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در ادامه حمالت عراق به خطوط کشــتیرانی و جزیره خــارک در خلیجفارس ،امروز دو فروند
نفتکش ایران ازسوی هواپیماهای عراقی  و یک فروند نفتکش کویتی بهوسیله هواپیمایی ناشناس
هدف قرار گرفتند .در ســاعت  ،22:30دو فروند نفتکش ایران به نامهای "تبریز" با ملیت ایرانی
و "اسپرانزا" با ملیت پانامایی ،که در اجاره شرکت ملی نفت ایران قرار دارد ،به ترتیب در منطقه
جغرافیایی  7182 ،5058و   7328 ،5049با موشکهای اگزوسه هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
در این حمله به نفتکش تبریز خسارت ناچیزی وارد آمد و کشتی به لنگرگاه بوشهر منتقل شد ،اما
1
نفتکش پانامایی بهشدت آسیب دید و دچار آتشسوزی شد 2 ،نفر از خدمه آن هم زخمی شدند.
همچنین فرماندهی منطقه  9سپاه نیز در گزارشی از حمله هوایی عراق به جزیره خارک خبر داد و
افزود« :رأس ساعت  ،20هواپیماهای عراقی نزدیک به  20دقیقه از هر طرف به جزیره خارک حمله
2
[کردند] و در این مدت با آتش شدید پدافند هوایی جزیره روبهرو شده و هیچ خسارتی وارد نشد».
درهمینحــال امروز صبح ،یک فروند نفتکش کویتی به نام "امالقصبه" هدف حمله یک فروند
هواپیمای جت جنگنده ناشناس قرار گرفت و خسارت دید 3.عبدالفتاح البدر رئیس شرکت کشتیرانی
کویت ،در مصاحبه با خبرگزاری کویت اظهار کرد :این کشتی  76هزار تنی که عازم انگلستان بود،
در ســاعت  9صبح به وقت محلی و خارج از منطقه جنگی عراق هدف حمله هوایی قرار گرفت،
ولی آسیبی به آن نرسید .وی با طرح این ادعا که ایران عامل این حمله بوده ،اعالم کرد حمله هوایی
هیچگونه خسارت جانی نداشته و موجب انفجار و آتشسوزی در کشتی نشده است .به گفته رئیس
4
شرکت کشــتیرانی کویت این نفتکش درحالحاضر بهسوی اسکلههای بحرین در حرکت است.
لطیف نصیف جاسم وزیر فرهنگ و اطالعات عراق ،هم هرگونه حمله هوایی به نفتکش کویتی را
5
تکذیب و اعالم کرد که عراق صبح امروز هیچگونه فعالیت دریایی در خلیج (فارس) نداشته است.
از ســوی دیگر درپی حمالت امروز به نفتکشها در خلیجفــارس ،خبرگزاری رویتر به نقل از
واسطههای بیمهگر در لندن اعالم کرد :حق بیمه کشتیهایی که به دو بندر ایران در شمال خلیجفارس
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(بندر بوشــهر و بندر امام خمینی) میروند ،برای دومینبار در یک هفته اخیر افزایش یافته است.
فایننشال تایمز در تحلیلی این حمالت را نشانه خطر گسترش جنگ به منطقه خلیجفارس دانست
7
و افزود این امر بهصورت اساسی میتواند روند جنگ را به نفع عراق تغییر دهد.

6

223

ارتش عراق امروز نیز با ســاحهای ســنگین و دوربرد خود شــهر آبادان را گلولهباران کرد .در این
حمالت  5منزل مسکونی و  2مغازه در این شهر خسارت دید و یک فقره آتشسوزی به وقوع پیوست
که با تالش عوامل آتشنشانی مهار و خاموش شد .براثر اجرای آتش سالحهای سنگین عراق در آبادان
8
 5نفر شامل  4تن از افراد نیروی زمینی و ژاندارمری و یک فرد غیرنظامی مجروح شدند.
