژي عقاليي بر اصل كمترين بيشينه 
طمئن از حصول بايد در پي بيشينه ساختن كمتري امتيازي كه ميتواند م بازيگرهر . استوار است

چنانچه . ناپذير است باشد آن باشد يا در پي كمينه كردن بيشترين ضرري كه تحمل آن اجتناب
آنها ممكن است در يك نقطه زيني با هم  هاي گونه عمل كنند استراتژي هر دو طرف بدين

اول يك نيروي انتظامي در كشوري است كه دستخوش  بازيگر: مثال عنوان به. تالقي كند
نيروي . يمگير ميدوم را همان نيروي چريكي در نظر  بازيگرچريكي است و  هاي شورش

يا در تعقيب شورشيان وارد : راه را انتخاب كند 2د يكي از توان ميانتظامي در اين بازي خاص 
يا از جنگل عقب بكشد واز نواحي كليدي حفاظت نمايد ) استراتژي الف(جنگل شود 

ند يا در ميدان باز به نبرد پرداخته و يا به زد و خورد ايذايي توان ميها نيز  چريك) استراتژي ب(
                                                           
1 - Minimax 
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در داخل جنگل : تا در داخل آن كند مينيروي انتظامي در خارج از جنگل بهتر عمل . بپردازند
هم در نبرد آشكار و هم در زدو خورد ايذايي شكست خواهند خورد و در عوض در نبرد 

اشته، پيروزي خود را بيشينه و شكست خود را كمينه شهري آنان باالترين امكان برد را د
در . ها نيز هم در نبرد در ميدان باز و هم در نبرد شهري شكست خواهند خورد چريك. سازند

اين بازي دو بازيگر عقاليي تمايل خواهند داشت در نقطه زيني به نوعي به توافق ضمني 
روي انتظامي احتماالً به حفظ و نگهداري برسند، پيامد ناشي از اين توافق ضمني آن است كه ني

و چريكها نيز به زد و خوردهاي ايذايي اكتفا خواهند كرد  كنند مياز مراكز حياتي جنگل بسنده 
اهميت اين نقطه در يك بازي از . (Shubic,1967: 247 ) عيار روي نخواهند آورد و به نبردي تمام

 هاي ند در اين نقطه به توافق برسند، پيامدنتوان بازيگركه كه اگر دو  شود ميآن جا ناشي 
 . رو براي آنان بيشتر است احتمالي پيش

  مراحل مختلف   تحوالت جنگ در

به چهار  توان ميبررسي جنگ ايران و عراق و تعيين نقطه زيني در آن، جنگ را  منظور به
ورود مجدد  -4و  598صدور قطعنامه  -3پس از فتح خرمشهر،  -2پايان هفته اول،  -1: مرحله

تا با استفاده  شود ميدر هر كدام از اين مراحل كوشش . نمود بندي تقسيمعراق به خاك ايران، 
، مواضع شوراي امنيت و مواضع آمريكاها، مواضع  آخرين وضعيت جبهه: از چهار شاخص

و تري براي صلح فراهم بود  كه در آن، شرايط مناسباي  عراق، به بررسي و تعيين بهترين نقطه
كه داراي كمترين ميزان ضرر و بيشترين ميزان سود جهت پايان دادن به اي  ي، نقطهعبارت بهيا 

  :جنگ از سوي ايران بوده، پرداخته شود

  پايان هفته اول جنگ: مرحله نخست -1

دولت عراق و با دستور صدام حسين رئيس جمهور اين كشور، حمله  1359در شهريور ماه 
كيلومتر مرز مشترك جمهوري  1000زميني را در طول بيش از هوايي، دريايي،  جانبه همه

 ترين  سال طول كشيد و در نوع خود از طوالني 8اسالمي ايران آغاز كرد، جنگي كه به مدت 
اهداف رهبران عراق از تجاوز به ايران، لغو قرار داد . گردد مي قرن بيستم محسوب هاي جنگ
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با ). 21: 1384فوزي، ( رژيم جمهوري اسالمي بود ، تجزيه استان خوزستان و براندازي 1957
بس  توجه به اين كه دولت عراق و شخص صدام حسين در پايان هفته اول جنگ پيشنهاد آتش

ديگر بنا به داليلي حاضر  بازيگر عنوان بهسازمان ملل را پذيرفت و حاضر به صلح شد، ايران 
 :يافت به پذيرش صلح و خاتمه دادن به جنگ نشد و جنگ ادامه

  آمريكامواضع  -1- 1 

 هاي دولت عراق و شخص صدام حسين در آغاز حمالت خود به ايران از حمايت قدرت
و كشورهاي قدرتمند منطقه كه وقوع انقالب اسالمي  آمريكا. برخوردار بود آمريكا بويژهبزرگ 

يز آن، ند، با حمايت عراق و تجهكرد ميرا تهديدي عليه منافع حياتي خود در منطقه تلقي 
سه مسأله اساسي را در حمله عراق پيگيري   ها آمريكايي. جنگ ايران و عراق را آغاز نمودند

يي شود، ايران براي بازداشتن عراق از آمريكاحمله عراق باعث آزادسازي جاسوسان : ندكرد مي
، از اين كشور درخواست كمك كند و آمريكا هاي ادامه تجاوز، ضمن برآورده ساختن خواسته

ي حضور يابد و الملل بينيران براي زير پاگذاشتن برخي اصول انقالبي خود، در مجامع رسمي ا
رسمي و علني در آغاز  طور به آمريكااما دولت ). 127: 1385درويشي، (به قواعد آنها تن دهد

  .ي در جنگ ايران و عراق داشتطرف بيجنگ به حمايت عراق نپرداخته و ادعاي 
اعالم كرد كه اين  1980سپتامبر  28در نخستين جلسه شوراي امنيت در  آمريكااياالت متحده 

 هاي و انتظار دارد كه دولت كند ميرعايت  ي را كامالًطرف بيدولت در مورد جنگ ايران و عراق 
  .(u. n. rear book of the united nation, 1980:314)را در پيش گيرنداي  ديگر نيز چنين رويه

حمايت از عراق و چه در  صورت بهچه  - آمريكاي مساعد الملل بين هاي در واقع سياست
ساز تجاوز عراق به جمهوري اسالمي ايران  نخستين عامل زمينه -ي درجنگ طرف بيقالب 
رسيد كه صدام بتواند  مي نظر بهدر حالي كه نظام دوقطبي بر جهان حاكم بود، بسيار بعيد . است

). 24: 1378درويشي، (به چنين اقدام پرخطري دست زند ها  بدون توافق و جلب نظر ابرقدرت
ي در جنگ و ضرورت تأكيد بر اتمام آن داشت، اما آنچه كه در طرف بيادعاي  آمريكااگرچه 

، با )دو كشور ابرقدرت عنوان به( به همراه شوروي  آمريكاگفت اين است كه،  توان ميواقع 
ارتش ايران از سوي ديگر با توجه به خطري سو و ناتواني  توجه به آمادگي رزمي عراق از يك
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كه از جانب ايران در گسترش انقالب اسالمي به كشورهاي منطقه و تهديد منافع حياتي خود 
  .ند، خواهان ادامه يافتن جنگ و تضعيف هر چه بيشتر ايران بودندكرد مياحساس 

  ها آخرين وضعيت جبهه -  2 -  1

و لشكرهاي  ها  شده در قالب تيپ دهي سازمانيگان  48 تجاوز ارتش عراق به ايران با استعداد
دستگاه تانك و  5400قبضه توپ،  800زرهي، مكانيزه و پياده، با برخورداري از پشتيباني 

فروند هلي كوپتر انجام گرفت  400فروند هواپيما و  366قبضه توپ ضدهوايي،  400نفربر، 
. ه اهداف خود به نيروي زميني متكي بودصدام حسين براي رسيدن ب). 30:الف 1383دروديان،(

هزار نفر در چهار سپاه بود، از سه محور به ايران  450بدين ترتيب كه ارتش عراق كه شامل 
در اين حمالت صدام بيشتر توجه خود را به جبهه جنوبي ). (Antal, 1991:65 حمله كرد

و آبادان را محاصره و به در اين محور، نيروهاي عراقي به سرعت خرمشهر . متمركز كرده بود
زاگرس  هاي تا كوه ز مهران را اشغال كردند و تقريباًدر جبهه مياني ني. نزديكي اهواز رسيدند

در جبهه شمالي هم  نواحي وسيعي از خاك ايران در نزديكي قصرشيرين را به . پيش رفتند
روهاي نظامي در در واقع مقاومت اندك ني. (Staudenmaier, 1983: 37)تصرف خود در آوردند

برخي خطوط مرزي باعث شد، نيروهاي دشمن به سهولت از خطوط مرزي عبور كنند و 
برخي از شهرهاي ايران را محاصره نمايند در اولين روز حمله سراسري دشمن به خاك 

. الجيشي را شروع كردند سوي نقاط سوق به روي پيشجمهوري اسالمي ايران نيروهاي عراقي 
الجيشي ادامه يافت و در سومين روز جنگ شهرهاي  تصرف مناطق سوقتالش عراق براي 

