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ارتش عراق امروز ضمن اشــغال مجدد  2ارتفاع در منطقــه حاجعمران و اجراي آتش دوربرد در
منطقه زيمكان و شهر پيرانشهر ،اقدام به نقلوانتقال نيرو و نيز مينگذاري در منطقه شمال مهران كرد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي مركز اروميه ،بهدنبال حمله روز گذشته رزمندگان به
مواضع نیروهای عراقی در منطقه عملياتي حاجعمران ،امروز ،قواي دشــمن  2تپه در سمت چپ
منطقه حاجعمران را دوباره به اشغال خود درآوردند 1.درضمن امروز دشمن پيرانشهر را زير آتش
دوربرد توپخانهاي قرار داد كه درنتيجه  5نفر از بسيجيان و تعدادي از شهروندان زخمي شدند و
به تعدادي خانه مسكوني خسارت وارد شد 2.از جبهه شمالغرب نيز خبر رسيد :نيروهاي عراقي
با اجراي آتش روي مواضع نيروهاي تيپ 57حضرت ابوالفضل(ع) در جاده جديد زيمكان 6 ،نفر
3
از رزمندگان را به شهادت رساندند.
درهمینحال ،اخبار رسيده حاكي است واحدهایی از ارتش عراق در  48ساعت گذشته ،دست
به نقلوانتقاالت جديدي زدهاند و از مزدوران خارجي كشــورهاي عرب شمال افريقا و فلسطين
و همچنين گروهكها در مناطق ســومار ،تنگاب ،بيشــگانبيات و نوسود استفاده کرده و آنها را
در این مناطق تمرکز دادهاند *.دشــمن همچنين در  24ساعت گذشته ،در منطقه سومار به تثبيت
مواضع و نيز تجديد سازمان گردانهاي عملكننده پرداخته و نيروهاي تازهنفس خود را جايگزين
4
نيروهاي قبلي كرده است.
بنا بر اعالم ژاندارمري ،امروز ،نيروهاي ارتش بعث عراق مشغول مينگذاري در شمال و شرق
رودخانه گاوي واقع در شمالشرقي مهران بودند ،ضمن آنكه تردد  110دستگاه خودروي نظامي
5
آنان از ارتفاعات قالويزان در جنوب مهران به منطقه كوت مشاهده شده است.
* ضميمه دارد؛ اقدام جديد رژيم بعث عراق براي جبران كمبود نيروي انساني در يگانهاي رزمي.
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پس از ده روز نبرد سنگين در منطقه حاجعمران آمار شهدا و مجروحان نيروهاي خودي اعالم شد.
واكنش ســريع و بهموقع رزمندگان در منطقه عملياتي حاجعمــران ،پيروزيهاي تهديدآميز
عراق در سلســله عملياتهاي محدود زميني در جبهههای غرب را که تحت عنوان اســتراتژی 
دفاع متحرک اجرا میشد ،متوقف ساخت و به نظر ميرسد اين امر بتواند تأثير تعيينكنندهاي در
ادامه یا توقف راهبرد اخير دشمن بر جا گذارد .به نوشته راوي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ
درحاليكه جنــگ و درگيري بين نيروهاي دوطرف در جبهه حاجعمران همچنان بهطور پراكنده
جريان دارد ،آمار تلفات خودي به نقل از گزارش فرماندهان بدین شرح است:
الف) آمار تلفات تیپهای سپاه:
 .1اکبر آقابابایی فرمانده تيپ 110شهيد بروجردي كه مسئوليت محور سمت راست ارتفاعات شهيد صدر
و شهدا را برعهده داشت 45« :نفر شهيد 280 ،مجروح و  15نفر مفقوداالثر كه احتماالً  6 ،5نفر از آنها
در روزهاي اول به اسارت دشمن درآمدهاند .درمجموع از تيپ مذكور تشكيالت گردانهايش باقي
مانده ،بجز گردان امام حسين(ع) كه  2فرمانده گروهان و  2معاون گروهانش را از دست داد».
 .2نوری فرمانده تيپ 57حضرت ابوالفضل(ع) كه یگانش در دو محور مركزي و راست ،عمليات
اجــرا كرد« :در عمليات  1365/2/31بر روي ارتفاع  17 ،2519نفر شــهید 315 ،نفر مجروح
و  298نفر مفقوداالثر و در عمليات  1365/3/2بر روي ارتفاع شــهيد صدر 100 ،نفر شــهید،
 350نفر مجروح و  306نفر مفقوداالثر داشتيم كه تعدادي از آنها به اسارت دشمن درآمدند».
 .3منصوری قائممقام فرمانده تيپ 155ويژه شــهدا نيز كــه در محور مركزي ،كار پدافند و آفند
بر روي ارتفاع  2519را بهعهده داشــت اعالم کرد :این تیپ حدود  100نفر شــهید 550 ،نفر
*
مجروح و حدود  30نفر مفقوداالثر داشته است.