عراق در اطالعیه نظامی خود ضمن اشاره به حمالت توپخانهای ارتش این کشور در جبهههای
جنوبی و میانی مدعی شــد :توپخانه ایران امروز شهرهای بصره ،مندلی ،شاندری و سیدصادق را
زیر آتش دوربرد خود داشت که براثر آن خساراتی به تأسیسات و منازل مسکونی این شهرها وارد
آمد 9.در اطالعیه مذکور هیچ اشارهای به میزان تلفات این حمالت نشده است.
در خبری دیگر از جبههها اعالم شد امروز در کرند غرب 4 ،نفر از سربازان تیپ چهارم ارتش
10
بهدست مهاجمان مسلح ناشناس به اسارت گرفته شدند.
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امروز نیروهای مسلح جمهوری اســامی ایران در دو عملیات جداگانه در شمالغرب ارومیه و
محور مهاباد به سردشــت ،موفق شــدند مقر عناصر ضدانقالب را در ارتفاعات گلشیخان سرو
منهدم کنند و تلفاتی به گروههای مسلح غیرقانونی وارد آورند.
عملیات پاکسازی ارتفاعات گلشــیخان و خانیک که از ساعت  11:30شب گذشته با حرکت
نیروهای عملکننده بهسمت منطقه شروع شده بود ،امروز با انهدام مقر عناصر ضدانقالب و پاکسازی
ارتفاعــات این منطقه پایــان یافت .در این عملیات گروههایی از گردانهــای جنداهلل ارومیه ،نقده،
ســلماس و پاسگاه سیلوانا به منطقه ســیلوانا آمده و پس از انجام هماهنگیهای الزم و آمادهسازی
ادوات و تجهیزات بهســوی روستاهای گلشــیخان و خانیک در  6کیلومتری جنوب سرو ،حرکت
کردند .این نیروها ســاعت  2بامداد به ارتفاعات موردنظر رسیده و گروههای کمین را در محلهای
تعیینشــده مستقر کردند .در ســاعت  ،2:30بدون انجام هماهنگی الزم با سایر نیروها ،درگیری با
نگهبانان گروههای ضدانقالب شروع شــد .در این درگیری تعدادی از نیروهای ژاندارمری زخمی
شدند و عملیات لو رفت .بااین حال ،نیروهای گردان جنداهلل نقده بدون هیچ مشکلی هدفهای مورد
نظر را تصرف کرده و در آنها مســتقر شــدند .نیروهای پاسگاه سیلوانا نیز به بخشی از اهداف خود
دست یافتند ،اما براثر فشار عناصر ضدانقالب ،این نیروها یکی از ارتفاعات خانیک را بدون هماهنگی
با گروههای دیگر تخلیه کرده و تفنگ  106را که باید از نیروهای عملکننده پشتیبانی میکرد ،با خود
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به پایین آوردند .پس از آن ،نیروهای عملکننده با حرکت بهســوی مقر ضدانقالب آنجا را تصرف
کرده و به آتش کشیدند 11.در این عملیات  3نفر از نیروهای خودی شهید و  5نفر بهصورت سطحی
مجروح شــدند .از افراد مسلح غیرقانونی نیز  2نفر کشته و تعدادی سالح و مهمات و اسناد حزب
دمکرات به دست نیروهای خودی افتاد 12.عدهای از عناصر گروههای مسلح ضدانقالب با استفاده از
13
موقعیت زمین و تاریکی شب از منطقه درگیری دور شده و اجساد و مجروحان را هم با خود بردند.
درگیری تا ظهر ادامه داشــت ،اما بهتدریج از شدت آن کاسته شد و با تسلط نیروهای عملکننده بر
14
ارتفاعات مشرف به روستاهای گلشیخان و خانیک عملیات پایان گرفت.
