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در جلسه امروز قرارگاه نیروی زمینی سپاه ،فرمانده قرارگاه نصرت سپاه پاسداران درباره آخرین
وضعیــت جبهه هورالعظیم گزارش داد .مهمترین محورهای اين گزارش عبارتاند از :اســتقرار
نیروهای سپاه و ضعف خطوط پدافندی در تنگه چزابه ،فعالشدن تیمهای گشتی رزمی ،تحکیم
استحکامات ،برنامههای مهندسی رزمی ،طرحریزی عملیات و افزایش تحرکات دشمن در منطقه
عمومی هورالعظیم.
این جلســه با حضور علی شمخانی فرمانده نیروی زمینی سپاه ،علی هاشمی فرمانده قرارگاه
نصرت ،حمید رمضانی و ســیامک بمان به ترتیب مسئوالن اطالعات و عملیات قرارگاه نصرت
و مهدي مبلغ جانشین رئیس ستاد قرارگاه خاتماالنبيا(ص) در پایگاه منتظران شهادت (گلف) شهر
اهواز برگزار شــد .به گفته علی هاشــمی پس از تشخیص ضعفهایی که در محور چزابه وجود
داشــت ،هماهنگیهای الزم با فرماندهی لشکر 77ارتش انجام و استعدادی از نیروهای عشایری 
ســپاه به این منطقه اعزام شد .همچنین یگانهای مستقر در خط ،فعالیتهای جدیتری را براي
ترمیم و تحکیم اســتحکامات با هــدف تأمین امنیت جانی نیروها آغاز کردند .هاشــمي درباره
اقدامــات متقابل رزمندگان دربرابر تحرکات جاری دشــمن خاطرنشــان کرد که پس از افزايش
حضور ســپاه در منطقه ،یگانهای ارتش نیز فعالتر شدهاند .قرارگاه نصرت نیز پس از جلسات
مشــورتی با فرماندهان یگانهای ســپاه ،طرح پدافندی جدید را تهیه و تحویل فرماندهی ارتش
داد .عالوهبرآن یگانهای تحتامر قرارگاه در دو حوزه عملیات گشــتی رزمی و اجراي عملیات
کمین و ضدکمین فعال شــدهاند بهگونهای كه لشــکر 41ثاراهلل(ع) در یکی از عملیاتهای گشتی
رزمی اخير در جزیره جنوبی به  2سنگر کمین دشمن حمله و آنها را منهدم كرده است .لشکر31
عاشورا نيز طرح حمله به کمین دشمن در یکی از پاسگاههای روبهروي البیضه را دارد و لشکر25
کربال چند کمین عراقیها را شناسایی و لشکر 8نجف و تیپ نبیاکرم(ص) تا منطقه روطه مواضع
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دشمن را شناسایی كردهاند .هاشمی ازجمله مهمترین فعالیتهاي مهندسی رزمی و واحد تخریب
را ایجاد شــکاف  200متری در پد شرقی برشــمرد و علت آن را آبگرفتگی در منطقه حايل و
پیشــگیری از حمله احتمالی دشــمن توصیف کرد .وی در ادامه به تهیه  3طرح عملیاتی اشاره و
اظهار كرد که با برآوردهای الزم انجامشــده در حدفاصل جاده صفین تا باالی منطقه البیضه ـ که
منطقه رمضان نامگذاری شــده  -کار کردهایم و طرح مانور (عملیاتی) آنجا مشخص شده است.
طرح دیگر ،طرح لشکر انصارالحسین(ع) در قسمت باالی برکه عظیم میباشد .همچنين طرحي را
برای عمليات جزایر مجنون تهیه کردهایم كه آماده اجرا ميباشد.
علی هاشــمی درباره فعالیتهای اخیر دشمن تصريح كرد که تحرکات جدید دشمن و انتقال
تانکهــای جدید به منطقه ،بهمنزله آمادگی عراق برای اجراي تک تلقی شــده بود ،اما بررســی
عناصر تیمهای اطالعاتی حاكي است این تحرکات عمدت ًا جنبه تظاهر به تک یا فریب ،داشتهاند.
از ســويي آتش دشــمن در کل جزایر مجنون بهویژه منطقه لشــکر 14امام حسین(ع) و لشکر41
ثاراهلل(ع) از شــدت بیشــتری برخوردار بود ،بهطوریکه یک دکل  30متری لشکر 41ثاراهلل(ع) که
بهتازگی در فاصله  7کیلومتری خط دشمن احداث شده بود ،هدف قرار گرفت .عالوهبرآن دشمن
درحال افزايش موانع است و حدود  10ردیف مانع در منطقه شرق دجله (منطقه عمومی شلمچه)
ایجاد كرده و شبکههای مخابراتیاش نيز فعالتر شده است .در منطقه سوئيب 100 ،موتور پمپ
کار گذاشته كه بهراحتی قادر است منطقه کوشک را زیر آب ببرد.
در پايان جلسه ،فرمانده نیروی زمینی ضمن تأکید بر طرحریزی اجراي عملیاتهای محدود در
1
منطقه ،درباره تهیه طرح عملیات در دو منطقه کانال سوئيب و منطقه روطه تا القرنه تأکید کرد.
633

امــروز ،فرماندهی قرارگاه مرکزی رمضان در نامهای ،اخبار جمعآوری و بررسیشــده نیروهای 
اطالعاتی درباره تأسیسات و مراکز صدور نفت عراق را دراختيار قرارگاه مقدم رمضان در داخل
عراق قرار داد تا این قرارگاه ضمن شناســایی مراکز مذكور ،براي انهدام آنها برنامهریزی کرده و
ازاینطریق به صادرات نفت عراق ضربه بزند *.در این نامه تصريح شده است :بهمنظور جلوگیری 
از بهرهبرداری و صدور نفت به ترکیه از میدانهای نفتی شمال عراق (منطقه کرکوک) الزم است
 2واحد بهرهبرداری جدید و قدیم منهدم و برای غيرقابل اســتفادهكردن میدانهای نفتی جنوبی
(منطقه نفتی جنوب) براي صدور نفت به کشــور ترکیه و ســوریه ،نیاز است که تلمبهخانه psi
از ســرویس خارج گردد .عالوهبراين بهمنظور قطع صدور نفت عراق ازطریق کشــور عربستان
سعودی به بندر ینبع بايد تأسیسات تلمبهخانه زبیر منهدم شود.

* ضميمه دارد؛ گزارش شناساييهاي انجامشده از خطوط اصلي انتقال نفت خام عراق.

اشغال مهران

روزشمار 1365/3/8

693

فرمانده قرارگاه مركزي رمضان در ادامه خاطرنشــان کرد که درصورت تحقق اهداف يادشده
بهرهبرداری از میدانهای نفتی کرکوک و صدور نفت از ایستگاه تلمبهخانه زبیر به عربستان قطع
و تمام امکانات صدور نفت از کشور عراق سلب خواهد شد .ضمن آنکه براي سلب امکان انتقال
نفت میدانهای جنوبی از مسير خط استراتژيكي به کشور ترکیه انهدام  psiالزامی میباشد.
در پايان اين نامه نتیجهگیری شــده است« :درصورتیکه بهرهبرداری جدید و قدیم در منطقه
شــمال و تلمبهخانه  psiو ایستگاه تلمبهخانه زبیر در جنوب عراق منهدم گردند کلیه صادرات
نفت عراق از مســیرهای ترکیه ـ ســوریه و عربستان سعودی قطع و کشــور عراق را مجبور
خواهد ســاخت که فقط ازطریق ناوگان زمینی که ظرفیت فعلی آن دویستهزار بشکه در روز
از مسیر اردن میباشــد اقدام به صدور نماید ،ضمن ًا با انهدام هدفهای یادشده فقط پاالیشگاه
الدوره که ظرفیت آن هشــتادهزار بشــکه در روز بوده و نفت خود را عالوهبر خط لوله 2-k
از عینالزالــه و یوتمه و نفتخانه نیز دریافت مینماید بــا ظرفیتی کمتر ادامه کار دهد و کلیه
پاالیشــگاههای مهم عراق بهعلت قطع تغذیه نفت خام ازطریق لوله عم ً
ال از ســرویس خارج
2
میگردد».
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فرماندهی یگانهای ارتشــی مستقر در جبهههای غرب و شمالغرب و قرارگاه عملياتي نجف2

