روزشمار جنگ

پنجشنبــــــــه

 18اردیبهشت 1359
 22جمادیالثانی 1400

 8مـــــــــه 1980

345

درزمین ه بحران در روابط ایران و امریکا ،امروز ،تنها مسئله قابلتوجه چگونگی پیگیری نهچندان
جــدی مصوب ه اخیر پارلمان اروپا ( ،)1359/2/7درباب اولتیماتوم تحریم ایران ،بهوســیل ه بعضی
کشورهای متحد امریکا ازجمله ژاپن و انگلستان است.
طبق مصوب ه مذکور ،از  17ماه مه ( ،)1359/2/27چنانچه گشایشــی در امر رهایی گروگانهای
امریکایــی در تهران انجام نگیرد ،مرحل ه جدیدی از تحریمهای اقتصادی علیه ایران اعمال خواهد
شد .در پیگیری مطلب یادشده ،امروز ،مقامهای دولت ژاپن گفتند که این کشور برای اعمال فشار
برای آزادی  53گروگان امریکایی ،درحال تدارک تحریمهای اضافی علیه ایران است که مرحل ه دوم
تحریمها هماهنگ با کشورهای بازار مشترک اروپا به اجرا درخواهد آمد .به گزارش یونایتدپرس،
درحالحاضر ژاپن هماهنگ با متحدان اروپایی خود مرحل ه مقدماتی مجازات را عملی کرده است که
شامل کاهش تعداد کارکنان سفارت خود در تهران ،برقراری مقررات اخذ ویزا برای توریستهای
1
ایرانی و متوقفکردن داوطلبان ه صادرات به ایران ازطریق بازرگانان ژاپنی است.
همچنین اعالم شــد دولت بریتانیــا در اجرای قطعنامه مذکور مشــغول تهی ه مقدمات تنظیم
الیحهای است تا طرح اعمال تحریمهای گفتهشده را بهصورت قانونی درآورده و قابلاجرا سازد.
انتظار میرود این الیحه ظرف امروز و فردا ،تســلیم پارلمان بریتانیا شــود و بحث درباره آن تا
هفت ه آینده به درازا کشد .به گفته یک مفسر بیبیسی ،طبق برخی گزارشها وزرای کابینه بریتانیا
موافقت کردهاند از پارلمان درخواست نکنند که تحریم کلی و تمامعیار صادرات را تأیید کند ،در
این صورت درواقع بریتانیا قطعنام ه جامع ه اقتصادی اروپا را رعایت نکرده اســت؛ چون طبق این
قطعنامه باید کلیه صادرات به ایران بجز مواد غذایی و دارو تحریم شــود .به گزارش بیبیســی،
دولت بریتانیا بهصراحت اعالم کرده اســت که تصمیمگیری درمورد اعمال تحریمهای اقتصادی
علیه ایران با اکراه دولت انجام گرفته اســت ،ولی این نکته تحتالشعاع لزوم پشتیبانی از امریکا
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بوده است و بریتانیا حتی برای متقاعدکردن سایر کشورهای جامع ه اقتصادی اروپا درمورد اعمال
تحریم علیه ایران و به مناسبت ثبات اتحاد ارز نقش مهمی را ایفا کرد.
بهدلیــل آثار منفی اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران نظیر ازدســتدادن درآمدهای صادراتی و
نیز افزایش بیکاری در انگلســتان ،تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان خارج از رهبری حزب اقلیت
کارگــر با این اقدام مخالفاند .دراینباره هیئت اجرایی کل حزب کارگر مخالفت خود را با اعمال
تحریم علیه ایران اعالم کرده اســت .درضمن در میان رهبری پارلمانی حزب اقلیت یا بهاصطالح
کابین ه ســایه ،اختالفاتی وجود دارد .به نمایندگان وابسته به حزب کارگر اجازه داده شده است که
هفت ه آینده وقتی الیحه برای شــور در مجلس عوام مطرح میشــود هرطور که مایلاند رأی دهند.
تعــدادی از نمایندگان خارج از رهبری محافظهکار نیز با اعمال تحریم علیه ایران مخالفاند .یکی
از استداللهایی که عموم ًا دراینمورد در بریتانیا به کار میرود این است که چنین اقداماتی ایران را
بهاجبار به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق نزدیک میکند .تا این لحظه قراردادهای
تجارتی بین ایران و کشورهای بلوک شرق به امضا رسیده است و شوروی بهروشنی مترصد است
تا آنجا که امکان دارد از مسئله تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران بهرهبرداری سیاسی بکند.
مفسر بیبیسی درنهایت ابراز عقیده کرده است که باوجود مخالفت موجود در بریتانیا ،انتظار
میرود که علیه ایران تحریمهای اقتصادی و سیاســی اعمال شــود و این احتماالً باعث ســردی
روابــط بریتانیا و ایران خواهد شــد .تحریمهای جامعه اقتصادی اروپا قرار اســت از  17ماه مه
2
( ،)1359/2/27آغاز شود.
346

در انگلستان ،مقایس ه جوانب مختلف قضیه اشغال سفارت ایران در لندن ،هنوز مورد بحث است؛
مقامات انگلیسی این ماجرا را با رویکرد توصیه به ایران ،با اشغال سفارت امریکا در تهران مقایسه
میکنند.
گزارش امروز آسوشــیتدپرس از لندن ،شــامل اظهارات داگالس هرد وزیر مشــاور در امور
خارجی انگلســتان ،دراینباره اســت .براساس این گزارش هرد گفت کشــورش امیدوار است
عملیات کماندویی نجات گروگانهای سفارت ایران در لندن ،ایران را به آزادساختن گروگانهای
امریکایی در تهران تشــویق کند .وی افزود :من امیدوارم این اقدام موجب شــود که طرفهای
مربوط در ایران به این مسئل ه فکر کرده و دریابند که مقررات مربوط به دیپلماتهای سفارتخانهها
و از این قبیل ،فقط یک مســئله تشریفاتی نیســت .وی گفت که چگونگی ختم ماجرا ،مناسبات
3
ایران و انگلستان را بهبود بخشیده است.
مسئله دیگر ،سرنوشت تنها تروریست زندهمانده در این ماجرا است که مقامات ایرانی خواستار
تحویلدادن او به دولت ایران شــدند ،اما انگلستان اعالم کرد که مصمم است او را در لندن و در

طبس تا سنندج

روزشمار 1359/2/18

729

ت حفاظت شــدید پلیس در یک
یک دادگاه انگلیســی محاکمه کند .درعمل ،امروز ،این فرد تح 
دادگاه حضور یافت 4.رویتر ضمن اعالم خبر مذکور افزوده اســت« :فوزی [بداوی] نژاد مهاجم
دستگیرشــده در استان خوزستان متولد شده و در بندر به کارگری اشتغال داشته است .وی متهم
اســت که ســاعتی پیش از یورش موفقیتآمیز نیروهای ویژه به سفارت ایران در لندن 2 ،تن از
*5
گروگانها را به قتل رسانیده است».
347