در محور مهاباد به سردشــت نیز ،نیروهای جنداهلل مهاباد روســتای چهارگاه را محاصره کرده
و در تپههای مشــرف بر این روستا با عناصر گروههای مســلح غیرقانونی درگیر شدند .در این
درگیری  11نفر از عناصر حزب دمکرات کردستان به اسارت نیروهای جنداهلل درآمدند که  2نفر
از آنها زخمی بودند .از نیروهای خودی نیز  3نفر مجروح شــدند .عالوهبراین ،تعدادی اسلحه و
مهمات ازجمله یک قبضه خمپاره  60میلیمتری و یک دســتگاه بیسیم پی.آر.سی 77که قب ً
ال در
15
جریان اجرای کمین در داخل شهر به دست عناصر ضدانقالب افتاده بود ،بازپس گرفته شد.
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افراد وابسته به گروههای مسلح غیرقانونی در ادامه اقدامات خرابکارانه خود در مناطق کردنشین
امروز نیز عالوهبر حمله به خوابگاه پیشــمرگان مســلمان کرد در بانه ،یک نفر از کارمندان جهاد
ســازندگی را در میاندوآب به گروگان گرفتند .این درحالی است که تنش میان دو حزب کومهله
و دمکرات همچنان رو به افزایش است.
امشــب حدود  70نفر از چتههای حزب دمکرات وارد قســمت شرقی شهر بانه شده و شروع به
بازرسی خانههای پیشمرگان مسلمان کرد کردند .وقتی خانوادههای آنها گفتند که پیشمرگان در کمیته
میخوابند ،عناصر حزب دمکرات بهسوی مدرسه سیدقطب (محل استراحت نیروهای بسیجی) رفته
و پس از محاصره محله ،چهار گلوله آر.پی.جی بهسوی ساختمان مدرسه شلیک کردند .در این حادثه
16
تعدادی از نیروهای بسیجی مجروح شدند .بعد از این حمله ،مهاجمان از شهر خارج و متواری گشتند.
در حادثه دیگری در شهرســتان میاندوآب ،امروز عدهای با لباس نیروهای سپاه به اداره جهاد
ســازندگی مراجعــه و یکی از کارمندان آن را که برادر امامجمعه شبســتر بــود به بهانه اجرای
*17
مأموریت از اداره خارج کرده و با خود بردند.
درحالیکه دو حزب مســلح غیرقانونی خبات و دمکرات در مناطق اطراف ســقز با همکاری
یکدیگر عملیات مشــترک اجــرا میکنند 18،دو حزب کومهله و دمکــرات باهم درگیرند و علیه
یکدیگر اقدام به شعارنویسی میکنند .در یک مورد درگیری که بین افراد این دو گروه در حوالی
* ربایندگان در یک تماس تلفنی اعالم کردند که فرد ربودهشده در بوکان نگهداری میشود[ .سند شماره  392430مرکز
مطالعات و تحقیقات جنگ :گزارش نوبهای اطالعاتی قرارگاه عملیاتی شمالغرب (رکن ،)2شماره  ،1363/3/3 ،32ص]2
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ســقز روی داد ،یک نفر از افراد کومهله کشــته شــد و  2نفر از چتههای حزب دمکرات زخمی
شدند  19.فرمانداری سنندج در نامهای درخصوص اقدامات این دو گروه علیه یکدیگر نوشت :در
سطح شهر گروهک دمکرات شعارهایی علیه کومهله نوشته است .در مدارس نیز شعارهایی دیده
20
میشود که نشاندهنده افزایش تنش در روابط این دو گروه مسلح غیرقانونی است.
از سوی دیگر و در ادامه روند تسلیمشدن افراد وابسته به گروههای غیرقانونی ،قرارگاه حمزه
سیدالشــهدا(ع) در گزارشی اعالم کرد :در طول یک هفته گذشته 10 ،نفر از عناصر احزاب مسلح
غیرقانونی خود را به پایگاههای تابعه این قرارگاه معرفی و اماننامه دریافت کردهاند .از این تعداد
21
 3نفر در ارومیه 2 ،نفر در میاندوآب 4 ،نفر در بوکان و یک نفر در سنندج تسلیم شدهاند.
226

ادامه تظاهرات و اعتراضات مردمی در ســلیمانیه و برخی شــهرهای دیگر بههمراه درگیری میان
گروهها و احزاب کرد رقیب موجب تشدید تنش در کردستان عراق شده است.
