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امروز ارتش عراق عالوهبر ادامه گلولهباران مناطق مســکونی آبادان ،روستای بیوران سردشت را
هــدف حمالت توپخانهای قرار داده و ضمن تجاوز به حریم هوایی ســنندج اعالمیههایی را در
سطح این شهر پخش کرد.
براســاس گزارش فرمانداری آبادان امروز ،مناطق مســکونی شهر آبادان و خطوط جنگی این
منطقه همانند روزهای گذشــته زیر آتش سالحهای ســنگین و دوربرد ارتش عراق قرار داشت.
حمالت آتشــباری دشــمن از ساعات نزدیک به نیمهشب تا صبح از شــدت بیشتری برخوردار
بود .در جریان این حمالت 21 ،تن مجروح و  2تن شــهید شــدند .یکی از شهدا زن و  4نفر از
مجروحان غیرنظامی بودند .عالوهبراین 12 ،منزل مســکونی و یک مغازه آسیب دید و یک فقره
1
آتشسوزی رخ داد که با تالش عوامل آتشنشانی مهار و خاموش شد.
درهمینحال ،ســاعت  19امروز ،ارتش عراق چندین گلوله توپ بهسمت روستاهای بیوران
باال و بیوران پائین در غرب سردشــت در نزدیکی نوار مرزی شلیک کرد که براثر آن یک سرباز
2
و یکی از ساکنان این روستاها مجروح شدند و به یک دستگاه خودروی اهالی آسیب رسید.
همچنین در ســاعت  ،14یک فروند هواپیمای عراقی به حریم هوایی شهرستان سنندج تجاوز
3
کرده و از ارتفاع باال اقدام به پخش اعالمیه کرد.
از سوی دیگر ،ارتش عراق طبق روال روزهای اخیر امروز هم در اطالعیه نظامی خود مدعی
شــد نیروهای ایرانی با توپخانه و ســاحهای سنگین شــهرهای بصره ،مندلی و اطراف آنها را
زیر آتش گرفتهاند که در نتیجه این حمالت به تعدادی از منازل مســکونی در شــهرهای مذکور
4
خسارت وارد آمده است و چند کودک و زن مجروح شدهاند.
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منطقه عملیاتی قائم آلمحمد
(سارال)  امروز نسبت ًا آرام بود.
گــردان جنداهلل بوکان که چهار روز پیش برای اجرای مرحله دوم این عملیات و پاکســازی
روســتاها از عوامل ضدانقــاب به منطقه مریوان رفته بود ،بهدلیل نرســیدن مهمات و تدارکات
امروز به محل اســتقرار قبلی خود بازگشت .ســپاه بوکان اعالم کرد باتوجهبه نرسیدن نیروهای
پایگاه تکاب به منطقه عملیاتی و همچنین تأمیننشــدن نیازهای تدارکاتی و تسلیحاتی نیروهای
عملکننده ،گردان جنداهلل بوکان توان عملیاتی خود را از دست داده و ناگزیر به تخلیه ارتفاعات
منطقه و بازگشت به عقب شده است .نیروهای گردان جنداهلل بوکان هنگام بازگشت با تعدادی از
عناصر گروههای مســلح غیرقانونی درگیر شدند .در این درگیری  2تن از نیروهای خودی شهید
5
و  2نفر دیگر بهطور سطحی زخمی شدند.
(عج)

