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درحاليكه بخشــي از نيروهاي چند يگان ســپاه پاســداران براي مقابله با هجوم ارتش عراق و
بازپسگيري بخش اشــغالي ،به منطقه مأموريت لشــكر 16ارتش در پيچانگيزه اعزام شــدهاند،
عراقيها ميكوشــند با اجراي آتش شــديد و تظاهر به تك ،از تمركز و آمادگي اين نيروها براي
اجراي پاتك جلوگيري كنند .باتوجهبه تمهيدات دشــمن و كمبود نيروي رزمي اجراي عمليات
نيروهاي خودي براي بازپسگيري منطقه مذكور در شب جاري ،به تعويق افتاد.
به گزارش واحد اطالعات نيروي زميني سپاه پاسداران ،ارتش عراق در ساعت  6صبح امروز،
آتش تهيه ســنگيني روي واحدهاي لشــكر 17عليبنابيطالب(ع) سپاه در منطقه پيچانگيزه ،اجرا
كــرد .واحدهاي زرهي و مكانيزه عراقي نيــز چندينبار در اين منطقه ،تظاهر به تك كردند كه با
1
اجراي متقابل تك نيروهاي خودي ،خنثي شد.
از سوي ديگر ،پس از هجوم ارتش عراق به منطقه پدافندي لشكر 16ارتش در منطقه پيچانگيزه
كه با تالش نيروهاي تيپ 10سيدالشهدا(ع) و لشكر 17عليبنابيطالب(ع) متوقف شد ،سپاه پاسداران
با هدف تســريع در بازپسگيري منطقه اشغالي ،قبل از تثبيت قواي اشغالگر ،چند يگان ديگر خود
را به اين منطقه اعزام كرد .برايناساس ،لشكر 7وليعصر(عج) ،تيپ 19فجر و تيپ 18الغدير هريك 
با  2گردان نيروي پياده و لشــكر 27حضرت رســول(ص) با يك گردان زرهي عازم منطقه پيچانگيزه
شــدند *.همچنين در جلسهاي فرمانده كل ســپاه از فرمانده نيروي زميني ارتش خواست كه براي
اين عمليات ،دو قرارگاه كربالي 1و كربالي 2تحتامر فرماندهان تيپ 10سيدالشهدا(ع) و لشكر17
2
عليبنابيطالب(ع) تشكيل شود و همه نيروها زيرنظر اين دو قرارگاه قراربگيرند.
عمليات آزادسازي منطقه پيچانگيزه ،با بهكارگيري نيروهاي مذكور طرحريزي و مقرر شد ساعت ،23
تحت امر دو قرارگاه كربالي 1و كربالي 2به اجرا درآيد ،اما بروز مشــكالتي اجراي عمليات امشب را
* این یگانها در مناطق مهم فاو و هورالهویزه نیز مأموریت دفاعی داشتند.
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منتفي كرد؛ ازجمله فرمانده يكي از گردانهاي تيپ 18الغدير (متشکل از نيروهاي اداري و پليس قضايي)
لحظاتي قبل از اجراي عمليات اعالم كرد كه نيروهايش بهدليل خستگي ناشياز حضور در پدافند
و كاهش توان و روحيه ،آمادگي شركت در عمليات را ندارند .لشكر 7وليعصر(عج) نيز اعالم كرد
*3
هر گردانش فقط دو گروهان دارد ،ازاينرو قادر به اجراي مأموريت واگذارشده نيست.
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جانشين فرماندهي نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ،عمليات رزمندگان را در منطقه عمومي
فكه ،رضايتبخش و نتيجه آن را تحميل ضربات سنگين به نيروهاي مهاجم عراقي توصيف كرد.
با گذشــت يــازده روز از تهاجم نيروهاي عراقي به مواضع پدافندي لشــكر 16زرهي ارتش
در منطقه فكه ،و عمليات متقابل يگانهايي از نيروي زميني ســپاه پاســداران براي بازپسگيري
مناطقي كه به اشــغال دشمن درآمده بود ،ســرهنگ جمالي در گفتوگو با خبرنگاران به تشريح
كلياتي از عمليات و نتايج آن پرداخت **.وي گفت« :رژيم بعثي صهيونيستي عراق بهمنظور ايجاد
* علی عبداللهی مسئول طرح و عملیات نیروی زمینی سپاه ،كه ازطرف فرماندهی این نیرو به منطقه پیچانگیزه اعزام شده
است ،صبح امروز ،در گزارشی از اوضاع این منطقه به فرماندهی كل و فرماندهی نیروی زمینی سپاه گفت« :اآلن  2گردان
از لشكر 17علیبنابیطالب(ع) و یك گردان از تیپ الغدیر در خط مستقرند .تیپ 10سیدالشهدا(ع) هم همه نیروی خود
را در منطقه تیپ 3لشكر 16ارتش خرج كرده و اگر بخواهد نیرویی برای عملیات از آنجا آزاد كند ،احتمال شكستهشدن
خط زیاد است ».وی افزود :این منطقه دو نقطه سركوب دارد كه در اشغال دشمن است و محور اصلی حملهاش هم شیار
بجلیه است .علی عبداللهی ازجمله مشكالت یگانهای اعزامی به منطقه پیچانگیزه را مسئله پشتیبانی و تدارك آب و غذا
و مهمات آنها اعالم كرد و وجود  6یگان كه هریك فقط یكی دو گردان نیرو دارند و دارای فرماندهی مستقل هستند را
معضلی برای اجرای عملیات آزادسازی ذكر كرد[ .سند شماره /1216د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :دفترچه ثبت
جنگ راوی قرارگاه نیروی زمینی سپاه ،مهدی انصاری 1365/2/12 ،تا  ،1365/2/22صص]125 - 126
گفتنی است مسئول طرح و عملیات نیروی زمینی سپاه در اولین دقایق بامداد  ،1365/2/22در تماسی با فرمانده این نیرو،
وضعیت را به اطالع وی رساند و به دنبال آن علی شمخانی دستور تعویق اجرای عملیات را صادر كرد[ .سند شماره
/654گ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :گزارش تك عراق به فكه؛ پيچانگيزه و شرهاني ،علي مژدهي ،ص13؛ و  -سند
شماره / 1216د مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ،پيشين ،ص]152
** برای اطالع از جزئیات بیشتر عملیاتهای یادشده به گزارشهای مندرج در روزهاي  1365/2/10و  ،1365/2/13رجوع
كنيد .شایان ذكر است در عملیات بازپسگیری منطقه فكه ،یگانهای پدافندي ارتش باتوجهبه آسیب جدی كه بههنگام حمله
عراق ،متحمل شده بودند درواقع فاقد كارایی عملیاتی بوده و نقشي در بازپسگیری این منطقه نداشتند ،ولی این مصاحبه بنا
به توصیه محسن رضایی فرمانده كل سپاه ،انجام شد .مهدی انصاری راوی مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه در قرارگاه
نیروی زمینی سپاه ،در یادداشتهای روزانه خود دراینباره نوشته است« :برادر محسن[رضایی] طی تلفنی به سرهنگ جمالی
گفت كه از رادیو و تلویزیون میآیند ،شما درمورد عملیاتی كه در فكه  -شرهانی انجام شده ،مصاحبه كنید .سرهنگ جمالی
ظاهرا ً از این كار ابا داشت .برادر محسن به وی گفت كه الزم است این كار انجام شود چون مدتی است اطالعیه داده میشود
و بهصورت عادی درآمده و تبلیغات ضعیف است .من به آقای هاشمی گفتهام ،آقای هاشمی هم روی این مسئله تأكید داشت
كه فرماندهان مصاحبه كرده و كارهای تبلیغی كنند[ ».همان ،صص 125 ،118و ]126
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روحيه كاذب در بين قواي شكســتخورده خود و جهت
خوشــايند حاميان مرتجع عراق ،با بهكارگيري نيروهايي از
لشــكر ،20تيپهاي  44 ،805 ،435پياده ،تيپ 60مختلط،
تيپ كماندويي حطين ،تيپ 1گارد جمهوري و لشــكر10
ارتــش عراق در ايــن منطقه [فكه] وارد عمل شــد ،غافل
از آنكه با اقدامات هماهنگ دالوران لشــكر اســام اعم از
ايثارگران ارتش جمهوري اســامي ايران و سپاه پاسداران
انقالب اسالمي مواجه ميشود و با تحمل خسارات سنگين،
مذبوحانه اقــدام به فرار از منطقه و عقبنشــيني ميكند».
سرهنگ جمالي با اشــاره به نتايج اين عمليات افزود« :در
تك مذبوحانه دشــمن در اين منطقه ،خسارات فراواني به
نيروهاي عراقي وارد شد و [رزمندگان] بيش از سههزار تن
از نيروهاي دشــمن را از رده خارج و شماري از آنها را به
4
اسارت خود درآوردند».
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انهدام يك پل جديد دشــمن در منطقه يبيس ،اجراي آتش مؤثر روي مواضع آنان در قلعهديزه،
دفع پاتك قواي عراقي در اشــنويه و واردشدن خسارت به تأسيسات برق در منطقه ابوالخصيب
از مهمترين اخبار امروز است.
ســتاد مشــترك ارتش در اطالعيه نظامي  2467اعالم كرد كه نيروهاي گشتي خودي در منطقه
عملياتي يبيس در شــمالغربي فكه ،با اجراي مأموريتي موفقيتآميز يك پل دشمن را كه بهتازگي
ساخته شده بود ،تخريب كرده و سالم به پايگاههاي خود بازگشتند .در جبهه شمالغرب ،در شمال
منطقه عملياتي قلعهديزه* نيز براثر اجراي آتش نيروهاي خودي بر روي يك واحد پياده عراقي كه
5
درحال تحكيم و ترميم مواضع بودند ،نيروهاي دشمن با تحمل تلفاتي مجبور به عقبنشيني شدند.
اين ستاد همچنين با تأييد خبر حمالت عراقيها در جبهه شمالي خاطرنشان كرد كه در ساعت 7
صبح ،مزدوران بعثي با بهرهگيري از بالگرد توپدار و نفربر و با استفاده از آتش توپخانه و پشتيباني
6
هوايي در منطقه عملياتي اشنويه و لوالن اقدام به تك كردند كه با مقاومت رزمندگان روبهرو شدند.
واحد اطالعات ســتاد مذكور نيز در گزارشــي اعالم كرد كه براثر آتــش توپخانه ايران ،برق
7
بيمارستان جمهوري ،مركز فرماندهي و سازمان آب در شهر ابوالخصيب (عراق) قطع شده است.
* در برخی اسناد قلعهدزه نوشته شده است .این منطقه در ارتفاعات مرزی بین دو استان دربندیخان و سلیمانیه عراق
قرار دارد.
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فرمانده نيروي زميني سپاه با استقبال از طرح پيشنهادي فرمانده قرارگاه نوح درخصوص عمليات
در جاده فاو  -امالقصر بهمنظور مســدودكردن خور عبداهلل ،بــر ضرورت اجراي عمليات روي
اسكلههاي البكر و العميه تأكيد كرد.
(ع)
در نامــه روز  1365/2/18فرمانــده قــرارگاه نوح به
فرماندهــي قــرارگاه خاتماالنبيا(ص) با ذكــر داليلي امكان
نگهــداري اســكلههاي البكــر و العميه عراق در شــمال
خليجفارس پس از تصرف ،بســيار ضعيف اعالم و پيشنهاد
شده بود بهجاي آن در منطقه فاو ،قسمتي از جاده فاو  -امالقصر،
تصرف شود تا با دستيابي به عرض كوچكي از خور عبداهلل
بتوان اين آبراه را با آتش مستقيم ،بهروي شناورهاي عراقي
مســدود كرد .علي شــمخاني فرمانده نيروي زميني سپاه،
امروز در پاسخ به اين نامه ضمن استقبال از طرح پيشنهادي
فرمانده قرارگاه نــوح(ع) ،بر ضرورت هر دو عمليات تأكيد
علی شمخانی فرمانده نیروی زمینی
كرد .در بخشــي از پاسخ علي شمخاني آمده است :بندهاي
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
*
 8تــا  11را با پيگيري و راســخكردن اراده ،حل كنید .اين
مشــكالت بيش از آنكه مشكالت واقعي باشند ،مشكالت رواني هســتند كه با تصميم و اراده،
قابلحل اســت .در خاتمه پيشــروي يگانها در جاده امالقصر  -فاو ،پيشــنهاد مقبولي است و
باتوجهبه استعداد مناسبي كه يگانها دارند ،با عمليات در اسكلهها قابلجمع است .ضروري است
8
اين امر را نيز در دستور كار خود قرار داده و طرح الزم را تهيه كنيد.
262

