روزشمار جنگ

شنبـــــــــــه

 29اردیبهشت 1363
17
19

283

شعبان
مه

1404

1984

در سومین روز اجرای عملیات قائم آلمحمد در منطقه سارال نیروهای عملکننده در محورهای
روستای نرگسله و هزارکانیان به پیشروی خود بهسوی بخشهای مرکزی این منطقه ادامه دادند.
در محور نرگســله ،نیروهای خودی از ســاعت  4صبح ،عناصر ضدانقالب را در این روستا
محاصره کرده و ضربات ســنگینی به آنها وارد آوردند .گفتنی اســت مقر کمیته جنوب سازمان
کومهله و کمیته هاژوان حزب دمکرات در این روستا قرار دارد .در این عملیات  3تن از نیروهای
خودی که در دست افراد گروههای مسلح غیرقانونی اسیر بودند ،آزاد شدند و  10نفر از اعضای
بلندپایه دمکرات و کومهله و  3زن و یک مرد دســتگیر شدند .همچنین  30قبضه سالح سبک و
 6عدد بیسیم و یک عدد خمپاره به غنیمت نیروهای خودی درآمد.
در محور هزارکانیان نیز نیروهای عملکننده با پیشروی بهسوی روستاهای کول و دوزخدره ،این
مناطق را پاکســازی کردند .در این محور حدود  50جسد از عناصر گروههای مسلح ضدانقالب
با ردههای نظامی مختلف ازجمله فرمانده ســرلک و هیز در منطقه باقی ماند .از نیروهای خودی
نیز در جریان عملیات پاکســازی این محور  23نفر شهید و  35نفر مجروح شدند .عالوهبراین،
1
چند دستگاه نفربر پی.ام.پی و چند دستگاه خودروی تویوتای نیروهای خودی هم خسارت دید.
همزمــان با این عملیات ،یک گردان از نیروهای تیپ ویژه شــهدا به روســتای کندوالن در
شمالشــرقی ســقز ،اعزام شــد و علیه گروهی از اعضای کمیته جنوب کومهله که با محافظت
گردان چیا قصد عقبنشینی و فرار به منطقه گورکی را داشتند ،وارد عمل شد .در نخستین دقایق
عملیات ،با حمایت آتش یگان پشتیبانی نیروهای خودی 11 ،نفر از افراد کمیته جنوب کشته و 2
مسئول کمیته قضایی حزب کمونیست ایران و مسئول کمیته جنوب کومهله زخمی شدند *.در این
عملیات همچنین تعدادی ســاح و مدارک و اسناد مهم درونگروهی به دست نیروهای خودی
3
افتاد 2.در جریان این درگیری  5نفر از نیروهای خودی نیز مجروح شدند.
(عج)

* این افراد بعد از مدتی بهدلیل شدت جراحات فوت کردند.
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نیروهای خودی و عناصر مسلح غیرقانونی در مهاباد و سنقر با یکدیگر درگیر شدند .درهمینحال
عدهای از اهالی روستای منطقه بردبوک در غرب بانه ،به گلولهباران روستای خود اعتراض کردند.
در مهاباد ،عناصر گروههای مسلح غیرقانونی که قصد تعرض به پایگاه آفان را داشتند ،در نزدیکی
این پایگاه با نیروهای مســتقر در آن درگیر شــدند .با هوشــیاری نیروهای پایگاه ،مهاجمان بدون
دســتیابی به اهداف خود در ساعت  7صبح متواری شده و درگیری به پایان رسید .در این درگیری
4
آسیبی به نیروهای پایگاه نرسید و  2عدد مین که مهاجمان کارگذاشته بودند کشف و خنثی شد.
در منطقه ســنقر باختران نیز نیروهای ســپاه با عناصر حزب دمکرات درگیر شــدند .در این
درگیری یکی از افراد ســپاه به شهادت رسید .شبهنگام درگیری دیگری در این منطقه به وقوع
5
پیوست که تلفاتی نداشت.
از ســوی دیگر ،امروز عدهای از اعضای شورای روستای بردبوک در غرب بانه به فرمانداری
این شهرســتان مراجعه و از حمله خمپارهای به روستای خود شــکایت کردند .این افراد مدعی
بودند که براثر حمله خمپارهای نیروهای ژاندارمری تعدادی از دامهای آنها تلف شــده و متحمل
خســارات زیادی شدهاند .اعضای شورای روســتای بردبوک با بیان اینکه فرمانده پایگاه به آنها
دستور داده بود که روستا را تخلیه کنند ،علت این حمله و اخطار را مینگذاری اخیر در جادهها
ذکر کردند .درهمینحال ،اعالم شد که عده دیگری از اهالی این روستا نیز به پادگان بانه مراجعه
و چنین درخواســتی را مطرح کردهاند .معاون سیاسی اداری اســتانداری کردستان در نامهای به
فرماندهی ناحیه ژاندارمری اســتان کردســتان ضمن درخواست بررسی موضوع ،اعالم کرد :این
عمل مغایر با خط مشــی جمهوری اســامی ایران و موجب بروز بحران بیشتر در منطقه است.
گروهی را برای بررســی این مسئله اعزام و گزارش آن را به اســتانداری اعالم کنید و متخلفان
6
ازطریق مراجع قانونی تحت پیگرد قرار گیرند.
285

