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امروز در جبهههای جنگ ،اقدامات مهندسی و اجرای آتش در منطقه هورالعظیم نمود بیشتری داشت.
ارتش عراق نســبت به فعالیت نیروهای ایرانی در شرق کانال پرورش ماهی ،از جزایر مجنون
تا پاسگاه زید در منطقه عملیاتی رمضان ،حساسیت بیشتری نشان داده و ضمن تقویت کانالهای
کمین خود در منطقه ،رفتوآمدهای مخفیانه بیشتری را انجام میدهد 1.نیروهای عراقی در برمایه
البیضه ،ضمن اجرای کمین بر ســر راه نیروهای خودی ،بر روی قایق پاســگاه  5که برای تعمیر
بیســیم به پشت خط مقدم میآمدند ،آتش گشودند که در نتیجه آن یک نفر از نیروهای خودی
شــهید و  3نفر دیگر مفقوداالثر شدند 2.بررســیهای انجامشده ازسوی تیپ 72محرم که در این
منطقه حضور دارد ،نشان میدهد عراقیها درحال احداث موانع بیشتر در مسیر حرکت احتمالی
رزمندگان هســتند و میکوشند با بازکردن مسیر جریان آب بهسوی مناطق تحت کنترل نیروهای
ایران ،آنها را در وضعیت آسیبپذیری قرار دهند .امروز از ساعت  ،15آب موجود در منطقه زید
3
به دوطرف خط نیروهای خودی نفوذ کرده و بهسمت شمال درحال حرکت است.
مهدی زینالدین فرمانده لشکر 17علیبنابیطالب(ع) ،که قب ً
ال به تیپ 3لشکر 21ارتش درمورد خطر
آبگرفتگی منطقه هشدار داده و خواستار انجام اقدامات الزم برای مقابله با نفوذ آب در منطقه شده
بود 4،امروز در نامهای به فرماندهی قرارگاه خاتماالنبیا(ص) وضعیت منطقه و آســیبپذیری یگانهای
سپاهی و ارتشی مستقر در آن را تشریح کرد .در بخشی از این نامه آمده است :با شدتگرفتن بادهای
موســمی در این منطقه از دیشب کلیه ارتباطات از راه زمینی با یک گردان و یک گروهان قطع شده
اســت؛ لذا برای حفظ خط و تأمین نیروهای موجود در خط ،نیاز فوری به  10عدد قایق با قایقران
5
است تا جادههای جدیدی احداث و جادههای تخریبشده جزیره جنوبی و پد مجنون ترمیم شود.
فرماندهی کل سپاه پاسداران نیز درپی اطالع از موضوع نفوذ آب در منطقه زید ،به قرارگاههای کربال
و نجف دستور داد تا نیازهای یگانهای عملکننده برای مقابله با جریان آب در منطقه را تأمین کنند.
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بخشی از دستور فرماندهی کل سپاه چنین است« :بنا به ضرورتی که در جهت احداث سیلبند در منطقه
طالئیه احساس میشود و باتوجهبه پیشرفت آب ،ابتکارعمل در دست دشمن است و [بهمنظور مقابله
با] عواقب ناگوار ناشیاز آن ،نیاز به تعداد زیادی کمپرسی با راننده میباشد .خواهشمند است به تیپها
و لشکرهای تحت امر خود دستور دهید تا هر لشکر  5کمپرسی و هر تیپ  3دستگاه به این قرارگاه
(تدارکات) تا تاریخ  1363/2/21مأمور نمایند 6».درهمینحال ،قرارگاه کربال نیز در گزارشی از وضعیت
منطقه درخصوص پیشروی جریان آب در منطقه هشدار داد و ضمن درخواست تشدید فعالیتهای
مهندسی یگانها تأکید کرد« :نظر به اینکه کار مهندسی تا حدی کم شده و کار سیلبند کند پیشرفت
میکند ،الزم است واحدهای مهندسی به ادامه کار احداث سیلبند و قویکردن خاکریزها سریعتر و
7
فعاالنهتر بپردازند تا از نفوذ آب به پشت خاکریز خودی جلوگیری شود».