علي شــمخاني فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران ،ضمن تأكيد بر بهكارگيري نيروهاي اعزامي
در واحدهاي رزمي ،ضرورت تحكيم پدافند در منطقه فاو و آمادگي براي اجراي عمليات محدود
عليه دشمن را يادآور شد.
در جلسه امروز فرمانده نيروي زميني سپاه با چند تن از فرماندهان و مسئوالن قرارگاه نيروي
زميني ســپاه و يگانهاي رزمي كه در محل اين قرارگاه برگزار شــد **،علي شمخاني با تصريح
اينكه نيروهاي اعزامي داوطلب مردمي بايد بيشــتر در گردانها و واحدهاي رزمي به كار گرفته
شوند تا در واحدهاي ستادي و پشتيباني ،درباره اهميت حفظ و تحكيم مواضع پدافندي در منطقه
* به روزشمار  1365/2/18رجوع کنید.
** این جلسه با حضور علی شمخانی ،رحیم صفوی ،مهدی مبلغ ،عزیز جعفری ،احمد غالمپور ،حسن شفیعزاده ،زهدی 
و وفایی برگزار شد.
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فاو گفت« :هنوز پدافند از منطقه عملياتي والفجر 8در فاو ،بااهميتترين مكان اســت و بايد كليه
امكانات دراختيار [يگانهاي مســتقر در آن منطقه] قرارگيرد تازمانيكه يگانهاي آن از امكانات
موردنياز خودكفا شــوند[ .امروز] وضع لشكر امام حسين(ع) با تواني كه آنجا گذاشته نگرانكننده
است .بايد يك فكري شود[ .بايد] يك گرداني در اهواز داشته باشيم كه اگر خدايناكرده حملهاي
[ازسوي عراقيها] صورت گرفت بتواند اين گردان را به كار بگيرد ... .امكانات مهندسي را آقاي
ســبزواري برود پيگيري كند هر آنچه در منطقه بيكار اســت دراختيار غالمپور [فرمانده قرارگاه
كربال] بگذارد تا خط دوم را در منطقه والفجر 8بســازد .ما اآلن خط دوم نداريم .آقاي غالمپور با
هماهنگي آقاي مرتضي صفار [جانشين قرارگاه نوح] خط دوم را در كل منطقه والفجر 8بسازند».
علي شــمخاني در ادامه ضمن تأیيد ضرورت آمادگي بيشتر فرماندهان براي اجراي عمليات
آفندي افزود« :ما بايد خودمان را آماده آفند كنيم .طرحهاي [عملياتي] به قرارگاه كربال و قرارگاه
نوح داده شد ،اين را سريعتر پيگيري كنيد .يك طرحهايي هم به قرارگاه نجف سپرده شده است.
يكي دو يگان هســت ،ما جنوب را برخواهيم داشت تا يگانهايي را كه حتي خط پدافندي دارند
به [جبهههاي] غرب ببريم و در دو نقطه مهم ،دوتا عمليات انجام دهيم كه انشاءاهلل عراق را يك 
مقدار ميخكوبش كنيم ... .حاال دشمن بيش از اينكه دارد حمله ميكند ،جنگ رواني وسيعي عليه
ما راه انداخته و ما دقيق ًا مطلع نيســتيم كه دشمن ميخواهد چه كار كند مگر اينكه اطالعاتمان را
قوي كنيم».
رحيم صفوي جانشــين فرمانده نيروي زميني نيز در ادامه ،رشــد و توسعه متناسب در يگانها را
موردتوجــه قرار داد و خطاب به فرماندهان يگانهاي رزمي اظهار کرد كه توان رزمي بايد متناســب
رشد كند؛ يعني عالوهبر گردانهاي پياده مهندسي ،مخابرات و توپخانه نيز بايد رشد هماهنگ داشته
باشند .درواقع بايد مغزتان رشد كند و مغز شما كادرهاي كيفي هستند كه انتخاب و به كار ميگيريد.
هرچه ميتوانيد از اين دانشجوها كه براساس طرح ششماهه به جبهه ميآيند ،استفاده كنيد .بعضي از
لشكرهاي ما مثل لشكر امام حسين(ع) و لشكر عليبنابيطالب(ع) خيلي آسيب ديدهاند .همين چند روز
پيش دشمن پادگان لشكر عليبنابيطالب(ع) را بمباران كرد و  21نفر شهيد شدند .بنابراين عقبههاي 
خود را از منطقه اهواز كه براي دشمن شناختهشده است ،جابهجا كنيد و عقبتر ببريد .به حول و قوه
9
الهي بتوانيم براي عمليات گسترده آينده ،حداقل توانمان را به  1/5برابر عمليات گذشته افزايش دهيم.
263

