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مصوب ه روز گذشــته وزیران امور خارجه کشــورهای عضو بازار مشــترک اروپا در ناپل مبنیبر
مجازاتهــای اقتصادی ایران ،دو ویژگی قابل توجــه دارد :اول اینکه این مصوبه بر قطعنامهای
استوار است که در روز دهم ژانویه ( ،)1358/10/20ازطرف امریکا به شورای امنیت سازمان ملل
پیشنهاد* و با وتوی اتحاد جماهیر شوروی مواجه شده بود 1.ویژگی دوم که اهمیت بیشتری دارد
ابعاد و پیامدهای آن است که بدینصورت میباشد« :در پیامد این تحریم روابط سرمایهای با ایران
قطع میشود ،هرنوع ترانسپورت و حملونقل کاال از راه هوایی ،زمینی و بهوسیله کشتی به ایران
ممنوع میشود و از دادن هرگونه اعتباری به شرکتها و کارخانهها جهت صدور اجناس به ایران
خودداری میگردد ،صدور مواد غذایی و دارویی از این مقررات مســتثنی شده است ،بهغیراز آن
درمورد تحریمها نیز محدودیتهایی پیشبینی شــده است که از شدت و سنگینی عواقب آن تا
حــدودی میکاهد ،مث ً
ال قراردادهایی که تا قبل از بروز گروگانگیری در تهران یعنی روز چهارم
نوامبر ســال  1979با ایران منعقد شدهاند مشمول این تحریم نخواهند بود و قراردادهایی هم که
بعد از آن تاریخ میان ایران و کشــورهای عضو جامعه اروپایی منعقد شــدهاند باید اجرا یا عدم
اجرای مفاد آن به نظر مقامات دولتهای مربوطه رســانده شده و مورد تصویب آنان قرار بگیرد.
این محدودیت نیز به نوبه خود آزادی عمل هریک از کشورها را تا حدودی تأمین میکند و آنهم
بــه این جهت که عواقب تحریمهای اقتصادی علیه ایران برای کشــورهای عضو جامعه اروپایی
2
بهمراتب از عواقب ناشیاز آن برای امریکا سنگینتر است».
در واکنــش به این مصوبه در آلمان ،هانس دیتریش گنشــر وزیر امــور خارجه آلمان فدرال،
* درباره این قطعنامه ،در روزشمار  1359/2/28توضیح داده شده است.

960

روزشمار 1359/2/29

کتاب هفتم ،جلد2

امــروز ،اظهارعقیده کرد که مجازاتهای اقتصادی مزبور قبل از هر چیز دارای ارزش سیاســی
است .هدف از این کار مجازات به آن صورتی که تصور میشود نیست بلکه آزادی گروگانهای
3
امریکایی در یک مهلت مقرر است.
در انگلستان ،دولت این کشور در نشست فوری خود تصمیم گرفت که تحریمهای انگلستان
درمورد ایران شــامل قراردادهای منعقد شــده از تاریخ چهارم نوامبــر  13( 1979آبان ،)1358
بشوند و بسیاری از نمایندگان محافظهکار در مجلس عوام انگلستان از این تصمیم بهشدت انتقاد
و دولــت مارگارت تاچر را متهم به دروغگویــی در مجلس عوام کردند ،زیرا وی ابعاد اقدامات
علیه ایران را مشــخص نکرده بود .حزب کارگر انگلستان و سایر نمایندگان محافظهکار گفتند که
تحریمها باید فقط از زمانیکه کشــورهای عضو جامعــه اقتصادی اروپا به آن رأی مثبت دادهاند
4
یعنی  17ماه مه انجام شود.
در امریکا ،سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت که امریکا ترجیح میداد مجازاتهای
تعیینشده ،قراردادهای قبلی را هم دربرمیگرفت .وی اضافه کرد که درعینحال امریکا مشکالت
5
پیش روی جامعه اروپا درپی تعیین این مجازاتها را نیز درک میکند.
در ایران ابوالحســن بنیصدر رئیسجمهور ،گفت که محکومکردن ایران و شرکت در تحریم
اقتصادی علیه آن یک حرکت بیثمر اســت که هیچ نتیجه مثبتی بهبار نخواهد آورد .بهجای آن
کشورهای اروپایی باید پیشنهادهای اساسی در پیش گذارند و با میانجیگری به حل آن کمک کنند.