مرزي مهران، نفت شهر و سومار سقوط كردند و سرپل ذهاب و قصر شيرين نيز در آستانه 
در منطقه غرب رودخانه كرخه،  روي پيشعالوه بر آن نيروهاي عراقي با . سقوط قرا ر گرفتند

در محور بستان ـ . ي چهار روز پشت سر گذاشتندكيلومتري مرز تا رودخانه را ط 80فاصله 
زرهي عراق در همان خيز اول بستان را اشغال كردند و سوسنگرد و  9سوسنگرد لشكر 

حميديه را محاصره نمودند و به نزديكي اهواز رسيدند كه با شبيخون برادران سپاه و بسيج 
روهاي عراقي قرار گرفت و نيدر منطقه مياني، دهلران در محاصره . نمودند نشيني عقباهواز 

 هاي در طي روز. آنها افتاد و گيالن غرب نيز تا مرز سقوط پيش رفت دست بهچم  سد كنجان



  ________________________    1389 پاييز، موسفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال ششم، شماره    78

ديگر نيروهاي خودي موفق شدند از نزديك شدن دشمن به آبادان و خرمشهر جلوگيري كرده، 
برده و خود را به كار  نيروهاي عراقي تمام تالش خود را به. تا حدودي آنها را به عقب برانند

  ).  45ـ  172: 1375روزشمار جنگ ايران و عراق،( پشت رودخانه كرخه رساندند
جديد و بررسي  هاي بدون در نظر گرفتن شيوه( آرايش نيروهاي دفاعي ايران به شيوه سنتي

صورت گرفته بود؛ كه اين امر يكي از داليل اصلي اشغال بسياري از ) احتماالت گوناگون
نيروهاي عراقي را نشانه عدم آمادگي  روي پيشكردزمن سهولت . ايران است هاي سرزمين

داد كه ارتش عراق  مي عراق نشان هاي در واقع حتي اعالميه« :نويسد مي دفاعي ايران دانسته و
رو نشده، بنابراين تمامي شواهد  به در طول يكي دو روز اول جنگ با مقاومت زيادي رو

گيري نيروهاي نظامي، تهاجم كار بهوده كه با آمادگي كامل و حكايت دارند كه اين عراق ب
را عليه ايران سازمان داد، در حالي كه ايران حتي از آمادگي دفاعي كامل برخوردار اي  جانبه همه
دفاعي ايران، نقش زيادي در  هاي ، در واقع نواقص و كاستي)30: الف 1383دروديان، (»نبود

  .راق در عمق سرزمين ايران و اشغال شهرها داشتنيروهاي ارتش ع روي پيشسهولت 

  مواضع عراق  -3 -1

اگر «: در اطالعيه شوراي فرماندهي عراق در اولين روز حمله ارتش عراق به ايران آمده است
اشغالي بمانيم، آن را  هاي تاكتيك نظامي و امنيت ارتش عراق ايجاب كند كه در سرزمين

ين حال سخنگوي رژيم عراق سه شرط را براي پايان در ا. »حت اشغال قرار خواهيم دادت
احترام ايران به حاكميت عراق در محدوده خاك اين كشور، : دادن به جنگ اعالم كرد

و باز پس دادن سه جزيره تنب بزرگ، كوچك و  العرب شطشناسايي حقوق قانوني عراق بر 
  .)120:1385درويشي، (ابوموسي 

را درك كرد و با توجه به اين كه نتوانست به اهداف   ها صدام حسين پس از آن كه واقعيت
شده خود دست يابد، تنها يك هفته پس از شروع جنگ، در سخناني خطاب به ملت  بيني پيش

را كنار  ها  عراق به مقاصد ارضي خود نايل آمده و مايل است خصومت« :عراق اعالم كرد
نگ در حالي سپري شد كه ارتش عراق در هر حال هفته اول ج. »و به مذاكره بپردازد بگذارد

وسيعي  هاي در رسيدن به اهداف مورد نظر خويش ناكام مانده بود، ارتش عراق با اين كه بخش
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مذكور به  هاي از مناطق مرزي ايران را اشغال كرده بود به اين دليل كه نتوانسته بود طي روز
 صلي استراتژي او را تشكيلكدام از اهداف كليدي خويش در استان خوزستان كه تالش ا هيچ
نيروهايش در محورهاي مختلف،  روي پيشداد، دست پيدا كند و نيز به دليل ناهماهنگي در  مي

  ).91: 1380درويشي، (دچار نوعي سردرگمي و انفعال شد
، )صدام(او « :نويسد مي پارسادوست درباره اهداف عراق و ماهيت صلح خواهي اين كشور

به شكست خود و نااميدي خويش از امكان  بس آتشن با قبول خواست كه ايرا مي اكنون
هرگونه دفاع از استقالل و تماميت ارضي خود اعتراف كند و با چنين حالتي پشت ميز مذاكره 

حاكميت انحصاري  بويژهديگر عراق درباره تحويل اراضي مورد ادعا  هاي بنشيند و به خواست
صدام و دولت بعث عراق كه كليه محاسبات « : دكن ميوي اضافه . »تسليم شود العرب شطبر 

زد اصرار داشتند كه جنگ در  مي آسا دور آنان در حمله به ايران، حول پيروزي سريع و برق
براي دولت بعثي و   ها نازي مدت كوتاه پايان پذيرد و از ادامه آن كه احتمال بسياري خطرها و

  ).33: 1371پارسادوست، (»شخص صدام داشت جلوگيري شود
و مذاكره درآن وضعيت  بس آتشعراق كه بخشي از خاك ايران را تصرف كرده و هرگونه 

دانست، با يك برخورد دوپهلو و براي دست گرفتن ابتكار عمل سياسي و  مي خود نفع بهرا 
پذيرد و با پيشنهاد  مي شوراي امنيت را 479تحت فشار قرار دادن ايران، اعالم كرد كه قطعنامه 

و از سويي ديگر، از ايران خواست تا ايران خط مرزي براساس  كند ميافقت مو بس آتش
در واقع . را بپذيرد) محسوب شده العرب شطكه مرز دو كشور ساحل شرقي ( 1913قرارداد 

آورد از طريق مذاكره سياسي  دست بهه را در ميدان نبرد نتوانسته بود چعراق قصد داشت آن
در واقع مبهم بودن مواضع عراق عامل مهمي در عدم اعتماد ، )29: پيشينفوزي، ( محقق سازد

  .اين كشور بود بس آتشقبول پيشنهاد  منظور بهايران به عراق 

  مواضع شوراي امنيت -4 -1

منشور سازمان ملل، مسؤليت اوليه حفظ صلح و امنيت  24ماده  1بند  موجب بهشوراي امنيت  
ين اقدام سريع و مؤثر از طرف سازمان ملل متحد، تأممنظور به«: ده داردهي را بر عالملل بين

نمايند و  مي ي را به شوراي امنيت واگذارالملل بيناعضاي آن مسؤليت اوليه حفظ صلح و امنيت 
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اين مسؤليت بر عهده دارد  موجب بهكه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه  كنند ميمو افقت 
منشور، شوراي امنيت  39ت، براساس ماده در اجراي اين مسؤلي. از طرف آنها اقدام نمايد

ي خواهد هاي وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز را احراز و توصيه
  ).124: 1385درويشي، (نمود و يا تصميم خواهد گرفت

با آغاز جنگ ايران و عراق، كورت والدهايم، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، در نخستين 
تجاوز عراق به ايران به اين دو كشور نامه فرستاد و در نامه به رئيس وقت  واكنش در برابر

شوراي امنيت از گسترش اختالف بين ايران و عراق اظهار نگراني كرد و اين امر را تهديدي 
ي دانست و پيشنهاد كرد كه از اعضاي شوراي الملل بينبالقوه و جدي براي صلح و امنيت 

منتشر شد كه اي  پس از برگزاري جلسه مشاوره بيانيه. دامنيت براي مشاوره دعوت شو
در شرايطي ) 1359شهريور  31(  1980سپتامبر  22آن دبير كل سازمان ملل در تاريخ  موجب به

دو دولت مساعي جميله « : ايران و عراق پيشنهاد كرد هاي كه به ايران تجاوز شده بود به دولت
دروديان، (»بندند كار بهبرخورد ميان دو كشور  آميز مسالمتخود را در جهت كمك به حل 

  ).58: ب1383
مهر  6(سپتامبر  28شوراي امنيت در  479قطعنامه  ،چهار روز پس از صدور اين بيانيه

ه وضعيت رو رنامه با اظهار نگراني عميق درباعاين قط. به تصويب شوراي امنيت رسيد) 1359
  :به گسترش ايران و عراق

خواهد بالفاصله از توسل به بيشتر به قوه قهريه بپرهيزند و  مي از ايران و عراق .1
  ؛ي حل نمايندالملل بينطبق اصول عدالت و حقوق  آميز مسالمتاختالفات خود را 

گري يا سازش يا توسل به  خواهد هرگونه پيشنهاد ميانجي مي از هر دو كشور .2
 ؛يرندند منشور را تسهيل سازد، بپذتوان ميرا كه اي  منطقه يها ناسازم