تعداد  7تن از نيروهاي لشكر 7وليعصر(ع) در حوالي سكوي العميه عراق ،به اسارت قواي دشمن
درآمدند.
معاونت عمليات ستاد مشترك ارتش در گزارشي به مركز فرماندهي سپاه پاسداران اعالم كرد:
«برابر اطالع واصله يك فروند قايق متعلق به لشكر 7وليعصر(ع) با  7سرنشين در ساعت 13:24
10
امروز ،در حوالي سكوي العميه به اسارت نيروهاي عراقي درآمدند».
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امــروز در منطقه عملياتي قادر و مناطق ديگري از جبهههاي شــمالغرب و جبهه مياني ازجمله
مهران فعاليت نيروهاي عراقي در قالب اقدام به تك ،عمليات گشــتي رزمي ،شناسايي ،تقويت و
جابهجايي نيرو افزايش يافت.
ارتش عراق با افزايش تحركات خود در طول دو ماه اخير ،عالوهبر اشغال بخشهايي از خاك ايران
تا حدي تمركز قواي ايران را در جبهههاي حســاس و مهم تحتتأثير قرار داده اســت .ازاينرو به
نظر ميرســد فعاليتهاي يادشده در ادامه سياست جنگي جديد ،استمرار يافته است .بهگونهاي كه
در گزارشهاي ارسالي به فرماندهي ،نشانههاي اين راهبرد مشهود است .دراينباره قرارگاه حمزه به
نقل از گزارش نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي نوشته است :مزدوران عراقي ضمن بهكارگيري
نيروهاي جاش و با پشتيباني هليكوپتر توپدار و هواپيماهاي جنگنده در منطقه عملياتي قادر ،اقدام
به تك كردند .بنا بر اين گزارش ،دو دســته از نيروهاي سپاه در منطقه گردشوان ،استقرار داشتند و
11
قواي دشمن در اين اقدام منطقه مذكور و ارتفاع چياسوركه (سروكه) را به اشغال خود درآوردند.
ناحيه 1نقده* نيز در گزارشــي ضمن اشاره به عمليات يادشده ،با هشدار درباره احتمال ادامه
عمليات و پيشروي دشمن اعالم كرد احتمال تصرف بريزين و كرگزين و كالشين ،كه تحتنفوذ
حزب دمكرات كردســتان عراق ميباشــد ،وجود دارد .در ادامه اين گزارش پيشنهاد شده است
12
بهمنظور پيشگيري از تهديد دشمن ،حتم ًا عملياتي براي تصرف ارتفاع كرگزين اجرا شود.
فرماندهي قرارگاه رمضان نيز تأخير درپيشگيري از تهديد دشمن در اين منطقه را موجب تفوق
دشمن توصيف و خاطرنشان كرد كه بهعلت پيشروي دشمن در ارتفاعات مشرف به لوالن ،نيروهاي
13
خودي پايگاه لوالن را تخليه كردهاند و خط پدافندي به ارتفاعات باالحزينه انتقال يافته است.
درهمينحال ،واحد اطالعات قرارگاه نجف 2از عمليات گشــتي رزمي و شناسايي عراق خبر
داد و گفت« :امروز ،دو گروهان از تيمهاي گشــتي رزمي عراق قصد نزديكشدن به مواضع [ما]
در منطقه عمومي مهران را داشتند .ضمن آنكه در ساعت  ،11:25با دو فروند هليكوپتر در سطح
14
پايين از پايگاههاي رزمندگان در مهران و كانيسخت بازديد كردند».
اقدام ارتش عراق به شناسايي ،جابهجايي نيرو و تقويت منطقه ،موضوع اصلي گزارش قرارگاه
رمضان بود .بنا بر گزارش اين قرارگاه ،فرمانده ســپاه يكم عراق ،معاون وي و چند تن ديگر از
فرماندهان عراقي همراه با رئيس جاشهاي كرد به نام ارشد زيباري و چند تن ديگر از مسئوالن
15
بعثي براي شناسايي و بازديد به محور مقابل دزلي در منطقه خورمال و شهر زور آمدهاند.
قرارگاه رمضان نيز از تشكيل نيرويي به نام هيز صدام خبر داد و اعالم كرد كه باپيرآغا با  700نفر و
* قرارگاه رمضان برای ورود به داخل خاك عراق و ارتباط با معارضین كرد عراقی و معارضین شیعه در جنوب ،از
شمالیترین منطقه مرزی كشور با عراق تا منطقه هورالعظیم را به سه ناحیه (قرارگاه فرعی) تقسیم كرد .ناحیه 1نقده از اشنویه
تا سردشت ،ناحیه 2از سردشت تا مریوان و ناحیه 3از مریوان تا هورالعظیم .ناحیه 1در كردستان عراق تحتنفوذ حزب
دمكرات كردستان عراق ،ناحیه 2تحتكنترل حزب اتحادیه میهنی كردستان عراق و ناحیه 3شامل شیعیان جنوب عراق بود.
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بابكر وســو با  700نفر و احمد سور با  900نفر تاكنون در آن ثبتنام و سالح دريافت کردهاند و محل
16
استقرارشان در قلعهديزه بوده كه بهتازگي در اطراف سليمانيه در مناطق كوزه و گردهمور مستقر شدهاند.
واحد اطالعات ســتاد ســپاه ناحيه كردســتان اعالم كرد 5 :تن از عوامل رژيم بعث* بهقصد
خرابكاري وارد ايران شدهاند 17.اين واحد همچنين درباره انتقال چندين حلقه الستيك به مقصد
18
تهران كه داخل آنها مواد منفجره جاسازي شده است هشدار داد.
در منطقــه آگواتان ،براثر اجــراي آتش ادوات (خمپاره120ميليمتري) دشــمن ،يك رزمنده
خودي شــهيد شد و  2نفر مجروح شــدند 19.از سويي ،فرماندار شهرســتان بانه در گزارش به
استانداري كردستان هشدار داد كه عراق با  6هزار سرباز و تعداد زيادي پيشمرگ از واحد فرسان
20
و فوجخفيفه وارد چوارتا شده و درپي تدارك براي حمله به سوركوه است.
265

