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تبعات حادث ه طبس در امریکا قابلتوجه است ،براثر شکست عملیات طبس ،بارها بر عدم تکرار حمل ه
نظامی الاقل در کوتاهمدت و قبل از پاسخ قطعی روشهای دیگر ،تأکید شده است ،ضمن اینکه تقسیم
و پخششدن گروگانها در سراسر ایران هرگونه حمله و اقدام نظامی محدود و سریع برای آزادی آنان
را بهطور اساسی منتفی میکند؛ درعینحال برخی دستاندرکاران قضیه ،ب ه دفاع مستقیم یا غیرمستقیم
از آنچه گذشت میپردازند که تا حدی طبیعی هم هست ،اما امروز ،گزارشی از شبک ه خبری امریکایی
ای.بی.ســی پخش شد که تا حد زیادی خالف انتظار و دور از امکان تحقق بهنظر میرسد و بیشتر
کوششی برای خروج دولت امریکا از انفعال در افکارعمومی در آن میتواند مطرح باشد.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،امروز ،شبک ه مزبور اعالم کرد :به فاصل ه یک هفته پس از نخستین
تجاوز ناکام امریکا به ایران ،کارتر به پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) دستور داده است تا طرحهای
تازهای را برای دومین حمله تحتعنوان "نجات گروگانهای امریکایی" تدارک کند .به گزارش
مزبور ،این شــبکه امریکایی گفته است درحالیکه مقامات دولت کارتر وجود چنین نقشههایی را
انکار نمیکنند ،اما این نکته را روشن کردهاند که امیدوارند با آزادی گروگانهای امریکایی نیازی
به آن نداشته باشــند .بااینحال ،مقامات امریکایی معتقدند که جای جدید گروگانها را میدانند
و به محیط اطراف آن آشــنا هســتند و اعتقاد دارند که عملیات نجات جدید امکانپذیر اســت.
مقاماتی که نخواســتهاند نامشان افشا شود به شبکه ای.بی.سی گفتهاند که متفرقکردن گروگانها
مفید بوده اســت زیرا پراکندهکردن گروگانها معنیاش متفرقکردن نگهبانان آنها هم هســت که
درواقع به معنی ضعیفشدن عنصر خشنتری از میان دانشجویان پیرو خط امام است .ارتباط میان
دانشجویان پیرو خط امام در نقاط مختلفی که گروگانها را مستقر کردهاند ضعیف است و همین
مســئله ضرورت زمانســنجی دقیق و چابکی بیش از حد نجاتدهندگان را میکاهد و باالخره
1
شکست در یک عملیات بههیچوجه شانس موفقیت در عملیات دیگری را ضعیف نمیکند.
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بااینکه مســئل ه مهم این روزها در نزد هم ه گروهها و جریانهای سیاسی انتخابات است ،اما مسئل ه
مبارزه با امریکا و حواشــی آن درهرحال و همیشه جذابیتهای خاص خود را دارد ،بهخصوص
باتوجهبه نوع برخورد با آن که عاملی برای افزایش یا کاهش مشــروعیت تلقی میشــود .امروز،
ســازمان مجاهدین خلق و حزب کارگران سوسیالیســت ،برخی ابهامات موجود در حاشی ه واقعه
طبس مربوط به عوامل داخلی همدست امریکا را که قب ً
ال مطرح شده بود *،بازهم در نشریات خود
مطرح کردند .روزنام ه جمهوری اسالمی نیز از آیتاهلل خلخالی مطلبی دراینباره درج کرده است.
ســازمان مجاهدین خلق در شــمار ه امروز ارگان خود مجاهد با عنوان "رادارهای محلی که
نقاط کور را میپوشانند کجا بودند" نوشت« :پس از درج مقاله "چند سؤال درباره تهاجم نظامی
امریکا" ،عدهای از برادران درجهدار نیروی هوایی با ما تماس گرفتند و اعالمیه زیر را دراختیار ما
قرار دادند ،در توضیح این مطلب گفتند ... :این اعالمیه را که بهوسیله عدهای از برادران درجهدار
ما انتشــار یافته است نزد مسئولین بردیم ،ولی با کمال تعجب هیچگونه پاسخی دریافت نداشتیم.
پــس از چاپ مقاله مجاهد دراینزمینه مناســب دیدیم این اعالمیه را بــرای آگاهی مردم دالور
میهنمان دراختیار شما قرار دهیم تا در نشریه مجاهد به چاپ برسانید».
این اعالمیه که با عبارت «به نام خداوند درهمکوبنده ســتمگران .امریکا هیچ غلطی نمیتواند
بکند( .امام خمینی) با درود به رهبر کبیر انقالبمان ،خمینی بتشکن و با امید به پیروزی تمامی
مســتضعفین بر مســتکبرین .ملت مبارز و قهرمان ایران ،چو ایران نباشــد تن من مباد» شروع
شده اســت ،توضیحاتی بدین شــرح درمورد سؤاالت مطرحشــده در مقاله مندرج در مجاهد
 ،1359/2/14داده اســت« :روز چهارشــنبه  ،1359/2/5به پایگاه یکم شکاری (پایگاه مادر) که
توپهای  23میلیمتری ما در آنجا مستقر بودند برای حفاظت و پاسداری از مرز هوایی فرودگاه
و پایگاه دســتور داده میشود که سریع ًا توپها و رادارها را جمع کنید که درجهداران متخصص
این دســتگاهها سؤال میکنند چرا؟ فرمانده گردان پدافند ،سرگرد فریدون هراتیان اظهار میدارد
که دستور از باال آمده است ،پرسنل درجهدار میگویند مگر میشود هواپیما و فرودگاه مهرآباد را
بدون حفاظت گذاشت .آن سرگرد فرمانده یعنی هراتیان میگوید که من نمیدانم دستور دادهاند
توپها و رادارها باید جمع شــود تا شــما به مأموریت ویژه بروید .باتوجهبه دســتور فرمانده
که میگوید اگر جمع نکنید تمرد حســاب میشــود و دادگاهی میشوید (یعنی بازهم اطاعت
کورکورانه) پرســنل درجهدار با زور فرمانده دســتگاهها را جمع میکنند و در همان روز هم ما
مطلع شــدیم که این عمل در پایگاههای دیگر خارج از مرکز انجام شــده است ،پایگاه بابلسر و
شیراز و ایستگاه رادار شهرآباد مشهد و ...دراینرابطه باند فرودگاه تهران و پایگاه شکاری تا روز
* ازجمله در نشریه مجاهد شماره  55مورخ  ،1359/2/14مقالهای با عنوان "چند سؤال درباره تهاجم نظامی امریکا" درج
شد که در روزشمار  ،1359/2/14آورده شده است.
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یکشنبه  1359/2/7که جمعهاش [ ،]1359/2/5حمله امریکا اتفاق افتاد بدون مراقبت گذاشته شد
و اکثریت هواپیماهای ما هم بدون اســتتار در باند مانده بودند و دراینحال ما را به یاد بمباران
هواپیماهای مصری انداخت که آنها را در باندهایشــان بمباران کردند و نیروی هوایی آنها فلج
شد ،بههرحال تا روز یکشنبه که دو دستگاه توپ از پادگان آموزشی مهرآباد جنوبی آنجا بوده و
مســتقر کردند بدون رادار و روز دوشنبه یک دستگاه رادار هم به آنها دادند حاال ما از مسئولین
ارتش و فرماندهان ســؤال میکنیم که باتوجهبه اینکه اآلن روز چهارشــنبه است  1359/2/10و
هنوز یک نفر از پرســنل به مأموریت ویژه کذایی نرفتهاند چــرا آن عمل را انجام دادید؟ آیا با
برنامه روز جمعه امریکا ارتباطی ندارد؟» اعالمیه با این عبارت تمام شده است« :پیروز باد ایران
زمین ،نابود باد امپریالیســم امریکا و سرسپردگان داخلی آن ،سرنگون باد حکومت مزدور عراق،
پیروز [باد] مستضعفین.
2
درجهداران نیروی هوایی جمهوری اسالمی»
امــروز همچنین هفتهنامه کارگر ارگان حزب کارگران سوسیالیســت به تکرار برخی ابهامات
پرداخت و نوشت« :پیش از این تهاجم ستاد نیروهای هوایی طی تلفنگرام شماره ،1303-7/2-8
 1359/2/4به گردان پدافند زمینبههوای پایگاه یکم به واحدهای مستقر در شهرهای بزرگ دستور
میدهد که بیدرنگ همه توپهای زمینبههوا و آتشــبارهای مســتقر در پایگاهها را جمعآوری
کنند .این دستور سبب میشود که بیشتر فرودگاهها و پایگاههای مردم ایران در شب عملیات نور
سبز ،عاری از دفاع ضدهوایی باشند ... .و باز درخور توجه است که چراغهای ورزشگاه امجدیه
که در کنار مرکز جاسوســی قرار دارد و گویا بهعنوان محل فرود هلیکوپترهای امریکایی انتخاب
شده بود ،در شب عملیات تا صبح روشن بوده است و رادارهایی که میتوانستند ورود هواپیماها
3
و هلیکوپترهای امریکایی را گزارش کنند از یک هفته پیش از کار افتاده بوده [است]».
از ســوی دیگر ،ابهام دیگری (بمباران منجر به شهادت منتظرقائم) در شیراز مطرح و جواب
داده شــد .خبرنگار روزنامه جمهوری اسالمی از شیراز گزارش داد« :آیتاهلل خلخالی که به شهر
شیراز ســفر کردهاند در یک گفتوگوی اختصاصی درمورد چگونگی بمباران هلیکوپترها گفت
در زمانیکه هواپیماهای ایران در آســمان بودند گیرندههای ســپاه پاسداران درست کار نمیکرد
و این اشــکال باعث شهادت منتظرقائم شد .وی افزود که بعضیها مسائل را بررسی نمیکنند و
میگویند ارتش و ســران آن با مهاجمین دست داشتهاند ،درصورتیکه اینطور نیست زیرا داخل
هلیکوپترها دســتگاههای فرســتنده کار میکردند و به گمان اینکه ممکن است بهمجرد رسیدن
قوای نظامی ب ه نزدیک هلیکوپترها بمبها منفجر شــوند ،آقای رئیسجمهور دستور بمباران آنها
را صادر کردند و بهنظر من ســران ارتش و بهخصوص تیمسار باقری بسیار خوب کار میکنند و
اگر ســران ارتش با مهاجمین همکاری میکردند آنها صددرصد موفق بودند ،اما دیدیم که با این
4
وضع فجیع فرار کردند».
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حمایــت صدراعظم آلمانغربی ،نامه  50تن از نمایندگان حزب کارگر در مجلس انگلســتان و
ابراز همکاری اقتصادی ژاپن با ایران ،ازجمله موارد قابل ذکر در ادامه حمایتهای دیپلماتیک از
امریکا در قضی ه گروگانگیری میباشد که با فشارهای رسانهای پررنگتر میشود.
امروز ،هلموت اشمیت صدراعظم جمهوری فدرال آلمان ،در مصاحبهای با روزنام ه اکسپرس از
اینکه منازعه و بحران بین ایاالت متحده امریکا و ایران بهعلت گروگانگیری تا نقطهای گســترش
یابد که بهکارگیری وسایل نظامی نیرومندتر بهعنوان یگانه گام ممکن بعدی مورد توجه قرار بگیرد،
ابراز نگرانی کرد .به گزارش بخش فارســی رادیو کلن ،اشــمیت درعینحال گفت که او به روش
میانهرو و معتدل پرزیدنت کارتر اعتماد دارد .در این مصاحبه وی خاطرنشان کرد که نگرانی او به
این جهت شــدید است که اتحاد جماهیر شوروی با کمال تأسف هیچگونه گامی برای حل بحران
ناشــیاز گروگانگیری برنمیدارد .دولت اتحاد شوروی بیشتر تالش میکند تا از این بحران برای
گسترش نفوذش در ایران استفاده کند .صدراعظم اشمیت در این مصاحبه گفت که برای همبستگی
5
دولت جمهوری فدرال آلمان با ایاالت متحده امریکا حدومرزی در اتحادی ه آتالنتیک وجود ندارد.
در همیــنحال ،بیش از  50تن از نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام انگلســتان نامهای
برای دکتر بنیصدر رئیسجمهوری اسالمی ایران ،فرستادهاند .به گزارش خبرنگار سیاسی تایمز،
این نمایندگان از کســانی هســتند که در زمان شاه مخلوع با رژیم وی و طرز رفتارش با زندانیان
سیاسی مخالف بودند .آنها در نامه خود خواستار آزادی گروگانهای امریکایی شدند .رادیو لندن
که گزارش مذکور را پخش کرد در ادامه یادآور شد که روزنامه تایمز به نقل از نام ه این نمایندگان
به رئیسجمهوری ایران افزوده اســت :ادامه توقیف گروگانهای امریکایی نتیجهای جز انحراف
6
افکارعمومی از اعمال و سیاستهای گذشته امریکا در ایران ندارد.
همچنین مواضع ژاپن در این ماجرا قابلذکر است که ازطرفی حامی جدی امریکا است و ازطرفی
با ایران طوری برخورد میکند که با گرفتن زمان مناســب ،کمترین خســارتهای ممکن را متحمل
شود .یک گزارش رویتر از توکیو حاکی است ژاپن میخواهد اقداماتش طوری باشد که رقبای دیگر
حتیالمقدور جایگزین آن نشــوند .در گزارش رویتر آمده است :کارخان ه میتسویی ژاپن پروژه 3/2
میلیارد دالری مجتمع پتروشــیمی ایران را به پایان خواهد رساند .یک سخنگوی این کارخانه ضمن
اعالم خبر مذکور افزود :عملیات ســاختمانی این پروژه که حدود  83درصد کارش تمام شــده بود،
بهدنبال انقالب ایران متوقف شــد و ما دوباره تصمیم گرفتهایــم که کار تکمیل پروژه را دنبال کنیم.
سخنگوی شرکت مزبور افزود« :ما ادامه کار را تا پایان این ماه از سر خواهیم گرفت و تا آن موقع حدود
 300مهندس و کارگر ژاپنی به محل اعزام خواهند شد .گفته میشود پروژه فوق که کارهای جزئی آن
باقیمانده تا پایان ســال جاری مسیحی به اتمام خواهد رسید ».سخنگوی میتسویی گفت« :اظهارات
معینفر توجه ما را به خود جلب کرد و ما فکر کردیم پروژه ممکن است به کشور دیگر واگذار شود
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چراکه مجارستان هم اعالم آمادگی کرده بود ».رویتر افزوده است« :گفته میشود بهدنبال تهدید ایران
مبنیبر واگذاری کار به مجارستان یا یکی دیگر از کشورهای اروپای شرقی ،ژاپن تصمیم گرفته است
7
این پروژه را که بزرگترین پروژه مشترک خود با یک کشور خارجی است به اتمام رساند».
328