خواهد نهايت خويشتن داري را مراعات نمايند و از هر  مي از كليه كشورهاي عضو .3
 ؛عملي كه منجر به افزايش برخورد شود بپرهيزند

 ؛كند ميدبيركل و پيشنهاد وي درمورد بهبود اين وضعيت پشتيباني  هاي از تالش .4

روزشمار (يدساعت گزارشي به شوراي امنيت تسليم نما 48خواهد ظرف  مي از دبيركل .5
  ).184: پيشين جنگ،
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اما جمهوري اسالمي ايران شرايط خود را براي صلح اعالم نموده، كه شامل مواردي از  
ي، پرداخت غرامت الملل بينگر به مرزهاي  نيروهاي اشغال نشيني عقبمحكوميت متجاوز، : قبيل

ر اختيار عراق بود، لذا ايران د هاي از آنجايي كه بسياري از سرزمين. و بازگشت پناهندگان بود
. دانست مي نشيني و محكوميت متجاوز را بر هر اقدام ديگر مقدم جمهوري اسالمي ايران، عقب

ي كه هاي گويد كه تا از خانه ما بيرون نرويد و تا جرم مي ايران«: ام خميني در اين باره فرمودندام
ايران زديد جبران نشود و حكم معلوم نشود كه شما مجرم هستيد و تا ضررهايي كه به ايد  كرده

 .)32: الف 1383دروديان، (» به جبران نشود، صلح معني ندارد

در واقع اين قطعنامه در شرايطي به تصويب رسيده بود كه ناتواني عراق در دستيابي به يك 
هدف زودرس و پايان سريع جنگ مشخص شده بود و طوالني شدن جنگ در راستاي منافع 

جهت محكوم كردن عراق و اي  اسالمي ايران با توجه به اينكه هيچ اراده جمهوري. عراق نبود
زيرا اين قطعنامه . را رد نمود 479پايان دادن به جنگ در اين شرايط وجود نداشت، قطعنامه 

كار بردن  يك كشور متجاوز نداشته و حتي از به عنوان بهبه حقوق ايران و معرفي عراق اي  اشاره
  .  كند مينامه خوداري كرده و از آن تحت عنوان وضعيت ياد نام جنگ در اين قطع

  پس از فتح خرمشهر: مرحله دوم -2

عراق پس از اشغال خرمشهر و ناتواني در تحميل صلح به ايران دامنه حمالت خود را افزايش 
آزادسازي  منظور بهي توسط جمهوري اسالمي ايران هاي داد، در اين مرحله يك سلسله عمليات

المقدس از جمله  المبين و بيت االئمه، فتح عمليات هويزه، ثامن. الي صورت گرفتمناطق اشغ
 10صورت گرفته بود كه در نهايت منجر به آزادسازي خرمشهر در تاريخ در  هاي عمليات

  .شد 1361ارديبهشت 
الن ئوبعد از فتح خرمشهر، موضوع نحوه پايان دادن به جنگ يكي از مباحث مهم مس

كشور در ايران بود و به اين منظور جلساتي در حضور امام، فرماندهان نظامي نظامي  سياسي و
و مسؤالن سياسي كشور بعد از فتح خرمشهر برگزار گرديد اين موضوع مورد بررسي قرار 

، اما داليلي منجر به ادامه و طوالني شدن جنگ و عدم پذيرش دو )43:1384فوزي،(گرفت
  :بازيگر براي صلح شد
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  آمريكامواضع  -1- 2 

بزرگ، كشورهاي منطقه و كساني كه در ترغيب عراق به جنگ عليه ايران نقش  هاي قدرت
ني بر بايران و احقاق حق در مذاكرات م هاي مهمي را ايفا كردند، حاضر به حمايت از خواسته

متجاوز  عنوان بهمحاكمه متجاوز و اخذ غرامت از متجاوز نبودند و حتي از عنوان كردن عراق 
دچار همان مخاطراتي شد كه با پيروزي  آمريكابا فتح خرمشهر در واقع . ندكرد ميري خوددا

رو شد، با اين تفاوت كه با بي ثباتي داخل ايران و  به انقالب اسالمي و سقوط شاه با آن رو
اميدوار بود انقالب در درون كشور مضمحل يا تعديل شود، ولي  آمريكاشروع جنگ، 

يران و سرانجام فتح خرمشهر و احتمال سقوط رژيم عراق، دامنه پي در پي ا هاي پيروزي
منزله تهديد  به گير چشمزيرا اين تحول اساسي و . را در سطح منطقه گسترش داد آمريكانگراني 

  .در منطقه ارزيابي شد آمريكامنافع 
عراق با آشكار شدن عاليم پيروزي ايران و شكست احتمالي عراق  در جنگ ايران و

نظامي ايران، ماهيت جنگ  هاي در واقع با پيروزي. تغيير كرد آمريكاسياستها و مواضع  تدريجاً
 خود بهشكل جديدي  آمريكا هاي به دليل نگراني از پيامد پيروزي ايران سياست تغيير كرد و

كه در سراسر منطقه با اي  با توجه به برتري موضع ايران و نگراني  ها آمريكاييگرفت؛ از ديدگاه 
 بس آتشه به وضع نامطلوب روحي و رواني حاكم بر ارتش عراق به وجود آمده، برقراري توج

ثباتي در عراق و منطقه و گسترش انقالب  همراه با دادن امتياز به ايران، منجر به تشديد بي
به دليل نگراني از سقوط رژيم عراق   ها آمريكايي .)44: فوزي، پيشين(اسالمي ايران خواهد شد

حياتي را به بغداد آغاز  هاي جاسوسي اين كشور بود، كمك هاي اخطار آژانسكه حاصل 
موجود نام عراق را از ليست كشورهاي تروريست  هاي براي رفع محدوديت آمريكا. كردند

مصر و كشورهاي عضو . آن محدوديت فروش تسليحات به عراق لغو شد دنبال بهخارج كرد و 
اطالعاتي و  هاي كمك. يق و ترغيب شدندشوراي همكاري براي كمك به عراق تشو

مشاور كميته . ي افزايش يافتگير چشم نحو بهاز عراق  آمريكاسياسي و تبليغاتي  هاي حمايت
 :به عراق در همان زمان گفت آمريكادر توضيح فروش تسليحات  آمريكاروابط خارجي سناي 

 بست موجود روج عراق از بنتنبيه ايران و بازكردن راهي براي خ منظور به آمريكااين عمل «
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باشد و ايران در جنگ با عراق از برتري محسوسي برخوردار است و اين واقعه  مي
  .»است آمريكاناخوشايندي براي 

حمايت سياسي و تبليغاتي از عراق، اين كشور  هاي سازي زمينه فراهم منظور به ها  اييكآمري
رژيم بعثي عراق . ز خاك ايران اعالم نمايدا نشيني عقبرا متقاعد كردند آمادگي خود را براي 

سياسي و نظامي در موقعيت برتري قرار داشتند و از تجزيه  لحاظ بهو صدام كه پيش از اين 
گفتند با پيدايش وضعيت جديد در جنگ، آمادگي خود را براي برقراري  مي ايران سخن

ايران سعي  هاي شي از پيروزيبراي مهار نتايج نا  ها آمريكاييدر واقع . اعالم كردند بس آتش
نمودند به هر نحو ممكن از ارائه امتياز به ايران جلوگيري كرده تا جمهوري اسالمي ايران 

در جهت اين سياست، سازمان ملل نيز با وجود برتري . ظاهر نشوداي  قدرت منطقه عنوان به
را نپذيرفت و  ايران، شرايط ايران مبني بر محكوميت متجاوز و پرداخت غرامت به ايران

گسترش ).  56ـ  8: الف 1383: دروديان(بر هر امر ديگري تأكيد كرد بس آتشهمچنان بر تقدم 
جهت  آمريكا بويژه ها  دهنده تالش ابرقدرت پس از فتح خرمشهر از عراق نشان ها  دامنه حمايت

 آمريكاواقع در . جلوگيري از پيروزي ايران و كمك به عراق براي پيروزي در مقابل ايران بود
پيروزي ايران را عامل مهم در به خطر افتادن منافع خود در منطقه تلقي كرده و تمام تالش 

  .عمل آورد برد تا از تحقق اين امرجلوگيري به مي كار خود را به

  ها آخرين وضعيت جبهه - 2-2

ي در از خاك ايران بود، نيروهاي عراقي در مناطق ميان نشيني عقبدر حالي كه عراق مدعي 
مرزي بيات، واوي، ربوت، پيچ انگيزه، سميده، فكه مستقر  هاي ارتفاعات استراتژيك و پاسگاه

را در ) موسيان(چهارده حلقه از هجده حلقه چاه نفت در منطقه بيات  ها  همچنين عراقي. بود
داد عراق همچنان در بخشي از مناطق  مي اظهارات مقامات رسمي عراق نشان. اختيار داشتند

نيروهاي ما مناطقي را «: سفير عراق در پاكستان، احمد ظفر الگيالني، گفت. غالي حضور دارداش
معاون اول » اند نداشته  آنهاكه ارزش از دست دادن نفرات را به خاطر حفظ  اند ترك كرده