پس از عمليات والفجر 8و تصرف منطقه فاو ،تحرك و كارايي نيروي دريايي ارتش عراق بسيار
كاهش يافت ،اما فرماندهان اين نيرو در تالش هســتند تا با اســتفاده از آبراه خور عبداهلل حضور
خود را بهويژه با هدف پشتيباني از نيروهاي نظامي مستقر روي دو اسكله العميه و البكر در شمال
خليجفارس و تهديد نيروهاي ايراني محفوظ نگه دارند.
علي فدوي معاونت اطالعات نيروي دريايي ســپاه پاسداران ،در گزارشي فعاليتها و اقدامات
نيروي دريايي عراق را از تاریخ  1364/12/18تا  ،1365/2/21چنين جمعبندي كرده است :فعاليت
نيروي دريايي عراق بعد از عمليات والفجر 8كماكان ادامه داشته و دشمن مأموريتهاي محولشده
را تا حدودي انجام داده و اجراي آتش مختصر نيروهاي خودي روي مسير عراقيها تأثير كمي بر
كار آنها داشته است .بهطور خالصه فعاليتهاي دريايي دشمن در اين دوره چنين بوده است:
 .1حركت از امالقصر ،عبور از خور عبداهلل و رسيدن به سكوهاي البكر و العميه بهمنظور پشتيباني
آنها ،رســاندن تداركات الزم ،تجهيزات و تعويض نيروهاي مســتقر بر ســكوها با استفاده از
ناوچههاي جنگي و هاوركرافت كه هر  5الي  6روز يك بار صورت ميگيرد.
 .2حركت از سكوهاي البكر و العميه ،عبور از آبراه خور عبداهلل و رفتن به امالقصر كه هر  5الي
 6روز تكرار ميشود.
 .3گشتزني ناوچهها در حوالي بويههاي  23و  21و گاهي تا بويه .19
 .4حفاظت از دهانه وربه بهوسيله يك يا  2ناوچه بهطور مداوم و مراقبت هميشگي.
 .5اجراي مأموريتهاي شناسايي و گشت بهوسيله قايق تا حوالي بويه .15
عالوهبر موارد يادشــده از بدو عمليات والفجر 8تاكنون ،شــناورهاي دشمن بهصورت فعال
در پشــتيباني نيروها چه ازنظر جابهجايي و چه ازلحاظ پشتيباني آتش شركت داشتهاند كه عمده
* اسامی عوامل نفوذی دشمن در سند آمده است  .
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فعاليت آنها بدين شرح است:
الف) تخليه ســريع نيروهاي سايت موشكي منطقه فاو و نيز رادار و موشكهاي موجود در پايگاه
بهوسيله هاوركرافت و بالگرد كه دشمن با مقاومتهاي كاذب در منطقه و مشغولكردن رزمندگان
توانســت اين كار را با استفاده از توپهاي شناور انجام دهد .ضمن آنكه از اين طريق عقبههاي
نيروهاي ايراني را در حوالي جاده فاو  -امالقصر و جاده فاو  -بصره زير آتش گرفت.
ب) تداركات بالگردها بهوسيله شناورهاي لجستيكي ازنظر سوخت ،مهمات و تغذيه.
ج) گشــت دائم بالگردهاي نيروي دريايي عراق بر آســمان آبراه خور عبداهلل و نيز هواپيماهاي
پي.سي 7و ميگ كه تاكنون تعدادي از آنها براثر آتش پدافند ساحلي سپاه سرنگون شدهاند.
د) پشــتيباني اسكلههاي البكر و العميه ،بههنگام تهاجم نيروهاي خودي بهوسيله بالگرد و شناور
ازطريق آبراه خور عبداهلل.
هـ) حمله به كاروان نيروي دريايي ســپاه بهوسيله تعداد زيادي شــناور و ناوچه موشكانداز و
هاوركرافت كه به لطف خداوند عقيم ماند .در اين حمله يك فروند شــناور دشمن براثر آتش
پدافند ســاحلي نيروي دريايي سپاه منهدم شد كه سرنشينان آن بهوسيله هاوركرافت به جزيره
بوبيان انتقال يافتند.
و) حملــه به قايقهاي خودي در آبراه خور عبداهلل و دهانه اروندرود ،هنگام گشــت بهوســيله
بالگردها و هواپيماهاي مختلف.
ز) شناسايي ساحل خور عبداهلل با استفاده از هواپيماهاي پي.سي 7و بالگردهاي شناسايي.
ح) بمباران مواضع خودي با اســتفاده از هواپيماهاي بمبافكــن و ازطريق آبراه خور عبداهلل و
فضاي كشور كويت.
ط) اعزام غواص به منطقه اروند و خور عبداهلل براي انهدام پلهاي خودي بر روي اروندرود كه
21
منجر به اسارت چند تن از آنان شده است.
266

ارتش عراق در گزارشي از اقدامات امروز خود در مناطق شمالغرب فكه و شرق دجله ،ادعا كرد
كه تلفات و خسارات سنگيني به نيروهاي ايران وارد كرده است.
براساس اطالعيه نظامي (شــماره  )2222ارتش عراق ،نيروهاي سپاه پنجم عراق در عملياتي
كه در ساعت  20شب گذشــته ،با هدف پاكسازي تعدادي از مواضع و ارتفاعات جبهه شمالي
آغاز شد ،با پشتيباني نيروي هوايي ،هوانيروز و توپخانه توانستند تا ساعت  8:15صبح امروز ،مناطق
حياتي تروكه با ارتفاع  2527و سه ارتفاع  2014 ،2114و  1998آن و مانع گوشوان و ارتفاع 2198
را پاكســازي كنند و تلفات و خسارات ســنگيني را بر نيروها و تجهيزات ايران وارد آورند .در
قسمت ديگري از اين اطالعيه آمده است كه در بخش عملياتي شرق ميسان (فكه و شمال آن) دو
گردان از نيروهاي ايراني كه قصد نزديكشدن به مواضع جديد نيروهاي سپاه چهارم را داشتند با
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مقابله نيروهاي ارتش عراق مواجه شده و بخشي از تجهيزات و قواي آنها منهدم گشت .همچنين
از  2بالگرد ايراني كه قصد داشتند به مواضع عراق نزديك شوند ،يك فروند آن هدف قرار گرفت
و سرنگون شد.
اطالعيه مذكور همچنين افزوده اســت :نيروهاي ســپاه ششــم عراق در منطقه شرق دجله با
اجراي عملياتي عليه مراكز تجمع نيروهاي ايران  12نفر را كشــته ،تعدادي را مجروح و  2قايق
22
را منهدم كردند.
از سويي ،راديو صوتالجماهير بغداد به نقل از سخنگوي نظامي عراق دراينباره گفت« :نيروهاي
دشــمن در ســاعت  6:45صبح روز  ،]1365/2/21[ 1986/5/11قصد انجــام حمله ،با نيرويي به
استعداد  3گردان با پشتيباني تانکها عليه مواضع واحدهاي ما در سپاه قهرمان چهارم را داشت که
نيروهاي ارتش اعم از فرماندهان و افســران و درجهداران که در کمين آنها بودند ،حمله دشمن را
23
بهطور کامل دفع و تمام نيروهاي شرکتکننده در حمله را نابود و ناچار به فرار کردند».
267