درپی ســه روز اعتراض در سلیمانیه ،امروز مردم شهرهای حلبچه و سیدصادق در حمایت از
مردم ســلیمانیه و در اعتراض به سرکوب خونین آنها بهدست عوامل رژیم صدام اعتصاب کردند
و بخشی از شهر را به تعطیلی کشاندند 22.مأموران رژیم بعث عراق امروز در سلیمانیه و قلعهدیزه
تعدادی از تظاهرکنندگان را دســتگیر کردند .افراد جالل طالبانی در اطراف شــهر مستقر شده و
اجازه نمیدهند کســی از شهر خارج شود .تظاهرکنندگان خواســتار برکناری صدام ،ازبینرفتن
23
جاشها و استقرار حکومت عدل اسالمی هستند.
درهمینحال ،مذاکرات و همکاری جالل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق با رژیم صدام
ضمن ایجاد امیدواری در برخی از گروهها ،موجب نارضایتی مردم کردســتان عراق شــده است .سپاه
سردشت ضمن اعالم این خبر به نقل از مخالفان اتحادیه میهنی کردستان عراق افزود :جالل خود را به
دولت عراق تسلیم کرده و با رژیم صدام علیه مردم کرد همدست شده است .آنها جالل طالبانی را جاش
عــراق مینامند و خودداری رژیم صدام از اعالم خودمختاری ،به این جو بدبینی بیشازپیش دامن زده
است .چندین هفته است افراد طالبانی شایع کردهاند بهزودی موضوع خودمختاری کردستان ازسوی رژیم
25
صدام اعالم میشود ،اما چنین نشده است 24.باوجوداین ،امروز اعالم شد که  8نفر از نیروهای بارزانی
و  25نفر از سوسیالیســتها به گروه جالل طالبانی پیوستهاند و شایع شده است تعداد یکصد نفر از
26
پیشمرگان بارزانی نیز بهعلت اعطای خودمختاری به اکراد عراقی ،درصدد پیوستن به دولت عراق هستند.
227

درپی تأکید فرماندهی کل ســپاه پاسداران انقالب اســامی بر پشتیبانی از یگانها و پایگاههای
منطقه  11سپاه (استانهای آذربایجانغربی و کردستان) 27،امروز فرماندهی منطقه یک سپاه (قم)،
نماینده ســتاد مرکز در منطقه 11و مســئول طرح و عملیات ستاد مرکزی سپاه در گزارشهای
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جداگانهای اقدامات انجامشــده و برنامههای آتی خود دراینزمینه را تشریح کردند.
فرماندهی منطقه یک سپاه با اشــاره به توجه خاص به مسائل و مشکالت تدارکاتی ،بهداری
و مالــی رزمندگان اعزامی به منطقــه 11اعالم کرد :حداقل هر ماه یک بار هیئتی برای بررســی
مشــکالت و سرکشــی به رزمندگان به منطقه( 11پایگاه بانه و سردشت) اعزام میشود و اخیرا ً
نیز هیئتی به سرپرســتی رئیس ســتاد منطقه از دو پایگاه مذکور بازدید و ضمن تشکیل جلسه با
28
مسئوالن آنها ،کمبودها و مشکالتشان را بررسی کرد.
نماینده ستاد مرکز در منطقه  11سپاه نیز در گزارشی عملکرد واحد بسیج مستضعفین منطقه  11در
تسلیح نیروها ،بسیج دانشآموزی و ایجاد ،سازماندهی و تقویت واحدهای بسیج در شهرها را تشریح
کرد .براســاس این گزارش ،ایجاد قرارگاه تسلیح مربوط به پایگاههای میاندوآب ،صائیندژ ،بوکان و
تکاب ،تکمیل و تنظیم شناســنامههای روستایی (روســتاهای آماده تسلیح) ،تهیه آئیننامه تسلیح در
پایگاهها ،راهاندازی بخش تحقیقات عشایری و برگزاری نشستها و جلسات توجیهی ازجمله اقدامات
انجامشده درزمینه تسلیح نیروها است .عالوهبراین در گزارش مذکور کمبود نیرو ،نیاز مبرم به افراد در
رده فرماندهی ،ناکافیبودن آموزشهای عقیدتی و نبود ساختمان و تأسیسات برای استقرار نیروها از
29
مهمترین مسائل و مشکالت واحد بسیج مستضعفین در منطقه عنوان شده است.