نيروهاي «: گويد مي و كند ميصدام، طه حسين رمضان، به مفهوم طبيعي مرز طبيعي اشاره 
داند  داخل خاك ايران هستند تنها به مناطقي كه عراق آنها را مرز طبيعي خود مي عراقي كه در
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  .»خواهند كرد نشيني عقب
طارق عزيز، معاون نخست وزير عراق، نيز در كنفرانسي مطبوعاتي تصريح كرد نيروهاي 

اعالم وي . اند ي از خاك ايران باقي ماندههاي و در بخش اند عراقي از تمام مناطق بيرون نرفته
 .»مايل مربع را در دست دارند 372نيروهاي عراقي فقط شش منطقه مرزي به وسعت « :كرد

از خاك ايران  نشيني عقببه سازمان ملل اي  طي اطالعيه ها  ه بر آن در حالي كه عراقيوعال
 گونه هيچ ها  عراقي. را اعالم كردند ولي همچنان در برخي از مناطق ايران حضور داشتند

مراجع و مراكز اطالعاتي و نظامي از  هاي منتشر نكردند ولي گزارش نشيني عقباز گزارشي 
  : به شرح زير بود ها  آخرين وضعيت در جبهه

نيروهاي عراق در جبهه جنوب عالوه بر كوشك و طالئيه قديم قسمت كوچكي از شلمچه 
نيروهاي عراق در ) هسابل(در منطقه چزابه تا موسيان . را در خاك ايران در اشغال نگه داشتند

در منطقه كوشك تا طالئيه قديم به فاصله . پشت مرز به آرايش مواضع پدافندي مشغول شدند
سري  همچنين در مناطق چم. جديد مستقر كرد يها انكيلومتري جنوب خط مرز، دشمن يگ 8

هندي، كه ارتفاعات آن در داخل خاك ايران به خاك عراق مسلط است، دشمن اين  و چم
تحرك نيروهاي دشمن در آن سوي اروندرود نيز . ق را همچنان در اشغال نگه داشتمناط

آخرين  ،بنا بر گزارش معاونت عمليات و اطالعات ستاد فرماندهي كل قوا. افزايش يافت
كيلومتر مربع اراضي  5000دشمن از« :ارتش عراق به شرح زير بود نشيني عقبوضعيت پس از 

ول طو استراتژيك در  كيلومتر مربع از مناطق حساس 2500د اشغالي باقي مانده هنوز حدو
فكه، حمرين، نفت شهر، خسروي و : كيلومتر از نوار مرزي را در اختيار دارد از جمله 800

  .)178 - 82: ب 1383: دروديان( »نام برد توان ميداغ را  ارتفاعات آق
در جنگ اي  ل مالحظهدر اين مقطع از جنگ اگرچه ايران با فتح خرمشهر به برتري قاب

ف عراق رمهم و استراتژيك ايران همچنان در تص هاي دست يافته بود، ولي بسياري از سرزمين
  .بوده و تضميني براي آزادسازي اين مناطق وجود نداشت

  مواضع عراق  - 2-2

 ايران با توجه به سابقه تاريخي و شخصيت صدام حسين صلح بدون تضمين را الزم را
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. گونه اعتمادي به دولت عراق و مواضع شخص صدام حسين نداشت ا هيچپذيرفت زير نمي
دليل قرار گرفتن در موضع ضعف، مسأله صلح را مطرح كردند در حالي كه در  به ها  عراقي

شواهدي چون پافشاري . شد نمي ماهيت رفتار و اقدامات سران اين كشور تغييري مشاهده
الجزاير وحضور در بخشي از خاك  1975رداد قبلي، عدم پذيرش قرا هاي عراق بر خواسته

گفت تالش عراق و شخص صدام حسين براي  توان ميبنابراين . كرد ميايران، اين ادعا را ثابت 
طرح مسأله صلح نه از روي اعتقاد بلكه به دليل شرايط حادي بود كه آنها را در موضع ضعف 

با حضور فرماندهان ارتش اي  ر جلسهصدام حسين د. (كرد ميشان را تهديد  قرار داده و منافع
مواصالتي،  هاي طوالني بودن راه: ارتش اين كشور را عواملي همچون نشيني عقبعراق، داليل 

لذا، صلحي كه از جانب ). مشكل مانور، تقويت روحيه ارتش عراق، عوامل تاكتيكي ذكر كرد
ا گرفتن زمان از گفت هدف اصلي آنه توان ميشد جدي نبود و حتي  مي مطرح ها  عراقي

بنابراين ).  43 -4: فوزي، پيشين( جمهوري اسالمي و چيرگي بر شرايط دگرگون شده بود
گفت تالش عراق و شخص صدام حسين براي طرح مسأله صلح نه از روي اعتقاد  توان مي

شان را تهديد  دليل شرايط حادي بود كه آنها را در موضع ضعف قرار داده و منافع بلكه به
  .كرد مي

  شوراي امنيت - 2-4

 هاي پس از فتح خرمشهر نگراني از پيامدهاي پيروزي ايران و ضرورت مهار آن بر فعاليت
نشست جديد شوراي امنيت به درخواست . ديپلماتيك براي خاتمه دادن به جنگ افزوده شد

شوراي امنيت در  2382به اتفاق آرا در جلسه  514قطعنامه جديد . كشور اردن برگزار شد
ماهه سازمان ملل صادر  22و پس از سكوت حدود ) 21/4/1361(ژوئيه  12ريخ تا

  ).  200ـ 1: 1383دروديان، (شد
معتقدند با وجود محرز بودن تجاوز عراق  514در برسي قطعنامه  الملل بينكارشناسان حقوق 

از واژه ) 1359مهر  6(سپتامبر  28مورخ  479به دولت ايران، در اين قطعنامه همانند قطعنامه 
روز پس از قطعنامه  15ماه و  21با فاصله  514عالوه بر اين، قطعنامه . تجاوز استفاده نشده است

در واقع در مدتي كه عراق خاك ايران را اشغال كرده بود، سازمان ملل هيچ . پيشين صادر شد
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ز خاك ا-  كامل صورت بهآن هم نه  - واكنشي نشان نداد و تنها پس از آن كه نيروهاي عراقي 
در واقع نظر كلي سازمان ملل در قطعنامه . ايران بيرون رانده شدند، قطعنامه جديد صادر شد

آن بودند كه ايران را براي ادامه جنگ در  دنبال بهجديد حل و فصل قطعي جنگ نبود بلكه بيشتر 
ل در گونه امتيازي به ايران براي كمك و تسهي همين دليل، هيچ وضعيت دشواري قرار دهند، به

  ).201: ب1383 ،دروديان(نشده بود بيني پيشتصميم گيري اين كشور در خاتمه دادن به جنگ 
گفت پس از فتح خرمشهر و برتري سياسي ـ نظامي ايران، كه يكي از  توان ميدر مجموع 

و  آمريكاشد كه زمينه اتمام جنگ فراهم آيد، اما  مي بيني پيشاهداف آن، پايان درگيري بود، 
خود را آغاز  هاي راستاي حفظ حكومت عراق و فشار بر جمهوري اسالمي تالشغرب در 

عضو برتر شوراي امنيت سازمان ملل، بدون توجه به  عنوان به آمريكادر واقع . كردند
گفت كه  توان ميقانوني ايران در پي تحميل مذاكره بدون شرط بر اين كشور بود،  هاي خواسته

و كشورهاي منطقه براي طرح مسأله صلح، نه از روي اعتقاد؛  يالملل بينتالش عراق و مجامع 
بلكه به دليل شرايط حادي بود كه آنها را در موضع ضعف قرار داده و منافعشان را تهديد 

پيشنهاد صلحي ارائه نشد و شوراي  گونه هيچ لذا در آن زمان  .)18: اردستاني، پيشين(كرد مي
كه متضمن صلح واقعي  در آن زمان طرحي. ندكرد مي را توصيه بس آتشامنيت و ديگران تنها 

ارائه  هاي شناسايي متجاوز، پرداخت غرامت را شامل شود وجود نداشت و پيشنهاد باشد و مثالً
ي از الملل بينو مذاكره طرفين بود كه اين امر با توجه به پشتيباني  بس آتششده تنها در حد 

به اين . براي يك صلح شرافتندانه تحقق بخشدست شرايط ايران را توان ميگاه ن عراق هيچ
            : ترتيب ايران داليل منطقي و عقاليي براي ادامه جنگ داشت كه برخي از اين داليل شامل

شرط ايران براي صلح عبارت بود از شناسايي و تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت از سوي  -1
مرزهاي ايران تأمين  -2. بين الملي نبود يها ناعراق كه اين شرط مورد قبول عراق و سازم

نداشت، نقاطي در شلمچه، طالئيه و طول مرز از فكه تا  قصر شيرين در اشغال عراق بود، 
امكان آزادسازي اين نقاط از . در اشغال دشمن بود هاي سومار، نفت شهر و مهران عمالًشهر

شهرهاي  -3. وجود نداشترسيد و راهي جز ادامه جنگ  مي نظر بهراه مذاكره غيرمعقول 
آزادشده همچون خرمشهر به علت حضور دشمن در شلمچه همچنان مورد تهديد بود 