واقع در بین شــهرهای ســنندج ،مریوان ،بانه ،بوکان و دیواندره
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در محور پیرانشــهر  -سردشــت ،نیروهای خودی در چندین روســتا با افراد گروههای مسلح
غیرقانونی درگیر شدند که در جریان آن تلفاتی به عناصر ضدانقالب وارد آمد.
فرماندهی منطقه  11ســپاه پاسداران در گزارشی اعالم کرد :شبهنگام ،یک گروه از تکاوران
ارتش و پیشــمرگان مســلمان کرد با حمله به مقر عناصر کومهله در روستای خرپاپ در محور
پیرانشــهر  -سردشت ،با عناصر مسلح این سازمان درگیر شدند .در این درگیری  6تن از عوامل
ضدانقالب کشته شدند که جنازه آنها به دست نیروهای خودی افتاد ،همچنین مقر سازمان کومهله
در این روســتا به آتش کشــیده شد و  4قبضه اســلحه و تعدادی عکس و مدارک مربوط به این
6
سازمان به دست آمد .از نیروهای خودی نیز یک نفر جراحت سطحی برداشت.
در درگیری دیگری که در پل روستای قلعه تاسیان* رخ داد حدود  20نفر از عوامل ضدانقالب در
کمین نیروهای خودی قرار گرفته و با یکدیگر درگیر شدند .در این درگیری  2تن از مسئوالن ضدانقالب
که مجهز به کلت و کالش بودند ،براثر اصابت گلوله آر.پی.جی کشته شدند 7.درهمینحال ،عناصر مسلح
غیرقانونی در نزدیکی همین منطقه در جاده پیرانشهر بهطرف میرآباد ،به یک دستگاه خودروی ارتش
8
حمله کردند که در جریان آن  2تن از سرنشینان خودرو شهید و  6تن دیگر مجروح شدند.
عالوهبر حوادث مذکور ،امروز گروهی از نیروهای سپاه و پیشمرگان مسلمان کرد درپی اطالع
از حضور تعدادی از عناصر ضدانقالب در عروســی یکی از اعضای حزب دمکرات در روستای
ترسیان ،به محل اعزام شده و ضمن محاصره آنجا با عناصر حزب دمکرات درگیر شدند .در این
9
درگیری یک نفر از عناصر ضدانقالب کشته شد و  3نفر دیگر زخمی شدند.
* پل قلعه تاسیان در مسیر جاده پیرانشهر به سردشت و در مسیر فرعی یلی آوا به سپیدار قرار گرفته است.
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نیروهای خودی و عناصر گروههای مســلح غیرقانونی در روســتای هیو روسیانی اسالمآباد ،با
یکدیگر درگیر شدند و تعدادی از عناصر حزب دمکرات خود را تسلیم کردند.
در منطقه هیو روســیانی در بین اســامآباد و گهواره ،خودروی حامل غذای گروهان سومار
هنگ قصرشــیرین ژاندارمــری در کمین عناصر ضدانقالب گرفتار شــد .در این حادثه  2نفر از
10
سرنشینان این خودرو مجروح شدند.
درهمینحــال 3 ،تن از چتههــای حزب دمکرات که  3قبضــه کالش و  2قبضه ژ 3بههمراه
داشتند ،خود را تسلیم پایگاه سقز کردند 11.این درحالی است که یکی از پیشمرگان مسلمان کرد
که اهل روستای شریفآباد دیواندره بود امروز با یک قبضه اسلحه ژ 3و  8خشاب پر از فشنگ،
12
بههمراه همسر و فرزندانش به حزب دمکرات پیوست.
334

دو مــاه بعد از اجرای عملیات خیبر در هورالعظیم ،امروز واحد آموزش نظامی منطقه  4ســپاه
پاســداران ،در گزارشــی تحقیقی نقاط ضعف و قوت عملکرد نیروهای خودی و دشمن را در
محور عملیاتی لشــکر 5نصر اعالم کرد .این تحقیق که ازطریق مصاحبه با فرماندهان و معاونان
تیپها و مســئوالن واحدهای رزمی و ستادی لشکر 5نصر و تکمیل پرسشنامه توسط بیش از
 600رزمنده این لشــکر انجام شده است ،نقاط قوت نیروهای خودی را به این شرح برشمرده
اســت :وجود انگیزه شهادتطلبی در نیروها؛ حضور فعال مسئوالن رده باالی تیپ و لشکر در
کنار نیروهــای رزمنده؛ ایجاد پل تدارکاتی ابتکاری بر روی هورالهویزه؛ حرکت و عملیات در
شــب؛ غافلگیرکردن دشمن و دستیابی سریع به بخشــی از اهداف مورد نظر؛ وجود امدادهای
غیبی و الهی.
واحد آموزش نظامی منطقه 4ســپاه پاســداران در ادامه این گــزارش تحقیقی نقاط ضعف
نیروهــای خودی را در  26محــور مطرح کرده که خالصه آن چنین اســت :کمبود وســایل
حملونقل و مشــکل تدارک کافی و بهموقع نیروها برای اجرای همزمان عملیات؛ طوالنیبودن
مســافت از نقطه رهایی تا محل تماس با دشــمن و خســتگی نیروها؛ نبود هماهنگی الزم بین
هوانیروز و نیروی دریایی با لشــکر و اختالل در انتقــال و تدارک نیروهای عملکننده؛ ضعف
شــدید در پدافند هوایی و نداشتن آتش پشتیبانی سنگین؛ فقدان تجربه و آموزش کافی درمورد
عملیات آبی  -خاکی.
همچنین در این گزارش پشتیبانی هوایی قوی ،آشنایی کامل به منطقه ،اتصال به عقبه مطمئن،
جابهجایی و انتقال سریع نیروها و داشتن آتش مؤثر و پرحجم توپخانه بهعنوان نقاط قوت دشمن
نام برده شده است.
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در گزارش مذکور به نقل از رزمندگان لشــکر 5نصر نقاط ضعف و قوت نیروهای خودی و
دشمن در عملیات خیبر درقالب جمالت روان و سادهای آمده که چند نمونه آن بدین شرح است:
«زیادبودن نیروهای انسانی و روحیه خوب بچهها در عملیات نقطه قوت ما بود .باعث قوت قلبم
فقــط امید به خدا و امام زمان(عج) بود .ایمان برادران بود که با یک تکبیر نیروهای دشــمن حتی
تانکهــای آنها را مجبور به فرار میکرد ».رزمندگان این لشــکر درمورد نقاط ضعف خودی نیز
گفتهاند« :بچهها ســر ســاعت با هم نرسیدند .قایقها در وسط راه خراب شدند و ما میخواستیم
شــب عملیات را انجام دهیم ،بیشــتر بچهها صبح به منطقه عملیات رســیدند ... .نداشتن سالح
ســنگین و ضدهوایی ضعف عملیات بود ... .مهمات کم و اص ً
ال به خط نمیرسید ... .نیروها باید
بعــد از دو روز عملیات در خط تعویض شــوند ،اما تمام بچههــا هفت روز در خط بودند؛ آنها
13
نخوابیده و [بهشدت] خسته بودند».
335