حجتاالســام دکتر باهنر عضو شــورای انقالب نیز در یک گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری پارس گفت« :من اص ً
ال این نوع تحریمها را برای انقالب الزم میدانستم ،زیرا اگر ما
میخواستیم با وضعی عادی کارمان را ادامه بدهیم فکر میکردیم حتم ًا با این نوع روابط سیاسی و
اقتصادی باید ادامه حیات بدهیم و تصور نمیکردیم جامعه ما میتواند بهصورت دیگری زندگی
کند .این ضربهها الزم است و اص ً
ال تحریم اقتصادی برای ما خدمت و فرصت مناسبی است ،زیرا
ما میتوانیم تجربه کنیم و ببینیم آیا میتوانیم سطح تولید را باال ببریم و نیازهای غذاییمان را رفع
6
کنیم .درزمینه مسائل صنعتی تا حدی تالش کنیم روی پای خود بایستیم».
دراینحال ،گزارش خبرگزاری فرانسه ،نظیر بسیاری از تفسیرهای خبرگزاریها و رسانههای
جهان ،از کماثربودن مصوبه فوق علیه ایران حکایت دارد .در این گزارش آمده اســت« :مذاکراتی
که توســط قطبزاده وزیر امور خارجه ایران ،انجام شــده تدارکات ایران را درصورت محاصره
کامل ازجانب کشــورهای غربی تضمین میکند و ســوئیس و اســپانیا نیز پذیرفتهاند که در این
محاصره شــرکت نکنند و ایتالیا قول داده است که در جامعه اقتصادی اروپا موضع بسیار معتدلی
داشــته باشد .از ســوی دیگر ،کویت ،امارات عربی و ابوظبی طرحی را برای کمک اقتصادی به
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ایران تهیه کردهاند که احتیاجات این کشور را به مواد غذایی و دارویی و مواد اولیه تأمین میکند.
در خاتمه ،جمهوری دمکراتیک آلمان ،چکسلواکی و رومانی متعهد شدهاند که درصورت توقف
7
برنامههای عمرانیای که غربیها در ایران آغاز کردهاند ،این برنامهها را به پایان رسانند».
507

از آنجا که به نظر میرسد مصوبه اروپایی جدید تحریم ایران نتواند مقاومت ایران را بشکند ،در
محافل مختلف ،پیشنهادهایی برای آزادی مسالمتآمیز گروگانها مطرح و تحلیل میشود.
خبرگزاری فرانسه از پاریس از قول یک منبع کام ً
ال آگاه از طرحی خبر داد که «بهمحض افتتاح
مجلس ایران ارائه خواهد شــد ».طبق این طرح« ،گروگانها در ســه مرحله آزاد خواهند شد .در
اولین مرحله  3نفر امریکایی که در وزارت امور خارجه هســتند آزاد میشــوند .در مرحله دوم،
یعنی هنگام شــروع مذاکرات بین ایران و امریکا دربــاره  15میلیارد دالر مورد اختالف 40 ،نفر
دیگر آزاد میگردند و در مرحله ســوم  10نفر دیگر که ازنظر ایرانیان جاســوس هستند ،هنگام
امضای یک قرارداد صلح و بیطرفی بین تهران و واشــنگتن آزاد میشوند ».این منبع اضافه کرد
که سفر اخیر قطبزاده به فرانسه ،سوئیس ،ایتالیا و کشورهای حوزه خلیجفارس برای آمادهکردن
همین طرح صورت گرفته اســت *.همین منبع گفت که الجزایر و ســوریه هماکنون مشغول کار
روی ایجاد یک کمیسیون اســامی برای بررسی جزئیات طرح هستند .درعینحال ،تشکیل یک
کمیســیون متشکل از عدهای کارشــناس برای میانجیگری درباره اختالفات مالی ایران و امریکا
8
بهعهده سوئیس و الجزایر گذاشته شده است.
یادآوری میشــود پس از قطع رابطه امریکا با ایران (فروردین  ،)1359سوئیس بهعنوان حافظ
منافع امریکا در ایران و الجزایر بهعنوان حافظ منافع ایران در امریکا تعیین شده است.