جنگندههاي عراقي امروز ،تأسيســات نفتي مارون ،2ميدان نفتي آغاجاري در جنوب كشــور و
منطقه لوالن و كالشين در شمالغرب كشور را بمباران كردند كه تلفات و خساراتي درپي داشت.
همچنين هواپيماهاي دشمن به حريم هوايي چند شهر در استان كردستان تجاوز كردند.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي ،دو فروند هواپيماي عراقي ساعت  ،14:15تأسيسات
نفتي مارون 2واقع در  25كيلومتري غرب اميديه را بمباران كردند كه درنتيجه لوله  16اينچي گاز
24
و ايستگاه تقويت گاز پروژه ايران  -ژاپن صدمه ديد و  2نظامي و  12غيرنظامي مجروح شدند.
اين خبرگزاري در گزارشــي از اهواز نيز خاطرنشــان كرد كه در جريان حمله هوايي امروز ،به
كمپرســور شماره 2گاز ميدان نفتي آغاجاري واقع در  2كيلومتري غرب آغاجاري 4 ،تن مجروح
25
شدند و به واحد مذكور به ميزان  60درصد خسارت وارد شد.
روزنامه القادســيه ارگان ارتش عراق نوشت« :عراق بايســتي اهداف اقتصادي ايران را نابود
نمايــد* و تهران را مجبور به توقف جنگ كند ».اين روزنامه همچنين خواســتار اشــغال تمامي
26
نواحي مهم و راهبردي ايران شد.
(ع)
به گزارش قرارگاه حمزه سيدالشــهدا  ،هواپيماهاي دشــمن بعثي بــر روي مناطق عملياتي
پيرانشهر ،پسوه ،جلديان ،اشنويه ،لوالن و كالشين  9نوبت پرواز عملياتي داشتهاند كه در  2نوبت
27
آن تعداد زيادي از هواپيماهاي دشمن مناطق لوالن و كالشين را بهشدت بمباران كردند.
همچنين خبرگزاري جمهوري اسالمي در سنندج ،اعالم كرد كه هواپيماهاي متجاوز عراقي در
* فرماندهی كل نیروهای مسلح عراق در بیانیه نظامی شماره  2222به بمباران امروز این تأسیسات نفتی اشاره كرده
است[ .خبرگزاري جمهوري اسالمي ،نشريه گزارشهاي ویژه ،شماره ،1365/2/22 ،53ص ،1رادیو صوتالجماهیر،
]1365/2/21
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ساعت  8:50امروز ،به حريم هوايي شهرهاي بانه و سقز تجاوز كرده و ديوار صوتي را بر فراز اين
شهرها شكستند 28.عالوهبراين از ساعت  12الي  ،13:45تعداد  9فروند بالگرد در  4نوبت ازسمت
ميمك بهطرف كانيشيخ و مندلي درحال پرواز مشاهده شدند .افزايش فعاليتهاي هوايي دشمن
29
در منطقه عمومي مندلي ،ميتواند نشانهاي از فعاليتهاي عمده دشمن در اين منطقه باشد.
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در تازهترين عمليات نيروهاي انقالبي عراق عليه چند پايگاه رژيم بعث ،تلفات و خســاراتي به
نظاميان عراقي وارد شــد .براثر گلولهباران پايگاه ســازمان مجاهدين خلق (منافقين) در عراق و
حمله به خودروي اين ســازمان تلفات و خساراتي به آنها وارد آمد .از سوي ديگر نهضت اتحاد
اسالمي كردستان عراق ،علما را به جهاد عليه حكومت صدام فراخواند.
خبرگزاري جمهوري اسالمي به نقل از منابع داخل عراق گزارش داد كه  2پايگاه حكومت عراق
در عماديه ،هدف حمالت انقالبيون مسلمان كرد قرار گرفت و منهدم شد .يك خودروي ايفاي ارتش
عراق نيز در جاده دشت حيرانه به كمين انقالبيون مسلمان افتاد و با سرنشينانش منهدم شد .همچنين
در روزهاي اخير ،يك پاسگاه پليس در شهر اربيل ،يك خودروي سازمان امنيت شهر شقالوه ،اردوگاه
نظامي ديركوك و چند تن از نيروهاي امنيتي عراق در دهوك با نارنجك دســتي انقالبيون مسلمان،
30
هدف قرار گرفتند كه  4تن از عوامل رژيم عراق كشته شدند و خساراتي به مراكز مذكور وارد شد.
گزارش قرارگاه رمضان نيز حاكي اســت :براثر آتش توپهاي ايران بر روي پايگاه ســازمان
مجاهدين خلق (منافقين) در منطقه ســازان و اصابت يك گلوله به خودروي گشتي اين سازمان،
31
يك تن كشته شد و  6تن مجروح شدند.
همچنين درپي بروز اختالف ميان ســازمان مجاهدين خلــق (منافقين) با جالل طالباني رهبر
اتحاديه ميهني كردستان عراق ،نيروهاي طالباني به يك خودروي منافقين حمله كردند كه در اين
32
حمله يك نفر كشته شد و  3نفر به اسارت طالبانيها درآمدند كه چندي بعد آزاد شدند.
از سوي ديگر ،نهضت اتحاد اسالمي كردستان عراق با صدور بيانيهاي ضمن اشاره به جنايات
حكومت عراق ،از مردم مسلمان عراق بهويژه روحانيون مبارز دعوت كرد كه به صفوف انقالبيون
33
مسلمان كرد بپيوندند و حزب بعث را سرنگون كنند.
269