امــروز ،همراه با گزارشهای حمایتآمیز از رفتار پلیــس انگلیس ،همچنین جنبههایی از حادث ه
ســفارت در لندن پخش شد که نشــان میدهد اهداف دولت انگلیس از چگونگی حل مسئله از
پیچیدگیهای بازنشــدهای برخوردار بوده است و این فرض را پیش میکشد که مقامات انگلیس
*
عمدا ً میخواستند ماجرا را به وضعی برسانند که کشیده شد.
در چارچوب اولین جنبه ذکرشده ،گزارش آسوشیتدپرس از لندن حاکی است« :رونالد موریس
یکی از پیشخدمتهای سفارت ایران در لندن ،گفت که مردان مسلح راندهشدگان عرب از جنوب
ایران بودند و اگر عملیات نظامی برای نجات گروگانها انجام نمیشــد ،آنها همه گروگانها را
میکشــتند .او همچنین گفت در آخرین لحظات پلیس با اشغالکنندگان مشغول مذاکره درمورد
8
هواپیما بود که اشغالگران ناگهان تصمیم خود را عوض کرده و به کشتار گروگانها پرداختند».
اما در چارچوب دومین جنب ه ذکرشده ،یک گزارش رادیو لندن قابلذکر است .این رادیو در بخش
عربی خود گزارش داد :پلیس لندن از این موضوع پرده برداشــته اســت که مردان مسلح اشغالکننده
ســفارت ایران در لندن پیش از حمل ه کماندوهای انگلیسی به ساختمان سفارت از تمام خواستههای
خود صرفنظر کرده بودند بجز تأمین راه خروج آنها از کشور ،اما مقامات انگلیسی آمادگی تأمین این
9
راه خروج را نداشتند .پلیس لندن میگوید همین عامل باعث ناکامی مذاکرات با مردان مسلح شد.
329

اعالم مواضع مقامات ایران و عراق در قبال یکدیگر ،آشــکارا تیرهترشــدن روزافزون روابط دو
کشــور را نشــان میدهد؛ تا جاییکه هر دو طرف هرگونه میانجیگری را رد میکنند .نعیم حداد
معــاون رئیسجمهور عراق ،که اخیرا ً تحرک دیپلماتیک قابلمالحظهای را بروز میدهد بار دیگر
**
دعاوی عراق علیه ایران درمورد سه جزیره و اروندرود را مطرح کرد.

* مطالع ه گزارش مشاهدات یکی از گروگانها که در بخش ضمائم روزشمار  1359/2/16درج شده است ،توصیه میشود.
** جالب است که نعیم حداد ،در یک تقلید آشکار از ایران و برای گرفتن ابتکارعمل ،میکوشد شعار "نه شرقی ،نه غربی"
ایران را از انحصار ایران خارج کند و از مزایای آن برای عراق هم بهره بگیرد .وی در همین مصاحبه اتحاد شوروی و ایاالت
متحده را متهم کرد که درپی آناند که با روشهای مختلف کنترل حوزههای نفتی منطقه غرب آسیا را به دست گیرند .وی
گفت :هدف اتحاد شوروی منحصر به اشغال افغانستان نبوده ،بلکه به بهان ه دفاع از خطرهایی که ازجانب ایاالت متحده
وجود دارد ،درصدد اشغال دیگر کشورهاست .حداد افزود :روش روسها نفوذ ازطریق احزاب کمونیست در پاکستان و
دیگر کشورها و بهدستآوردن قدرت در آنجاست .وی درمورد اهداف ایاالت متحده گفت :راهبرد امریکا براساس ایجاد
تشنج دائمی در این منطقه و توجیه حضور واشنگتن به بهانههای مختلف و برپایی پایگاههای نظامی در این منطقه است.
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امروز ،آسوشــیتدپرس گزارش داد :حداد در مصاحبه با روزنامه السیاسه (چاپ کویت) گفت
که وی برای حلوفصل اختالفات میان ایران و عراق پیشــنهاد مذاکر ه مســتقیم کرده است ،لکن
بهعنوان ابراز حسننیت ،ایران باید ابتدا سه جزیره واقع در خلیجفارس را به اعراب مسترد دارد.
حداد گفت :عراق متقاعد شــده است که قدرتهای خارجی وجود دارند که سعی میکنند برای
جلوگیری از مواجهه عراقیها با اســرائیل ،ســربازان این کشــور را در مرز عراق و ایران مستقر
ســازند ،لکن عراق چشم طمع به این ســه جزیره یا دهانه راه آبی شطالعرب (اروندرود) ندارد،
ضمن آنکه درپی دامنزدن به تشــنجات با ایران نیســت ،ولی اگر ایران طالب جنگ باشد از آن
اســتقبال میکند .نعیم حداد افزوده است که عراق کوشــشهای میانجیگرانه را نه از روی تکبر،
10
بلکه بهدلیل انجام گفتوگوهای مستقیم ،رد میکند.
یادآوری میشــود روز قبل نعیم حداد در مصاحبه با روزنام ه کویتی الرأیالعام اعالم کرده بود
کشــور متبوع او به درخواست از ایران برای تخلی ه ســه جزیره خلیجفارس که اهمیت راهبردی
دارند ،ادامه خواهد داد .به گزارش رویتر ،وی اضافه کرد کشــور او مترصد کسب کنترل این سه
جزیره اســت و عراق این حق را دارد که کنترل این ســه جزیره و بالطبع کنترل کامل شطالعرب
11
(اروندرود) را به دست آورد.
همچنین حســن طوالبی یک سخنگوی وزارت اطالعات عراق ،در مصاحبه با روزنام ه اماراتی
الخلیج همین موضع را به این شکل تکرار کرد :دولت متبوع وی هرگونه میانجیگری بین عراق و
همسایگانش را رد میکند و ترجیح میدهد که مستقیم ًا با آنها تماس بگیرد .وی افزود :نخستین
شــرط مذاکره با ایران تخلی ه سه جزیره (تنب بزرگ ،تنب کوچک و بوموسی) از نیروهای ایران
و اصالح چاپ خط مرزی ایران و عراق در شــطالعرب (اروندرود) است و ما هنوز منتظر پاسخ
12
ایران به این دو مطلب هستیم.
اینگونه اظهارات درحالی اســت که حتی بعد از قضایای ســفارت ایران در لندن نیز دولت
عراق آشــکارا به تبلیغ عربستانسازی در خوزســتان و طرح دعاوی عربگرایی در این خطه و
بهخصوص تشویق علنی اقدامات جنایتکارانهای که تحت این عنوان انجام میشود ،ادامه میدهد.
رادیو بغداد در ســاعت  12:30امروز ،اعالم کرد« :ملت عرب در اســتان عربســتان [خوزستان]
همچنان به مبارزات مســلحانه خود علیه افراد و تأسیسات [دولتی] ...ادامه میدهد .این مبارزات
بهرغم اقدامات و تدابیر ســرکوبگرانه رژیم فارســی درجهت پایاندادن به قیام ملت عربســتان
[خوزستان] که در راه کسب حقوق خود آغاز کردهاند کماکان ادامه دارد .رادیوی رژیم نژادپرست
فارس شــب گذشــته ( ،)1359/2/16اعتراف کرد که هشت بمب آماده انفجار در خطآهن اهواز
13
کشف شده است که انقالبیون عربستان [خوزستان] آنها را کار گذاشته بودند».
از ســوی دیگر در ایران ،امروز آیتاهلل بهشــتی در جلسه هفتگی مصاحب ه مطبوعاتی خود به
ســؤاالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ گفت .به نوشته روزنامه اطالعات« :دکتر بهشتی در
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پاسخ سؤالی مربوط به مسافرت یاســر عرفات به عراق و نقش میانجیگری وی گفت دررابطهبا
مسائل مطروحه بین ایران و عراق با روش ضدمردمی و خصمانهای که دولت عراق پیش گرفته،
هیچ نقطه مبهمی بین دولت ایران و دولت عراق وجود ندارد ،همچنان که نقطه مبهمی میان ملت
ایران و ملت عراق باقی نگذارده است .ملت عراق اعم از شیعه و سنی برادران ما هستند .برادرانی
14
که باید کوشش کنند و ما آنها را یاری کنیم تا از شر حکومت تحمیلی عراق آسوده گردند».
330