در ادام ه تالش عراق برای اجرای طرح عربستانســازی ،امــروز ،یک روزنام ه عراقی در بیروت
توزیع شد و از قول یک تشکیالت تجزیهطلب ایرانی ناشناس به تروریستهای سفارت ایران در
لندن با عنوان "مبارزان عربستان" ،ادای احترام کرد.
بااینکه اینگونه تشکلها معموالً وجود ندارد و ساخت ه ذهن طراحان تبلیغات ضدایرانی عراق
اســت ،اما رویتر در گزارش مطالب این روزنامه (بغداد آبزرور مورخ  7مه  ،)1980گروه مذکور
را دانشــجویان عربزبان ایرانی در عراق نامید که خواســتار مجازات انگلستان بهدلیل  -به قول
ایشــان  -مداخله کثیف این کشور برای پایاندادن به اشغال ســفارت ایران در لندن شدند .این
روزنام ه عراقی نوشته است :اتحادیه دانشجویان عربستان (خوزستان) در عراق در بیانی های مداخله
شــریران ه نیروهای انگلستان و حمله آنان به ســاختمان سفارت رژیم ایران در لندن را آنهم در
زمانی که مذاکرات میان انقالبیون عربستان (خوزستان) و پلیس انگلستان جریان داشت ،محکوم
کردند .در این بیانیه از تمامی گروههای انقالب عرب در عربســتان (خوزستان) خواسته شد که
نگذارند این اقدام تبعیضآمیز انگلستان بدون مجازات بماند و نیز گفته شد که در مقابل این اقدام
جنایتکارانه ،منافع انگلســتان در هرجا جزای برابری خواهد دید .بیانیه مذکور افزوده است :این
اقدام (در لندن) آخرین اقدام نخواهد بود ،زیرا مردم عرب در عربستان (خوزستان) که اسلحه را
بهعنوان تنها وســیل ه اعاده حقوق ملیتشان انتخاب کردهاند اسلحه خود را در مقابل عناصر رژیم
6
ایران و دستنشاندههای آن در داخل و خارج ایران نگاه خواهند داشت.
گــزارش منابع داخلی ایران نیز از شــدت اینگونه تبلیغات در مناطــق مرزی ایران حکایت
میکند .در یک گزارش که امروز به استانداری خوزستان رسید ،آمده است« :در چندماهه اخیر که
اختالف فیمابین عراق و ایران باال گرفته دولت بعث عراق با شناختی که به زبان و فرهنگ عشایر
اســتان خوزســتان دارد برای منحرفکردن افکار آنها برنامههایی ازطریق شبکههای تلویزیونی
خود اجرا مینماید و با نمایش میتینگهای ســاختگی و اجرای برنامههای مختلف علیه اهداف
جمهوری اسالمی ،مطالبی به زبان عربی ایراد مینماید .اجرای این برنامهها نگرانی اهالی آبادان را
* ضمیمه دارد؛ عاقبت فوزی بداوینژاد تنها تروریست بازمانده از حادثه سفارت ایران در انگلستان.
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فراهم نموده ،بدین لحاظ از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران شدیدا ً انتقاد دارند و دراینمورد
نیز تلگرامهایی به مقامات مسئول مخابره نمودهاند و خواستار پخش مستمر حقایق به زبان عربی
گردیدهاند تا بدینوسیله ملت مسلمان عراق و عشایر منطقه خوزستان که فارسی نمیدانند متوجه
7
عوامفریبی دولت بعث عراق بشوند».
348

همزمان با تبلیغات عربستانسازی ،درعمل نیز اقدامات عراق در راستای مطامع این دولت در خوزستان
ادامه دارد .گزارشهای محرمان ه منابع و مراکز نظامی و انتظامی محلی حاکیاز این امر است.
یک بولتن که اختصاص به اخبار و وقایع خوزستان دارد ،در شماره امروز خود به مسئوالن یادآوری
کرد« :عدهای از عشایر اطراف دشت میشان و خوین به کشور عراق رفتوآمد نموده و از دولت بعث
عراق اسلحه و خواربار و پول دریافت و برای عراق کسب خبر مینمایند 8».بر روی تعدادی از عشایر
مذکور ،با ذکر نام تأکید خاصی شده است .در همین شماره بولتن گزارشی از پرداخت پول از وزارت
کشور عراق به افرادی در ایران با عنوان جبهةالتحریر ،درج شده است 9.در گزارش دیگر این بولتن ،از
اتمام دوره چریکی یک گروه  25نفره در بصره ،خبر داده شده است .منبعی که این خبر را ارسال کرده،
همچنین به وابستگی عشیرهای این افراد و اینکه آنان با مأموریت بمبگذاری در اماکن پررفتوآمد
10
شهرهای اهواز و خرمشهر و آبادان ،راهی ایران شدهاند ،اشاره کرده است.
یادآوری میشــود امروز ،منابع دیگر نیز از ورود عناصر وابســته به عراق به داخل ایران برای
ایجاد انفجار و رعب ،به مقامات مســئول گزارش دادند .گزارش امروز ســتاد لشــکر 92زرهی
ازجمله این گزارشها اســت 11.در بعضی از این گزارشها همچنین به فاصلههای طوالنی میان
پاســگاههای خودی و بازبودن و امکان تردد راحت از مرزهای جنوبی ایران با عراق اشاره شده
12
است که گاهی این فاصلهها تا  40کیلومتر هم میرسد.
در گزارشی دیگر ،به استقرار افراد ایرانی جبهةالتحریر در برخی پاسگاههای مرزی عراق اشاره شده
و نقش آنها در برقراری ارتباط با عناصر وابسته به عراق برای انتقال سالح و مواد منفجره ،تشریح شده
اســت .این گزارش بهدلیل اطالعات مندرج در آن به کلی ه مقامهای سیاسی و نظامی و انتظامی استان
13
ازجمله استانداری و فرماندهی سپاهها و ژاندارمریهای مختلف استان ارسال شده است.
عالوهبر هشدارهای یادشده ،یک گزارش حاکی است که شبهنگام «بمبی که در یک کیوسک
خالی نزدیک کشــتارگاه خرمشــهر کار گذاشته شده بود منفجر و خســارت جزئی به پایه برق
وارد ســاخت ،ولی خسارات جانی در بر نداشــت 14».در گزارشی دیگر نیز آمده است« :بهدنبال
انفجارهای اخیر خوزستان  6نفر از عامالن این انفجارات شناسایی و توسط سپاه پاسداران انقالب
اســامی شهرستان دزفول دستگیر شدند که پرونده آنان ازطریق سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
15
دادگاه انقالب تحترسیدگی است».
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دربــاره اینگونه اقدامات عراق ،در منابع علنی نیز میتوان بروزهایی مشــاهده کرد؛ ازجمله
خبرنگار کیهان از خرمشــهر خبر داد« :ســه مرد مســلح که قصد ورود به ایران از مرز شلمچه
خرمشهر را داشتند توسط سپاه پاسداران دستگیر شدند ...و از آنان  3قبضه کلت 300 ،فشنگ و
16
چند قبضه کالشینکف و مواد منفجره تی.ان.تی [و]  250هزار تومان پول نقد به دست آمد».
349

