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فرماندهان تيپ 10سيدالشــهدا(ع) سپاه پاسداران و لشــكر 16زرهي ارتش جمهوري اسالمي با
تشكيل قرارگاه مشترك ،طرح عملياتي سيدالشهدا(ع) را با هدف ممانعت از پیشروی بیشتر دشمن
و بازپسگیری مواضع اشغالشــده تهيه كردند *.در همين حال ســتاد كل نيروهاي مسلح عراق
امروز ،با صدور اطالعيهاي نتايج هجوم ارتش عراق به منطقه فكه در روز  10ارديبهشت را اعالم
و ادعا كرد يگانهاي عراقي بر مواضع تصرفشده در فكه و جبهههاي ديگر تسلط كامل دارند.
براساس طرح عملياتي سيدالشهدا(ع) كه امروز ،تهيه و آماده اجرا شد قرارگاه مشترك لشكر16
زرهی ارتش و تيپ 10سيدالشهدا(ع) سپاه پاسداران مأموريت دارد بهمنظور انهدام نيروهاي دشمن
و ترميم رخنه ،در منطقه فكه تك كند .در تدبير عملياتي اين طرح چنين آمده است:
«مانور :قرارگاه مشــترك لشكر 16زرهي ارتش و تيپ 10سيدالشهدا(ع) با استفاده از يگانهاي
تيپ سيدالشهدا(ع) پس از عبور از يگانهاي تيپ 1لشكر 16و تيپ 1لشكر 81در محور شمالي با
 3گردان و محور جنوبي با  3گردان تك نموده نيروهاي دشــمن را در منطقه منهدم و خط كربال
را تصرف و تأمين مينمايد .تيپ 1لشــكر 16و تيپ 1لشكر ،81عبور تيپ سيدالشهدا(ع) را كمك 
و پشتيباني مينمايد .تيپ 2و 3در منطقه مربوطه پدافند مينمايد».
در اين طرح تيپ سيدالشهدا(ع) سپاه مجري اصلي عمليات ،تعيين شده و خطاب به آن آمده است:
« .1تك كنيد عناصر دشمن را در منطقه رخنه منهدم و خط كربال را تصرف و تأمين نماييد.
 .2پس از تصرف هدف ،قسمتي از مواضع پدافندي را به تيپ 1لشكر 81و تيپ 1لشكر 16تحويل نماييد».
در ادامة طرح مســئوليت پشــتيباني به تيپ 1لشكر 16زرهي محول شده و خطاب به آن آمده
* شایان ذکر است پس از اشغال مواضع لشکر 16زرهی قزوين در منطقه فکه ،روز گذشته ،مسئول عملیات نیروی زمینی
سپاه پاسداران و فرمانده تیپ 10سیدالشهدا(ع) بنا به دستور فرمانده نیروی زمینی سپاه براي کمک به واحدهای ارتش
عازم این منطقه شدند.
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است« :در حد مقدورات عبور يگانهاي تيپ سيدالشهدا(ع) را كمك و پشتيباني نماييد».
عالوهبرايــن ،در طرح عملياتي ،تقدم آتش پشــتيباني هوايي و زمينــي براي حمايت از تيپ
سيدالشهدا(ع) در نظر گرفته شده و مقرر گرديد عمليات با رمز "يا سيدالشهدا(ع) يا سيدالشهدا(ع) برس
به فرياد ما" آغاز شود و مهمات مورد نياز تيپ 10سيدالشهدا(ع) براي اجراي عمليات را تاجاييكه امكان
1
دارد ،لشكر 16تأمين كند.
پس از ارسال اين طرح براي فرمانده نيروي زميني سپاه ،دستورالعمل اجرايي ازطرف فرماندهي
نيروي زميني سپاه به فرمانده تيپ 10سيدالشهدا(ع) بدین شرح ابالغ شد:
«تيپ 10سيدالشهدا(ع) مأموريت دارد كه در ساعت  22:00تاريخ  1365/2/12رخنه دشمن در
منطقه عمومي فكه را پاكســازي و خط پدافندي تيپ 1از لشكر 16را تصرف و تأمين و طي 48
ساعت خط تصرفشده را تحويل تيپ 1از لشكر 16نمايد.
مانور

تيپ 10سيدالشهدا با  4گردان سازماني و  2گردان احتياط و ك ً
ال با  6گردان ،در  2محور ،محور
(س)
ســمت راست جاده فكه با گردانهاي قمربنيهاشــم(ع) ،زينب و زهير و در سمت چپ جاده 
فكه به ترتيب گردان علياصغر(ع) ،گردان حضرت قاسم(ع) و گردان علياكبر(ع) وارد عمل شود.
(ع)

دستور هماهنگي

x xقرارگاه تاكتيكي مشترك سپاه و ارتش (تيپ 10سيدالشهدا  ،لشكر[16زرهي] قزوين) برقرار گردد.
x xگردان ضدزره قرارگاه كربال ،گردان 215تانك از لشكر 81زرهي ،گردان ذوالفقار تانك (سپاه)
و يك گردان مكانيزه نفربر پي.ام.پي تحتامر تيپ سيدالشهدا(ع) قرارگيرند.
(ع)

توپخانه

گردانهاي  321و 370كمك مستقيم آتش تيپ 10سيدالشهدا و گردانهاي  230و  227عمل كلي آتش.
(ع)

هوانيروز

يك تيم شامل  3فروند هليكوپتر كبري و يك تيم تخليه مجروح شامل  2فروند هليكوپتر .214
طبق هماهنگي ميان برادران ارتش و ســپاه ،قرار شــد كه پس از تصــرف اهداف مورد نظر،
تيپ 10سيدالشهدا(ع) تمام منطقه تصرفشده را تحويل تيپ 1لشكر 81زرهي نمايد و تيپ 1ظرف
2
 48ساعت منطقه را از تيپ سيدالشهدا(ع) تحويل بگيرد».
ایــن طرح با هدف جلوگیری از تــداوم حمالت عراق در این منطقه و نیز بازپسگیری مواضع
اشغالشده ،درحالی تهيه شد که ارتش عراق امروز ،در اطالعيه شماره  2111خود با اشاره به اينكه
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در همه جبههها تســلط دارد ،ادعا كرد« :تلفات دشــمن در حمله نيروهاي ســپاه چهارم در تاريخ
 *،)1365/2/10( 1986/4/30بالغ بر  2730تن كشته و مجروح و تعداد زيادي اسير ازجمله تعدادي
افسر بوده است .همچنين  4تانك 30 ،نفربر زرهي 8 ،دستگاه مهندسي و يك خودرو حامل موشك 
ضدتانك منهدم گرديد .تعداد  36نفربر زرهي 7 ،تانك 46 ،قبضه تيربار 218 ،قبضه تفنگ 64 ،قبضه
ي 16 ،7توپ  106ميليمتري ،يك سكوي موشكانداز براكن 23 ،خمپارهانداز 60 ،دستگاه
آر.پي.ج 
مخابراتــي ،يــك بولدوزر و  14خودرو نيز به غنيمت گرفته شــد ».در ادامه اين اطالعيه همچنين
ادعا شــده است كه توپهاي سپاه هفتم با اجراي آتش شديد عليه مواضع و دستگاههاي مهندسي
نيروهاي ايران ،عدهاي را كشــته يا مجروح و تعدادي از تجهيزات مهندســي را منهدم كردهاند .در
پايان اين اطالعيه آمده است :نيروهاي سپاه ششم نيز در شرق دجله به مواضع نيروهاي ايران حمله
3
و ضمن دستيابي به اهداف خود 8 ،شناور و  2قايق كوچك را منهدم كردند.
65

عمليات تيپ 10سيدالشهدا سپاه پاسداران با هدف بازپسگيري منطقه اشغالي فكه ،با پشتيباني واحد
توپخانه لشكر 16زرهي ارتش جمهوري اسالمي در ساعت  23:17آغاز شد .رزمندگان موفق شدند در
همان دقايق اوليه مواضعي از دشمن را تصرف و خساراتي را بر ارتش عراق تحميل كنند.
تيپ 10سيدالشهدا(ع) در شرايط جوي باراني عمليات خود را با  6گردان خطشكن و پشتيباني و يك 
(ع)
گردان تانك و يك گردان ضدزره در منطقه فكه شروع كرد .براساس طرح مانور ،تيپ 10سيدالشهدا
براي شكستن خط  3تيپ از لشكر 10ارتش عراق در دو محور و هر محور با دو گردان *،وارد عمل شد.
هدف عمليات بازپسگيري خاكريز و خط مقدم تيپ 1لشــكر 16زرهي ارتش جمهوري اسالمي
بود 4.عالوهبر نيروهايي كه از ارتش عراق در خط مستقر بودند ،يگانهاي ديگر دشمن ازجمله تيپ34
زرهي در جنوب فكه ،تيپ 1مكانيزه و واحدهايي از تيپ 17زرهي در بخش مياني و تيپ 24مكانيزه
5
و تيپ 27مكانيزه در شمال فكه و تيپ 6زرهي لشكر 2در جنوب منطقه گسترش داشتند.
لحظاتي پس از شــروع عمليات ،رزمندگان تيپ 10سيدالشهدا(ع) بهسرعت در مواضع دشمن
نفوذ كردنــد و بهدليل رعايت اصل غافلگيري و غيرمنتظرهبــودن عمليات براي عراقيها ،موفق
شــدند در همان ساعات اولیه حمله ،بســياري از واحدها و تجهيزات دشمن را منهدم و تعدادی 
تانک به غنیمــت بگیرند .چنانكه گردان حضرت علياكبر(ع) پنجــاه دقيقه پس از آغاز عمليات
اعالم كرد كه به اهداف خود رســيده و توانسته  12تانك دشمن را به غنيمت بگيرد 6.بااينحال،
برخالف پيشبيني فرماندهان خودي ،اســتعداد دشــمن در منطقه نبــرد بیش از حد تصور بود،
طوريكه نیروهای خودی با انبوهي از نيروها ،تانكها و نفربرهاي دشــمن مواجه شدند .بر اين
(ع)

