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  سردار محمدعلی آسودی
مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه

 تدبیری کارآمد 
در مناسب ترین موقعیت

اعالم پذيرش قطعنامه پذيرش قطعنامه 598 و دستاوردهاي آن
اي�ران  توس�ط   598
اسالمي در ساعت 14 روز 27 
تير سال 1367 از رسانه ملي 
يک پذي�رش صادقانه بود نه 
مث�ل پذي�رش نيرن�گ مآبانه 
ص�دام که ب�ه دروغ در س�ال 
1366 پذي�رش قطعنام�ه را 
اعالم کرده ب�ود ودر طول يک 
سال با کمک غربي ها عمليات 
رواني س�نگيني را عليه ايران 
به راه انداخته بودن�د که ايران 
حاضر ب�ه پذي�رش قطعنامه 

598 نيست
عمليات کربالي پنج در 19 دي ماه 1365 در منطقه عمومي شلمچه 
و در محورهاي کانال ماهي، پنج ضلعي، نهر جاسم و نهر دوعيجي 
توس�ط قرارگاه هاي کربال. قدس و نجف وبا به کارگيري 14 لشگر، 
6تيپ و200 گردان آغاز شد ودرپنج بهمن ماه 1365 پايان يافت.

رزمندگان اس�الم در اين عمليات ضربات س�نگيني به ماش�ين 
جنگ�ي رژيم بعث عراق وارد کردند که منجر به انهدام 20 تا 100 
درصد يگان هاي بعثي عراق شد. ضربات آنچنان سخت و نفسگير 
بود که احتمال س�قوط بصره و پيشروي يگان هاي ايران اسالمي 
به سمت عمق عراق پيش بيني مي شد. ابرقدرت هاي شرق وغرب 

با مش�اهده و تحليل اين عمليات بش�دت نگران پيروزي نظامي 
ايران و س�قوط صدام ش�دند وب�راي جلوگي�ري از اين پيروزي 
مجبور شدند براي نخستين بار قطعنامه اي به شماره 598 توسط 
ش�وراي امنيت س�ازمان ملل که تا اندازه اي مناف�ع ايران را در 
نظر گرفته بود صادر کنند. از س�وي ديگر امريکا با لشگرکش�ي  
به خليج فارس به همراه تعدادي از کش�ورهاي عضو ناتو با ده ها 
فروند ناو هواپيما بر، ناوهاي جنگي و شناورهاي پشتيباني، انواع 
هواپيما و بالگرد تهديدات نظامي عليه جمهوري اس�المي ايران 

را آغاز کردند.

در شرايطي که ابرقدرت ها با تطميع 
ازطريق قطعنامه 598 و تهديد نظامي 
در خليج فارس، ايران را تهديد مي کردند 
رزمندگان اسالم بدون هيچ گونه ترس 
و واهم��ه از فروردي��ن س��ال 1366 تا 
اسفند ماه همين سال عمليات  کربالي 
10، فت��ح 1، نصر4، نصر5، نصر7، بيت 
المق��دس 2، والفجر 10، بيت المقدس 
3، بيت المق��دس 4 و ده ه��ا عملي��ات 
پارتيزاني ديگر را در شمالغرب کشور با 

موفقيت انجام دادند 
 ش�رايط پذي�رش قطعنامه 598 

توسط جمهوري اسالمي ايران:
باتوجه ب��ه حضور يگان ه��اي ايران 
اسالمي در شمالغرب، صدام که مترصد 
فرص��ت بود تا ب��ه فاو حمل��ه کند اين 
فرصت را به دست آورد و با پشتيباني و 
حمايت مستقيم امريکا و حکام منطقه 
در 29 فروردي��ن 1367 ب��ه فاو حمله 
کرد و با استفاده گسترده از ماده سمي 
و کشنده س��يانور در بمباران شيميايي 
صحن��ه نب��رد را تغيي��ر و ب��راي دفاع 
رزمن��دگان غيرقابل حض��ور نمود و به 
اين گونه فاو را تصرف کرد. نقش امريکا 
در تصرف فاو بس��يار برجسته بود و در 
حمالت بعدي شلمچه وجزاير مجنون از 

تصرف ايران خارج شد.
در اي��ن مقط��ع امريکا ب��ا درگيری 
نظامي با اي��ران در خليج فارس به نفع 
عراق مداخله کرد و در 12 تيرماه سال 
1367 ناو هواپيما بر امريکا باشليک دو 
موشک به هواپيماي مسافربري ايرباس 
ايران که عازم دبي بود شهادت 290 نفر 

از سرنشينان اين هواپيما را رقم زد.
در اي��ن ش��رايط س��خت ه��م در 
جبهه هاي زميني و هم در خليج فارس 
در جنايت ضد بش��ري امريکا در حمله 
به هواپيماي مسافربري و ديگر تهديدات 
غير متعارف، جمهوري اس��المي ايران 
براي اثبات صداقت خود و بر مال کردن 
چهره واقعي استکبار جهاني و صدام  در 
27 تير 1367 پذيرش قطعنامه 598 را 