از سوي ديگر، با توجه به برتري مطلق ايران در اين زمان،  .)81-2: 1385درويشي، ...(و
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 تصميم گيرندگان سياسي و فرماندهان نظامي حاضر نبودند، بدون دستيابي به كمترين امتياز، كه
تنبيه متجاوز و گرفتن غرامت بود، قرارداد پايان جنگ را امضا كند، زيرا آيندگان و افكار 

موضوع مهم ديگري كه در ترغيب جمهوري . ندكرد ميعمومي اين اقدام را غيرعقالني تفسير 
هم گسيختگي ارتش عراق و اوضاع  اسالمي ايران براي ورود به خاك دشمن مؤثر بود، از

پس از فتح خرمشهر، شكاف و عدم انسجام موجود ميان مردم . اين كشور بود نابسامان داخلي
خورد و اين مسأله دورنماي روشني را براي اقدام نظامي ايران  مي و حزب بعثي كامالً به چشم

  .)18: اردستاني، پيشين(كرد ميترسيم 
موضع  گفت در اين مقطع از جنگ با توجه به فتح خرمشهر و ايجاد توان ميدر مجموع 

برد اهداف خود، عواملي از قبيل مبهم بودن مواضع عراق،  پيش منظور بهبرتر براي ايران 
از عراق و عدم حمايت و نبود اراده الزم  آمريكا بويژه ها  ابرقدرت هاي گسترش دامنه حمايت

در شوراي امنيت سازمان ملل سبب شد تا تصميم گيرندگان سياسي حاضر به پذيرش صلح 
  .نشوند

  598تصويب قطعنامه : حله سوممر -3

پس از خرمشهر و برتري سياسي ـ نظامي ايران، كه يكي از اهداف آن، پايان درگيري بود، 
سبب شد جنگ  بازيگرشد كه زمينه اتمام جنگ فراهم آيد، ولي عدم توافق دو  مي بيني پيش

ه فتح فاو در صورت گرفته در اين مرحله، ايران موفق ب هاي در سلسله عمليات. ادامه يابد
اما به تدريج با توجه به برتري عراق از لحاظ تسليحاتي و اطالعاتي و . شد 8عمليات والفجر 

نظامي، ايران در وضعيت دشواري قرار گرفت تا جايي كه ادامه جنگ منجر به گسترش تلفات 
 حاصل شده براي هاي وارد شده به جمهوري اسالمي ايران شده و شكست... انساني، مالي و

كليه دستاوردهاي جنگ پس از ...  و 5و  4كربالي  هاي جمهوري اسالمي ايران در عمليات
نظامي جنگ را به  -پس از فتح فاو كه نهايتاً موازنه سياسي بويژهآزادسازي مناطق اشغالي و 

  .سود جمهوري اسالمي تغيير داده بود، را در معرض تهديد قرار داد
در تاريخ  598ورت گرفته جهت برقراري صلح قطعنامه ص هاي در نهايت با توجه به تالش

به تصويب شوراي امنيت رسيد، كه در اين شرايط عراق اعالم ) 1369تير  29( 1987ژوئيه  20
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پذيرد ولي ايران با در نظرگرفتن برخي شروط حاضر به پذيرش  مي را 598نمود كه قطعنامه 
  .، جنگ ادامه يافتقطعنامه شد كه در نهايت با آغاز حمالت مجدد عراق

  آمريكامواضع  - 3-1

براي مقابله با تأثيرات ناشي از پيروزي ايران تمهيدات جدي اتخاذ  آمريكاپس از فتح خرمشهر، 
جنگ را «در مورد جنگ ايران و عراق بر اين پايه قرار داشت كه  آمريكااستراتژي جديد . نمود

الزم را از عراق  هاي زي ايران، حمايتو ضمن ممانعت از پيرو» در يك محدوده معين نگه دارد
براي تحقق اين استراتژي از كشورهاي عرب متحد خود خواست كه از  آمريكا. به عمل آورد

از پيروزي  آمريكادر واقع نگراني ). 74: الف 1383دروديان، (لحاظ مالي به عراق كمك نمايند
منجر شد و در نتيجه جنگ از ايران  هاي به مهار پيروزي ايران بر عراق پس از فتح خرمشهر

  ).128: 1384دروديان، (وضعيتي پويا و تغيير دهنده به جنگ فرسايشي تبديل شد
در بيروت وضعيت  ها آمريكاييبا ادامه جنگ و به موازات عمليات خيبر و انفجار مقر 

بايست  مي در وضعيتي قرار گرفت كه آمريكادر اوضاع جديد . وجود آمد جديدي در منطقه به
طرحي را مبني بر از بين » بنياد هرتيچ«ريزي كند كه بر اساس آن  ستراتژي جديدي را طرحا

بردن اصل اميد، به ريگان ارائه كرد، اين سياست به منزله تشديد فشار به ايران با هدف از بين 
تقويت : عناصر اصلي اين استراتژي شامل. بردن اميدواري براي دستيابي به پيروزي بود

به  1صادي عراق، ايجاد محدوديت در منابع ارزي ايران، اجراي عمليات استانچوضعيت اقت
هدف جلوگيري از فروش سالح به ايران و ايجاد محدوديت در استخراج و فروش نفت به 

  ).90: الف 1383دروديان، ( ايران بود
نام در روند تشديد فشار به ايران و تنگ كردن حلقه محاصره اقتصادي اين كشور،  آمريكا

اين . رسانند افزود مي ي كمكالملل بينتروريسم  هاي ايران را در فهرست كشورهايي كه به اقدام
اقدام تأييد آشكار رژيم عراق و تشديد فشار براي به زانو در آوردن جمهوري اسالمي ايران 

  ).289: 1373تيمرن، (بود
                                                           

طراحي گردند تا از دسترسي ايران به تجهيزات  ها  يعملياتي بود كه آمريكاي) Operation Staunch (عمليات استانچ  -1
  .نظامي و سالح جلوگيري كنند
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 آمريكان، بر نگراني در لبنان و احتمال شكست عراق در برابر ايرا آمريكاپس از شكست 
پوشي  چشم: شامل چهار محور اساسي توان ميدر اين دوران را  آمريكا هاي سياست. افزوده شد

دستيابي  تسهيليي به عراق از طريق كشور ثالث، مداخله براي تآمريكااز فروش تسليحات 
نهادن  پيمانان به نفروختن تسليحات به ايران، سرپوش عراق به كمك مالي، متقاعدسازي هم

  .)135: 1384دروديان، (ي دانستالملل بينتبليغاتي بر بي اعتنايي عراق به منشورهاي 
، اوضاع جنگ بيش از پيش براي ايران 1365آبان  13با افشاي ماجراي مك فارلين در 

يي با عناصر ايراني، آمريكاگيري مذاكرات پنهاني مقامات  شكل هاي در واقع زمينه. دشوار شد
يي در لبنان از سال آمريكا يها ناطعات يدكي نظامي به ايران در مقابل آزادي گروگبا مبادله ق

گسترده براي حل معضل  هاي تالش رغم به  ها آمريكاييبا توجه به ناتواني . آغاز شد 1365
و  1364خرداد  24در ) T-W(گيري در لبنان و هواپيماي ربوده شده تي دبليو  گروگان
پس از سفر آقاي هاشمي به روسيه در تير )T-W(معضل هواپيماي  گري ايران در حل ميانجي

و آشكار شدن  آمريكافاش شدن اين اقدام . معطوف به ايران شد مجدداً آمريكاتوجه  1364ماه 
با از دست دادن ابتكار  ها آمريكاييبا ايران، سبب شد  آمريكاپنهاني  هاي ماهيت واقعيت تماس

بخشي از تالش . در موقعيت بسيار دشواري قرار گيرندعمل براي خاتمه دادن به جنگ، 
براي خروج از اين وضعيت و كسب اعتماد مجدد متحدين خود در منطقه و عراق،  آمريكا

پس از اين واقعه، حمالت گسترده عراق به مراكز . مستمر بود صورت بهتشديد فشار به ايران 
اطالعاتي اين كشور انجام و هدايت  آمريكاصنعتي و اقتصادي ايران با چراغ سبز 

پس از افشاي ارسال «: روزنامه واشنگتن پست نوشت). 162- 8: الف 1383دروديان، (گرفت
در توضيح  آمريكاپنهاني اسلحه به ايران، عراقيها حمالت هوايي خود را به ايران افزايش دادند، 

سالمي ايران در كوشد كه از پيروزي جمهوري ا مي مريكاآ«: تأكيد كرد سياست خود مجدداً
  .»عمل آورد جنگ جاري جلوگيري به

به عراق همچنان ادامه يافت، ادامه جنگ ايران و عراق همراه با  آمريكا هاي روند كمك
اي  و ساير حاميان جهاني و منطقه آمريكاگسترش پيروزي احتمالي آن مهمترين عامل نگراني 

در سازمان ملل به تصويب رسيد،  598ه تا اين كه سرانجام قطعنام). 228: 1384دروديان، (بود
و حضور  598پس از افشاي ماجراي مك فارلين با تصويب قطعنامه   ها آمريكاييدر واقع 
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داشتند با ابتكار عمل جديد  در نظر ها  نظامي گسترده در منطقه خليج فارس و اسكورت نفتكش
  .شرايط خاتمه يافتن جنگ را فراهم كنند