از ســوی دیگر و درحالیکه در ســایر جبههها آرامش نسبی برقرار و اوضاع مناطق و خطوط
عــادی بود ،در منطقه جوانرود در محور ازگله اجرای آتش دشــمن علیه یک گروه از نیروهای
گشتی تلفاتی را درپی داشت .براثر آتشباری ارتش  عراق علیه یکی از گروههای گشتی ایرانی 4
8
نفر از افراد این گروه به شهادت رسیدند و یک نفر مجروح شد.
141

فرماندهی قرارگاه کربال (ســپاه) امروز در نامهای به کلیه تیپها و لشکرهای تابعه قرارگاه از آنها
خواست «تهیه گزارشهای نوبهای از وضعیت محل استقرار یگان» را جدی گرفته و بهطور منظم
گزارشهای مذکور را به قرارگاه ارسال کنند.
در بخشی از این نامه آمده است :قرارگاه تاکنون بارها موضوع تهیه و ارسال گزارش نوبهای را
از تیپها و لشکرها پیگیری و با اعزام مسئول تهیه گزارش نوبهای ،مسئوالن مربوط را در یگانها
توجیه کرده است ،ولی متأسفانه در بیشتر موارد یگانها از تهیه و ارسال گزارش کوتاهی میکنند.
فرماندهی قرارگاه کربال در این نامه با اشــاره به تعدد و تنوع اقدامات عراق؛ ازجمله اجرای
آتش تهیه ســنگین ،اعزام گشــتهای شناسایی ،نزدیکشــدن کمینهای عراقی به خط خودی،
تشــدید و افزایش فعالیــت قوای عراق روی موانع برای جلوگیــری از عملیات نیروهای ایران،
گشودن معابر در میدانهای مین ،جاریکردن آب در منطقه و تکهای محدود از یگانهای تابعه
خواســته است تا با ارســال منظم گزارشهای نوبهای ،این امکان را برای قرارگاه فراهم آورند تا
درخصوص تدبیر بهموقع امور اقدام کند .در ادامه این نامه چنین آمده اســت :قرارگاه برای تدبیر
و رفع اشــکال باید ســریع ًا و بهطور دقیق در جریان امور قرار گیرد که متأسفانه اکثر گزارشها
ازطریق عناصر همین قرارگاه یا افراد غیرمسئول به دست ما میرسد که این یک نقص بزرگ در
ســازمان و عامل بیاثرکردن اقدامات است و شــاید بههمیندلیل غالب ًا از کارها یک قدم عقبتر
9
هستیم و مجبوریم با عجله و بدون تدبیر به امور بپردازیم.
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ارتش عراق امروز نیز همانند روزهای گذشــته مناطق مســکونی شــهرهای آبادان ،اروندکنار و
خرمشــهر را با آتش ســاحهای ســنگین هدف قرار داد .براثر این حمالت  5تن از شهروندان
آبادانی مجروح و بیش از  13واحد مســکونی 3 ،باب مغازه ،یک مسجد و یک مدرسه خسارت
دید .در چند نقطه از شــهر آبادان هم آتشسوزی ایجاد شد که با کمک مأموران آتشنشانی مهار
10
گردید .همچنین ،در منطقه عملیاتی آبادان یک نفر شهید و یک نفر مجروح شد.
143

افراد وابســته به گروههای مســلح ضدانقالب امروز عالوهبر حمله به نیروهای پایگاه پارســتان
سردشــت و تیراندازی در منطقه تپهقاضی مهاباد ،تعدادی از گروگانهای خود را پس از شکنجه
از بانه به دیواندره منتقل کردند.
در ساعت  14:30امروز ،نیروهای پایگاه پارستان ( 25کیلومتری شمال سردشت) بهطرف ولیو
و نوآباد واقع در شرق محور سردشت  -پیرانشهر در حرکت بودند که هدف حمله عناصر مسلح
غیرقانونی قرار گرفتند و درخواست نیروی کمکی کردند .درپی این حادثه یک دستگاه آمبوالنس
و تعدادی نیروی کمکی به محل درگیری اعزام شــدند ،اما در مســیر آمبوالنس با مین برخورد
کرد و راننده آن به شهادت رسید .سرانجام بعد از چند ساعت ،نیروهای کمکی به محل درگیری
11
رسیدند و درگیری پایان یافت.
در مهاباد نیز عدهای از عناصر مســلح ضدانقالب شــبهنگام با ورود به شهر مهاباد در منطقه
تپهقاضی شروع به تیراندازی کردند .در این حادثه یک نفر از اهالی روستای مایان تبریز کشته شد.
