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  شورای امنيت سازمان ملل ۵٩٨قطعنامه 

هايش  رغم در خواست ميالدی، با ابراز نگرانی عميق از اين که علی ١٩٨٦خود به سال  ٥٨٢شورای امنيت، با تأييد مجدد قطعنامه 

تأسف از آغاز و  برای آتش بس، منازعه بين ايران و عراق به شدت سابق با تلفات شديد انسانی و تخريب مادی ادامه دارد، با ابراز

طرف يا هواپيماهای  ادامه منازعه، همچنين با ابراز تأسف از بمباران مراکز صرفًا مسکونی غيرنظامی، حمالت به کشتيرانی بی

المللی انسان دوستانه و ديگر قوانين ناظر بر درگيری مسلحانه، بويژه کاربرد سالح شيميايی برخالف  کشوری، نقض قوانين بين

ژنو، با ابراز نگرانی عميق نسبت به احتمال تشديد و گسترش بيشتر منازعه، مصمم گرديد به تمامی اقدامات  ١٩٢٥کل الزامات پروت

نظامی بين ايران و عراق خاتمه بخشد، معتقد شد که می بايد يک راه حل جامع، عادالنه، شرافتمندانه و پايدار بين ايران و عراق به 

آميز به  های مسالمت المللی خود از راه ملل متحد، به ويژه تعهد همه دول عضو به حل اختالفات بينبا يادآوری مفاد منشور .دست آيد

المللی و عدالت به مخاطره نيفتد، با حکم به اين که در منازعه ما بين ايران و عراق زمينه صلح حاصل  نحوی که صلح و امنيت بين

  :متحد منشور ملل ٤٠و  ٣٩شده است، با اقدام براساس مواد 

از راه مذاکره، ايران و عراق يک آتش بس فوری را ) مناقشه(ـ خواستار آن است که به عنوان يک قدم اوليه جهت حل و فصل ١

رعايت کرده، به تمامی عمليات نظامی در زمين، دريا و هوا خاتمه داده و تمامی نيروهای خود را بدون درنگ به مرزهای شناخته 

  .ندالمللی بازگردان شده بين

نشينی نيروها اعزام  کند که يک تيم ناظر ملل متحد را برای بررسی، تأييد و نظارت بر آتش بس و عقب ـ از دبيرکل درخواست می٢

نمايد با مشورت طرفين درگير، تدابير الزم را اتخاذ نموده، گزارش آن را به شورای امنيت  نمايد و همچنين از دبيرکل درخواست می

  .ارائه نمايد

، ١٩٤٩اوت  ١٢خواهد اسرای جنگی آزاد شده و پس از قطع مخاصمات فعال کنونی، براساس کنوانسيون سوم ژنو  صرانه میـ م٣

  .بدون تأخير به کشور خود بازگردانده شوند

های ميانجيگرانه برای حصول يک راه حل جامع،  ـ از ايران و عراق می خواهد با دبيرکل در اجرای اين قطعنامه و در تالش٤

عادالنه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف در خصوص تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول مندرج در منشور ملل متحد، 

  .همکاری نمايند

تواند منجر به تشديد و  خواهد که حداکثر خويشتنداری را مبذول دارند و از هرگونه اقدامی که می ـ از تمامی کشورهای ديگر می٥

  .گردد احتراز کنند و بدين ترتيب اجرای قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند گسترش بيشتر منازعه
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طرف برای تحقيق راجع به  نمايد که با مشورت با ايران و عراق، مسئله تفويض اختيار به يک هيأت بی ـ از دبيرکل درخواست می٦

  .مسئوليت منازعه را بررسی نموده و در اسرع وقت به شورای امنيت گزارش دهد

المللی پس از خاتمه درگيری تصديق  های مناسب بين های بازسازی با کمک بعاد خسارات وارده در خالل منازعه و نياز به تالشـ ا٧

کند که هيأت کارشناسان را برای مطالعه موضوع بازسازی و گزارش به  گردد و در اين خصوص از دبيرکل درخواست می می

  .شورای امنيت تعيين نمايند

های افزايش امنيت و ثبات  کند که با مشورت با ايران و عراق و ديگر کشورهای منطقه، راه دبيرکل درخواست می ـ همچنين از٨

  .منطقه را مورد مدافه قرار دهد

  .کند که شورای امنيت را در مورد اجرای اين قطعنامه مطلع نمايد ـ از دبيرکل درخواست می٩

رعايت و اجرای اين قطعنامه در صورت ضرورت جلسات ديگری مجددًا تشکيل  ـ مصمم است برای بررسی اقدامات بيشتر جهت١٠

  :در تحليل قطعنامه از نظر صوری و شکلی اهم نکات قابل توجه عبارتند از. دهد

  

  