ب) راوی مرکــز مطالعات و تحقيقات جنگ همچنین درمورد آمار تلفات نیروهای ارتش به نقل از
سرهنگ هاشمی فرمانده قرارگاه شمالغرب در تاریخ  1365/3/3نوشته است« :افسر 8 :نفر شهيد،
 27نفر مجروح و  2نفر مفقود كه بهاحتمال قوي آنها نيز شهيد شدهاند؛ سرباز 129 :نفر شهيد736 ،
مجروح و  137مفقود كه روي ارتفاع  2519يا روي تپه شهدا ماندهاند؛ درجهدار 14 :نفر شهيد74 ،
6
نفر مجروح و  11نفر مفقود؛ همچنين  2كارمند غيرنظامي نيز در آمار شهدا هستند».
543

در نتیجه حمله امروز هواپيماهاي عراقي به تأسيسات نفتي گوره و اميديه ،حمله موشکی بالگرد
عراقی به يك فروند كشــتي در حوالي ســاحل بوشهر و بمباران شهر پيرانشهر براي چندمينبار،
تعدادي از افراد غیرنظامی شهيد يا مجروح شدند و خساراتی نيز بهبارآمد.
* عسگري رئيس ستاد اين تيپ ،در روز سهشنبه  ،1365/4/3تعداد شهدا را  160نفر و مجروحان را حدود  700نفر اعالم
کرد و در تاريخ  1365/4/4واحد تعاون نجف 4آمار شهداي اين تيپ را  102نفر و مجروحان را  798نفر اعالم كرد.
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ســاعت  15:28امروز 4 ،فروند هواپيماي متجاوز عراقي تلمبهخانههاي  1و  2نفت در منطقه
اميديه در حوالي آغاجاري و تلمبهخانه گوره در حوالي بندر گناوه را با پرتاب  8راكت هدف قرار
داده و خسارت زيادي به آنها وارد كردند 7*.براساس گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي ،براثر
اين حمله به  2توربين انتقال نفت و خط لوله آب آشــاميدني آسيب زيادي وارد آمد كه مأموران
ويژه مشغول تعمير آن هستند .بهدليل خسارت واردشده درحالحاضر امكان پمپاژ نفت به خارك 
در حد زياد ميســر نيست ،ولي پمپاژ نفت بهطور كامل قطع نشده و به صادرات فعلي نفت ايران
نيز لطمه نزده است 8.گفتني است تلمبهخانه  1و  2به ميزان  80درصد خسارت ديدهاند و درپي
بمباران مناطق اطراف تأسيسات نفتي تعدادي از شيشههاي آسايشگاه نيروهاي ژاندارمري شكسته
است 9 .همچنين به سازمان آب و برق منطقه اميديه خساراتي وارد شده كه موجب قطع برق در
شهرهاي ماهشهر ،بهبهان و چند شهر مجاور ديگر شده است 10**.عالوهبراين ،هواپيماهاي عراقي
در دو روز اخير ،پنج بار شــهر پيرانشهر و روستاهاي اطراف آن را بمباران كردند 11.درنتيجه اين
بمبارانها  9نفر شهيد و  32نفر مجروح شدند 12.درضمن هواپيماهاي متجاوز هنگام ترك منطقه،
(ع)
شــهر اميديه را با تيربار به رگبار بستند .بنا بر گزارش رســيده از اتاق جنگ قرارگاه نوح نبي
ســاعت  23:40امروز ،كشــتي اینتر پرایز در فاصله  25مايلي بوشهر مورد اصابت موشك بالگرد
دشــمن قرار گرفت .در اين حمله  7نفر بهطور سطحي مجروح شدند 13.ارتش عراق در اطالعيه
نظامي شماره  2237اعالم كرد« :ساعت  16امروز ،هواپيماهاي جنگنده در دو عمليات غافلگيرانه،
تلمبهخانه گوره و تلمبهخانه اميديه را که مقادير زيادي نفت صادر ميكرد كام ً
ال منهدم كردهاند».
14
در اين اطالعيه گزارشي از هدف قراردادن يك فروند كشتي داده نشده است.
544

رادیــو بغداد برخالف ادعای ارتش عراق که مهران را مهریه فاو تلقی کرده بود ،منطقه مهران را ازنظر
نظامي کماهمیت برشمرد و در گزارشي تهديدآميز اعالم كرد كه ارتش عراق با هدف ايجاد موازنه نظامي
نهتنها مهران ،بلكه شهرهاي ديگري از ايران را تصرف خواهد كرد .همچنین يك فرمانده ارتش عراق
ادعا کرد در جريان تصرف مهران ،به نيروهاي ايراني خسارات جاني و مالي سنگيني وارد شد .نظامیان
ارشد عراقی و رسانههای این کشور نيز پس از اشغال مهران (در  ،)1365/2/27تبلیغات بسیار وسیع و
گستردهای در رابطه با اين پیروزی به راه انداختند و اهمیت اشغال آن را همطراز با منطقه فاو برشمردند.