ســپاه پاسداران با اشــاره به تحرکات اخیر نیروهای عراقی در جبهههاي مذكور ،درباره استفاده
ارتش بعثي از نيروهاي فرســان* و ضدانقالب ،اعزام نيروهاي گشــتي رزمي و احتمال حمله به
مناطق عملیاتی والفجر ،2والفجر 3و منطقه مهران هشــدار دادند .عالوهبراين هواپیماهای عراقی
امروز ،مواضع گردان 1995را بمباران کردند.
* حدفاصل مهران تا دهلران یک محور مواصالتی به طول حدود یکصد کیلومتر وجود دارد که غرب و جنوب را به هم
وصل میکند .این جاده در زمان جنگ تقریب ًا خط دوم جبهه در این منطقه بهحساب میآمد .بسیاری از مردم جنگزده
و آواره دهلران در روستاهای متروکه در مسیر این جاده ،اسکان گرفته بودند .این مردم ،تا حدی بهعنوان نیروهای 
پدافندکننده ،نقش مهمی داشتند .ضمن اینکه جوانانشان در جبهههای مهران و دهلران مشغول دفاع بودند .این خانوادهها
نیرویی دلگرمکننده برای رزمندگان مستقر در خط بهشمار ميآمدند .ارتش رژیم بعث عراق كه از آغاز جنگ به هر طریق
قصد ازبینبردن آرایش این روستاها را داشت ،اقدام به بهکارگیری تعدادی از عناصر مزدور کرد .این عوامل از کردهای 
عراقی یا برخی عشایر عرب ضدانقالب مناطق جنوبی کشور بوده و ازنظر جسمی ،تنومند و توانا و با شرایط آبوهوای 
کوهستانی منطقه آشنا بودند.
دستگاه استخبارات عراق از سال  ،1363با سازماندهي اين افراد یک تشکیالت سیاسی به نام گروه فرسان ايجاد كرد .اين
گروه چریکی بهصورت پارتیزانی عمل میکردند و هدف آنها ضربهزدن به روستائیان و رزمندگان بود .روش کارشان این
بود که افراد را دستگیر میکردند ،اگر میتوانستند آنها را بهصورت اسیر تحویل عراقیها میدادند ،در غیر این صورت
آنها را میکشتند و یک گوش آنها را میبریدند و بهعنوان سند و مدرک ،تحویل عراقیها میدادند و در قبال آن پول
دریافت میکردند .لذا به گروه گوشبرها نیز معروف بودند.
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به گزارش ســرهنگ ســليمانجاه فرمانده قرارگاه عملیات جنوب (ارتش) «قرائن و شــواهد
موجود از فعالیت و جابهجاییهای دشــمن در منطقه شهابی (چنگوله) ،چیالت و بیات* حاكياز
آمادگي نيروهاي عراقي براي اجرای یک تک گسترده در اين دو محور میباشد؛ بهطوريكه یک
(ع)
محور بهعنوان تالش فرعی ازطریق چنگوله و چیالت جهت انهدام یگانهای تیپ امیرالمومنین
و پایگاههای تأمینی لشكر 58مستقر در ارتفاعات غربی جاده دهلران و مهران (ارتفاعات کچ و چیالت)
و محور دیگر بهعنوان تالش اصلی ازطریق شهرک طیب بیات بهمنظور دستیابی به سهراهی بیات
و جاده آســفالته بیات ـ موسیان و نهایت ًا تصرف ارتفاعات حمرین مدنظر است ».وي در ادامه بر
3
واگذاری نیرو و تقويت منطقه تأکید كرد.
همچنیــن رکن 2قرارگاه عملیاتی شــمالغرب از گلولهباران منطقــه عملیاتی والفجر 2و نیز
اجرای آتشــبار بر روی بنه گردان 172تکاور و خسارات ناشياز آن و نيز گلولهباران پایگاههای 
اشــکان و قرارگاه تیپ یکم پیرانشــهر خبر داد .در این گزارش درباره احتمال تک دشــمن به
منطقه عملیاتی والفجر( 2در منطقه مرزی مقابل سردشــت) براي دســتيابي به ارتفاعات هنیمال،
4
گردشیخان و بلفت هشدار داده شده است.
درهمينحال ،قرارگاه عملياتي نجف 2سپاه پاسداران در گزارشي اعالم كرد كه دشمن بعثي در
دو روز اخير در مناطق مهران ،سومار ،شاخ شمیران و قصرشیرین ضمن تحكيم و تثبيت مواضع
پدافندي و تشديد فعاليتهاي مهندسي ،مبادرت به اعزام گشتي شناسايي ،انجام شناسايي هوايي
و تقويت و جابهجايي نیرو در مواضع اشــغالي كرده اســت .اكنون بيشترين تردد دشمن از جاده
بدر به مندلي و بالعكس میباشــد و در منطقه مهران فرماندهان عراقي ضمن بازدید از این جبهه
اقدام به تقويت نيروهاي خود در تپه  270کردند.
این قرارگاه در ادامه گزارش افزوده است :عراق باتوجهبه نياز مبرم براي كسب اطالعات از وضعيت
نيروهاي ايراني ،به نيروهاي گروه فرسان براي گرفتن اسير ،اجراي عملیات كمين و مينگذاري در منطقه
دارخرما و آبزيادي تأكيد كرده است .لذا دشمن با بهرهگیری از توان این گروه عالوهبر اينكه ميتواند
جناح راست یگانهای خود در منطقه مهران را تأمین کند ،قادر به استفاده از جاده ميانكوه ـ آبزيادي و
قالویزان ميشود .از سویی در جبهه شمالغرب ،دشمن ارتفاعات شاخ سورمر ،شاخ شميران و برددكان
را تحويل نيروهاي بعثي و مورتكه و زرين سوشات را به گروههاي ضدانقالب واگذار كرده است.
واحد اطالعات قرارگاه عملياتي نجف 2خاطرنشــان کرده که باتوجهبه تالش عراق براي رفع
برخي نارســاييهاي خط پدافندي ،احتمال ادامه عمليات از يك ســو در منطقه مهران با هدف
تصرف كامل ارتفاعات نمهكالنبو و زالوآب و از سوي ديگر در منطقه چنگوله ـ كه بهتازگي 11
5
معبر تانك از خاكريز مقابل ارتفاع تپه  203باز كرده ـ متصور است.
* این دو منطقه در نزدیکی منطقه عملیاتی والفجر 3قرار دارند.
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درهمينحال ،دفتر فرماندهی ستاد منطقه 3کربال از پناهندگی  3نظامي عراقی كه يكي از آنان
6
پزشك است در  48ساعت گذشته در منطقه مهران خبر داد.
7
گفتني است امروز ،هواپيماهاي عراقي مواضع گردان  1995را بمباران كردند.
635

در نتیجــه اجرای کمیــن و درگیری عناصر ضدانقالب با رزمندگان در شــهرهای بوکان ،بانه و
مریوان در استانهاي کردســتان و آذربايجانغربي ،دو طرف متحمل تلفاتی شدند .درهمينحال
برخي گزارشها حاكي است منافقین با تالش برای نفوذ به ایران درصدد ضربهزدن به رزمندگان
هستند .امروز همچنين در آذربايجانشرقي يك نفر بهدست عناصر ضدانقالب ترور شد.
به گزارش فرماندهی سپاه بوکان ،اعضای ســازمان کومهله در حوالی ترمینال شهر میاندوآب
با اجرای کمین  3نفر از نیروهای ژاندارمری را شــهید و یک عابر را مجروح کردند 8 .همچنين
در يــك درگیری ديگر بين افراد ضدانقالب با نیروهای تلفیقی ســپاه و ژاندارمری در ارتفاعات
کوهساالن 5 ،پاسدار وظیفه شهید و  5نفر دیگر مجروح شدند .در حوالی روستای دگاگاه و ژریژه
از توابع مریوان نيز درجريان درگیری بین اعضای حزب دمکرات با رزمندگان درمجموع  13نفر
از نیروهای خودی به شــهادت رســیدند 9 .در روستای انجینه از توابع بانه  50نفر از افراد حزب
دمکرات با رزمندگان درگیر شــدند که  4نفر از اعضای هيز ارباباي اين حزب مجروح شــدند و
10
یک نفر از هیز آواره کشته شد.
درهمینحال ،به گفته اطالعات شــهربانی استان کردســتان ،در نتیجه شناسایی مسیر حرکت
منافقیــن و اجرای آتش نیروهای خودی بر روی آنها در حوالی منطقه ســورکوه و گمو از توابع
11
بانه 5 ،نفر از منافقین کشته و  56رأس قاطر حامل بار مین ضدتانک به غنیمت گرفته شدند.
همچنين از آنجا كه يكي از اقدامات تاكتيكي منافقين نفوذ در ادارات و نهادهاي دولتي است،
وزارت اطالعات از دســتگيري  2تن از اعضاي منافقين خبر داد كه اولي از مهندســان كارخانه
ذوبآهن و در ارتباط با خارج از كشــور و دومي از كاركنان شركت ملي گاز بود 12.در باختران
نيز فرماندهی ســپاه پاســداران اين ناحیه امروز ،درباره نفوذ  200نفر از منافقین به ایران هشدار
داد و گفت« :این افراد در دهانه ســرتک بمو در خط جوانرود در کنار ارتش بعث عراق مســتقر
شدهاند و قصد نفوذ به داخل ایران جهت انجام مأموریت را دارند و سه هدف را دنبال مینمایند:
 .1با فرارسیدن  30خرداد ،تیمهای دونفره به داخل شهرها اعزام تا عملیات ترور و خرابكاري انجام دهند.
 .2احتماالً در شناسایی پایگاههای موشکی جبهه مياني (از قصرشيرين تا دهلران) به کار گرفته شوند.
 .3در مسیر جادهها و پشت خط تدارکاتی رزمندگان کمین و مینگذاری نمایند .ضمن ًا این سومین
نقطه اســتقرار منافقین در جبهههای باختران پس از مستقرشــدن تعدادی از منافقین در شهر
13
نوسود و دشتسازان میباشد».
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گفتني اســت امروز ،از مركز آذربايجانشرقي گزارش رســيد كه يك راننده سپاه پاسداران و
نگهبانان دادستاني ســپاه پاسداران در شهرستان تبريز هدف سوءقصد  2موتورسوار قرار گرفتند
14
كه در اين حادثه راننده مذكور به شهادت رسيد.
از سويي رکن  2ژاندارمری نیز اعالم کرد :تعداد  6نفر از افراد حزب منحله دمکرات همراه یک
افســر عراقی امروز ،در منطقه سیرانبند و کانشیران ایران واقع در پانزدهکیلومتری جنوبشرقی
بانه و  40نفر از منافقین همراه با  2نفر افسر عراقی در منطقه سوراب ایران واقع در  18کیلومتری 
15
جنوب بانه مشاهده شدهاند .هدف آنها شناسایی منطقه است.
همچنین بهدنبال اختالف بین رهبران احزاب ضدانقالب کرد و بروز برخی درگیریها ،امروز،
در نتیجه اجرای کمین افراد حزب دمکرات علیه عناصر سازمان كومهله در اطراف روستای سبدلو
16
از توابع بانه 3 ،نفر از کومهله و یک نفر از دمکراتها كشته شدند.
636