عالوهبــر جنوب که عراق تحرکات خاص خود را دارد و نمونههایی از آن در گزارش قبلی ذکر
شــد ،گزارشهای متعددی که به مسئوالن میرسد نشان میدهد «دولت بعث عراق در تمام نقاط
نوار مرزی ایران و عراق ،مبادرت به تقویت پاسگاهها ،سنگربندی ،کانالکشی ،تنظیم و شکلدادن
به سیســتمهای اطالعاتی در نوار مرزی ،حفاظت پرســنل پاسگاهها ،مجهزکردن برخی از عشایر
17
نوار مرزی و یکسری نقلوانتقاالت نظامی در سطح پاسگاهها نموده است».
دراینزمینه امروز« ،هنگ ژاندارمری ایالم به استناد گزارش گروهان موسیان اعالم داشته است
که در مقابل میلههای مرزی  22-49و  22-50در یک کیلومتری نوار مرزی در داخل خاک عراق
18
تعداد  20الی  25دستگاه چادر گروهی و تعدادی خودروی ارتشی مشاهده گردیده [است]».
همچنین ،ســرگرد محمدجواد مؤذن نماینــد ه وزارت دفاع ملی که در ایالم به ســر میبرد،
اعالم کرد دولت بعثی عراق دو لشــکر در نزدیکی مرز ایران مســتقر کرده است و آنها در برخی
نقاط حتی در یک کیلومتری مرز مســتقر شدهاند .وی همچنین گفت :استقرار دو لشکر عراق در
مرزهای مقابل استان ایالم ،احتماالً برای سرگرمکردن نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران در
19
این منطقه و واردکردن ضربه از جای دیگر است.
تحرکات عراق در مناطق مرزی غرب کشــور ،اشــکال دیگری نیز دارد .گزارش ارســالی از
عملیات ژاندارمری به دفتر ریاستجمهوری نمونهای از این تحرکات است:
« .1گزارش هنگ ژاندارمری قصرشــیرین گویا اســت :افرادیکه چند شب قبل به قصرشیرین
حمله نمودهاند 120،نفر جاش عراقی به سرپرســتی اســماعیل رشــید بوده و  70نفر شرطه
عراقی همراه داشته و از ارتفاعات آقداغ به ایران وارد و در سر راه خود مقداری نان از اهالی
محمودآباد گرفتهاند .این متجاوزین بهســوی سپاه پاســداران قصرشیرین تیراندازی نموده و
مجددا ً نیز قصد تهاجم دارند.
ک دســتگاه
 .2محمــود نظری و  17نفر مســلح و یکنفر افســر عراقی که همراه آنان بوده با ی 
اتوبوس قدیمی عراق از خانقین به قریه علیمهر روبهروی قلعهسفید ایران وارد [شدند و] قصد
مینگذاری در جاده قصرشیرین [را داشتند] ،ولی در ساعت  3بامداد مورخه  ،1359/2/13موفق
نشده و به قریه پرویزخان عراق مراجعت نمودهاند .متجاوزین جاده پاسگاه پرویز را مینگذاری
20
نموده و قصد دارند در سایر جادهها که به پاسگاه پرویز ختم میشود مینگذاری نمایند».
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درارتباطبا عوامل عراق امروز ،در مطبوعات اعالم شــد دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه ابراهیم
طیب را بهجرم جاسوســی برای حکومت بعث عراق به حبس ابد غیرقابل بخشــش محکوم کرد.
در اطالعی ه دادگاه انقالب اســامی کرمانشاه آمده است :چون زمان بازداشت این جاسوس قبل از
21
صدور بخشنام ه شورای انقالب بوده ،لذا نامبرده به حبس ابد غیرقابل بخشش محکوم شده است.
350

در گردنه صلواتآباد که بهتازگی آزاد شده تا از این طریق محاصره زمینی سنندج شکسته شود،
مقاومتهایی وجود دارد که در گزارش ســاعت  9:15بامداد امروز ارتش به سپاه ،چنین انعکاس
یافته اســت« :برابر اعالم نزاجا بهعلت مقاومتهای پراکنده یگانهــا ،برقراری تأمین در گردنه
صلواتآباد متوقف و ادامه عملیات متعاقب ًا اعالم میگردد .آمار تلفات شــهید یک نفر پاســدار،
22
مجروح  4نفر پاسدار و یک نفر سرباز».
اما در نشــریه خبر ارگان دفتر سنندج سازمان چریکهای فدایی خلق ،تحوالت امروز ،چنین
انعکاس یافته است« :طبق اخبار رسیده یک ستون از ارتش ...و پاسداران ...ازطریق صلواتآباد به
ســنندج حرکت مینمایند که در گردنه صلواتآباد ...تلفات سنگینی به آنها وارد آمد که درنتیجه
چندین کشــته و زخمی برجای نهاده و تعدادی از پیشــمرگهها نیز زخمی شدهاند هماکنون این
23
ستون از صلواتآباد عبور کرده است».
351

بانه همچنان در وضع بحرانی به ســر میبرد و پادگان بانه همچنان در محاصره اســت و ازطریق
تپههای مشرف تهدید میشود.
در گزارشــی که امروز ،از مراکز مربوط در ســپاه تبریز به تهران ارسال شد ،آمده است« :طبق
اخبار رســیده از پاسداران زخمی که از بانه به مراغه اعزام شدهاند وضع پادگان بانه بسیار وخیم
24
و ...به اظهار پاسداران و سربازان با این وضع پادگان سقوط خواهد کرد».
گزارش ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق درباره وضع امروز بانه ،چنین است« :تپه اربابا
در آغاز درگیریها در بانه توســط پیشــمرگان کرد تسخیر شد و از آن به بعد ارتش تالش بسیار
کرد تا تپه را از دست پیشمرگان درآورد چراکه ازنظر نظامی این تپه بسیار حائز اهمیت است... .
در این روز نیز ارتش بار دیگر به تپه اربابا حمله کرد که با برجایگذاشتن چندین کشته و زخمی
25
ناچار به عقبنشینی به پادگان شد و دو ارتشی ...نیز به اسارت پیشمرگان درآمدند».
امروز همچنین در روزنام ه کیهان اطالعیهای از جهاد ســازندگی بانه انتشــار یافت که دقت در
نکات مندرج در آن گویای وضع فعلی بانه اســت .در این اطالعیه آمده است« :برادران و خواهران
عزیز شــهر بانه ،چنانچه مطلع هستید جهاد سازندگی بانه بارها طی اطالعیههایی اعالم کرده است
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که سازمانی است مستقل و به هیچ گروه و حزبی وابسته نبوده و نخواهد بود و فقط با مردم و برای
مردم به دور از فعالیتهای سیاسی و نظامی در عمران و آبادانی منطقه فعالیت خواهد کرد و عم ً
ال
در مدت  9ماه گذشته این مسئله را ثابت کرده است .متأسفانه در چند روز گذشته ،جهاد سازندگی
بانه مورد حمله گروههای مســلح قرار گرفت و اموال آن به غارت رفت و حدود ســههزار کارگر
بیکار شدند و اکنون مدت پانزده روز است بهعلت قطع ارتباطات از افراد جهاد سازندگی که مشغول
ســاختمان مسجد جامع بودند هیچگونه اطالع دقیقی در دست نیست .بدینوسیله از مردم مسلمان
بانه و کارگران عزیز و روحانیون متعهد و مســئولین شهر خواسته میشود افراد جهاد سازندگی را
حداکثر تا  24ساعت به هر طریق ممکن موقت ًا ازطریق زمین یا هوا از منطقه خارج نمایند و اجازه
ندهند فعالیتهای جهاد سازندگی بانه با مسائل نظامی منطقه آمیخته گردد که عواقب وخیم آن به
ضرر مردم و جهاد سازندگی منجر خواهد شد .ضمن ًا الزم به تذکر است که نپرداختن مزد کارگران
فقط بهعلت بســتهبودن بانکهای بانه و قطع روابط زمینی بوده و بهزودی مزد کارگران بهوســیله
26
هلیکوپتر به بانه خواهد رسید و با کمک شوراها و سرکارگران پرداخت میگردد».
352