رسمًا اعالم نمود.
در  اي�ران  صادقان�ه  پذي�رش   

قطعنامه 598
اعالم پذيرش قطعنامه 598 توسط 
ايران اس��المي در س��اعت 14 روز 27 
تي��ر س��ال 1367 از رس��انه ملي يک 
پذي��رش صادقانه بود ن��ه مثل پذيرش 
نيرن��گ مآبانه ص��دام که ب��ه دروغ در 
س��ال 1366 پذيرش قطعنامه را اعالم 
کرده بود ودر طول يک س��ال با کمک 
غربي ها عمليات رواني سنگيني را عليه 
ايران به راه انداخته بودند که ايران حاضر 

جهاني��ان را به تعجب واداش��ت. حضور 
پرش��ور مردم و بسيجيان دالور در کنار 
نيروهاي مسلح آن چنان ترس ووحشت 
در دل صدامي��ان انداخ��ت ک��ه قبل از 
حمله لش��گرها براي عق��ب راندن آنها 
روحيه خودرا از دست دادند و رزمندگان 
عزيز در کوتاه ترين زمان تمام متجاوزان 
را تا آن طرف مرزها عقب راندند و شمار 
زي��ادي از بعثي ها را کش��ته، زخمي يا 

اسير کردند.
 عمليات سازمان منافقين

پ��س از شکس��ت مفتضحانه ارتش 
بع��ث ع��راق در محوره��اي جن��وب و 
جبهه ه��اي مياني امري��کاي جنايتکار 
و رژيم بعث ع��راق با حمايت و هدايت 
س��ازمان منافقين به آنها القا کردند در 
اين ش��رايط که همه رزمن��دگان ايران 
اس��المي در جنوب هستند مي توانند با 
پش��تيباني ارتش بعث عراق وارد ايران 
شده وخود را به تهران برسانند و مسعود 
و مريم رجوي با تصور واهي و ش��ناخت 
نداش��تن از رزمن��دگان و م��ردم ايران 
اس��المي با فراخوان و سازماندهي بيش 
از پنج هزارنفر اف��راد فريب خورده وبي 
تجربه عملياتي ب��ا نام فروغ جاويدان از 
س��اعت 14 روز س��وم مرداد 1367 از 
منظريه عراق با پش��تيباني مس��تقيم 
ارتش شکس��ت خ��ورده بعث ع��راق و 
پش��تيباني غير مس��تقيم امريکا و اروپا 
به سمت خس��روي، قصرشيرين، سرپل 
ذه��اب، کرند غرب واس��الم آب��اد آغاز 
کردن��د وبا توجه به حض��ور يگان ها در 
جنوب و خالي بودن اين محور از حضور 
رزمن��دگان به غير از تعداد کمي که در 
خطوط پدافندي بودندتوانستند تا شب 
تا اس��الم آباد غرب پيشروي کنند و در 
مس��ير حرکت خود جناياتي را مرتکب 
شوند ازآن جمله به شهادت رساندن 25 
پاسدار محلي در کرند غرب و به شهادت 
رساندن مجروحان و بيماران بستري در 

بيمارستان امام خميني اسالم آباد.
منافقين با خيال خام خود در روز دوم 
عمليات از اسالم آباد به سمت کرمانشاه 
حرک��ت کردند اما در بين راه بين تنگه 
حسن آباد وچهارزبر در کمين رزمندگان 
اسالم قرار گرفتندو پيشروي آنها متوقف 
شد. با اطالع يافتن فرماندهان چندين 
يگان از جنوب به س��مت اس��الم آباد و 
کرمانش��اه اعزام شدند و در کوتاه ترين 
زمان يگان ها آم��اده حمله به حراميان 

منافق وطن فروش شدند. 
 عمليات مرصاد

با آماده ش��دن لش��گرها و تيپ هاي 
س��پاه وهواپيماه��ا و بالگردهاي ارتش 

بعثي ه��اي جنايتکار و اربابان او دادند و  
مردم ايران اس��المي اين گونه با پيروزي 
کامل جنگ تحميلي استکبار جهاني را 

به پايان رساندند.
 دس�تاوردهاي پذي�رش صادقانه 
قطعنامه 598 توس�ط حضرت امام 

خميني)ره(و مردم ايران اسالمي
1-اثب��ات بي اعتم��ادي جمه��وري 
اس��المي ايران به امري��کا و رژيم بعث 