ارتش عراق امروز نیز شهر آبادان و نوار مرزی آن را با آتش سالحهای سنگین و دوربرد خود هدف
قرار داد .عالوهبراین ،درگیری مختصری هم در منطقه هورالعظیم بین نیروهای خودی و دشمن رخ داد.
در جریان گلولهباران آبادان و نوار مرزی آن یک نفر شهید و  14نفر ( 3غیرنظامی و  11نظامی)
7
مجروح شدند و به  16باب منزل مسکونی 6 ،باب مغازه و یک دستگاه اتومبیل خساراتی وارد آمد.
ارتــش عراق نیز در اطالعیه نظامی خود ضمن اذعان به اجرای آتش بر روی مواضع ایران در
شــرق بصره ،مدعی شد که ایران با توپخانه و سالحهای سنگین شهرهای بصره ،خانقین ،مندلی
و اطراف آنها را زیر آتش گرفته اســت که براثر آن به برخی از منازل مســکونی آسیب رسیده و
8
تعدادی از افراد غیرنظامی کشته یا مجروح شدهاند.
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امروز همچنین در منطقه باتالقی هورالعظیم ،نیروهای گشــتی تیپ امام صادق(ع) که از پاسگاه
چهارم بهســمت پاسگاه سوم در حرکت بودند ،در ســاعت  6:30بعدازظهر ،با یک فروند قایق
عراقی روبهرو شده و با سرنشینان آن درگیر شدند .در این درگیری قایق نیروهای خودی آسیب
9
دید و غرق شد؛ نیروهای عراقی هم از منطقه متواری شدند.
286

باوجود توافقات اولیه بین جالل طالبانی و رژیم بغداد ،امروز میان افراد اتحادیه میهنی کردستان عراق
با نیروهای کرد طرفدار رژیم صدام چند مورد درگیری رخ داد که در جریان آن تعدادی از نیروهای
دوطرف زخمی شدند .محل اصلی فعالیت کردهای طرفدار دولت عراق شاندری است و رهبری آنها
10
را فردی به نام انوربیک بتوانه برعهده دارد و این نیروها به نام نیروهای انوربیک شناخته میشوند.
طبق گزارشهای رسیده ،افراد گروههای انوربیک و سیدقادر با نیروهای جالل طالبانی درگیر
شدهاند .درگیری طالبانیها با افراد انوربیک در چهاردرمه نزدیکی رانیه رخ داده و همچنان ادامه
دارد .عالوهبراین نیروهای اتحادیه میهنی کردســتان عراق در اربیل هم با افراد ســیدقادر درگیر
شــدهاند .در جریان این درگیری ســیدقادر زخمی شده و  2نفر از نیروهای وی و  4نفر از افراد
11
جالل طالبانی کشته شدهاند.
درهمینحال ،گزارش لشــکر 28سنندج درخصوص اســتعداد نیروهای جالل طالبانی حاکی
اســت :درحالحاضر ،بیشتر نیروهای اتحادیه میهنی کردستان عراق در منطقه ماؤوت و چوارتا با
حدود  2000نفر ،در مناطق طویله و نوســود با یک هزار نفر و در منطقه سیدصادق و خرمال با
حدود  400نفر مســتقر هستند .در روزهای گذشته در این مناطق همکاری میان نیروهای طالبانی
12
و ارتش عراق افزایش یافته است.
*