* عالوهبر  4گردان که وظیفه خطشکنی داشتند در هر محور ،یک گردان نیز بهعنوان احتیاط در نظر گرفته شده بود.
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اســاس فرمانده تيپ 10سيدالشهدا(ع) از فرمانده لشكر 16زرهي درخواست كرد كه گردان قدس
را بهسرعت براي پشتيباني و اســتقرار ،بهسوي مواضع تصرفشده اعزام كند؛ زيرا هر گردان از
تيپ 10سيدالشهدا(ع) مأموريت اجراي عمليات در منطقهاي به عرض  5كيلومتر و عمق  4كيلومتر
*  7
را برعهده داشت و تأخير در پشتيباني ميتوانست آثار نامطلوبي داشته باشد.
66

با افزايش نقلوانتقاالت يگانهاي ارتش عراق در جبهه شمالغرب و احتمال حمله در برخي محورها
ازجمله ارتفاعات سوركوه ،نیروهای خودی تالشهايي را براي مقابله با اين تحركات آغاز کردند.
بنا بر گزارش اداره اطالعات شهرباني جمهوري اسالمي با قيد "فوري" ،نيروهاي عراقي در نظر
دارند در حوالي مرزهاي قصرشــيرين ،خسروي ،پنجوين و سومار به يك سلسله عمليات تاكتيكي
دست بزنند 8.فرماندهي سپاه اشنويه نيز اعالم كرد كه دشمن بعثي تعداد زيادي نيرو و چهارپا (قاطر،
9
االغ و  )...به ارتفاعات بينالتا اعزام كرده است و احتمال حمله به مواضع خودي وجود دارد.
همچنين بنا بر اعالم ســپاه مريوان ،ارتش بعث عراق با بازســازي جاده خرمال به محورهاي
اطراف ،به انتقال و تقويت نيرو در منطقه اقدام كرده اســت 10.فرمانده قرارگاه حمزه در گزارش
بــه فرمانده قرارگاه نجف با تأكيد بر نقلوانتقــاالت و تحركات اخير يگانهاي عراقي در مناطق
عملياتي والفجر 9و قادر و اقدام به چندين مرحله شناسايي از سمت منطقه گرماب كه با همكاري
عناصر ضدانقالب انجام شده ،هشــدار داد كه نيروهاي عراقي قصد حمله به ارتفاعات سوركوه
را دارند .فرماندهی این قرارگاه پیشــنهادهاي خود را براي مقابله با حمالت احتمالي دشمن ،به
فرماندهي قرارگاه نجف بدین شرح اعالم کرد:
« .1يك گردان [از نيروهاي] ارتش از سمت الوت تا چومان آزاد شود و در حدفاصل بين سوركوه
غرب به شرق از سمت گرماب مستقر گردد.
 .2يك گردان [از نيروهاي] ارتش از ســمت اشــترآباد تا بلكه آزاد شــود و از اين سمت به غرب
سوركوه گسترش يابد .دراينرابطه پيشنهاد ميگردد  500نفر پرسنل به ناحيه كردستان اعزام شود
تا مجموع ًا تعداد  18پايگاه از نيروهاي ژاندارمري و ارتش رها شده و در سوركوه مستقر گردند.
 .3جهت حضور ســپاه در ســوركوه نياز به  100نفر نيرو براي ســپاه بانه است و حضور سپاه
صددرصد ضروري است».
(ع)
فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشــهدا در آخر تصریح کرده اســت كه اين قرارگاه گردانهاي
جنداهلل را براي تقويت ،به مناطق عملياتي قادر و والفجر 9انتقال داده و درحالحاضر نيرويي براي
11
كمك ندارد و هيچگونه تعهدي را دربرابر حمالت احتمالي دشمن نميپذيرد.
* اين عملیات در روز بعد نيز ادامه يافت كه گزارش آن در روزشمار  1365/2/13آمده است.
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درپــي عملياتي كه چهار روز قبل بههمت لشــكرهاي 25كربال و  8نجف در منطقه فاو با هدف
تصرف و تأمين كامل زمين مربعي واقع در گوشــه شــرقي كارخانه نمك و ترميم خط پدافندي
با موفقيت اجرا شــد ،ارتش عراق همچنان براي عقبراندن نيروهاي ايراني ميكوشــد .در اين
وضعيت فرمانده قرارگاه كربال به فرمانده نيروي زميني سپاه اطالع داد كه نيروهاي لشكر 8نجف
همچنان در معرض تهديد و فشار دشمن قرار دارند.
احمد غالمپور فرمانده قرارگاه كربال ،در گزارش به علي شمخاني ضمن تشريح وضعيت خط
حد قرارگاه كربال و دو لشكر 25كربال و  8نجف در منطقه فاو ،وضعيت نيروهاي لشكر 25كربال
را عادي و موقعيت نيروهاي لشــكر 8نجف را ناپايدار اعالم كرد .به گفته وی لشكر 25كربال در
ســمت چپ جاده استراتژيك فاو  -بصره و لشكر 8نجف در ســمت راست آن استقرار دارند.
لشكر 25كربال مشكلي ندارد و ازطرف دشمن فشاري بر آن نيست ،ولي لشكر 8نجف باتوجهبه
اينكه در محل قرارگاه تصرفشــده دشــمن اســتقرار دارد ،هم ازطرف جاده استراتژيك و هم
ازســوي تانكهايي كه روبهروي قرارگاه تصرفشده مستقرند ،تحتفشار است .احمد غالمپور
افزود :فقط خاكريز قسمت باالي قرارگاه تصرفشده محكم است و خاكريزهاي اطراف قرارگاه
ضعيفاند و عراقيها بهطور دائم با تير مستقيم تانك ،قرارگاه را زير آتش گرفته و فشار بسياري
بر لشــكر 8نجف وارد ميكنند .منطقه را آب گرفته و قســمتهايي هم كه آب نيست باتالقي و
گلآلود اســت و قابلتردد نميباشد و رفتوآمد فقط از جاده آنتني منتهي به قرارگاه امكانپذير
است .درحاليكه نيروهاي پياده و زرهي دشمن روي جاده آسفالت بهراحتي جلو ميآيند.
فرمانده قرارگاه كربال در ادامه بر ضرورت ارسال امكانات مهندسي براي لشكر 8نجف تأكيد
كرد و گفت« :به شــمايلي [مسئول نيروهاي مهندسي جهاد سازندگي در فاو] ،تكليف شده تا به
كمك احمد [كاظمي ،فرمانده لشكر 8نجف] ،برود ،ايشان با دو لودر به كمك او رفت ،ولي بازهم
كفايت نميكند و خط به صورتي است كه هر شب دو ،سه دستگاه [ماشينآالت مهندسي] اينجا
12
منهدم ميشود و بايد دستگاه مهندسي جديد وارد كرد».
68

فرمانده سپاه هفتم ارتش عراق هرگونه پيشروي ايران در جبهه فاو و نيز استفاده عراق از سالح شيميايي
عليه مواضع ايران در اين منطقه را تكذيب و بر تصميم عراق به ادامه عمليات در اين جبهه تأكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانســه ،ژنرال ماهر عبدالرشيد فرمانده جديد سپاه هفتم ارتش عراق،
امروز در يك نشست مطبوعاتي با تشريح وضعيت جبهه فاو گفت« :وضعيت در جنوب شبهجزيره 
فاو پس از نبردهاي شــديد دو روز اخير [نهم و دهم ارديبهشت  ،]1365رو به آرامش ميرود».
عبدالرشيد افزود كه واحدهاي تحتامر وي سركوب قواي ايران در اين منطقه را بيرحمانه ادامه
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ميدهند .ماهر عبدالرشيد خاطرنشان کرد تهاجم ايران در محورهاي فاو  -بصره و فاو  -البحار قبل
از هرگونه دستاوردي براي واحدهاي ايران با شكست مواجه شده است و نبرد با دو لشكر ايران،
كه در باتالقهاي نمك تلفات ســنگيني دادهاند ،ادامه دارد .وي ضمن رد عقبنشــيني نيروهاي
عراقــي تأكيد كرد قواي عراقي در اين بخش همچنان مواضع خود را حفظ كرده و عقبنشــيني
نكردهاند .فرمانده ســپاه هفتم عراق همچنين افزود واحدهاي تحت فرماندهي وي هرگز سالح
*13
شيميايي عليه قواي ايران به كار نبردهاند.
69