امــروز ،گروههاي متعددي از نيروهاي رزمي و تخصصــي داوطلب و كاروان كمكهاي اهدايي
مردم عازم جبههها و مناطق جنگي شــدند .حجتاالســام هاشمي رفســنجاني نماينده امام در
شــوراي عالي دفاع ،همكاري دانشــجويان و رزمندگان در جبههها را جهشــي بزرگ در جنگ
برشــمرد .معاون پژوهشــي وزارت آموزشوپرورش نيز از اضافهشدن دروس آموزش نظامي به
برنامه درسي دانشآموزان از سال آينده ،خبر داد.
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امروز ،يك اكيپ مهندســي رزمي از نيروهاي داوطلب مردمي و جهاد سازندگي استان بوشهر شامل
راننده لودر ،بولدوزر ،گريدر ،پلساز ،جوشكار ،بنا ،قايقران ،نجار ،تعميركار ماشينآالت سبك و سنگين
و نيروهاي انتظامي و امدادي از شهرهاي اهرم ،خورموج ،برازجان ،دير و كنگان با تالش ستاد پشتيباني
جنگ جهاد سازندگي اين استان عازم جبههها شدند .از اصفهان نيز اولين گروه پاسداران افتخاري همراه
جمعي از نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بيستمين گروه از نيروهاي امداد درمان اين استان و
34
همچنين يك اكيپ امدادگر جمعيت هاللاحمر شهرستان رودسر رهسپار جبههها شدند.
نيروهاي داوطلب از شــهركرد نيز بهمنظور شتاببخشيدن به فعاليتهاي جهاد سازندگي در
ميدانهاي نبرد عازم جبههها شــدند .يك عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي گفت« :با تشكيل
گردانهاي مهندسي رزمي ،هر عضو از نهاد جهاد سازندگي دو شغله خواهد شد ،يكي سازندگي
35
و ارائه خدمات به مجروحين و ديگري شركت در گردانهاي مهندسي رزمي».
از ســوي ديگر ،كاركنان بنياد مسكن اســتان تهران اعالم آمادگي كردند كه تا پايان جنگ تحميلي
هر ماه يك روز حقوق خود را براي كمك به رزمندگان اختصاص دهند 36.پرســنل ژاندارمري استان
37
بوشــهر نيز يك روز حقوق و مقدار معتنابهي اجناس موردنيــاز رزمندگان و  27500ريال وجه نقد
و فرهنگيــان و دانشآموزان باختران نيز مبلغ  13,059,690ريال وجه نقد براي كمك به جبههها اهدا
كردند .روابطعمومي اســتانداري كردستان نيز اعالم كرد :در سال گذشته ،مبلغ  112ميليون ريال وجه
نقد بههمت كاركنان ادارات استان كردستان به جبههها اهدا شد و  579نفر از كاركنان اين استان و 351
دستگاه خودرو و ماشينآالت سنگين براي كمك به امور مهندسي و پشتيباني جنگ عازم جبهه شدهاند.
38
 300نفر از كارمندان شركت دخانيات نيز  135هزار سيسي خون براي مداواي رزمندگان اهدا کردند.
به نوشته روزنامه كيهان بنياد مستضعفان با خريد  16دستگاه اتوبوس و مينيبوس ،خط ويژه صلواتي
39
در جبهههاي جنگ ايجاد ميكند .اين بنياد در اهواز نيز يك گردهمايي صلواتي راهاندازي كرده است.
امروز همچنين حجتاالســام هاشمي رفســنجاني در ديدار با وزير فرهنگ و آموزش عالي با
اشاره به اينكه امروزه علم در خدمت حق نيست ،اظهار كرد« :اين عيب بزرگي براي انسانهاست كه
دانشمندان برجستهاي در خدمت افكار لجنزده سياستمداران غربي و شرقي هستند ... .اين كجرويها
باعث ميشــود پديدههايي مانند اتم و ليزر در راستاي اهداف غيرانساني به كار گرفته شوند ».رئيس
مجلس شــوراي اسالمي به استقبال دانشجويان و دانشــگاهيان از اعزام به جبهه اشاره كرد و افزود:
40
«تركيب مقاومت رزمندگان و تخصص دانشگاهيان ،پديدآورنده جهش در جنگ خواهد بود».
سيداحمد زرهاني معاون پژوهشي وزارت آموزشوپرورش نيز درباره آموزش نظامي دانشآموزان
با هدف ايجاد آمادگي رزمي گفت« :از سال تحصيلي آينده تمام دانشآموزان پسر كالس دوم راهنمايي،
درســي تحتعنوان "آموزش نظامي" خواهند داشت كه از دو قسمت تئوري و عملي تشكيل شده
است و جهت اجراي اين برنامه تعداد چهارهزار نفر از ميان مربيان تربيتي ،معلمان ورزش و معلمان
عمومي در تابستان امسال آموزش الزم را ميبينند .دانشآموزان ،دروس تئوري را در مدارس و دروس
41
عملي را در پادگانها ،با نظارت واحد بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي فراميگيرند».
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وابســته نظامي سفارت يوگسالوي در ايران ،در مالقات با نماينده معاونت لجستيك نيروي هوايي
سپاه پاسداران ضمن تمجيد از شــجاعت رزمندگان ايران در جنگ با عراق ،خواستار ايجاد رابطه 
دوستانه با ايران شد .وي همچنين توليدات نظامي هوايي و پدافند هوايي يوگسالوي را تشريح كرد.
در اين ديدار كه ساعت  14روز  ،1365/2/21در محل معاونت لجستيك نيروي هوايي سپاه انجام
شد ،سرهنگ پيتر استجيك* درباره جنگ گفت« :پيروزي در جنگ از آن جمهوري اسالمي ايران و
سربازان و پاسداران و بسيجيان شجاع آن است و شما با ايمان و اراده در مقابل اسلحه و تمام دنيا و
ابرقدرتها ايستادهايد و اين باعث افتخار شماست و قلب من با شماست و من تمام تالش خود را
براي تهيه تجهيزات مورد نياز شما انجام خواهم داد .ما ميدانيم كه جمهوري اسالمي و پاسداران در
جنگ پيروز خواهند شد و دولت عراق و حكام عرب حامي عراق شكست خواهند خورد ».وي در
پاسخ به سؤال نماينده نيروي هوايي سپاه درباره سياست خارجي يوگسالوي در قبال ايران و جنگ
افزود« :اين يك موضوع حســاس اســت ،زيرا ما داراي روابط ديرينه با عراق هستيم و از  25سال
پيش ،در عراق پروژههاي عمراني و اقتصادي داشتيم .درحالحاضر نزديك به  6ميليارد دالر پروژه
اقتصادي داريم ،ولي اين رژيم مدتهاســت از دادن بدهيهاي خود طفره ميرود و اين يك نكته
منفي در روابط عراق با ماست ».وابسته نظامي يوگسالوي در ادامه به تشریح انواع توليدات نظامي
يوگســاوي ازجمله هواپيما ،بالگرد ،مهمات و پدافند ضدهوايي پرداخت .ســپس نماينده نيروي
هوايي سپاه اقالم نظامي موردنياز اين نيرو را براي بررسي و خريد به وابسته نظامي يوگسالوي اعالم
**42
كرد كه وي گفت اين موارد را به اطالع سفير و وزير دفاع يوگسالوي ميرسانم.
271

هيئت وزيران تبصره 9قانون بودجه سال  1365کل کشور مرتبط با امور نظامي را تصويب کرد.
برپايه اين مصوبه که بنا به درخواســت وزارت بازرگاني و پيشــنهاد وزارت برنامهوبودجه به
اســتناد قانون بودجه سال  ،1365در جلســه امروز ،انجام پذيرفت ،هيئت وزيران تصويب کرد:
« .1مبلغ  5ميليارد ريال از محل اعتبارات جاري عمليات فوقالعاده نظامي ازطريق وزارت ســپاه
پاسداران انقالب اسالمي بهطور عليالحساب دراختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد تا جهت تهيه
و تأمين كاالها و اجناس موردنياز نيروهاي مســلح جمهوري اســامي ايران اختصاص يابد.2 .
وزارت بازرگاني موظف است ارزش كاالها و اجناس مورد درخواست و تحويلي به وزارتهاي
دفاع و ســپاه پاسداران انقالب اســامي را به ترتيب تا ميزان  3ميليارد ريال و  2ميليارد ريال تا
43
واريز قطعي بهحساب عليالحساب پرداختي منظور و از محل اعتبار فوق برداشت نمايد».
* colonel peter stojic
** نماینده نیروی هوایی سپاه ضمن این گزارش اظهارعقیده كرده است كه باتوجهبه روابط سياسي نهچندان گرم ایران و
یوگسالوی ،مواضع مناسب و گرم این وابسته نظامی یا بهدلیل روزهای پایانی دوران خدمت او در ایران است یا ناشیاز
تغییر سیاست یوگسالوی دربرابر ایران میباشد.
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معاون سياســي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ،نتايج ديدار با مقامات مجارستان و سوئد
را مثبت برشمرد و محور مذاکرات خود با مقامات اين دو کشور را كه شامل حمله امريکا به ليبي
و لزوم رعايت قوانين بهويژه ازسوي عراق بود ،تشريح کرد.
شيخاالسالم با اشاره به چشمانداز مثبت مناسبات اقتصادي با مجارستان و نيز تحويل پيام کتبي
نخستوزير ايران به جرج الزار نخستوزير مجارستان ،گفت :در ديدار با مقامات مجارستان اعالم
کرديم حمله امريکا به ليبي نشــاندهنده شکست ديپلماسي امريکاست بهطوريكه ازلحاظ سياسي
چنان ضربهاي خورد که از تجاوز به ليبي پشــيمان شــد ،البته مقامات مجاري و سوئدي کموبيش
با ما همعقيده بودند 44.شيخاالســام درگفتوگو با گابور ناچ همتاي خود در وزارت امور خارجه
مجارســتان ،ضمن تأكيد بر شكست محتوم صدام درخصوص آينده عراق گفت که حکومت آينده
عراق بايد با ديدگاههاي ايران ،سوريه و ليبي مطابقت كند .بهخصوص اينکه پيشتر ازطرف عربستان
سعودي ،موضوع جانشيني طه ياسين رمضان بهجاي صدام طرح شده بود .به نوشته بولتن وزارت
امور خارجه ،شيخاالسالم در پاسخ به اين سؤال گابور ناچ که آيا جانشين صدام ميتواند از اعضاي
حزب بعث باشد؟ گفت :فرد جايگزين نبايد جزء باند جنايتکار حزب بعث باشد ،بلكه بايد از افراد
45
غيرمعروف و غير از کساني که دستشان در اين جنايات دخيل بوده ،باشد.
وي خاطرنشان کرد در گفتوگو با مقامات سوئدي درباره تقويت قوانين بينالمللي بهخصوص
قوانيني که در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران ازســوي رژيم بعث عراق زير پا گذاشته شده
صحبت کرديم و قرار شد ايران و سوئد در جلسات سازمان ملل و گردهمايي خلع سالح و ساير
مجامع بينالمللي شــرکت فعالي داشته باشند .شيخاالسالم در ادامه درباره موضوعات مطرحشده
با رئيس سازمان سيپري* گفت« :رئيس سازمان سيپري صريح ًا صدام را به جهت [اينكه] آغازگر
جنگ و متجاوز [است] محکوم کرد و نيز از عدم موضعگيري صريح شوراي امنيت سازمان ملل
46
در قبال نقض کنوانسيونهاي بينالمللي ازسوي عراق انتقاد کرد».
273