امروز ،راديو بغداد در تفســیری از روند جنگ ،ضمن اشــاره به اقــدام ارتش عراق در تثبیت
* فرماندار آغاجاري تعداد هواپيماهاي مهاجم عراقي را  5فروند ذكر كرده است[ .سند شماره  366708مركز مطالعات
و تحقیقات جنگ :از فرماندار آغاجاري ،به استان خوزستان]1365/3/3 ،
** تلمبهخانه گوره درحدود  40كيلومتري بندر گناوه واقع در استان بوشهر است و نفت خام اكثر چاههاي نفت جنوب
را به جزيره خارك منتقل ميكند .درضمن بهلحاظ تفاوت سطح اين تلمبهخانه با جزيره خارك يعني وجود شيب مناسب
دو محل يادشده ميتوان تا بيش از يكميليون بشكه را بدون پمپاژ با فشار چاه به خارك انتقال داد .در گوره  3تلمبهخانه
وجود دارد كه هركدام از آنها داراي  8توربين ميباشد.
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مواضعش در مهران و اســتمرار عمليات ايــران در منطقه حاجعمران با هــدف بازپسگیری آن،
خاطرنشان كرد كه ايرانيها خوب ميدانند ،اهداف اين عمليات برايشان نميتواند داراي هيچگونه
ارزشي باشد ،چون بههيچوجه قادر به حفظ و نگهداري آن نخواهند بود و عراق به آنچه دراينزمينه
ميگويــد كام ً
ال اطمينان دارد و از موضع قدرت و توانمندی ميگويد كه «درصورتيكه رژيم ايران
از فاو خارج نشود اقدام به عمل متقابلي خواهد كرد و دراينمورد شهر مهران را ازلحاظ معيارهاي
نظامي ،بديلی خوب و كافي براي فاو نميشناســد ،لذا تنها به اشغال آن اكتفا نخواهد كرد و عراق
درهرحال دير يا زود اقدام به تسخير ديگر شهرهاي ايران و هدفهاي ديگري خواهد كرد تا بتواند
با تمام معنا يك موازنه ازلحاظ استراتژيكي و نظامي برقرار نمايد كه اين استراتژي با حاكميت ملي
و اســتقالل عراق و احترام عربي و بينالمللياش در رابطه باشد؛ با اين توجه ،باقيماندن نيروهاي
15
رژيم [آیتاهلل] خميني در فاو قطع ًا بسيار سنگين برايشان تمام خواهد شد».
همچنین سپهبد ستاد ضيا توفيق فرمانده ارشد عراق ،در گفتوگو با روزنامه االنباء (چاپ كويت) اعالم
كرد كه در حمله به مهران ،واحدهاي مختلفي از نيروهاي ايران ازجمله تيپ چهارم لشكر 21و تيپ دوم
لشــكر 81و گروههايي از سربازان گردانهاي قدس و يگانهايي از ژاندارمري ايران تارومار شدند .وي
جمع مساحت زمينهايي كه در منطقه مهران به اشغال عراق درآمد را حدود  290كيلومتر مربع ذكر كرد.
به ادعاي اين فرمانده عراقي در عمليات اشغال شهر مهران دهها تن از سربازان ايراني خود را
16
تسليم نيروهاي عراق كردهاند.
545

در درگيريهــاي امروز رزمندگان بــا گروههاي ضدانقالب در مريوان و سردشــت تعدادي از
عناصر ضدانقالب كشــته يا زخمي شدند .همچنين تالش منافقين براي تدارك حمله به مواضع
رزمندگان ،درگيري افراد ضدانقالب با يكديگر ،هشــدار شوراي تأمين شهر مريوان درخصوص
گسترش فعاليت گروههاي ضدانقالب و اتخاذ تصميماتي براي مقابله با فعاليت آنان از مهمترين
اخبار امروز استانهاي كردستان و آذربايجانغربي است.
به گزارش فرماندهي ناحيه كردستان ،ساعت  15امروز در درگيري نيروهاي خودي با عناصر
ضدانقالب در مريوان ،تعدادي از ضدانقالبيون كشــته يا زخمي شدند و رزمندگان  2رأس اسب
17
و يك قاطر از آنان به غنيمت گرفتند.
در بانه ،سرنشــينان يك خودروي جهاد ســازندگي همدان در محور آمرده به كمين گروهك 
18
خبات افتادند كه درنتيجه يك نفر شهيد و  2تن به اسارت برده شدند.