12
افراد مسلح ضدانقالب پس از تیراندازی بهسوی مقرهای موجود در آن حوالی ،از محل دور شدند.
درهمینحال ،امروز اعالم شد که گروههای مسلح غیرقانونی  136نفر از افراد بومی و نیروهای
نظامی و انتظامی جمهوری اســامی ایران را که به گروگان گرفته بودند ،از روستای هرمیدل در
جنوبشــرقی بانه به روســتای بســت در غرب دیواندره ،بردهاند 4 .تن از این گروگانها که از
پیشمرگان مسلمان کرد بودند ،بهشدت شکنجه شده و براثر ریختن اسید چشمهایشان را از دست
دادهاند .گفتنی است یکی از زندانهای سازمان مارکسیستی  -مائوئیستی کومهله و حزب دمکرات
13
کردستان ایران در روستای بست در دامنه کوه چهلچشمه قرار دارد.
144

تحرکات و نقلوانتقاالت عناصر گروههای مسلح ضدانقالب در جنوبغربی مهاباد افزایش یافته است.
برابر اعالم لشــکر 64پیاده ،حــدود  300نفر از افراد حزب دمکرات کردســتان در درههای
بیگوس ،آبخوره ،گرداحمد و گردباســک کــه در  50کیلومتری جنوبغربی مهاباد قرار دارند،
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گرد آمدهاند 14.این منطقه که بین شــهرهای مهاباد ،نقده و پیرانشهر واقع است و کوههای بلندی
همچون کندیشیخان ،روته و اسپیســنگ ،میدان استر ،بردهزرد ،و هوارصوفی را دربرمیگیرد،
محل تجمع و فعالیت عناصر گروههای مسلح غیرقانونی است .لشکر 64پیاده با اعالم خبر تجمع
عناصــر ضدانقالب در منطقه درمــورد حمله احتمالی آنها به پایگاههــا و نیروهای تأمین منطقه
هشدار داده و افزوده است :دستور فرمایید به ناحیه  03ژاندارمری ابالغ کنند که پایگاههای مستقر
15
در منطقه پیشبینیهای الزم را برای مقابله با اقدامات عناصر ضدانقالب معمول دارند.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیز امروز از تجمع چتههای هیز افشین و سیمتکو در همین منطقه
و در روستاهای کیله ،بابکرآباد و سرشاهان خبر داد و تأکید کرد این نیروها قصد دارند به پایگاه
16
کانیاشکورت و خرنج واقع در جنوب پسوه ،حمله کنند.
بهدنبــال افزایش تحرکات گروههای ضدانقالب در مناطق کردنشــین و همچنین اجرای برخی
عملیاتهای پاکســازی در این مناطق ،شــایعات متعددی رواج یافته است که نشاندهنده فضای
عمومی منطقه اســت .ستاد منطقه  11سپاه پاسداران در نامهای با اشاره به چند مورد از شایعههای
رایج در میان مردم منطقه ،خواســتار تحقیق درباره صحتوســقم آنها شــد .در این نامه که بهجز
پایگاههای ماکو و خوی به سایر پایگاههای مستقر در استان آذربایجانغربی ارسال شده ،آمده است:
«در منطقه شایع شده اســت که تعداد زیادی از نیروهای تکاور چندین لشکر نیروهای بسیج
قرار است در  15خرداد بهطور همزمان کردستان را پاکسازی کرده و کار را یکسره نمایند.
درپی اختالفات شدید بین کمیته مرکزی حزب منحله دمکرات ،نیمی از اعضای کمیته مرکزی
قصد تسلیمشدن به جمهوری اسالمی را دارند و منتظر اعالمیه دولت ایران هستند.
بهعلت به بنبســت رســیدن جنگ در [جبهههای] جنوب ،جمهوری اســامی ایران درحال
تدارک یک عملیات گسترده برای تصرف قلعهدیزه [عراق] است.
قرار است در آینده نزدیک به مناسبت یکی از اعیاد تعداد زیادی از زندانیان کردستان مشمول
17
عفو امام گردیده و آزاد شوند».
145

از آغاز جنگ ایران و عراق تاکنون 8 ،فروند کشــتی باربری و  25فروند کشتی کوچکتر هندی
در منطقه جنگی خلیجفارس منهدم شده ،خسارت دیده یا گرفتار شده است.
