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انتقال یک جسد سوخته و یک هلیکوپتر سالم امریکایی بازمانده از حادث ه طبس به تهران و نیز اعزام
عدهای از گروگانهای امریکایی به مشهد ،مهمترین موارد قابلذکر از تبعات حادث ه طبس است.
امروز ،تیمســار قبادی فرمانده لشکر 77خراسان ،که سرپرستی عملیات را در منطق ه رباطخان
طبس برعهده دارد و هماکنون در آن منطقه بهســر میبرد ،در تماس تلفنی با خبرگزاری پارس
در مشــهد اظهار کرد روز گذشته ،از داخل الشــ ه یک هواپیمای سوختهشده امریکایی در منطقه
1
رباطخان طبس ،جسد متالشیشده دیگری از مهاجمان امریکایی کشف و به تهران منتقل شد.
امروز همچنین ،ستاد مشترک به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد« :برابر اعالم
نداجا حدود ســاعت  11:30مورخه  ،1359/2/12هلیکوپترسی.اچ 53مهاجمین امریکایی و هلیکوپتر
اس.اچ 3دی نیروی دریایی ب ه شــماره بدنه  308ازطریق یزد  -نائین  -تهران به فرودگاه مهرآباد پرواز
خواهد نمود .دستور فرمایید به واحدهای مسیر راه مراتب را اعالم دارند 2».یادآوری میشود ،این هلیکوپتر
3
روز  1359/2/10با اسکورت نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران از طبس به فرودگاه یزد حمل شده بود.
در همینحال ،طبق طرح قبلی نگهداری غیرمتمرکز گروگانهای امریکایی برای حفاظت بیشــتر
دربرابر حوادث احتمالی ،امروز ،عدهای از آنها به مشهد انتقال یافتند .خبرنگار روزنام ه انقالب اسالمی
در مشــهد گزارش داد« :بهمحض اطالع اهالی مشــهد ،عده کثیری منجمله طالب حوزه علمیه با
4
شعارهایی علیه امریکا و در حمایت از دانشجویان بهطرف محل نگهداری جاسوسان حرکت کردند».
239

در ایــران و در تداوم بازتاب واقعه طبس ،امروز هم مقامات دراینباره به اعالم موضع پرداختند.
بهعنوان نمونه ،دیدگاههای اعالمشده امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ،امامجمعه تهران در نماز
جمعه و نیز یکی از منتخبان مرحله اول انتخابات مجلس ،در ادامه ذکر شده است.
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امام خمینی در مالقات فرماندهان ســپاه* با ایشــان ،تجاوز نظامــی امریکا در طبس را نقض
حقوق بینالمللی ازسوی مدعیان آن خواندند و تکرار کردند که ایران از این حمالت نمیترسد.
ایشان همچنین فرض رسیدن نیروهای امریکایی به تهران را نیز مدنظر قرار داده و آن را بیاهمیت
و به ضرر آنها برشــمردند .امام خمینی در همینزمینه گفتند« :این آقایی که هی فریاد میزند که
شــما نقض قراردادهای اجتماعی و بینالمللی را کردید ،خودش همین نقض قرارداد بینالمللی
را کرده اســت که نظامی وارد کرده در یک مملکتی که مستقل است .این یکی از چیزهایی است
که نقض حقوق بینالمللی است .نقض قراردادهای بینالمللی است .این نقض قرارداد بینالمللی
را که ایشــان آنجا هی فریاد میزند ،خودش نقض میکند و اینقدرها هم این مجالســی که در
دنیا هست از او انتقاد نمیکنند .البته در این قضیه که حاال شکست خوردند انتقادات زیاد است.
لکن بدانید که اگر این توفیق پیدا کرده بود ،همه این انتقادهایی که اینها میکردند ،برمیگشت به
تعریــف و ثناخوانی 5».امام خمینی در ادامه تأکید کردند« :اینها اگر هم یک وقتی بیعقلی کنند و
فرض کنید بریزند به ایران ،این جوانهای ما آنها را با چنگ و دندان از بین میبرند .نمیگذارند
اینها یکیشان هم بروند .اگر هم این کاری که کرده بود رسیده بود به آنجایی که بیایند در تهران و
بیایند در این النه جاسوسی ،آنوقت میفهمیدند
6
که با چه اشخاصی طرف هستند».
در نمــاز جمعه تهــران نیز اعــام موضع
ضدامریکایی چشــمگیر بود .روزنامه جمهوری
اســامی به نقــل از آیتاهلل خامنــهای در تیتر
درشت خود نوشت" :امروز ،در دنیا هیچ دولتی
بهاندازه دولــت ایران و هیچ ملتی بهاندازه ملت
ایــران ،با امریــکا نمیجنگد 7".ایــن روزنامه،
بخشی از مطالب خطب ه دوم نمازجمعه را چنین
گزارش کرد« :ما پانزده ســال ،با شاه ،با دستگاه
شاه و پشت ســر آن با امریکا جنگیدیم .کشته
هم دادیم .تحمل زحمات هم کردیم .زندان هم
رفتیم ،باالخره بر او پیروز شــدیم .پانزده سال
دیگر هم با امریکا مستقیم ًا خواهیم جنگید .ملت
آیتاهلل خامنهای امامجمعه تهران:
امروز در دنیا هیچ دولتی به اندازه دولت ایران و هیچ ملتی به ما آماده اســت .ملت مــا از آن ملتهایی که ده
اندازه ملت ایران با امریکا نمیجنگد.
سال ،پانزده سال جنگیدند ،به خدا هم اعتقاد و
* ضمیمه دارد؛ نصایح امروز امام خمینی به فرماندهان سپاه.
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ایمان نداشــتند ،کمتر نیســت .این ملت مبارزه خواهد کرد .این ملت خواهد ایستاد و باید باشید
[بایستد] .اول توکل به خدا ،دوم اتحاد 8».روزنامه جمهوری اسالمی همچنین از نوعی دعوت عام
به وحدت با محور مبارزه با امریکا خبر داد و افزود« :امامجمعه تهران در خطبه دوم ضمن تأکید
بر وحدت کلمه گفتند ما حمالت جنایتکاران احزاب مسلح را در کردستان بهحساب خلق کرد
نمیگذاریم .حمالت موذیانه خرابکاران در این گوشــه و آن گوشه مملکت را به حساب خلق و
اقوام نمیگذاریم .شما ملت با هم متحد باشید .قشرهای مختلف با هم متحد باشند .حتی کسانی
که به اســام اعتقاد ندارند ما امروز ،به آنها همان حرفی را میزنیم که پیغمبر در صدر اســام به
مســیحیان جزیرةالعرب گفت .پیغمبر به آنها فرمود یا اهل الکتاب تعالوا إلی [کلمه] ســواء بیننا و
بینکم ما در یک خط ،در یک مرکز با شــما همعقیدهایــم .یک هدف را قبول داریم و آن مبارزه
با امپریالیســم امریکا و قدرت سلطهگر جهانی امریکا است و امروز ،در دنیا هیچ دولتی بهاندازه
9
دولت ایران و هیچ ملتی بهاندازه ملت ایران با امریکا نمیجنگد».