درزمین ه تحرکات نظامی در مرز ایران و عراق ،گزارشــی از تــردد نیروهای پیاده و خودروهای
ارتش ،کانالکشی و سنگربندیهای متعدد ،ازجمله در منطق ه مرزی پاسگاههای شیالت و نصریان
(محدود ه موسیان) 15و نیز در حوالی میله  22مرز و پاسگاه بجلیه 16حکایت دارد .گزارش پاسگاه
کیلومتر  25خرمشــهر نیز حاکی است که در ساعت  20:15امروز ،یک هواپیمای جنگی از خاک
کشــور عراق به ارتفاع تقریب ًا  17هزار پایی بین این پاسگاه و شلمچه تا عمق  8کیلومتری خاک
17
ایران نفوذ کرده و سپس بازگشته است.
از طــرف دیگر ،بنا بر ادعای مقامات مرزی اســتان بصر ه عراق امــروز همچنین «یک فروند
هواپیمای شکاری ایران در منطقه سیبه به حریم هوایی عراق تجاوز و پس از گشتزدن در نوار
18
مرزی بهطرف شلمچه ایران بازگشته است».
یادآوری میشود اخیرا ً گزارش مقامات مرزی عراق به ایرانیان از تجاوزها و تخطیهای مرزی
ایران ،افزایش یافته اســت و نوعی گردآوری مدارک و اسناد از این کار استنباط میشود .ازجمله
افراد گارد مرزی پاسگاه طیب ه عراق اعالم کردند که امروز ساعت « ،10:30یک فروند قایق جنگی
ایرانی که مجهز به مسلســل بوده مقابل پاسگاه مزبور توقف و با اشاره و عالمات ،چند دقیقهای
19
به مأمورین پاسگاه توهین نموده و سپس بهطرف خرمشهر حرکت نمودهاند».
امروز ،یک تیراندازی متقابل نیز در پاســگاه کیلومتر  25خرمشــهر بیــن نیروهای مرزی دو
کشــور رخ داد .تیراندازی با سالح کالیبر 50از خاک عراق بهطرف پاسگاه مزبور شروع شد و با
20
پاسخگویی مأموران پاسگاه ادامه یافت.
331

در ادام ه تحرکات خرابکارانه عوامل عراق امروز ،دستکم  4مورد از اینگونه تحرکات در اهواز
گزارش شد.
دراینزمینه یک بمب ساعتی در کولر آبی گاراژی واقع در نزدیکی سهراه خرمشهر کشف و خنثی
شد 21.در ساعت  10شب نیز «در یک گاراژ مسافربری واقع در منطقه کمپلو اهواز یک بمب تی.ان.تی
که حاوی  3/5کیلوگرم مواد منفجره بوده توسط اهالی منطقه کشف و در جوی آب انداخته و خنثی
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شد 22».در همین ساعت یک بمب ساعتی در محل نمایشگاه باغ ملی اهواز منفجر شد ،اما خسارات
واردشده جزئی بود و تلفات جانی نداشت .حدود نیمهشب نیز «سرنشینان یک دستگاه اتومبیل سواری
ب.ام.و .پرتقالیرنگ درحال عبور از سهراه خرمشهر شهرستان اهواز یک بمب را از داخل اتومبیل به
23
بیرون پرتاب [کردند] که دراثر خراببودن چاشنی آن منفجر نشده و توسط مسئولین امر خنثی شد».
امروز همچنین به ســپاه اهواز گزارش داده شــد« :همهروزه تعدادی از ایرانیان ســاکن سابله
ازطریق هورالعظیم به پاسگاه ســابله عراق رفته و اسلحه و مهمات دریافت و مراجعه مینماید.
این عمل در چند ماه پیش شدت داشته ،ولی اکنون کاهش یافته است ،ولی تحویل سالح در قبال
24
خرابکاری ازطریق پاسگاه فوق به افراد ایرانی ادامه دارد».
از ســوی دیگر ،ســپاه دزفول در اطالعیهای اعالم کرد« :واحد عملیات سپاه دزفول موفق گردید
یک گروه شــشنفری از عاملین شــش انفجار مناطق مختلف مرزی را دستگیر نماید .اسامی گروه
دستگیرشده عبارتاند از :هویلوش دبات فرزند جعلوش عامل اصلی انفجار قطار در ایستگاه سزاب
و لولههای نفت شوش ،حنوش دبات فرزند جعلوش رهبر گروه ،عبدالحسین دبات معروف به عبیس
فرزند حلوش عامل انفجار قطار در ایستگاه سزاب ،جاسم چنانه فرزند محیس عامل انفجار لوله نفت
گامشآباد دزفول و تنگهسینه در منطقه مرزی موسیان ،رازی رویشدی فرزند عبداهلل معروف به حیل
25
حسن جاسوس و راهنمای گروه ،حیل عبدالهی فرزند حسن یکی از اعضای گروه».
عالوهبر خوزســتان ،تحرکات عوامل عراق در مناطق دیگر نیز قابلمالحظه اســت .در غرب
کشــور به گزارش ژاندارمری کرمانشــاه امروز« ،کلیه عشایر مسلح قلخانی که ازطرف مهاجمین
تدارک میشوند به دستور خسرو بیگ داماد سردار جاف به عراق رفته و بهنظر میرسد مأموریت
26
حمله به آبادیهای مرزی سرپلذهاب و آبادی کدخدا حسن کومک به آنان واگذار شده باشد».
در تهران که انفجارهای اخیر باعث حساســیت روی تردد افراد شــده است به نوشته روزنامه
کیهان امروز« ،دو عراقی که رفتار مشکوکشان توجه مأموران تجسس کالنتری 13تهران را به خود
جلب کرده بود ،در محدوده بازار تهران بازداشــت شدند و در بازرسی از وسایل آنها تعداد 420
تیر فشنگ کالشینکف کشف شد .با کشف فشنگها ،مأمورین این دو عراقی را که محمد خوشنام
فرزند مجید و جمیل خوشــنام فرزند مصطفی نام دارند به کالنتری اعزام کردند و تحقیق از آنان
آغاز شــد .مأموران پس از تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده متهمین را با فشنگهای مکشوفه
27
به دادسرای انقالب اعزام کردند».
332

اقدامــات و مطامع عراق در خوزســتان و نیــز بهکارگرفتن افرادی چون بختیار و اویســی علیه
جمهوری اســامی ایران ،در مطبوعــات اروپایی نیز بازتاب دارد که هرچند بهدلیل دشــمنی با
ایران ،عمده نمیشود ،ولی بههرحال به میزان قابلتوجهی میتوان چنین مواردی را مشاهده کرد.
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ازجمله یک بولتن وزارت ارشــاد که با عنوان بررسی روزانه مطبوعات جهان منتشر میشود ،در
شمار ه امروز خود ،مطلبی از فیگارو (چاپ پاریس) مورخ  2مه  )1359/2/12( 1980ترجمه کرده
که در ادامه آمده است ،همچنین در تأیید مطالب مربوط به رابطه افرادی چون بختیار و اویسی با
عراق ،به اسناد داخلی اشاره شده است.
در مقال ه فیگارو آمده اســت :درواقع تمام کسانی که رویای برانداختن رژیم (آیتاهلل) خمینی را
در سر میپرورانند در بغداد گرد هم جمع شدهاند ،در یکی از جلسات اخیر آنها نخستوزیر سابق،
یعنی بختیار نیز حضور داشــت .رهبری نظامی این جنبش بهعهده اویســی فرماندار سابق تهران و
رهبری سیاسی آن بهعهده پرویز ثابتی مدیر سابق ساواک است و تیمسار پالیزبان که اصلیت کردی
دارد مســئولیت هماهنگی با شورشهای کردســتان را دارد .مصر مسئولیت مالی این سازمان را به
28
عهده دارد و اشرف اخیرا ً چکی به مبلغ  5میلیون دالر به این سازمان کمک کرده بود.
درمورد حضور شاهپور بختیار در عراق ،یک گزارش ژاندارمری نشان میدهد که همین امروز،
نامبرده «به چهارکال عراق آمده و برای فراریان ایرانی که در منطقه مزبور میباشــند ،ســخنرانی
29
نموده و به آنان نویدهایی داده است».
درمورد تیمسار اویسی نیز در گزارش یک پایگاه نظامی در دهلران که چند روز قبل (،)1359/2/13
به مقامات باالتر ارسال شد ،آمده است« :اویسی معروف درحالحاضر در عراق سکونت دارد و مشغول
استخدام متواریان ایرانی برای خرابکاری در ایران میباشد .نامبرده به کشور عربستان بهطور پنهانی سفر
30
کرده و به هر چریکی که استخدام مینماید ماهیانه  120دینار عراق پول پرداخت میکند».
امروز همچنین رادیو مســکو از تحرک برخی ســلطنتطلبان و اویســی علیه ایران خبر داد،
امــا حضور او در عراق را مســکوت گذاشــت .این رادیو
افزود« :مفســر ما مینویسد دشمنان دوآتشه انقالب ایران و
سلطنتطلبان و طرفداران شاه مخلوع که آرزوی برقراری
مجدد حکومت ســابق و سیادت امپریالیسم امریکا را دارند
پیوســته از پشتیبانی امپریالیســتهای امریکا برخوردارند.
بولتــن نظامی اســتریجی ویک (چاپ واشــنگتن) اطالع
میدهد که سرلشکر اویسی بیسروصدا و بهطور پنهانی یک
تیم نظامی تشکیل داده است و پایههایی برای عملیات آینده
علیه جمهوری [اســامی] تهیه دیده است .جالد خونآشام
اویســی که به دستور شاه مخلوع خلقهای ایران را غرق به
خــون کرده بود ،در ایاالت متحده امریکا بهســر میبرد و
تیمسار غالمعلی اویسی
مقدمات حمله به انقالب ایران را فراهم میسازد و زمینهای
31
برای برقراری مجدد حکومت سابق آماده مینماید».
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برای ترســیم آخرین وضعیت ســنندج ،گزارش خبرنگار کیهان از مشاهدات امروز خود در این
شهر و نیز دو گزارش ژاندارمری ،در ادامه درج شده است.
در گزارش خبرنگار اعزامی کیهان آمده اســت« :درحالیکه بیش از دو هفته از درگیریهای
خونین در ســنندج میگذرد مردم این شــهر همچنان در وحشــت و نگرانی بهسر میبرند و
تیراندازی و درگیری میان گروههای مســلح منطقه و افراد ارتش و پاســداران در تمام ساعات
دیشــب ،ادامه داشت ».در ادامه این گزارش وضع امروز شهر چنین ترسیم شده است« :صدای
انفجــار خمپاره گروههای مســلح [ضدانقالب] و توپهای ارتش کــه در ارتفاعات و مواضع
حســاس شهر مســتقر هستند همچنان ســنندج را میلرزاند و فشــار ارتش و پاسداران برای
پاکســازی منطقه بهخاطر اینکه مردم بیگناه کشته نشوند ،قدمبهقدم و بسیار با دشواری انجام
میشــود و هیچ نشانهای در دست نیســت که این درگیریها و تیراندازیها بهزودی پایان یابد... .
صحنه درگیری بیشــتر در اطراف استانداری و باشگاه افسران اســت و پیشروی پاسداران که
با پشــتیبانی واحدهای لشکر 28کردستان انجام میگردد ،ازســمت راست فرودگاه سنندج تا
ســیصدمتری خیابان اقبال و پادگان تا اطراف خیابان اســتانداری نرسیده به مسجد جامع شهر
و همچنین قســمتی از سمت راست محوطه رادیو تلویزیون است .درحالیکه گروههای مسلح
[ضدانقالب] همچنان با ســنگربندی در اطراف پل کمانگر و اســتانداری و در داخل خانهها و
سنگرهای بتونی تپه مشرف به پادگان و تپههای اطراف فرودگاه به مقاومت و تیراندازی متقابل
مشغول هستند».
در اشــاره ب ه وضع کلی شهر و پادگان ازنظر خواربار و تجهیزات ،گزارش خبرنگاران اعزامی
کیهان حاکی اســت« :کمبود آب و تا حدودی برق در داخل شــهر سنندج و نبودن مواد سوختی
و خواربار روزبهروز بیشــتر ،مردم سنندج را تحتفشار قرار میدهد و تمایل و یا حرکت بعضی
از آنها برای کوچ به پادگان شــهر ،نشانگر این وضع اســت .در داخل پادگان سنندج نیز ارتباط
تلفنی با شــهر و شهرهای اطراف بهکلی قطع است و امکان هیچگونه ایابوذهاب بدون وحشت
از تیرخوردن برای هیچکدام عملی نیست».
درمورد آتشبس چند روز پیش« :عالوهبر اینکه آتشبس رعایت نشــد ،بلکه دراثر تیراندازی
32
گروههای مسلح [ضدانقالب] در اطراف منازل پادگان سنندج سه بچه کشته و مجروح شدند».
کیهان در گزارش دیگری آورده اســت :فشار اقتصادی ناشیاز بستهبودن مغازهها و ناامنبودن
راههای خروجی و ورودی شــهر وضعیت بسیار دشواری پدید آورده است .سپاه پاسداران نیز با
33
محاصر ه شهر هرگونه راه کمکرسانی به گروههای مسلح را تا حدود زیادی بسته است.
در همین حال ،گزارش امروز ناحیه ژاندارمری کرمانشــاه به نقل از درجهدارانی که از سنندج
آمدهاند ،حاوی نکاتی بدین شرح است:
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«x xگروههای مختلف ،شهر سنندج را منطقهبندی نموده و درحالحاضر ناحیه ژاندارمری سنندج
و فرودگاه ســنندج حوزه عملیاتی دمکراتها و منطقه ســمت جاده نو و لشکر سنندج حوزه
فعالیت چریکهای فدایی خلق و منطقه ســمت جاده دهــگالن و صلواتآباد حوزه فعالیت
کومهله میباشــد .بهطورکلی تمام گروهها مســلح هستند و در میان آنها دختران و زنان مسلح
زیادی دیده میشوند و نیز تعدادی افراد غیربومی از سایر نقاط ایران به سنندج آمده و در میان
اجساد تعداد زیادی جسد افراد غیرمحلی وجود دارد».
«x xارتفاعات اطراف فرودگاه شــهر سنندج تا شــهربانی سمت جاده نو و سمت جاده همدان تا
عباسآباد در دست گروههاست».
«x xســاحهایی که در دســت گروهها دیده شــده .1 :بازوکا .2 ،خمپارهانــداز 120میلیمتری،
 .3آر.پی.جی .4 ،7کالشــینکف .5 ،تیربار کالیبر .6 ،50تفنگ 106میلیمتری ،تفنگ 121و ژ،3
برنو ،یوزی و کلت میباشد».
«x xگردنه صلواتآباد و مروارید در محورهای ســنندج و همدان و سنندج به کرمانشاه در دست
[این] گروهها میباشد و [آنها] مبادرت به تهیه استحکامات در این نقاط نموده و اتوبوسهای
34
عبوری را نیز بازرسی [میکنند]».
334