بهدنبال صدور حکم امام خميني مبنیبر تشکیل و تجهیز نیروهای سهگانه سپاه و باتوجهبه تالقی بعضی
از مأموریتها در نیروهای سهگانه بهويژه درزمینه امور مربوط به پدافند و از طرفی تشکیل ستاد کل
پدافند کشور و لزوم حضور فعال و مسئوالنه سپاه در این ستاد ،فرماندهی نیروی هوایی سپاه امروز در
نامهای تدابیری را به فرمانده کل سپاه پیشنهاد داد تا درصورت تصویب به کار گرفته شود.
در این نامه موسی رفان فرمانده نیروی هوایی سپاه ،بهمنظور مشخصشدن حدود و ثغور و میزان
گســتردگی و ســازمان پدافندی نیروها و همچنین تعیین تکلیف تخصیص سیستمها و توپهای 
پدافندی به نیروهای سهگانه پیشنهادهايي در  8بند مطرح كرد .که مهمترین آن عبارتاند از:
 .1نماینده ســپاه در ســتاد کل پدافند کشور نیروی هوایی
سپاه باشد.
 .2انجام مأموریتهای پدافندی از اماکن حســاس و حیاتی
کشور با ابالغ شورایعالی دفاع یا ستاد کل پدافند کشور
و نیز پوشش عمومی پدافندی شهرها ،پدافند نقطهای از
اماکن و تأسیســات و انجام مأموریت عمومی پدافند در
مناطق عملیاتی بهعهده نیروی هوایی سپاه باشد.
 .3یگانهای پدافندی موجود ســازمان ـ سازوبرگ نفرات
تحتکنترل نیروی هوايی قرار گیرند .ضمن آنکه سالح
ســازمانی پدافندی نیروی زمینی تا سقف توپهای 23
ميليمتري باشــد و ســازمان پدافندی یگانهای رزم با
هماهنگی نیروی زمینی و هوایی تهیه شده و درصورت
موسی رفان فرمانده نیروی
کمبود ،سقف سازمان تکمیل شود.
هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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 .4کلیه توپها با برد متوسط و باال دراختیار نیروی هوايی قرار گيرد( .توپهای 37 ،35و  57ميليمتري)
 .5سیستمهای پدافندی (موشکی) دراختیار نیروی هوایی بوده و بهعنوان سازمان نیرو محسوب شود.
 .6نیروی هوایی و یگانهای پدافندی تحتامر بهصورت سازمانی در مناطق عملیاتی و قرارگاههای 
مربوط حضور یافته و موظف به انجام مأموریتهای پدافندی واگذارشــده ازجانب فرماندهی
17
جنگ در جبهههای عملیاتی میباشد.
637

درحاليكــه اعــزام آحاد مردم براي حضــور در جبههها در روزهاي اخير همچنــان ادامه دارد،
نمایندگی امام در سپاه از ائمه جمعه خواست تا در خطبههای نماز جمعه مردم را برای مشارکت
و حضور بیشتر در جبهههای جنگ ترغیب كنند.
به گزارش خبرنگار روزنامه كيهان ،گروهي از رزمندگان داوطلب شــهرهاي مختلف كشــور
امروز نيز رهســپار جبههها شدند .براســاس اين گزارش از مشهد يك گردان رزمي ـ تخصصي
بســيج ،از اصفهان چهارمين يگان مركز آموزش توپخانه ،از كاشــان ،آباده و تنكابن گروههايي
از نيروهــاي داوطلب و پاســداران افتخاري و از تهران دومين كاروان راهيان كربال متشــكل از
18
دانشجويان و فرماندهان دانشكده افسري عازم مناطق جنگي شدند.
بااينحال و باوجود تالش سپاه درزمينه جذب اقشار مختلف مردم برای اعزام به جبهه و پشتیبانی
از جنگ ،عواملي همچون ماه مبارک رمضان ،امتحانات دانشآموزان و فصل کشاورزی تا حد زیادی 
موجب کاهش اعزام نیرو شده است بنابراين دفتر نمایندگی امام در سپاه از ائمه جمعه خواست در
خطبههای نماز جمعه ضمن تشــریح موفقیت رزمندگان در عملیات والفجر 8و تالش برای حفظ
دستاوردهای آن ،محورهایی برای آگاهی مردم و تهییج آنان برای حضور فعالتر در جبههها مدنظر
گرفته شود؛ ازجمله:
x xتوجیه مردم درباره لزوم ســقوط رژیم بعث عراق و خطرهاي ناشیاز ادامه حاکمیت آن رژیم
برای انقالب اسالمی و منطقه.
x xبازگوکردن واقعیتهاي جنگ برای مردم و آگاهكردن آنها از دشواریهای عملیات در مرحله کنونی.
x xتأکید بر دفاعیبودن جنگ و تشریح و تبیین فلسفه جهاد در اسالم.
x xتشریح دستاوردهای جنگ درزمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی و باالبردن روحیه 
امیدواری مردم در جنگ با دشمن.
x xتأکید بر اینکه اعزام چند لشــکر نیرو از مردم ،موجب رفع تکلیف از دیگران نمیشــود ،بلکه
حضور باید مستمر باشد.
x xتأکید بر لزوم پشتیبانی نهادها و سازمانهای دولتی از جنگ و همکاری آنها با سپاه براي تأمین
19
محیطهای آموزشی.
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نظر به فعالیت نیروی دریای ارتش جمهوری اسالمی در بازرسی یا توقیف کشتیهای مظنون به
حمل بار برای عراق در خلیجفارس ،رژیم عراق برای سلب اين ابتکارعمل ایران ،توافقات پنهانی
با کویت انجام داده است.
محمدرضا باقري سرپرست سفارت ايران در كويت ،چند ماه پيش در نامهاي توافقات پنهانی
رژیم بعثی عراق با کویت را به اطالع معاون سیاســی وزارت امور خارجه رســانده بود *،امروز،
معــاون حقوقی و امور مجلس وزارت امــور خارجه ایران متن اين نامــه را به اطالع دبیرخانه
شورایعالی دفاع و سایر مراجع ذیصالح رساند .در بخشی از نامه باقری چنین آمده است« :طبق
اطالع در ماههای اخیر ،بهعلت بازرسی کشتیهای حامل بار برای عراق در خلیجفارس ،بهموجب
موافقتی که بین دو دولت کویت و عراق شده است ،مقرر گردیده بهمنظور رفع اشکاالت موجود
درمورد بارهای ترانزیتی عراق که ازطریق کویت ارســال میشود گشایش اعتبار اسنادی نيز برای 
خرید و حملونقل کاال ازطریق بانکهای کویتی انجام شود .بر همین اساس ،کلیه بارهای عراق
در بنادر مبدأ بهعنوان کویت بارگیری شده و عراقیها در هنگام تخلیه بار در بنادر کویت ،اسناد
محرمانــه مربوط به ترخیص کاال را که با هماهنگی دولت کویت و بانکها تنظیم شــده به بنادر
کویت ارائه و پس از ترخیص کاالها به عراق حمل میكنند .خبرهای واصله حاکیاز آن است که
ظرف چند ماه گذشته ،بانکهای کویت سفارشهای زیادی برای گشایش اعتبار خرید کاال برای 
عراق را پذیرفتهاند و اغلب اعتبارها درحدود  3تا  10میلیون دالر بوده است.
عالوهبر گشــایش اعتبار اسنادی برای خرید و حملونقل کاال ،تعدادی از بانکهای کویتی به
بانکهای عراق وامهای زیادی دادهاند که طبق سندی که به دست آمده در یک مورد بانک االهلی
کویت به بانــک دولتی الرافدین عراق مبلغ  500میلیون دالر امریکایی وام داده اســت .این وام
بهمنظور گسترش تجارت خارجی رژیم عراق داده شده و با بهره  1درصد برای مدت  5سال به
بانک الرافدین داده شــده است ».شایان ذکر است در ادامه نامه ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در
**20
کویت به اسناد دیگری درخصوص گشایشهای بانکی اشاره کرده است.
639