قرارگاه رمضان نيز از همكاري گروههاي ضدانقالب با سيســتم امنيتي عراق خبر داد و اعالم
كرد كه اســتخبارات عراق به دو گروه ضدانقالب دســتور داده تا در جبهه پنجوين به پایگاههای 
رزمنــدگان ضربه بزنند ،آنان نيز با اجراي یک عملیات 4 ،نفر از نیروهای خودی را به اســارت
19
بردند كه يكي از اسيران كه زخمي بود در بين راه به شهادت رسيد.
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در سردشــت ،پيشــمرگان يگان حزباهلل در اطراف روســتاي زيوهضان پايين از يكسو و
نيروهاي ارتش در پايگاه بيوران باال همراه پيشــمرگان از ســوي ديگر با عناصر ضدانقالب هيز
20
كيارنگ درگير شدند كه از تلفات اشرار گزارشي دريافت نشد.
از ســويي با توجه به فشاري كه بهتازگي ازطرف حكومت بعث عراق به گروههاي ضدانقالب
وارد آمده مبنيبراينكه يا حوزه فعاليت و همكاريشــان را با ارتش عراق بيشــتر كنند يا خاك آن
كشور را ترك كنند ،اين گروهها دامنه اقداماتشان عليه رزمندگان را گستردهتر کردهاند ازجمله در
منطقه مريوان گروهك علي مريواني در منطقه اســتحفاظي لشكر 28كردستان ،گروهك رزگاري
در منطقه ســروآباد و گروههاي كومهله و دمكرات در كل منطقه نفوذ خود را گســترش دادهاند،
تاحديكه بنا به اخبار و قرائن رســيده از نوار مــرزي ،احتمال حمله آنها با همكاري ارتش بعث
به پایگاههای رزمندگان در منطقه ســورن وجود دارد 21.در مهاباد نيز تعدادي از چتههاي گروهك 
منافقين مســلح به انواع سالحهاي سبك و نيمهسنگين ،بيسيم و مينهاي ضدنفر و ضدتانك در
روستاي بنگوين مستقر شدند كه واحد اطالعات قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) درباره مينگذاري در
مســيرهاي مواصالتي پايگاه خودي ازسوي اين گروه هشدار داد 22.دفتر فرماندهي قرارگاه حمزه
سيدالشهدا(ع) نيز اعالم كرد بهتازگي ارتش عراق در حدود  500نفر از عشاير محمد مال شريف را
همراه توپخانه و سالحهاي سنگين به منطقه آالن مشرف به منطقه حاجعمران گسيل داشته است.
اين گزارش به نقل از قرارگاه رمضان ميافزايد :تعدادي از افراد عشــاير سيدمصطفي با پشتيباني
ســاح سنگين با  200رأس اســب و بار مهمات در منطقه عملياتي حاجعمران با كمك ارتش بعثي
عراق ،آماده حمله به نيروهاي خودي میباشــند 23*.درهمينحال ،گروهك ضدانقالب خبات اعالم
كرده مشموالن استان كردستان را كه از دولت اسلحه دريافت كردهاند و سربازان و بسيجياني را كه در
روستاها مشغول سربازگيري هستند ،ترور خواهد كرد مگر اينكه اين افراد با اسلحه و مهمات خود را
به خبات معرفي كنند 24.از سوي ديگر امروز در حوالي روستاي الجس در نوار مرزي شهر سردشت
در خــاك عراق درگيري بين  2گروه ضدانقالب دمكرات و كومهله رخ داد كه درنتيجه آن  10تن از
25
گروهك كومهله به هالكت رسيدند و  6تن ديگر زخمي و  3تن به اسارت دمكراتها درآمدند.
*بدين منظور شوراي تأمين شهرستان مريوان در محل قرارگاه لشكر 28كردستان ،با حضور نجار فرماندار مريوان،
سرهنگ تركان فرمانده لشكر 28كردستان ،عسكري فرمانده سپاه مريوان ،سرهنگ رسولي نماينده قرارگاه عملياتي جلوي
مريوان ،سروان جاللي نماينده شهرباني ،سرگرد محبي فرمانده گردان مرزي ژاندارمري ،مقدم فرمانده ناحيه 2قرارگاه
رمضان و ستوان دوم غالمي نماينده ستاد جنگهاي نامنظم جلسهاي تشكيل داد .در اين جلسه پس از بررسي و تحليل
وضعيت جاري ،تصميماتي اتخاذ شد كه مهمترين مصوبات آن بدين شرح است:
 .1اداره اطالعات در حد امكان عكسهايي از عناصر ضدانقالب تهيه و دراختيار پايگاهها قرار دهد.
 .2ارتش تحركات ضدانقالب و ارتش عراق در منطقه سورن را هوشيارانه پيگيري كند و نيروهاي سپاه پاسداران آمادگي
مقابله با هر تحركي را داشته باشند.