508

درپی قطع رابطه امریکا با ایران ،امروز مشــخص شــد که امریکا نهتنها ویزای جدید به ایرانیها
نمیدهد ،بلکه ویزاهای قبلی هم ازنظر اعتبار با مشــکالتی روبهرو اســت .از سوی دیگر آنچه
در محافل سیاســی "چراغ سبز" اتحاد جماهیر شوروی آن هم از نوع معتبر آن خوانده میشود،
امروز ،بروزی واضح و آشکار داشت که درعینحال ،سردی مقامات ایران نیز یکبار دیگر آشکار
گردید.
* بهدلیل فضای ضدامریکایی خاص کنونی که هرگونه مذاکره و راهحل مبتنیبر آن هم ازطرف بسیاری مدافعان بهشدت
سرزنش میشود و هم فضای تبلیغاتی مناسبی برای مخالفان نظام فراهم میآورد ،مطرحشدن رسانهای اینگونه اقدامات
با سکوت و نه تأیید یا تکذیب مقامات مواجه است.
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درمــورد ویزا و تقاضاهایی که برای ورود به امریکا ازطرف ایرانیان وجود دارد ،امروز ،اریک
النگ ســفیر ســوئیس در ایران در نامهای به کیهان اطالعیه این سفارت را دررابطهبا عدم صدور
ویزای ورود به امریکا ارســال کرد .متن اطالعیه ســفارت ســوئیس در ایران به این شرح است:
«سفارت ســوئیس در تهران که حافظ منافع دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده امریکا در ایران
میباشــد ،پس از تماس با مقامات ذیصالح امریکا به درخواســتهای متعددی درباره صدور
ویزای ورود به ایاالت متحده امریکا ذی ً
ال پاسخ میدهد.
 .1بهموجــب قوانین امریــکا ،ویزای ورود به قلمــرو ایاالت متحده امریکا صرف ًا باید توســط
کارمندان مربوطه دولت امریکا صادر شــود .بالنتیجه ،متقاضیــان ویزای ورود به امریکا نباید
درخواستهایشــان را به قسمت منافع امریکا در سفارت سوئیس تسلیم دارند ،بلکه آنها باید
درخواستهایشان را به یکی از سفارتخانهها یا کنسولگریهای ایاالت متحده امریکا در خارج
از ایران بدهند.
*،
 .2کلیه ویزاهای ورود به قلمرو ایاالت متحده امریکا که قبل از هجدهم فروردینماه  1359برابر
با هفتم آوریل  ،1980برای اتباع ایرانی صادر شــده اســت باطل بوده و برای ورود به قلمرو
امریکا نمیباشــد مگر آنکه معتبربودن آن پــس از تاریخ هجدهم فروردین  ،1359در یکی از
سفارتخانهها یا کنسولگریهای ایاالت متحده امریکا در خارج از ایران تأیید شده باشد.
 .3مقامات امریکا درباره اعطای ویزای ورود به اتباع ایرانی متذکر شــدهاند که ســفارتخانهها و
کنســولگریهای ایاالت متحده امریکا در خارج از ایران صرف ًا به درخواســتهای مربوط به
9
موارد بشردوستانه ممکن است ترتیب اثر دهند».
از ســوی دیگر امروز ،سه پیام از عالیترین مقامات شوروی به ایران واصل شد؛ برژنف رهبر
شوروی (صدر هیئت رئیسه شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) ،دو پیام برای امام
خمینی و بنیصدر ارسال کرد که تفاوت دو پیام مزبور ازلحاظ اهمیت ،بسیار معنیدار بود .وزیر
امور خارجه شوروی نیز پیامی برای قطبزاده فرستاد.
متن کامل پیام برژنف به امام خمینی بدین شرح است:
«حضرت آیتاهلل روحاهلل الموسوی الخمینی رهبر جمهوری اسالمی ایران
تهران  -ازطرف هیئت رئیسه شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و شخص خودم
به مناسبت شصتمین سالگرد برقراری روابط سیاسی بین کشورهای ما به آن حضرت و مردم دوست
جمهوری اســامی ایران تبریک میگویم .اتحاد شوروی در روابط خود با ایران همواره بر اصول
سیاست خارجی لنین یعنی برابری حقوق ،احترام به حق حاکمیت ،تمامیت ارضی و عدم مداخله در
* آخرین روز وجود رابطه سیاسی بین دو کشور ایران و امریکا.