رحیم صفوی مسئول واحد طرح و عملیات ستاد مرکزی سپاه ،در گزارشی از اقدامات انجامشده
در منطقه 11ســپاه پاسداران به موضوع تکمیل ســازمان تیپهای رزمی منطقه ،تشکیل  4تیپ از
نیروهای بومی منطقه با مأموریت گشــت و تعقیب و تجسس و انهدام ،و ایجاد گردانهای مستقل
پیاده کوهســتانی ( 21گردان) با استفاده از نیروهای بسیجی محلی اشاره کرده و افزود :سازمانهای
تیپهای موجود تکمیل شــده است ،اما ازنظر تأمین نیروی بسیج اغلب با مشکل روبهرو هستند.
تشــکیل  4تیپ جدید در منطقه نیز از جهاتی با مشکل مواجه است :منطقه امسال از بودجه کافی
برای تأمین امکانات مورد نیاز تیپها برخوردار نیســت و تأمین نیروی انسانی تیپهای جدید از
نیروهای بومی و از مناطق دیگر هرکدام با مشکل همراه است .جلسات متعددی دراینزمینه برگزار
و پیشنهادهایی مطرح شد ،اما به نتیجه مشخصی نرسید .مسئول واحد طرح و عملیات ستاد مرکزی
ســپاه در پایان این گزارش تأکید کرد :اداره  8تیپ و  20گردان برای منطقه تقریب ًا غیرممکن است.
درحالحاضر ،اگر بتوان بر کیفیت یگانهای موجود افزود ،بهتر از گســترش کمی یگانها اســت.
هوانیروز نیز موافقت خود را بااینکه  5فروند بالگرد دراختیار منطقه 11قرار دهد ،اعالم نکرده است
و باید این موضوع ازسوی فرماندهی کل سپاه و فرماندهی نزاجا پیگیری شود  30.
228

دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات که از  16اردیبهشــت در هتل استقالل تهران شروع
به کار کرده اســت ،امشب با صدور قطعنامهای به کار خود پایان داد .در این کنگره افزونبر 500
تن از امامان جمعه و جماعت بیش از  60کشــور جهان شــرکت داشتند .شرکتکنندگان در این
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هفت روز ،به تشریح مسائل مهم جهان اســام ،وضعیت مسلمانان در جهان امروز ،دیدگاههای
خود درخصوص اصول و مبانی اسالمی و راههای شکلگیری وحدت میان مسلمانان پرداختند.
در قطعنامه پایانی این کنگره ،وحدت امت اســامی تنها راه مقابله با اســتکبار جهانی عنوان
و تأکید شــده اســت با برخورداری از بینش توحیدی و فرهنگ اصیل اسالمی میتوان هرگونه
وابســتگی به شــرق و غرب را نفی کرد .قطعنامه مذکور رژیم صهیونیســتی را عامل ویرانگر و
تفرقهافکن در جهان اســام برشمرده و ضمن نفی هرگونه ســازش با این رژیم ،تحقق راستین
وحدت اســامی را در پرتو رهبری امام خمینی و رهایی ملتهای مســلمان از سلطه استکبار و
استعمار جهانی دانسته است .در این قطعنامه همچنین از مبارزات مردم فلسطین ،افغانستان و لبنان
حمایت و تجاوز رژیم بعثی صدام به ایران محکوم شده است .ائمه جمعه و جماعت شرکتکننده
در این کنگره متعهد گشــتند که در مراسم حج بهعنوان پایگاه بزرگ شکوه و وحدت مسلمانان،
آنان را به رســالت راستین اسالمی آگاه ساخته و نمازهای جمعه را به عنوان رمز وحدت ،عزت
31
و اقتدار مسلمانان ،هرچه باشکوهتر برپا کرده و مسائل بنیادی جهان اسالم را مطرح سازند.