عراق و صدام.
2-اثب��ات حقاني��ت و قاب��ل اعتماد 
بودن ايران که حتي درش��رايط برتري 
توان نظامي و حضور انبوه رزمندگان در 
جبهه ها که مي توانست وارد خاک عراق 
بشود اما به توصيه امام خميني که ما در 
تعهد به پذي��رش قطعنامه 598 صادق 
هستيم و کسي حق ورود به خاک عراق 

را ندارد.
3-اثب��ات متجاوز ب��ودن رژيم بعث 
عراق. با اين تجاوز که در شرايط پذيرش 
قطعنامه توس��ط ايران صورت گرفت و 
زمينه اي شد براي اعالم دبيرکل سازمان 
مل��ل در اعالم متجاوز بودن ارتش بعث 
عراق در تج��اوز س��ال 1359 به ايران 

اسالمي.
4-اثبات آمادگي مردم انقالبي ايران 
با روحيه ب��اال و اطاعت پذيري در دفاع 

همه جانبه از انقالب و کشور.
5-اثبات توانمندي و آمادگي ارتش، 
سپاه و بسيجيان جان برکف در دفاع از 
انقالب و ميهن اسالمي و اطاعت پذيري 

از واليت فقيه در هر شرايط.
6- پاي��ان يافتن جن��گ تحميلي با 
پيروزي ايران اسالمي و شکست ارتش 

بعث عراق.
7- باق��ي نماندن حتي يک وجب از 
خاک جمهوري اسالمي ايران در اشغال 

دشمن. 
8- آزادي تمام آزادگان س��رافراز از 

اسارت ارتش بعث عراق.
9- اعالن رس��مي صدام به حقانيت 
خواسته ايران اسالمي در لزوم مبنا قرار 
دادن عهدنام��ه 1975 که قبل از تجاوز 
ش��هريور 1359 آن را ملغي اعالم کرده 
بودواع��الم اينکه با اين تصميم ما ديگر 
همه چيز روش��ن ش��ده و بدين ترتيب 
همه آنچه را مي خواس��تيد و برآن تکيه 
مي کرديد تحقق مي يابد وديگر اقدامي 
جز مبادله اس��ناد باقي نمي ماند زمينه 

اعالم متجاوز بودن خود را ثابت کرد.
10- ش��رمندگي ح��کام منطقه در 
دفاع از چنين شخص و رژيم متجاوزي 
که در نخس��تين فرصت تجاوز ديگري 

کرد اما به يک کشورعربي به نام کويت.

جمهوري اسالمي ايران عمليات مرصاد 
از صب��ح روز پنج��م م��رداد 67 آغاز و 
ظرف مدت دوروز تمام خائنان به مردم 
و منافقين پليد کش��ته، زخمي يا اسير 
ش��دند و تعداد اندک��ي از آنها موفق به 
فرار و بازگشت به آغوش امريکا و صدام 
شدند ورزمندگان اسالم و مردم شريف 
و انقالبي ايران اسالمي درس ديگري به 

ب��ه پذيرش قطعنامه 598 نيس��ت که 
البته پس از پذي��رش صادقانه حضرت 
امام خمين��ي)ره( چهره واقعي صدام و 

حاميانش مشخص شد.
رژي��م بعث عراق با يک تحليل غلط 
و اش��تباه اس��تراتژيکي از شرايط ايران 
و آمادگ��ي دفاعي وروحيه رزمندگان و 
آح��اد مردم ايران دوروز پس از پذيرش 

قطعنامه 598 توسط ايران با بهره گيري 
از روحي��ه تجاوزگرانه خ��ود بر خالف 
تبليغات دروغين يک سال گذشته خود 
و حاميانش بار ديگر به صورت گسترده از 
محورهاي کوشک وطالئيه، فکه، مهران 
وميمک و صالح آباد و س��ومار به سمت 
ايوانغرب تج��اوز خود را تکرار کرد. اين 
تجاوز ناجوانمردانه رژيم بعث عراق که 

درجنوب تا جاده اهواز- خرمش��هرو در 
جبهه هاي مياني تا سه راهي صالح آباد 
وميمک واز محور س��ومار ت��ا نزديکي 
ايوانغرب پيش��روي کردن��د براي همه 
جهانيان ثابت شد که صدام و رژيم بعث 
ع��راق وحاميان غربي و ش��رقي او غير 
قابل اعتماد و دروغگو هس��تندو ادعاي 
ايران اسالمي مبني بر غير قابل اعتماد 

بودن امريکا و صدام ثابت شد.
برهمين اساس پس از اعالم آيت اهلل 
خامنه اي )رئيس جمهور وقت( در نماز 
جمعه تهران مبني ب��ر رفتن به جبهه 
براي دفاع از انقالب و کش��ور ده ها هزار 
نفر مردم به صورت داوطلبانه عازم جبهه 
جنوب ش��دند به گونه اي ک��ه يگان ها 
ظرفي��ت پذيرش همه را نداش��تند که 