نیروهای نظامی ،انتظامی و بســیج مستضعفین صبح امروز با برگزاری رژه مسلحانه در شهرهای
گوناگــون کشــور آمادگی خود را برای مقابلــه با حمالت عراق و هرگونــه دخالت امریکا در
خلیجفارس اعالم کردند.
روزنامه جمهوری اســامی در گزارشی از رژه نیروهای مسلح کشور نوشت« :صدها هزار تن
از  ...نیروهای بسیج ،سپاه و ارتش درحالیکه گروهی کفنپوش در پیشاپیش آنها درحال حرکت
بودند ،تصاویری از حضرت امام ،آیتاهلل العظمی منتظری و مســئولین جمهوری اســامی ایران
را در دســت داشتند و پالکاردهایی به زبانهای انگلیسی و فارسی با مضامینی نظیر "در صورت
حمله امریــکا ،خلیجفارس را گورســتان متجاوزین خواهیم کرد[ ".با خــود حمل میکردند]»
شــعار "مرگ بر امریکا" و "مرگ بر صدام ،یزید کافر" در همه این راهپیماییها طنینانداز بود.
راهپیمایان با صدور قطعنامهای اعالم کردند :هرگونه شــیطنت در آبهای خلیجفارس با تودهنی
محکم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران روبهرو خواهد شد .ما تا آخرین قطره خون خود
از اســام دفاع خواهیم کرد .در این راهپیمایی سراسری عالوهبر نیروهای مسلح ،اقشار گوناگون
مردم ازجمله روحانیون ،بازاریان و دانشآموزان شرکت داشتند و با شعارهای "مرگ بر امریکا"
14
همراهی خود را با جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح کشور اعالم کردند.
336