  ها آخرين وضعيت جبهه - 3-2

مقدمه و واسطه  عنوان بهكه اجراي عملياتي محدود اين مقطع زماني از جنگ، پس از آندر 
اجراي عمليات بزرگ و پيروز با موفقيت همراه نشد، اجراي عمليات در منطقه غرب كشور در 

در غرب پيرانشهر در حد فاصل  2بدين ترتيب كه عمليات والفجر. دستور كار قرار گرفت
كيلومتر  30اجرا و منطقه حاج عمران به وسعت  1362تير  29در  و تمرچينارتفاعات قمطره 

كه با اجراي اين  ريزي طرحدر منطقه عمومي مهران  3همچنين عمليات والفجر . مربع آزاد شد
 .)52:1375دروديان، (دهلران از اشغال دشمن آزاد شد  -عمليات دشت مهران و جاده مهران 

در منطقه هورالهويزه، جزاير مجنون به  1362/ 12/ 3تاريخ  سپس با آغاز عمليات خيبر در
 20/11/1364در تاريخ  .)85  :الف 1383دروديان،(تصرف جمهوري اسالمي ايران در آمد

آغاز شد كه با تصرف منطفه فاو توسط جمهوري اسالمي ايران به پايان  8عمليات والفجر 
دفاع متحرك  ياز بازپس گرفتن فاو، استراتژِپس از نااميدي  ها  بعد، عراقي هاي در سال. رسيد

 16/12/1364در تاريخ  9آغاز تهاجم دشمن از شمال و منطقه عملياتي والفجر . را آغاز كردند
خاتمه  7/2/1365آغاز شد كه اين دور از تهاجمات عراق با اشغال مجدد مهران در تاريخ 

  .)151: همان(يافت

  مواضع عراق - 3-3

ارتش  نشيني عقبنظامي عراق در خاك ايران و سرانجام شكست و  انهدام بخشي از قواي
پيدايش موقعيت . منزله تحولي استراتژيك در روند جنگ و شكست قطعي عراق بود عراق به

، ها جديد و ضرورت مهار و كنترل پيامدهاي سياسي ـ نظامي و امنيتي حاصل از شكست
ي از ادامه شكست در برابر قواي نظامي جلوگير. اهداف و ماهيت استراتژي عراق را شكل داد

احتمالي ايران با گسترش صحنه جنگ، كنترل اوضاع داخلي و  هاي سازي پيروزي ايران و خنثي
دامن . بازسازي روابط خارجي از جمله اقداماتي بود كه دولت عراق در اين مقطع انجام داد
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حمله به جزيره خارك با هدف  براي كاستن از برتري اقتصادي ايران و ها  زدن به جنگ نفتكش
و  آمريكابا  بويژهبازسازي روابط خارجي عراق . جلوگيري از پيروزي احتمالي ايران دنبال شد

شد كه ادامه انزواي سياسي عراق، اين كشور را از  مي غرب با اين هدف طراحي و دنبال
ه گسترش مناسبات ، به همين منظور عراق بكرد ميي محروم الملل بين هاي پشتيباني و حمايت

  ). 80ـ  6: 1384دروديان، (خود با جهان خارج پرداخت 
از جنگ طوالني با كاهش توان اقتصادي عراق و شكست احتمالي اين كشور، اند چشم

و عراق  آمريكااستراتژي عراق را تحت تأثير قرار داد و به همسويي و انطباق استراتژيك ميان 
نتيجه رسيده بود كه احتمال دارد قادر به ادامه جنگ  به اين 1363عراق از سال  .منجر شد
نخست : بنابراين استراتژي عراق در مرحله جديد دو ركن داشت. دفاعي نباشد  - فرسايشي

جلوگيري از پيروزي ايران با حفظ مواضع دفاعي و ديگري كاهش توان اقتصادي ايران و 
خود و مهار پيروزي احتمالي ايران  عراق براي حفظ مواضع دفاعي. ي كردن جنگ بودالملل بين

شيميايي  هاي را با خريد تجهيزات و گسترش سازمان و توان توليد سالحاش  توان دفاعي
 در. ايران آغاز كرد هاي نفتكشعراق حمالت خود را به تأسيسات نفتي و . افزايش داد

آغاز  آمريكا مرحله جديد حمالت عراق، متعاقب روابط جديد عراق با 1365و  1364 هاي سال
در اين مرحله، تجهيزات . شد و در نتيجه سطح استراتژي حمله به اهداف مهم خود را ارتقا داد

  . ارسالي به عراق از نظر حجم و كيفيت تغييرات اساسي كرد
در حالي كه در سه سال اول جنگ تنها  ها  توانمندي عراق در مرحله جديد سبب شد كه عراقي

عراق با حمله . كشتي بازرگاني حمله كردند 71به  1363ه نمودند در سال كشتي بازرگاني حمل 4به 
با كاهش صادرات نفتي ايران . و تأسيسات نفتي ايران، صادرات ايران را كاهش داد ها  نفتكشبه 

ميليارد دالر در سال 59/12به  1363ميليارد دالر در سال  10/ 9درآمد نفتي ايران نيز كاهش و از 
داد كه اقتصاد ايران در برابر  مي اين وضعيت نشان. رسيد 1365يليارد دالر درسال م 81/6و  1364

چنانكه حمالت . عراق دامنه حمالت شيميايي خود را افزايش داد. حمالت عراق تضعيف شد
هدف عراق . افزايش يافت 1367مورد در سال  45شيميايي عراق از ده مورد در سال آغاز جنگ به 

ناگهاني قواي نظامي ايران در مواضع و  روي پيششيميايي جلوگيري از  هاي حكارگيري سال از به
  .) 58 - 168: همان( استراتژيك آن بود -  استحكامات عراق و مهار پيامدهاي سياسي
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  شوراي امنيت - 3-4

كمتر از سه ماه پس از ) 1361مهر  12(اكتبر  4شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ ا
 514را به تصويب رساند كه اين قطعنامه نيز مانند قطعنامه 522، قطعنامه 514صدور قطعنامه 

نيروها به  نشيني عقبنظامي،  هاي فوري، خاتمه كليه عمليات بس آتشخواستار ) 1982(
حدود يك . ي و اعزام گروه ناظران سازمان ملل به منطقه گرديدالملل بينمرزهاي شناخته شده 

شوراي امنيت به تصويب رسيد كه  540، قطعنامه )1362آبان  9( 1983اكتبر  31سال بعد، در 
  .بود آمريكادر واقع تهيه كننده اين قطعنامه كشور 

شكايت نمايندگان كويت،  دنبال بهرا  522، قطعنامه 540شوراي امنيت پس از قطعنامه  
 هاي شتيبحرين، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي كه از حمالت ايران به ك

: 1387خرمي، (بازرگاني در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي شكايت نمودند صادر شد
. و زماني تصويب شد كه ايران فاو را تسخير كرده بود) 1982(در فوريه  582قطعنامه ). 142

شيميايي و  هاي كاربردن سالح و به ها  نفتكش، جنگ ها اين قطعنامه نيز به قطع جنگ شهر
اكتبر  8شوراي امنيت  در . قطع كليه مخاصمات در زمين، دريا و هوا تأكيد داشتهمچنين 

عراق را در اين قطعنامه از آغاز نمودن . را تصويب نمود 588، قطعنامه )1365مهر  16( 1986
جنگ مبري ساخت و ايران را بدون ذكر نام به طوالني نمودن جنگ متهم 

  .)673ـ 669: پارسادوست، پيشين(ساخت
در پي . به تصويب شوراي امنيت رسيد 598قطعنامه ) 1366تير  29( 1987ژوئيه  20 در

مذاكرات صورت گرفته بين شوراي امنيت و دو كشور ايران و عراق مبني بر خاتمه دادن به 
رسمي بايد همزمان با محكوم كردن  بس آتش، ايران معتقد بود كه بس آتشجنگ و برقراري 

براي تشخيص درباره مسؤل جنگ انجام گيرد ولي عراق پافشاري  طرف بيعراق از طرف هيئت 
با . بايد بر مبناي رديف بندهاي قطعنامه به ترتيب اجرا شود 598كه اجراي قطعنامه  كرد مي

. معرفي شد 598مانع اجراي قطعنامه  عنوان به، ايران آمريكاي به رهبري الملل بينتبليغات گسترده 
تشكيل جلسه داد و تصميم گرفت در صورت عدم پذيرش  1987دسامبر  24شوراي امنيت در 

ايران كه تصويب . توسط ايران، قطعنامه تحريم فروش اسلحه را به تصويب برساند 598قطعنامه 
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قطعنامه را جدي ديد، طي يادداشتي موافقت خود را اعالم نمود ولي اين در حالي بود كه عراق 
   .)674- 691همان، ( ان از سر گرفته بودبمباران و حمالت خود را به شهرهاي اير

  پس از تجاوز مجدد عراق به خاك ايران  : مرحله چهارم -4

ي عليه ايران سبب كاهش قدرت و توان نظامي الملل بينادامه جنگ و افزايش دامنه فشارهاي 
بزرگ  هاي قدرت... نظامي، مالي، تسليحاتي و هاي ايران شد، عراق با برخورداري از كمك