از شب گذشته ،درگیری در تعدادی از روستاهای شمال و شمالغربی تکاب ،تلفاتی ب ه بار آورده است.
پافشاری سپاه در حفاظت از یک تن مواد منفجره ،مسئل ه مهم این حوادث بود؛ دراینباره گزارشهای
متفاوتی که از شب گذشته تا عصر امروز ،از تکاب به مراکز مربوط رسیده ،حکایت از یک درگیری
نسبت ًا شدید در این شهر دارد .این گزارشها که در ادامه و به ترتیب زمان وقوع ،از شب گذشته تا عصر
امروز ،ذکر میشود نشاندهنده دو جهان بهکلی متفاوت سپاه و دیگر نیروهای مسلح است.
ســاعت ( 20شب گذشته) ،تلفنگرام عملیات سپاه کرمانشاه به عملیات سپاه در تهران« :طبق
اطالع ،ســپاه تکاب در محاصره [اســت] و [به] ارتش دستور داده شود که به کمک آنها برود .از
27
سپاه زنجان و تبریز به کمک آنها بروید هلیکوپتر از ارومیه بفرستید».
ساعت ( 22:50شــب گذشــته) ،پیام رمز از عملیات زنجان به عملیات تهران« :وضع تکاب
خیلی خراب است .چند نفر شهید و زخمی دادهاند و در محاصره میباشند به نیرو احتیاج است،
28
سریع ًا جواب دهید».
ســاعت یک بامداد امروز ،تلفنگرام مرکز فرماندهی سپاه به ستاد مشترک ارتش« :برابر اطالع
واصله از تکاب وضع شهر خیلی خراب است .چند نفر شهید و مجروح داده و درحالحاضر در
29
محاصره میباشد دستورات الزم [را] به کلیه واحدهای نظامی و انتظامی ابالغ فرمایید».
ساعت  6:30بامداد ،تلفنگرام مرکز فرماندهی سپاه به ستاد مشترک«:برابر گزارشات رسیده شهرستان
تکاب در محاصره کامل میباشــد ،باآنکه حمالت بسیار شدیدی به آنجا میشود هیچ کمکی ارسال
نگردیده است .سپاه تکاب از شروع درگیری تا این ساعت  9شهید و  15زخمی داشته است .تقاضا
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میشود سریع ًا دستور فرمایید نیروی ارتش در بیجار برای نجات شهر تکاب اقدام سریع بنماید».
ســاعت  7:45بامداد ،تلفنگرام عملیات سپاه کرمانشــاه به فرماندهی سپاه در تهران« :تکاب
ســخت در فشــار و محاصره اســت تعداد مجروحین زیاد و بهعلت خونریزی شــدید درحال
شهیدشــدن میباشند .در ساعت  6:30صبح جاری درخواست هلیکوپتر [شد] که عملیات ارتش
ارسال [کند] ،لذا فرمانده عملیات حضور نداشت و افسر جانشین اعالم نمود که فقط ایشان باید
31
دستور دهند و ساعت  7:30میآیند».
این درحالی اســت که طبق «گزارش ناحی ه ژاندارمری آذربایجانشرقی مستند به اعالم گروهان
ژاندارمری میاندوآب» 32،درگیری بایســتی ساعت  2بامداد ،پایان یافته باشد .بر همین اساس ،ستاد
مشــترک ارتش درپیامی به نیروی زمینی ارتش اعالم کرد« :در قریه حسنآباد بین پاسداران انقالب
تکاب و مهاجمین درگیری ایجاد که یک گروه از مأمورین پاســگاه تکاب به کمک برادران پاسدار
رفته و پس از چهار ساعت زدوخورد با مهاجمین  2نفر پاسدار شهید و  9نفر مجروح و تعداد 6نفر
از مهاجمین مسلح دستگیر و مهاجمین متواری گردیدند و از تلفات و مجروحین [مهاجمین] اطالعی
در دست نیست 33».گزارش مشابهی با امضای فرماندهی کل ژاندارمری برای دفتر ریاستجمهوری،
دفتر امور انقالب نخســتوزیری ،وزارت کشور و تیمسار ریاست ستاد مشترک ارتش ارسال شد
که در آن آمده اســت« :درپی تقاضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی و بخشداری تکاب ،بهعلت
درگیری ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با مهاجمین در قریه حسنآباد یک گروه از پاسگاه تکاب
و در ســاعت  22روز  ،1359/2/17گروه کمکی در معیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از 4
ســاعت زدوخورد با مهاجمین تعداد  6نفر از مهاجمین مسلح دستگیر شد .در این درگیری ب ه قرار
34
اطالع 2 ،نفر از سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهید و  9نفر مجروح شدهاند».
اما برخالف گزارشهای مذکور ،بازهم در ساعت  ،9:35فرماندهی سپاه به ستاد مشترک پیامی
به این شــرح ارسال کرد« :طبق اخبار رسیده ،اوضاع تکاب سخت آشفته است و مهاجمین شهر
را محاصره کردهاند ،جهت کمک به اهالی شــهر و مردم آن احتیاج به  3فروند [هلیکوپتر] 14-2
[ ،]214یک فروند کبرا و یک فروند جت رنجر شــدیدا ً میباشــد .دستورات الزم دراینمورد را
35
سریع ًا مبذول فرمایید».
حتی در ساعت  ،16فرماندهی ســپاه درپیامی به ستاد مشترک ارتش چنین اعالم کرد« :وضع
زخمیهای درگیری تکاب بســیار وخیم است .احتیاج به هلیکوپتر دارند برای حمل جنازهها به
36
تهران ،زخمیها در سهراه بیجار میباشند».
در همین ســاعت ،فرماندهی ســپاه جزئیات دقیقتر حادثه را بدین صورت به اطالع ســتاد
مشترک رســاند« :بهدنبال حمله مهاجمین به روستای غازانکندی که مردم آن فراری میشوند و
وجود یک تن دینامیت در شــرکت راهسازی امینآباد که امکان ازدسترفتن آن حتمی بود سپاه
پاســداران وارد درگیری میشــوند و در روستای امینآباد و حســنآباد درگیر شده که با حمله
30
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مهاجمین از روســتاهای نبیکندی و احمدآباد و ســاروق در محاصره قرار میگیرند و ازطرفی
از دوراهــی تکاب و قوجه نیز گروهی مهاجم حمله مینمایند ،بارها درخواســت کمک ،نیرو و
*37
مهمات و پشتیبانی هوایی شده است ،ولیکن نتیجهای نداشتهایم».
بــه این ترتیب ،یــا هم ه گزارشهای مبنیبر محاصر ه شــهر تکاب اغراقآمیز بوده اســت یا
برعکس آنچه ژاندارمری درباره یک زدوخورد چهارساعته گزارش داده بود ،حاکیاز بیاطالعی
یا بیتوجهی به این درگیری بوده است.
353