درحالیکه  60تن از شخصیتهای سیاسی کشور ازجمله جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس در
نامهای به امام خمینی از بازداشت برخي از مسئوالن سابق نخستوزیری ابراز نگرانی کرده و آن
را تهدیدی برای آینده کشــور برشــمردند ،صبح امروز ،دادستانی کل کشور با صدور اطالعیهاي
خبر بیگناهی بازداشتشدگان و آزادی آنان را اعالم کرد.
* ضميمه دارد؛ توضيحات سفير ايران در كويت از توافقات تجاري و بانكي كويت و عراق با استناد به ساير اسناد بهدستآمده.
** سفير ايران در كويت اين نامه را در تاريخ  ،1364/11/15براي معاون سياسي وزارت امور خارجه ارسال كرده بود.
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بخشی از نامه شخصيتهاي سياســي به امام خميني بدين شرح است« :تا به امروز بیش از چند
ماه اســت که جمعی از برادران مخلص و متعهد به اسالم و جمهوری اسالمی و ازجمله یاران شهید
رجایی که هریک از ما ،یک یا چند نفر از آنان را میشناســیم به اتهاماتی یکســر بیاساس و واهی
و دردآور  ...به بند کشــیده شدهاند .شاید مشکالت و مصائبی که هر روز در ابعاد گوناگون فراروی 
انقالب اسالمی قرار میدهند مانع از آن گردیده که به روند حذف تدریجی و آرام نیروهای مخلص و
مؤمن و تالشگر برای جمهوری اسالمی که به صور مختلف اسیر خطبازیها و برچسبها با تلههای 
گوناگون میگردند توجه کافی مبذول گردد  ...هماکنون مشاهده میکنیم که نیروهای مؤمن و انقالبی
جوان کشور مضطرب و نگران برخورد با این مسئله هستند ».در ادامه نامه افزوده شده که «تا به امروز
بنا به حرمت و حفظ شئونات قوه محترم قضائیه کالمی ابراز نکردیم ،ولی هنگامی که مسئله از حد
خواص ناگهان به صفحه اول روزنامه داخل کشور کشیده میشود و بهدنبال آن دستاویز و خوراک برای 
21
رادیوهای بیگانه فراهم میآید ،ناچار از بازگوکردن این درد شدیم و تقاضای امعاننظر عاجل داریم».
از ســویی صبح امروز ،روابطعمومی دادستانی کل کشور با صدور بيانيهاي تصریح كرد« :پرونده
انفجار نخستوزیری که از اواخر سال  ،1364در دادسرای انقالب اسالمی تهران (اوین) مورد رسیدگی
بود و بهدنبال آن تنی چند بازداشت شده بودند ،سرانجام پس از تحقیقات الزم ،چون هیچگونه دلیلی
بر اثبات اتهامات وارده دررابطهبا شرکت در توطئه انفجار وجود نداشت ،سرپرست دادسرای انقالب
*22
اسالمی تهران ـ اوین ـ بازداشتشدگان را آزاد [ساخته] و پرونده آنان را مختومه اعالم نمود».
* حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات روزانه خود درباره این موضوع نوشته است 28[« :مهر ،]1361
آقای (اسداهلل) الجوردی (دادستان انقالب تهران) ،تلفن کرد و گفت که دادستان کل کشور پرونده انفجار نخستوزیری 
را به ایشان محول کرده ،احتماالً باید بعضی افراد سطح باالی دولت به بازجویی احضار شوند .گفتم بدون اطالع مسئولین
اصلی اقدام نکنید[ ».اكبر هاشمي رفسنجاني پس از بحران (کارنامه و خاطرات سال ،)1361به اهتمام فاطمه هاشمی،
تهران :دفتر نشر معارف انقالب ،چاپ سوم  ،1386ص .]203وي همچنين در خاطرات روز  ،1365/3/9درخصوص
نامه ديگري نوشته است« :احمد آقا آمد و گفت نامه شش نفر از شخصيتها درباره پرونده انفجار نخستوزيري به امام
رسيده و امام آقاي موسوي اردبيلي ،خوئينيها و رئيسي را احضار كردهاند و پس از اينكه دادستان كل كشور گفته است
كه متهمان بيتقصيرند ،امام دستور آزادي آنها را دادهاند و قرار شده درباره سه نفر بازپرسي كه بهعنوان اعتراض استعفا
دادهاند ،رسيدگي شود[ ».اكبر هاشمي رفسنجاني ،اوج دفاع (كارنامه و خاطرات  ،)1365به اهتمام عمار هاشمي ،تهران:
دفتر نشر معارف انقالب ،چاپ هشتم ،ص ]113نشریه نسیم بیداری نيز به نقل از حجتاالسالم سیدمحمد خوئینیها
ـ که در سال  ،1364به سمت دادستان کل کشور منصوب شد ـ نوشته است« :روزی مرحوم حجتاالسالموالمسلمین
حاج سیداحمد آقا [خمینی] ـ رحمتاهلل علیه ـ ازطریق تلفن اطالع داد که حضرت امام فرمودهاند شما و آقای موسوی 
اردبیلی و آقای رئیسي بیايید کاری با آقایان دارم ... .ما سه نفر خدمت امام رسیدیم ... .امام فرمودند از اول که این پرونده
تشکیل شد ،میدانستم که عدهای میخواهند با این کار ،افراد بهدردبخور را از ما بگیرند و خودشان جای آنها را بگیرند.
[ ...بنابراین] این پرونده را مختومه کنید و ازاینپس هیچکس حق ندارد این پرونده را باز کند[ ».عليرضا لطفاهللزادگان؛
روزشمار جنگ ايران و عراق كتاب بيستويكم (عمليات مسلمبنعقيل) ،مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس،1391 ،
ص]936؛ و  -ضميمه دارد؛ بازتاب آزادي متهمان به شركت در انفجار ساختمان نخستوزيري در رسانههاي خارجي.
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چهل واحد بزرگ توليدي استان يزد با كمبود مواد اوليه مواجه هستند.
به گفته مديركل كار و امور اجتماعي اســتان يزد «اين چهل واحد عمدت ًا از واحدهاي بزرگ
نســاجي بهشــمار ميآيند كه درحالحاضر با كمبود مواد اوليه شامل الياف مصنوعي پشم ،نخ و
اكروليك ،چســب آهار و رنگهاي پارچه مواجهند و درصورت عدم تأمين آنها از خارج كشور
 70درصد آنها در ماه آينده تعطيل خواهد شد ».وي با اشاره به اينكه  75درصد واحدهاي توليدي
اســتان در بخش صنايع نساجي فعالاند ،تغيير ســاعت و شيفت كاري را باعث تقليل بازدهي و
اضافه توليد در برخي واحدهاي نســاجي دانست و اضافه كرد كه ميزان دستمزد كارگران بهعلت
دريافتنكردن بهاي اضافه توليد كاهش يافته است .اين مقام مسئول همچنين افزود :صنايع ديگر
نظير واحدهاي توليد پالســتيك و مالمين نيز با كمبود انواع مواد تزريقي و فيلمي مواجه هستند
كه اين مواد اوليه در داخل كشور توليد نميشوند و همين مسئله موجب شد تا سال گذشته ،چند
23
واحد توليدكننده لوازم پالستيكي تعطيل شوند.
641

رهبر سواپو در سفر به ايران و مالقات با مقامات ايراني ضمن تأكيد بر مبارزه با تبعيض نژادي (آپارتايد)
از سياستهاي جمهوري اسالمي درخصوص حمايت از نهضتهاي آزاديبخش و نيز جنگ با عراق
حمايت كرد .وي همچنين از افتتاح دفتر نمايندگي جبهه آزاديبخش ناميبيا در تهران تقدير كرد.
ســام نجوما* رهبر جبهه آزاديبخش ناميبيا (سواپو) كه دو روز پيش ( ،)1365/3/6وارد تهران
شــد ،روز گذشــته و امروز با آیتاهلل خامنهای رئیسجمهور ،حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني
رئيس مجلس شوراي اســامي ،ميرحسين موسوي نخســتوزير و علياكبر واليتي وزير امور
خارجه ،ديدار و گفتوگو كرد.
نجوما روز گذشــته در ديدار با آیتاهلل خامنهای با اشــاره به سفر وي به منطقه جنوب افریقا
گفت :ســفر شما مشــوقی برای همه مبارزان و افرادی بود که هنوز اســیر زنجیرهای رژیمهای 
نژادپرست هستند .ما در جنبش خود معتقدیم دستاوردهای انقالب اسالمی ایران کمک و مشوق
بزرگی برای ما اســت ،زیرا شکست رژیم دستنشــانده امریکا در ایران ،رژیمهای فاشیستی و
* سام سيفي شونا نجوما معروف به سام نجوما يك كشاورززاده روستايي از اهالي شمال ناميبيا است كه از دوران
نوجواني مبارزه براي رهايي سرزمين خود از استعمار انگليس و بعدها بيرونراندن اشغالگران رژيم پروتوريا را آغاز كرد.
وي در سال  1339( 1960شمسي) ،همراه جمعي از يارانش جبهه سواپو را تشكيل داد و به رهبري اين جبهه انتخاب
شد و در نيمه دهه  ،1960به فرماندهي كل ارتش خلق ناميبيا منصوب شد .سام نجوما رئيس يك دولت در تبعيد تلقي
ميشود .وي سفر خود به تهران در آستانه اجالس سازمان ملل متحد براي رسيدگي به مسئله ناميبيا و تجاوز رژيم
نژادپرست پروتوريا به كشورهاي خط مقدم جبهه را نشانه توجه انقالبيون افريقا به جمهوري اسالمي بهعنوان يك كشور
درحال مبارزه با تجاوزگران و حامي مستضعفان توصيف كرد[ .روزنامه جمهوري اسالمي ،1365/3/7 ،ص]12

اشغال مهران

روزشمار 1365/3/8

701

نژادپرست افریقای جنوبی و رژيم اشغالگر قدس را تضعیف کرده است .به همین دلیل است که
جنبش سواپو انقالب اسالمی ایران را انقالب خود میداند .لذا ما با کسب تجربه از انقالب شما
آموختهایم که امپریالیسم و حامیان او زبانی جز زبان زور نمیفهمند و ازاینرو تصمیم قاطع براي
ادامه مبارزات مسلحانه و بسیج مردم خود تا پیروزی نهایی داریم.
آیتاهلل خامنهای نیز با بیان این نکته که ایران خانه خود شماســت ،اظهار داشــت :بيشــك 
سازمانهایی که مایل هستند بهطور جدی رژیم افریقای جنوبی را محکوم کنند باید قاطعانه علیه
سیاستهای امریکا هم موضع بگیرند.
رئیسجمهــور با ابراز عالقه به مردم نامیبیا افزود :ما رنجهای مردم شــما را حس میکنیم و
24
معتقدیم که تنها راه عالج این درد بزرگ مبارزه قهرآمیز و سازشناپذیر است.
نجوما همچنین امروز در ديدار با حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني گفت« :شكست امريكا از
ايران يك پيروزي براي مردم ناميبيا بود و امريكا از اينكه نميتواند ايران را استثمار و از منابع آن
بهرهبرداري كند ،خشمگين است».
رهبر سواپو در ديدار با نخستوزير هم ضمن ستايش ديدگاههاي امام خميني ،ارتباط نزديك و بيشتر
دو كشــور را خواستار شد .نجوما با اشاره به مبارزات كشورش عليه رژيم نژادپرست افريقاي جنوبي
افزود« :شيوههاي مبارزاتي انقالب اسالمي الگو و اميدبخش مبارزات مردم تحتستم افريقاست  ...و ما
به اين نتيجه رسيدهايم كه هرگاه توده مردم را بسيج كنيم ،پيروزي نزديك است ... .ما آرزوي دوستي و
پيوند با ايدههاي امام خميني را داريم و ميخواهيم با جمهوري اسالمي رابطه نزديك و ديپلماتيك داشته
باشيم ».ميرحسين موسوي نيز با ابراز خرسندي از سفر رهبر سواپو به ايران و اعالم پشتيباني ايران از
جنبشهاي آزاديبخش خاطرنشان كرد« :ما وظيفه خود ميدانيم كه در كنار ملت رنجكشيده شما باشيم و
يقين داريم پيروزي براي ملتهاي بهپاخاسته دور نيست ... .و اگر با مبارزاتتان ،اصالت را به مردم بدهيد
و هر حركت خود را آميخته با نهضت مردمي كنيد ،يقين ًا پيروزي از آن شما خواهد بود».
ســام نجوما در مالقات با واليتي پس از گزارشي از مبارزات مردم ناميبيا از مقامات جمهوري
اسالمي براي مبارزه با رژيم پروتوريا در افريقاي جنوبي درخواست كمك كرد و از ايران بهدليل
دراختيار قراردادن ســفارت به سازمان ســواپو قدرداني كرد *.وي همچنين در اين ديدار درباره
جنگ تحميلي عراق عليه ايران گفت« :شما هماكنون از سرزمين خود دفاع ميكنيد و درحقيقت
* در اجراي سياست جمهوري اسالمي ايران مبنيبر حمايت از جنبشها و نهضتهاي آزاديبخش و گسترش روابط با
كشورهاي جهان سوم ،صبح روز  ،1365/3/11دفتر نمايندگي جبهه آزاديبخش نامبيبا (سواپو) در تهران با حضور رهبر اين
جنبش و علياكبر واليتي وزير امور خارجه ايران ،گشايش يافت .پس از آن سام نجوما رهبر اين جبهه از يكي از اردوگاههاي
نگهداري اسراي عراقي در تهران بازديد كرد .وي به هنگام ديدار از اردوگاه به خبرگزاري جمهوري اسالمي گفت« :من ميدانم كه
شما ايرانيها در جنگ چه ميگوييد و براي چه ميجنگيد .من اميدوارم كه روزي همه ملتها به صلح دست يابند ».نجوما با ابراز
رضايت از اقدامات جمهوري اسالمي ايران در تأمين رفاه اسراي عراقي ،افزود« :مطمئن هستم كه [ايران] در جنگ ،مفاد كنوانسيون
 1949ژنو را كام ً
ال رعايت كرده و براساس اين اصول با اسراي عراقي رفتار ميكند[ ».روزنامه كيهان ،1365/3/11 ،صص 1و ]3
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ايــن جنگ دفاع از انقالب و تماميت ارضي شماســت ».واليتي نيز در مقابل بر حمايت ايران از
استقالل ناميبيا و مبارزات مردم اين كشور تأكيد و اظهار کرد« :حمايت ايران از جنبشهاي مردمي
*25
دنيا جزء سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و از اصول اعتقادي ما ميباشد».
642