در اين . و دامنه حمالت خود را گسترش دهد توانست بر قدرت خود بيفزايد مريكاآ بويژه
كاهش توان نظامي ايران، ضعف اقتصادي، كمبود (از عوامل داخلي اي  مقطع از جنگ مجموعه
ي و فشار اقتصادي عليه ايران، الملل بين هاي تحريم(يالملل بينو ...) تجهيزات و نيروها و 

حمله به هواپيماي مسافربري جمهوري اسالمي  بويژهرهاي نظامي فشارهاي سياسي و فشا
                   .توسط ايران و پايان جنگ شد 598يي سبب پذيرش قطعنامه آمريكاايران توسط رزمناو 

  آمريكامواضع  - 4-1

در . عليه ايران در اين مقطع در دو جبهه سياسي و نظامي قابل بررسي است آمريكاسياست 
حامي تروريسم  عنوان بهسعي نمود دولت ايران را  آمريكاي، الملل بيناسي و در سطح جبهه سي
 در شوراي امنيت. اصرار بر ادامه جنگ دارد 598طلب معرفي كه با عدم قبول قطعنامه  و جنگ

كوشيد با توجه با سياستي كه ايران در ادامه مذاكره با دبيركل اتخاذ كرده بود، ايران را متهم  مي
قت گذراندن نمايد و براي تصويب رساندن قطعنامه تحريم صدور اسلحه به ايراناز طرف به و

  .نمايد يكليه كشورهاي عضو سازمان ملل كوشش پيگير
در جبهه نظامي نيز ناوگان عظيم جنگي آن در خليج فارس پيوسته بر شدت جنبه 

و همراهي آنها با كويت  هاي نفتكشموافقت با نصب پرچم بر روي . افزود مي تهاجمي خود
نفتي  هاي و سپس غرق كردن آن، حمله به پايانه »ايران اجر«ناوهاي جنگي، تصرف كشتي 

جنگي ايران و غرق كردن و آسيب رساندن به  هاي ايران و نابود كردن آن، نبرد دريايي با ناو
عام  آنها و سرانجام پرتاب موشك از طرف ناو وينسنز به هواپيماي مسافربري ايران و قتل

مبني بر تشديد جنگ در صورت عدم  آمريكامسافران، حاكي از پيام قاطع و روشن  290كليه 
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  ).700: پارسادوست، پيشين(اقدام ايران براي خاتمه دادن به جنگ بود

   ها  آخرين وضعيت جبهه - 4-2

يي عراق در حالي كه با حمالت موشكي به تهران و ساير شهرها و شايعه استفاده از بمب شيميا
تحت تأثير قرار داده بود و با بمباران حلبچه عالوه اي  وضعيت روحي ـ رواني مردم را تا اندازه

توجه جهاني را بر جنگ ايران  ايران در منطقه شمال غرب، مجدداً بر مقابله با استراتژي جديد
. كردگيري منطق تصرف شده آماده  و عراق متمركز كرد و نيروهاي نظامي خود را براي باز پس

. فاو بود؛ زيرا آثار بسيار جدي و اساسي بر موازنه نظامي داشت آزادسازيهدف عملياتي عراق 
و غافلگيري ايران به  آمريكاساعت و با استفاده از اطالعات  36عراق منطقه فاو را در فاصله 

ايكس باز پس .شمال غرب و با استفاده از گاز ويدليل تمركز نيروها در منطقه 
 هاي كارگيري سالح در واقع غافلگيري ايران در فاو و به). 260: 1384يان، درود(گرفت

  ).203: الف 1383دروديان، (ي گسترده نقش مؤثري در سقوط فاو داشتنحو بهشيميايي 
لطيف جاسم وزير . عراق پس از فاو، مناطق شلمچه و جزاير مجنون را باز پس گرفت

نيروهاي ما توانستند «: خارجي گفت هاي گان رسانهفرهنگ و اطالعات عراق، در جلسه با نمايند
ساعت، همچنين آزادسازي جزاير مجنون و  8ساعت آزاد كنند، نيروهاي شلمچه  35فاو را در 
 هاي ، عراق در تمام موارد از سالح)263: 1384دروديان، ( ساعت به درازا كشيد 8هورهويزه 

ارتفاعات حمرين، قواي عراق ضمن حمله به  در منطقه شرهاني، زبيرات و. شيميايي استفاده كرد
كردند و در مجموع با حمله به مناطق مذكور  روي پيشخوش  خطوط دفاعي ارتش ايران تا عين

 1383دروديان، (نفر را به اسارت گرفتند 17000و همچنين مناطق سومار و ميمك نزديك به 
ي، دولت ايران حلبچه و اطراف آن با ادامه تهديدات عراق براي حمله به مناطق جنوب .)205: الف

 16( 1367تير  25و روز . عراق حمله به داخل خاك ايران را آغاز نمود. را داوطلبانه تخليه نمود
دهلران را تصرف نمود و خطر حمله به دزفول و احتمال سقوط بخشي از ) 1987ژوئيه 

پرواي عراق از  بيدر واقع استفاده  .)694: پارسادوست، پيشين (خوزستان افزايش يافت 
را  ها  شيميايي، جدي بودن اين خطر كه عراق در هر زماني كه الزم بداند آن سالح هاي سالح

  .)701: همان( نيروهاي ايران نقش مهم داشته استبرد در عدم مقاومت  مي كار به
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  مواضع عراق - 4-3

و حجم فشار  هرچند دامنه 598بزرگ در جنگ و تصويب قطعنامه  هاي افزايش مداخله قدرت
. ي و سياسي ـ اقتصادي را به ايران افزايش داد، در پايان دادن به جنگ تأثيري نداشتالملل بين

تدريج استراتژِي خود  بهعراق با تكيه بر قدرت نظامي و برتري بر ايران براي تغيير روند جنگ 
و آمادگي الزم را براي  وجود آورد تغييراتي به تدريج بهعراق . را از تدافعي به تهاجمي تغيير داد

جلوگيري از غافلگيري در منطقه جنوب و كنترل تحركات نظامي ايران در خطوط درگيري 
و سپس واكنش به عمليات  1366شروع حمالت موشكي عراق به تهران در اسفند . كسب كرد

او و والفجر با بمباران شيميايي منطقه حلبچه آغاز استراتژي تهاجمي عراق بود كه با تهاجم ف
 دنبال بهعراق با حمالت موشكي به تهران، . گيري آن ادامه يافت و گسترش پيدا كرد پس باز

. تضعيف روحيه مردم ايران، كاهش حمايت عمومي از جنگ و فشار سياسي بر ايران بود
استفاده عراق از . حمالت شيميايي عراق به حلبچه نيز از اهميت خاصي برخوردار است

با هدف ايجاد رعب و وحشت در نيروهاي ايران طراحي شده اساساً شيميايي  هاي سالح
با گسترش حمالت عراق در مدت كمتر از دو ماه عراق بيش از ). 260: 1384دروديان، (بود

موشك ساخت شوروي به مناطق مسكوني تهران و ساير شهرهاي ايران، اصفهان، دزفول،  160
ز مردم غير نظامي را به قتل رساند و يا مجروح تبريز، رشت، قم پرتاب نمود و تعداد كثيري ا

متوجه ضعف نظامي ) 1366( 1987عراق از اواسط سال . بسيار به بار آورد هاي نمود و ويراني
كه با اي  ايران و برتري آشكار قواي خود گرديده بود و مقامات باالي ارتش عراق در مصاحبه

 خواهيم كه مي براي اولين بار در تاريخ، ما خبرنگار واشنگتن پست به عمل آورد اظهار داشتند،
قادر به شكستن خط دفاعي عراق نخواهند بود و يك شكست  ايرانيان حمله كنند، زيرا يقيناً

در واقع احساس عراق در برتري نظامي مبتني بر . ضعف ايرانيان را آشكار خواهد ساخت
پنج تانك، هر واحد توپخانه سنگين عراق در پايان جنگ، در برابر هر تانك ايران، . واقعيت بود

 هاي از ابزارتر  هواپيماي جنگي داشت كه عموماٌ پيشرفته 6ايران، نه واحد، هر هواپيماي ايران، 
نفر  1000000در پايان جنگ كل نيروهاي مسلح ثابت عراق . جنگي مشابه آنها در ايران بودند

  .)692: پارسادوست، پيشين( نفر بود 644800و ايران 
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ن ترديد، افزايش توان نظامي عراق و تغيير استراتژي اين كشور نقش مهمي در تغيير بدو
بيش از اين عراق با عمليات موسوم به استراتژي دفاع متحرك، در . اوضاع به سود عراق داشت

. انديشه تصرف برخي از مناطق مرزي و شهرهاي ايران بود كه توفيق چنداني دست نيافت
خود را در اين زمينه برطرف نمود و با بهبود ارتش و تغيير شيوه  هاي عراق ضعف و كاستي