ســتاد مشترك ارتش با صدور دو اطالعيه فعاليتهاي امروز نيروي هوايي و نيروي زميني ارتش
جمهوري اسالمي ايران ،ازجمله بمباران مواضع تحت اشغال ارتش عراق در منطقه فكه را تشريح
كرد .عراق حمله هوايي ايران را تكذيب كرد ،درحاليكه رســانههاي خارجي از حمالت هوايي
ايران گزارش دادند.
در اطالعيه شماره  2458ستاد مشترك ارتش آمده است« :خلبانان نيروي هوايي ارتش جمهوري
اسالمي ايران در ساعت  5:55بامداد امروز[جمعه] ،با چند فروند هواپيماي شكاري بمبافكن محل
تجمع يگانهاي زرهي و مقر فرماندهي نيروهاي متجاوز دشمن را در منطقه فكه بمباران كردند و
14
پس از واردساختن خسارات قابلتوجهي به دشمن ،سالم به پايگاههاي خود مراجعت نمودند».
از سوي ديگر ،راديو بغداد به نقل از يك سخنگوي نظامي عراق گفت كه امروز ،هيچ هواپيماي
ايراني به عراق حمله نكرده اســت 15.اين درحالي است كه راديو مونت كارلو و راديو بيبيسي به
16
نقل از راديو تهران ،از حمله هواپيماهاي ايران به مواضع ارتش عراق در اطراف فكه خبر دادند.
ستاد مشترك ارتش در اطالعيه شماره  2459به گزارش فعاليتهاي يگانهاي زميني ارتش و
ژاندارمري پرداخته و آورده است :در شبانهروز جمعه ،آتش سنگين توپها و سالحهاي دوربرد
رزمندگان در منطقه عملياتي جفير موجب انهدام بخشــي از وســايل مهندسي دشمن شده و در
مناطق عملياتي يبيس ،چنانه و نهرعنبر مانع تردد ستونهاي موتوري و جابهجايي يگانهاي زرهي
و تحكيم مواضع آنان گرديد .طبق اين اطالعيه در جريان تبادل آتش در مناطق مرزي باختران و
ايالم ،شــدت آتش در مناطق سومار و مهران بيشتر بوده است و چندين سنگر اجتماعي و پست
ديدباني دشــمن منهدم و تعدادي از نيروهاي عراقي كشته شدهاند .در اين اطالعيه همچنين آمده
است كه نيروهاي ژاندارمري در مناطق قصرشيرين ،ايالم ،بيات و زبيدات چند موضع و يك انبار
17
مهمات عراقيها را به آتش كشيدهاند كه براثر آن تعدادي از افراد دشمن كشته يا مجروح شدند.
* شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اولینبار در  21مارس  1( 1986فروردين  )1365ضمن تأييد استفاده عراق از سالح
شیمیایی ،كاربرد مداوم سالح شيميايي را در جنگ محکوم کرد[ .مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس ،جنگ ايران و عراق در
اسناد سازمان ملل متحد ،ترجمه محمدعلي خرمي ،جلد ،5تهران :مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس ،1388 ،صص 153و ]154
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امروز مهمترين درگيريهاي مناطق كردنشــين كشــور در مناطق بوكان و مريوان رخ داد که در
نتیجه آن تعدادي از نیروهای خودی شهيد يا مجروح شدند.
به گزارش ســپاه پاســداران بوكان در ســاعت 17امروز ،نيروهاي ســپاه بوكان در مســیر
نيســكآباد  -قادرآباد (محور مهاباد  -بوكان) به كمين افــراد ضدانقالب افتادند و با آنها درگير
شــدند .با اعزام نيروهاي كمكي ،درگيري تا ســاعت  ،22ادامه يافت و ســرانجام با فرار عناصر
ضدانقالب به پايان رسيد .در اين حادثه  2نفر از نيروهاي خودي مجروح شدند 18.قرارگاه حمزه
19
سيدالشهدا(ع) تلفات ضدانقالب را در اين درگيري  3تن اعالم كرد.
همچنين ســاعت  18:30امروز ،پرسنل ســپاه چناره در محلي به نام دره پمان (دره پابال) از
توابع بخش سرشــيو مريوان با افراد ضدانقالب درگير شدند .اين درگيري با اعزام نيروي كمكي
از گروهان شهادت سپاه مريوان و گروهان چناره تا ساعت  ،21طول كشيد و در جريان آن يكي
از نیروهای ســپاه مجروح و يك قاطر از ضدانقالب به غنيمت گرفته شد 20.به گزارش شهرباني
21
استان كردستان در نتيجه اين درگيري  2تن ازجمله يكي از اهالي بومي به شهادت رسیدند.
در روستاي شركه از توابع مريوان نیز گردان حضرت رسول(ص) و گروه ضربت محور انجياران
(انجيران) سپاه پاسداران ناحيه كردستان ،از ساعت  6صبح امروز ،با افراد ضدانقالب درگير شدند
22
که براثر آن يك نفر از گروه ضربت و  2نفر از گردان حضرت رسول(ص) مجروح شدند.
71

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی از مالقات رئيس حزب دمكرات كردستان ايران با رئيس اتحاديه ميهني
كردستان عراق ،خبر داد .افزايش تردد و تجمع نيروهاي ضدانقالب و جاشهاي عراقي در اطراف برخي
شهرهاي كردستان و احتمال حمله به پايگاههاي نيروهاي خودي از دیگر خبرهای امروز منابع نظامی است.
ستاد مشترک ارتش در نامهاي به وزارت اطالعات اعالم كرد« :برابر خبر واصله ،دكتر قاسملو
دبيــركل حزب منحله دمكرات [ايران] با جالل طالبانی در تاريخ  ،1365/2/12در كانيان واقع در
 5كيلومتري شمالغربي سرگريشيخان [از توابع منطقه سليمانيه عراق] به مدت  5ساعت درباره 
23
اتحاد بين حزب دمكرات و اتحاديه ميهني كردستان عراق به گفتوگو پرداختهاند».
ســپاه مهاباد نيز در گزارشي از دومين جلسه عناصر ضدانقالب در دو ناحيه گردان 24كومهله
24
مهاباد و دو پل از ناحيه بوكان در باغ مالرد در ضلع شرقي روستاي اشكالن خبر داد.
در نامه دبير شــوراي امنيت كشور به رئيس شــورايعالي دفاع نيز چنين آمده است« :موثق،
حــدود  600نفر از عناصر گروههاي ضدانقــاب ،كومهله و منافقين ،همراه جاشهاي عراقي در
روستاهاي مرزي هفتتاش ،ميشاب باال و ميشاب پايين و سهكچله از توابع شهرستان سقز تجمع
25
كرده و قصد عمليات در مناطق كردستان را دارند».
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عالوهبراين واحد اطالعات ســپاه پاســداران مهاباد از تجمع تعدادي از افراد حزب دمكرات
ايران در اطراف روستاي پانهسر از توابع سردشت خبر داده و پيشبيني كرده است كه آنها احتماالً
26
قصد درگيري و اجراي عمليات در روستاي گرور را دارند.
شــهرباني استان كردســتان نيز از تجمع عوامل كومهله در حوالي روســتاي تازهآباد از توابع
27
شهرستان مريوان خبر داد.
72