سفير عراق در امريكا در يك گفتوگوی مطبوعاتي مواضع دولت متبوعش را درباره ادامه عملياتهاي
ارتش بعث در جنگ با ايران ،حمايت ليبي و سوريه از ايران ،احتمال انتقال رهبران سازمان مجاهدين
خلق (منافقين) به عراق و اقدام امريكا در فروش اسلحه به عربستان سعودي اعالم كرد.
راديو امريكا به نقل از نزار حمدون سفیر عراق در امریکا ،که در انجمن ملی مطبوعات امریکا به
پرسشهای نمایندگان رسانهها درباره اوضاع جنگ با ایران و تغییر راهبرد نظامی عراق پاسخ میداد،
درباره سياستهاي نظامي عراق گفت :عراق پس از چند سال انتظار و تالش برای پایاندادن به جنگ
تصمیم گرفت که دست از دفاع محض برداشته و به دفاع تعرضی متوسل شود و در این راه نزدیک
به  300کیلومتر مربع از خاک ایران در پیرامون شهر مهران را تصرف کرده و تازمانیکه نیروهای ایران
از فاو خارج نشوند به کنترل آن شهر و تصرف اراضی بیشتر ادامه خواهد داد .ضمن آنكه شرط عراق
برای پایاندادن به جنگ بر دو اصل اساسی و منصفانه استوار است .1 :بازگشت به مرزهای شناختهشده
بینالمللی  .2تعهد به مداخلهنكردن در امور داخلی یکدیگر .حمدون افزود« :حمایت سوريه و لیبی از
ایران در قبال جنگ با عراق موجب آسیبرساندن به یکپارچگی اعراب شده و پشتیبانی سیاسی ،نظامی
یا لجستیکی آنها از ایران موجب اخالل در اتخاذ موضع یکپارچه اعراب علیه ایران و کمک به ادامه
جنگ است ».سفیر عراق در واشنگتن با اشاره به گزارشهايی درزمینه نزدیکی اردن و سوریه اظهار
امیدواری كرد تالشهايی که برای پاکسازی تیرگی موجود در روابط دول جهان عرب به عمل میآید
**26
به اعمال فشار بیشتر به ایران و خاتمه جنگ طوالنی در خلیجفارس منتهی شود.
* سام نجوما همچنين در ادامه ديدار با مقامات ايران ،با محسن رفيقدوست وزير سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،ديدار
كرد .در اين مالقات رهبر سواپو پس از گزارشي از مبارزات مردم نامبيبا گفت« :مبارزين سواپو توانايي آن را پيدا كردند
كه بتوانند با سالحهاي سبك ،هواپيماها و هليكوپترهاي دشمن را سرنگون سازند ».رفيقدوست نيز با حمايت از مبارزه
مردم نامبيبا عليه آپارتايد گفت« :ما خوشحال هستيم كه شما در بازيهاي سياسي وارد نشديد و جنگ مسلحانه را دنبال
ميكنيد و انشاءاهلل با همين شيوه پيروزيد[ ».همان ،ص]12
ديدار با وحيد دستجردي دبيركل هاللاحمر هم آخرين ديدار نجوما بود[ .روزنامه جمهوري اسالمي ،1365/3/11 ،ص]12
** خبرگزاری رویتر از امان روز گذشته ،خاطرنشان کرد که دیپلماتهای غربی درباره امکان موفقیت شاه حسین در
برقراری آشتی بین بغداد و دمشق اظهار تردید کردند .زيرا باوجود شکستن دیوار دشمنی سیاسی بین اردن و سوریه هنوز
این دو کشور درباره جنگ خلیجفارس (ایران  -عراق) موضع متضادی دارند .ضمن آنکه نخستوزیر سوریه در آذرماه
سال گذشته ،به تهران سفر کرد تا به رهبران ایران اطمینان دهد که نزدیکشدن سوریه و اردن به یکدیگر تأثیری بر روی 
همبستگی سوریه با ایران نخواهد داشت[ .روزنامه رسالت ،1365/3/8 ،ص آخر]

اشغال مهران

روزشمار 1365/3/8

703

وي در بخش ديگري از اظهارات خود ،با هدف افزایش ایرانهراسی در میان کشورهای عرب
منطقه ،ايران را متهم به توســعهطلبي و جنگ كرد و با محتملدانســتن حمله ايران به عربســتان
ســعودي و ديگر كشورهاي ميانهروي عرب منطقه اظهار داشــت« :حمله ايران به اين كشورها
ممكن است در هر زمان صورت گيرد و اين امر بسته به فشاري است كه به ايران وارد شود .اگر
ايران احســاس كند كه توانايي آسيبزدن به عراق را ندارد تيغ حمله را متوجه ديگر كشورهاي
عربي ميكند ،زيرا رژيم [امام] خميني بقاي خود را در ادامه جنگ ميبيند».
ســفیر عراق همچنین در پاسخ به پرسشهایی درباره گروههای مخالف رژیم صدام در داخل
و خارج از عراق ،به مســئله ناآرامی کردها اشــاره کرد و گفت« :این مشکلی است که از مدتها
پیش در اینجاوآنجا وجود داشــته و از فعالیت برخی از کردهای وابسته به ایران مایه میگیرد که
در ارتش عراق نیز رخنه کرده و در میان ایاالت کرد ،فعال هســتند ».حمدون در بخشی دیگر در
پاسخ به اين سؤال كه اگر فشارهاي ايران به دولت فرانسه براي آرامكردن گروههاي مخالف ايران
به نتيجه برســد ،آيا با انتقال آنها به عراق موافقت خواهد شــد ،تصریح کرد :درصورتيكه دولت
فرانسه از مجاهدین خلق (منافقین) بخواهد که اين كشور را ترک کنند ،عراق پیشنهاد پذيرش آنها
را بررسی خواهد كرد 27.به گزارش خبرگزاری آلمان ،وی همچنين افزود كه احتمال این دعوت
هنوز در میان مقامات عراقی موردبررســی قرار نگرفته ،ولی بغداد تاکنون روابط دوســتانهای با
این گروه داشته و حمایتهای سیاسی خود را از آنان اعالم كرده است و دليلي ندارد كه آنها در
بغداد دفتر نداشته باشند .نزار حمدون علت تصمیم دولت فرانسه برای اعمال محدودیتها علیه
28
این سازمان را ناشیاز تالش فرانسه برای آزادسازی  7گروگان فرانسوی در بیروت دانست.
به گفته رادیو امریکا ،سفیر عراق در امریکا درخصوص تماسها و روابط دولت عراق با گروهک
ضدانقالب منافقین ،خاطرنشــان کرد که «چون هدف عراق همواره فیصله مسالمتآمیز جنگ بوده
است ،لذا با مجاهدین خلق درزمینه همکاری برای برقراری صلح به توافق رسیده است .روابط عراق
*29
با مجاهدین خلق خوب است و آنها را بیشتر ازنظر سیاسی حمایت میکند».
* روزنامه االتحاد (چاپ ابوظبي) با اشاره به اينكه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) بهدنبال بهبود روابط ايران و فرانسه و
جلوگيري پاريس از فعاليتهاي ضدايراني اين گروه ،دفتر مركزي خود را از پاريس به بغداد يا امان انتقال خواهد داد ،به
نقل از منابعي در پاريس نوشته است :درپي تقاضای ایران از دولت جدید فرانسه مبنیبر جلوگیری از فعالیتهای ضدایرانی
در آن كشور ،جنبش ملی مقاومت ایران به این فکر افتاده است که درصورت ادامه فشار ،دفتر خود را به بغداد یا امان منتقل
كند .االتحاد در ادامه درباره اختالفات داخلی اعضای اين سازمان خاطرنشان کرده که هماکنون بحث شدیدی در محافل
مجاهدین به رهبری رجوی درمورد این مسئله در گرفته و گروهی از اعضای این سازمان با انتقال دفتر به بغداد مخالفاند.
گروه مذکور معتقد است درصورت انتقال دفتر به بغداد به سازمان ضربه وارد خواهد شد و سازمان مجاهدین خلق با این
کار اکثر پایگاههای مقاومت خود را در ایران از دست خواهد داد .زیرا اين پایگاهها مایل نیستند سازمانشان با دولتی همپیمان
شود که با ایران درحال جنگ است .این گروه پیشنهاد میکنند که سازمان بهتر است بهجای بغداد دفتر خود را به امان منتقل
سازد[ .خبرگزاري جمهوري اسالمي ،نشريه گزارشهاي ويژه ،شماره  ،1365/3/9 ،71ص ،27روزنامه االتحاد]1365/3/8 ،
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بنا به گزارش خبرگزاری رویتر ،ســفير عراق در امریکا همچنين با اســتقبال از تصميم دولت
امريكا مبنيبر فروش ســاح به عربستان سعودي تصريح كرد« :فروش اين موشكها به عربستان
ســعودی به دادن اخطار به ايران و نيز سالمت و امنيت منطقه كمك خواهد كرد ».حمدون اظهار
تمايل كرد كه امريكا تالش بيشتري را براي متقاعدكردن متحدان و دوستان خود به عمل آورد تا
30
طرفي را كه خواهان ادامه جنگ است تحتفشار بيشتري قرار دهند.
643