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امور داخلی یکدیگر تکیه کرده و میکند .مردم شوروی نسبت
به مبارزه عادالنه مردم دلیر ایران علیه دسیسههای امپریالیسم
و اســتعمار بهخاطر حق مالکیت بر ثروتهای طبیعی خود
و تأمین حق مالکیت ،اســتقالل و تمامیت ارضی میهن خود
احترام فراوان و حسننظر قائل است .اظهار اطمینان مینمایم
که روابط اتحاد شــوروی و ایران در آینده نیز در راه دوستی،
حسن همجواری و همکاری متقاب ً
ال مفید پیش خواهد رفت.
10
لئونید برژنف ،مسکو ،کرملین 19 ،ماه مه سال »1980
متن کامل پیام برژنف به بنیصدر نیز بدین قرار است:
«جناب آقای ابوالحسن بنیصدر
پیامهای معنیدار لئونید برژنف رهبر شوروی
رئیسجمهوری اسالمی ایران
به مقامات ایران و تفاوت چشمگیر جایگاه
امام خمینی و بنیصدر ازنظر وی
تهران  -به مناسبت شصتمین ســالگرد برقراری روابط
سیاسی بین اتحاد شوروی و ایران تبریکات خود را به شما ،آقای رئیسجمهور ،ابراز میدارم.
11
لئونید برژنف ،مسکو ،کرملین 19 ،ماه مه سال »1980
متن کامل پیام آندره گرومیکو به قطبزاده چنین است:
«جناب آقای صادق قطبزاده
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
تهران  -شــصتمین ســالگرد برقراری روابط سیاسی بین
اتحاد شوروی و ایران را به شما ،آقای وزیر ،تبریک میگویم.
12
آ .گرومیکو ،مسکو 19 ،ماه مه »1980
در چارچوب آنچه ذکر شد (چراغ سبز بلوک شرق و تکرار
برخورد سرد مقامات ایران) ،خبری که امروز ارگان حزب توده
درمورد بیانیه پیمان ورشو درج کرد نیز قابلمالحظه است .در
این مطلب با عنوان "اعضای پیمان ورشو پشتیبانی خود را از
حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت اعالم و اقدام تجاوزکارانه
امریکا علیه ایران را محکوم کردند" ،آمده است« :رهبران هفت
کشور عضو پیمان ورشو (اتحاد شوروی ،بلغارستان ،جمهوری
پیام تبریک آندره گرومیکو
دمکراتیک آلمان ،چکسلواکی ،رومانی ،مجارستان و لهستان)
وزیر امور خارجه شوروی به همتای ایرانی
در اجالس کمیته سیاسی مشورتی این پیمان در ورشو ،بیانیه خود به مناسبت شصتمین سال برقراری روابط
سیاسی بین اتحاد شوروی و ایران
13
مهمی منتشر کردند که خالصه آن به شرح زیر است».
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در ادامه مطلب بخشهایی از بیانیه مربوط به مسائل جهانی بهخصوص درباره پیمان ناتو ،مسائل
غربآسیا و ...ذکر شده و ازجمله درخصوص موضع اعالمشده در این بیانیه در قبال ایران آمده است:
«کشــورهای پیمان ورشو پشتیبانی کامل خود را از حق ملت ایران برای تعیین مستقالنه سرنوشت
خود ،بدون هیچگونه مداخله خارجی اعالم کردند و اقدام تجاوزکارانه امریکا را علیه ایران قاطعانه
محکوم ساختند .کشورهای پیمان ورشو این اقدام را زورگویی خشن و نقض حاکمیت یک کشور
مســتقل تلقی کردند و ضمن تأکید به احترام به مقاولهنامههای وین اعالم کردند که با هیچ بهانهای
نمیتوان نقض حاکمیت و اعمال فشــار را توجیه کرد .مشکل کنونی در روابط ایران و امریکا باید
براساس دوریجستن از هرگونه اقدام جنگی و توسل بهزور حل شود .کشورهای پیمان ورشو در
14
بیانیه خود نقش مؤثر کشورهای غیرمتعهد را در راه صلح مورد تأیید قرار دادند».