بجز سنندج و بانه که تناوبی از درگیریهای مستمر و حالت توقف موقت ،برقراری نوعی موازن ه
قوا را در آن نشــان میدهد و عالوهبر تکاب که درگیری نسبت ًا جدی شب گذشته تا عصر امروز
در این شهر تبعاتی داشته اســت ،در برخی نقاط کردنشین دیگر نیز امروز ،درگیریهایی وجود
داشت ،ازجمله مهمترین آن در پاوه ،نوسود و نیز تا حدی در سردشت و در جاده سرو قابلذکر
است.
در پاوه دو روز است که ادارات دولتی و مغازهها تعطیل است و اهالی درخواست کردهاند که
هیئتی ازطرف دفتر امام یا رئیسجمهور با مأموریت بررســی وضعیت و تأمین امنیت شهر ،اعزام
شود 38.فرماندار اورامانات دراینزمینه گفت« :مردم پاوه خاطرنشان کردهاند درصورتیکه هیئتی به
پاوه اعزام نشود ،اعتصاب غذا خواهند کرد ».وی ضمن اشاره به حمالت مکرر به پاوه اظهار کرد:
«اخیرا ً دو خمپاره به محوطه دو مدرســه اصابت کرده که خوشــبختانه تلفات نداشته است ».وی
همچنین گفت که «توطئه بزرگی برای مردم پاوه چیدهاند که انهدام پل بین قشــاق و قوریقلعه
39
یکی از نشانههای این توطئه است».
از ســوی دیگر ،ماکویی اســتاندار کرمانشــاهان ،اعالم کرد :با رئیسجمهوری و رئیس ستاد
ی برای برقراری نظم
مشترک ارتش تماس تلفنی گرفته شده و آنها اظهار کردند که اقدامات جانب 
و امنیت در منطقه اورامانات و پاوه انجام خواهد شــد .وی افزود :بهدنبال اقداماتی که لشــکر81
زرهی کرمانشــاه در منطقه به عمل آورد از امروز ،آرامش به پاوه بازگشت .استاندار کرمانشاهان
تأکید کرد :چنانچه وضع به همین شــکل بماند جمع ه آینده ،انتخابات مرحل ه دوم در این منطقه
انجام خواهد شــد 40.این درحالی است که حدود ساعت  3بعدازظهر ،چند خمپاره بهسوی شهر
پاوه شــلیک شد که یکی از این خمپارهها به مهمانســرای جهانگردی این شهر خساراتی وارد
آورد 41.به این ترتیب امروز ،برگزاری انتخابات در حوز ه انتخابیه پاوه ،ازســوی ســتاد انتخابات
42
وزارت کشور تا بازگشت امنیت به منطقه بهطور رسمی منتفی و متوقف اعالم شد.
* روستاهای نامبردهشده ،واقع در شمال و شمالغربی تکاب هستند.
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درباره نوسود که عقبه مهاجمان پاوه محسوب میگردد ،امروز ،تلفنگرامی از ستاد مشترک به
ژاندارمری ارسال شد .در این تلفنگرام چنین آمده است:
«[ .1از] میدان نوســود که محل تجمع احزاب و گروههای مســلح میباشــد جهت سخنرانی و
کارهای عملیاتی و تبلیغاتی استفاده مینمایند.
 .2در دوراهی نوســود  -پاوه تعدادی درحدود  5نفر از افراد و گروههای مســلح وجود دارد که
تردد و رفتوآمدها را کنترل مینمایند.
 .3در پاسگاه درکی تعدادی درحدود  15نفر مسلح و مجهز به سالحهای کالیبر سبک و آر.پی.جی
میباشند که تردد و رفتوآمد را کنترل میکنند.
 .4در پاســگاه دزلی تعدادی درحدود  40الی  50نفر افراد مســلح و مجهز به سالحهای مختلف
43
وجود دارد و رفتوآمدها را کنترل مینمایند».
44
در سردشت که اغلب شبها ،مهاجمین مسلح اقدام به تیراندازیهای پراکنده میکنند ،در ساعت
 9صبح امروز ،پاسگاه کلته مورد هجوم قرار گرفت و دایره امنیت ژاندارمری در تلفنگرام فوری به دفتر
ریاستجمهوری با ارسال این خبر ،درخواست کرد برای جلوگیری از سقوط پاسگاه ،نیروهای کمکی
45
با  2فروند هلیکوپتر ازطریق هنگ ژاندارمری سردشت به محل درگیری اعزام شوند.
طبق اظهارات بعدازظهر امروز حقگو استاندار آذربایجانغربی ،در تماس با خبرگزاری پارس،
درگیــری همچنان ادامه دارد .وی گفت« :در این حمله یک درجهدار به نام حمید رفیعی شــهید
و یک ســرباز به نام داود حقانی بهشــدت مجروح شده است .افراد مستقر در پاسگاه بهشدت به
46
تیراندازیها پاسخ دادهاند».
امروز ،در حادثهای دیگر ،پاســگاه ژاندارمری اشگهســو در جاده سرو ،مورد هجوم مسلحانه
قرار گرفت که به نوشته کیهان ،در این حمله «خلیل مظهری جوانمرد ژاندارمری از طایفه هناره،
شهید و  4ژاندارم به گروگان گرفته شدند ».ضمن ًا براثر تیراندازی با آر.پی.جی 7به چند خانه در
47
قریه اشگهسو آسیب رسید.
354

مواضع و نیز خط مشــی گروهها و احزاب سیاسی و نوع حساسیتهای آنان را میتوان با مرور
ارگانهای خبری این تشکلها دنبال کرد .از انبوه نشریات و بولتنهای خبری امروز ،برای نمونه
مطالبی از هردو دسته موافقان و منتقدان نظام جمهوری اسالمی ،در ادامه آورده شده است.
ِ
مطبوعات منتقدان ،شــماره امروز پیام جبه ه ملــی (ارگان جبهه ملی ایران) نامهای را
در میان
با عنوان "نامه سرگشــاده سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به رئیسجمهوری" درج
کرده که در قســمتی از آن آمده اســت« :آقای رئیسجمهور ،سندیکای نویسندگان و خبرنگاران
مطبوعات به حکم رســالتی که در حفظ و گســترش آزادی قلم و بیان بر دوش خود احســاس
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میکنــد ،توجه عالیجناب را به خطر بزرگی جلب میکند که انحصاریشــدن مطبوعات متوجه
آینده کشور و درنتیجه حاکمیت ملی و وحدت کشورمان خواهد کرد و مصرانه از شما میخواهد
48
پیش از آنکه دیر شود برای درهمکوبیدن این موج انحصارطلبی اقدام کنید».
همچنین نامه مردم (ارگان حزب توده) ،در شمار ه امروز خود در ادامه پیگیری خبرهای مربوط
به عراق و تالش برای حســاسکردن مسئوالن کشور به این موضوع ،نوشت« :دولت بعثی عراق
به اشــکال مختلف در منطقه توطئه میکند .یکی از جدیدترین اشــکال این توطئه در شهرهای
مرزی ،فروش کبریتهایی اســت که روی آن عبارت "الخلیج العربی" دیده میشود 49».در این
نشریه همچنین آمده اســت« :برابر اخبار رسیده از پاالیشگاه آبادان ،عوامل رنگارنگ امپریالیسم
و ضدانقالب داخلی درصددند که این مؤسســه مهم صنعتی کشــور ما را به تحصن و اعتصاب
بکشــانند .در گذشته ،کوششهای مکرر این عوامل براثر هشیاری کارگران به نتیجه نرسیده ،ولی
اینبار ضدانقالب با ماسک همدردی به میدان آمده و با سوءاستفاده از دستگیری  4تن از اعضای
شــورای مرکزی پاالیشــگاه در کار اســت که کارگران زحمتکش را به تحصن وادارد ... .ما با
احساس مسئولیت به کارگران آگاه و مبارز پاالیشگاه هشدار میدهیم که در این شرایط حساس،
تحصن و اعتصاب در صنعت نفت تنها امپریالیســم زخمخورده را شاد میکند .ما از مسئولین امر
میخواهیم که با درک حساســیت لحظه ،با احســاس مسئولیت بیشتر عمل کنند و اگر مدارک و
اســناد جدی دال بر مجرمیت بازداشتشدگان دارند ،ازطریق رسانههای گروهی به اطالع عموم
50
برسانند و اگر نه ،آنان را فورا ً آزاد کنند و به گروههای خرابکار دستاویز تحریک ندهند».
در نشــریات موافقان نظام ،در شمار ه امروز یک نشری ه تیراژ محدود که با عنوان بولتن خبری
درخصوص وقایع شهرهای خوزســتان منتشر میشود ،آمده است« :بهدنبال وقایع دانشگاه اخیرا ً
از طرف ســازمان چریکهای فدایی خلق شاخه خوزســتان اعالمیهای پخش شده که در آن به
ارگانهای مملکتی ،ارتش جمهوری اســامی ایران ،سپاه پاسداران و مقامات مملکتی از شورای
انقالب گرفته تا رئیسجمهور و مســئولین استان توهین کردهاند .همچنین بهدنبال وقایع دانشگاه
اخیرا ً دو اعالمیه ازطرف ســازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پخش شــده که در آن از رفیق
51
احمد مؤذن و رفیق مهناز معتمدی که در جریانات اخیر دانشگاه کشته شدهاند ،تجلیل کردهاند».
همچنین در شــماره امروز روزنام ه جمهوری اسالمی (ارگان حزب جمهوری اسالمی) ،مواضع
دبیرکل این حزب دکتر بهشتی ،در یک مصاحب ه رادیو تلویزیونی چنین ذکر شده است« :من همیشه
طرفدار حفظ آزادی فردی و اجتماعی هستم ،چون معتقدم که این یکی از اصول عالی اسالم است
منتها در موقع اجرا در موقع بحرانها نمیشود همان آزادیهایی را داشته باشیم که در مواقع عادی
داریم و ما اآلن واقع ًا در یک حالت بحرانی هســتیم بهخاطر روابط ســختی که در بیرون داریم و
مسائلی که عوامل آگاه یا عناصر اغفالشده در داخل ب ه وجود میآورند .پس طبع ًا در شرایط امروز،
52
نمیتوانیم امیدوار باشیم که همه آن آزادیهای مطلوب را بتوانیم رعایت کنیم و داشته باشیم».
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امروز پیام مهمی از اصفهان با امضای برادر سالک ،به فرماندهی سپاه در تهران واصل شد که در آن
با اشاره به گزارشهای متعدد از سمیرم و وضع آن منطقه خواسته شده است «سریع ًا خسروخان و
ناصرخان قشقایی توسط دکتر بهشتی به تهران احضار شوند [و] درباره امنیت محل با آنها صحبت
53
شود ».در ادامه هشدار داده شده است که «عدم توجه تهران سلب مسئولیت از اصفهان است».