عبدالحلیم خدام معاون اول رئیسجمهور ســوریه و فاروق الشرع وزیر امور خارجه این کشور ،در
سفری یکروزه وارد تهران شدند و ضمن دیدار با رئیسجمهور ،رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،پیام حافظ اسد را به آیتاهلل خامنهای رئیسجمهور ،تقدیم کردند.
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عبدالحلیم خدام در دیدار با
مقامات ایران بر مواضع سوریه
در حمایت از این کشور در جنگ
تحمیلی تأکید کرد .وی درمورد
نامه رئیسجمهور سوریه گفت:
«پیامی از پرزیدنت حافظ اســد
به رئیسجمهوری ایران تســلیم
گردید که این پیام پیرامون اوضاع
متشنج خلیجفارس بود .همچنین
[آیتاهلل] خامنهای نامهای درباره
همین مســئله توســط من برای
دیدار عبدالحلیم خدام با آیتاهلل خامنهای رئیسجمهور
حافظ اسد فرســتادند ».معاون
اول رئیسجمهور ســوریه درخصوص گفتوگوهای خود با مقامات ایــران اضافه کرد :محور
اصلی مذاکرات مســئله خلیجفارس بــود .درمورد دیدگاههای دو کشــور درباره این موضوع و
جلوگیری از گسترش دامنه جنگ بحث شد که دراینزمینه دو کشور با یکدیگر اتفاق نظر داشتند.
عبدالحلیم خدام با رد موضوع میانجیگری سوریه بین ایران و عراق افزود :مسئله میانجیگری در
بین نیســت ،بلکه هدف جلوگیری از ادامه و گســترش جنگ در منطقه خلیجفارس است .بدون
شــک حمالت عراق به نفتکشها اوضاع منطقه را متشنجتر کرده است و ما معتقدیم باید تالش
شود تا از گسترش دامنه جنگ جلوگیری شود.
علیاکبر والیتی وزیر امور خارجه نیز درمورد ســفر هیئت سوری به ایران و مواضع آن کشور
در قبال جنگ گفــت[« :خدام]
بــار دیگــر موضع همیشــگی
سوریه دررابطهبا جنگ تحمیلی
را مــورد تأکید قــرار داد و بار
دیگر خاطرنشان کرد که سوریه
چون گذشته در کنار جمهوری
اســامی ایران اســت و از نبرد
دفاعــی عادالنه ما علیــه نظام
صدام پشتیبانی میکند .متقاب ً
ال ما
هم بر موضع قاطع خود مبنیبر
ادامه جنگ تــا پیروزی نهایی و
دیدار عبدالحلیم خدام با والیتی وزیر امور خارجه
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تحقق شــرایط عادالنه خود تأکید کردیم ».والیتی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران بر حفظ
امنیت آمدوشــد کشــتیهای باری و نفتکشها در خلیجفارس تأکید دارد ،اعالم کرد :امنیت در
خلیجفارس برای همه اســت؛ اگر ما نتوانیم نفت خود را از بنادر خود صادر کنیم و اوضاع برای
صدور نفت ما امن نباشد ،برای هیچکس دیگری امن نخواهد بود  15.
ســفر هیئت سوری به ایران در رسانههای جهان بازتاب یافت .رادیو بیبیسی سفر خدام به ایران
را در راســتای تالشهای دیپلماتیک منطقهای برای جلوگیری از گســترش جنگ ایران و عراق به
کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت :هرچند از مضمون پیام حافظ اسد به رئیسجمهور ایران اطالعی
در دست نیست ،اما این پیام چند ساعت پیش از ورود غیرمنتظره یک فرستاده ارشد عربستان سعودی
به دمشق تهیه شده است .به گفته این رادیو ،عربستان از دولت سوریه درخواست کرده است تا ایران
16
را ترغیب کند که نگذارد جنگ ایران و عراق به کشورهای دیگر منطقه گسترش یابد.
خبرگزاری رویتر هم در گزارشــی از تهران اعالم کرد :ایران و سوریه درمورد لزوم جلوگیری
از گسترش جنگ به دیگر کشورها توافق کردهاند ،اما هنوز به راهحلی درمورد کاهش این بحران
دســت نیافتهاند 17.خبرگزاری یونایتدپرس مدعی شد که رئیسجمهور ایران پس از دریافت پیام
حافظ اسد ،با جلوگیری از گسترش جنگ هوایی فرسایشی بر فراز خلیجفارس موافقت کرد .این
خبرگزاری به نقل از رادیو سوریه درخصوص مضمون پیام حافظ اسد آورده است :در این پیام،
سوریه خواســتار خودداری دولت ایران از هرگونه تشدید جنگ و تالش برای ایجاد آرامش در
18
روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس شده است.
روزنامه کویتی الوطن نیز هدف از ســفر خدام به تهران را کشــف حقایق عنوان کرد و افزود:
این ســفر به نیابت از کشورهای عضو شــورای همکاری خلیجفارس و لیبی انجام میگیرد .این
روزنامه با اشــاره به سفر مقامات لیبی و عربستان سعودی به دمشق نوشت :کشورهای عربی در