یک مقام وزارت حملونقل هند در گزارشی به مجلس این کشور ضمن اعالم آمار کشتیهای
آســیبدیده هندی درخصوص آخرین کشــتی هندی که در خلیجفارس هدف حمله قرار گرفته
است ،گفت« :کشتی باری آمبیکا پس از اینکه در ماه مارس (اسفند  )1362در کانال خور موسی
مورد اصابت موشک قرار گرفت ،غرق شده است ».صاحبان کشتی مذکور قب ً
ال اعالم کرده بودند
که این کشتی  16هزار و  600تنی در حمله عراق به کاروانی از کشتیها که راهی بندر امام خمینی
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بودند ،آســیب دیده است .در جریان همین حمله کشتی  19هزار و  201تنی چارمینگ انگلستان
نیز صدمه دید و کشتی  9هزار و  96تنی متعلق به ترکیه هم غرق شد .این مقام هندی اضافه کرد
18
که کشتی آمبیکا بیمه جنگی بوده و خدمهاش خسارت دریافت خواهند کرد.
146

همزمان با سوم شعبان سالروز میالد امام حسین و روز پاسدار ،امروز مراسم مختلفی در شهرها
و روستاهای سراسر کشــور با شرکت مردم و مقامات لشکری و کشوری برگزار شد .سخنرانان
مراســم روز سوم شعبان ضمن تأکید بر اهمیت و نقش این روز و امام حسین(ع) بهعنوان الگوی
پاســداری از اسالم ،اقشار مختلف مردم را به حضور در جبهههای جنگ و پاسداری از اسالم و
دفاع از میهن دعوت کردند .عالوهبراین ،امروز نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران
متشکل از سپاه پاســداران ،ارتش ،کمیته انقالب اسالمی ،نیروهای بسیج ،ژاندارمری و شهربانی
درمیان اســتقبال مردم از مقابل قرآن مجید و تمثال امام خمینی رژه رفته و ضمن نمایش آمادگی
خود برای مقابله با متجاوزان عراقی ،با رهبر انقالب تجدید پیمان کردند.
مراسم بزرگداشت سوم شــعبان و روز پاسدار در تهران عصر امروز با حضور رئیسجمهور،
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران ،وزیر کشور ،رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی،
وزیر دفاع ،فرمانده کل سپاه ،فرماندهان نیروهای زمینی ،دریایی و هوایی ،ژاندارمری ،شهربانی و
تنی چند از مقامات سیاسی و نظامی و گروهی
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مردم در
میدان آزادی برگزار شــد .به گزارش خبرنگار
روزنامــه جمهوری اســامی ،در این مراســم
آیتاهلل سیدعلی خامنهای رئیسجمهور و رئیس
شورایعالی دفاع ،ضمن تبریک فرارسیدن سوم
شــعبان گفت« :آن روز که ســپاه پاسداران در
کشــور ما به وجود آمد ،همه امیدها همین بود
که سپاه رسالت امام حسین(ع) را به انجام برساند
و مسلحانه از ارزشمندترین ارزشهای اسالم ...
پاسداری کند ».رئیس شورایعالی دفاع با اشاره
به توطئههای انجامگرفتــه برای ایجاد اختالف
میان نیروهای مســلح بر وحدت کامل نیروهای
نظامی کشور در پیکار با متجاوزان تأکید کرده و
درمورد تبلیغات رسانههای غربی مبنیبر استفاده
مراسم بزرگداشت روز پاسدار
(ع)
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از کودکان در میدانهای جنگ اظهار کرد« :ما آنقدر نیروهای رزمنده جوان و مشتاق شرکت در
جبههها داریم که نیازی به خردســاالن نداشــته باشیم و تا نیروهای رزمنده مردمی ،داوطلب رزم
19
نباشند ،به جبههها اعزام نمیشوند».
147

باوجود ماهیت غیرمذهبی رژیم بعث عراق ،مقامات این کشور با برگزاری یا شرکت در مراسم و
آئینهای مذهبی از احساسات مذهبی مردم برای دستیابی به اهداف سیاسی خود بهره میگیرند.