287

محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران ،که بهمنظور بررسی امور مربوط به سپاه منطقه  4به استان
خراسان سفر کرده است ،صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی ضمن اشاره
به حمالت اخیر عراق در خلیجفارس ،افزایش تحرکات و تکاپوی کشورهای بزرگ در خلیجفارس
را نتیجه پیروزی رزمندگان ایران در عملیات خیبر دانســت .وی با اشاره به قدرت دریایی جمهوری
اسالمی ایران گفت« :آنچه که مسلم است بعد از عملیات خیبر زلزلهای در دنیا رخ داد و نشانههای این
زلزله بهکارگیری سالحهای شیمیایی توسط رژیم عراق ،تحرکات وسیع ناوگانهای امریکا ،فرانسه،
انگلســتان و شــوروی در اطراف تنگه هرمز  ...میباشد و اگر عملیات خیبر نبود دشمنان ما به فشار
* درخصوص مذاکرات جالل طالبانی با دولت مرکزی عراق به روزشمار  1363/2/1مراجعه شود.
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اقتصادی و ایجاد اختالل در صادرات نفتی ما روی نمیآوردند ».رضایی درمورد توان یگانهای دریایی
سپاه در مقابله با اقدامات ابرقدرتها اظهار کرد« :برادران یگان دریایی ما در عملیات خیبر توانشان را
به اثبات رساندند و  50کیلومتر دریاچه هویزه را پشت سر گذاردند و خود را به جادهای که در کنار
دجله و فرات بود رساندند و این توانایی را ثابت کردند که قادرند در آب و دریا بهخوبی بجنگند».
فرمانده کل ســپاه یکی از علل خودداری امریکا از دخالت مستقیم در منطقه را مشاهده توان
نظامی ایران دانست و گفت :امریکاییها فع ً
ال در شرایطی نیستند که بتوانند دخالت مستقیم کنند،
اگر چنین کاری بکنند ما آمادگی داریم که انشــاءاهلل اینبار بهصورت قاطعی امریکا را در دریای
13
عمان و خلیجفارس مدفون کنیم.
288

همزمان با دیدار جورج بوش معاون اول رئیسجمهور امریکا از عمان ،یوســف بن علوی وزیر
امور خارجه این کشــور ،اعالم کرد که سیاســت امریکا و عمان خودداری از تحریک دولتها و
متشنجشدن اوضاع در خلیجفارس است.
جورج بوش پس از دیدار از هند و پاکســتان امروز وارد عمان شــد و با مقامات این کشــور
درمورد روابط دوجانبه و مســائل منطقه ازجمله گســترش حمالت به کشــتیهای تجاری در
خلیجفارس گفتوگو کرد .بن علوی بعد از دیدار و گفتوگو با معاون اول رئیسجمهور امریکا،
در مصاحبهای مطبوعاتی اعالم کرد که سیاســت دو کشــور بر خودداری از تحریک دولتها و
جلوگیری از پیچیدهترشدن اوضاع منطقه است .جورج بوش نیز گفت« :امریکا آماده است تا برای
کمک به تضمین ثبات و امنیت در منطقه شــرکت مثبت داشته باشد ».بن علوی به نقل از معاون
اول رئیسجمهور امریکا تأکید کرد« :امریکا آماده اســت تا مساعی خود را با همه طرحهایی که
برای پایاندادن به جنگ تالش میکنند ،هماهنگ سازد».
جورج بوش در این سفر پیام رونالد ریگان رئیسجمهور امریکا را درخصوص روابط دوجانبه
14
و اوضاع منطقه خلیجفارس به سلطان قابوس پادشاه عمان ،تسلیم کرد.