همچنین امروز شــرکتکنندگان در این کنگره در حســینیه جماران با امام خمینی بنیانگذار
جمهوری اســامی ایران ،دیدار کردند .به نوشــته روزنامه جمهوری اسالمی ،در این دیدار ابتدا
یکی از شرکتکنندگان در کنگره آیاتی از کالماهلل مجید را تالوت کرد ،سپس یکی دیگر از آنها به
زبان عربی اشعاری درمورد انقالب اسالمی و امام امت خواند .در ادامه آیتاهلل سیدعلی خامنهای
امامجمعه موقت تهران ،ضمن ســخنانی به حاضران خوشــامد گفت و آنگاه امام خمینی سخنان
مبسوطی درباره عظمت اسالم و مسلمین ایراد کردند.
ایشان با اشاره به رویه پیامبر اسالم ،علمای دین را به دعوت مسلمانان برای تشکیل حکومت تشویق
کردند و با بیان اینکه قرآن کتابی است که مصالح شخصی ،مصالح اجتماعی ،مصالح سیاسی ،کشورداری
و ...را دربردارد ،تأکید کردند که این کتاب باید راهنمای عمل همه علمای دین باشــد .امام خمینی با
دعوت مســلمانان به وحدت از
آنها خواستند از هرگونه تفرقه و
جدایی پرهیز کنند .رهبر انقالب
خطاب به علمای شرکتکننده در
دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و
جماعت ،درمورد مســائل روز و
اقدامات ابرقدرتها خاطرنشــان
کرد« :علمای اســام در سراسر
عالم ،توجه کنیــد که امروز همه
قدرتها برضد اسالم قیام کردهاند
نه برضد ایران[ .آنها امروز قدرت
دیدار شرکتکنندگان در کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات با امام خمینی
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اسالم را دیدهاند ... ].وقتی صدای اسالم بلند شد  ...فهمیدند که منافعشان به خطر افتاده است ... .آنها
32
میخواهند بیایند و خلیجفارس را هم بگیرند ،نفتهای همه را ببرند ،اما اسالم مانع از این است».
خبرگزاری فرانسه در بازتاب دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات در تهران گزارش داد :در
این کنگره آیتاهلل خمینی بهعنوان رهبر تمام مسلمانان جهان معرفی شد .این خبرگزاری با اشاره به
بندهای مختلف قطعنامه پایانی کنگره اضافه کرد :شرکتکنندگان در این کنگره تأکید کردند که پذیرش
رهبری امام خمینی شرط الزم برای تحقق وحدت میان مسلمانان جهان است و ما ایشان را بهعنوان
رهبر مسلمانان جهان میشناسیم و از همه دعوت میکنیم که از وی پیروی بکنند .درحالیکه جمهوری
اسالمی ایران هدف اصلی این کنگره را وحدت مسلمانان اعالم کرده است  ،خبرگزاری فرانسه هدف
آن را مقابله با نفوذ عربستان در قلب جهان اسالم عنوان کرد و افزود :حاضران در این کنگره هرگونه
وابستگی جنبشهای اسالمی به شرق و غرب را رد کرده و آزادسازی مسجداالقصی در بیتالمقدس
را یک تکلیف الهی خواندند .همچنین این قطعنامه تجاوز آشکار رژیم صدام حسین به ایران را نتیجه
33
ترس ابرقدرتها از گسترش جنبش اسالمی دانست و این تجاوز را یک تجاوز علیه اسالم برشمرد.
229

صدام حســین رئیسجمهور عراق ،در یک مصاحبه مطبوعاتی که امروز در روزنامه لوسآنجلس
تایمز امریکا به چاپ رسید ،ضمن اعالم اطمینان از توان عراق برای ادامه جنگ در دو سال آینده،
از امریکا بهدلیل تأیید مسئله استفاده عراق از سالحهای شیمیایی انتقاد کرد.