عزت ابراهیم معاون رئیس شورای فرماندهی انقالب عراق ،به نیابت از صدام حسین در مراسم
میالد امام حسین(ع) شرکت کرد و در سخنانی قومگرایانه با
تالش بــرای عربی جلوهدادن ایــن روز گفت :عراق نوین
(ع)
مراســم جشن سالگرد میالد ساالر شــهیدان امام حسین
را که نشــانه دالوری و حقانیت نیاکان امت عرب اســت،
برپا میدارد .وی جمهوری اســامی ایران را به همکاری با
رژیم صهیونیستی متهم کرد و گفت که اگر رژیم قبلی ایران
بهدنبال ایفای نقش ژاندارمی منطقه بود ،رژیم جدید درپی
20
ایجاد خطر ،وحشت و جنگ در منطقه است.
رادیو صوتالجماهیر نیز در گزارشی از این مراسم اعالم
کرد :شــرکتکنندگان در مراســم بزرگداشت چهاردهمین
قرن تولد امام حســین(ع) به تشریح ســیرت شرافتمندانه و
عزت ابراهیم الدوری
معاون رئیس شورای فرماندهی انقالب عراق روشهای قهرمانانه و همچنین شهادت ایشان در راه دفاع از
ارزشها و مفاهیم عالی عربی و اسالمی پرداختند .این مراسم با شرکت هیئتهایی از کشورهای
عربی و اسالمی از نقاط مختلف جهان برگزار شد و در آن دکتر احمد شلبی استاد دانشگاه االزهر
مصر ،درمورد نقش مقابله با انحراف و ظلم ســخنرانی کرد .ســخنران بعدی مراسم که از کشور
کویت بود از مســلمانان سراســر جهان بهویژه فرزندان ملت ایران خواست تا جنگ جاری میان
ایران و عراق را متوقف ســازند .رادیو صوتالجماهیر مدعی شــد که شرکتکنندگان تونسی و
21
پاکستانی نیز از مواضع عراق دربرابر جنگ حمایت کرده و خواستار پایان جنگ شدند.
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بهدنبال سفر اخیر نخستوزیر ترکیه به ایران و توافق درمورد گسترش روابط اقتصادی میان تهران
و آنــکارا ،یونان و عراق بهعنوان رقبای راهبردی ایران و ترکیه ،درصدد افزایش روابط اقتصادی
خود برآمدهاند.
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امروز در پایان نشست کمیته مشترک همکاریهای اقتصادی و فنی یونان و عراق که در آتن و
با حضور اسماعیل مجید فرج وزیر برنامهریزی عراق ،برگزار شد ،وزیر اقتصاد ملی یونان اعالم
کرد صادرات یونان به عراق در ســال جاری میالدی با دو برابر افزایش نســبت به سال گذشته،
از مرز یکصد میلیون دالر خواهد گذشــت .به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی از بلگراد،
مقامات عراق و یونان درزمینه توســعه بیشــتر روابط دوجانبه تجاری و فنی با یکدیگر به توافق
رسیدهاند .براساس این توافق صدور حداقل یک میلیون تن نفت خام عراق به یونان تضمین شده
اســت و احتمال دارد این مقدار افزایش یابد .یکی دیگر از توافقهای دو طرف ،بررســی امکان
تصفیه مقداری از نفت عراق در پاالیشگاههای یونان با هدف صدور مشترک به بازارهای جهانی
اســت .صادرات یونان به عراق بیشتر شامل محصوالت کشاورزی ،مواد غذایی آماده و تولیدات
صنعتی از قبیل منســوجات ،الیاف مصنوعی و سنگ معدن است .در گزارشهای رسمی اشارهای
به صدور تسلیحات و تجهیزات نظامی از یونان به عراق و افزایش احتمالی آن نشده است .بیانیه
وزارت اقتصاد ملی یونان حاکی است که این کشور بهدنبال توافقهای جدید با عراق درخصوص
مشارکت فعاالنهتر شرکتهای یونانی در اجرای طرحهای جدید ساختمانی در عراق است .هتل
بابیلون بغداد که بهتازگی کار ســاخت آن پایان یافته است ،توسط شرکت یونانی گریک تکنیکال
ســاخته شده است .این بیانیه دو برابر شــدن صادرات یونان به عراق را قدمی برای جبران روند
منفی حاکم بر روابط متقابل در دو ســال گذشــته دانسته است .مقامات دو کشور ابراز امیدواری
کردند که با حل مسالمتآمیز جنگ در منطقه خلیجفارس ،شرایط الزم برای توسعه همکاریهای
22
اقتصادی و فنی بیشازپیش فراهم شود.