پيشــمرگان حزب دمكرات كردستان عراق (بارزانيها) در درگيري با نيروهاي نظامي اين كشور،
بخشــي از مناطق و ارتفاعات كردســتان عراق را از سلطه نظاميان خارج و تلفات و خساراتي به
آنها وارد كردند .پيشــمرگان مسلمان كرد در درگيري با جاشهاي عراقي در منطقه زور ،تلفاتي
به نيروهاي عراقي تحميل كردند.
نماينده حزب دمكرات كردســتان عراق امروز ،در گزارش بــه فرمانده گردان 1تيپ 3نوهد
(جمعي لشــكر 23نيروي مخصوص ارتش جمهوري اسالمي) عمليات نيروهاي اين حزب عليه
ارتــش عراق را موفقيتآميز توصيف و اعالم كرد كه در نتيجه مقاومت دليرانه پيشــمرگان ما و
اهالي منطقه و نيروي شــيخ محمد خالد بارزاني ،پس از نبردي شــديد و سنگين ،مناطق حيات
و ارتفاعات ســرزيلگوله ،سربابكه ،گرويا كولكا و روستاي لولكان از تصرف ارتش عراق خارج
و بهدســت پيشمرگان آزاد شده است .در اين درگيريها خســارتهاي فراواني بر ارتش عراق
وارد آمده اســت .شــوكت بارزاني در ادامه گزارش خود يادآور شــد كه در حمالت شب نهم
ارديبهشت ،پيشمرگان بارزاني موفق شــدند روستاي هوپه را از دست نيروهاي دشمن خارج و
خســارتهايي بر آنها وارد كنند و  4مسلسل كالشينكف 16 ،خشاب 1000 ،فشنگ 4 ،صندوق
موشــك آر.پي.جي 2 ،7صندوق نارنجك دســتي ،يك صندوق گلوله خمپارهانداز و  4قاطر به
غنيمت بگيرند .در اين عمليات يك نفر جيشالشــعبي اسير شــد و  4تن از پيشمرگان مجروح
28
شدند.
نماينده بارزانيها مســتقر در اشــنويه نيز در گزارش تكميلي دراينباره آورده اســت :درپي
عمليات پيشمرگان ،نيروهاي دشــمن به داخل روستاي شيروان عقبنشيني كردند كه با اسارت
يك ســرباز ديگر از آنها ،تعداد اســيران عراقي  2نفر شد .بنا بر اين گزارش ،در منطقه حيات نيز
نيروهاي عراقي مجبور به عقبنشــيني به كوه پيران و كلندر شدند .در درگيريهاي اين منطقه،
يك پيشــمرگ مسلمان كرد شهيد و  3نفر ديگر مجروح شدند .در پايان اين گزارش درخواست
29
شده كه بهمنظور ادامه عمليات در روزهاي آينده ،خواربار و مهمات براي آنها ارسال شود.
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خبرگزاري جمهوري اســامي نيز به نقل از اعالميه بارزانيها دراينباره گزارش داده اســت:
«چريكهاي حزب دمكرات كردستان تهاجم عمده عراقيها را كه در آن قريب به  10000سرباز
مربوط به ارتش پنجم عراق شــركت داشــتند و عليه پايگاههاي آنها در منطقه شروان (شيروان)
وارد كار شده بودند عقب راندهاند ».بارزاني گفته است كه تهاجم مزبور از يك هفته پيش شروع
شده بود .وي افزود :جتها و بالگردهاي توپدار عراقي بيش از  400مأموريت بر روي روستاها
و پايگاههاي كرد انجام دادهاند .پرواز اين جتها و بالگردها در پشــتيباني از ارتش عراق بود كه
عليه پايگاههاي كردها ميجنگيدند.
در اين بيانيه همچنين آمده اســت كه هدف عراقيها بيرونراندن چريكها از پايگاههايشــان،
دونيمهكردن دههزار كيلومتر مربع از مناطق آزادشــده در كردستان عراق و رساندن نيروهاي خود
به مرزهاي تركيه بوده است .گزارش شده كه حمالت اوليه در چندين منطقه كوهستاني و روستا
صورت گرفته است ،ليكن چريكهاي كرد با شروع ضدحمله خود خطوط تداركاتي عراقيها را
قطع و نيروهاي عراقي را مجبور به عقبنشــيني كردند و خسارات سنگيني به آنها وارد آوردند.
روز گذشته (پنجشــنبه  ،)1365/2/11عراقيها كام ً
ال از حيات ،دشت هيرت و منطقه هوپا رانده
30
شدند .در جريان اين عمليات  10چريك كرد كشته و  30غيرنظامي نيز كشته يا زخمي شدند.
قرارگاه رمضان نيز اعالم كرد درپي درگيري پيشــمرگان مسلمان كرد با جاشهاي عراقي در
روســتاي بيربيكه از توابع شهر زور عراق 2 ،نفر از جاشها كشته شدند و جاشها نيز در حمله 
31
مجدد به اهالي روستا 3 ،نفر را كشتند.
73

امروز ،چندين كاروان نيروهاي داوطلب و كمكهاي مردمي عازم جبهههاي نبرد شدند.
به گزارش خبرنگاران امروز ،كارواني شامل كاركنان آموزشوپرورش و دانشآموزان شهرستان
تربتجــام با عنوان گردان حضرت ابوالفضل(ع) 32،يك تيپ نيروي رزمي و تخصصي از كارگران
كارخانجات اراك ،هفتمين كاروان راهيان كربال و ســومين كاروان لبيك يا امام به استعداد 2000
نفــر از نيروهــاي رزمي و تخصصي و نيــز بيش از  600نفر از كاركنــان ادارات و كارخانجات
اســتان لرســتان عازم جبهههاي جنگ شــدند .از باختران نيز كارواني از اقشار مختلف مردم و
كارگــران و كاركنان دولت با تخصصهاي گوناگون به جبههها عزيمت كردند .از شــهر همدان
و شهرســتانهاي اين استان هم كارواني از نيروهاي اعزام مجدد و داوطلب متشكل از كارمندان
ادارات و نهادها درقالب هفتمين كاروان راهيان كربال و سومين كاروان لبيك يا امام و نيز كارواني
از رزمندگان آموزشديده بسيج سپاه نيشابور عازم جبهه شدند.
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امروز همچنين كاروان هداياي كارگران كارخانجات اراك شامل  4خودرو تويوتا 4 ،يخچال،
 20پنكه سقفي 700 ،متر سيم 550 ،عدد خودكار و چسب 15000 ،گوني 30 ،تن تخته و چوب،
 20تن لوله 2 ،تن پليت سنگري 1500 ،شيشه آبليمو 38 ،كولر آبي 4000 ،قوطي كمپوت7000 ،
بســته بيســكويت 4 ،تن آرد و نان و ديگر اقالم مورد نياز و  800هزار ريال وجه نقد ،جمع ًا به
ارزش  14,912,000ريال به جبههها ارسال شد.
از رشــت نيز كارواني شــامل كمكهاي مردمي به ارزش  2,120,300ريال و  300هزار ريال
33
وجه نقد اهدايي كاركنان بهزيستي استان گيالن بهسوي جبههها روانه شد.
74

در ادامــه تالشهــا و اقدامات دولت جمهوري اســامي بــراي پشــتيباني از جبههها و تأمين
نيازمنديهاي رزمندگان و نيز كمك به بازســازي مناطق دزفول و انديمشك و همچنين بهمنظور
رفع مشــكالت بانكهاي اســتان خوزســتان ،امروز ،چند تن از وزيران و مسئوالن دولت يك 
گردهمايي در اهواز و جلسهاي در شهر فاو برگزار کردند.
در گردهمايــي دوروزه وزير ،معاونــان و مديران وزارت بازرگاني در اهــواز ،براي ادامه 
همكاري اين وزارتخانه با ســپاه پاسداران و جهاد سازندگي در مناطق جنگي جنوب ،مقرر شد
وزارت بازرگانــي بهمنظور تأمين و توزيع كاالهاي مصرفي مورد نياز جبههها دفتري در جنوب
34
افتتاح كند.
امــروز همچنين چند تن از وزيران و مســئوالن دولت ازجمله اكرمي وزير آموزشوپرورش،
فرهادي وزير فرهنگ و آموزش عالي ،بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين ،مرتضي نبوي وزير پست
و تلگــراف و تلفــن ،فخرالدين حجازي نماينده مردم تهران در مجلــس ،معاون وزير اقتصاد و
دارايي و عدهاي از مديران بانكها ضمن بازديد از منطقه عملياتي والفجر ،8جلسهاي در شهر فاو
عراق برگزار كردند كه در آن موضوعاتي مانند مسائل و مشكالت سيستم بانكها در خوزستان،
چگونگي واگذاري تسهيالت به مردم و كمك به بازسازي مناطق بمبارانشده دزفول و انديمشك 
بررســي شد .در اين جلســه  13ميليارد ريال به طرحهاي كشاورزي استان خوزستان اختصاص
35
داده شد.
75

درپي حمله موشــكي يك بالگرد ناشــناس به نفتكش عربستان ســعودي به نام السفينه در روز
گذشته ،رسانههاي غربي ايران را متهم به اين حمله كردند.
به گزارش راديو بيبيســي وزارت امور خارجه بريتانيا تأييد كرده اســت نفتكش الســفينه
درحاليكه بهطرف بندر ســعودي رأسالتنوره در حركت بود هدف دو موشك واقع شد و آتش
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گرفت .بيبيســي افزود :وزارت امور خارجه بريتانيا گفته است بهمحض اينكه مليت هواپيماي
مســئول حمله مشخص شود ،ازطريق ديپلماتيك دراينمورد بهشدت اعتراض خواهد شد .بنا به
36
ادعاي خبرنگار ديپلماتيك بيبيسي شواهد داللت بر آن دارد كه ايران مسئول اين حمله است.
راديو امريكا در بخش خبري شــامگاهي خود دراينباره گفت از  2خدمه كشتهشــده نفتكش 
الســفينه ،يكي بريتانيايي و ديگري پاكستاني است و  6ملوان ديگر اين نفتكش مجروح شدهاند.
اين راديو افزود :گفته ميشود موشكها از بالگردي شليك شده است كه از جزيره رستم متعلق به
ايران برخاسته بود .به گفته راديو امريكا ،در سال جاري ،اين سيودومين كشتي بازرگاني ميباشد
37
كه در خليجفارس هدف قرار گرفته است.
راديو كلن نيز ايران را عامل حمله به نفتكش سعودي اعالم كرد و گفت :نفتكش  31هزار تني
38
السفينه عربستان سعودي بهوسيله نيروي هوايي ايران مورد حمله قرار گرفت.
76