356

شوپرورش کابین ه هویدا در رژیم ســابق ،ســرانجام پس از  9جلسه
فرخرو پارســا وزیر آموز 
رسیدگی به پروندهاش در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی مرکز و بعد از برخی ابراز مخالفتها
و بحثها ،امروز اعدام شد.
خبر اعدام وی و  2تن از محکومان غیرسیاســی و مجرمان عادی در شماره امروز روزنام ه انقالب
اسالمی  -که بعدازظهر منتشرشد  -به این شرح درج شده است« :بانو اسفند فرخرو پارسا همراه
فاطمه صادقی و علی شجاعی سحرگاه امروز ،در زندان اوین تیرباران شدند .دادستانی کل انقالب
اســامی ایران صبح امروز ،با انتشــار اطالعیهای اعالم داشت :بانو اسفند فرخرو پارسا وزیر اسبق
آموزشوپرورش کابینه هویدا ،بهجرم غارت بیتالمال و ایجاد فســاد و اشــاعه فحشا در وزارت
مذکور و همکاری با ســاواک و اخراج فرهنگیان مبارز از آموزشوپرورش و شــرکت در تصویب
قوانین ضدمردمی و وابستهکردن آموزشوپرورش به فرهنگ استعماری امپریالیسم ،مفسدفیاالرض
تشخیص داده شد .فاطمه صادقی بهجرم فریب دختران بیگناه و فروختن نوامیس جامعه و اشاعه
فحشــا مفسدفیاالرض تشخیص داده شد .علی شجاعی بهجرم اختفا و پخش هروئین و تریاک به
54
اعدام محکوم گردید .نامبردگان فوق سحرگاه امروز ،در محوطه اوین تیرباران شدند».
357

موضوع تعیین نخستوزیر و اعضای کابینه ،قبل یا بعد از شروع کار اولین مجلس شورا ،ازجمله
مباحث مطرحشــده میان جناحها و شــخصیتهای حکومتی اســت .بنیصدر و حامیان وی به
تشکیل هرچه سریعتر هیئت دولت با پشتوانه تصویب شورای انقالب اصرار دارند و جناح مقابل
نیز مصرانه خواهان تعویق این کار تا تشکیل مجلس است.
خبری که امروز ،در روزنامه اطالعات درج شــد ،نشــانهای از اهتمام رئیسجمهور و یاران
وی بر تشــکیل هرچه زودتر کابینه اســت .در این گزارش آمده است« :براساس گزارش منابع
موثق تشــکیل یک کابینه موقت ،پیش از گشایش اولین مجلس شورای ملی در نظام جمهوری
اســامی قطعی شده است و هماکنون مطالعات برای تعیین نخســتوزیر و وزرای این کابینه
جریان دارد .به قرار اطالع ،تشــکیل کابینه موقت مورد موافقت مقامات عالیه کشــور نیز قرار