در این مصاحبه صدام حســین بهطور ضمنی به وجود کارخان ه شــیمیایی در عراق اذعان کرده و با
مظلومنمایی پیشبینی کرد که رژیم اسرائیل به کارخانههای صنعتی عراق در آینده نزدیک حمله خواهد کرد.
باوجود افزایش تماسها میان مقامات عراق و امریکا در سه ماه گذشته و اعتقاد مقامات امریکایی به
بهبود روزافزون روابط دو کشور ،رئیسجهمور عراق در این مصاحبه مطبوعاتی گفت که مایل به برقراری
روابط دیپلماتیک کامل بین بغداد و واشنگتن نیست *.وی درمورد ایران نیز مدعی شد که اختالفات موجود
بین روحانیون ،پاسداران و ارتش ایران موجب بروز نارضایتی شده و حکومت ایران را متزلزل کرده است.
صدام در بخشی از این مصاحبه با اشاره به حمله به نفتکشها در خلیجفارس اعالم کرد :زمانی که ما
ی تضعیف پایههایی است که جنگ بر آن متکی است.
به نفتکشهای ایرانی حمله میکنیم ،انگیزه اساس 
عراق هیچ راهی جز جنگیدن ندارد .بنابراین به صراحت اعالم میکنم که از هماکنون ،هر نفتکشی که
وارد منطقه ممنوعه جنگی شــود هدف آتش قرار خواهد گرفت .رئیسجمهور عراق بدون اشاره به
دشمنی امریکا با جمهوری اسالمی ایران و حمایت آن کشور از عراق در آغاز جنگ تصریح کرد که
امریکا در نخستین سالهای جنگ ایران و عراق ،در دامنزدن به جنگ دو کشور نقش داشته و در تداوم
آن نیز دست دارد .وی با بیان اینکه ایاالت متحده در نظر داشت با ادامه جنگ بار دیگر نفوذ خود در
منطقه را به دست آورد ،افزود :اکنون از امریکا میخواهیم که سیاستی عادالنه و توأم با مسئولیت در
* امریکا و عراق روابط دیپلماتیک خود را از سال  1967قطع کردهاند.
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پیش گیرد .صدام حسین همچنین با تشکر از امریکا بهدلیل خودداری از فروش و ارسال هرگونه سالح
34
به ایران ،از واشنگتن خواست که مانع از ارسال سالح به ایران ازسوی متحدان خود شود.
منابع و مآخذ روزشمار 1363/2/23
 .1ســند شــماره  152308مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
قرارگاه دریایی نوح نبی(ع) به ســتاد مرکزی یگان دریایی
(طرح و عملیات).1363/2/24 ،
 .2ســند شــماره  95246مرکز مطالعــات و تحقیقات جنگ:
از دفتــر فرماندهی کل منطقه 9ســپاه پاســداران به دفتر
فرماندهی کل.1363/2/25 ،
 .3ســند شــماره  8107مرکز مطالعــات و تحقیقات جنگ:
گزارش نوبــهای قــرارگاه خاتماالنبیا(ص) ،شــماره ،95
 ،1363/2/23ص.4
 .4خبرگزاری جمهوری اسالمی ،نشــریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/24 ،55ص ،6کویــت ـ خبرگــزاری
کویت.1363/2/23 ،
 .5همان ،ص ،39رادیو بغداد.1363/2/23 ،
 .6خبرگزاری جمهوری اسالمی ،نشــریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/26 ،57ص ،11تهــران ـ خبرگــزاری
جمهوری اسالمی.1363/2/25 ،
 .7خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشــریه گزارشهای ویژه،
شماره  ،1363/2/25 ،56صص  13ـ  ،11لندن ـ خبرگزاری
جمهوری اسالمی.1363/2/24 ،
 .8ســند شماره  300094مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
شهربانی خوزستان به استانداری خوزستان.1363/2/24 ،
 .9ســند شــماره  95226مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
سماجا( 2فرماندهی اطالعات) به سماجا( 3مرکز فرماندهی)،
.1363/2/24
 .10سند شــماره  273726مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
دفتــر فرماندهی منطقه 7ســپاه به دفتر فرماندهی ســتاد
مرکزی (مرکز فرماندهی)1363/3/3 ،؛ و  -ســند شماره
 272509مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :فرماندهی سپاه
ناحیه باختران به فرماندهی سپاه منطقه.1363/2/26 ،7
 .11سند شماره  360681مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
واحد اطالعات عملیات سپاه به فرماندهی منطقه 11سپاه،
 ،1363/3/2ص.2