ن حال ،ابراهیم یزدی نماینده منتخب مردم تهران در مرحل ه اول انتخابات مجلس اول ،امروز
در همی 
در مصاحبه با خبرگزاری پارس گفت« :تحریکات و توطئههای امریکا در ایران همه دارای یک هدف
مشترک هستند ،اما در ناحیه خوزستان این تحریکات عالوهبر هدفهای فوق دارای هدف اقتصادی
نیز میباشد .امریکاییها برای تکمیل محاصره اقتصادی علیه ایران کوشش میکنند تا با قطع صدور
نفت ایران بهصورت مســتقیم یا غیرمستقیم منابع درآمد ارزی ما را قطع نمایند .دراینمورد امریکا از
یکسو در بازار بینالمللی کوشش دارد تا مشتریان عمده و اصلی ایران را از خرید نفت منصرف سازد
و از ســوی دیگر توسط دولت بعثی صدام حسین در عراق میکوشد تا با ایجاد انفجارات در منطقه
خوزستان مانع تولید نفت و تصفیه آن بشود .بنابراین ،این گروگانگیری کارمندان سفارت ایران در لندن
توسط  3عراقی و ادعای واهی ایرانیبودن آنها دررابطهبا این هدف میباشد ».دکتر یزدی افزود« :برای
رسیدن به این هدف ،امریکا ازطریق تحریکات داخلی نیز عمدت ًا برای ایجاد جنگ فرساینده سیاسی
کوشــش میکند تا به خیال خودشان مردم و جامعه و انقالب ما را فرسوده و خسته و ناامید سازد تا
10
بتواند در یک شرایط مناسب دیگری برنامههای ضربتی خود را اجرا نماید».
240

تحرک دیپلماتیک اخیر ایران در منطقه درقالب سفر منطقهای وزیر امور خارجه ،با سفر چندساعت ه
وی به بحرین امروز ،پایان یافت .قطبزاده حدود  10:30صبح ،وارد بحرین شد و پس از مالقات
و مذاکره با امیر بحرین و وزیر امور خارجه و برخی مقامات این کشــور ،از منامه راهی تهران و
11
در ساعت  7:30بعدازظهر ،وارد فرودگاه مهرآباد شد.
روزنامه کیهان درباره این ســفر و نتایج آن نوشــت« :صادق قطبزاده عضو شورای انقالب و
وزیر امور خارجه کشورمان ،در پایان سفر یکهفتهای خود به کشورهای عربی به تهران بازگشت.
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قطبزاده طی این مسافرت از کشورهای سوریه ،لبنان ،کویت و کشورهای شیخنشین خلیجفارس
دیدار و با ســران این کشــورها گفتوگو کرد ... .وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در
مالقاتهای خود خاطرنشان کرد که با رژیم جنایتکار فعلی عراق بههیچوجه فکر مذاکره و مصالحه
را نداریم .رژیم کنونی ظلم و ستم در حق ملت مسلمان عراق [را] به حد نهایت رسانید و آخرین
نمونه آن جنایت فجیع در حق آیتاهلل ســیدمحمدباقر صدر و خواهر گرامیاش بوده است .بدیهی
است که با چنین رژیم سفاکی نمیتوان مصالحه کرد زیرا این رژیم نمایندگی ملت مسلمان عراق
12
را ندارد و به همین جهت پیشنهاد میانجیگری برخی از کشورهای اسالمی را لزوم ًا رد میکنیم».
همچنین به نوشت ه روزنام ه جمهوری اسالمی ،وزیر امور خارجه در فرودگاه مهرآباد گفت« :نتیجه
مذاکرات بسیار عالی بود که جزئیات آن را فردا ،در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم خواهم کرد ».در
ادام ه گزارش این روزنامه آمده اســت« :قطبزاده درمورد تعداد سوءقصدکنندگان در کویت اظهار
داشت مهاجمین  7نفر بودند ،همگی دستگیر شدند و باوجودیکه رسم ًا ماهیتشان اعالم نشد ،ولی
من فکر میکنم آنها عراقی بودند 13».به نوشت ه روزنام ه جمهوری اسالمی قرار است قطبزاده نتیجه
14
مذاکرات خود را با مقامات کشورهای عربی به امام و شورای انقالب گزارش کند.
گفتنی اســت روزنامه جمهوری اسالمی ،همراه این گزارش مطالبی افشاگرانه علیه وزیر امور
خارجه نیز به این شــرح درج کرده است« :در این مسافرت ،گروهی از دیپلماتهای ایرانی [و]
خبرنگاران داخلی و خارجی همراه وزیر امور خارجه بودند که حمید همایون برادرزاده داریوش
همایون صاحب [روزنامه] آیندگان منحله و عوامل اســرائیل و صهیونیســم بینالمللی و عکاس
15
خصوصی وی نیز در میان آنها دیده میشد».
241

در سومین روز اشغال سفارت ایران در لندن بهدست عوامل عراق ،گروگانگیران و مقامات ایرانی
پیامهایی مبادله و مواضعی اعالم کردند .دراینمیان ،هرچند تسلیمنشدن ایران دربرابر خواستههای
گروگانگیران قطعی گردید ،ولی تکلیف نهایی نیز روشــن نشد و ابهام در چگونگی حلوفصل
نهایی ماجرا همچنان باقی ماند.
شب گذشته ،صادق قطبزاده وزیر امور خارجه ایران ،در گفتوگویی دربار ه آخرین تحوالت
مربوط به گروگانگیری در ســفارت ایران در لندن گفت :تروریستها خواستهاند که توسط سه
ســفیر عراق ،اردن و الجزایر مذاکره کنند .وی افزود :ازنظر دولت ایران ،ســفیر عراق خودش از
عوامل درگیر در این ماجرا است و ما خود او را جزو تروریستها میدانیم و درحالحاضر ،ازنظر
16
دولت جمهوری اسالمی ایران حل مسئله بهعهده دولت انگلستان است.
از ســوی دیگر امروز نیز در ســخنرانی قبل از خطبههای نماز جمع ه اهواز ،آقای هاشــمی
رفســنجانی عضو شورای انقالب ،به حادثه ســفارت ایران در لندن اشاره و اعالم کرد« :ما شب
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گذشته ،در شــورای انقالب تصمیم گرفتیم که هیچکدام از خواستههای کسانیکه سفارت ایران
را در انگلیس به اشــغال درآوردهاند ،برآورده نکنیم 17».وی همچنین گفت« :دیشــب ،از سفارت
ایران در لندن بهما پیغام دادند* که مبادا تسلیم خواستهای کسانیکه سفارت را تصرف کردهاند
بشــوید و بهخواســتهای آنان جواب مثبت بدهید .ما برای شهادت و مرگ آماده هستیم ،ولی
18
حاضر نیستیم که دولت ایران خرابکاران را آزاد کند».
دراینحــال ،در لندن ،پلیس انگلســتان اعالم کرد دیپلماتهای گــروگان ایرانی در لندن در
پیام محرمانهای که برای دولتشــان فرســتادهاند اعالم کردند حاضر به مرگ هستند ،ولی تسلیم
تقاضاهای مردان مســلحی که ساختمان سفارت را دراختیار دارند نخواهند شد .سخنگوی پلیس
افزود این پیام ازسوی  20گروگان با توافق اشغالکنندگان فرستاده شده است .همچنین مشخص
نیست گروگانها در پیام خود از دولت ایران تقاضای کمک کردهاند یا خیر 19.یک مقام پلیس نیز
خبر داد که صبح امروز 2 ،نماینده ارشــد تلویزیون بیبیسی به محل سفارت خوانده شدند و با
20
شخصی در داخل سفارت گفتوگو کردند .این گفتوگو انتشار نیافته است.
درهرحال ،به گزارش رویتر ،مذاکرات مقامات مسئول و پلیس انگلیس در لندن با اشغالکنندگان
سفارت ایران ادامه یافت؛ 21ازجمله ساعت ،20:45
رادیو لندن گزارش داد« :پلیس اسکاتلندیارد سعی
دارد ارتباط تلفنی خود را با افراد مســلح داخل
22
سفارت همچنان باز بگذارد».
مســئل ه قابلذکــر دیگر که بازتاب وســیعی
داشــت **،تظاهــرات و تحصن دانشــجویان و
ایرانیــان طرفدار جمهوری اســامی در اطراف
سفارت اســت که در طول شب گذشته و امروز،
ادامــه یافت و ابــراز نارضایتی پلیــس را درپی
داشــت .گفته میشود که این تجمع حفظ نظم و
23
ابتکارعمل را برای پلیس مشکلتر ساخته است.