نيست، بلکه برای اولين بار قطعنامه تحت عنوان » وضعيت مابين ايران و عراق«های پيشين  ، نظير قطعنامه٥٩٨عنوان قطعنامه  -١

  .صادر شده است» منازعه بين ايران و عراق«

اين قطعنامه چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی توصيه نيست، بلکه تصميم برخاسته از اعتقاد شورای امنيت است و اين  -٢

ت اجرايی، صراح ١٠، قسمت مقدماتی و پاراگراف ١٠و  ٨، ٧، ١های  موضوع عالوه بر محتوای قطعنامه، در آغاز پاراگراف

آميز اختالفات  ها به حل مسالمت اشاره به تعهد دولت(چه در اين مورد تناقضی وجود دارد و آن اين که در بعضی موارد  اگر. دارد

  .حالت قطعنامه توصيه است، اما به هر حال حالت آمريت قطعنامه غالب است) ، قسمت اجرايی قطعنامه٦و  ٥، ٤، ٣خود و بندهای 

  .ترين قطعنامه صادره است کلمات به کار برده شده، اين قطعنامه مفصلاز نظر حجم و تعداد  -٣

  .اين قعطنامه به اتفاق آرا صادر گرديد -٤

اين بدان معنا نيست که همچون فواصل . آن، نه ماه و نيم فاصله دارد) ٥٨٨(با قطعنامه قبلی  ٥٩٨از نظر فاصله زمانی، قطعنامه  -٥

های  عراق با ايران را به حال خود رها کرده باشد، بلکه در تمام اين مدت شورا به مشورت ها، شورای امنيت جنگ ساير قطعنامه

  .فشرده خود برای تنظيم قطعنامه جامعی که فصل مشترک نظريات شورا، عراق و ايران باشد، مشغول بود

به عبارت ديگر، اگر چه . ودهای جنگ چنان که ذکر شد، به صورتی بود که نگرانی شورا را باعث گرديده ب وضعيت جبهه -٦
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هم احتمال تشديد و هم احتمال گسترش . ها مذاکره و مشورت بود، ولی مقطع زمانی صدور آن جالب است حاصل مدت ٥٩٨قطعنامه 

مقصود از تشديد جنگ، نزديک شدن قوای ايران به بصره و عمليات پی در پی در داخل خاک . جنگ موجب نگرانی شورا شده بود

مراد از گسترش جنگ، نزديک شدن قوای ايران به مرزهای عراق و کويت، همچنين درگيری در خليج فارس گسترش  عراق بود و

های جمهوری اسالمی ايران توسط سخنگوی وقت شورای  از جمله استدالل. را نه رد کرد و نه قبول ٥٩٨ايران قطعنامه . يافته بود

  :عالی دفاع، جناب آقای رفسنجانی بيان شده است

اما در اين قطعنامه ". پذيرفتيم ها را نمی های شورای امنيت، ما اين قطعنامه های ناعادالنه قطعنامه گيری پيش از اين به علت جهت "

را به طور کلی رد نکرده است،  ٥٩٨جمهوری اسالمی ايران قطعنامه . نکات مثبتی ديديم که حاضر شديم، پيرامون آن مذاکره کنيم

گويد به  توقع ديگران اين است که ما قطعنامه را کًال رد کنيم يا بپذيريم، نکته منفی آن اين است که می. بيند میچون در آن جای بحث 

محض شروع مذاکره و پيش از شناسايی متجاوز و محاکمه آن، آتش بس اعالم شود و ما اين بند را قبول نداريم، بند مربوط به معرفی 

يد حل مسايل به شمار آيد و اين نکته مثبتی است، اما بايد پيش از اعالم آتش بس انجام شود، ما به تواند به عنوان تنها کل متجاوز می

  .دانيم به محض اعالم آتش بس، آنان در عمل صادق نخواهند بود آمريکا سوءظن داريم و می

و بعد راه برای حل مسايل جدی هموار خواهد گوييم اول متجاوز معرفی شود  ما می. ای را بپذيريم توانيم چنين مخاطره بنابراين ما نمی

اگر اين جابه جايی در بندها انجام . معلوم است که محاکمه و تنبيه متجاوز و بازپرداخت غرامت از همين اقدام آغاز خواهد شد. شد

  .شود، راه هموار خواهد شد

توان اقامه  می) نه رد و نه قبول(اذ اين موضع بهترين منطق و دليلی که برای اتخ. اين موضعگيری نزديک به يک سال ادامه داشت

اما به خاطر توجهی که به اصول .کرد، اين است که جمهوری اسالمی ايران به دليل عدم تحقق کامل نظرياتش قطعنامه را نپذيرفت

امکان امتياز گرفتن از شورا المللی بيش از اين  مورد نظر ايران در قطعنامه شده بود و به دليل اين که با توجه به شرايط سياسی و بين

  .قطعنامه را رد هم ننمود» روز مبادا«وجود نداشت و اصوًال به خاطر 

 