طبس تا سنندج

روزشمار 1359/2/18

739

گرفته است .در شــایعاتی که پیرامون نامزدهای احتمالی پست نخستوزیری جریان دارد ،نام
عزتاهلل ســحابی و ســیداحمد مدنی بیش از دیگر افراد به گوش میخورد .ازطرفی دیروز ،از
قول رئیسجمهوری اعالم شــد که گروهی از اعضای شورای انقالب و دولت کنونی در کابینه
55
موقت عضویت خواهند داشت».
همچنین روزنامه انقالب اسالمی در شمار ه امروز خود نوشت« :مهندس مهدی بازرگان عضو
شورای انقالب ،در گفتوگویی کوتاه پیرامون مسائل جاری به سؤاالت خبرنگار انقالب اسالمی
پاســخ گفت .وی درباره گالیه دکتر بنیصدر درمورد عدم همکاری شــورای انقالب گفت :من
به این ســؤال پاسخ نمیگویم و شــورای انقالب انشاءاهلل با ایشان همکاری میکند .بازرگان در
پاســخ به این سؤال که نظرتان راجع به تشکیل کابینه قبل از تشکیل مجلس شورای ملی چیست
گفت :البته من همواره از طرفداران این امر بودهام و بارها به آقای بنیصدر گفتهام که به تنهایی
56
بردوشکشیدن اینهمه بار ،مشکل است».
از ســوی دیگر ،آقای هاشمی رفسنجانی از اعضای شــورای انقالب و از مؤسسان و اعضای
شــاخص حزب جمهوری اسالمی ،که پیشازظهر امروز ،با امام دیدار کرد ،در پایان این مالقات
در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری پارس درمورد چشمانداز روابط اولین مجلس شورا با قوه
مجریه ،گفت« :خود مجلس را بســیار خوب میبینیم و بهنظر من در خط امام و اســام راستین
حرکت خواهد کرد ».وی اضافه کرد« :دررابطهبا قوه مجریه هم اشکالی نخواهیم داشت ،چون قوه
مجریه بدون نظر مجلس شــکل نمیگیرد و طبع ًا قوه مجریهای خواهد بود که با مجلس سازگار
57
است و با رئیسجمهوری هم تقریب ًا در همه زمینهها اتفاقنظر داریم».
همچنین آیتاهلل موســوی اردبیلی دادستان کل کشور،
عضو شــورای انقالب و عضو مؤســس حزب جمهوری
اســامی نیز دربار ه انتخاب نخســتوزیر و کابینه توسط
رئیسجمهــور در زمان فعلــی گفت« :من فکــر نمیکنم
چیز جالبی از آب درآید ،زیرا مدت کار این دولت بســیار
کم اســت ،اگر آقای رئیسجمهور از حاال به فکر باشــند
تــا وقتیکه مجلس تشــکیل شــود و آنگاه کابینه خود را
معرفی کننــد ،بهتر خواهد بود زیرا کابینــه را باید مجلس
تأیید کند .اگر کابینهای با موافقت شــورای انقالب تشکیل
بدهنــد ،ولی ندانند که آیا مجلس بــا آن موافقت میکند یا
موافقت نمیکند ،زحمت فوقالعادهای اســت که برای یک
آیتاهلل موسوی اردبیلی
58
دادستان کل کشور
کار مجهول انجام میشود».
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درحالیکه هنوز بحث و کشاکش جناحی درمورد نحوه اجرای مرحل ه اول انتخابات مجلس ادامه
دارد ،موضوع تعیین نخستوزیر و کابینه قبل از تشکیل مجلس نیز به موضوعات منازع ه جناحی
افزوده شده است.
دراینمیــان ،بخش فارســی رادیو کلن که اغلب جانبدارانه و گاهی با ادبیاتی کام ً
ال مشــابه
گروههای منتقد و مخالف نظام ،به پخش خبر و گزارش و تفسیر میپردازد ،امروز نیز در تفسیری
دربار ه انتخابات و کابینه مطالبی را بیان کرد که در محافل مختلف مورد بحث است .در این تفسیر
آمده اســت« :دور دوم انتخابات مجلس شــورای ملی ایران برای تعیین بقیه کرسیهای پارلمانی
ی ملی نتوانســتند اکثریت را در دور
فردا جمعه ،در تمامی نقاطی که کاندیداهای مجلس شــورا 
اول انتخابات به دســت بیاورند ،آغاز خواهد شــد ... .در دور دوم ،انتخابات ایران در شــرایطی
آغاز میشــود که معترضین به انتخابات در دوره اول در انتظار اقدامی جدی ازسوی بنیصدر در
مخدوش اعالمنمودن بعضی از آرای بهدســتآمده بودند .درهرصورت با پیام آیتاهلل خمینی که
دیشــب ،از رادیو ایران پخش شــد وی در آن بار دیگر از مردم خواست که ضمن شرکت فعال
در انتخابات به معتقدین حقیقی اســام و کسانی که بدون تردید خواهان ادامه راه یک حکومت
اسالمی هستند رأی بدهند ،صورتی دیگر به خود گرفت .آیتاهلل خمینی در این اطالعیه بار دیگر
از مردم خواست که به احزاب چپ و حتی با کمال تعجب به کسانی که احتمال انحراف آنها از
مسیر انقالب میرود رأی ندهند ،که با درنظرگرفتن تبلیغات حزب جمهوری اسالمی که در این
روزها بهخصوص شــدت و حدت بیسابقهای پیدا کرده است ،درحقیقت تأییدی بر کاندیداهای
این حزب محســوب میشود ... .از سوی دیگر ،فعالیت طرفداران بنیصدر و نیروها و احزاب
فعال ازجمله مجاهدین خلق برای کســب آرای بیشــتر به نفع خــود بهخصوص در تهران ابعاد
وسیعتری پیدا کرده است.
روز گذشــته ،دکتر سیدمحمد بهشتی دبیر و عضو شورای انقالب در یک مصاحبه مطبوعاتی
هشدار داد که کابینه آینده ایران بایستی مورد تأیید کسانی قرار گیرد که از اعتماد و اطمینان بیشتر
مردم ایران برخوردارند که درنهایت منظور وی بهطور مستقیم حزب جمهوری اسالمی بوده است
که اعتقاد دارد پس از شکست سختی که کاندیدای این حزب جاللالدین فارسی ،بهعلت نداشتن
ملیت ایرانی در انتخابات ریاستجمهوری ایران از بنیصدر خورد ،بایستی پست نخستوزیری
و اکثریت اعضای کابینه به اعضای این حزب واگذار شود.
امروز ،خبرگزاریهای جهان اطالع دادند که در میان کاندیداهای مقام نخستوزیری بیشتر از
همه نام دریادار مدنی وزیر دفاع و فرمانده دریایی اســبق و استاندار خوزستان ،مهندس عزتاهلل

طبس تا سنندج

روزشمار 1359/2/18

741

سحابی وزیر مشاور و داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و وزیر مشاور و عضو هیئت ویژه
کردســتان ،به چشم میخورد .درهرصورت با برگزاری انتخابات دور دوم ،معلوم خواهد شد که
59
کفه توازن و قدرت ب ه نفع چه جناح و حزبی در ایران به حرکت در خواهد آمد».
ضمیمه گزارش :346عاقبت فوزی بداوینژاد تنها تروریست بازمانده از حادثه سفارت ایران در انگلستان