289

گسترش حمالت به نفتکشها و کشــتیهای تجاری در خلیجفارس واکنش متفاوت کشورهای
آلمانغربی ،مصر و لیبی را درپی داشت.
دولت آلمانغربی با اشاره به افزایش حمالت علیه کشتیها در خلیجفارس ،از وضعیت بهوجودآمده
در این منطقه ابراز نگرانی کرده و خواستار پایاندادن به جنگ ایران و عراق شد .به گزارش خبرگزاری
آلمان ،سخنگوی دولت آلمان اعالم کرد که این کشور نگران گسترش جنگ به خلیجفارس و خطرهایی
است که منافع آلمان را در منطقه با تهدید روبهرو کرده است .وی افزود :هلموت کهل صدراعظم آلمان،
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نیز خواهان کمک به استقرار صلح
در منطقه بوده و معتقد است که
دراینصورت آلمان دیگر نیازی
به حضور نظامی در خلیجفارس
نخواهد داشت *.خبرگزاری آلمان
در ادامه ضمن تشــریح مواضع
دولت این کشور دربرابر تحوالت
خلیجفارس افــزود :دولت آلمان
نگران بروز بحران در انتقال نفت
از این منطقه به کشورهای صنعتی
است و بههمیندلیل در سالهای
نقشه مربوط به کشتیهای منهدمشده در می 1984
گذشته از میزان واردات نفتی خود
از منطقه خلیجفارس کاسته و میزان آن را از  33/8میلیون تن در سال  1981به  24/7میلیون تن در سال
15
 1982و  13/2میلیون تن در سال  1983رسانده است.
دولت مصر نیز ضمن مخالفت با دخالت ابرقدرتها در جنگ ایران و عراق ،تمایل خود را درمورد
کمک به دولتهای عرب منطقه اعالم کرد .اسامه الباز رئیس دفتر و مشاور حسنی مبارک ،جمهوری
اســامی ایران را به گســترش و کشاندن جنگ به فراتر از میدانهای نظامی جنگ با عراق متهم کرد
و با بیان اینکه افزایش تشنج در منطقه خلیجفارس تأکیدی بر ضرورت ابتکارعمل غیرمتعهدها برای
خاتمهدادن به جنگ است ،گفت :هدف ایران بیثباتکردن خلیجفارس و حامیان عراق مانند کویت،
عربســتان و بحرین است .وی ضمن اشاره به مخالفت دولت مصر با مداخله دولتهای خارجی در
منطقه ،به حضور و اقدام مصر در حمایت از کشــورهای منطقه ابراز تمایل کرد و افزود« :کشورهای
16
منطقه حق دارند که درصورت مواجهه با تهدیدات فوری از کمک دیگران برخوردار شوند».
از ســوی دیگر ،دولت لیبی ضمن ابراز نگرانی از گسترش جنگ ،برخالف دولتهای عربی
حاشــیه جنوبی خلیجفارس ،مسئولیت این امر را متوجه دولت صدام و دولتهای غربی دانست.
خبرگزاری جمهوری اسالمی در گزارشی از طرابلس به نقل از مقامات کمیته مردمی دفتر روابط
خارجی لیبی اعالم کرد« :اثرات ناشــیاز جنگ خلیج [فارس] را نباید بههیچوجه از عواملی که
باعث آغاز این جنگ شده ،جدا دانست .ایران در دوران شاه ابزاری در دست امپریالیسم امریکا و
شمشــیری بر گلوی خلیج عرب ازجمله عراق بود و سیاست زورمندی و نقش ژاندارم منطقه ...
را برعهده داشــت [و از منافع امپریالیسم حمایت میکرد ].در این دوره هیچکس در منطقه با این
* یادآوری میشود در روزهای گذشته ،واشنگتن از آلمان خواسته بود که با اقدامات کشورهای غربی در خلیجفارس همکاری کند.
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سیاست زیانبار نسبت به منافع امت عرب و امنیت خلیجفارس و آزادی عراق مخالفت نکرد... .
اما انقالب اسالمی قدرت و امکانات این کشور را به کنار امت عربی و کشمکش آن با امپریالیسم
و صهیونیســت انتقال داد و به آزادسازی بیتالمقدس و فلسطین دعوت کرد و به حضور امریکا
در ایران پایان داد .رژیم صدام برای خدمت به امپریالیســم و صهیونیسم که خواهان ضربهزدن به
انقالب اسالمی ایران هستند ،با این انقالب وارد جنگ شد ... .این جنگ هیچگونه معنای منطقی
جز خدمت به منافع امریکا در ضربهزدن به انقالب ایران را ندارد و پیامدهای ناشــیاز این جنگ
17
متوجه رژیم صدام است که مسئولیت آغاز آن را به گردن دارد».
290