 .3نمايندگان لشكر ،28فرمانداري ،سپاه و قرارگاه رمضان امكان تخليه ساكنين از روستاها را بررسي كنند[ .سند شماره
 347027مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :فرمانداري شهرستان مريوان]1365/3/11 ،
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در حمله پيشــمرگان كرد عليه واحدهاي نظامي عراق در منطقه باگيرا ،تعدادي از نظاميان بعثي
كشته يا زخمي شدند.
بــه گزارش نماينده حزب دمكرات كردســتان عراق عصر امروز ،نيروهاي پيشــمرگ منطقه
شــيخان ،عقره و زاخو ،تجمع نيروهاي گارد صدام را در منطقه باگيرا موردحمله قرار دادند كه
براثر آن  2گردان توپخانه ســنگين و يكی از نيروهای گارد رياستجمهوري منهدم شد ،در اين
حمله كه از انواع سالحهاي سبك و نيمهسنگين استفاده شد و چند ساعت طول كشيد ،نيروهاي
دشــمن ضمن تحمل خسارتهاي سنگين و برجايگذاشــتن تعدادي كشته و مجروح ،بهسمت
26
شهر دهوك متواري شدند .در اين نبرد يك پيشمرگ كرد مجروح شد.
547

درپــي فراخوانهاي چند روز اخير براي حضور نيروهاي داوطلــب در جبهه ،امروز ،گروههاي
مختلفي از نظاميان و اقشــار مختلف مردم از اســتانهاي اصفهان ،مازندران ،خوزستان ،همدان،
كهگيلويه و بويراحمد و ...عازم جبهههاي نبرد شــدند .همچنين كمكهاي نقدي و جنســي به
جبههها ارسال شد.
در ادامه عزيمت نيروهاي داوطلب از تهران اولين تيپ پاســداران افتخاري ســپاه پاســداران
همراه اولين گردان از قرارگاه جنگهاي نامنظم ســپاه پاسداران؛ از قمشه يك گردان از گروه 22
توپخانه؛ از سوســنگرد و بابل جمعي از رزمندگان بسيجي و پاسدار؛ از شهرهاي تنكابن ،رامسر
و عباسآباد گروه كثيري از پاســداران افتخاري و نيز از شــهرهاي بهشهر ،نكا ،قائمشهر و كورا
گروههايي از نيروهاي داوطلب؛ از ســاري  500نفر از نيروهاي تخصصي؛ از ياســوج جمعي از
عشــاير؛ از دامغان يك گردان نيروي بسيجي؛ از شهرهاي همدان ،گرگان و باختران نيروهايي با
تخصص راهســازي ،پل و سنگرسازي ،تعميركار ،راننده خودروهاي سنگين و سبك ،همراه يك 
كاروان  200نفري از پاســداران افتخاري باختران عازم جبهههاي نبرد شدند 27.درهمينحال ،به
گزارش واحد مركزي خبر از ساري 4 ،كاميون و  2وانتبار هداياي مردم شهرهاي آمل ،بهشهر،
بابل و تنكابن شــامل برنج ،آرد ،تانكر آب ،پوشاك تابستاني ،كمپوت ،خاكشير ،آبليمو ،يخدان،
مواد پاككننده و كتب مذهبي به جبههها ارســال شــد 28.مردم تبريز و حومه نيز اقالمي شامل 3
دســتگاه تويوتا وانت به ارزش  3ميليون ريال حاوي پيراهن ،صابون ،بيسكويت ،ماست ،كمپوت
و كنسرو و مردم بروجن (فردانبه) نقنه و بخش ميانكوه از توابع شهركرد هداياي خود را درقالب
كارواني شامل  15000قوطي كمپوت و كنسرو 15000 ،كيلو خرما 50 ،دستگاه راديو 50 ،دستگاه
تانكر سوخت 10 ،رأس گوسفند 4 ،دستگاه كانتينر 4 ،دستگاه تويوتا لندكروز و  2دستگاه جيپ
29
فرماندهي به جبههها ارسال كردند.
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ســفارت ایران در ایتالیا در واکنش به انعکاس اخبار مغرضانه خبرنگاران ایتالیایی ،رواديد آنان به
ایران را لغو کرد.
*
درپی جنگ رســانهای مرتبط با دســتگیری سعید رجایی خراســانی به اتهام دزدی ،کانال 2
تلویزیــون دولتی ايتاليا خبري را پخش كرد كه موجب واكنش ســفارت جمهوری اســامی در
ایتالیا شــد .امروز ،سفارت ايران با انتشار اطالعیهای در اعتراض به نحوه پخش این خبر ،روادید
ورود 2تن از خبرنگاران تلویزیون و نیز روزنامه کویره دالســرا به ایران را که قرار بود  5ژوئن
( 15خردادماه جاری) ،به تهران سفر کنند ،لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اســامی در این اطالعیه آمده است« :این تصمیم بهایندلیل
اتخاذ شــد که هماکنون میتوان بهخوبی پیشبینی کرد که نوع گزارشاتی که کانال مزبور قصد
پخشکردن آنها را داشت ،نمیتوانست بهسود روابط گسترده و رو به توسعه موجود بین ایران
و ایتالیا باشــد ،بلکه درجهت منافع امریکا و برای مخدوشکردن وجهه جمهوری اسالمی بوده
30
است».