رئيسجمهور ايران در پيامي به اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ،اين مجلس را نماد وحدت و
انسجام احزاب اسالمي عراق دانست و آنان را به پرهيز از تفرقه ،مداومت در مبارزه با رژيم صدام ،افزايش
اقدامات جهادي و انقالبي ،جذب نيرو و ايجاد پايگاههاي نظامي در مناطق آزادشده عراق توصيه كرد.
آيتاهلل سيدعلي خامنهاي رئيسجمهوري ،به مناسبت شروع به كار دومين مجمع عمومي دور
ششم مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق كه با عنوان "لبيك يا امام" ،امروز ،در يكي از شهرهاي
استان خوزســتان برگزار شد ،پيامي براي اعضاي اين مجلس فرستاد .در بخشي از اين پيام آمده
اســت« :گردهمايي شما عزيزان و اميدهاي انقالب اسالمي عراق كه نمودي از انسجام و وحدت
صف و حركتي درجهت اســتحكام هرچه بيشتر آن است باعث خرسندي دوستان و سراسيمگي
و نگراني دشمنان است ... .امروز ،هر حركتي كه نوك تيز پيكان مبارزه را از صدام و حزب بعث
عراق بهطرف ديگري بچرخاند حتي اگر قويترين توجيهها و محملها را با خود داشــته باشــد
حركتي غلط و انحرافي اســت و من از فردفرد شــما برادران انتظار دارم در مقابل آن ايستادگي
نماييد و اجازه رشد و گسترش به آن ندهيد و آن را در نطفه خفه نماييد».
در بخش ديگري از پيام آمده اســت« :مجلس اعالي انقالب اســامي عراق ميبايســت حتي در
حركتهاي سياسي تبليغي بينالمللي خود رنگ و بوي جهادي داشته باشد و همه حركتهايش انقالبي
تهاجمي باشد و البته با حفظ حدود و ثغور هر امر .اميد است كه از تصميمات اين مجمع عمومي ،بسيج
اعضاي محترم مجلس باشد به سراسر نقاط كشور جمهوري اسالمي و حتي خارج از آن بهمنظور جذب
و بسيج نيروهاي مردمي عراقي و اعزام آنها به جبههها و مستقرنمودن آنها در سرزمينهاي آزادشده عراق
و تشكيل پايگاههاي نظامي در اين نقاط و اعزام اين نيروها به اعماق خاك عراق بهمنظور ضربهزدن به
رژيم صدام و تشكيل پايگاههاي مقاومت مردمي در داخل شهرها و روستاهاي عراق».
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رئيسجمهور ايران در ادامه اظهار اميدواري كرد« :مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با تمام
قوا و امكانات خود درجهت يكســرهنمودن كار اين رژيم و سقوط آن تالش كند و تمام گروهها
و نيروهاي اسالمي موظفاند امكانات خود را در كانال مجلس براي تحقق اين هدف بسيار مهم
قرار دهند[ ... .و] اميدوارم كه دومين مجمع دوره ششــم مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق كه
به نام ميمون و مبارك "لبيك يا امام" ناميده شده است با موفقيت كار خود را به پايان برساند و ما
شاهد دستاوردهاي مثبت آن باشيم و مردم مسلمان عراق با تحرك جديد مجلس هرچه سريعتر
39
شاهد سقوط صدام و حزب بعث عراق باشند و از اين اسارت نجات يابند».
77

حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني در خطبههاي امروز نماز جمعه تهران درباره عدالت اجتماعي،
اصالــت خانواده ،ضرورت مقابله با مفاســد اجتماعي ،گراميداشــت روز كارگر و روز معلم و
ضرورت وجود مراكز آموزش غيردولتي ،تجاوز امريكا به ليبي و ناتواني ســران عرب در تشكيل
اجالسي دراينباره ،تقبيح تالشهاي داخل كشور براي سستكردن مبارزه مردم با حكومت عراق
و حذف حزب بعث بهعنوان تنها راه نجات مردم ايران و عراق و منطقه سخن گفت.
رئيس مجلس شوراي اسالمي در بخشي از خطبههاي نمازجمعه این هفته ،به مسائل آموزشي
و فرهنگي كشــور پرداخت و با ذكر اينكه يكي از اهداف اساسي جمهوري اسالمي اين است كه
جامعــه را بهطرف علم ،فضيلت و دانــش و تخصص ببرد ،گفت« :اين كار بدون همكاري مادي
و معنوي مردم و مســئولين امكانپذير نيســت .اآلن ما بيش از دهميليون شاگرد مدرسه و صدها
هزار دانشــجو داريم و صدها هزار هم داوطلب ورود به
دانشگاه داريم كه زمينه مادي ورود اينها به دانشگاه فراهم
نيست و وضعيت مدارس ما بايد بهتر از اين باشد و دولت
نميتوانــد بهتنهايي در زمان جنگ و حتي تا ســالها بعد
از جنگ اين كار را انجام دهد و دراينرابطه خوشــبختانه
امام بخشي از ســهم امام را به اين كار اختصاص دادند و
بايد مردم وارد اين ماجرا بشوند .دولت طبق قانون اساسي
موظف اســت زمينه تحصيل رايگان را براي دانشآموزان
فراهم سازد ،اما دولت در سطح تحصيالت عالي نميتواند
اين كار را انجام دهد ... .متأســفانه عدهاي وجود دارند كه
بعضي از آنها در آموزش عالي هم هســتند كه فكر غلط و
حجتاالسالموالمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی متحجر دولتيكردن هر چيزي را در سرشــان دارند ،با اين
رئیس مجلس شورای اسالمی و
كار مخالفت ميكنند و اين فكر بسيار غلط است».
امامجمعه موقت تهران
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نماينده امام در شــورايعالي دفاع در ادامه با اشاره به تجاوز امريكا به ليبي از موضع منفعالنه 
ســران اغلب كشورهاي عربي بهشدت انتقاد كرد و آنها را مهره سرسپرده و نوكر امريكا خواند و
افزود« :ديديد كه كشورهاي عربي نتوانستند يك كنفرانس سران تشكيل دهند و اين از مشكالت
جامعه اسالمي است .حادثهاي به اين مهمي پيش ميآيد ،تجاوزي ازسوي يك غول ابرقدرتي مثل
امريكا به يك كشــور سهميليوني انجام ميشود و كشورهاي اسالمي عرضه تشكيل يك كنفرانس
را هم ندارند و حتي بوش آنها را متهم به همكاري در حمله به ليبي ميكند و از خودشــان دفاع
نميكنند و مزورانه به بهانه اينكه اگر كنفرانسي تشكيل بشود بايد درمورد جنگ ايران و عراق هم
بحث شود ،جلسهاي تشكيل نميدهند».
حجتاالسالم هاشمي رفســنجاني در ادامه گفت« :اين سران [كشورهاي عربي] كه ديديد با
نفت چه كردند .امروز ،دارند نفت را تقريب ًا مجاني تحويل جهانخواران ميدهند .چقدر آدم نوكر
و بدبخت باشد كه بهدست خودش مال مردم را از [بشكهاي]  28دالر به  12 ،10دالر بياورد .اينها
متأسفانه حاكمان بر دنياي اسالم هستند و حاال بهانه جنگ را مطرح ميكنند».
نماينده امام در شورايعالي دفاع درمورد وضعيت فعلي جنگ و سياستهاي دفاعي جمهوري
اســامي ايران خطاب به سران كشــورهاي منطقه گفت« :جنگ را شما تحميل كرديد و ميدانيد
كه امريكا ميخواهد اين جنگ بماند و نميخواهد اينطور تمام بشود ،درحاليكه اگر با پيروزي
ما تمام شود ،جنگ خاتمه پيدا ميكند .او آتشيبسي را ميخواهد به ما تحميل بكند كه از جنگ
بدتر باشــد .او ميخواهد ايران و عراق دائم ًا در مقابل هم بايســتند و به هم بد بگويند و هريك 
مخالفين ديگري را در خود جاي دهند و با هم مبارزه بكنند و هرچه پول دارند اسلحه بخرند و
براي جنگ ديگري آماده شــوند و همواره ميان كشورهاي اسالمي اختالف باشد ».وي همچنين
اظهار كرد« :اين ليبرالهاي داخلي هم كه مزورانه ميگويند جنگ بايد تمام بشــود ،آنها هم اين
مطلب را ميفهمند كه با اين كار جنگ تمام نميشــود .آتش زير خاكستر است .اينها هم اينقدر
بيشعور نيستند ،ولي چون به آنها ميگويند بگوييد ،آنها هم اين حرف را ميزنند».
حجتاالســام هاشمي رفســنجاني سســتكردن انگيزههاي مردم براي دفاع دربرابر تجاوز
دشــمن را تقبيح كرد و خطاب به جريان فكري ليبرالها گفت« :زشــتترين شعار اين است كه
مردم را سست كنيد كه اينها جنگ را ادامه ندهند .تنها راه نجات منطقه كه باعث حل همه مسائل
شود اين است كه حزب بعث عراق از منطقه حذف شود و دو ملت عراق و ايران همكاري كنند
و در ســايه همكاري دو ملت  ...قدرت عظيم اقتصادي و سياســي و سوقالجيش جغرافيايي در
منطقه تشكيل خواهند داد ... .و تمام شرهايي كه بر ما تحميل شده با كمك اين كشورهاي منطقه
حل شــود[ .لذا] ملت ما اين مسئله را فهميده و بيخود نيست كه شعار كارگران ما "جنگ ،جنگ
تا پيروزي" است و فشار معلمين ما بهقدري است كه وزير آموزشوپرورش ما ميگويد ترس از
آن داريم كه كالسها تعطيل شود و دانشجويان را بهسختي كنترل ميكنيم .همچنين كسبه بازار و
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مردم سراسر كشور و اصناف و روستائيان و كشاورزان و غيره بهخاطر شعوري كه دارند ميفهمند
كه تنها راه نجات منطقه اين است كه اين جنگ با پيروزي اسالم و شكست كفر به پايان برسد و
حاال كه مردم تحقيق ًا اينقدر به هيجان آمدهاند ،به كمتر از اين رضايت نخواهند داد و رهبري ما
40
از اول اين تز را اعالم فرمودهاند».
78