رسانههای منطقهای و غربی ضمن بازتاب گسترده حمالت علیه کشتیهای تجاری و نفتکشها در
خلیجفارس و مواضع جمهوری اسالمی ایران دراینباره ،تشدید منازعه عراق و ایران را تهدیدی
جدی علیه جریان صدور نفت از منطقه عنوان کردند که ممکن اســت به مداخله ابرقدرتها در
این درگیری بینجامد.
یونایتدپرس با اشاره به حمله عراق به یک کشتی پانامایی نوشت :جنگ پایانناپذیر ایران و عراق
علیه نفتکشها جریان صدور نفت به جهان غرب را در معرض تهدید قرار داده است .عراق درصدد
محدودترکردن حلقه محاصره بنادر ایران اســت و ایران تهدید کرده اســت که درصورت تداوم این
وضع جنگ را به همه دنیا گسترش خواهد داد .روزانه  7/3میلیون بشکه نفت از منطقه خلیجفارس به
کشورهای صنعتی صادر میشود ،که از این مقدار سهم امریکا فقط  500هزار بشکه یعنی کمتر از نیم
درصد نیاز این کشــور است .بههمیندلیل ،ایران با آگاهی از اهمیت جریان نفت برای دنیای صنعتی،
18
تهدید کرده است که درصورت ادامه حمالت عراق اجازه صدور نفت از منطقه را نخواهد داد.
شبکه تلویزیونی ای.بی.سی امریکا نیز در گزارشی که در صدر اخبار سراسری آن پخش شد ،اعالم
کرد :امریکا مدتهاست متعهد به بازنگهداشتن خطوط کشتیرانی در خلیجفارس میباشد و این چیزی
است که باید به آن توجه شود .بههمینمنظور ،دولت ریگان بار دیگر پیشنهاد ویژه خود برای کمک
نظامی به کشورهای همپیمان غرب در منطقه را اعالم کرده است و مقامات این کشور به سفیر عربستان
در واشنگتن پیشــنهاد کمک نظامی کردند که عم ً
ال پذیرفته نشد .باوجوداین ،منابع نظامی میگویند
امریکا آماده است تا درصورت درخواست عربستان بهسرعت جنگندههای اف 15خود را به این کشور
19
انتقال دهد ،اما ظاهرا ً عربستان تمایلی برای دریافت اینگونه کمکها ندارد.
درهمینحال ،روزنامه واشــنگتن پست در ســرمقاله امروز خود تهدید فزاینده علیه کشتیرانی در
خلیجفارس را ناشیاز جنگ ایران و عراق دانست و نوشت :جنگ ایران و عراق که مدتها بار سنگینی
بر دوش دو طرف جنگ گذاشته ،اکنون برای دیگران خطرناکتر و خطرناکتر میشود و دراینمیان،
ثبات منطقه نیز به مخاطره افتاده است .اما تاکنون هیچ راهحل خوب و قابلقبولی برای پایان آن داده
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نشده اســت .درمورد دخالت نظامی قدرتهای بزرگ نیز پیشنهاد مناسبی وجود ندارد .این روزنامه
با اشــاره به تجربه پرمخاطره مداخله نظامی امریکا در لبنان ،خطر مداخله در خلیجفارس را افزونتر
ارزیابی کرد و افزود :باوجود اینکه مداخله نظامی امریکا در خلیجفارس بسیار مخاطرهآمیزتر از لبنان
اســت ،اما استفاده از نیروی نظامی امریکا در خلیجفارس را نمیتوان بهطور مطلق رد کرد .هماکنون،
20
بحث درباره شرایطی که ممکن است این اقدام صحیح و الزامی باشد ،درحال آغاز است.
رادیو بیبیســی نیز در گزارشــی درخصوص حمالت به کشــتیها در خلیجفارس و نحوه
برخورد ابرقدرتها ،کشــورهای غربی و اعضای شورای همکاری خلیجفارس با جنگ ایران و
عراق گفت« :از معدود عواملی که در جنگ ایران و عراق تا حدی باعث امیدواری است آن است
که ابرقدرتها سعی میکنند از گسترش دامنه جنگ در منطقه اجتناب کنند .امریکا و شوروی هر
دو به یک دلیل از کشــورهای ذیربط میخواهند که محتاطانه عمل کنند ».این رادیو با اشاره به
موضع ایران مبنیبر اینکه یا آزادی عبورومرور برای کشتیهای ایران خواهد بود ،یا هیچ کشوری
چنین حقی نخواهد داشــت ،اضافه کرد« :اگر ایران با تمام کشــورهای عرب حوزه خلیجفارس
درگیر جنگ شــود ،هیچیک از ابرقدرتها نمیتواند عواقب چنین جنگی را با قاطعیت پیشبینی
کند ».درهمینحال ،هیچکدام از کشــورهای منطقه تمایلی ندارند پای کشورهای خارجی بهویژه
ابرقدرتها به بحران منطقه کشــیده شود .ضمن اینکه امریکا بهدلیل مشکالتی که درپی مداخله
این کشــور در لبنان به وجود آمد ،بســیار محتاطانه عمل میکند .باوجوداین اگر ایران در جنگ
پیروز شود این پیروزی نه به نفع سیاست شوروی است و نه به نفع سیاست امریکا.
رادیو بیبیسی در ادامه به سیاســت دو ابرقدرت پرداخته و درمورد سیاست شوروی گفت:
«اکنون شوروی سیاست بیطرفی در قبال جنگ ایران و عراق را به کنار گذارده و مقادیری اسلحه
دراختیار عراق قرار داده و قول داده اســت که درزمینه توسعه صنعت انرژی اتمی و حوزه نفتی
عراق به این کشــور کمک کند ».دراینمیان ،کشــورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس نیز
با هوشــیاری عمل کرده بهجای اینکه بهطور مســتقیم از ابرقدرتها دعوت کنند ،موضوع را به
شورای امنیت برده و طرح شکایت کردهاند .آنها گسترش دامنه جنگ را به نفع خود نمیدانند و
21
دعوت از امریکا را به بروز شرایط بسیار بحرانی موکول کردهاند.
رســانههای گروهی کشورهای عربی نیز که در گزارشها و تفاســیر خبری خود ایران را به
گســترش جنگ متهم کرده و خواستار پایان جنگ میشوند با اشاره به برگزاری اجالس اتحادیه
عرب در تونس ،اظهار امیدواری کردند که این نشست به نتایج مثبتی دست یابد .روزنامه الخلیج
(چــاپ امارات متحده عربی) با قراردادن جمهوری اســامی ایران در کنار رژیم صهیونیســتی
نوشت« :جلسه تونس میبایست یک موضع ملی در قبال کلیه مسائل مطرحشده در دستور جلسه
که شــامل دو مسئله مهم یکی تجاوز ایران به نفتکشهای عربی در آبهای بینالمللی و دیگری
کنفرانس یهودیان در مراکش میباشد ،اتخاذ نماید».
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روزنامه البیان (چاپ مراکش) هم در سرمقاله خود خواهان پایان هرچه سریعتر جنگ ایران و عراق
شد و درمورد توسعه آن به فراتر از مرزهای دو کشور هشدار داد .این روزنامه دولت امریکا را متهم
کرد که تحت عنوان مراقبت از دریانوردی آزاد در خلیجفارس درصدد دخالت مستقیم در منطقه است.
روزنامه مصری االهرام نیز با اشــاره به وضعیت منطقه یادآور شــد :گسترش جنگ ایران و عراق
موجب تهدید منافع ،امنیت و ثبات تمام مردم منطقه است و جنگ وارد مرحلهای شده است که میتواند
ابرقدرتها را برای تشدید این درگیری و سرمایهگذاری به نفع ابرقدرتها که در جستوجوی توسعه
22
مناطق تحت نفوذ خود و تحت کنترل درآوردن غنیترین مناطق دنیا میباشند ،دعوت کند.
291