يك نشــريه امريكايي به نقل از مشاور امنیت ملی ســابق امریکا ،نظاميگري ایران را حرفهای و
تصرف فاو را عملیات ابتکاری توصیف کرد .يك روزنامه هندي هم بااينكه ایران را فاقد ساختار
فرماندهی نظامی متعارف دانســت ،درعينحال روحیه تسلیمناپذیری رزمندگان ايراني را موجب
پيروزي ايران در میدان جنگ با عراق برشمرد.
نشریه امریکایی کریستین ساینس مانیتور به نقل از گری سیک مشاور امنیت ملی سابق امریکا
در دولت کارتر و تحلیلگر فعلی مؤسســه فورد ،نوشــت« :تسخیر شهر بندری فاو عراق توسط
ایرانیــان در ماه فوریه ( 1986بهمنماه  ،)1364نشــان داد که نظامیگری حرفهای در آن مملکت
تقویت شده و ایران یک ابرقدرت در منطقه میباشد و بهلحاظ جمعیت و موقعیت جغرافیاییاش
در منطقه خلیجفارس ،بیم به دل همســایگان انداخته اســت ».او همچنین میافزاید« :تسخیر فاو
در نتیجه یک حمله انتحاری نظامیان آموزشندیده نبوده ،بلکه عملیاتی بســیار ابتکاری و در زیر
31
ریزش شدید باران صورت گرفته است».
روزنامه انگلیســیزبان ایندیــا تایمز نیز ضمن تمجید از پیروزیهای ایــران در نبرد با عراق
در جبهه فاو نوشــته اســت« :ســقوط فاو در حمله ناگهاني ایران که با عبور از آبراه (اروندرود)
مجرای عمده دســتیابی عراق به خلیجفارس صورت گرفت ،بیش از یک پیروزی کوچک ،حائز
اهمیت اســت .چراکه ادامه تصرف فاو ،امکان کنترل اروندرود ـ آبراهی که عراق به بهانه آن در
ســپتامبر ( 1980شهریور  ،)1359وارد جنگ با ایران شد ـ را برای ایرانیها فراهم میسازد ».این
روزنامه خاطرنشان کرده است :گرچه عراق برای مقابله با نیروهای ایرانی به استفاده از هلیکوپتر
توپدار و توپخانه میانبرد و دوربرد روی آورده است ،ولی فاو را تنها با نبرد تنبهتن میتوان از
نیروهای ایرانی بازپس گرفت ».ایندیا تایمز در خاتمه درباره نقطهضعف و قابلیت ایران در جنگ
با عراق افزود« :گرچه بهنظر میرســد که ایران فاقد یک ساختار فرماندهی نظامی متعارف است،
اما ایرانیها از نقطهنظر نظامی برای حمالتشــان که عراقیها را شگفتزده میکند ،نمرات خوبی
میگیرند .از ســویی علیرغم اینکه عراق از [نظر] تســلیحات در وضعیت بهتری قرار دارد ،اما
32
ایران بهآرامی و بهطور تسلیمناپذیری درحال بهپیروزیرسیدن در این جنگ فرسایشی است».
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ارتش عراق همچنان از پتانسيل نيروهاي كرد و اتباع مصر در مقابله با ايران استفاده ميكند.
به نوشــته روزنامه تايمز مالي (چــاپ لندن) نياز ارتش عراق به حمايــت نيروهاي كرد براي
خنثيكردن حملههاي ايران ،روابط بغداد با كردهاي اين كشور را كه  18درصد از جمعيت كل عراق
را تشــكيل ميدهند به مرحله حساسي كشــانده بهطوريكه ارتش عراق مجبور شده بابت شركت
اكراد در عمليات عليه ايران پول هنگفتي به آنها بدهد .گفته ميشود آنان براي بازپسگيري هر كوه
33
از ايرانيان در خاك عراق پانصدهزار دينار يعني معادل يكونيم ميليون پوند به كردها ميپردازند.
راديو اســرائيل نيز به نقل از خبرگزاري آسوشــيتدپرس گفت :درحاليكه هفت ســال پيش،
دولت عراق پرچمدار كشورهاي عرب در تحريم مصر بهعلت امضاي صلح با اسرائيل بود ،اكنون
درحدود يكميليون مصري در عراق ســكونت دارند و از ايــن تعداد ،حدود يكچهارم آنها در
صفوف ارتش عراق عليه حكومت اســامي ايران ميجنگند ،اين درحالي اســت كه عراق هنوز
بهطور رسمي مناسبات سياسي خود را با مصر از سر نگرفته ،ولي روابط دو كشور بهطور عملي
*34
بسيار دوستانه و مستحكم است و ديدوبازديدهاي متقابل جريان دارد.
645

طارق عزیز معاون نخســتوزیر و وزیر امور خارجه عراق ،در پايان سفر خود به زیمبابوه ،بدون
صدور بیانیه یا امضاي تفاهمنامهای این کشور را ترک کرد.
به گزارش منابع وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران از هراره ،سفر طارق عزیز به زیمبابوه که
بعد از حمله اخیر افریقاي جنوبی به سه کشور خط مقدم جبهه صورت گرفت ،با استقبال مواجه نشد.
به گفته نماینده وزارت امور خارجه ايران در هراره ،طارق عزیز در بخشــي از اظهاراتش كه
اختصاص به مواضع كشورش درباره جنگ تحمیلی داشت ،گفت« :دلم میخواهد که پایان جنگ
را ببینم و هردو کشور سربلند گردند ».وی با بیان اینکه جنگ ایران و عراق از مسائل عمده منطقه
خلیجفارس بوده و هردو کشــور از آن در رنج هستند ادعا کرد که ادامه جنگ بهشدت بر مبارزه
اعراب علیه رژيم صهيونيستي تأثیر میگذارد.
منبع مذکور افزود :طارق عزیز که در رأس یک هیئت عاليرتبه سیاسی ـ اقتصادی به زیمبابوه سفر
کرده بود با رئیسجمهور و نخستوزیر اين كشور دیدار كرد ،اما درباره اینکه آیا وي حامل پیامی ازسوی 
صدام نیز بوده ،خبري منتشر نگردیده است ،ضمن آنکه در جرايد و دیگر رسانهها فقط یک مطلب از این
**35
دیدار منتشر شد و به نظر میرسد هیچگونه بیانیه یا تفاهمنامهای بین دو کشور به امضا نرسیده باشد.
* يك سال پيش ،حسني مبارك رئيسجمهور مصر ،همراه حسين پادشاه اردن ،از عراق ديدن كرد.
** برپایه نظریه نمایندگی وزارت امور خارجه در زیمبابوه ،در اين سفر برخورد سردی با طارق عزیز شده است و احتماالً علت
اصلی آن خودداری عراق از موضعگيري درزمینه حمله اخیر افریقای جنوبی علیه سه کشور افریقایی ازجمله زیمبابوه بوده است.
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درحاليكه وزیر دفاع امارات متحده عربی به پایبندی کشــورش درخصوص حمایت از عراق در
جنگ با ایران تأکید كرد ،محافل و بنگاههای تجاری امارات از افزایش عوارض گمرکی کاالهای 
وارداتی به ایران و تصمیمات جدید دولت ایران دراینزمينه ابراز نگرانی کردند.
به گزارش مندرج در نشريه وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ،شیخ محمد وزیر دفاع امارات،
در مصاحبهای با تکرار مواضع پيشين خود درباره جنگ ایران و عراق ،اظهار داشت :کشورهای شورای 
همکاری خلیجفارس از حمایت عراق دست نکشیدهاند ،چون همه ما عرب هستیم و ایران باوجودیکه
عرب نیســت ،ولی یک کشور مسلمان است ،بایســتی جنگ بین دو کشور ایران و عراق خاتمه یابد
و کشــورهای عضو شــورا خواهان توقف جنگ هســتند .وی همچنین درخواست دولت متبوعش
درمورد اســتمداد از قدرتهای خارجی درصورت بروز خطر را رد نکرد و افزود« :یک کشور بزرگ
[احتماالً امریکا] اعالم کرده که ما را کمک خواهد کرد ،ولی میخواهیم امور خود را خودمان برعهده
بگیریم و خط اول دفاع باشیم ،لیکن اگر خطر بزرگی ما را تهدید کند  ...درخواست کمک خواهیم کرد».
از ســویی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در امارات در گزارشی اعالم کرد که ابراز نگرانی
محافل تجاری امــارات از افزایش عوارض گمرکی کاالهای وارداتی به ایران ،لغو مصوبه هیئت
دولت جمهوری اسالمی ایران درمورد ممنوعیت ورود کاال ازسوی شاغالن ایرانی در خلیجفارس
و نیز مقررات جدید دولت ایران در صدور بلیط به مقصد امارات با واکنش رســانههای اماراتی
مواجه شــده است .روزنامه گلف نیوز دراینزمینه نوشــت :افزایش این عوارض نهتنها به بازار
خردهفروشــی بلکه به بازار عمدهفروشی نیز لطمه زده و این امر به نقصان حجم صادرات مجدد
از دوبی ميانجامد .مدیرعامل شرکت تویوتا در دوبی اظهار داشت که صادرات مجدد ماهانه 800
تا  900وانت تویوتا به ایران بهشدت نوسان داشته و به مقدار ناچیزی رسیده است.
روزنامه خلیج تایمز نیز در گزارشی درهمینزمینه به مسئله مقررات جدید ایران ایر درمورد صدور
بلیط براي مســافران ایرانی و خارجی پرداخت و نوشت :مسافرت هوایی بین ایران و امارات که در
سهماهه اول سال جاری مسیحی ،یک کاهش کلی داشته احتماالً بهدنبال مقررات جديد کاهش بیشتری 
نیز خواهد یافت و از حجم رفتوآمد ترانزیت ایرانیان ازطریق امارات کاسته شده و ایرانیان مقیم در
*36
کشورهای جنوبی خلیجفارس نیز رغبت کمتری برای مسافرت مکرر به ایران خواهند داشت.
* ایران در سال  ،1985مهمترین بازار صادرات کاال براي دوبی بوده و طبق گزارش دفتر آمار حکومتی دوبی در سال ،1985
ایران با وارداتي معادل  614میلیون درهم از دوبي ،بزرگترین بازار برای صادرات مجدد کاال از آن کشور بوده است .از سویی
نظر به اینکه امارات همانند سایر کشورها با مشکالت و پیامدهای سختی ناشیاز کاهش شدید بهای نفت مواجه است ،سقوط
صادرات مجدد به ایران و ازدستدادن این بازار پرسود میتواند فشارهای اقتصادی بر این کشور را شدت بخشد و به رکود
اقتصادی ابعاد تازهای بدهد .تأثیرات مختلف احتمالی این روند بر سطح مناسبات سیاسی نیز جای بررسی دارد ،زیرا تجارت
فیمابین همواره یکی از عوامل مثبت در مناسبات دو کشور بوده است و ساليان متمادي دوبي و شارجه بیش از دیگر شهرها از
این روابط تجاری نفع و بهره بردهاند و در چارچوب اتحادیه از تز حفظ رابطه خوب با جمهوری اسالمی ایران دفاع کردهاند.
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تركيه در جنگ ايران و عراق سياستي بيطرف دارد .وحيد خلف اوغلو وزير امور خارجه تركيه،
در گفتوگو با خبرگزاري رسمي قطر گفت« :تركيه تنها كشوري است كه در حفظ يك سياست
مســاوي با عراق موفق بوده است ».وي مصداق اين سياست را در مبادالت بازرگاني موردتوجه
قــرار داد و افزود« :تركيه از هردو كشــور ايران و عراق  5ميليون تــن نفت خريداري ميكند و
 1/2ميليــارد دالر كاال به ايران و يكميليارد دالر كاال به عراق صادر ميكند .ضمن آنكه تركيه به
هيچيك از دو كشور ايران و عراق سالح نميفروشد و هيچ محموله اسلحهای از خاك كشورش
به دو كشور مذكور ارسال نميگردد».
خلف اغلو خاطرنشان كرد كه دولت تركيه براي توقف جنگ ايران و عراق ازطريق مسالمتآميز
37
كوشش ميكند ،اگرچه هنوز به نتيجهاي نرسيده است.
648