در وضعیت ناامن کنونی ســنندج ،از مردمی که با گروههای غیرمذهبی مرزبندی دارند یا بهطور
اساسی غیرسیاسی و درپی امنیت خود هستند ،عده کمی موفق به خروج از شهر یا رساندن خود
به مراکز امن بسیار معدود شهر میشوند.
خبرنگاران کیهان به توصیف وضع عــدهای قلیل پرداختهاند که امکان پناهیافتن پیدا کردهاند.
در این گزارش که مربوط به فعالیت امروز خبرنگاران مزبور در ســنندج میباشــد ،آمده است:
«بهقصد مالقات و گفتوگو با پناهندگان ســنندج به پادگان سنندج محل تجمع این عده که در
منازل آســیبدیده پادگان سنندج هســتند ،رفتیم .در این نقطه که مشرف به پادگان سنندج است
صدای تیراندازی مسلســل کالشینکف گروههای مسلح با آتش متقابل پاسداران و سربازان ،آنی
قطع نمیشــود .درحالیکه ما بهطور زیگزاگ بهاتفاق فرمانده عملیات و چند تن از درجهداران و
ســربازان بهســوی آن محل میرفتیم ،دراثر انفجار خمپاره یکی از ما (خبرنگار اعزامی) از ناحیه
دســت و انگشتان مجروح شــد که بالفاصله همکار مجروح ما را با آمبوالنس به پادگان سنندج
بردند و تحتدرمان اولیه قرار گرفت .دراثر این حادثه دوربین همکارمان نیز شکســت ».در ادامه
گزارش خبرنگاران کیهان آمده اســت« :باوجوداین اتفاق ناگوار ما توانستیم با پناهندگان سنندج
در طبقه اول یک بلوک آپارتمانــی خالی و گلولهخورده گفتوگو کنیم .این عده که تقریب ًا 250
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نفر هســتند در گفتوگویی ضمن اعالم خواســتههای خود قطعنامهای در  6ماده تنظیم کردند».
در این قطعنامه از امام و دولت و ســپاه و ارتش اعالم حمایت و از «گروههای مســلح وابسته در
شهر ســنندج که تحمیلکننده جنگ اخیر میباشند» اعالم انزجار شده و تأکید گردیده است« :با
تمام وجود خواســتار ممانعت از نفوذ مجدد گروههای مسلح جیرهخوار اجنبی هستیم ».در آخر
قطعنامه هم آمده اســت« :از مردم مسلمان ســنندج که هنوز در شهر باقی مانده و گروهها اجازه
خروج آنها را نمیدهند ،خواســتاریم ب ه هر طریق ممکن به ما بپیوندند تا پاکسازی شهر زودتر
35
صورت گیرد».
از ســوی دیگر ،گروههای معارض مســلح ،عالوهبر ایجاد رعب و انواع مانعتراشی درجهت
جلوگیری از کوچ مردم به نقاط امن ،به کار تبلیغاتی وســیعی نیز دست میزنند؛ ازجمله سازمان
چریکهای فدایی خلق مدعی شد :سپاه پاسداران مردم را در ازای دریافت مواد غذایی به تسلیم
36
یا خروج از شهر تشویق میکند.
335

امروز 2 ،تن از فرماندهان ارتش و سپاه مستقر در سنندج ،سرهنگ صدری فرمانده پادگان سنندج
و محمد بروجردی فرمانده عملیات غرب مســتقر در ســنندج ،در مصاحبه با خبرنگاران مطالبی
درمورد این شهر مطرح کردند.
سرهنگ صدری فرمانده پادگان سنندج در گفتوگویی با خبرنگار اعزامی کیهان گفت« :چند
قسمت از شــهر توسط پاسداران پاکسازی شده ،ولی بهعلت ســنگربندی گروههای مسلح در
مســجد جامع شهر ما نمیخواهیم و نمیتوانیم در این محل پیشروی کنیم؛ زیرا برای پاکسازی
این نقطه باید مســجد را بکوبیم که این کار درست نیست ».وی سپس با تکذیب خبر کشتهشدن
خود گفت« :این شــایعه را گروههای مســلح راه انداختهاند و من همچنان بهعنوان یک ســرباز
که معتقد به خلع ســاح گروهها و مخالف با هرگونه مذاکره و آتشبس هســتم در موضع خود
ایســتادهام .این را اضافه میکنم که این گروهها فقط قصد تجزیه و نقض اســتقالل و حاکمیت
ملی را دارند درصورتیکه دولت با طرح شــش مادهای آنها موافقت کند ،پایه تجزیه کشور را در
خاک کردستان ریخته اســت ».سرهنگ صدری شایعه بمباران شهر سنندج را نیز تکذیب کرد و
افزود« :فانتومهای ارتش جمهوری اسالمی ایران فقط به درخواست من و برای انهدام سنگرهای
دشمن در اطراف شهر سنندج و باالی تپه و کوهها وارد عمل شدند و اعالم این موضوع که شهر
سنندج بمباران شده است ابدا ً صحیح نیست ».وی پاکسازی شهر سنندج را مأموریتی برای سپاه
پاسداران دانست و ضمن ًا گفت« :ما در این عملیات از آنها پشتیبانی میکنیم و میکوشیم که زمینه
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پیشــروی آنها را فراهم کنیم و تابهحال گروههای مســلح که از دمکراتها ،کومهله ،چریکهای
فدایی خلق ،ســاواکیها و گروههای زیادی از افراد غیربومی ســنندج هستند ،حدود  300گلوله
خمپاره به داخل پادگان پرتاب کردند که اگر ما میخواستیم به آنها جواب دهیم ،شهر ویران شده
بود ».فرمانده پادگان سنندج تأکید کرد« :ضدهوایی  40میلیمتری عراق در گردنه خانبانه و دره
ازگله پای تپهرش مســتقر شده و این اولینباری است که در جنگ کردستان گروههای مسلح به
37
این سالح ضدهوایی برای مقابله با پروازهای هلیکوپتر مجهز شدهاند».
محمد بروجردی فرمانده عملیات ســپاه پاسداران غرب مستقر در سنندج نیز در گفتوگویی
با خبرنگاران چگونگی وقایع اخیر کردســتان و پیامدهای آن را تشــریح کرد .وی درمورد اعزام
مجدد پاســداران به ســنندج گفت :بهدنبال مذاکرات دولت در یک سال گذشته ،نیروهای مسلح
غیرمســئول در منطقه به ســازماندهی پرداخته بودند .مقابل ستونهای اعزامی ارتش برای حفظ
مرزها ،ایستادند و در این مقطع از زمان که ما هیچگاه درصدد خلع سالح نیروهای غیرمسئول در
منطقه نبودیم جنگ داخلی را تحمیل کردند .بروجردی افزود :وقتی مهاجمین پادگان لشــکر28
ســنندج ،باشگاه افسران و فرودگاه را در محاصره داشتند به ما ابالغ شد برای تقویت ارتش نیرو
به منطقه اعزام داریم .لذا ازطریق هوا پاسداران انقالب وارد فرودگاه و پادگان سنندج شدند و با
تقویت باشگاه افسران سرانجام توانستیم این باشگاه را از محاصره نجات دهیم و نیروهای مستقر
در باشگاه را تقویت کرده و از سقوط حتمی آن جلوگیری به عمل آوریم .وی درمورد رابط ه فعلی
ســپاه و ارتش و هماهنگی این نیروها در منطقه گفت :هماکنون یک ســتاد مشترک تشکیل شده
که با فرماندهی مشترک ،عملیات ارتش در مواضع کلی انجام میگیرد و نیروهای سپاه پاسداران
عملیات پاکســازی و دستگیری ضدانقالب را ادامه میدهند .بروجردی افزود :یکی از موجبات
پیشرفت ،همکاری برادران پیشمرگ مسلمان کرد میباشد که مواضع دشمن را خوب میشناسند
38
و ما را در پیشرفت عملیات صمیمانه یاری میدهند.
بروجردی همچنین درمورد این مطلب که حزب دمکرات و کومهله و چریکهای فدائی شــاخه
کردستان در یک اطالعیه که در سطح وسیع پخش شده خواستار آتشبس در کردستان شدند و شرط
قبول آن را رعایت مقررات آتشبس ازســوی ارتش و پاسداران اعالم کردند ،گفت :ما بهطورکلی با
این نظر مخالفیم زیرا در تمام دوران مذاکرات قبلی آنها توانستند تا حدود زیادی به تجهیز و تقویت
مسلحان ه خود بپردازند.
وی با اشــاره به اینکه خلع سالح گروههای مسلح غیرقانونی فوریترین اقدام برای آتشبس
اســت ،گفت :مأموران ژاندارمری و شــهربانی باید حافظ امنیت شــهرهای کردستان شوند و تا
وقتیکه آنها در سطح منطقه مستقر نشوند ،هیچگونه مذاکره و آتشبس صحیح نیست.
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بروجردی در پاسخ به این سؤال که سنگربندی گروههای مسلح غیرقانونی در داخل خانهها و
جنگ چریکی با پاسداران و ارتش ممکن است تا چه مدت طول بکشد ،گفت :مشکل عمده در
وضعیت کنونی این اســت که چنانچه ما مواضع و سنگرهای آنان را بکوبیم ،عده زیادی از مردم
39
که روی خانههای آنها سنگربندی انجام شده از بین میروند.
بروجردی درمورد آتشبس چند روز پیش گفت :حزب دمکرات و شاخ ه کومهله و چریکهای فدائی
آتشبس را رعایت نکردند .این فرمانده عملیات سپاه سپس با اشاره به اینکه هدف ،استقرار نظام عدل
اســت و درجهت آن کوشش خواهد شد درمورد مواضع نیروهای مسلح غیرقانونی گفت :نیروی آنها
بهصورت پراکنده در شهر درآمده و عملیات آنها نیز غیرمنظم شده است و بهطور کلی قدرت سالحهای
سنگین گروهها کاسته شده و مقداری از آن به دست نیروهای ارتش و پاسداران افتاده است .وی افزود:
40
راهها برای کمکرسانی به آنها بسته شده و مشکل عمده پراکندگی آنها در سطح شهر است.
336