  ).199: الف 1383دروديان، (زيادي برخوردار شود هاي رزم آن توانست از موفقيت

  شوراي امنيت - 4-4

و عدم پذيرش آن از سوي ايران و با از سر گرفته شدن حمالت عراق،  598از صدور قطعنامه 
عراق پس از پيروزي در . امه جنگ با وضعيت دشواري مواجه شدجمهوري اسالمي ايران در اد

ي شيميايي استفاده نمود، ها مكرر زميني خود ادامه داد، در تمام موارد از سالح هاي فاو به حمله
حمله به داخل ايران را آغاز نمود و بسياري از مناطق ايران در معرض تصرف عراق قرار 

نظامي عراق، در آن شرايط امكان پيروزي براي ايران در مجموع با توجه به برتري . گرفت
را  598قطعنامه ) 1367تير  27(1988ژوئيه  18وجود نداشت، بدين ترتيب ايران در تاريخ 

 ).694: پارسادوست، پيشين(پذيرفت

، طارق عزيز وزير خارجه عراق اعالم نمود كه 598با اعالم ايران جهت پذيرش قطعنامه  
آوردن وقت باشد، او  دست بهاز طرف ايران ممكن است تاكتيكي براي  598پذيرش قطعنامه 

عراق . برقرار شود بايد ادامه يابد از طرف سازمان ملل رسماً بس آتشاعالم داشت تا زماني كه 
اعالم داشت، با شدت بيشتر در  598ي كه براي اجراي قطعنامه هاي شرط همزمان با پيش

لذا شوراي . شيميايي استفاده نمود هاي گسترده از سالح رطو بهد و كر زميني حمله هاي جبهه
شيميايي را  هاي درباره سالح 612قطعنامه مستقل ) 1367ارديبهشت  9( 1988مه  9امنيت در 

دبيركل كه براي برقراري . شيميايي را محكوم نمود هاي تصويب و در آن استفاده از سالح
بدين ترتيب با كوشش دبيركل . انجام داد ي راهاي صداقت و پافشاري داشت، تالش بس آتش

 17(1988ز اوت ا طرف، جنگ ايران و عراق عمالًسازمان ملل و جلب موافقت دو 
پس از آن دبيركل براي . خاتمه يافت) 1367مرداد  29( 1988اوت  20از و رسماً) 1367مرداد

تشكيل و  1988 اوت 9اقدامات فوري انجام داد و جلسه شوراي امنيت در  بس آتشنظارت بر 
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نظارت بر  منظور بهبه منطقه به مدت شش ماه  كه در مورد اعزام گروه ناظر 619قطعنامه 
  .تصويب شد بس آتش

  تعيين نقطه زيني در جنگ ايران و عراق
در آن همگرا  يگراناست كه استراتژي بازاي  ، نقطهها بازياز آنجايي كه نقطه زيني در نظريه 

مطلوب، كمترين هزينه را براي بازيگران به همراه خواهد  هاي يو انتخاب استراتژ شود مي
. كنند ميبيشتري پرداخت  هاي ان هزينهبازيگرداشت، در صورت عدم اتخاذ استراتژي صحيح، 

كه كمترين ميزان ضرر را براي آنان دارد به توافق اي  در نقطه گربه اين معني كه اگر دو بازي
در . بيشتر است شود ميصورت عدم پذيرش برايشان ايجاد نرسند، پيامدهاي احتمالي كه در 

گفت كه از ميان مراحل ذكر  توان ميآن، ) تعادل( مورد جنگ ايران و عراق و تعيين نقطه زيني
يكي از عللي كه . بود 598شده در مقاله، بهترين نقطه، مرحله سوم، يعني زمان صدور قطعنامه 

در اين . ي بودالملل بينبه مرزهاي  نشيني عقبمود، لزوم ن مي تأخير 598ايران در قبول قطعنامه 
زيادتري از اراضي عراق را در تصرف داشت و مايل نبود بدون آن كه  هاي مقطع ايران بخش

بعدي عراق و پس گرفتن اراضي  هاي حمله. آورد، آن اراضي را تخليه كند دست بهامتيازي 
تنها اين امتياز را از دست ايران گرفت، بلكه اشغالي در فاو، اطرف بصره و جزاير مجنون، نه 
. ، اراضي بيشتري را از دست داده باشد598باعث شد تا ايران در هنگام موافقت با قطعنامه 

كيلومترمربع از  2400عراق «: واليتي وزير خارجه وقت ايران چندي بعد اظهار داشت كه
ان با قطعنامه ن را بعد از موافقت ايراراضي ايران را دراشغال دارد و يكصد كيلومتر مربع از آ

  .»تصرف كرده است 598
در واقع طوالني شدن جنگ و عدم تناسب اهميت پيش شرط متجاوز شناختن عراق براي 

سبب شد تلفات، خسارات و صدماتي كه به مردم و كشور ايران وارد شد  598قبول قطعنامه 
ي، اميدي به قبول شدن الملل بينان در سطح افزون شده و مردم نيز با توجه با انزواي سياسي اير

و تنگناهاي اقتصادي ـ  ها  از سوي ديگر طوالني شدن جنگ، دشواري. آن پيش شرط نداشتند
  ).702ـ  3: پارسادوست، پيشين(اجتماعي ايران را افزايش داد

ن كه كمترين ميزان ضرر و بيشترين ميزااي  در نقطه بازيگركه گفته شد، اگر دو  طور همان
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، شود مياحتمالي كه برايشان ايجاد  هاي سود را برايشان به همراه دارد به توافق نرسند، پيامد
بيشتر است، اين نكته نيز در مورد جنگ ايران و عراق صادق است، پس از صدور قطعنامه 

، عدم همگرايي و همكاري ميان دو بازيگر ايران و عراق موجب گرديد كه پرداخت 598
و اهداف حداكثري  ها  تحقق خواسته دنبال بهزيرا ايران همواره . گرددتر  ونافز ها  هزينه
. بود و از شرايط مناسبي كه براي صلح ايجاد شده بود خودداري كرد) ذكر شده در باال(خود

شيميايي  هاي پس از اين مرحله بود كه عراق در اكثر حمالت خود به شهرهاي ايران از سالح
. مالي و جاني بسياري به شهرهاي ايران و مردم غيرنظامي وارد نمود استفاده نمود و خسارات

كسب اعتماد مجدد متحدين خود، به تشديد  منظور بهنيز پس از ماجراي مك فارلين،  آمريكا
 598لذا اگر ايران در آن مقطع زماني، قطعنامه  .فشار به جمهوري اسالمي ايران پرداخت

رفت، ايران با خسارات و تلفات مالي و جاني كمتري پذي مي شوراي امنيت سازمان ملل را
  .    رساند مي جنگ را به پايان

  گيري نتيجه

داراي مبناي هستي شناسي خاص خود و همچنين  ها  گفت كه نظريه بازي توان ميدر مجموع 
پردازد، شرايطي كه در  مي داراي اصول و مبنايي بوده كه از طريق آن به تحليل شرايط منازعه

نقطه زيني . گيري عقالنيت سعي در كسب پيروزي دارندكار بهاني حضور داشته و با ازيگربآن 
 بازيگراست كه كمترين ميزان ضرر و بيشترين ميزان سود را براي دو اي  نقطه ها  در نظريه بازي

ان درگير در يك بازي با پذيرش آن از پيامدها و خسارات احتمالي بيشتر بازيگرداشته و 
و تعيين نقطه زيني در جنگ  ها  از ديدگاه اين مقاله و بر اساس نظريه بازي. كنند يمجلوگيري 

گفت كه بهترين نقطه پايان جنگ براي ايران، بالفاصله پس از صدور  توان ميايران و عراق، 
زيرا تنها در اين مقطع از جنگ بود كه ايران . شوراي امنيت سازمان ملل بود 598قطعنامه 

زيادي از اراضي عراق را در تصرف خود داشت، سازمان ملل و  هاي ه بخشعالوه بر اينك
براي ) ولو حداقلي(شوراي امنيت را مجاب ساخته بود تا براي پايان يافتن جنگ، امتيازاتي را

 دنبال به، باعث شد تا پس از آن و مخصوصاً عدم توجه به شرايط ياد شده. ايران در نظر بگيرند
و روزهاي پاياني جنگ كه منجر به از عقب راندن نيروهاي ايراني از حمالت عراق در ماهها 
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مناطق فاو، اطرف بصره و جزاير مجنون شد، ايران نه تنها اين امتيازات را از دست داد، بلكه در 
در . ، نفرات و اراضي بيشتري از خود را از دست داده بود598هنگام موافقت نهايي با قطعنامه 

و  ها  از سوي ايران در آن موقعيت زماني، سبب شد تا هزينه 598نامه مجموع عدم پذيرش قطع
ان درگير در صحنه جنگ افزايش يابد، در حالي كه بازيگريكي از  عنوان بهايران  هاي پرداخت

ست با پذيرش قطعنامه در زمان صدور آن، از گسترش تلفات و خسارات وارده توان ميايران 
از لحاظ نظامي و تجهيزات وضعيت مناسبي نداشت،  ، در مقطعي كهخود بهشده بعدي 

و شروع مذاكرات با طرف عراقي  بس آتشجلوگيري كرده و با برگهاي برنده بيشتري در مقطع 
  . حضور پيدا كند
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