پی شنیدن نظر ایران درمورد پایاندادن به جنگ هستند .هرچند در جنگ ایران و عراق ،سوریه و
لیبی از ایران حمایت میکنند ،اما این کشورها نمیتوانند مواضع دولتهای عرب حاشیه جنوبی
خلیجفارس را نادیده بگیرند .دولتهای عضو شورای همکاری خلیجفارس از سوریه خواستهاند
19
تا دالیل حمله ایران به کشتیهای عربی را مشخص کنند.
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دولت پاکســتان که روابط خوبی با کشورهای عرب منطقه ،جمهوری اسالمی ایران و دولتهای
غربی بهویژه امریــکا دارد ،تالش دیپلماتیک قابلتوجهی را برای کاهش بحران در خلیجفارس و
پایاندادن به جنگ ایران و عراق آغاز کرده اســت .به همین منظور ،وزیران دفاع ،کشــور و امور
خارجه پاکســتان که به ترتیب در عربستان ،ایران و امریکا به سر میبرند ،ضمن بررسی مناسبات
دوجانبه پاکســتان با این کشورها ،به تشــریح مواضع خود در قبال جنگ ایران و عراق پرداخته و
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درصدد یافتن راهحلی برای پایاندادن به منازعه دو کشور هستند.
احمد تالپور وزیر دفاع پاکستان ،که سرگرم دیدار از عربستان سعودی است ،هنگام بازدید از پایگاه
نظامی تبوک واقع در شمالغربی عربســتان ،به خبرگزاری فرانسه گفت :ریاض و اسالمآباد مصمم
هستند یک راهحل رضایتبخش برای پایاندادن به جنگ ایران و عراق بیابند .وی با اشاره به مذاکرات
خود با مقامات عربستان افزود :مقامات دو کشور بر پایان مسالمتآمیز جنگ ایران و عراق تأکید دارند
و بر این باورند که مداخله ابرقدرتها در منطقه موجب تشدید تشنج و تفرقه در منطقه است .از سوی
دیگر ،تالپور ضمن رد دخالت نظامی پاکستان در جنگ ایران و عراق تأکید کرد :پاکستان بهعنوان عضو
سازمان کنفرانس اسالمی و کمیته صلح اسالمی درصدد آرامکردن اوضاع و یافتن راهحلی مسالمتآمیز
اســت که برای دو طرف متخاصم قابلقبول باشد .وی مذاکرات خود با وزیر دفاع عربستان را عالی
توصیف کرد و گفت« :هر دو کشور مصمم هستند که همکاری نظامی خود را توسعه دهند».
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از این سفر اعالم کرد :وزیر دفاع پاکستان که از سه روز پیش،
وارد ریاض شــده بود در این مدت ضمن مالقات با مقامات ارشد عربستان از پایگاههای نظامی
این کشور ازجمله پایگاه تبوک در نزدیکی مرز اردن بازدید کرد .این دو کشور از سال  ،1967یک
قرارداد همکاری نظامی امضا کردهاند .این قرارداد که در ســال  1980مورد بازنگری قرارگرفت،
به آنها امکان میدهد ضمن مبادله کارشــناس نظامی ،در طرحهای سازماندهی نظامی برای ارتش
20
عربستان همکاری کنند.
صاحبزاده یعقوبخان وزیر امور خارجه پاکســتان نیز که به امریکا سفر کرده است ،پس از
دیدار و گفتوگو با جورج شــولتز همتای امریکایی خود ،اعالم کرد که پاکستان بهعنوان عضو
کمیته صلح اسالمی درپی حلوفصل مسالمتآمیز جنگ ایران و عراق است و عالوهبر مشارکت
در تالشهــای این کمیته ،بهطور انفــرادی نیز درپی یافتن راهی برای پایاندادن به جنگ ایران و
عراق اســت .یعقوبخان با اشاره به سفر وزیر کشور پاکســتان به ایران اضافه کرد :پاکستان هر
تالشی که بتواند انجام خواهد داد و برای یافتن راههایی برای پایاندادن به این جنگ  -که مطمئن ًا
21
خاتمه آن به ثبات کلی منطقه کمک میکند  -از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
درهمینحال ،محمود هارون وزیر کشــور پاکستان ،در دیدار با مقامات جمهوری اسالمی
ایران بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود مناسبات دوجانبه تأکید کرد .در این دیدار مواضع
دو کشور در قبال جنگ ایران و عراق و بحران خلیجفارس تشریح شد .علیاکبر والیتی وزیر
امور خارجه ،در دیدار با وزیر کشــور پاکســتان ضمن اشاره به حمالت عراق در خلیجفارس
و تالش این کشــور برای کشــاندن پای امریکا به منطقه تأکید کرد :جمهوری اســامی ایران
ضمن آمادگی برای مقابله با ماجراجوییهای رژیم عراق ،بیش از هر کشوری خواهان حفظ و
تأمین آزادی کشــتیرانی در خلیجفارس است .وی در ادامه به اولویت ویژه همسایگان مسلمان