پنجمین اجالس مشــترک همکاریهای اقتصادی و فنی عراق و یونان از روز گذشته همزمان
با ســفر هیئت اتحادیه عرب به آتن شــروع شــد و امروز با صدرو بیانیهای مشترک به کار خود
پایان داد .درهمینحال ،روزنامه حریت (چاپ ترکیه) درمورد روابط یونان و عراق نوشــته است:
دیدار نخستوزیر ترکیه از ایران موجب نگرانی دولت عراق شده است و ممکن است این کشور
23
بخشی از مایحتاج خود را که تابهحال از ترکیه وارد میکرد ،به یونان سفارش بدهد.
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یوشیو هاتانا مدیرکل اداره امور غرب آسیا و افریقای وزارت امور خارجه ژاپن ،امروز در بغداد با
طارق عزیز معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه عراق ،دیدار و نامه وزیر امور خارجه ژاپن را
به وی تسلیم کرد .استمهال بدهی عراق به ژاپن ،تهدیدات و مخاطرات موجود علیه امنیت منطقه
و مواضع و عملکرد ژاپن در قبال جنگ از موضوعات مطرحشده در این دیدار بود.
طارق عزیز در گفتوگو با هاتانا مدعی شد تهدیدهای ایران نهتنها عراق بلکه امنیت ،ثبات و
شکوفایی تمامی کشورهای منطقه را هدف قرار داده است .به گزارش رادیو بغداد ،در این دیدار
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طارق عزیز با انتقاد از مواضع ژاپن ،سیاســت این کشــور را کوتهبینانه خوانده و از دولتهای
جهان خواست تا دربرابر اوضاع منطقه رفتار مسئوالنهای داشته باشند .وی گفت :ادامه جنگ آثار
منفی زیادی بر منافع کشــورهای منطقه و دولتهایی دارد که روابط گسترده با کشورهای منطقه
دارند .به گفته رادیو بغداد ،طارق عزیز درمورد عواقب رفتارهای کوتهنظرانه که بر منافع و روابط
24
راهبردی و بلندمدت ضربه میزند هشدار داده است.
گرچه خبرگزاری و منابع رسمی عراقی جزئیات بیشتری از اظهارنظرهای دو طرف در جریان
این دیدار منتشــر نکردهاند ،اما خبرگزاری کیودو به نقل از منابع دیپلماتیک ،اعالم کرد عراق به
اقدام ژاپن در خرید مقدار زیادی نفت خام از ایران و بهویژه پروژه مشــترک پتروشیمی ایران و
25
ژاپن معترض است.
گفته میشود در این دیدار عراق برای دومینبار در سال جاری ،از شرکتهای ژاپنی خواسته
است تا مهلت پرداخت بدهیهای این کشور را افزایش داده و به دو سال برسانند .در آغاز سال
میالدی جاری ،بغداد از ژاپن خواسته بود مهلت پرداخت بهای کاالها و ماشینآالت خریداریشده
عراق از ژاپن را  360روز در نظر بگیرند .روزنامه ژاپنی نیهون کیزایی ضمن اعالم رد درخواست
عراق ازســوی شرکتهای ژاپنی ،نوشته اســت« :ادامه جنگ طوالنی علیه ایران و کاهش شدید
در صدور نفت عراق ،میزان ذخیره ارزی خارجی عراق را که تا قبل از جنگ به  35میلیارد دالر
میرســید ،به حدود  5میلیارد دالر کاهش داده اســت ».باوجوداین ،ذخایر بزرگ نفت عراق این
کشــور را به کشوری ثروتمند تبدیل کرده است و شرکتهای ژاپنی بهدنبال حفظ بازار پرقدرت
عراق هســتند .آنها میخواهند با قبول برخی شــرایط عراق در دوره بعد از جنگ ،در این بازار
26
حضور پررنگی داشته باشند.
ژاپــن که  90درصد نفت مورد نیاز خود را از کشــورهای منطقه خلیجفــارس بهویژه ایران
تأمین میکند ،بهشــدت از جنگ ایران و عراق نگران اســت .این کشور در پروژههای ساختمانی
کشــورهای منطقه و دو طرف درگیر جنگ مشــارکت دارد و میکوشــد روابط خود را با همه
کشورهای منطقه حفظ کند .قرار است طارق عزیز در روزهای آینده بههمراه همتای کویتی خود
در چهارچوب هیئتی به نمایندگی از اتحادیه عرب برای بررسی راههای پایاندادن به جنگ ایران
27
و عراق به ژاپن سفر کند.