روابط ايران و سوريه و بروز اختالفاتي ميان دو كشور بر سر پرداخت بهاي نفت و اوضاع لبنان،
موضوعاتي است كه خبرنگار بيبيسي در منطقه غرب آسيا به بررسي آن پرداخته است.
اين خبرنگار با اشــاره به علل و سابقه روابط دوستانه تهران و دمشق و همچنين وحدت نظر
دو كشور در محكوميت حمله امريكا به ليبي ،علت سفر اخير علياكبر واليتي وزير امور خارجه 
ايران به سوريه را وراي گفتوگو درباره حمله امريكا به ليبي دانست و گفت« :نظر ديپلماتهاي
منطقه حاكياز اين است كه روابط دو كشور ايران و سوريه درحالحاضر به گرمي گذشته نيست.
بحران اقتصادي كه ســوريه درحالحاضر با آن روبهرو است يكي از داليل رو به سرديگذاشتن
اين روابط اســت .مقامات ايران تاكنون در ازاي حمايت سياســي ســوريه از ايران بهخصوص
درمورد جنگ با عراق ،نفت را با قيمتي پايينتر از نرخ بازار بينالمللي در دســترس سوريه قرار
دادهاند ،ولي اخيرا ً ايران در چند مورد از تأخير ســوريه در پرداخت بهاي نفت خريداري شــده،
شكايت داشته است و شايد همين امر يكي از مسائل مورد مذاكره طرفين باشد.
ديگر اختالف بين دو كشــور ،مسئله آينده لبنان است .ســوريه سعي دارد كه يك موافقتنامه 
امنيتي و سياســي را به گروههاي متخاصم در لبنان بقبوالند كه براساس آن اصالحاتي در آن كشور
انجام گرفته و بحران ديرپاي لبنان خاتمه يابد .دولت ســوريه تاكنون توانسته است توافق دو رهبر
عمده چريكي جامعه مسلمانان لبنان را به پذيرش موافقتنامه جلب نمايد ،ولي گروههاي كوچكتر
مسلمانان شيعه كه با ايران روابط نزديكي دارند ،بهخصوص گروه حزباهلل ،حاضر نشدهاند به اين
موافقتنامه بپيوندند ... .و وجوه اختالف كماكان باقي است ،معهذا هيچ دليلي براي قريبالوقوعبودن
يك بحران عمده در روابط دو كشور ديده نميشود .ايران و سوريه هردو به تداوم پشتيباني سياسي
يكديگر نيازمندند و سوريها بهويژه مايل به حفظ روابط دوستانه با ايران هستند تا چنانچه اميدي
41
به خاتمه جنگ ايران و عراق ازطريق مذاكره پيدا شود ،بتوانند نقش ميانجي را بهعهده گيرند».
79

در آســتانه برگزاري اجالس ســران هفت كشــور صنعتي در ژاپن ،رئيسجمهور امريكا ضمن
مشروعدانســتن حمله نظامي به ليبي ،با اعالم جلبموافقت اتحاديه كشورهاي جنوبشرقي آسيا
در مبارزه با تروريســم ،ليبي را بار ديگر تهديد به حمله نظامي كرد .شوروي امريكا را متهم كرد
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كه قصد دارد اجالس سران كشــورهاي صنعتي را به تريبون ضدشوروي و جلبحمايت غرب
براي تهاجم به ليبي ،سوريه و ايران تبديل بكند.
خبرگزاري يونايتدپرس در گزارشي از جزيره بالي اندونزي ،محل برگزاري جلسه وزيران امور
خارجه اتحاديه كشورهاي جنوبشرقي آسيا ،آورده است« :ريگان تروريسم را يك مسئله جهاني
خواند و خاطرنشــان كرد كه حمله پانزدهم آوريــل [ ]1365/1/26 - 1986به ليبي از آن جهت
انجام گرفت كه راههاي ديگر براي واردساختن فشار به سرهنگ قذافي مؤثر نبود .وي ضمن ابراز
اميدواري از اينكه حمله نظامي در متقاعدســاختن قذافي براي تغيير سياســتهايش كافي باشد،
*42
افزود بههرحال براي انجامدادن اقدام نظامي دوباره ترديد نخواهد كرد».
ريگان رئيسجمهور امريكا ،امروز همچنين پس از ورود به توكيو در مصاحبهاي به خبرنگاران گفت
كه در ديدار با وزيران امور خارجه شش كشور عضو اتحاديه جنوبشرقي آسيا در جزيره بالي ،آنها
موافقت خود را براي مقابله با تروريسم بينالمللي اعالم كردهاند .ريگان يادآور شد كه قبل از شروع
43
اجالس سران هفت كشور صنعتي ،با ناكاسونه نخستوزير ژاپن ،دراينباره مذاكره خواهد كرد.
روزنامه پراودا ارگان رسمي حزب كمونيست شوروي نيز دراينباره نوشته است« :در اجالس
توكيو بهجاي بررســي مسائل اقتصادي و تالش براي حلوفصل اختالفات موجود ميان كشورها،
امريكا قصد دارد تمام توجه خود را به مســئله واهي حمايت شــوروي از تروريســم بينالمللي
معطوف كند ».به نوشــته پراودا« :واشنگتن اميدوار اســت كه اجالس توكيو را مبدل به پايگاهي
براي بسيج كشورهاي غربي عليه خطر تهديدآميز تروريسم براي جهان بهاصطالح آزاد كند .آنها
در اين اجالس به محكومكردن شوروي و ليبي خواهند پرداخت و واشنگتن تمام تالش خود را
44
براي ايجاد يك جبهه واحد عليه كشورهايي مانند سوريه و ايران صرف خواهد كرد».
80

یک تحليلگر امريكايي با متهمكردن ايران به پرورش تروريست ،تحريم نفتي ايران را مانع توسعه 
تروريسم خواند.
راديــو امريكا به نقل از مقاله تام بريدن در روزنامه واشــنگتن تايمز گفت« :براي جلوگيري از
توســعه تروريســم بينالمللي بايد درآمد نفتي ايران را قطع كرد ،زيرا ايران درآمد نفت را صرف

* شایان ذکر است هنري کیسینجر سياستمدار امريكا نيز در گفتوگو با تلويزيون ايتاليا از حمله نظامي به ليبي حمايت كرد و
گفت« :هركس كه بهجاي ريگان بود ،در مقابل ليبي همين واكنش تهاجمي را نشان ميداد ».وي افزود« :اين امر بهويژه در شرايط
تاريخي كنوني كه چارچوب بينالمللي در موضعي مثبت در قبال ازسرگيري مذاكرات قرار دارد و تغييراتي در سياست شوروي
پديد آمده است ،حائز اهميت ويژهاي ميباشد .بااينحال رهبري جديد شوروي هرچند در ماههاي اخير يك موضع صلحطلبي
اتخاذ كرده ،ولي طالب صلح نيست ».اسپادولینی وزیر دفاع ایتالیا نيز درمورد حمله امریکا به لیبی گفت« :اگر اقدام امریکا در
مدیترانه با اروپا هماهنگ نشود ،امریکا بهتنهایی قادر به جلوگیری از تروریسم نیست و اگر اقدام علیه لیبی با اروپاییها هماهنگ
شده بود ،این امكان وجود داشت که بمباران طرابلس انجام نشود[ ».روزنامه كيهان ،1365/2/13 ،ص]20
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خريد اســلحه و توســعه تروريســم ميكند .تام بريدن با نقل قولي از رئيس سازمان اطالعات و
ضداطالعات ايتاليا كه گفته تروريســتهايي كه مسافران غيرنظامي را در فرودگاههاي رم و وين
به قتل رساندند در ايران تعليم ديده بودند و نيز ادعاي اينكه مسجد هامبورگ ،سفارت جمهوري
اسالمي در بن و دفتر هواپيمايي ايران در فرانكفورت مركز اعصاب جديد دستگاههاي تروريستي
در آلمان بهشــمار ميآيند ،افزود اگر اروپا جدا ً ميخواهد عليه تروريسم مبارزه كند ،تحريم نفتي
ايران نخستين گام اســت .البته ممكن است ژاپن رضايت ندهد ،ولي پرزيدنت ريگان بهزودي با
45
نخستوزير ژاپن در توكيو ديدار ميكند و ميتواند از نفوذ خود ،براي اين مقصود استفاده كند».
گفتني اســت باتوجهبه برگزاري اجالس سران هفت كشور صنعتي جهان در توكيو در روزهاي
آتي و تالش امريكا براي گنجاندن موضوع مبارزه با تروريســم در دستور كار اين اجالس ،انتشار
چنين مقاالتي در رسانههاي امريكايي و غربي افزايش يافته است و به نظر ميرسد هدف اين خط
تبليغاتي ايجاد موقعيت مناسبي براي موضعگيري يا تصويب بيانيهاي عليه جمهوري اسالمي باشد.
81