549

درحاليكه يك نماينده پارلمان انگليس ،ايران ،ليبي و ســوريه را حاميان تروريسم خواند ،رئيس
مجلس اعالی انقالب اســامي عــراق درباره حمايت از عراق در جنگ با ايران به كشــورهاي
اروپايي هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اســامي از اسپانيا ،بروس جورج نماينده پارلمان انگليس در
گزارشــي كه به سازمان پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) تسليم كرد از ليبي ،ايران و سوريه بهعنوان
31
حاميان تروريسم جهاني نام برده است.
درهمینحال ،ســيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمي عراق در مصاحبه با
نشريه فرانسوي لوماتن دوپاري به كشورهاي اروپايي حامي عراق هشدار داد كه حمايت آنها از
صدام و رژيم او ،خشم و كينه مسلمانان عراق عليه كشورهاي غربي را برميانگيزد .وي با تجليل
از رزمندگان تأكيد كرد :رزمندگان اسالم تمام منافع امريكا در منطقه را نابود خواهند كرد .حكيم
به كشــورهاي حامي رژيم عراق گفت :افراد و كشــورهايي كه صدام حسين را حمايت ميكنند
بايد بفهمند ما بهزودي مقابلهبهمثل كرده و انتقام ميگيريم و اگر اكنون موقع مناســب و مقتضي
32
نباشد اين كار را بعدها خواهيم كرد.
* در تاريخ  ،1365/3/1پليس فدرال امريكا در اقدامي سؤالبرانگيز ،رجايي خراساني نماينده دائمي ايران در سازمان
ملل را درحال پرو يك باراني به اتهام سرقت دستگير و ساعتي بعد وي را آزاد كرد .ليكن رسانههاي امريكايي و ساير
رسانههای همسو در جرياني هماهنگ ،اين حادثه را با آبوتاب فراوان و با هدف تخريب چهرههاي سياسي ايران پوشش
خبري دادند( .براي اطالع بيشتر از موضوع به روزشمار  1365/3/1رجوع شود).

612

روزشمار 1365/3/3

کتاب چهلودوم ،جلد1

550

در راســتای همکاری اقتصادی و علمی  -فنی عراق و شوروی ،امروز ،موافقتنامههای جدیدی 
بین این دو کشور به امضا رسید.
در شانزدهمین کمیسیون دائمی همکاری اقتصادی بغداد  -مسکو که سه روز قبل ،در پایتخت
عراق شروع به کار کرد ،مقامات دو کشور گفتوگوهایی درزمینه مواد سوختی ،آبیاری و صنایع
انجام داده و به توافقاتی درخصوص توسعه همکاریها درزمينه نفت و گاز رسیدند.
امروز رادیو بیبیســی به نقل از رئیس هیئت اقتصادی شــوروی گفت :موافقتنامه مذکور
تازهترین توافق در ترتیبات مفصل اقتصادی و فنی بین دو کشور است .برپایه این گزارش نظر به
افت شديد بهای نفت و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد عراق ،انعقاد هرگونه موافقتنامه جدید عراق
*33
با شوروی با کمک مالی سخاوتمندانه مسکو همراه خواهد بود.
551

نامههای گروگانهای فرانسوی در لبنان به نخستوزیر فرانسه و خانوادههاي آنها ،در رسانههای 
این کشور بازتاب ويژهای داشت.
از  4گروگان فرانســوی وابسته به کانال دوم تلویزیون فرانسه که ماه گذشته ،در بیروت ربوده
شــدند عکسها و نامههایی به نخستوزیر فرانسه رسیده و سپس دراختیار خانوادههایشان قرار
گرفت .این  4گروگان درپیامهای خود ابراز داشتهاند که در سالمت به سر میبرند.
روزنامههــای امروز پاریس ،که تالش داشــتند ایــن اتفاق را بهنوعی به ایران نســبت دهند
خاطرنشــان ساختهاند درست پس از دیدار هیئت نمایندگی ایران از پاریس ،اطالعات نویدبخش
از کارکنان کانال دوم تلویزیون فرانســه به نخســتوزیری رسیده است .روزنامه لوماتن دوپاری
دراينباره نوشــت :شگفتی اینجاست که این عکسها درست هنگامی گرفته شده که سوریه هفته
گذشــته ،ســعی میکرد ایرانیان را به همکاری براي آزادی گروگانهای غربی متقاعد کند .آنهم
درســت هنگامی که ازسوی اســرائیل و امریکا به شــرکت در عملیات تروریستی متهم شده و
بدینوسیله درصدد رفع ابهام از خود برآمده بود.