درحالیکه درگیری در ســنندج بدون برتری قاطع هیچیک از دو طرف همچنان ادامه دارد ،ایجاد
هماهنگی و وحدت فرماندهی و عمل میان نیروهای مسلح متفاوت موجود یعنی نیروهای داوطلب
و ســپاه و ازطرفی نیروهای موظف ارتش که طبع ًا هرکدام در فضای جداگانهای ب ه سر میبرند ،از
معضالت اســت .بهخصوص که فرمانده کل قوا بنیصدر است و در ذهنیت نیروهای سپاه درمورد
وی مشــکل اساسی وجود دارد و او را فردی میدانند که صرفنظر از مواضع سیاسی ،در اینگونه
موارد ،فردی بیاطالع اســت و ذهن و مالک تصمیمگیریهای خود را دراختیار فرماندهان ارتشی
قرار داده اســت که چندان توانایی و تمایلی به انجام روشها و راهحلهای مورد نظر سپاه ندارند.
بااینهمه بنیصدر در مقام فرماندهی کل قوا ،روز گذشته ،به اتخاذ تدابیری برای حل این معضالت
دست زده است که امروز ،درقالب دستورالعملهایی از ستاد مشترک ارتش به کلی ه نیروهای مسلح
درگیر ازجمله سپاه ،بهصورت تلفنگرامهایی به شرح زیر ارسال شد:
متن تلفنگرام اول« :در جلســه شــورای وزرای امنیتی روز  ،59/2/16با توافق مقامات مسئول،
ریاســتجمهور فرمودند آقای ابوشریف و سرگرد شیرازی در منطقه لشکر 28حضور داشته باشند
و زیر امر فرمانده لشکر عملیات هماهنگ نموده از اقدامات مستقل و موضعی بینتیجه خودداری
شود *.دستور فرمایید دراینمورد اقدام و مراتب را به لشکر ابالغ نمایند که فعالیتها با طرحریزی
41
قبلی و در زمان متناسب انجام شود که از تلفات بینتیجه و تضعیف روحیه افراد جلوگیری شود».
* صرف همین یک دستورالعملی که افرادی چون ابوشریف و صیاد شیرازی را زیر امر لشکر 28قرار میدهد ،خود
گویای خالیبودن ذهن بنیصدر و ازطرفی از قبل محکوم به شکست بودن مدیریت وی است .بهخصوص در فضای
انقالبی کنونی که شخصیت و رفتار انقالبی غالب افراد مقدم بر شخصیت و رفتار سازمانی و قانونی آنان میباشد؛ مسلم
است که اینگونه دستورالعملها فقط واکنش و ذهنیت منفی درمورد وی را افزایش میدهد.
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متن تلفنگرام دوم« :در جلسه مورخه  1359/2/16شورای وزرای امنیتی مقرر گردید:
 .1محاصره شــهر سنندج تکمیل و ترتیبی اتخاذ شود که مطمئن ًا از تقویت ضدانقالبیون در شهر
ممانعت شود.
 .2جاده کرمانشــاه  -ســنندج [با] زیر امر [قرار] گرفتن ژاندارمری کرمانشاه و سپاه پاسداران از
وجود عناصر ضدانقالبیون پاک شــود و با گماردن  7پاســگاه از کامیاران تا سنندج که امکان
دارد  3پاســگاه آن به ژاندارمری و  4پاســگاه به سپاه پاســداران محول شود و با گشتزنی
و حمالت ناگهانی به روســتاهای اطراف جاده و پاککردن از افراد مســلح غیرقانونی امکان
رفتوآمد از راه زمین هرچه زودتر فراهم شود.
 .3با برقراری ارتباط بین پاســگاههای مذکور واحدهای مستقر در کامیاران درخواستهای کمک
پاسگاهها ازطرف واحد مزبور مورد اجابت شود.
 .4با این ترتیب که وسایل پروازی نمیتواند برای مدت مدیدی تدارک از راه هوا را تأمین نماید
42
اهمیت و فوریت امر تأکید میشود».
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گردنه صلواتآباد که درحدود  15کیلومتری ســنندج بهســمت دهگالن واقع شده یکی از نقاط
سوقالجیشــی و حساس در حوادث کردستان است که از چندی پیش دراختیار گروههای مسلح
مخالف نظام قرار داشــت و از این نقطه به ارســال کمک برای نیروهای خود در ســنندج اقدام
میکردند و نیز مانع ارتباط زمینی مناســب نیروهای دولتی با سنندج میشدند .پس از آنکه مدتی
براثر ناهماهنگی بین ارتش و سپاه عملیات برای تصرف این گردنه به تعویق میافتاد ،امروز ،این
گردنه در عملیاتی با نقش اصلی ســپاه آزاد شــد و نیروهای نظام در آن مستقر شدند .نکته اینکه
حتی در اعالم این خبر نیز بازهم ناهماهنگی مشهود است.
ستاد مشترک ارتش در تلفنگرام خود به سپاه پاسداران اعالم کرد« :برابر اعالم نیروی زمینی،
یگانهای تیپ 3همدان در ســاعت  10:30مورخ  ،1359/2/17راهــداری گردنه صلواتآباد را
اشــغال نمودند 43».همچنین ســپاه همدان که فرمانده عملیات خود را در این عملیات از دست
داد گزارشــی به این ترتیب به سپاه تهران ارسال کرد :در درگیری ساعت  2بعدازظهر امروز« ،در
گردنه صلواتآباد که منجر به شهادت  2نفر و مجروحشدن  3نفر از افراد سپاه همدان شد ،تمام
ارتفاعات گردنه در دست سپاه قرار گرفته و درحالحاضر اوضاع آرام میباشد( .احتمال درگیری
44
نیز هست)» در هامش پیام آمده است« :به رئیسجمهور اطالع داده شد».
در تلفنگرام دیگری که امروز سپاه همدان به مرکز فرماندهی سپاه در تهران ارسال کرد اسامی
 2شــهید و مجروحان این عملیات که همگی از اعضای ســپاه همدان بودند ،اعالم گردید که نام
45
حسین شاهحسینی فرمانده عملیات این سپاه نیز جزء شهدا ذکر شده است.
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ن حال ،ژاندارمری نیز به دفتر ریاســتجمهوری اعالم کرد :گزارش هنگ ژاندارمری
در همی 
همدان گویاســت در ساعت  18امروز« ،ســتونی مرکب از ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران
انقالب اســامی بدون تلفات گردنــه صلواتآباد را واقع در  50کیلومتری ســنندج تصرف و
هماکنون پرسنل ژاندارمری در ســرزمین نگهبانی خود مشغول حفظ امنیت میباشند و ارتش و
سپاه پاســداران انقالب اسالمی که بهطرف سنندج به پیشــروی ادامه میدادند به انگیزه [علت]
تاریکی هوا امکان پیشــروی وجود نداشــته و پرســنل هماکنون در گردنه صلواتآباد متوقف
شــدهاند .ضمن ًا در این مأموریت  2نفر از ســپاه پاسداران انقالب اســامی شهید و  3نفر دیگر
46
مجروح شدهاند که توسط هلیکوپتر تخلیه گردیدهاند».
338