راديو بيبيسي داليل نافرجام بودن اجالس وزيران امور خارجه كشورهاي عربي را پشتيباني ليبي
از ايران ،همسويي برخي از كشورهاي عربي با امريكا و اختالفات اصولي ميان اعراب برشمرد.
اجالس وزيران امور خارجه كشــورهاي عربي در شهر فاس كشور مراكش كه بدون نتيجه پايان
يافت ،بازتابهاي مختلفي داشــت .تحليلگر راديو بيبيســي ازجمله داليل مهم شكست اجالس
وزيران امور خارجه كشورهاي عرب را حمايت ليبي از ايران دانست و افزود« :در اجالسيهاي كه قرار
بود درباره اتخاذ يك سياست كلي ازسوي جامعه عرب بهدنبال حمله هوايي امريكا به ليبي در پانزدهم
آوريل ( 26فروردين  )1365مذاكره شود ،ليبي باالخص خواستار آن بود كه سران دنياي عرب حمله
به ليبي را بهمنزله حمله عليه بخشي از ملت عرب تلقي كرده و به اقدام متقابل عليه امريكا كه ليبي آن
كشــور را همگام با اسرائيل و بهمنزله بزرگترين تهديد براي جامعه عرب ميداند ،بپردازند ،ولي از
سوي ديگر ،كشورهاي عرب خليجفارس احتمال پيروزي ايران در جنگ با عراق را بزرگترين تهديد
براي امنيتشان تصور ميكنند و حاضر نبودند دلنگراني ليبي را بدون طرح مسئلهاي كه نگراني واقعي
آنان را فراهم كرده است ،يعني حمايت سوريه و ليبي از ايران در جنگ با عراق مطرح نمايند .حسني
مبارك رئيسجمهور مصر ،كه مدتهاست از شركت در جلسات سران جامعه عرب كنار گذاشته شده
است صراحت ًا به اين موضوع اشاره كرد و سوريه و ليبي را متهم ساخت كه خود آنها با حمايت از يك 
كشور غيرعرب در جنگ با كشور عرب عم ً
ال پيمان دفاعي اعراب را نقض نمودهاند».
بيبيســي در ادامــه به توافقات پنهاني امريكا با كشــورهاي عرب پرداخــت و افزود« :در
محاســباتی كه قب ً
ال دستگاه اداري امريكا از بازتابهاي سياســي حمله به بنغازي و طرابلس در
دنياي عرب نموده بود ،اين پيشبيني شده بود كه تمام جامعه عرب به دور سرهنگ قذافي جمع
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نخواهند شــد .سياستمداران امريكايي چنين اســتدالل ميكردند كه بسياري از كشورهاي عرب
خود از عمليات شرارتانگيز قذافي احساس خطر كرده و مايلاند درسي به او بدهند».
مفسر بيبيســي درباره دســتور آينده اجالس گفت« :گرچه وزراي [امور] خارجه موافقت
كردند بعد از ماه رمضان فعاليتهاي خود را براي تهيه دستور كار اجالس آينده ادامه دهند ،ولي
با گذشــت زمان ممكن است بحث براي محدودكردن دستور جلســه به مسئله حمله امريكا به
ليبي از اهميت بيفتد و اين امر موقعيت آناني را كه مايل به بحث درباره ساير مسائل دنياي عرب
ازجمله جنگ ايران و عراق ميباشــند مســتحكمتر خواهد كرد .البته درصورت گنجاندن مسئله 
جنگ ايران و عراق در دســتور جلسه ،احتمال شــركت سوريه و ليبي در اجالس چندان حتمي
به نظر نميرســد و اين تعجبآور خواهد بود كه كنفرانس سران عرب كه تشكيل آن در اصل به
*46
ابتكار خود ليبي بوده است نهايت ًا بدون شركت ليبي برگزار شود».
82

روزنامه لوموند در مقالهاي به مناســبت اعالم تشــكيالت جديد رهبران نهضت آزادي موسوم به
"جمعيت اتحاد براي دفاع از آزاديها و حاكميت مردم ايران" به تحليل تجمع اخير ليبرالها ،رفتار
نظام جمهوري اسالمي با آنها ،اعضاي تشكيالت جديد و بيانيه اين تشكيالت پرداخته است.
تحليلگر روزنامه لوموند (چاپ فرانســه) با اشاره به سابقه تشكيل اين جمعيت نوشته است:
«اپوزيسيون قانوني رژيم اسالمي تهران در پايان ماه مارس (فروردين  )1365با ايجاد يك تجمع
وســيع متشكل از اكثر شخصيتهاي ليبرال با گرايشهاي مذهبي يا ملي به تجديد سازمان خود
پرداخت .اين تشــكل جديد كه "جمعيت اتحاد بــراي دفاع از آزاديها و حاكميت مردم ايران"
ناميده شــده ،در پايان يك كنگره ملي كه بهطور قانوني در تهران برگزار شد [بدون آنكه مقامات
كاري براي جلوگيري از آن انجام دهند] بهوجود آمد .در برخي از محافل پايتخت گفته ميشــود
كه سعهصدر نسبي مقامات نسبت به اين تجمع ،نتيجه مداخله محرمانه آيتاهلل منتظري جانشين
منتخب امام ،است كه هيچگاه عالقه خود را نسبت به ليبرالها پنهان نساخته است .شوراي مركزي
تجمع جديد اكثر رهبران اصلي نهضت آزادي ايران به رهبري مهدي بازرگان را دربرميگيرد».
لوموند در ادامه افزوده اســت« :در رده دوم اين تشكل ،نمايندگان جبهه ملي سابق كه هوادار
مصدق ميباشــند قرار دارند ،ازجمله علي اردالن و اسداهلل مبشــري كه به ترتيب وزيران سابق
* روزنامه امريكايي واشنگتن پست نيز علت بهنتيجهنرسيدن اجالس وزيران امور خارجه كشورهاي عرب را فقدان اتحاد
سياسي كشورهاي عربي ذكر كرد و به نقل از يك مفسر بانفوذ مصري نوشت« :جهان اعراب قطبي نشده بلكه پراكنده
و درهمريخته شده است .اعراب داراي اختالفات اصولي هستند ،اختالفاتي كه از سال  ]1361[ 1982مانع تشكيل يك 
اجالس با شركت تمامي كشورهاي عربي شده است[ ».خبرگزاري جمهوري اسالمي ،نشريه گزارشهاي ويژه ،شماره،46
 ،1365/2/15ص ،15واشنگتن  -خبرگزاري جمهوري اسالمي]
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دارايي و دادگســتري در كابينه دولت موقت بازرگان بودند و چندين شــخصيت مستقل ازجمله
معينفر وزير سابق نفت و ميناچي وزير اطالعات نيز جزو اين تجمع ميباشند».
اين نشريه سپس در تشريح مشي سياسي اين جمعيت به بخشهايي از بيانيه آنها اشاره كرده و
آورده است« :بيانيه اين تجمع جديد ،ضمن اعالم تشكيل آن ،تفوق مفهوم "حاكميت ملت ايران"
بر كليه مالحظات ديگر را مورد تأكيد قرار داده و خاطرنشــان ميســازد كه اين مفهوم نميتواند
در انحصار گروه خاصي درآيد .در اين بيانيه آمده است كه "عدم رعايت حاكميت ملي بهمعناي
گشــودن راه بهسوي استبداد اســت"  ...امضاكنندگان اين بيانيه اضافه ميكنند كه قانون اساسي
جمهوري اســامي عليرغم كليه نقايص و ناهماهنگيهاي آن منشوري مورد قبول همگان است
و بنابراين دولت را متعهد ميكند كه حقوق و آزاديهاي مردم را محترم شمارد»... .
لوموند در ادامه به ديدگاه اين جمعيت درباره جنگ عراق عليه ايران اشــاره كرده و نوشــته
است« :باالخره بيانيه اين تجمع ،جنگ با عراق را اينگونه ارزيابي ميكند كه تصرف فاو ازسوي
نيروهــاي ايراني فرصت مناســبي جهت انجام مذاكرات صلح بهمنظــور پاياندادن به جنگي كه
نميتواند در صحنه نظامي حلوفصل گردد بهوجود آورده اســت .اين بيانيه ميافزايد ادامه جنگ
47
دامي است عليه خود ما و صرف ًا به سود قدرتهاي بزرگ و اسرائيل است».
83