لوماتن افزود :عکسهای  4گروگان فرانســوی عضو کانال دوم تلویزیون فرانسه در لحظات
حساس و متشنجي برداشته شــده ،در لحظات حساسي یعنی همزمان با دیدار معیری به پاریس
رسیده است و ژاک شیراک نخستوزیر ،برای آنکه تصور نشود رابطهای بین دیدار هیئت نمایندگی
ایران و خبرهای رسیده از لبنان وجود دارد مکالمه تلفنی پنجشنبهشب گذشته ( )1365/3/1خود
* به گزارش خبرگزاری فرانسه حجم مبادالت میان عراق و شوروی از زمان عقد پیمان همکاری (در سال  9 ،)1351برابر
شده و به مرز  940میلیون روبل برابر یکمیلیارد دالر در سال  ،)1363( 1984رسید .برپایه این گزارش اگرچه در مناسبات
این دو کشور ،همکاریهای نظامی در این کمیسیون گنجانده نشده ،ولی آنها دراینزمینه در چارچوب قراردادهای ویژه
عمل میکنند بهطوریکه شوروی اولین تأمینکننده اسلحه عراق از سال  ،)1364( 1985میباشد[ .خبرگزاری جمهوری 
اسالمی ،نشریه گزارشهای ویژه ،شماره  ،1365/2/31 ،62ص ،34بغداد  -خبرگزاری فرانسه]1365/2/30 ،
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با حافظ اســد را بيدرنگ به اطالع عموم رسانيد .روزنامه لوماتن دوپاری در ادامه به نقل از یک
روزنامه کویتی نوشت« :در میان هیئت حاکمه ایران گروه قدرتمندی وجود دارد که با آزادی هر
گروگانی در لبنان بهصورت بالعوض مخالفت میورزد و معتقد اســت [آزادي] همه گروگانها
یا بخشــی از آنها بهســود ایران نخواهد بود ،بلکه سوریه از آن بهرهمند خواهد شد و روابطش با
دنیای غرب مستحکم خواهد گردید».
لوماتن نتیجهگیری كرد که دولت فرانسه با ترجیح کلیدی بر کلید دیگر ،سرانجام ممکن است
34
دربرابر یک در کام ً
ال بسته قرار گیرد.
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همزمان با درگیری نظامیان لبنانی و فلســطینی ،ســازمان آزادیبخش فلسطین سازمان امل را به
شــروع درگیریها متهم كرد و خواستار وساطت کشورهای عربی منطقه برای پایان درگیریها و
محاصره اردوگاههای فلسطینی شد.
خبرگزاری جمهوری اسالمی به نقل از آسوشیتدپرس اعالم کرد :در درگیریهای چهارساعته
امروز ،بین شبهنظامیان مسلمان لبنان (امل) با چریکهای فلسطینی ،در اردوگاههاي صبرا و شتیال
35
در بيروت  2نفر کشته و  16نفر مجروح شدند.
درپی این درگیریها ،سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) با متهمکردن سازمان امل به شروع
درگیریها و نیز اشــاره به دفع حمالت آنها ازســوی نیروهای فلسطینی خواستار دخالت جهان
36
عرب برای پایاندادن به محاصره اردوگاههای فلسطینی شد.
ضميمه گزارش :541اقدام جديد رژيم بعث عراق براي جبران كمبود نيروي انساني در يگانهاي رزمي

ارتش عراق با هدف جبران بخشــي از تلفات خود و نيز جايگزيني نيرو و تقويت واحد و يگانهاي آسيبديده
عالوهبر جذب نيروهاي خارجي ،از بهكارگيري زندانيان در جبههها نيز سود جسته است .واحد مركزي خبر در
منطقه عملياتي مهران در گفتوگو با درجهدار اسير عراقي به نام محمد صابر محمد كه در منطقه مهران به اسارت
رزمندگان درآمده بود ،چنين گزارش داده است :من بهتازگي از بغداد به منطقه مهران اعزام شدهام و هنگام اعزام به
چشم خود ديدم كه واحدهايي از نيروهاي اردني و مصري درحال اعزام به جبهههاي جنگ با جمهوري اسالمي
ايران هســتند .ضمن آنكه ارتش عراق بهدليل كمبود نيرو نهتنها پســتهاي انتظامي داخل شهر ،بلكه پستهاي
انتظامي بخشهايي از واحدهاي نظامي در مناطق عملياتي را به نيروهاي مصري و اردني ســپرده اســت 37و در
نقلوانتقاالت جدید ،ارتش بعث در منطقه سومار به تجدید سازمان گردانهای عملکننده ،با بهرهگیری از اتباع
38
نظامی کشورهای عرب افریقایی و عوامل ضدانقالب در جبهههای شمالغرب ایران روی آورده است.