شاید به همین دلیل و براساس توافقات انجامشده،
وزیر امور خارج ه ایران پیامی به این شــرح برای
تحصنکنندگان ارســال کرد« :برادران و خواهران
ایرانی عزیز ،ملت ایران شــهامت و فداکاری شما
تجمع و تحصن هواداران انقالب اسالمی
مقابل سفارت ایران در لندن
را ستایش میکند و عشق به ایثار و شهادت را در
* اشاره به پیام نقیزاده است که در روزشمار  1359/2/11ذکر شد.
** بازتابها در گزارش بعدی آمده است.
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شــما هرگز فراموش نخواهد کرد ،این همبستگی و فداکاری موجب همان قدرتی است که انقالب
اسالمی ایران را به پیروزی رسانید .برادران و خواهران عزیز ،ما با نهایت قدرت و قاطعیت در موضع
ی که ما همیشه به حقوق و مسئولیتهای
خود ایستادهایم و از آرمانهایمان دفاع میکنیم ،اما از آنجای 
کشورها احترام میگذاریم ،از شما انتظار داریم به اعتصاب غذای خود خاتمه داده و با مقامات محلی
تا سرحدامکان همکاری کنید .بدیهی است چنانچه دولت انگلستان دراینمورد اظهارعجز کند ،تمامی
24
ملت ایران در کنار شما برای حفظ حقوق خود اقدام خواهد کرد».
بــه این ترتیب ،در ســاعت  4بعدازظهــر امروز ،تحصن مقابل ســفارت به پایان رســید و
25
تحصنکنندگان با صدور قطعنامهای به تظاهرات خود پایان دادند.
242

بازتاب اشغال سفارت ایران در لندن ،امروز هم در حد وسیعی ادامه یافت و رسانههای مختلف طبق
مشی خود ،این حادثه را وسیلهای برای اعالم دیدگاهها قرار دادند .نکت ه قابلتوجه ،نوع مرتبطساختن
این قضیه با ماجرای گروگانهای امریکایی در ایران و نتیجهگیریهای حاصل از آن است.
رادیو اسرائیل در ساعت  ،20این گزارش را پخش کرد« :رهبران ایران به بریتانیا اجازه دادهاند
برای آزادی گروگانهای ایرانی در سفارت ایران در لندن از قدرت نظامی استفاده کند ... .صادق
قطبزاده وزیر امور خارجه ایران ،گفت بریتانیا مجاز اســت برای آزادی گروگانهای ایرانی در
لندن از نیروی نظامی اســتفاده کند .روزنامههای لندن با لحن خوشحالکنندهای تسخیر [سفارت]
ایران را توسط تروریستها بررسی میکنند .روزنامه دیلی میرور در همینمورد مینویسد :مدت
شــش ماه اســت که ایرانیها هرگونه قانون عدل و قوه قضایی را زیر پا گذاشته و مورد تمسخر
قرار دادهاند .آنها بدون شــک احساســات گروگانها و خانوادههایشان را پایمال کردهاند .به هر
تقاضا و پیشــنهادی با گوشهای بسته پاسخ دادهاند و حاال ببینند وقتی گروگانها ایرانی هستند
چه خبر شده است .فورا ً تهدید میکنند که دوستان ایرانی ما را اعدام خواهند کرد .روزنامه میرور
مینویســد :پررویی ایرانیان حد و حســاب ندارد و آقای صادق قطبزاده ناگهان دست به دامان
قوانین بینالمللی شده و میگوید دولت لندن مسئول گروگانهای ایرانی است.
روزنامههای فرانســه دولت ایران را بهخاطر رفتار اخیرش تقبیح میکنند .روزنامه فرانســوار
معتقد اســت که تروریستهای خوزستانی در سفارت ایران در لندن احتماالً حاضر خواهند شد
گروگانهای ایرانی را با گروگانهــای امریکایی تعویض کنند ،ولی اگر چنین تعویضی صورت
بگیرد ،پرزیدنت کارتر چارهای نخواهد داشت که برای آزادی گروگانها متوسل به زور بشود.
روزنامه فیگارو مینویســد :کشورهای عرب در نظر دارند در منطقه جنوب ایران یک کشور
عربی دیگر بهوجود آورند بهویژه بهخاطر تیرگی روابط بین تهران و بغداد .روزنامه لوکوتیدین
دوپــاری از دولت لندن میخواهد که خود را مســئول سرنوشــت گروگانهای ایرانی در لندن
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نداند ،زیرا این یک مســئله داخلی ایران اســت .روزنامه لوماتن در همینمورد مینویسد ایران
یک کشــور اروپایی نیست و رهبران این کشور بر سرنوشت گروگانها حتی گروگانهای خود
26
اهمیتی نمیدهند».
از رادیو لندن نیز این گزارش پخش شــد« :غائله اشــغال سفارت ایران در لندن همچنان جزو
اخبار مهم صفحات اول مطبوعات امروز بریتانیاســت و روزنامه دیلی اکســپرس حتی نیمی از
صفحه اول خود را به این خبر اختصاص داده اســت و خبر مذکور تحتعنوان عدم توافق ایران
در مذاکره با گروگانگیرها به چاپ رسیده است .دیلی اکسپرس مینویسد :این اعالم دولت ایران
بهمنزله یک اعالم خطر خونســردانه است مبنیبر اینکه گروگانها را به حال خود رها کردهاند تا
به هالکت برسند ... .روزنامه اسکاتسمن مینویسد :دولت بریتانیا حق دارد که در انجام آنچه که
از دســتش برمیآید برای حفظ جان گروگانها اقدام کند ،اما از ســوی دیگر ایران نیز حق دارد
که تن به ضرباالجل و تهدید ندهد .روزنامه اسکاتســمن اضافه میکند که این نکته حائز کمال
اهمیت است که دولت بریتانیا گروگانها را بهسالمت آزاد سازد زیرا این امر دولت ایران را برای
27
آزادساختن گروگانهای امریکایی تحتفشار بیشتری قرار خواهد داد».
شبک ه اول تلویزیون فرانسه هم اظهارنظر یکی از اشغالکنندگان سفارت را پخش کرد که گفته
اســت« :ما با [آیتاهلل] خمینی کاری را کردیم که او با امریکاییان انجام داده اســت 28».همچنین
از قول فرد مزبور اعالم شــد« :این گروه آماده است بهمحض اینکه آیتاهلل خمینی گروگانهای
29
امریکایی در تهران را آزاد کند ،گروگانها را آزاد نماید».
243

حضور چشمگیر ایرانیان ،بهخصوص دانشــجویان ایرانی ،در مقابل سفارت ایران در لندن برای
محکومکردن اشغال و حمایت از انقالب و نظام ،ازجمله حواشی مهم قضی ه اشغال سفارت است
که خود بهطور مستقل دارای اهمیت خاصی است و بازتاب وسیعی دارد.
آسوشــیتدپرس از لندن گزارش داد« :دســتههای مختلف ایرانیان مقیــم انگلیس در اطراف
ســاختمان سفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن با شــعارهایی مانند "مرگ بر کارتر" دست
به تظاهرات زدند .پلیس انگلیس برای متوقفکردن تظاهرات دخالت کرد ... .علت بازداشــت و
دخالت پلیس برخورد بین طرفداران آیتاهلل خمینی و جمهوری اسالمی و مخالفین بود .در این
تظاهرات حدود  50نفر انگلیسی نیز علیه [آیتاهلل] خمینی شعارهایی میدادند ... .یک دانشجوی
ایرانی گفت اشــغالگران سفارت ،فاشیســت و نوکرهای (سیا) هستند و باید اعدام شوند .از وی
سؤال شد راجع به  52دیپلمات امریکایی که در تهران به گروگان گرفته شدهاند چه میگوید .وی
گفت این موضوع فرق میکند .امریکاییها با انقالب ما مخالفاند .طرفداران آیتاهلل خمینی در
30
وسط خیابان کنزینگتون (مقابل سفارت) نماز بهجای آوردند».