رهبر ســازمان مجاهدین خلــق (منافقین)  -که در جنگ ایران و عــراق از رژیم صدام حمایت
میکند  -ضمن ســفر به ایتالیا و دیدار با برخی از مقامات این کشور در نامهای به رئیس شورای
امنیت سازمان ملل خواســتار تحریم کامل نظامی و نفتی ایران شد .درهمینحال ،امروز سفارت
جمهوری اســامی ایران در ایتالیا با انتشار اطالعیهای ضمن اشاره به اقدامات تروریستی سازمان
مجاهدین خلق (منافقین) به سفر مسعود رجوی به ایتالیا اعتراض کرد.
ســفارت ایران در رم در اطالعیه خود خطاب به دبیرکل حزب سوسیالیســت و نخستوزیر
ایتالیا که از رجوی برای دیدار از این کشور دعوت کردهاند ،آورده است :حزب سوسیالیست ایتالیا
باید بداند ســازمان مجاهدین خلق سازمانی تروریســتی است که هزاران تن از مردم ایران را که
بهطور آزادانه به جمهوری اسالمی رأی دادهاند به شهادت رسانده است .این سازمان بههیچوجه با
سازمانهای دیگری مانند سازمانهای مجاهدین افغان که علیه اشغالگران میجنگند ،قابلمقایسه
نیســت .حزب سوسیالیست به چه دلیل و بر چه اساسی از نماینده این گروه که وابستگی آنها به
امریکا و همدستیشــان با رژیم جنایتکار عراق روشن است ،برای شرکت در کنگره خود دعوت
به عمل آورده است.
روزنامه الرپوبلیکا با اشــاره به اطالعیه اعتراضآمیز سفارت ایران در رم نوشت« :رجوی در
مــدت اقامت خود در ایتالیا و حضورش در کنگــره در مصاحبهای با مطبوعات ایتالیایی اعتراف
کرده است که این سازمان تاکنون  6نفر از آیتاهللهای نزدیک به امام خمینی و بیش از  8000نفر
از هواداران وی را کشته و نیز در عملیات [های] بسیاری در [زمینه] بمبگذاری و انفجار شرکت
داشــته است ».گفتنی است سفارت جمهوری اسالمی ایران  در رم در اعتراض به حضور مسعود
23
رجوی در کنگره حزب سوسیالیست ایتالیا از شرکت در این کنگره خودداری کرد.
از سوی دیگر ،مسعود رجوی رهبر ســازمان مجاهدین خلق (منافقین) ،درپی تحوالت اخیر
خلیجفارس ،در پیامی به رئیس شــورای امنیت ســازمان ملل متحد خواستار تحریم کامل نظامی
و نفتی ایران شــد .رادیو بغداد اعالم کرد :رئیس شــورای مقاومت ملی ایران در پیامی به رئیس
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شــورای امنیت سازمان ملل نوشته است که جامعه بینالمللی نمیتواند دربرابر اقدامات ایران در
گســترش دامنه جنگ و سرکوب مخالفان در داخل تماشاگر باشــد .سازمان مجاهدین خلق که
در جنگ خلیجفارس از عراق حمایت میکند مدعی شــد که رژیم ایران در طول ماههای گذشته
براثــر ماجراجوییهای نظامی و حمالت نافرجام خــود در مرزهای عراق متحمل تلفات زیادی
شده است و با تحریم انتخابات ازسوی مردم در داخل کشور ،بهسوی گسترش دامنه جنگ سوق
یافته است تا افکارعمومی داخل را از ناکامیهای پیاپی خود در جنگ و سرکوب مردم ،منحرف
ســازد .در این پیام از شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای جهان خواسته شده است تا تدابیر
بازدارنــدهای را علیه ایران که تاکنون تمام پیامهای بینالمللی را برای حلوفصل مســالمتآمیز
جنگ نادیده گرفته ،اتخاذ کنند .تحریم هرگونه کمک نظامی به ایران ازسوی همه اعضای سازمان
ملل و تحریم خرید نفت این کشــور که  80درصد درآمد آن صرف جنگ میشود ،ازجمله این
24
تدابیر عنوان شده است.
292