همچنيــن مجلس اعالي انقالب اســامي عراق گــزارش داد كه رژيم عراق در تاريــخ  24آوريل 1986
( ،)1365/2/4به مناســبت سالگرد تولد صدام ،عدهاي از زندانيان را آزاد ميكند ،مشروط بر اينكه مدتي را در
جبهههــا خدمت كنند .اين نمايش رژيم عراق مبنيبر آزادي زندانيان درحالي صورت گرفت كه به گفته منابع
و سازمانهاي غربي حدود يكصدهزار تن در زندانهاي عراق تحت بدترين شرايط به سر ميبرند .همچنين
39
 16هزار تن از زندانيان يادشده به بهانه ايرانياالصل بودن در زندان به سر ميبرند.
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جمهــوری اســامی1365/3/3 ،؛ و  -روزنامه جمهوری 
اســامی ،1365/3/7 ،ص2؛ و  -روزنامــه جمهــوری 
اسالمی ،1365/3/3 ،ص.2
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ركن 2ژاجا به وزارت اطالعات.1365/3/7 ،
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قرارگاه نجف ،سعید سرمدی ،اردیبهشت و خرداد ،1365
صص .15 - 18
 .7ســند شماره  366719مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
استانداري خوزســتان به دفتر نخستوزیری1365/3/4 ،؛
و ـ ســند شــماره  366708از فرمانــداري آغاجاري به
استانداری خوزستان.1365/3/3 ،
 .8خبرگزاری جمهوری اسالمی ،نشــریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1365/3/5 ،67ص ،4تهــران ـ خبرگــزاری 
جمهوری اسالمی.1365/3/4 ،
 .9سند شــماره  75728مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
فرماندهي ســپاه کهکیلویه و بویراحمد به دفتر فرماندهی
كل سپاه.1365/3/5 ،
 .10ســند شماره  75765مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
دفتر نمایندگی سپاه ناحيه خوزســتان به نماينده امام در
سپاه ،1365/3/11 ،ص.2
 .11خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1365/3/4 ،66ص ،6پیرانشــهر  -خبرگــزاری 
جمهوری اسالمی.1365/3/3 ،
 .12خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،نشــریه گزارشهای 
ویژه ،شــماره  ،1365/3/5 ،67ص ،4تهران  -خبرگزاری 
جمهوری اسالمی.1365/3/4 ،
 .13ســند شماره  75719مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
دفتر نمايندگي امام در ســپاه دريايي بوشهر به نمایندگی
امام در سپاه.1365/3/4 ،
 .14خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،نشــریه گزارشهای 
ویــژه ،شــماره  ،1365/3/4 ،66ص ،1بخش عربی راديو
صوتالجماهير.1365/3/3 ،
 .15واحد مرکزی خبر صداوســیمای جمهوری اسالمی ،بولتن
رادیوهای بیگانه ،1365/3/4،ص ،6رادیو بغداد.1365/3/3 ،
 .16خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1365/3/4 ،66ص ،6کویــت  -خبرگــزاری 
جمهوری اسالمی.1365/3/3،
 .17سند شــماره  361765مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:

گزارش روزانه فرماندهی ناحیه کردســتان به فرماندهی
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع).1365/3/4 ،
 .18سند شــماره  200253مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
بولتن اخبار روزانه ،وزارت اطالعات جمهوری اسالمی،
شماره  ،1365/3/3 ،253ص.1
 .19سند شماره  495426مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
قرارگاه رمضان به ناحیه 2مریوان.1365/3/3 ،
 .20سند شماره  14128مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :گزارش
خبری فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) به فرماندهی کل
سپاه پاســداران1365/3/8 ،؛ و ـ سند شماره  361783مركز
مطالعات و تحقيقات جنگ :از واحد اطالعات سپاه سردشت
به قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع).1365/3/4 ،
 .21سند شــماره  347027مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از فرمانداری مریوان به استانداری کردستان.1365/3/11 ،
 .22سند شماره  361727مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
واحد اطالعات قرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) به اداره کل
اطالعات آذربایجانغربی.1365/3/3 ،
 .23سند شماره  361735مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
دفتر فرماندهي قرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) به فرماندهی
قرارگاه نجف.1365/3/3 ،4
 .24سند شــماره  340117مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از شهرباني كردستان به استانداری کردستان.1365/3/11 ،
 .25سند شــماره  317256مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از شهرباني كردستان به استانداری کردستان.1365/3/11 ،
 .26سند شماره  181681مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
نماینده كمبا( 11شوكت بارزاني) به فرماندهي گردان تيپ
نوهد.1365/3/6 ،
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اسالمی.1365/3/3 ،
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.1365/3/3
 .37روزنامه كيهان ،1365/3/3 ،ص.2
 .38خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهای ویژه،
شــماره  ،1365/3/4 ،66ص ،4باختــران  -خبرگــزاری 
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