عالوهبر سنندج ،در دیگر مناطق کردنشین غرب کشور ،درگیری و ناآرامی ادامه دارد که بهخصوص در
بانه و پاوه میزان وخامت اوضاع بیشتر است ،تاجاییکه در پیام امروز عملیات سپاه کرمانشاه به تهران
آمده است« :الزم [است] جهت جلوگیری از سقوط بانه و مریوان و پاوه و تسخیر باینگان و پاکسازی
و تعویض و تقویت سنندج و حرکت کامیاران ظرف  48ساعت آینده  1000نیرو اعزام شود 47».البته
پاسخ اینگونه درخواستها ازطرف سپاههای مختلف کمبود نیرو است؛ ازجمله عملیات شیراز امروز،
48
در پاسخ به تهران با اشاره به اعزام نیروهای قبلی به سنندج و ارومیه اعالم کرد نمیتواند نیرو بفرستد.
در ادامه درگیریهای مناطق کردنشــین امروز در کرمانشــاه« ،یک بمب در یکی از گاراژهای
49
کرمانشاه کشف و خنثی گردید».
*50
در بیجار ،درگیریهای امروز ،به مجروحشدن شدید  4پاسدار انجامید.
در دیواندره که از مراکز تدارکاتی گروههای مســلح درگیر در ســنندج است ،گزارش رسیده
به ســپاه حاکی است« :درحالحاضر ،تعداد  103نفر از افراد مسلح از حزب کومهله در دیواندره
مستقر هستند[ ... .و] مظفر محمدی سرپرست افراد مزبور در دیواندره به طرفداران خود اعالم
51
نموده که از شهر خارج شده و در معابر و مناطق کوهستانی به ستونهای ارتشی دستبرد بزنند».
در مریوان ،ســازمان چریکهای فدایی خلق از محاصره پادگان و دستگیری  68ارتشی و 30
52
جاش (محلیهای طرفدار نظام) خبر داد.
* درباره وضعیت مجروحان درگیری امروز بیجار ،دو روز بعد ( ،)1359/2/19پیامی ازسوی مرکز فرماندهی ژاندارمری
به ستاد مشترک ارسال شد که گویای فقدان امکانات یا ناهماهنگی است .متن پیام به این شرح است« :دادستان انقالب
اسالمی بیجار اعالم نموده در درگیری روز  1359/2/17سپاه پاسداران با مهاجمین تعداد  4نفر پاسدار مجروح که در
بیمارستان شهرستان بیجار موقتی بستری و چون امکان حمل مقدور نبود ،لذا باتوجهبه وضع وخیم مجروحین تقاضای
اعزام یک فروند هلیکوپتر مقدور نگردیده و پاسخ داده شده درصورت امکان با آمبوالنس به بیمارستان مجهز حمل
گردد .خواهشمند است دستور فرمایید درصورت امکان اقدام مقتضی معمول دارند[ ».سند شماره  41199مرکز مطالعات
و تحقیقات جنگ :از ژاجا (رکن - 3مرکز فرماندهی) به سماجا]1359/2/19 ،
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در ارومیه ،بمبی در یک مینیبوس خالی از مســافر که درحال تردد در جادههای روستایی بود،
منفجر شــد 53.همچنین در نیمهشب گذشــته ،قری ه اشکسر هدف حمل ه حدود  400نفر از عوامل
حزب دمکرات قرار گرفت که با رسیدن کمک در ساعت  4بامداد ،مهاجمان عقبنشینی کردند .در
این درگیری یکی از جوانمردان به نام خلیل مطهری شــهید شد و  4نفر از درجهداران به گروگان
گرفته شــدند* و  5قبضه اســلحه از پاسگاه به یغما برده شد و یک دستگاه خودروی گاز 66و یک
54
دستگاه اتومبیل متعلق به یکی از درجهداران نیز براثر اصابت گلوله آر.پی.جی 7منهدم شد.
در سردشت از ساعت  ،18پاسگاه ژاندارمری خُ لته مورد هجوم قرار گرفت که درگیری تا بعد
56
از نیمهشب ادامه یافت 55.همچنین انفجار مین تلفاتی بهبار آورد.
در بانه ،محاصره پادگان ادامه دارد .افراد سپاه از فرمانده ارتشی پادگان گالیه دارند و اظهار بدبینی
میکنند و گزارش منفی راجع به وی میدهند 57.درباره بانه ،ســپاه مراغه امروز ازطریق سپاه تبریز
پیامی بدین شرح به عملیات تهران فرستاد« :طبق خبر رسیده از بانه وضع منطقه خیلی ناامیدکننده
است ،به نیرو نیاز است ،ارتش فرمان آتش ندارد و بهاحتمال قوی بهدست دمکراتها خواهد افتاد».
از زخمیهای بانه  5تن دیروز به تهران اعزام شــدند و امروز نیز تعداد نامعلومی زخمی از بانه به
مراغه اعزام شده است 58.دراینحال ،مسئول پاسداران مستقر در بانه ،امروز ،اسامی یک مفقود و 4
59
شهید را که اجساد آنها تخلیه شده و بیش از  15روز است که روی زمین ماندهاند را اعالم کرد.
درپی تداوم وخامت اوضاع بانه تا آخر وقت امروز ،شبهنگام نیروی زمینی ارتش ،اطالعیهای
به این شرح صادر کرد:
«بسمهتعالی
هموطنان مسلمان کردستان و مردم آرامشطلب شهرستان بانه ،اکنون که ضدانقالبیون و عوامل وابسته به
اجنبی از این روش عملیاتی ارتش و سپاه پاسداران که روستاها و مردم غیرمسلح را مورد حمله قرار نمیدهند
سوءاستفاده میکنند و با مستقرکردن سالحهای نیمهسنگین خود در محل زندگی و در بین شما بهروی
واحدهای مستقر در پادگان بانه تیراندازی مینمایند ،از شما تقاضا میشود آنان را از خود برانید و اجازه ندهید
در پناه شما پادگان را زیر آتش قرار دهند و چنانچه در انجام این درخواست همکاری ننمایید و ضدانقالبیون
را از روستا و شهر بانه بیرون نرانید واحدهای مستقر در پادگان برای دفاع از خود ناگزیر از تیراندازی متقابل
60
خواهند شد که چنانچه شما محل خود را ترک نکنید ممکن است مورد اصابت گلوله قرار گیرید».
در پاوه ،از شب گذشته ،دوباره شهر با خمپاره و دیگر سالحها ،از ارتفاعات مورد حمله قرار
ی اســت که  70خمپاره به مرکز ســپاه اصابت کرده و براثر آن 3
گرفت .یک گزارش ســپاه حاک 
62
61
شــهید و  14مجروح برجا مانده است .پاوه همچنان در وضع تعطیل قرار دارد و گزارشهای
مختلف نیروهای سپاه و ژاندارمری به گروهان پاکسازی و خلعسالحشد ه نوسود اشاره دارد که
63
در خدمت مهاجمان مسلح ارتفاعات پاوه قرار گرفتهاند.
* این درجهداران روز  ،1359/3/1آزاد شدند[ .سند شماره  63893مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :تلفنگرام از ژاجا
(رکن - 3عملیات) به دفتر ریاستجمهوری]1359/3/8 ،
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در بازتاب مسائل کردستان ،یک نکت ه قابلذکر تفاوت فاحش فضای سیاسی -اجتماعی داخل کشور
با نوع بازتاب آن در رســانههای بیگانه است .دراینخصوص رادیو صدای امریکا در بخش فارسی
خود ،چنین تفاوت فاحشی را بروز داده و برخالف فضای داخل ،از ادبیات بهشدت تبلیغاتی کام ً
ال
متناسب با گروههای محارب و از خبرهای آشکارا نادرست استفاده کرده است .در ادامه نمونهای از
انعکاس مسائل کردستان در داخل و نمونهای از گزارش صدای امریکا ذکر شده است.
روزنام ه بامداد از تشییعجنازهای که صبح امروز برگزار شد بدین نحو خبر داد« :جنازه  11شهید از
سپاه پاسداران که اخیرا ً در درگیریهای کردستان به شهادت رسیده بودند از دانشگاه تهران تشییع شد.
جمعیت انبوه مشایعتکننده که در ساعت  10صبح ،در دانشگاه تهران گرد آمده بودند با تشییعجنازه
64
این  11شهید یک بار دیگر با فریادهای خشمآلود خود توطئههای امریکا را محکوم کردند».
روزنامه جمهوری اســامی جمعیت را دهها هزار تن ذکر کرد و گزارش داد که انبوه مردم از
اولین ســاعات صبح در مسجد دانشگاه تهران و اطراف آن اجتماع کرده بودند و شعار میدادند:
"ای پاســدار قرآن شهادتت مبارک" و "میکشم ،میکشم آن که برادرم کشت" .مردم شهدا را از
65
دانشگاه تهران تا النه جاسوسی تشییع کردند.
امروز همچنین از بخش فارســی صدای امریکا این گزارش پخش شــد« :منابع حزب دمکرات
ت فرمان دولت
کردستان میگویند در حمله رزمندگان کرد به پادگان سنندج  150نفر از نظامیان تح 
کشته [شهید] شدهاند ،از سپاه پاسداران انقالب هم که برای تقویت پادگان سردشت رفته بودند15 ،
66
نفر کشته [شهید] شدهاند و رزمندگان کرد نیروهای دولتی و پاسداران را عقب راندهاند».
340

دربار ه دوره دوم انتخابات مجلس ،گروههای کمونیســتی فعال بجز گروههای ضدروسی ،اغلب
از کاندیداهای مجاهدین خلق در شهرستانها و مسعود رجوی در تهران اعالم حمایت کردند.
حــزب توده ایــران اعالم کرد از آنجا که کاندیداهای حزب تــوده ایران در انتخابات مجلس
شــورای ملی در تهران ،جزو کاندیداهای مرحله دوم قرار نگرفتهاند ،حزب توده ایران به پیروی
از سیاســت اصولی خود درباره اتحاد نیروهای خلق در مبارزه برای تثبیت و تحکیم و گسترش
دستاوردهای انقالب بزرگ مردم ایران ،از شخصیتهای زیرین که جزء نیروهای انقالبی ب ه شمار
میروند و دارای گرایشهای گوناگون سیاسی و عقیدتی هستند ،در مرحله دوم انتخابات مجلس
شورای ملی در تهران پشتیبانی میکند :دکتر کاظم سامی کرمانی ،مسعود رجوی ،سیدمحمدکاظم
موســوی بجنوردی .در شهرستانها نیز سازمانهای حزبی به پیروی از همین سیاست اصولی ،از
67
کاندیداهای شایسته در مرحله دوم انتخابات پشتیبانی خواهند کرد.
ســازمان چریکهای فدایی خلق نیز در شماره امروز ارگان خود (نشری ه کار) اعالم کرد« :مردم
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آگاه و مبارز ایران ،ســازمان چریکهای فدایی خلق ایران معتقد اســت در این شرایط حساس که
میهنمان با تهدیدات و تجاوزات وســیع امپریالیستی و در رأس آن با دسیسهچینیهای امپریالیسم
امریکا مواجه اســت ،موفقیت هریک از کاندیداهای ترقیخواه در انتخابات مجلس شــورای ملی
ایران ،جبهه مبارزه علیه امپریالیسم امریکا ،این دشمن اصلی خلق ما را تقویت خواهد کرد .بکوشیم
با شــرکت هرچه فعالتر در دور دوم انتخابات بهجای کاندیداهای ســازشکار لیبرال و افراطیون
68
قشری ،تا آنجا که ممکن است ،کاندیداهای سازمان مجاهدین خلق ایران به مجلس راه یابند».
حزب کارگران انقالبی* نیز اعالم کرد« :کاندیداهای کارگری ضدامپریالیســتی از شــرکت در
انتخابات دور دوم منع شــدهاند و بهغیراز کاندیداهای احزاب و گروههای سرمایهداری تعدادی
از کاندیداهای ســازمان مجاهدین خلق نیز شرکت دارند .حزب کارگران انقالبی در این دور از
کاندیداهــای مجاهدین حمایت انتقادی مینماید ... .علیرغم همه انتقادات به مجاهدین ،رأی به
کاندیداهای مجاهدین خلق رأی عدم اعتماد به سیاستمداران سرمایهداری و قدمی در راه تبلیغ و
69
ترویج وسیعتر نیاز به اتخاذ سیاست مستقل طبقاتی است».
حزب رنجبران ایران (کمونیســتهای چینی ســهجهانی طرفدار خط بنیصدر) نیز با انتشار
اعالمیــهای کاندیداهای مورد حمایت خود در تهران را به این شــرح معرفی کرد« :دکتر محمد
70
مبلغی اسالمی ،دکتر کاظم سامی ،سیدفتحاهلل بنیصدر ،یداهلل سحابی».
دراینحــال ،دفتر هماهنگــی همکاریهای مردم بــا رئیسجمهور (گروه پوششــی حامیان
بنیصدر) ،بدون ذکر نام و با آوردن عالئمی ،افزودهشــدن مسعود رجوی به لیست رأیدهندگان
حامی رئیسجمهور را بهطور تلویحی خواســتار شد .در اعالمیه این دفتر آمده است« :ما در این
فهرســت  11نفر را به شما معرفی کردهایم؛ البته مسلم اســت که هر رأیدهنده باید  12اسم را
انتخاب کند .درمورد دوازدهمین کاندیدای دفتر ما از شــما دعــوت میکنیم که با درنظرگرفتن
ضرورت بســیج همه نیروی خود آن کسی را که شایستهتر میدانید انتخاب کنید .به امید فعالیت
71
و کوشش شما و فردای روشن برای جمهوری اسالمی ایران».
341