از ســوی دیگر ،رادیو لندن ،اظهارات تازه بنیصدر درمورد شــوروی را چنین انعکاس داد:
«درمــورد اثرات تحریم اقتصــادی رئیسجمهوری ایران گفت وی ترجیــح میدهد که هرگونه
*15
محدودیت و زیان اقتصادی را تحمل کند تا اینکه کشورش را در دامان شوروی بیندازد».
509

بعد از مانور هشتساعته روز گذشته امریکا در حوالی تنگه هرمز و بهدنبال دعاوی عراق درباره
ســه جزیره ،مانور امروز نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز و جزایر تنب بزرگ ،تنب کوچک و
بوموسی ،خودبهخود نوعی پاسخ جدی محسوب میشود.
مانور امروز«بزرگترین مانور مشترک نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب
بهحســاب میآید که در حضور دکتر بنیصدر بهعنوان رئیسجمهــور و فرمانده کل قوا در آبهای
خلیجفارس و دریای عمان برگزار شد .این مانور سومین مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران پس از انقالب اســامی است .مطابق آنچه اعالم گردیده است این مانور برای نشاندادن آمادگی
هرچه بیشتر ،در مقابل تهدیدات بیگانگان و حفظ منافع ملی و استراتژیکی جمهوری اسالمی است که
توسط یگانهای شــناور و تکاوران دریایی نیروی دریایی و یگانهای نیروی هوایی ارتش جمهوری
16
اسالمی در آبهای خلیجفارس در تنگه هرمز و جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی انجام شد».
یادآوری میشود ناخدا گلستانه فرمانده پایگاه دریایی بندرعباس ،امروز در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری پارس ضمن اظهار بیاطالعی از مانور هشتساعته نیروی دریایی امریکا در مدخل دهانه
* در کنار این موضعگیری ،نحوه انعکاس اظهارات جناحی بنیصدر در رادیو لندن نیز جلبنظر میکند .در ادامه گزارش
رادیو لندن آمده است« :بنیصدر در این مصاحبه آیتاهلل بهشتی رهبر حزب جمهوری اسالمی را مورد حمله قرار داد.
وی افزود که مصمم است مرکز قدرت خودکامه در ایران را از بین ببرد .بنیصدر گفت که این مراکز کوشش میکنند
یک دیکتاتوری فاشیستی و ارتجاعی جدید را برقرار سازند ،درحالیکه آن را بهصورت حکومت ایدهآل اسالمی جلوهگر
میکنند[ ».روزنامه بامداد ،1359/2/29 ،ص]12
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تنگه هرمز ،گفت :ناوگان دریایی امریکا درحدود ســیصد مایلی تنگه هرمز است ،ولی تعدادی از
کشــتیهای این ناوگان در خلیجفارس تا بحرین و بعضی از شیخنشینها جابهجا میشوند ،درکل
17
حرکات آنها در دریا زیر نظر هواپیماهای نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران است.
این درحالی اســت که تیمسار شادمهر رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران ،در
گفتوگویی بــا خبرگزاری پارس مانور اخیر نیروی دریایی امریــکا را در تنگه هرمز فقط یک
ژســت پس از محاصره اقتصادی ایران ازسوی امریکا خواند و اعالم کرد که هدف از این مانور
ترســاندن ما میباشــد .وی درمورد محل اجرای مانور که تنگه هرمز گزارش شده است ،گفت:
بهنظر من این موضوع نمیتواند درســت باشــد ،زیرا اگر امریکا چنین مانوری را در تنگه هرمز
انجام دهد ،راه تردد دهها کشــتی نفتکش و تجاری خارجی را در دو سوی تنگه خواهد بست و
مطمئن ًا این مانور در آبهای بینالمللی دریای عمان اجرا میشود.
یادآوری میشود که صبح دیروز ،خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعالم کرده بود نیروی دریایی
امریکا از ســاعت یک بعدازظهر بهمدت 8ســاعت در مدخل تنگه هرمز به اجرای مانور خواهد
پرداخت 18.خبرگزاری ژاپنی کیودو نیز گزارش داد :طبق یادداشتی که نیروهای امریکا در ژاپن به
مقامات توکیو دادهاند ،یک مانور تیراندازی بعدازظهر  ،1359/2/28در تنگه هرمز واقع در مدخل
19
خلیجفارس برگزار شده است .این مانور از ساعت  1تا  9بعدازظهر بهوقت محلی اجرا شد.