376

روزشمار 1363/3/2

کتاب سیویکم

در سیاســت خارجی جمهوری
اســامی ایران اشــاره کرد و
خواســتار گســترش روابط با
پاکســتان و همــکاری بیشــتر
درزمینه حمایــت از مجاهدین
افغــان و کمــک بــه مــردم
افغانستان شد که قربانی تجاوز
شــوروی به این کشور شدهاند.
وزیر کشــور پاکستان نیز ضمن
امیــدواری درمورد گســترش
دیدار محمود هارون وزیر کشور پاکستان با رئیسجمهور
روابط دو کشور ،بر لزوم کنترل
22
بحــران خلیجفارس و پایاندادن به جنگ ایران و عراق تأکید کرد.
میرمحمود موســوی سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکســتان نیز در مصاحبهای مطبوعاتی
روابط ایران و پاکســتان را گرم و نزدیک توصیف کرد و با اشــاره به ســفر جورج بوش گفت:
«دولت امریکا راههای مختلفی برای ضربهزدن به جمهوری اسالمی ایران انتخاب کرده است و از
آغاز جنگ تحمیلی سعی میکند کشورهای بیطرف یا طرفدار ایران را بهطرف خودش جذب
کند[ ... .باوجوداین] پاکســتان تاکنون موضعگیری مثبتی نسبت به پایان جنگ داشته و امریکا با
تمام تبلیغاتش موفق نخواهد شد روابط حسنه ایران و پاکستان را برهم زند 23».این درحالی است
که نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایــران از منطقه چابهار گزارش داد :دولت امریکا از
دولت پاکستان درخواست کرده چند فروند از ناوهای جنگی خود را در آبهای گوادر و جیوانی
پاکستان مســتقر کند تا درصورت بستهشدن تنگه هرمز ،برای مقابله با دولت ایران مورد استفاده
قرار گیرند .دولت پاکســتان نیز با پذیرش این درخواســت به نیروهای خود دســتور داده است
چنانچه ناوهای امریکا وارد آبهای پاکستان شدند ،از آنها استقبال کرده و درصورت درخواست
24
کمک ناوهای مذکور ،حداکثر امکانات در اختیار آنها قرار داده شود.
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صدام حســین رئیسجمهور عراق ،در دیدار با گروهی از اعضای ارتش این کشــور بر تشــدید
حمالت علیه جزیره خارک ،تنگترکردن محاصره این جزیره و دستیابی به سالحهای جدید برای
گسترش حمالت علیه نفتکشها تأکید کرد.
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وی ضمن درخواست از دولتهای عربی منطقه برای حمایت از تشدید حمالت به کشتیها
گفــت« :زمانی که ما اعالم کردیم جزیــره خارک را به محاصره واقعــی درخواهیم آورد ،آنها
[ایرانیان] ما را دســتکم گرفتند ،هنگامی که ضربات خردکننده ما پشتسرهم وارد آمد  ...آنها
به برخی از نفتکشهای عربی حمله کردند ... .ما از تصمیم خود نسبت به محاصره هرچه بیشتر
خارک و حمله به نفتکشهایی که وارد منطقه میشــوند ،عقب نخواهیم نشست؛ هرچند صداها
بلند و تالشهای متعدد تکرار شــود ».صدام با انتقاد شدید از دولتهایی که خواهان پایاندادن
به حمالت علیه نفتکشها هســتند ،آنها را فرصتطلب خواند و با پشــتگرمی به سالحهایی
که از دولتهای شــرق و غرب برای عراق ارســال میشــود ،اعالم کرد :ما از طرح و سیاست
خود عقبنشــینی نخواهیم کرد« .ما به همگان فرصت کافی دادیم و اینک زمان آن فرارســیده
که محاصره جزیره خارک را تنگتر کنیم .من دربرابر شــما میگویم روزهای زیادی نمانده که
ما دارای ســاحهایی بشــویم که بتوانیم جزیره خارک را منهدم کنیم ... .بهزودی سالحهایی را
دریافــت خواهیم کرد  ...که نهتنها بتوانیم ضربات خردکننــده به جزیره خارک ،بلکه به اقتصاد
ایران در خشکی بزنیم».
رئیسجمهــور عراق در تالش برای جلوهدادن جنگ ایــران و عراق بهعنوان جنگ اعراب با
ایران ،کشورهای عرب را از دخالت امریکا در منطقه بینیاز معرفی کرد و افزود :نیازی به مداخله
امریکا در منطقه برای حمایت از عربها نیســت .آنها میتوانند برای شکستدادن ایرانیان باهم
متحد شــوند .وقتی ایران متوجه شود که کشــتیهای دولتهای عربی در آبهای بینالمللی از
دریای ســرخ تا کانال ســوئز حضور دارند و حمله به کشتیهای عربی در خلیجفارس با واکنش
اعراب همراه شــود ،دیگر نمیتواند به چنین اقداماتی دســت بزند .ما بهموجب قرارداد دفاع و
امنیت عربی ،همه ملزم به دفاع از تمامیت عربی هســتیم .براساس این قرارداد ،دولتهای مصر،
25
یمن ،سودان و عربستان میتوانند عرصه را بر نفتکشها و کشتیهای ایران تنگ کنند.
روزنامه تایمز (چاپ لندن) با اشاره به صحبتهای صدام حسین درمورد تشدید حمالت علیه
جزیره خارک ،این مسئله را بیاعتنایی صدام به طرح اعضای شورای همکاری خلیجفارس برای
نزدیکی به ســوریه و جلبنظر جمهوری اســامی ایران برای کاهش تنش دانست .این روزنامه
نوشت :درست هنگامی که کشــورهای عرب خلیجفارس به یکدیگر درباره جلب کمک سوریه
بهمنظور مالیمکردن خشم ایران و تضمین امنیت خطوط کشتیرانی تبریک میگفتند ،صدام حسین
با تأکید بر تشدید حمالت به جزیره خارک و نفتکشها به طرح آنها بیاعتنایی کرد .سخنان صدام
بهصورت حسابشــده و بهمنظور وادارساختن متحدان عربیاش به یک رویارویی علنی با ایران
26
و مقابله با افزایش خطر حمالت بیشتر به نفتکشهای عربی بیان شده است.