در کنــار تحــرکات گروههای چپ غیرمذهبــی در حمایت از مجاهدین خلــق ،نوع دیگری از
فعالیتها در حمایت از این ســازمان وجود دارد که ازنظر ارزشــی و تأثیر بســیار مهمتر است.
این نوع فعالیت ،در ســطح غیرعلنی ازطریق ارتباطات مورد نظر تشکیالت و درقالب مذاکرات
مســتقیم و غیرمستقیم با افراد سرشناس و مستعد ازطریق واسطهتراشیهایی صورت میگیرد که
سازمان مجاهدین خلق ،در آن تبحر بسیار دارد .امروز ،در مطبوعات جلوههایی از نتایج اینگونه
* حزب کارگران انقالبی ،انشعابی از حزب کارگران سوسیالیست است که نشریه سوسیالیستی کارگر را منتشر میکرد.
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تحرکات بروز یافت .در شمار ه امروز بامداد یک مطلب که شکل آن بیشتر به رپرتاژآگهی شباهت
داشــت درج شد که قابلتوجه اســت .این مطلب با عنوان "حمایت شــخصیتهای سیاسی از
مسعود رجوی" ،حاوی  4اطالعی ه کوتاه است که  2اطالعیه آن چنین است:
«بسمهتعالی
در این موقع که ملت شــرافتمند و قهرمان عزیز بــرای دور دوم انتخابات به پای صندوقها
میروند برای تأمین وحدت و حقوق گروههای اقلیت امیدوارم آقای مســعود رجوی که معرف
جناح پرشــوری از جوانان باایمان میباشد نیز به مجلس راه یافته ،موفق به همکاری صادقانه با
گروههای با حسننیت ازطریق خدمت به خدا و خلق بشود.
 ،1359/2/16مهدی بازرگان»
«به نام خدا
مسعود رجوی مجاهد خستگیناپذیر که سالها تجربه مبارزه با طاغوت و امپریالیزم را در راه
حق و برای اســتقرار حکومت عدل و تقوی در زندانهای ساواک از سر گذرانده است ،با صدها
هزار رأی مردم حقطلب تهران به دور دوم انتخابات مجلس شــورای ملی راه یافته است ،اکنون
بر شــما همشــهریان مبارز است که با رأی خود اعتماد قاطع خویش را به او برای ادامه مبارزه و
دفاع از خواستهای انقالبی مردم ایران در مجلس شورای ملی اعالم کنید.
دکتر علیاصغر حاج ســید جوادی ،مریم طالقانی ،دکتر عبدالکریم الهیجی ،احمدعلی بابایی،
دکتر منوچهر هزارخانی ،دکتر حســن توانایان فرد ،جالل گنجهای ،دکتر سیفاهلل رضایی ،محمد
72
مدیرشانهچی ،ابوذر ورداسپی ،ابوالفضل میرشمس شهشهانی ،حسین نایب حسینی».
از سوی دیگر ،برای مقابله با آثار منفی اعالم حمایت مذکور و نوع انتشار غیردقیق آن ،آقایان
عزتاهلل سحابی ،حسن حبیبی و محمدمهدی جعفری در روزنامههای عصر امروز ،بدین نحو به
توضیح جنبههای مثبت این اقدام پرداختند:
«بسمهتعالی
چون در انتشــار خبــر و اطالعیه آقای مهندس بازرگان درباره آقای مســعود رجوی ازطرف
بعضی از روزنامهها تغییراتی داده شــده اســت و رعایت امانت آنطور که باید نشده است ،خود
را موظف میدانیم برای رفع سوءتفاهمهایی که ایجاد گردیده است چند نکته مهم را ذکر کنیم.
اطالعیه آقای مهندس بازرگان هرچند نفی ًا و یا اثبات ًا تأییدی از گروه یا حزب خاصی نمیکرد
با علم به ســوءتفاهمها یا سوءاستفادههای احتمالی بعضی از گروهها صادر شد زیرا هدفش این
بود که قدمی در راه تحقق وحدت برداشــته شود و در قلبهایی که توطئههای دشمن تخم کینه
کاشــته اســت ،دعوت به وحدت تخم محبت و دوستی بنشــاند و امتی را که افراطهای چپ و
راســت قطعهقطعه کرده اســت دعوت به خدمت خدا و خلق پیوند دهــد و در این راه دفاع از
حقیقت یک وظیفه شرعی است که مصلحتاندیشی و منافع فردی و گروهی را باید فدا کرد .به
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اعتقاد ما راهیافتن آقای مســعود رجوی به مجلس قدمی درجهت رفع اختالفات و ایجاد تفاهم و
وحدت بین نیروی مســلمان و کمک به تحقق آرمانهای انقالب اسالمی که خواست امام است
میباشــد و لذا مانع از تحریک و تخریب و تصادم در جامعه خواهد گردید .درضمن بدون آنکه
بخواهیم نفی ًا یا اثبات ًا درباره تفکرات و رویه سیاسی و اجتماعی ایشان اظهارنظری کرده باشیم این
عمل فرصتی خواهد بود که ایشــان ازطریق بیان روشن پیشنهادات خود بهطرز آزاد مسالمتآمیز
همکاری خود را در راه بســیج و سازندگی جامعه نشان دهد و قضاوت را بهعهده مردم گذارند.
امیدواریم تذکرات فوق نشــانگر کوششــی برای وحدت باشد و گروههای تحریکشده را برای
73
دستیافتن به حقیقت به صبر و تقوی دعوت کرده باشد».
خود مهندس بازرگان نیز امروز اطالعیهای صادر کرد که در شمار ه امروز روزنامه بامداد درج
شد و متن کامل آن بدین شرح است:
«بسمهتعالی
ی که اینجانب روز گذشــته ،بهمنظور تعمیــم وحدت و آرامش ملت
توضیــح الزم :اطالعیها 
داده بودم ،متأســفانه دراثر انتخــاب عناوین خاص و تغییراتی که بعضــی از روزنامهها دادهاند،
سوءتفاهمهایی را در اذهان هموطنان عزیز بهوجود آورده است.
الزم است توضیح ًا اضافه نمایم که در آن اطالعیه راجع به هیچ گروه سیاسی نفی ًا یا اثبات ًا تأییدی
به میان نیامده و همچنین گفته نشده است به کسی رأی بدهید یا ندهید .آنچه عالقهمند بوده و هستم
و مصلحت انقالب و مملکت میدانم این اســت که با انتخابات مجلس ،جنجالها و درگیریهای
خیابانی به خواســت خدا خاتمه یافته ،بگذاریم گروههای اقلیت سیاسی طرفدار قانون اساسی به
تناسب جمعیت و طرفدارانشان نماینده به مجلس بفرستند تا نظریات و انتقادهای خود را آزادانه و
با مسالمت ابراز دارند و دراثر حسن تفاهم و همکاری راهی برای خدمت به خدا و خلق باز شود.
74
تهران ،1359/2/17 ،مهدی بازرگان»
342