امروز یکی از افراد حزباللهی تهران در منطقه نظامآباد بهدست عناصر سازمان مجاهدین خلق
(منافقین) ترور شد .دو موتورسوار ساعت 10
صبح امروز ،به مغازه کلیدســازی یک رزمنده
حزباللهی مراجعه کرده و پس از بیرونکردن
مشــتری ،نارنجکی را به داخــل مغازه پرتاب
کردند .این افــراد پس از انفجار نارنجک وارد
مغازه شــده و به سر صاحب مغازه تیر خالص
شلیک کردند .ضاربان با سردادن شعار و پخش
اعالمیه با یک موتورســیکلت از محل متواری
شــدند .فرماندهی منطقه  10سپاه  در گزارشی
ضمن اعالم این خبر افزود« :برادر شــهید یکی
از افراد حزباللهی سرشناس محل بوده است
که بهتازگی از جبهههای جنگ برگشته است».
این نوع ترور حسابشــده با موتور دومینبار
اســت که در یک ماه گذشــته در تهران انجام
حمله تروریستی منافقین به مغازهای
25
میگیرد.
در منطقه نظامآباد تهران (مجیدیه)
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و  -ســند شــماره  299971مرکز مطالعات و تحقیقات
جنــگ :از فرمانداری آبادان به اداره کل امور سیاســی و
انتظامی.1363/2/30 ،
 .8ســند شــماره  81840مرکز مطالعات و تحقیقــات جنگ :از
سماجا( 2فرماندهی اطالعات) به سماجا( 3مرکز فرماندهی)،
.1363/2/29
 .9ســند شــماره  8116مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
اطالعات عملیات ســپاه هشــتم به اطالعــات عملیات
قرارگاه خاتماالنبیا(ص) ،1363/3/2 ،صص  2و .3
 .10سند شــماره  406785مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از فرماندهی قــرارگاه عملیاتی شــمالغرب (رکن )2به
فرماندهــی قــرارگاه عملیاتی شــمالغرب (اطالعات)،
.1363/3/10
 .11ســند شــماره  81850مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:

از اداره اطالعات شــاجا به دفتر اطالعــات و تحقیقات
نخستوزیری.1363/2/31 ،
 .12سند شماره  345619مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
لشکر( 28رکن )2به فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب
ارومیه (رکن.1363/3/8 ،)2
 .13روزنامه جمهوری اسالمی ،1363/2/30 ،ص.12
 .14خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشــریه گزارشهای ویژه،
شماره  ،1363/2/31 ،62صص  13و  ،14مسقط  -خبرگزاری
فرانسه.1363/2/29 ،
 .15همان ،صص  4و  ،5بن  -خبرگزاری آلمان.1363/2/30 ،
 .16همــان ،ص ،13تهران  -خبرگزاری جمهوری اســامی،
.1363/2/30
 .17همــان ،صص  14و  ،15طرابلس  -خبرگزاری جمهوری
اسالمی.1363/2/29 ،
 .18خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/30 ،61ص ،24ابوظبــی  -خبرگزاری
یونایتدپرس.1363/2/29 ،
 .19همــان ،ص ،27تهران  -خبرگزاری جمهوری اســامی،
.1363/2/29
 .20خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشــریه گزارشهای ویژه،
شماره  ،1363/2/31 ،62صص  6و  ،7واشنگتن  -خبرگزاری
یونایتدپرس.1363/2/30 ،
 .21خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شماره  ،1363/2/30 ،61صص  56و  ،57رادیو بیبیسی،
.1363/2/29
 .22همــان ،صــص  25و  ،26کویت  -خبرگــزاری کویت،
.1363/2/29
 .23خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شماره  ،1363/2/31 ،62صص  29و  ،30رم  -خبرگزاری
جمهوری اسالمی.1363/2/29 ،
 .24خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1363/2/30 ،61صــص  66و  ،67رادیو بغداد،
.1363/2/29
 .25ســند شماره  98199مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
فرماندهی منطقه 10سپاه پاسداران به فرماندهی کل سپاه،
.1363/2/29