378

روزشمار 1363/3/2

کتاب سیویکم

339

بهدنبال تشــدید حمالت به کشــتیهای تجاری در خلیجفارس و کاهش صادرات نفت ایران از
این منطقه ،انگلســتان و امریکا مذاکراتی را بهمنظور کنترل بحــران در خلیجفارس آغاز کردند.
دولتهای آلمانغربی و یوگسالوی نیز از تشدید حمالت در خلیجفارس ابراز نگرانی کردند.
خبرگزاری رویتر به نقل از دیپلماتهای غربی و منابع صنعت نفت اعالم کرد :درپی حمالت
عراق به پایانه نفتی ایران در جزیره خارک ،صادرات نفت این کشور به کمتر از یک میلیون بشکه
در روز رســیده است .به گزارش این خبرگزاری« :از زمان تشدید حمالت عراق علیه نفتکشها
که از ترمینال نفتی خارک اســتفاده میکنند ،صادرات نفت ایران شدیدا ً سقوط کرده است ».این
درحالی اســت که در ســه ماه اول ســال میالدی جاری ،میزان صادرات نفت ایران بیش از یک
میلیون و  800هزار بشــکه در روز بود .خبرگزاری رویتر به نقل از منابع کشــتیرانی افزود :دو تا
چهار روز طول میکشد تا نفتکشها از تنگه هرمز عبور کرده و به پایانه نفتی خارک برسند .این
فاصله نشــاندهنده کاهش شدید آمدوشد کشتیها به این پایانه و افت زیاد میزان صادرات نفت
ایران از این پایانه اســت .نفتکشهایی که به این پایانه میروند حدود  2میلیون بشــکه ظرفیت
دارنــد .پایانه دیگر ایران در جزیره الوان قرار دارد که روزانه حدود  150هزار بشــکه صادرات
دارد .ژاپن مشــتری عمده نفت ایران ،میزان خرید نفت خود از ایران را کاهش داده است و منابع
ژاپنی اعالم کردهاند که واردات ژاپن از حدود  450هزار بشکه در روز در سال گذشته ،به حدود
27
 200هزار بشکه در سال جاری رسیده است.
درهمینحال امروز ،مقامات رســمی امریکا و انگلســتان اعالم کردند که مذاکرات خود را در
واشنگتن برای پایاندادن به بحران در خلیجفارس آغاز کردهاند .خبرگزاری رویتر به نقل از منابع
امریکایی ،اعــام کرد :دولت ریگان همچنان برای جلوگیری از تشــدید بحران در خلیجفارس
اقدامــات دیپلماتیک را بــر اقدامات نظامی ترجیح میدهد .جان هیوز ســخنگوی وزارت امور
خارجه امریکا ،گفت در مذاکره با مقامات انگلســتان بحران خلیجفارس مورد بررسی قرار گرفته
و دولت ریگان به دولتهای منطقه اعالم کرده اســت که امریکا درصدد بازنگهداشتن تنگه هرمز
28
است و این موضوع را به اطالع کشورهای منطقه نیز رسانده است.
از ســوی دیگر و درپی افزایش حمالت به کشــتیها در خلیجفــارس ،وزارت امور خارجه
آلمانغربی نیز اعالم کرد که دولتهای ایران و عراق را از نگرانی عمیق خود درمورد این مسئله
آگاه ساخته است .جورگن ووهفوس رئیس بخش خاورمیانهای وزارت امور خارجه آلمان ،گفت
امروز با احضار ســفرای عــراق و ایران به وزارت امور خارجه نگرانــی دولت بن به آنها اعالم
شــده است .وی تأکید کرد :بن امیدوار اســت امنیت تنگه هرمز برای کشتیرانی تأمین و راههای