به عقيده عرفات ادامه جنگ ایران و عراق به منافع دو کشور ،جنبش عدمتعهد ،اعراب ،فلسطینیان
و نیز مسلمانان لطمه میزند.
ياسر عرفات رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين ،ضمن بيان اين مطالب در مصاحبه با روزنامه 
ویســتیک (چاپ زاگرب) گفت« :باید این حقیقت در نظر گرفته شــود که عراق آمادگی خود را
برای خاتمهبخشــیدن به این جنگ بیهوده بارها اعالم کرده است *».عرفات که در مصاحبه قبلی
خود با این نشریه (در اسفندماه سال گذشته) ،بهطور آشکار ایران را به جنگطلبی متهم كرده و از
سوریه و لیبی بهعنوان کشورهای عرب غیرواقعی و بیارزش نام برده بود ،در مصاحبه جدیدش
خواســتار برقراری مجدد روابط گرم و دوستانه با سوریه شد و گفت« :علیرغم تماسهای میان
مقامات ســاف و برادران سوری ،تاکنون هیچ پیشــرفتی در مذاکرات برای بهبود روابط بهدست
38
نیامده است».
* فاروق قدومی رئیس دایره سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطين ،ضمن اعالم پشتیبانی از استراتژی دفاع متحرک عراق
در جنگ با ایران در گفتوگویی با خبرگزاری عراق در تونس گفت« :عراق حق دارد جهت تأمین دفاع از خاک خود و
ایجاد حدی برای تجاوز ایران که منجر به پایاندادن به جنگ میان دو کشور گردد از هرگونه استراتژی پیروی نماید ».وی 
افزود« :استراتژی جدید عراق در مقابله با تجاوز ایران نمایانگر حقیقتی برای پایاندادن به جنگ ایران و عراق ازطریق
مسالمتآمیز و عادالنه میباشد ».قدومی اظهار اطمینان کرد که هدف عراق از اعمال استراتژی دفاع متحرک اشغال
سرزمینهای ایران نیست ،بلکه عراق با اعمال این سیاست بهطور عملی خواهان مجبوركردن ایران برای گردننهادن به
منطق صلح و حل مناقشه میان دو کشور از راههای صلحآمیز و طبق قراردادهای بینالمللی میباشد[ .خبرگزاري جمهوري
اسالمي ،نشريه گزارشهاي ويژه ،شماره ،1365/3/10 ،72ص ،12راديو صوتالجماهير]1365/3/9 ،

708

روزشمار 1365/3/8

کتاب چهلودوم ،جلد1

ضمیمه گزارش :633گزارش شناساييهاي انجامشده از خطوط اصلي انتقال نفت خام عراق

نیروهای اطالعاتی قرارگاه مرکزی رمضان برخی خطوط اصلی انتقال نفت خام عراق را در داخل این کشــور
شناسایی کردند .اين خطوط عبارتاند از:
الف) خط لوله کرکوک به ترکیه

این خط از تلمبهخانه برقی  IT1شــروع و در کنار محور کرکوک ـ حدیثه پس از عبور از پل فتحه بهســمت
شمال تغییر جهت داده و پس از طی مسیر منحنی از فیشخاپور و عبور از رودخانه وارد خاک ترکیه ميشود.
لوله یادشــده دارای  40اینچ قطر ،کل مسیر طیشده آن  1000کیلومتر و ظرفیت فعلی آن یکمیلیون بشکه در
روز میباشد.
ب) خط لوله کرکوک  -حدیثه

خط لوله یادشــده از تلمبهخانه  K1در کرکوک شــروع و در کنار محور کرکــوک ـ بیچی پس از عبور از پل
فتحه به تلمبهخانه  K2رســیده و در امتداد مسیر به  K3منتهی میشود .تلمبهخانه  K1و  K3دارای مخازن نفتی
میباشند .این خط لوله میتواند نفت دریافتی را ازطریق  T1به خاک سوریه صادر كند.
پ) خط لوله زبیر ـ عربستان سعودی
این خط  48اینچی از ایســتگاه پمپاژ زبیر شروع و بعد از گذشتن از رمیله جنوبی و کنار منطقه بیطرف وارد
خاک عربســتان سعودی ميشود .ظرفیت فعلی این خط لوله درحالحاضر  500هزار بشکه در روز میباشد و
به خط لوله پتروالین عربستان سعودی در ابقیق متصل شده است.
ت) خط لوله استراتژیکی

این خط از حدیثه شــروع و پس از عبور از غرب بغداد (هیت) در مسیر نجف ـ ناصریه به  PS1رسیده و سپس
بهسمت فاو و بعد از آن ازطريق خطوط زیر دریا به اسکلههای البکر و العمیه منتهی میشود .تلمبهخانههای PS4
در نزدیکی هیت PS3 ،در نزدیکی نجف PS2 ،در ناصریه نقش پمپاژ لوله استراتژیکی را تا  PS1بهعهده دارند .این
خط لوله به ترتیبی ساخته شده که میتواند در دو مسیر حدیثه به رمیله یا رمیله به حدیثه بهکار گرفته شود ،در
ضمن در کنار این خط لوله یک لوله گاز  18اینچی براي تغذیه توپهای پمپاژ ( ) PS1، PS2،PS3 ،PS4ســاخته
39
شده است .قطر خط اتصال لوله یادشده  42اینچ و طول آن  672کیلومتر میباشد.
ضمیمه گزارش :638توضيحات سفير ايران در كويت از توافقات تجاري و بانكي كويت و عراق با استناد به ساير
اسناد بهدستآمده

ســفیر جمهوری اسالمی ایران با دستيابي به اســناد دیگر ،در ادامه نامه آورده است« :در یک سند دیگر که از
صورتجلسه هیئت امناي بانک االهلی کویت به دست آمده نشان میدهد که بانک الرافدین عراق برای خرید
کاال در این بانک کویتی گشایش اعتباری به مبلغ  7میلیون دالر امریکایی نموده است که مقرر گردیده کاالهای 
مزبور ازطریق بندر عقبه به عراق حمل شود.
در یک ســند دیگر هیئتمدیره بانک االهلی مشخص شده است که سرمایهگذاری بانک الرافدین عراق در
شــرکت مقاطعهکاران بینالمللی از  31میلیون دالر به  41/5میلیون دالر افزایش پیدا کرده و طبق درخواســت
رژیم عراق از بانک االهلی خواسته شده که در شرکت مزبور سرمایهگذاری کنند و هیئت مدیره بانک االهلی
تصمیم گرفته است که از سایر بانکهای کویتی بخواهد که در این شرکت که حوزه فعالیت آن عراق میباشد
سرمایهگذاری نموده و احتیاجات شرکت را برطرف نمایند.