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رویتــر نیز از طوالنیشــدن
حضــور متحصنــان در مقابــل
ســفارت خبــر داد و دربــاره
حــوادث روز جمعه نوشــت:
«یــک زن جــوان کــه در میان
صدها تظاهرکننده طرفدار امام
خمینی قرار داشت ،با آمبوالنس
به بیمارســتان انتقال یافت .وی
که مدت  36ســاعت دســت به
تظاهرات زده بود ،دچار خستگی
31
شدید شده بود».
اقامه نماز جماعت در خیابان کنزینگتون مقابل سفارت ایران در لندن
رادیو لندن نیز در گزارشی از
و حضور چشمگیر ایرانیان بهخصوص دانشجویان در دفاع از انقالب اسالمی
این تجمع آورده است« :یکی از
همــکاران که برای تهیه گزارش به ناحیه ســفارتخانه ایران رفته بود مشــاهدات خود را بازگو
میکند .سفارت ایران در ضلع جنوبی هایدپارک قرار دارد و مشرف بر خیابان است ... .گروهی از
دانشجویان ایرانی که علیه اشغالکنندگان سفارت و همچنین رئیسجمهور امریکا شعار میدادند
شــب را در آنجا بهسر برده بودند ... .این دانشــجویان شکوه میکردند که پلیس از رسیدن آب
و غذا و غیره برای آنها جلوگیری کرده اســت و با آنها رفتار خوبی نداشــته اســت .فعالیت این
دانشــجویان که توجه دیگران را جلب کرده بود گروهی بیشمار را بهطرف خود جلب میکرد،
درحالیکه من با شــما صحبت میکنم گروهی از دانشجویان دست راستی افراطی بریتانیا درحال
شــعاردادن علیه کسانی هســتند که به طرفداری از آیتاهلل خمینی شعار میدهند .این گروه که
بیشترشان از جوانان تشکیل میشوند ،پالکاردهایی در دست دارند و به نفع شاه و امریکا مشغول
شعاردادن هســتند .در آنســوی دیگر گروهی از طرفداران آیتاهلل خمینی مشغول شعاردادن
هســتند ،تقریب ًا  30نفر ،همچنین عدهای دیگر از طرفداران آیتاهلل خمینی با داشــتن گلهایی
در دســت در نزدیکی ســفارت از ایرانیان حمایت میکنند .پس از شعارهای جوانان انگلیس که
میگفتند ایرانیان به خانهتان برگردید ،دوباره وضع آرام شــد .خبرنگاران بیشمار از اینطرف به
آ ن طرف میدویدند ،منظره شورانگیز زمانی بود که ایرانیان به نماز ظهر و عصر ایستادند و صدای
اذان با شــعارهای جوانان دست راستی انگلیس با هم درآمیخت ،گویی دراینحال خبری رسید؛
زیرا دانشــجویان اعالم کردند به دستور مقامات ایران این محل را ترک میکنند .آنها قبل از ترک
محل مطبوعات را متهم کردند کــه حقایق را تحریف میکردند و درحالیکه از جلوی نردههای
32
هایدپارک رد میشدند ایرانیانی که آ ن طرف نرده بودند ،آنها را گلباران کردند».
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تحرکات عوامل عراق در لبنان علیه مخالفان رژیم بعث ،امروز هم در شکلی خونین ،ادامه یافت.
بخــش عربی رادیو مونتکارلو با قطع برنام ه عادی خود
اعالم کرد« :امام حسن الشــیرازی دربرابر یکی از هتلهای
غرب بیروت دراثر تیراندازی ب ه قتل رســیده اســت .افراد
ناشناس که ســوار دو اتومبیل بودند بهسوی وی تیراندازی
کردنــد و چند گلولــه به وی اصابت کــرد 33».در گزارش
آسوشیتدپرس از بیروت به نقل از پلیس ،دراینباره توضیح
بیشتری داده شده اســت .براساس این گزارش ،درحالیکه
حجتاالسالم سیدحسن شــیرازی که پاسپورت لبنانی هم
دارد ،در بلواری در یک محله مسلماننشین بیروت مشغول
رانندگی بود ،افراد مســلح از دو ماشین مختلف بهسوی او
آتش گشودند .وی بهشدت مجروح شد و در راه بیمارستان
ترور آیتاهلل سیدحسن شیرازی
از علماء مخالف صدام در بیروت
جان خود را از دست داد 34.در این گزارش اضافه شده است:
ناظران بیطرف ترور سیدحسن شیرازی را مسئلهای جدا از درگیری بین دستجات طرفدار ایران
و عراق میدانند .سیدحسن شیرازی مدیر جامعه علمای لبنان بود که ک ً
ال با مجلس اعالی شیعیان
35
لبنان در تضاد است.
36
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،گروهی با هویتی ناشــناس مسئولیت ترور را برعهده گرفت،
این امر نشان ه درگیربودن سازمانهای اطالعاتی و امنیتی عراق است* که نمیخواهند بهطور رسمی
این اقدام را متوجه خود کنند .این گروه خود را "جنبش آزادی ملی ایران  -ســازمان ژوئن سرخ"
37
خوانده است.
یادآوری میشود سیدحسن شیرازی برادر آیتاهلل سیدمحمد شیرازی است و هردو از فعاالن
ضدبعــث عراق بودهاند .برادر بزرگتر به ایران آمده و سیدحســن به لبنان رفته و تابعیت لبنانی
هم گرفته بود.
* بعدازظهر روز  ،1359/2/13اطالعیهای ازطرف دفتر آیتاهلل سیدمحمد شیرازی دراختیار سازمان خبرگزاری پارس
قرار گرفت که در شروع آن با ذکر عبارت «بار دیگر دست استعمار از آستین رژیم بعث عراق درآمد» رژیم بعث را
مسئول ترور آیتاهلل شیرازی دانسته بود .در این اطالعیه همچنین دربار ه نحوه شهادت آیتاهلل شیرازی چنین آمده است:
«یونایتدپرس گزارش میدهد که آیتاهلل سیدحسن شیرازی در یک بلوار و هنگام رانندگی ترور شده است درحالیکه نه
در بلوار و نه درحال رانندگی بود ،بلکه هنگامیکه آن شهید از هتل انترناسیونال عازم مجلس ختم آیتاهلل سیدمحمدباقر
صدر بوده ،ترور شده است[ ».روزنامه بامداد ،1359/2/14 ،صص1و]3
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پایان ماجرای توقیف موقت  6عراقی که بهطور غیرمجاز با یک هواپیما ،در تاریخ  ،1359/2/7در
جنوب ایران فرود آمده بودند ،امروز بهطور رسمی اعالم شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد  6سرنشین هواپیمای عراقی که چند روز قبل مجبور
به فرود اجباری در خاک ایران شده بود ،روز چهارشنبه گذشته ،تحویل مقامات عراقی در تهران
38
شدند تا ترتیب انتقال آنان به کشورشان داده شود.
ستاد مشــترک ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز دراینمورد اعالم کرد :این هواپیمای ملخدار
غیرمسلح و تجاری بوده که از بغداد قصد پرواز به بصره را داشته و براثر اختالل در دستگاههای
ارتباطی راه خود را گم میکند و وارد حریم فضایی ایران میشــود 39.بنا بر اعالم ســتاد مزبور،
بالفاصله پس از فرود اجباری هواپیما 6 ،تن سرنشین آن به تهران اعزام شدند .آنان پس از تحقیق
و بررسی و مشخصشدن اینکه هیچگونه قصد سوئی در میان نبوده ،تبرئه و تحویل وزارت امور
40
خارجه گردیدند.
246

تردد فعاالن خرابکاری و انفجار در ایران ،در مســیر بصره  -بغداد ازجمله موضوعاتی اســت که
در گزارشهای واصله به مســئوالن ذیربط در خوزســتان بهطور مرتب مشاهده میشود .اعزام
عدهای برای آمــوزش از بصره به بغداد و نیز ورود افرادی آموزشدیده از بغداد به بصره ،امروز
هم انجام شد.