براي نخستينبار در كشور موشكانداز  9لول آزادپرواز (هدايتنشده) در شاهرود ساخته شد.
به گزارش واحد مركزي خبر ،اين ابتكار بههمت بخش ماشــينافزار هنرســتان صنعتي شهيد
باهنر شــاهرود و همكاري ســپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام شــد .موشكانداز مزبور براي
مبارزه عليه هدفهاي نيمهســبك رزمي دشــمن ،مثل خودروها ،نفرات نيروهاي رزمي ،انهدام
ســنگرهاي بتوني و ســنگرهاي تيربار ،انهدام مهمات سيار و ايجاد پردههاي دود بهمنظور استتار
واحدهاي رزمي و پرتاب گلولههاي منور به كار برده ميشــود و قادر است بهطور تكتيراندازي
* مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (سوئد)

318

روزشمار 1365/2/21

کتاب چهلودوم ،جلد1

نيمهاتوماتيك و تماماتوماتيك با پرتاب  36موشك در دقيقه روي هدف ،اجراي آتش كند .به گفته 
مســئول اجراي اين طرح« ،برد گلولههاي جنگي اين موشــكانداز تا  6كيلومتر و برد گلولههاي
منور و دودزا تا  4كيلومتر اســت .گفتني اســت كه اين جنگافزار براســاس مهمات به غنيمت
47
گرفتهشده از ارتش عراق طراحي و براي نخستينبار با هزينه  60هزار ريال ساخته شده است».
274

خبرگزاري فرانسه ،راهبرد جديد ارتش عراق را متأثر از عمليات ايران در فاو اعالم كرد.
اين خبرگزاري ضمن انعکاس ادعاهاي مقامات عراقي مبنيبر پيشرفت در خاک ايران آورده
اســت« :براثر اشغال بندر فاو توسط قواي ايران ،واحدهاي سپاه چهارم عراق از ده روز پيش با
اجــراي يك تاكتيك گازانبري در خاك ايران ،در جبههاي  21كيلومتري 12 ،كيلومتر وارد خاك 
ايران شدند ».اين خبرگزاري به نقل از روزنامه القادسيه ارگان ارتش عراق ،اضافه كرد« :تغييرات
كلي در اســتراتژي جنگي عراق از ســال  1982كه باعث شده بود شديدا ً حالت دفاعي به خود
بگيرد ،به دشمن [ايران] اجازه ميداد كه جنگ را طوالنيتر ساخته ،خود را تقويت كرده و محل
و ســاعت حملهها را انتخاب نمايد ».خبرگزاري فرانســه افزود :اين اولينبار است كه در طول
ســه سال اخير ،سياست رهبري جنگ در عراق زير سؤال ميرود .اين انتقاد ضمني به گفتههاي
يك افســر عاليرتبه عراق كه در سال  ،1983به خبرنگاران خارجي اعالم كرد كه ارتش اميدوار
است به خاك ايران حمله كند ،ليكن فرماندهي سياسي ارتش در بغداد مخالف با اين كار است،
ربط پيدا ميكند.
خبرگزاري فرانســه يادآور شد« :اســتراتژي جديد عراق با يك سلســله جلسات غيرعادي
فرماندهي كل نيروهاي مســلح عراق به رياســت صدام حسين و با شركت فرماندهان واحدهاي
48
عملياتي كه گاه تا  12ساعت ،طول ميكشد ،همراه بود».
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز در گزارشي از بغداد ،هدف از حمالت اخير عراق را اعمال فشار
نظامي عليه دولت ايران توصيف كرد و به نقل از فرماندهان عراقي افزود« :ايران درحال تمركز و
49
تجمع نيرو براي صورتدادن به يك تهاجم زميني به داخل خاك عراق ميباشد».
275

عراق حمله ايران به استان ميسان را قريبالوقوع اعالم كرد.
به نوشــته نشريه انگليســي ميد ،با تمركز انبوه نيروهاي ايراني در منطقه سوسنگرد و در كنار
باتــاق هويزه ،امكان حمله جديد ايران زياد اســت .عراق نيز تأييد ميكنــد كه حمله ايران به
اســتان ميسان قريبالوقوع است .درواقع بعد از حمله هفتم ماه مي ( 17ارديبهشت  )1365عراق
به پااليشــگاه تهران و بمباران آن كه اولين حمله به پايتخت ايران بعد از اواســط ســال ،1985
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بود ،ترس از اجراي حمالت تالفيجويانه زياد شــده اســت و ايران گفته است كه اين حمله را
بدون جواب نخواهد گذاشــت .گفتني اســت حمالت جديد عراق به كشتيها در بخش شمالي
خليجفارس نيز افزايش يافته و شــمار اينگونه حمالت تأييدشــده از اول ســال جاري مسيحي
50
تاكنون ،به  40مورد رسيده است .درحاليكه رقم آن در تمامي سال  ،1985فقط  26مورد بود.
276

روزنامه واشنگتن پست مدعي شد دولت امريکا مايل به ازسرگيري ارسال سالح به ايران است.
پس از سخنان حجتاالســام هاشمي رفسنجاني نماينده امام در شورايعالي دفاع ،در پنجم
ارديبهشتماه  ،1365مبنيبر اينکه ايران باتوجهبه سيستم نظامي فعلي خود ،سالحهاي امريکايي
را هروقت الزم باشــد و از هر کجا كه بتواند ،ميخرد ،روزنامه واشــنگتن پست در دو نوبت در
تاريخهاي  1365/2/5و  ،1365/2/11از تمايل امريکا به ازســرگيري ارســال مســتقيم سالح به
ايران خبر داد .نشــريه رويدادها به نقل از مقاله امروز روزنامه واشــنگتن پست نوشته است که
دولتمران امريکا به چند دليل مايل به ازســرگيري ارسال ســاح به ايران هستند ،يکي از داليل،
اميدواري دولتمردان امريکا براي بهدســتآوردن برخي دوستان نفوذي در تهران پس از برکناري
آيتاهلل خميني از صحنه اســت .گرچه حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني جانشين (امام) خميني
ازسوي مقامات رسمي امريکايي با عنوان ميانهرو توصيف شده و در کمک به آزادي گروگانهاي
51
امريکايي در تهران نقش داشت.
277