اشغال مهران
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گزارشهای دیگری حاکی اســت که درحالحاضر اغلب تجار کویتی بهعلت ترس از دیررسیدن کاالهای 
خود توسط شرکتهای کشتیرانی کویت و عربی متحده ( )UASCو بازرسی کشتیها از حملونقل کاالهای 
تجاری خود با دو شــرکت مزبور خودداری نموده و در مواردی نیــز اقدام به لغو قراردادهای حمل بار خود
نمودهاند .کاالهای تجار کویتی برای حمل به شرکتهای دیگر خارجی واگذار شده است .باتوجهبه این مطلب
پیشبینی میشود شرکت کشتیرانی عربی متحده که رژیم عراق هم در آن سهم عمدهای دارد در سال جاری با
خســارت زیادی مواجه شود .طبق اطالع شرکت کشتیرانی کویت و عربی متحده درحالحاضر اغلب بارهاي
40
دولتی را حملونقل مینمایند».
ضميمه گزارش :639بازتاب آزادي متهمان به شركت در انفجار ساختمان نخستوزيري در رسانههاي خارجي

آزادي متهمان به شركت در انفجار ساختمان نخستوزيري در رسانههاي خارجي بازتاب داشت.
خبرگزاري يونايتدپرس پس از اشــاره به ماجراي عمليات بمبگذاري ســاختمان نخستوزيري در سال
 ،1360ادعا كرد كه آزادي اين افراد ازســوي دادستان كل انقالب پس از آنكه مورداعتراض جمعي از اعضاي
كابينه و مجلس ايران قرار گرفت ،انجام پذيرفت .به گفته يونايتدپرس« :بازجوها افراد بازداشتشده را در زندان
اوين موردبازجويي قرار دادند ،ولي هيچ دليلي مبنيبر اينكه آنها در اين كار دست داشتهاند ،بهدست نيامد... .
[بااينحال] منابع مخالفان گفتهاند كه دولت بهتازگي مصمم شده است كه اين حادثه را موردبررسي دوباره قرار
دهد ،بههمين دليل تعدادي از كاركنان نخستوزير ،براي بازجويي بازداشت شدند ».اين خبرگزاري به نقل از
منابع مخالفان افزود :بهزاد نبوي وزير صنايع ســنگين در ميان افرادي بود كه موردبازجويي قرار گرفت ،ولي
دســتگير نشد .همچنين يك ديپلمات ايراني مقيم كابل در اثناي بازجوييها اقدام به خودكشي كرد ،ولي هنوز
هيچ تأييد رســمي بر اينكه نبوي موردبازجويي قرار گرفته يا ديپلمات مزبور خودكشــي كرده بهدست نيامده
اســت 41.خبرگزاري رويتر نيز دراينباره گفت :روزنامه رسالت (چاپ تهران) كه نخستينبار خبر دستگيريها
را چاپ كرد ،نوشــت كه يك فرد مظنون به نام محمدتقي محمدي كه پيشتر كاردار ايران در افغانستان بوده،
خود را در زندان كشــته است 42.راديو بيبيســي پس از اشاره به اطالعيه روابطعمومي دادستاني كل انقالب
اسالمي گفت :در اين اطالعيه توضيح داده نشده كه چه كساني و چه زماني دستگير شدهاند .البته گزارشهاي
غيررسمي تعداد بازداشتشدگان را  5نفر ذكر كردهاند كه نام  2نفر را اعالم كردهاند .يكي از اين  2تن خسرو
تهراني سرپرست سابق اداره اطالعات و امنيت در نخستوزيري و ديگري محمدي كاردار ايران در افغانستان
43
است كه گفته ميشود در زندان خودكشي كرده ،در اطالعيه دادستاني به اين موضوع اشاره نشده است.

منابع و مآخذ روزشمار 1365/3/8
 .1ســند شــماره /1218د مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
دفترچه ثبت جنــگ راوي قرارگاه نيروي زميني ســپاه،
مهدي انصــاري 1365/2/31 ،تا 1365/3/12؛ و  -ســند
شــماره /18555پن مركز مطالعــات و تحقيقات جنگ:
جلســه نيروي زميني سپاه در عملیات كربالي( ،4قرارگاه
نیــروی زمینی ،1365/3/8 ،نوار شــماره  ،)19831مهدي
انصاری؛ و ـ سند شــماره /18556پن مركز مطالعات و
تحقيقات جنگ :جلســه نيروي زميني ســپاه در عملیات
كربالي( ،4قرارگاه نیروی زمینی ،1365/3/8 ،نوار شماره
 ،)19832مهدي انصاري.
 .2ســند شــماره  181659مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از واحد اطالعات قرارگاه مركــزي رمضان به اطالعات
قرارگاه مقدم رمضان.1365/3/8 ،
 .3ســند شماره  126943مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از

ركن 3قــرارگاه عمليات جنوب ارتش به فرماندهي نزاجا
(مديريت عمليات).1365/3/8 ،
 .4ســند شــماره  361939مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
گــزارش نوبــهاي اطالعاتي ركــن 2قــرارگاه عمليات
شمالغرب به فرماندهي نزاجا ،شــماره ،1365/3/8 ،70
صص  2و .3
 .5ســند شــماره  14149مركز مطالعــات و تحقيقات جنگ:
گــزارش نوبــهاي اطالعاتي از واحد اطالعــات قرارگاه
عملياتي نجف ،2شماره  ،1365/3/9 ،1942ص.7
 .6سند شــماره  75754مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
ســتاد منطقه 3كربال به دفتر فرماندهي كل سپاه پاسداران،
.1365/3/8
 .7ســند شــماره  361939مركز مطالعات و تحقيقات جنگ،
پیشین.
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 .8ســند شــماره  361982مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از فرماندهي ســپاه بــوكان به فرماندهي قــرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع).1365/3/9 ،
 .9ســند شماره  340030مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
شهرباني كردستان به استانداري كردستان1365/3/8 ،؛ و -
سند شماره  352283مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
فرماندهي سپاه ناحيه كردستان به فرماندهي قرارگاه حمزه
سيدالشــهدا(ع)1365/3/13 ،؛ و  -ســند شماره  321234
مركــز مطالعات و تحقيقات جنــگ :از ناحيه ژاندارمري
كردستان به استانداري كردستان.1365/3/9 ،
 .10سند شــماره  250747مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
گزارش نوبهاي.1365/3/12 ،
 .11سند شــماره  133569مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از اداره اطالعات شاجا به وزارت كشور.1365/3/10 ،
 .12سند شــماره  200261مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
اخبار روزانه ،وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ،شماره
 ،1365/3/13 ،261ص.1
 .13ســند شــماره  14132مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از فرماندهي ســپاه ناحيه باختران به ســتاد مركزي سپاه
پاسداران.1365/3/8 ،
 .14خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشریه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/3/9 ،71ص ،10تبريــز ـ خبرگــزاري
جمهوري اسالمي.1365/3/8 ،
 .15ســند شــماره  14357مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
گزارش روزانه ركن 2ژاندارمري.1365/3/10 ،
 .16سند شــماره  340136مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از شهرباني كردستان به استاندار كردستان.1365/3/12 ،
 .17سند شــماره  448843مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از فرمانده نيروي هوايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به
فرمانده كل سپاه پاسداران.1365/3/8 ،
 .18روزنامه كيهان ،1365/3/8 ،صص  2و .3
 .19ســند شماره  75757مركز مطالعات و تحقيقات جنگ :از
دفتر نمايندگي امام در ســپاه پاســداران به دبيرخانه ائمه
جمعه.1365/3/8 ،
 .20سند شــماره  448839مركز مطالعات و تحقيقات جنگ:
از وزارت امــور خارجه جمهوري اســامي به دبيرخانه
شورايعالي دفاع.1365/3/8 ،
 .21روزنامه كيهان ،1365/3/8 ،ص.2
 .22روزنامه رسالت ،1365/3/8 ،ص.1
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 .23خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشریه گزارشهاي ويژه،
شماره  ،1365/3/9 ،71ص ،10يزد ـ خبرگزاري جمهوري
اسالمي.1365/3/8 ،
 .24روزنامه جمهوری اسالمی ،1365/3/8 ،ص آخر.
.
 .25روزنامه جمهوري اسالمي ،1365/3/11 ،ص12
 .26واحد مركزي خبر صداوسيماي جمهوري اسالمي ،بولتن
راديوهاي بيگانه ،1365/3/11 ،صص  7و  ،8راديو امريكا،
.1365/3/8
 .27خبرگزاری جمهوری اســامی ،نشریه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/3/10 ،72صــص  7و  ،8رادیــو امریکا،
.1365/3/9
 .28همان ،ص ،17واشنگتن  -خبرگزاري آلمان.1365/3/8 ،
 .29همان ،ص ،7راديو امريكا.1365/3/9 ،
 .30خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشریه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/3/9 ،71ص ،5واشــنگتن  -خبرگزاری 
رویتر.1365/3/8 ،
 .31روزنامه كيهان ،1365/3/8 ،ص.16
 .32همان ،ص.3
 .33همان ،ص.3
 .34واحد مركزي خبر صداوسيماي جمهوري اسالمي ،بولتن
راديوهــاي بيگانه ،1365/3/11 ،ص ،10راديو اســرائيل،
.1365/3/8
 .35سند شــماره  212452مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
نشریه گزارش مســتقیم ،وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ،شماره  ،1365/3/8 ،4/43ص.5
 .36همان ،صص .1 - 3
 .37خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشریه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/3/9 ،71صص  4و  ،5آنكارا ـ خبرگزاري
قطر.1365/3/8 ،
 .38خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشریه گزارشهاي ويژه،
شماره  ،1365/3/10 ،72صص  4و  ،5بلگراد ـ خبرگزاري
جمهوري اسالمي.1365/3/9 ،
 .39سند شماره  181659مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ،پیشین.
 .40سند شماره  448839مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ،پیشین.
 .41خبرگزاري جمهوري اســامي ،نشريه گزارشهاي ويژه،
شــماره  ،1365/3/10 ،72ص ،14آتــن ـ خبرگــزاري
يونايتدپرس.1365/3/9 ،
 .42همان ،ص ،15تهران ـ خبرگزاري رويتر.1365/3/9 ،
 .43همان ،صص  18و  ،19تهران ـ راديو بيبيسي.1365/3/9 ،