در یک گزارش مربوط به تحرکات امروز ،آمده است« :یک گروه پانزده نفری از اعراب ایرانی بهطور
غیرمجاز به عراق وارد و توســط ســازمان امنالعام بصره جهت طی دوره چریکی و آشنایی به فنون
41
جدید خرابکاری به بغداد اعزام شدهاند که پس از طی دوره با تجهیزات الزم به ایران فرستاده شوند».
در گزارش دیگری مربوط به همین موضوع نیز آمده است 2« :دستگاه خودروی حامل مواد منفجره و
42
 150نفر خرابکار از بغداد بهطرف بصره اعزام [شدهاند] تا ازطریق خرمشهر وارد ایران شوند».
هرچند هر دو گزارش مذکور با قید "احتماالً صحت دارد" همراه است ،اما گزارشهای دیگر
نشان میدهد که این احتمال را باید جدی گرفت و هشیار بود .گزارش سوم حاکی است ساعت
 12امروز« ،توســط مأمورین پاســگاه دویرج یک عدد اتوبوس پالســتیکی اسباببازی که مواد
منفجره و چاشــنی مربوطه در داخل آن کار گذاشته شده بود ،در حوالی عشیره دویرج کشف و
43
قبل از اینکه بتواند عمل کند توسط مأمورین خنثی شد».
امروز همچنین شــهربانی استان خوزستان به شــهربانیهای تابعه اعالم کرد که احتمال ورود
شاهپور بختیار از مرزهای خوزستان در طول  15روز آتی وجود دارد .در این اطالعیه بر ضرورت
44
هشیاری و دستگیری نامبرده درصورت مشاهده ،تأکید شدهاست.

طبس تا سنندج

روزشمار 1359/2/12

591

از ســویدیگر ،در مناطقی از عراق نیز تحرکات ایذایی علیه رژیم بعث وجود دارد .در یک
گزارش منابع امنیتی ایران که به دفتر ریاســتجمهوری داده شد ،ضمن گزارش حوادث امروز،
آمدهاســت« :توسط افراد مسعود بارزانی لوله نفت ســلیمانیه منفجر و حدود یک میلیون دینار
عراقی خسارت بهبار آمده است و دولت عراق این عمل را تحریکاتی از ناحیه دولت ایران تلقی
45
نمودهاست».
247

در مرز عراق تحرکات ایذایی و نقلوانتقاالت کشــور همســایه ،ادامه یافت که بعضی با کمک و
اقدام مهاجمان داخلی وابسته به عراق همراه بود.
حدود ساعت  1:30بامداد امروز ،ابوشریف فرمانده عملیات سپاه ،پیامی به ستاد مشترک ارسال
کرد که در آن بهنقلاز سپاه قصرشیرین ،از یک حمل ه ایذایی عراق خبر دادهاست که از ساعت
 22شب گذشــته ،شروعشده و همچنان ادامه دارد .مطابق پیام« :سپاه مستقر در پاسگاه سنجوق
زیر آتش ســنگین عراق قرار گرفته و تاکنون تعداد  3نفر شــهید و تعدادی مجروح گردیدهاند و
از ارتش نیز تقاضای کمک و پشتیبانی شده که متأسفانه تاکنون هیچگونه همکاری با این سپاه به
46
عمل نیاورده است .مراتب جهت اطالع و اقدامات الزم اعالم میگردد».
شــهربانی جمهوری اسالمی در گزارشی به وزارت کشــور ،بهنقل از شهربانی قصرشیرین،
از حمل ه مهاجمان محلی وابســته به عراق در ســاعت  3بامداد ،در منطقه قصرشــیرین خبر داد.
براساس این گزارش« ،مهاجمین در منطقه دزدک با سالحهای سنگین به پاسگاه ژاندارمری آتش
[گشــودند] که بهوسیله سپاه پاسداران متقاب ً
ال پاسخ [داده شــد] .درنتیجه تیراندازی مهاجمین 2
نفر از پاسداران یکی بهنام مرتضی آقامرادی فرزند علیاکبر و دیگری که اهل یزد بوده ب ه درجه
شهادت میرسند و  2پاسدار نیز مجروح [میشوند] که در بیمارستان قصرشیرین بستری [شدند].
47
جنازه پاسدار شهید مرتضی آقامرادی با تشریفات قانونی ب ه خاک سپردهشد».
وزارت کشــور در تلفنگرامی به سپاه ،به نقل از شــهربانی قصرشیرین از یک درگیری در
این منطقه خبر داده که از ســاعت  11امروز ،شــروع شــده و تا نیمهشب ادامه یافته است .در
این گزارش آمده اســت« :واحد مســتقر در کالت روخرناسخان و سپاه پاسداران و ژاندارمری
در آبادیهای نوار مرزی باباهادی و قلعهســفی و دارخور  -دربند بین نیروهای مهاجم عراقی
48
بهشدت درگیر است».
روابطعمومی لشکر 81زرهی نیز در اطالعیهای از یک درگیری که از ساعت  23شب گذشته
تــا  4بامداد امروز ،طول کشــید ،خبر داد و اعالم کــرد« :نیروهای عراقی با آتــش توپخانه به
پاسگاههای یکهشان [یکهشــان] ،پرویزخان ،دربندجوق و برجاحمدی حمله کردند که با آتش
49
توپخانه به آتش آنان پاسخ داده شد».
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گروهان ســومار در گزارشــی به رکن 2ناحی ه ژاندارمری کرمانشاه به نقلاز پاسگاه گمرکنو
از یک حمله شــبانه که از ســاعت  22شرو ع شد و حدود دو ساعتونیم طول کشید ،خبر داد.
براساس این گزارش ،چاه نفت شماره  8مورد حمل ه مهاجمان عراقی قرار گرفت ،اما با هشیاری
ت کمبودن
افراد پاســگاه و نیروهای کمکی نفتشــهر و سپاه پاســداران ،حمله دفعشد و بهعل 
50
فاصله ،مهاجمان با استفاده از تاریکی شب به خاک عراق متواری شدند.
در گزارشهای امروز همچنین به پرتاب گلوله توپ از داخل خاک عراق به برخی روستاهای
51
مرزی غرب که باعث وحشت اهالی میشود ،اشاره شده است.
در گزارشهای مربوط به جنوب کشــور هم مهمترین مسئل ه امروز ،نقلوانتقال توپخانه عراق
52
در مناطق الشعیبیه ،الزبیر ،امالقصر و بندر البکر ،میباشد.
248

در سنندج درگیریها ،با برتری نیروهای ارتش و سپاه ،همچنان ادامه دارد.
گزارشهای رسیده به ارتش از وضع امروز سنندج حاکی است« :عملیات پاکسازی در منطقه سنندج
ادامه داشت و در منطقه شریفآباد ،خیابان مسجد قبا حدود  500متری خیابان اقبال خانهبهخانه ادامه داشته
و یک نفر درجهدار و یک نفر سرباز و یک پاسدار و یک نفر غیرنظامی زخمی و یک نفر گروگان گرفته
شــده است 53».همچنین برابر اعالم ژاندارمری ،امروز« ،گلوله توپ بهسمت ناحیه ژاندارمری کردستان
پرتاب و درنتیجه برج دیدبانی ژاندارمری کردســتان طعمه حریق شده است 54».بنا بر گزارش نوبهای
ارسالشــده از ارتش «راههای ورودی اصلی به شهر سنندج مســدود و تحتکنترل است ،لیکن افراد
55
گروههای مسلح [غیرقانونی] بهطور پیاده از راههای فرعی و ارتفاعات وارد شهر میشوند».