 .12ســند شماره  424558مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
سپاه ارومیه به فرماندهی منطقه 11سپاه ،1363/2/30 ،ص.3
 .13سند شــماره  392368مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از قرارگاه عملیاتی شــمالغرب ژاجــا (رکن )3به مرکز
فرماندهی ژاجا.1363/3/7 ،
 .14سند شــماره  360681مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
پیشین ،ص.1
 .15سند شــماره  392704مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
دفتــر فرماندهی پایگاه مهاباد ســپاه به قــرارگاه حمزه 
سیدالشهدا(ع).1363/2/24 ،
 .16سند شــماره  302401مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
گزارش نوبهای اطالعاتی فرماندهی عملیاتی شمالغرب
ژاجا (رکــن ،1363/2/26 ،)2ص2؛ و  -ســند شــماره
 315124مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از لشــکر28

(رکن )2به استانداری کردستان ،1363/2/28 ،ص.1
 .17سند شــماره  392644مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
قرارگاه عملیاتی شــمالغرب ژاجا (رکن )3به فرماندهی
ژاجا (رکن.1363/2/27 ،)3
 .18سند شــماره  418585مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از فرمانداری سنندج به استانداری کردستان.1363/2/23 ،
 .19سند شــماره  338405مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از شهربانی کردستان به استانداری کردستان.1363/2/29 ،
 .20سند شــماره  418585مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
پیشین.
 .21روزنامه جمهوری اسالمی ،1363/2/25 ،ص.2
 .22سند شــماره  392622مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
گــزارش نوبهای اطالعاتی قرارگاه عملیاتی شــمالغرب
(رکن ،)2شماره  ،1363/2/30 ،30ص.4
 .23ســند شماره  183353مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
شهربانی سردشت به ریاست شهربانی ارومیه.1363/2/26 ،
 .24سند شماره  183214مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
پایگاه اطالعاتی برونمرزی مستقر در سپاه نقده به پایگاه
 2000مستقر در سپاه سردشت.1363/3/12 ،
 .25سند شماره  183063مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
سپاه پیرانشهر به قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)،1363/3/13 ،
ص.2
 .26سند شماره  183360مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
پایگاه بانه (اطالعات).1363/2/21 ،
 .27ســند شــماره  95211مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از فرماندهی کل ســپاه پاســداران به فرماندهی قرارگاه
خاتماالنبیا(ص).1363/2/29 ،
 .28سند شماره  443611مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
فرماندهی منطقه یک سپاه پاسداران به فرماندهی کل سپاه
پاسداران ،1363/2/23 ،ص.1
 .29سند شــماره  443596مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از رابــط و نماینده ســتاد مرکزی در منطقه 11ســپاه به
فرماندهی کل سپاه پاسداران ،1363/2/23 ،صص  5ـ .1
 .30سند شماره  443603مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
واحد طرح و عملیات ستاد مرکزی سپاه به فرماندهی کل،
 ،1363/2/23صص  3ـ .1
 .31روزنامه جمهوری اسالمی ،1363/2/24 ،ص.11
 .32مؤسســه تنظیم ونشــر آثار امام خمینی(ره) ،صحیفه امام
(مجموعه آثار امام خمینی(ره)) ،جلد  ،18تهران :مؤسســه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،1386 ،صص .421 - 430
 .33خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/26 ،57ص ،24تهــران ـ خبرگــزاری
فرانسه.1363/2/25 ،
 .34خبرگزاری جمهوری اسالمی ،نشریه گزارشهای ویژه ،شماره
 ،1363/2/25 ،56صــص  3ـ  ،1لوسآنجلس ـ خبرگزاری
کویت.