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جرالد فورد رئیسجمهور اسبق امریکا ،پیروزی ایران در جنگ با عراق را یک فاجعه خواند و از
کشورهای عربی خواست در جنگ از بغداد حمایت کنند .درهمینحال ،وزیر امور خارجه امریکا
اعزام تفنگداران این کشور به بیروت را اقدامی اشتباه دانست.
روزنامــه کویتی االنباء به نقل از جرالد فورد نوشــت« :درصورتیکه ایران و آیتاهلل روحاهلل
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خمینی رهبر مذهبی آن ،در این جنگ پیروز شــوند ،نتیجه جنگ غمانگیز ،خونین و تکاندهنده
خواهد بود ».فورد در مصاحبهای در کالیفرنیا ،پیروزی ایران را تهدیدی مســتقیم علیه پادشــاهی
عربستان سعودی ،کویت و بقیه کشورهای عربی برشمرده و از اعراب سؤال کرده است که برای
حمایت از عراق در این جنگ چه کردهاند؟ رئیسجمهور پیشین امریکا دربرابر تقاضای اعراب از
این کشور برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران ،گفت« :ما از کسانی (اعرابی) که از ما میخواهند
به عراق کمک کنیم ،میخواهیم ابتکارعمل را خود به دســت بگیرند و برای نجات عراق به این
کشــور کمک کنند ».وی با بیان اینکه طرفدار اقدام سریع امریکا است ،افزود :نباید هیچ نیرویی
28
برای دفاع از کشورهای خلیج (فارس) به آنها تحمیل شود.
از ســوی دیگر ،الکســاندر هیگ وزیر امور خارجه ســابق امریکا ،اعزام تفنگداران امریکا به
بیروت را اقدامی اشــتباه و خودســرانه توصیف کرد و گفت :قبل از استقرار تفنگداران امریکایی
در بیروت ،نیروهای ســازمان آزادیبخش فلســطین ،سوریه و رژیم اســرائیل با فرانسه درمورد
عقبنشینی از لبنان به توافق رسیده بودند ،اما اعزام نیروهای امریکایی به بیروت مسئله را پیچیدهتر
29
و بحرانیتر ساخت .این اقدام ،یک عمل کورکورانه و اشتباه بود که باید از آن اجتناب میشد.
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 .16همان.
 .17سند شماره  372876مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
ستاد منطقه 11به کلیه پایگاهها.1363/2/15 ،
 .18خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/17 ،48ص ،10دهلینو  -خبرگزاری
رویتر.1363/2/16 ،
 .19روزنامه جمهوری اسالمی ،1363/2/16 ،ص.8
 .20خبرگزاری جمهوری اسالمی ،نشریه گزارشهای ویژه ،شماره
 ،1363/2/15 ،46ص ،22رادیو صوتالجماهیر.1363/2/14 ،
 .21خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/16 ،47ص ،33رادیو صوتالجماهیر،
.1363/2/15
 .22همــان ،صص  15و  ،16بلگــراد  -خبرگزاری جمهوری
اسالمی.1363/2/15 ،

کتاب سیویکم

 .23خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/18 ،49ص ،8آنــکارا  -خبرگــزاری
جمهوری اسالمی.1363/2/17 ،
 .24همــان ،ص ،3توکیو  -خبرگزاری جمهوری اســامی،
1363/2/17؛ و  -خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه
گزارشهای ویژه ،شماره  ،1363/2/16 ،47ص ،34رادیو
بغداد.1363/2/15 ،
 .25خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شماره  ،1363/2/18 ،49صص  3و  ،4توکیو  -خبرگزاری
جمهوری اسالمی.1363/2/17 ،
 .26روزنامه جمهوری اسالمی ،1363/2/19 ،ص.3
 .27خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شماره  ،1363/2/17 ،48ص ،7منامه  -خبرگزاری فرانسه،
.1363/2/16
 .28خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/16 ،47ص ،3کویــت  -خبرگــزاری
آسوشیتدپرس.1363/2/15 ،
 .29سند شماره  423682مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
دفتر فرماندهی کل سپاه.1363/2/15 ،