اعالمیه مشــترک سپاه پاسداران مستقر در سنندج و لشکر 28کردستان که امروز ،انتشار یافت
نیز حاکیاز چنین وضعی است .متن کامل اطالعی ه مزبور به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
بهاطالع هموطنان غیور و مســلمان ایران میرســاند که تعداد زیادی از مهاجمان بهوســیله
نیروهای انقالب کشــته شــدند و کلیه جادههای اصلی و فرعی منطقه بهشدت تحتکنترل است
بهطوریکه هیچگونه عبورومروری صورتنمیگیرد .بنزین ،خواربار و مهمات دشمن تمام شده،
تعدادی از نیروهای ضدانقالب که قصد فرار داشــتند توسط پاســداران و سربازان دلیر کشته یا
دستگیر شدند و هماکنون قسمتی از شهر ،میدان آزادی و  22بهمن پاکسازی شده و کلیه مواضع
ضدانقالب به تصرف درآمده و اهالی مناطق پاکسازیشــده در امنیت کامل به ســر میبرند که
56
تعدادی از اهالی نیز به پادگان یا محل امنتری انتقال یافتند».
دفتر ریاســتجمهوری نیز در پیامی گزارش وضع کنونی ســنندج را همراه با توصیههایی به
ساکنان آن ،بدین شرح انتشار داد:
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«بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأییدات خداوند متعال اکنون که ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران در شهرهای کردستان
بر اوضاع مسلط هستند و کنترل یگان سنندج و محوطه اطراف شهر را در دست دارند و پاسداران انقالب
ل شهر پیشروی و ادارات و اماکن مختلف را از وجود ضدانقالب پاکسازی کردهاند ،ب ه اطالع
نیز در داخ 
عموم ملت بهویژه برادران و خواهران هموطن کردستان و باالخص سنندج میرساند که:
 .1در سریعترین وقت ،منطقه امداد شیروخورشید برای مداوای زخمیها بهوجود میآید و آماده
پذیرایی درمانی و غذایی از مراجعین خواهد بود.
 .2برادران و خواهران هموطن کرد ،به شایعات پراکنده درمورد رفتار با پناهندگان گوشفراندهند
زیرا براســاس رأفت اسالمی ارتش مســلمان و دلیر جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران
درنهایــت همدلی با پناهنــدگان رفتار میکنند .هیچگونه بدرفتــاری از آنها نخواهند دید .در
همینرابطه ،تمام وســایل نقلیه ارتش جمهوری اســامی دراختیار برادران و خواهران کرد
شهر سنندج قرار دارد که درصورت تمایل ،آنها را با محافظت به هر کجا که مایلاند برسانند.
 .3پاکســازی منطقه از افراد مسلح [به] وسیله ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران همچنان
با قاطعیت ادام ه خواهد یافت و دراینرابطه تنها راهحل تحویل اســلحه و یا ترک شهر است و
دولت جمهوری اسالمی ایران امیدوار است مردم منطقه دراینزمینه و برای قلعوقمع قطعی اشرار
بیگانهپرســت از هر کمکی خودداری نفرمایند و بدیهی [است] هر منطقهای که افراد مسلح آن
پاکسازی شوند ،بالفاصله بازسازی شهر آغاز و خسارتهایی که دشمن ایجاد کردهاست ترمیم
و جبران خواهد شد .به امید روزی که برادران و خواهران کرد ما فارغ از دسیسههای دشمن ،در
کنار سایر افراد وطن اسالمی خود کشور را بهسوی کمال بهبودی و سعادت پیشبرند.
57
دفتر ریاستجمهوری اسالمی ایران»
در همین حال که سپاه پاسداران با پویایی و ابتکارعمل بیشتر ،در افکارعمومی نقش جدیتری
در حلوفصل مســائل کردستان یافتهاست ،لشکر 28کردستان که محل اصلی استقرار و ستاد آن
در سنندج است نیز دراینباره فعال است .این لشکر در اطالعیهای که ازطریق خبرگزاری پارس
انتشار داد ،به نوعی جمعبندی  15روز اخیر منتهی به امروز را به این شرح ارائه داد:
«بهنا م خدا
لشــکر 28کردستان با نهایت مباهات بهاســتحضار ملت مبارز ایران میرساند که این لشکر در
طول 15روز گذشته از تاریخ  28فروردین تا  12اردیبهشتماه جاری ،تعداد  72نفر شهید به پیشگاه
خدای بزرگ و ایران عزیز تقدیم داشــته است .از این تعداد  8نفر افسر 19 ،نفر درجهدار و  45نفر
سرباز بودهاند که جنازههای شهدا پس از تشییع به زادگاهشان انتقالیافت ه است .طی این مدت 284
نفر افسر ،درجهدار و سرباز زخمی شدهاند که تمام ًا به بیمارستانهای کرمانشاه ،مراغه و تهران منتقل
58
ت نیست».
شدهاند .ضمن ًا تاکنون از وضع  2نفر افسر 27 ،درجهدار و  27سرباز اطالعی در دس 
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عالوهبر ســنندج ،سقز نیز یک کانون اصلی درگیریهای مناطق کردنشین است .گزارش روزنامه
اطالعات ،وضع این شهر را تا حدی ترسیم کرده است.
براساس این گزارش« ،شهرستان سقز شانزدهمین روز درگیریهای خونین و جنگ همهجانبه
خود را پشتسر گذاشت .گزارش رسیده از سقز حاکیاست که جنگ در این شهر همچنان ادامه
دارد و شهر تقریب ًا خالیاز سکنه است .بهموجب همین گزارش ،بیش از  17هزار نفر از ساکنین
ســقز به روســتاهای اطراف بوکان کوچکردهاند و مردم بوکان از کوچکنندگان بهگرمی استقبال
کرده و آنان را در چادرها ،مدارس و منازل خود پناه دادهاند .بیمارســتانهای سقز و بوکان مملو
از مجروحین و افراد بیدفاع سقز است و امکانات دفن جنازه کشتهشدهها بسیار کم است .باآنکه
59
اعالم اجرای آتشبس در این شهر بهگوش میرسد ،هنوز آتشبس عملی نشدهاست».
در گزارش عصر امروز مرکز فرماندهی ژاندارمری به دفتر ریاســتجمهوری درباره این شهر،
آمده است« :شهر سقز و ارتفاعات و جادههای مشرفبه آن با اقدامات قاطعانه تیپ و همکاری
ژاندارمری بهطور قابلمالحظهای از وجود مهاجمین [مسلح ضدانقالب] پاک و تیراندازی پراکنده
در شــب از پشــت ارتفاعات اجرا [میگردد] که بهشدت پاسخگویی میشود .در روز ترددی در
شــهر دیده نمیشود .بهمنظور ســرکوبی و خلع سالح مهاجمین گروهان مستقر در شهر از هنگ
ســقز و تیپ تقاضا دارد که از مواضع موجود ب ه ســایر نقاط شهر حمله نمایند .لیکن تیپ منتظر
ن زمینه ،رئیس ستاد مشترک
ورود سپاه پاسداران و اجرای طرح کلی اشغال شهر است 60».در همی 
ارتش در تلفنگرامی به سپاه اعالمکرد« :تیپ سقز درخواست اعزام  400پاسدار را به سقز دارد.
باتوجهبه دستورالعمل 1359/2/9 ...صادره از ستاد عملیاتی غرب ضمن هماهنگی با نیروی زمینی
61
نسبتبه اعزام پاسدار مورد نیاز تیپ سقز اعزام فوری بهعمل آید».
دراینحال ،قبل از اجرای برنام ه یادشــده و در ادامه فعالیتهای پراکنده امروز ،ستاد مشترک
ک دســتگاه وانت حامل افراد مسلح را شناسایی و
ارتش اعالم کرد« :هلیکوپتر شناســایی ژاجا ی 
توسط ســپاه پاسداران نزدیک سقز متوقف ،درنتیجه  25نفر از افراد با یک قبضه تیربار کالیبر50
62
که  4نفر آنان مجروح شدهبودند ،دستگیر و به بازداشتگاه تیپ سقز منتقل شدهاند».