هواپيماي كويتي ربودهشــده ،به كويت بازگردانده شــد .به گزارش خبرگزاري كويت ،ايرباس
خطوط هوايي اين كشور كه در دسامبر سال ( 1984آذرماه  ،)1363ربوده و به تهران برده شده
بود ،به كويت بازگشــت .اين هواپيما پس از پرواز از تهــران و توقف كوتاه در دوبي ،حوالي
نيمهشــب در فرودگاه بينالمللي كويت به زمين نشســت .خبرگزاري كويت افزود« :بازگشت
اين ايرباس به اختالفات دو كشــور كه از دو سال پيش ،بهدنبال ربودهشدن آن روي داده بود،
*
پايان داد».
گفتني است در مارس گذشته (اسفندماه  )1364ايران موافقت كرد كه گروهي از تكنسينهاي
52
كويتي براي آمادهسازي اين هواپيما به تهران سفر كنند.
* در این واقعه ،هواپیماربایان  2تن از سرنشینان امریکایی آن را به قتل رساندند .درخواست هواپیماربایان این بود که دولت
کویت  17تن را كه بهدنبال یک سلسله انفجار در پایتخت کویت در دسامبر ( 1983آذرماه  )1362دستگیر شده بودند ،آزاد کند.
در این انفجارها سفارتخانههای امریکا و فرانسه و تأسیسات کویت هدف قرارگرفته بود.
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پاكستان براي خريد نفت از ايران خواستار تخفيف بيشتر شد.
مقامات نفتي پاكســتاني در تماس با مســئوالن ايراني درمورد قيمت محموله نفت ماه ژوئن
( 1986تير  ،)1365براي هر بشــكه مبلغ  9/7دالر را  -كه كمتر از بهاي فعلي بينالمللي است -
پيشــنهاد كرده و خواستار تخفيف نيز شــدهاند .گفتني است براساس قرارداد دو كشور ،پاكستان
روزانه  20هزار بشــكه نفت از ايران ميخريد كه بهدليل نرســيدن به توافق بر سر قيمت ،از مي
( 1986ارديبهشت  )1365خريد را متوقف و خواستار قيمت كمتري شده است.
يادآور ميشود كه باوجود پيگيريهاي متعدد جمهوري اسالمي ايران ،درمورد روابط اقتصادي
53
دو كشور ،دلسردي ،تعلل و عدم پاسخگويي مناسب ازجانب پاكستان كام ً
ال مشهود است.
279

رئيسجمهــور ســابق امريكا ،حمله يكجانبه به ليبي را اشــتباه خواند و موفقيــت در مقابله با
بهاصطالح تروريسم را منوط به مشاركت ساير كشورها اعالم كرد.
جيمــي كارتر رئيسجمهور اســبق امريكا ،امروز ،در يك مصاحبــه تلويزيوني گفت« :نتيجه
واكنشها در حمله به ليبي نشاندهنده اين است كه ريگان از مشاورتهاي مضري برخوردار بوده
است .قذافي كه تا چند ماه پيش در جهان عرب مطرود بود با اين حركت اكنون بهعنوان قهرمان
درآمده و در موقعيتي مساوي با رئيسجمهوري امريكا قرار گرفته است».
به گزارش خبرنگار روزنامه كيهان از نيويورك ،كارتر افزود« :برخورد با تروريســم كام ً
ال بجا
اســت ،اما نوع پاسخگويي به آن ،موضوع ديگري است .وقتي من با نمونههاي بسياري از اعمال
تروريستي مواجه بودم كه بعضي بهوسيله قذافي يا ايران و سوريه و همچنين توسط اردوگاههاي
فلســطيني سازماندهي شده بودند ،دررابطهبا روانشناسي تروريسم مطالعات زيادي كردم و اينكه
آنها چه ميخواهند؟ چه موقع به پيروزي ميرســند و چه موقع ما برنده يا بازنده هستيم ».كارتر
گفت« :يكي از اشــتباهات امريكا در مقابله با تروريســم اين است كه ما همه اعراب را تروريسم
خواندهايم درحاليكه در ميان اعراب افراد بسيار محترمي وجود دارند كه خود از تروريسم ،مانند
جامعه امريكا در رنج هستند ،مصر و عربستان سعودي از آن جملهاند ».وي همچنين خاطرنشان
كرد« :اين يك اشــتباه اســت كه كشوري بخواهد بهتنهايي با تروريســم مقابله كند ،بلكه مقابله
*54
مجموعه كشورها با تروريسم بسيار مؤثرتر است».
* کارتر در پاسخ به این سؤال که آیا خود او بهوسیله تروریسم ،تضعیف نشده و آیا از اينكه علیه ایران اقدام قوی 
نظامی انجام نداده ،پشیمان نیست ،گفت« :من از اینکه علیه ایران دست به عملیات نزدم پشیمان نیستم .در دوران
ریاستجمهوری ،من درارتباطبا بحران گروگانگیری دو هدف را دنبال میکردم .1 :حفظ منافع ملی  .2بازگرداندن آزادی 
به گروگانها بهطور سالم[ ».روزنامه كیهان ،1365/2/22 ،ص]20
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پیشین ،ص.10
 .30روزنامه اطالعات ،1365/2/21 ،ص.15
 .31سند شماره  172485مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
واحد اطالعات قرارگاه رمضان ،1365/2/21 ،ص.1
 .32همان ،ص.2
 .33روزنامه جمهوری اسالمی ،1365/2/21 ،ص.2
 .34روزنامه اطالعات ،1365/2/22 ،ص.15
 .35روزنامه رسالت ،1365/2/21 ،ص.2
 .36روزنامه جمهوری اسالمی ،1365/2/21 ،ص.2
 .37روزنامه رسالت ،1365/2/22 ،ص.6
 .38روزنامه جمهوری اسالمی ،1365/2/21 ،ص.6
 .39روزنامه کیهان ،1365/2/21 ،ص.2
 .40همان ،ص.3
 .41همان ،ص.18
 .42سند شــماره  440971مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
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گزارش مالقات لجســتیکی نیروی هوایی سپاه با وابسته
نظامی دریایی و هوایی یوگسالوی در ایران از فرماندهی
نیروی هوایی سپاه به فرماندهی کل سپاه.1365/2/29 ،
 .43سند شماره  448823مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ســپاه پاسداران به
فرماندهی سپاه پاسداران.1365/3/12 ،
 .44روزنامه کیهان ،1365/2/22 ،ص.3
 .45سند شــماره  212447مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
نشریه گزارش مســتقیم ،وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ،شماره  ،1365/3/1 ،4/38ص 8بخش ضمیمه.
 .46روزنامه کیهان ،1365/2/22 ،ص.3
 .47روزنامه اطالعات ،1365/2/21 ،ص.1
 .48خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،نشــریه گزارشهای 

کتاب چهلودوم ،جلد1

ویژه ،شــماره  ،1365/2/22 ،53صص  10و  ،11منامه -
خبرگزاری فرانسه.
 .49همان ،ص ،13بغداد  -خبرگزاری جمهوری اســامی به
نقل از آسوشیتدپرس.1365/2/21 ،
 .50همان ،ص ،2لندن  -خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،
.1365/2/21
 .51دفتر سیاســی نمایندگی امام در سپاه پاســداران ،نشریه
رویدادها و تحلیل ،شماره  ،1365/2/30 ،95ص.4
 .52روزنامه رسالت ،1365/2/21 ،ص.1
 .53سند شــماره  212440مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
نشریه گزارش مســتقیم ،وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ،شماره  ،1365/2/21 ،4/30ص.2
 .54روزنامه کیهان ،1365/2/22 ،ص.20