رادیــو لندن در تاریــخ  ،1359/10/23گزارش داد کــه محاکمه فوزی بداوینژاد امروز ،در لندن آغاز شــد.
بداوینژاد به اتهامات خود مبنیبر توطئه برای قتل ،گروگانگیری بهعنوان یک عمل غیرقانونی و حمل اسلحه
غیرمجاز اقرار کرد ،اما اتهام درمورد قتل را انکار کرد.
دادســتان (کنت ریچاردسون) گفت که او مدارکی تسلیم دادگاه نخواهد کرد که نشان بدهد بداوینژاد در
این دو قتل شرکت داشته یا حتی در زمان قتل ناظر صحنه بوده است ،اما هرکس که برای گروگانگیری توطئه
و تهدید کند که گروگانها را خواهد کشت مگر اینکه تقاضاهایش به جای آورده شوند ،مسئول هرگونه قتلی
است که صورت بگیرد چه خود در صحن ه قتل حاضر باشد و چه نباشد .مدارکی تسلیم دادگاه خواهد شد تا
نشان داده شود که بعد از آنکه بعضی درخواستهای گروگانگیران ازجمله آزادشدن  91نفر زندانی در ایران
پذیرفته نشد ،بداوینژاد در مذاکراتی که بهمنظور قتل اولین گروگان انجام گرفته ،شرکت داشته است.
به گزارش خبرنگار بیبیسی« :دادستان ریچاردسون اعترافنامهای را که بداوینژاد خطاب به پلیس نوشته
اســت در دادگاه خواند .در این اعترافنامه بداوینژاد میگوید که او اهل خوزســتان است و از آنجا به عراق
فرار کرده بود .در عراق خبرهای رادیوی ایران را از فارسی به عربی برای دولت عراق ترجمه میکرد که ناگهان
یک کارمند عالیرتبه عراقی به او اطالع داد که همراه پنج نفر دیگر برای حمله به ســفارتخانه ایران در لندن
انتخاب شــده است .سپس در آن یک ماه ،قبل از پرواز به لندن او را در تیراندازی با مسلسل دستی و طپانچه
و همچنین در چگونگی پرتاب نارنجک آموزش دادند .ضمن ًا نقشــه سفارتخانه ایران در لندن به او نشان داده
شــد و به او گفته شد که دم سفارتخانه یک نفر پلیس انگلیسی ایستاده است او را بایست گروگان گرفت ،اما
نبایست آسیب رسانید .همه اعضای گروه خوزستانی بودهاند غیر از یک نفرشان؛ نفر هفتم که تابع عراق و از
اعضای ارتش آن کشور بود .این مرد که سامی خوانده میشد همراه گروه به لندن آمد ،اما در تسخیر سفارتخانه
شرکت نداشت .ضمن ًا او به دام پلیس بریتانیا نیفتاد و فرار کرد.
بداوینــژاد در اعترافنامه خود افزود که به او در عراق گفتنــد بریتانیا را به این دلیل برای حمله انتخاب
کردهاند که تنها دمکراسی آزاد جهان است و با گروگانگیران در اینجا عادالنه رفتار خواهد شد و آنها را اعدام
60
نخواهند کرد .او افزود که او را فریب دادهاند و از کرده خود پشیمان است».
درباره عاقبت کار بداوینژاد 28 ،ســال بعد ،روز  ،1387/2/14در ســایت خبری تحلیلی تابناک ،به نقل از
روزنام ه انگلیســی دیلی میل ،گزارشی درج شد که نشان میداد« :تنها تروریستی که  28سال پیش و در حمله
نیروهای امنیتی انگلســتان به ســفارت ایران در لندن موفق به فرار شــده بود ،در آستانه آزادی و بازگشت به
زندگی جدید در انگلیس است ... .در هفتههای آینده ،جلسه دادگاه برگزار خواهد شد که انتظار میرود در آن
فوزی بداوینژاد با عفو و آزادی روبهرو شده و به او پناهندگی هم داده شود».
به نوشــته دیلی میل «مقامات تهرانی خواســتار اســترداد او شــدهاند تا در تهران به اتهام قتل عمد  2نفر
محاکمه شــود که مجازات او قصاص و مرگ خواهد بود .تهران بهشــدت هشــدار داده که این کار ،باعث
خواهد شد روابط تهران و لندن که البته هماکنون نیز تیره است بهشدت با مشکل روبهرو شود ،چراکه قوانین
انگلیس اســترداد مجرمی که در کشــور مورد نظر اعدام خواهد شــد را برپایه موازین حقوق بشری ،ممنوع
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میکند .محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،گفته است :آزادی یک تروریست ،بههیچوجه
توجیهشده نیست و نشانهای از رویه دوگانه انگلیس درباره مسئله تروریسم است.
گفتنی است ،بداوینژاد در سال  1981بهخاطر توطئه ،قتل عمد ،حبس غیرقانونی ،داشتن سالح گرم و دو
فقره قتل غیرعمد به حبس ابد محکوم شده بود».
در تاریــخ  ۲۲مهر  ،۱۳۸۷تابناک گزارش داد« :صفری معاون اروپای وزارت امور خارجه کشــورمان ،با
فراخواندن جفری آدامز ســفیر انگلیس در تهران ،به وزارت امور خارجه ،مراتب اعتراض شــدید جمهوری
اسالمی ایران را مبنیبر تصمیم انگلیس به آزادی فوزی بداوینژاد
سردســته گروه مهاجمان تروریســت ،به آگاهی وی رســاند... .
معاون اروپای وزارت امور خارجه همچنین بر درخواســت پیشین
کشــورمان مبنیبر توقف ایــن تصمیم غیرعادالنــه و بازگرداندن
تروریست مزبور به کشورمان تأکید کرد .جفری آدامز در این دیدار
بــا تصریح بر اینکه فــوزی بداوینژاد بنا بــر قوانین انگلیس یک
تروریست اســت که دوره مجازات خود را گذرانده ،اعالم داشت
درخواســت کشــورمان را با بازتابدادن به دولت متبوعش ،مورد
61
بررسی قرار میدهد».
در تاریخ  15آبــان  ،1387خبرگزاری فــارس گزارش داد که
روزنامــه دیلی میل (چاپ لنــدن) فقط چند روز پــس از آزادی
فوزی بداوینژاد بعد از تحمل  28ســال زندان ،چنین نوشته است:
«بداوینژاد که اخیرا ً با عفو مشــروط از زندان آزاد شــد از مسکن
فوزی بداوینژاد تنها تروریستی که در حادثه رایــگان و ایمن در لندن همراه با مزایا و امکانات برخوردار شــده
و هــر هفته چندصد پوند دریافت میکنــد ... .بداوینژاد نهتنها به
اشغال سفارت ایران در لندن زنده ماند.
سرزمین مادری خود یعنی ایران دیپورت نشده ،بلکه اکنون زندگی
آرامی را در لندن ســپری میکند .این درحالی اســت که تهران پیش از این بارها خواهان استرداد  ...شده و...
دســتگاه قضایی بریتانیا تأیید کرده که فوزی بداوینژاد تهدیدی برای جامعه محســوب نمیشود و درنهایت
حکم به آزادی او داده اســت .یک منبع انگلیســی به دیلی میل گفته اســت ... :وی هیچگونه آزاری ندارد و
تنها اجازه ندارد که به مکانهای خاص نظیر ســفارت ایران نزدیک شــود .او کام ً
ال اصالح شده! و از افرادی
که در این حادثه آسیب دیدند ،عذرخواهی میکند!  ...وی بدون پرداخت مالیات زندگی میکند ... .یک فرد
نزدیک به دولت گفته اســت :بداوینژاد واجد برخورداری از انواع مزایا شامل مسکن رایگان و جستوجو
62
برای یافتن شغل است».
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تلفنگرام از ســپاه (مرکز فرماندهی) به ســماجا( 3مرکز
فرماندهی).1359/2/18 ،
 .37همان.
 .38روزنامه بامداد ،1359/2/18 ،ص.2
 .39روزنامه اطالعات ،1359/2/18 ،ص.3
 .40روزنامه کیهان ،1359/2/20 ،ص.15
 .41روزنامه بامداد ،1359/2/20 ،ص.11
 .42روزنامه اطالعات ،1359/2/18 ،ص.3
 .43سند شــماره  041176مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگــرام از ســماجا( 3مرکــز فرماندهی) بــه ژاجا،
.1359/2/18
 .44روزنامه اطالعات ،1359/2/20 ،ص.3
 .45سند شــماره  041171مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگــرام از ژاجــا (رکن - 3دایــره امنیــت) به دفتر
ریاستجمهوری.1359/2/18 ،
 .46روزنامه بامداد ،1359/2/20 ،ص.11
 .47روزنامه کیهان ،1359/2/18 ،ص.9
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 .48جبهــه ملی ایران ،نشــریه پیام جبهه ملی ،شــماره ،13
 ،1359/2/18ص.4
 .49روزنامه نامه مردم ،1359/2/18 ،ص.3
 .50همان ،ص.1
 .51سند شــماره  292442مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
پیشین ،ص.2
 .52روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/18 ،ص.3
 .53سند شماره  042431مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
اصفهان به تهران (فرماندهی).1359/2/18 ،
 .54روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/18 ،ص.1
 .55روزنامه اطالعات ،1359/2/18 ،ص.1
 .56روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/18 ،ص.1
 .57روزنامه بامداد ،1359/2/20 ،ص.12

کتاب هفتم ،جلد2

 .58روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/18 ،ص.11
 .59خبرگزاری پارس ،نشــریه گزارشهای ویژه ،شماره ،49
 ،1359/2/19صــص  7و  ،8بخش فارســی رادیو کلن،
.1359/2/18
 .60خبرگــزاری پارس ،نشــریه گزارشهای ویژه ،شــماره
 ،1359/10/24 ،301صــص  6و  7ضمیمــه ،رادیو لندن،
.1359/10/23
 .61ســایت تحلیلی خبــری تابنــاک ،1387/2/14 ،کد خبر:
 ،10036بــه نقــل از روزنامــه انگلیســی دیلــی میل.
()http://www.tabnak.ir
 .62سایت خبرگزاری فارس ،1387/8/15 ،به نقل از روزنامه
دیلی میل)http://www.farsnews.com(.