آخرین تحرکات امروز ،مربوط به ساعت  23است که در گزارش هنگ ژاندارمری سقز بدین
شــرح آمدهاست« :در ســاعت  23روز  ،1359/2/12مهاجمین [مسلح ضدانقالب] با سالحهای
سنگین و ســبک بهطرف پادگان و گروهان رزمی ژاندارمری سقز در شهر سقز از داخل شهر به
ارتفاعات تیراندازی نموده که بهشدت بهآتش آنان پاسخدادهشدهاست .در درگیری به نیروهای
63
خودی تلفاتی وارد شد ه است».
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درگیریها و تحرکات ایذایی ،عالوهبر سنندج و سقز ،در دیگر مناطق کردنشین هم کموبیش ادامه دارد.
در جاد ه سردشت ،امروز ،یک دستگاه زیل ارتش براثر انفجار مین منهدم شد که درنتیجه یک
64
افسر و یک درجهدار زخمی و به بیمارستان سردشت منتقل شدند.
در اولین ســاعات بامداد امروز ،میاندوآب هدف حمله مســلحانه قــرار گرفت .در گزارش
"منطقه عملیاتی غرب" از این واقعه آمدهاست« :عدهای مهاجم با سالحهای سنگین بهسوی شهر
65
میاندواب تیراندازی نموده و شهر بهصورت نیمهتعطیل میباشد».
در پــاوه نیز درگیری ادامهدارد .در ســاعت « ،17:45از ارتفاعات پاوه بهطرف یگان مســتقر
در پاوه تیراندازی و در یکی از ســنگرها  4نفر ســرباز زخمی [شد] که حال یکی از آنان وخیم
است 66».شهربانی پاوهنیز اعالمکرد« :حدود ساعت  22:50مورخ [ ،1359/2/12به] وسیله افراد
مهاجم بهطرف شــهربانی تیراندازی [شــد] که مأمورین انتظامی متقاب ً
ال به تیراندازی آنان پاسخ
دادند ،لیکن تلفاتی در بر نداشــتهاســت 67».گزارش روابطعمومی لشکر 81زرهی کرمانشاه نیز
حاکیاست شــبهنگام مهاجمان مسلح از چند نقطه ،شهر پاوهرا هدف حمله قرار دادند که با
پاسخ شــدید نیروهای نظامی مواجهشدند و با دادن تلفات ،عقبنشینی کردند .در این عملیات
68
سرباز وظیفه محمدرضا زرالوند شهید شد و  2تن دیگر مجروح شدند.
براساس گزارش فرمانده ناحیه ژاندارمری کرمانشــاه ،درگیریهای امروز ،از ساعت ،23:30
69
بازهم شدت گرفت و تا ساعتی پس از نیمهشب ادامه یافت.
70
در مریوان ،پادگان همچنان با مسئل ه حمله مهاجمان ،درگیر است.
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عالوهبر مناطق کردنشــین که مرکز اصلی بحران و درگیریاســت ،در پارهای شــهرهای کشور
ناآرامیهایی روی میدهد که برخی از آنها واکنش به حوادث کردســتان است ،ولی رویهمرفته
اینگونــه وقایع حاصــل تقابل گروهها و جریانهای مدافع و مخالــف نظام در وضعیت دوگانه
کنونیاســت؛ وضعیتی دوگانه که تحرکات افراد ،هم ذیل نظم و قانون و حاکمیت دولت انجام
میشــود و هم درقالب اقدام مســتقیم انقالبی صورت میگیرد .درواقع ،درحالیکه نظام رسمی
وجــود دارد ،وضعیت انقالبی نیز همچنــان ادامهدارد .این نوع رفتار هم ازطرف مدافعان نظام و
هم ازطرف فعاالن مخالف ،مورد استفاده قرار میگیرد .مرور حوادث امروز ،که میتواند با مسائل
غیرسیاسی هم همراه باشد ،بروزهایی از این وضعیت دوگانه را ترسیم میکند.
شــهربانی بروجرد گزارش داد« :از ســاعت  16روز جاری ،مورخ  ،1359/2/12مردم شــهر
بروجرد برای مشاهده جنازه پاسدار حجتاالسالم بیرانوند که در درگیری سنندج شهید و به آن
شهرستان آورد ه بودند به سردخانه بیمارستان رفته و پساز مشاهده جنازه تهییجشده و به خیابان
71
آمده و ...در نقاط مختلف شهر اجتماع کرده و وضع عادی نمیباشد».
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گزارش شــهربانی گنبد کاووس حاکی است« :عدهای از هواداران چریکهای فدایی خلق در
خیابان [امام] خمینی آن شهرســتان مشغول فروش پوستر و نشریات خود بودند و مردم را وادار
به خرید آن مینمودند در آن وقت گروهی دیگر از نماز مغرب از مسجد خارج و با آنان مواجه
72
که منجر به کتککاری و درگیری میگردد که بالفاصله [بهوسیله] مأموران متفرق میشوند».
حزب توده از نوشــهر گزارش داد« :افراد ناشناسی ،ضمن شکستن پنجرهها وارد دفتر حزب
شدند و تمامی نشریات را بهمیان خیابان آوردند و بهآتش کشیدند .نکته قابلتوجه و عجیب این
است که دفتر حزب توده ایران در این شهرستان درست در مقابل شهربانی شهر واقعاست ،ولی
73
مأمورین شهربانی هیچگونه ممانعتی از حمله مهاجمین بهعمل نیاوردند».
خبرنگار کیهان در گزارشــی از رودســر خبر داد« :ســاعت  2بامداد جمعه ،بمبی در یکیاز
پاساژهای رودسر منفجر شد ... .انفجار بمب در آن ساعت شب ،باعث وحشت ساکنان خانههای
حوالی محل انفجار شــد .در این حادثه شیشــ ه بانک صادرات ،چند خانه و مغازه شکست ه شد و
74
خساراتی به ساختمانهای نزدیک محل انفجار وارد آمد».
گزارش روزنامه اطالعات از اسکو حاکی است« :حجتاالسالم حاج شیخ علی تقوی امامجمعه
اسکو ،هنگام بازگشت از مراسم نماز جمعه اینشهر ،مورد حمله چند مهاجم قرارگرفت .در این
حمله بر ســروصورت امامجمعه اسکو اسید پاشیده شــد و مهاجمان فرار کردند .حجتاالسالم
تقوی که از ناحیه دستو صورت و گردن دچار سوختگی شدهبود بالفاصله به بیمارستان انتقال
یافت .همچنین گزارش رسید یک دختر به نام فاطمه فرجپور که دستش به اسید آغشتهبود توسط
مردم اسکو دستگیر و تحویل مقامات انتظامی شدهاست .ازسوی دادگاه انقالب اسالمی تبریز نیز
75
هیئتی بهمنظور رسیدگی به این موضوع عازم اسکو شد».
خبرنگار کیهان از مشــهد گزارش داد« :ســاعت  2بعدازظهر جمعه ،در حوالی ســهراه شهید
محســن کاشانی (شاهعباس ســابق) مهاجمین از داخل اتومبیل پیکان مسروقه بهسوی افراد سپاه
پاســداران آتشگشودند .در این تیراندازی یک پاســدار بهنام محمود پایدار شهید و  2پاسدار
دیگر بهاســامی محمد بستوله و هادی دشتبان مجروح شدند .کودک رهگذری نیز در این حادثه
براثر اصابت گلوله مجروحشد .براثر تیراندازی متقابل پاسداران ،اتومبیل حامل مهاجمان که قصد
فرار داشــتند منحرف و با تیر چراغبرق تصادف کرد که منجر به مجروحشــدن یکی از مهاجمان
شــد که دســتگیر و تحتمعالجه قرار گرفت .مهاجم دیگر متواریشد ،هماکنون سپاهپاسداران
76
در تعقیب وی هستند».