درپــي ناآراميهاي منطقه بقاع در لبنان بهدليل درگيري ميان نيروهاي ارتش ســوريه با نيروهاي
حزباهلل ،شهر بعلبك در شرق بقاع به محاصره ارتش سوريه درآمد.
خبرگزاري آلمانغربي با اشاره به درگيري روز گذشته ،ميان ارتش سوريه و نيروهاي حزباهلل
از بيروت گزارش داد« :نيروهاي ســوري امروز (جمعه) شــهر بعلبك را كــه در  83كيلومتري
شمالشــرق شهر بيروت واقع شــده و بهمنزله پايگاه اصلي حزباهلل ميباشد ،به محاصره خود
درآوردنــد و ورود و خروج مــردم از مناطق ديگر لبنان به اين شــهر را ممنوع اعالم نمودند».
براساس اين گزارش ،درگيري در نزديكي پادگان شيخ عبداهلل روي داد .اين پادگان قب ً
ال متعلق به
ارتش لبنان بوده اســت ،اما هماكنون بهدست افراد حزباهلل لبنان اداره ميشود .بنا به گفته راديو
صداي لبنان ،گروگانهاي غربي در اين پادگان بهسرميبرند.
گزارش خبرگزاري آلمانغربي به نقل از راديو صداي لبنان همچنين حاكي است كه درگيري روز
گذشته بعلبك با گروگانهاي غربي رابطه دارد و قصد سوريه اين است كه قبل از برگزاري اجالس
اقتصادي سران هفت كشور صنعتي جهان در توكيو به پادگان شيخ عبداهلل حمله كند و گروگانهاي
مزبور را آزاد ســازد .درخصوص اين مســئله ايرانيها و ليبياييها هردو به سوريها فشار آوردهاند
كه دســت از اقدامات خود را براي آزادي گروگانها بردارند .راديو صداي لبنان همچنين اعالم كرد
48
گروگانهاي امريكايي مستقر در پادگان مزبور بيمار بوده و توسط پزشكان ايراني تحتمعالجه هستند.
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 .1ســند شماره  173797مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
لشــكر 16زرهي (ركن )3به فرماندهی نیروی زمینی سپاه
پاسداران.1365/2/12 ،
 .2ســند شــماره  13635مركز مطالعــات و تحقيقات جنگ:
دســتورالعمل فرماندهي نيروي زميني ســپاه پاســداران
انقالب اسالمي.1365/2/12 ،
 .3خبرگــزاري جمهــوري اســامي ،نشــريه گزارشهاي
ويــژه ،شــماره  ،1365/2/13 ،44صــص  1و  ،2راديو
صوتالجماهير.1365/2/12 ،
 .4سند شماره /654گ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :گزارش
تك عراق در منطقه پيچانگيزه و شرهاني ،علی مژدهی.
 .5ســند شــماره  332345مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
مركز بازجويي اســير عراقــي قــرارگاه خاتماالنبيا(ص)،
 ،1365/2/13ص.1
 .6سند شماره /25772پن مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
جلسه تشريح و بررسي عملیات عراق در منطقه پيچانگيزه
و شرهاني( ،قرارگاه نيروي زميني سپاه ،1365/2/12 ،نوار
شماره  ،)19768مهدي انصاري ،ص.12
 .7همــان ،صص  12و 13؛ و  -ســند شــماره /654گ مركز
مطالعات و تحقيقات جنگ ،پیشین ،ص.5
 .8ســند شماره  143859مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
شهرباني جمهوري اســامي (اداره اطالعات) به وزارت
کشور.1365/2/12 ،
 .9ســند شــماره  359514مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از فرماندهي ســپاه اشــنويه به فرماندهی قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع).1365/2/12 ،
 .10سند شماره  185460مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
سپاه ناحيه 2مريوان به قرارگاه مقدم رمضان.1365/2/12 ،
 .11سند شــماره  134380مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از فرماندهــي قرارگاه حمزه سيدالشــهدا(ع) به فرماندهی
قرارگاه نجف اشرف.1365/2/12 ،
 .12ســند شــماره /1215د مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
دفترچه ثبت جنگ راوي قــرارگاه نيروي زميني ،مهدي
انصاري 1365/2/5 ،تا  ،1365/2/12ص.144
 .13خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشريه گزارشهاي ويژه،
شماره  ،1365/2/13 ،44ص ،3بغداد  -خبرگزاري فرانسه،
.1365/2/12
 .14روزنامه ابرار ،1365/2/13 ،ص.2
 .15واحد مركزي خبر صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران،
بولتن راديوهــاي بيگانه ،1365/2/13 ،ص ،5راديو بغداد،
.1365/2/12
 .16واحد مركزي خبر صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران،
بولتــن راديوهاي بيگانــه ،1365/2/12 ،صص  11و ،12
راديو مونت كارلو و راديو بيبيسي.
 .17روزنامه جمهوري اسالمي .1365/2/14 ،ص.2

 .18سند شــماره  403975مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
گزارش عملكرد ماهيانه واحد عمليات ســپاه پاســداران
بوكان به ســتاد قــرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) (طرح و
عملیات).1365/2/30 ،
 .19سند شماره  359523مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهدا(ع) ژاندارمري جمهوري
اســامي (ركن )3به فرماندهی ژاجــا (رکن 3عملیات)،
.1365/2/13
 .20همان.
 .21سند شــماره  314230مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از شهرباني كردستان به استاندار کردستان.1365/2/12 ،
 .22سند شماره  433383مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
فرمانده ســپاه ناحیه كردستان به فرماندهی قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع).1365/2/13 ،
 .23سند شماره  182428مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي (فرمانده اطالعات)
به وزارت اطالعات.1365/2/28 ،
 .24سند شــماره  433387مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از سپاه پاسداران انقالب اسالمي مهاباد به سپاه پاسداران
انقالب اســامی بوکان و میانــدوآب (واحد اطالعات)،
.1365/2/13
 .25ســند شماره  13650مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
دبير شــوراي امنيت كشــور به ریاست شورایعالی دفاع
(آیتاهلل خامنهای).1365/2/12 ،
 .26سند شــماره  433391مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از ســپاه مهاباد (واحد اطالعات) به سپاه سردشت (واحد
اطالعات).1365/2/13 ،
 .27سند شــماره  314235مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از شهرباني كردستان به استاندار کردستان.1365/2/15 ،
 .28سند شــماره  182399مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از نماينده كمبا( 11شوكت بارزاني) به فرماندهي گردان1
تيپ 3نوهد.1365/2/12 ،
 .29سند شماره  181559مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
نماينده كمبا 11در اشنويه به گردان نوهد1365/2/12 ،؛ و
 سند شماره  182398مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:از فرماندهي گردان 1تيپ 3نوهد به فرماندهی لشــکر،23
.1365/2/12
 .30خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشريه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/2/13 ،44ص ،22تهــران  -خبرگزاري
جمهوري اسالمي.1365/2/12 ،
 .31سند شــماره  172516مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از قــرارگاه رمضان بــه خبرگزاری جمهوری اســامی،
.1365/2/30
 .32روزنامه رسالت ،1365/2/13 ،ص.8
 .33روزنامه جمهوري اسالمي ،1365/2/13 ،ص .7
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 .34روزنامه ابرار ،1365/2/14 ،ص.3
 .35روزنامه جمهوري اسالمي ،1365/2/13 ،ص.2
 .36واحد مركزي خبر صداوســيماي جمهوري اسالمي ايران،
بولتن راديوهاي بيگانه ،1365/2/12 ،ص ،9راديو بيبيسي.
 .37همان ،ص ،10راديو امريكا.
 .38همان ،ص ،11راديو كلن.
 .39روزنامه جمهوري اسالمي ،1365/2/13 ،ص .11
 .40همان ،ص18؛ و  -روزنامه رسالت ،1365/2/13 ،ص.4
 .41واحد مركزي خبر صداوسيماي جمهوري اسالمي ،بولتن
راديوهــاي بيگانه ،1365/2/13 ،ص ،9راديو بيبيســي،
.1365/2/12
 .42خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشريه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/2/13 ،44ص ،20تهــران  -خبرگزاري
جمهوري اســامي1365/2/12 ،؛ و  -واحد مركزي خبر
صداوســيماي جمهوري اسالمي ،بولتن راديوهاي بيگانه،
 ،1365/2/12ص.7

کتاب چهلودوم ،جلد1

 .43سند شــماره  212436مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
نشریه گزارش مســتقيم ،وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ،1365/2/15 ،ص.11
 .44روزنامه كيهان ،1365/2/13 ،ص.20
 .45خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشريه گزارشهاي ويژه،
شماره  ،1365/2/13 ،44صص  ،16 - 18راديو امريكا به
نقل از واشنگتن تایمز.1365/2/12 ،
 .46همان ،صص  15و  ،16راديو بيبيسي.1365/2/12 ،
 .47اداره كل مطبوعات و رسانههای خارجي وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمي ،نشریه بررسي مطبوعات جهان ،شماره
 ،1365/3/12 ،1124صص  9و  ،10نشریه لوموند (چاپ
فرانسه) 2 ،مه .)1365/2/12( 1986
 .48خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشريه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/2/13 ،44صص  ،16 - 18راديو امريكا،
.1365/2/12