ازنظر بنیصدر ،یکی از مبرمترین اهداف برای شــکلگیری دولت وقت ،انتخاب نخســتوزیر
است ،ولی در شرایطی که هنوز مجلس تشکیل نشده ،این کار با چالشهایی قانونی روبهرو است
که طبع ًا میتواند مورد استفاد ه جناحی نیز قرار بگیرد ،درنتیجه این مسئله موضوع مهمی است.
بنیصدر صبح امروز ،در گفتوگوی اختصاصی با کیهان در پاســخ به این پرســش که «آقای
دکتر حبیبی در گفتوگویی بر ضرورت معرفی هرچه زودتر نخستوزیر و هیئت وزیران تا قبل
از گشــایش مجلس تأکید کردهاند ،شــما دراینمورد چه نظری دارید؟» گفت« :بهنظر من معرفی
نخستوزیر و هیئت وزیران بیش از گشایش مجلس ضرورت دارد و دراینزمینه گفتوگوهای
زیادی شــده است ».وی دراینمورد که آیا نظر رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
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دراینباره کسب شده است ،پاسخ داد« :البته این مسئله با تصویب امام انجام خواهد گرفت».
این درحالی اســت که روز گذشته ،بنیصدر نامهای به امام خمینی نوشت و در قسمتی از آن
دربار ه انتخاب نخستوزیر پیشنهادهایی ارائه داد .متن این نامه که البته چند روز بعد ،مطبوعاتی
شد چنین است:
«بسمهتعالی
حضور مبارک حضرت آیتاهللالعظمی امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران  -دامتظلهالعالی-
نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئهها و حوادث ،ضروری دید براساس گفتوگوهای
مفصلی که حاج احمد آقا بهعرض میرسانند ،خواهان سه امر بشوم:
 .1انتخاب نخستوزیر با تصویب امام.
 .2قوای انتظامی دراختیار و به دستور عمل کنند.
 .3دســتگاههای تبلیغاتی باید برخالف مصالح کشور و مخالف سیاست جمهوری اسالمی نباشد
و آزادی آنان در حد قوانین اســامی باید مراعات شــود .اطمینــان میدهد که باوجود همه
مشــکالت ،درصورتیکه وسایل کار در دســترس و به اختیار باشند ،هیچگونه خطری متوجه
انقالب اسالمی و کشور عزیز نخواهد شد.
76
ابوالحسن بنیصدر»1359/2/16 ،
یادآوری میشود امام خمینی امروز به نامه مذکور چنین پاسخ دادند:
«بسمهتعالی
موافقت شد.
77
روحاهلل الموسوی الخمینی»
امروز همچنین ،دکتر بهشتی عضو شورای انقالب و رئیس دیوانعالی کشور و دبیرکل حزب
جمهوری اسالمی ،در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی هفتگی خود که با حضور خبرنگاران
داخلی و خارجی تشکیل شد ،درزمینه کابینهای که بهزودی تشکیل خواهد شد ،گفت« :بههرحال،
ما باید ســعی بکنیم همهمان که یک دولت نیرومند مورد اعتماد اکثریت نمایندگان مردم داشــته
باشیم ،دولتی که بتواند با رئیسجمهور هم همکاری خوب داشته باشد و مورد اعتماد او هم باشد
78
سعی خواهیم کرد یک چنین اعتماد مشترک را بهوجود بیاوریم».
75
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امروز ،اولین گردهمایی مهم بعد از تعطیلی دانشــگاهها ،دربار ه انقالب فرهنگی در دانشگاه ملی
برگزار شــد .در این گردهمایی بنیصدر رئیسجمهور ،موســوی اردبیلی عضو شورای انقالب
و دادســتان کل کشــور ،مهندس بازرگان و حســن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی ،به بیان
دیدگاههای خود درباره انقالب فرهنگی پرداختند.
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بنیصــدر گفت« :وقتی ملتی پذیرفت که توانایــی ابتکار ندارد ،قوه متفکره او نمیتواند ابداع
کنــد و ابداع ،ویژه و هوش برتر اروپایی اســت خودبهخود این چنین بــاوری آدمی را به تقلید
کورکورانه از آنچه ابداع هوش برتر بهوجود آورده اســت پیــش میراند و آنهایی که میگفتند
فرهنگ ما تا مغز اســتخوان باید غربی بشــود ،بر همین باور بودند .بنابراین اگر بخواهیم انقالب
فرهنگی کنیم ،باید این ناباوری به خود و باور مطلق به هوش خالق اروپایی را دگرگون ســازیم
و خود را بهعنوان خالق باور کنیم».
آیتاهلل موســوی اردبیلی نیز گفت« :انقالب فرهنگی یعنــی آنچه از ما گرفتهاند پس بگیریم و
آنچه بهصورت تحمیلی به ما دادهاند ،دور بریزیم .غرب در اصالت فرهنگی ما دخالت کرده و تازه
ما را غربی نکرده بلکه آن چیزی که به ما داده اســت اســتعماری است و ما را از خود بیگانه کرده
اســت .ما در جامعه خودمان این مســئله را با همه وجودمان حس میکنیم ما غربی فکر میکنیم،
درس میخوانیم ،مینویسیم ،برنامه میریزیم ،غربی حزب درست میکنیم همه چیز غربی است ما
باید تمام آنها را از بین ببریم ».وی افزود« :پس ما هم در کنار تمام خواهران و برادران دانشــجو و
دانشآموزان ،طرفدار جدی انقالب فرهنگی هســتیم آن انقالب فرهنگی که همه چیز را زیرورو
میکند که همه مطالب ارزشهای فرهنگی را که ریشــه امپریالیستی دارد از بین برود و به فرهنگ
اصیل اسالمی برگردد یعنی کار در کنار علم و علم در کنار عمل .انقالب فرهنگی این نیست مدارس
را بهصورت ســنتی بازگردانند بلکه باید با زیربنای اسالمی و دریچه دید اسالمی و آن فرهنگی که
اباذرها ،سلمانها و عمارها را ساخت ما آن فرهنگ را میخواهیم بازگردانیم».
مهندس بازرگان نیز در این گردهمایی گفت« :اولین نگرانی ما این است که دانشگاه ما طوری
نباشد که دکتری تربیت کند که باالخره بگوید برای معالجه بیماری به امریکا یا اسرائیل بروید یا
مهندســی که بگوید برای تعمیر اتومبیل یا هواپیما باید متخصص خارجی بیاورید و دانشــگاه ما
طوری نباشد که بازهم ما را محتاج خارج کنند ».وی با ذکر چند نکته ،آخرین نگرانی مورد نظر
خود را چنین ابراز کرد« :نگرانی چهارم این است که تعلیمات ما با انقالب اسالمی ما هماهنگی
نداشته باشد و جوانهای ما را مکتبی و مبارز و معتقد به خدا بار نیاورد».
حســن حبیبی نیز در سخنان خود گفت« :پس از انقالب  22بهمن تاکنون ،تغییراتی در چهره
ظاهری جامعه ما رخ داده است ،ولی این تغییرات ظاهری بدین معنی نیست که تغییرات در عمق
نیز به همین نحو صورت گرفته باشــد ازجمله در نظامهای ارزشی این تغییرات نهتنها ب ه وجود
نیامده است بلکه از جهاتی نیز عالئم نگرانکننده وجود دارد؛ مث ً
ال براساس اطالعات دریافتشده
زندگی مصرفی تغییر نکرده اســت یا درزمینه مسائل آموزشی در تمامی سال گذشته موضوعاتی
ازجمله تبدیل فوق دیپلم به لیســانس ،یا تبدیل یک خانه به مدرســه و تأمین بودجهاش ازسوی
دولت مطرح میشد و این نشان میدهد که نظام ارزشی گذشته تغییر نکرده است و این امر خود
79
میتواند موجب اصلی انقالب فرهنگی باشد و این یکی از ضرورتهای انقالب است».
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پس از اینکه بانک مرکزی ایران اعالم کرد اســکناسهای دههزار ریالی با عکس شاه مخلوع ،از
تاریخ  ،1359/2/31بیاعتبار خواهد بود 80،سیل ورود این اسکناسها از خارج از مرزها به ایران
سرازیر شده است تا قبل از ابطال در داخل به مصرف برسد .این پدیده از ارزش هزار تومانی در
خارج از کشور بهعنوان یک ارز قابلاعتماد حکایت میکند و نیز اینکه وابستگان رژیم گذشته و
فراریان از انقالب ،عالوهبر ارزهایی که دراختیار داشتهاند ،هرچه توانستهاند اسکناس هزار تومانی
نیز خارج کردهاند .نمونههای متنوعی از این مسئله در گزارشهایی بدین شرح ارائه شده است:
x xگزارش واصل ه امروز ،به اطالعات سپاه آبادان ،بندر بوشهر و بندر عباس« :برابر اطالعات موثق
مقادیر بســیاری ارز ازطریق کویت درحال ورود به کشــور است که نمونههایی از شیوههای
ورود به قرار زیر است:
 .1پولهای هزار تومانی را در بســتهبندیهای ضدآب قرار داده و آنها را داخل مشگ گذاشته و
آن را باد کرده در آبها رها میکنند .یک نفر بهوسیله نی زیر آب میرود و مشک را به ساحل
هدایت مینماید.
 .2بهجای توتون ســیگار وینستون اســکناسهای هزار تومانی را لوله کرده و در بستهبندیهای
وینستون قرار میدهند.
81
 .3پولها را در بستهبندیهای ضدآب قرار داده و به زیر لنج میبندند».
x xگزارش امروز وزارت کشــور به اســتانداری خوزســتان :یک فروند لنج کــه در آن حدود
هفتادمیلیون تومان در یک کمد جالباســی و چند قاب عکس جاســازی شده است ،از کویت
82
بهطرف خرمشهر یا آبادان حرکت کرده است.
x xمعاون هنگ ژاندارمری بوشــهر« :افراد گارد ساحلی ژاندارمری بوشهر از دو فروند موتور لنج
مبلغ  30میلیون و  430هزار ریال اسکناس دههزار ریالی کشف و ضبط کردند ... .کلیه پولها
83
بهاضافه سرنشینان موتور لنج تحویل دادسرای انقالب اسالمی بوشهر شد».
x xیک مقام دادســتانی مســتقر در فرودگاه مهرآباد :ســاواکیهای فراری در کشورهای کویت،
بحرین *،...،قطر و عربســتان به حجاج و مســافران ایرانی اسکناسهای هزار تومانی خود را
به قیمت  700تا  500تومان میفروشــند .روز گذشــته ،در فرودگاه مهرآباد بازرسی از داخل
جعبههای سیگار دانهیل داداهلل اعلم یکی از کارمندان هواپیمایی سریالنکا که ازطریق بحرین و
84
با پرواز کویت وارد تهران شده بود 150 ،هزار تومان اسکناسهای هزار تومانی به دست آمد.
امروز نیز حدود  750هزار تومان اســکناس هزار تومانی از مســافری که با یکی از پروازهای
85
عربی وارد تهران شده بود به دست آمد.
x xگروهان ســاحلی خســروآباد (آبادان)« :از مســافرین ورودی پنج فروند موتــور لنج ...مبلغ
86
3میلیون و  834هزار تومان اسکناس دههزار ریالی کشف گردیده».
* ...به جای کلمهای ناخوانا آمده است.
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x xدرجهت مقابله با این پدیده هشــدارهای الزم به اســتانداری خوزســتان 87و سپاههای مناطق
بندری 88داده شد.
به همین مناســبت ،شورای انقالب ،کمیســیون تخصصی برای این منظور تشکیل داده است که
شبهنگام ،جلسهای برگزار کرد و در پایان آن علیرضا نوبری رئیس کل بانک مرکزی ،خبر داد« :بهمنظور
جلوگیری از قاچاق پولهای هزار تومانی بهمدت پانزده روز ،از حرکت موتور لنجها در آبهای جنوب
کشــور جلوگیری به عمل میآید ».وی همچنین گفت« :الیحه مجازات قاچاقچیان ارز نیز امشب ،به
تصویب رسید که براساس آن برای قاچاقچیان پول مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شد ».نوبری افزود:
«برای ایجاد تسهیالت جهت مسافرانی که قصد ورود به ایران را دارند ترتیبی داده شده تا این افراد همان
89
مبلغ دوهزار تومان ارز مجاز را که برایشان در نظر گرفته شد به ایران وارد کنند».
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.1359/2/17
 .43سند شــماره  041160مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از سماجا( 3مرکز فرماندهی) به سپاه پاسداران،
.1359/2/18
 .44سند شماره  041167مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
همدان به تهران (عملیات).1359/2/18 ،
 .45ســند شــماره  41131مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از سپاه همدان به مرکز فرماندهی.1359/2/17 ،
 .46سند شــماره  041172مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگــرام از ژاجا (رکــن - 3دایره عملیــات) به دفتر
ریاستجمهوری.1359/2/18 ،
 .47سند شماره  041136مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
عملیات کرمانشاه به عملیات تهران.1359/2/17 ،
 .48سند شماره  041140مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
عملیات شیراز به عملیات تهران.1359/2/17 ،
 .49سند شــماره  057509مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
مرکز بررسی مناطق ایران (منطقه.1359/2/17 ،)3
 .50ســند شماره  41199مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
ژاجا (رکن - 3مرکز فرماندهی) به سماجا.1359/2/19 ،
 .51سند شــماره  041148مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از سماجا( 3مرکز فرماندهی) به سپاه پاسداران،
.1359/2/17
 .52ســازمان چریکهــای فدایی خلق ایــران ،هفتهنامه کار،
شماره  ،1359/2/24 ،58ص.4
 .53روزنامه کیهان ،1359/2/18 ،ص.9
 .54سند شماره  041143مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
سماجا (مرکز فرماندهی) به نزاجا.1359/2/17 ،
 .55سند شماره  041142مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
سماجا( 3مرکز فرماندهی) به نزاجا.1359/2/17 ،
 .56ســازمان چریکهــای فدایی خلق ایــران ،هفتهنامه کار،
شماره  ،1359/2/24 ،58ص.4
 .57سند شماره  041141مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
عملیات تبریز به عملیات تهران.1359/2/17 ،
 .58سند شماره  041137مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
مراغه به عملیات تهران.1359/2/17 ،
 .59سند شــماره  041122مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از مسئول پاســداران مســتقر در بانه به مرکز فرماندهی
(عملیات).1359/2/17 ،

کتاب هفتم ،جلد2

 .60روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/18 ،ص.12
 .61ســند شــماره  41131مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
پیشین؛ و  -روزنامه کیهان ،1359/2/17 ،ص.1
 .62روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/18 ،ص.11
 .63سند شــماره  041134مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگــرام از عملیــات کرمانشــاه به عملیــات مرکز،
.1359/2/17
 .64روزنامه بامداد ،1359/2/18 ،ص.1
 .65روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/18 ،ص.10
 .66خبرگزاری پارس ،نشــریه گزارشهای ویژه ،شماره ،50
 ،1359/2/18ص ،16بخش فارســی رادیو صدای امریکا،
.1359/2/17
 .67روزنامه نامه مردم ،1359/2/16 ،ص.1
 .68ســازمان چریکهــای فدایی خلق ایــران ،هفتهنامه کار،
شماره  ،1359/2/17 ،57ص.3
 .69حزب کارگران سوسیالیست ،نشریه کارگر،1359/2/10 ،
ص.4
 .70روزنامه بامداد ،1359/2/17 ،ص.3
 .71روزنامه بامداد ،1359/2/13 ،ص.2
 .72روزنامه بامداد ،1359/2/17 ،ص.9
 .73روزنامه کیهان ،1359/2/17 ،ص.2
 .74روزنامه بامداد ،1359/2/18 ،ص.2
 .75روزنامه کیهان ،1359/2/17 ،ص.2
 .76روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/20 ،ص.2
 .77مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی(ره) ،صحیفه امام
(مجموعه آثار امام خمینی(ره)) ،جلد ،12تهران :مؤسســه
تنظیم و نشــر آثار امــام خمینی(ره) ،چــاپ پنجم ،1389
ص.276
 .78روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/18 ،ص.3
 .79روزنامه اطالعات ،1359/2/18 ،ص.10
 .80سند شــماره  287146مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از ستاد لشکر 92زرهی (رکن )2به استانداری خوزستان،
.1359/2/17
 .81سند شماره  042456مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
اداره مرکزی اطالعات و بررسیهای سیاسی به اطالعات
سپاه آبادان  -بندر بوشهر  -بندرعباس.1359/2/17 ،
 .82سند شــماره  287807مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از وزارت کشور به استانداری خوزستان.1359/2/17 ،
 .83روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/18 ،ص.5
 .84روزنامه کیهان ،1359/2/17 ،ص.16
 .85روزنامه کیهان ،1359/2/18 ،ص.9
 .86سند شماره  287501مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
گارد ساحلی به ریاست رکن 3ژاندارمری.1359/2/18 ،
 .87سند شــماره  287156مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از وزارت کشــور به اســتانداری خوزســتان،
.1359/2/16
 .88سند شــماره  042456مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
پیشین.
 .89روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/18 ،ص.1