خبرنگار کیهان در گزارش دیگری از مشــهد اعالم کرد :آخر وقت روز  ،1359/2/12مأموران
انتظامی مشــهد یک بمب ســاعتی در مقابل خانه دکتر محمود روحانی نمایند ه مجلس خبرگان
از مشــهد ،کشف و خنثی کردند .مطابق این گزارش شب گذشــته ،به مأموران شهربانی و سپاه
پاســداران مشهد اطالع داده شد که احتماالً بمبی در حوالی منزل دکتر روحانی کار گذاشته شده
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اســت؛ مأموران به محل رفتند و پس از بازرســی یک بمب ساعتی مخرب که به  6باطری مجهز
بود و یک پوند مواد تی.ان.تی داشــت از زیر پل مشرف به منزل نمایند ه مجلس خبرگان کشف
77
و خنثی کردند.
روزنام ه جمهوری اســامی پس از گزارش کشف توطئ ه ترور آقای هادی غفاری نوشت« :الزم
ب ه ذکر است که حجتاالسالم غفاری برای چندمینبار است که در معرض ترورهای ناجوانمردانه
قرار میگیرد .ضمن ًا برادر غفاری هماکنون رئیس دادگاه انقالب اسالمی شهسوار بوده و طی مدتی
که این ســمت را دارا گردیده ،زمینهای  8تن از فئودالهای منطقه شهسوار  -بابلسر را مصادره و
78
خلعید نموده است».
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ســازمان بسیج ملی که برای تحقق دیدگاههای امام خمینی درمورد تشکیل ارتش بیستمیلیونی،
تأســیسشدهاست ،برای نمایش قدرت مردمی و بیشتر برای معرفی و تبلیغ و آشناکردن عامه با
این تشکیالت ،مراسم مختلفی را برگزار میکند .در رأس ستاد فرماندهی این سازمان که با تالش
سپاه و کادرهای باانگیز ه آن راهاندازیشدهاست ،یک جوان روحانی نهچندان معروف و باسابقه
ب ه نام آقای مجد ،قرار گرفتهاســت که تمایل زیادی برای استقالل این سازمان ،از هر نهاد دولتی
و انقالبی از خود نشــان میدهد *.این ســازمان عصر امروز ،مراسم رژهای با شرکت روحانیون
مسلح عضو بسیج در مقابل اما م خمینی برگزار کرد که گزارش آن به این شرح است« :روحانیون
حوزه علمیه که اسلحه بر دوش
داشــتند از مقابل منزل امام رژه
رفتند .در این رژه پرشکوه که با
اســتقبال گرم مردم روبهرو شد،
حدود  1200نفــر از روحانیون
از شهرستانهای مختلف شرکت
داشتند .این رژه بهمناسبت اولین
سالگرد شــهادت روحانی مبارز
و عظیمالشأن اســتاد مطهری و
همچنین برای نشاندادن وحدت
بیشــتر در نیروهای مختلف در
رژه روحانیون مسلح از مقابل منزل امام خمینی
مقابل رهبــر انقالب و امام امت
* فرماندهان سپاه که بسیج را مولودی از سپاه میدانستند ،اعتراض و نگرانی خود را از استقالل بسیج ،در محافل
خصوصی پنهان نمیکردند .بعدها ،پساز مباحث بحثانگیز و مفصل ،مجلس شورای اسالمی ،سازمان بسیج ملی را با
عنوان سازمان بسیج مستضعفین ،بهعنوان یکیاز واحدهای سپاه ،زیر نظر این نهاد قرار داد.
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برگزار شد .روحانیون زیر نظر ســتاد بسیج و بهسرپرستی حجتاالسالم مجد سازماندهیشد ه
بودند و حجتاالســام هاشمی نجفآبادی مسئول روابطعمومی بســیج درمورد نقطهنظرهای
بســیج دررابطهبا پیام امام به روحانیون گفت بسیج تمام اقشار ضرورتی انکارناپذیر است ،نقش
روحانیت در قبل از انقالب و بعد از آن نقشــی بســیار مؤثر در حرکت تودهای مردم میباشد و
امروز روحانیت بهمنظور آشــنایی با آموزش نظامی و ایدئولوژی سیاسی تعلیمات الزم را خواهد
دید .البته مربیان آموزش رزمی که در پادگانهای مختلف و ازســوی ارتش ،شهربانی ،ژاندارمری
و پاسداران انقالب اسالمی میباشند درجهت بســیج ارتش بیستمیلیونی بسیاری از روحانیون
در پادگانهای مختلف و در شهرستانها ازطرف ستاد بسیج مرکزی آموزشهای الزم را میبینند.
بسیج درحالحاضر ،درمجموع به بیش از یکمیلیو ن تن در سطح کشور آموزش کامل دادهاست
و بقیه افراد نیز درحالحاضر درحال فراگیری تعلیمات شــبانه و تخریب مواد انفجاری میباشند.
در قطعنامه روحانیون مســلحی که برابر اقامتگاه امام امت رژ ه رفتند آمدهاســت :بســیج ملی با
تأکید امام امت و تصویب شــورای انقالب و پشتیبانی کامل مردم شکل گرفته و مسئولیت ارتش
بیستمیلیونی را بهعهده دارد .ازاینرو ،بههیچ حزب و سازمان و گروه و قطب خاصی وابستگی
نداشــته و با کمال صداقت با تمام ارگانهای مســئول در خط اسالم همبستگی و همگامی کامل
79
خود را اعالم میدارد».
ضمیمه گزارش :239نصایح امروز امام خمینی به فرماندهان سپاه

امام خمینی امروز عالوهبر اعالم موضع درباره مســئل ه امریکا و نیز مقایس ه انقالب اسالمی با دیگر انقالبها،
خطاب به فرماندهان ســپاه که با ایشان مالقات کرده بودند ،نصایحی را بدین شرح بیان داشتند« :آن چیزی که
باید من عرض کنم به شــما آقایان که ســران این جمعیتها هستید ،این است که کاری بکنید که این نهضت
لکهدار نشود .شما اآلن جزء جنود الهی هستید .جنداهلل شما هستید .شما لشکر خدایید .کسی که لشکر خداست
اگر خداینخواسته یک کاری بکند که مرضی خدا نباشد و آنوقت یکجوری باشد که گفته بشود که خوب،
اینها هم مثل ســابق ،اینها حاال دستشان رســیده به یک چیزی اینها هم زور میگویند به مردم ،اینها هم اذیت
میکنند مردم را ،اینها هم مث ً
ال مال مردم را خداینخواســته برمیدارند .اینطور نباشد .به جوانهایتان سفارش
کنید .از قول من سالم به همه برسانید .سفارش کنید که شما جوانها ُجند خدا هستید .شما دست خدا هستید.
شماها کاری بکنید که ایران سربلند باشد در دنیا .ما پیش خدا سربلند باشیم .خود شما پیش خدا آبرومند باشید.
یکوقتی کاری نشــود که ملتها ،دیگران ما را تعییب کنند به اینکه شــما دستتان نمیرسید ،حاال که دستتان
رســید ،شما هم همان هستید .بفهمانید به آنها که نه ،ما برای دنیا پا نشدیم راه بیفتیم ،وگرنه معقول نیست که
آدم جانش را بدهد برای دنیا .کسی که دنیا را میخواهد ،جانش را میخواهد حفظ کند تا دنیا را ببلعد .شمایی
که جانتان را در معرض خطر قرار دادید ،اگر یکوقت در بینتان یک جوانی ،یک جاهلی پیدا شد که یک کاری
انجام داد خالف موازین ،خودتان جلویش را بگیرید .نصیحتشــان کنید .نگذارید یکطوری بشــود که در دنیا
منعکس بشود که اینان وقتی که به نوا رسیدند خودشان *...و چه کردند و چه کردند .من امیدوارم که خداوند
مؤید شــما باشد .خداوند پشتیبان شما باشــد .با قدرت جلو بروید .اتکالتان به یک مبدأ قدرتی است که هیچ
80
قدرتی در مقابل او چیزی نیست .با همان قدرت جلو بروید و شما پیروزید بحمداهلل».
* ...از متن منبع است.
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