آغاز جنگ نفتکشها

روزشمار 1363/3/2

379

پایاندادن به این جنگ که تقریب ًا درحال واردشــدن به چهارمین ســال خود میباشد ،یافت شود.
خبرگزاری آلمانغربی با اعالم این خبر افزود :این کشور حدود  20درصد از نفت وارداتی خود
29
را از کشورهای خلیجفارس تأمین میکند.
شورای ریاستجمهوری یوگسالوی نیز تشدید برخورد در خلیجفارس را خطری جدی علیه
صلح در منطقه غرب آسیا و جهان برشمرد و از تشدید بحران ابراز نگرانی کرد .این دومین بار است
که در دو روز گذشته ،یوگسالوی از بدترشدن اوضاع در خلیجفارس ابراز نگرانی میکند .شورای
ریاســتجمهوری یوگسالوی امروز اعالم کرد که تحوالت خلیجفارس نشاندهنده وخیمترشدن
اوضاع بینالمللی اســت و جنبش عدمتعهد و ســازمان ملل باید هرچه زودتر وارد عمل شوند و
ضمن یافتن راهی برای پایان عادالنه جنگ ایران و عراق ،برای برقراری صلح در منطقه اقدام کنند.
وزارت امور خارجه این کشور نیز روز گذشته با انتشار بیانیهای خواستار پایان مسالمتآمیز جنگ
30
براساس اصول جنبش عدمتعهد و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شده بود.
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همزمان با انتشار خبر روزنامه لیبراسیون از مالقات مقامات سوری و عراقی در ژنو ،تنش میان عراق
و سوریه افزایش یافته و نیروی هوایی عراق در مرزهای دو کشور به حال آمادهباش درآمده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از بغداد به نقل از مقامات رسمی عراق اعالم کرد :پس
از تالش جتهای جنگنده ناشــناس برای نقض حریم هوایی عراق ،نیروی هوایی این کشور در
طول مرزهای عراق با ســوریه به حال آمادهباش کامل درآمد .امروز دو جت جنگنده ناشناس در
نزدیکی خط مرزی عراق و ســوریه به پرواز درآمده و در چند نقطه حریم هوایی عراق را نقض
کردند .این خبرگزاری به نقل از مقامات اجرایی خطوط هوایی خارجی و دیپلماتها ،افزود :هفته
گذشته ،ســوریه خط هوایی عادی بازرگانی خود را که مستقیم ًا تا بغداد امتداد داشت ،لغو کرده
و به خطوط هوایی خود دســتور داده است از مسیرهای هوایی باریک جدیدی استفاده کنند .آنها
در مســیر جدید تا مسافت نسبت ًا طوالنی از نزدیکی مرز غربی عراق عبور کرده و به موازات آن
بهسمت شرق پیش میروند .نیروی هوایی و سیستم دفاع هوایی عراق از امروز به حال آمادهباش
کامل درآمده است و به خطوط هوایی خارجی هشدار داده درصورت استفاده از خطوط جدیدی
که دولت ســوریه بهکارگرفته ،مراقب باشند؛ زیرا هرگونه حرکت اشتباه و ورود به حریم هوایی
31
عراق ممکن است به سرنگونی هواپیمای مزبور بینجامد.
درهمینحال ،روزنامه لیبراسیون در شماره امروز خود در مقالهای مدعی شد که مقامات عراقی
و سوری در ژنو دیدار کردهاند و مواضع سوریه در حمایت از ایران متعادل شده است .به نوشته
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این روزنامه ،گفته میشــود ســوریها و عراقیها هماکنون در ژنو باهم مالقات کرده و درحال
گفتوگو هستند .این روزنامه با اشاره به مطالب برخی از روزنامههای سوری درمورد جنگ ایران
و عراق و مواضع اخیر ســوریه در اجالس فوقالعاده اتحادیه عرب در تونس ،درمورد حمالت
اخیر در خلیجفارس اضافه کرد :مواضع ســوریه دربرابر جنگ تغییر یافته و ممکن اســت برای
پایاندادن به این جنگ دخالت کند .این کشور در تونس ضمن حمایت از قطعنامه پایانی اتحادیه
عرب فقط به ارائه چند پیشــنهاد اصالحی اکتفا کرد .در این مقاله با اشاره به روابط گرم عراق و
ســوریه با شوروی آمده است :در هفتههای گذشــته ،فشار مسکو برای نزدیکی این دو کشور به
32
یکدیگر افزایش یافته و حمایتهای مسکو از بغداد علنیتر و بیشتر شده است.
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باوجود پایان برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس شــورای اسالمی ،اعالم ابطال انتخابات در
برخی از شهرها همچنان مسئلهساز است .این موضوع امروز موجب حمله گروهی از طرفداران
یکی از نامزدهای انتخاباتی به اداره آموزشوپرورش ارسنجان و توضیحات هیئت نظارت درمورد
چگونگی رسیدگی به شکایات شد.
خبرگزاری جمهوری اســامی دراینباره گزارش داد :عصر روز چهارشــنبه ،گروهی از مردم
ارســنجان به اداره آموزشوپرورش این شــهر حمله کرده و ضمن شکستن شیشهها ،رئیس این
اداره را مضروب کردند .مهاجمان کابل برق و ســیمهای تلفن اداره را قطع کرده و شــعارهایی
مبنیبــر اخراج رئیس اداره آموزشوپرورش ســردادند .با دخالت مأمــوران ژاندارمری و کمیته
انقالب اســامی و دســتگیری  15تن از معترضان درگیری خاتمه یافت .براساس این گزارش،
مهاجمان از طرفداران نماینده دوره اول مجلس شــورای اســامی بودند که در انتخابات اخیر
33
مجلس شورای اسالمی رأی نیاورده بود.
این درحالی است که پیشازظهر امروز ،اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان
در یک مصاحبه مطبوعاتی مســائل مهم مربوط به انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسالمی
را طرح و علل ابطال انتخابات در برخی حوزههای انتخاباتی را تشــریح کردند .حجتاالســام
فیض یکی از اعضــای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ،با بیان اینکه هیئت مرکزی نظارت در
همه اســتانها حضور دارد و یکی از کانالهای نظارت شــورای نگهبان بر روند انتخابات است،
درمورد روند ابطال انتخابات و نحوه رسیدگی به شکایات اظهار کرد« :درصورتیکه تخلفات در
سرنوشت انتخابات مؤثر باشد ،شکایت به مرکز فرستاده و در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار
میگیرد .آنها نظرات ناظرین شــورای نگهبان ،هیئت اجرایی ،هیئت نظارت ،هیئت نظارت استان،

آغاز جنگ نفتکشها

روزشمار 1363/3/2

381

بازرســان وزارت کشور و بازرسان ویژه را بررسی کرده و درنهایت اعضای شورای نگهبان رأی
به تأیید یا ابطال آن حوزه یا صندوق رأی میدهند ».وی درمورد علت ابطال آرای برخی حوزهها
گفــت« :ابطال انتخابــات در بعضی از حوزهها به معنی عدمتخلف در حوزههای دیگر نیســت،
ممکن است در بعضی از حوزهها تخلفاتی صورت بگیرد که موجب تغییر سرنوشت انتخابات و
مخدوششدن آنها نباشد ،در این حالت از آنها صرفنظر میشود».
اشــعری دبیر هیئت مرکزی انتخابات نیز با اشاره به ابطال انتخابات در اصفهان و فریدونشهر
تصریح کرد که تخلفات تبلیغاتی ،استفاده از وسایل تبلیغات عمومی برای شایعهپراکنی علیه سایر
نامزدهــا ،تبلیغ در اوقات ممنوع ،تبلیغات کــذب و دخالت در آرای رأیدهندگان ازجمله دالیل
ابطال انتخابات در این شهرها بود و اگر این تخلفات رخ نمیداد نتایج بهگونهای دیگر میشد  34.
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