510

در یازدهمین اجالس وزیران امور خارجه کشــورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی ،عرصهای
برای ارائه مواضع نه شــرقی نه غربی ایران ایجاد شــد و عراق نیز در رقابت با ایران به سرزنش
تبلیغاتی دو ابرقدرت پرداخت تا موضع استقاللی خویش را نمایش دهد .اجالس امروز همچنین
عرصهای برای بروز چالش کنونی ایران و عراق بود.
صادق قطبزاده وزیر امور خارجه ایران که باتوجهبه بافت این اجالس به نظر نمیرســد در
تسریدادن مواضع ضدامریکایی ایران به گردهمایی ،به توفیق چندانی دست یابد ،در گفتوگویی
با خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات ایران خاطرنشان ساخت که مسئله تهاجم امریکا به ایران جزء
دستور جلسه گردهمایی است و قطعنامههایی دراینمورد بهتصویب خواهد رسید .قطبزاده در
پاسخ این سؤال که آیا کشورهای اسالمی موضع هماهنگی برای رفع اثر تحریم اقتصادی امریکا
علیه ایران اتخاذ خواهند کرد یا خیر ،پاســخ داد :محکومساختن اقدام امریکا ازسوی کشورهای
اسالمی خود حاکیاز موضع هماهنگی این کشورها در قبال این مسئله است .وی گفت :ما انتظار
داریم که خط نه شــرقی و نه غربی در سیاســت کلی این گردهمایی پیاده شود و سپس بتوانیم
مواضع قاطعی راجع به مســائل اساسی بگیریم .بالطبع پارهای اختالفات بین برخی از کشورهای
20
عربی به چشم میخورد که مایل نیستیم بیجهت داخل اینگونه اختالفات شویم.
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این درحالی اســت که میزبان گردهمایی یعنی پاکســتان ،از طرفداران دخالت بیشتر امریکا
در منطقه محسوب میشــود .امروز ،رادیو قاهره گزارش داد« :ژنرال ضیاءالحق رئیسجمهوری
پاکستان ،از ایاالت متحده امریکا خواست که توجه بیشتری به منطقه خلیج [فارس] و جنوب شرق
آســیا مبذول دارد و نفوذ خود را در این دو منطقه حساس از جهان بهکار گیرد .رئیسجمهوری
پاکستان خاطرنشان کرد ،شوروی به این علت در افغانستان دست به دخالت نظامی زد که امریکا
قدرت خویش را در افغانســتان نشــان نداد و درواقع جا را برای شوروی خالی کرده بود .ژنرال
ضیاءالحق در پایان تأکید کرد که ایاالت متحده امریکا باید موجودیت خود را بهطور قاطع بیشتر
21
ثابت کند و نشان دهد که یکی از دو ابرقدرت جهان است».
از سوی دیگر ،به گزارش خبرگزاری فرانسه ،عراق نیز امروز ،از هردو ابرقدرت بهسبب سلطهجویی
ازطریق دخالت در امور کشــورهای کوچک بهشــدت انتقاد کرد .حامد علوان وزیر مشاور در امور
خارجی عراق ،حین ســخنرانی در جلسه کنفرانس اسالمی ،دخالت نظامی شوروی در افغانستان را
خطرناک و غیرعادالنه خواند و اضافه کرد از این رویدادها در افغانستان برای موجه جلوهدادن دخالت
قدرتهای غربی در کشورهای اسالمی بهرهبرداری میشود .وزیر عراقی از تالشهای ایاالت متحده
22
برای بازیابی نفوذ خود در این منطقه تحتپوشش دخالت شوروی در افغانستان اظهار تأسف کرد.
عالوهبر رقابت یادشده ،یکی دیگر از رویدادهای اجالس مزبور چالش و درگیری لفظی میان
نماینــدگان ایران و عراق بود ،به این ترتیــب که میان آقایان قطبزاده وزیر امور خارجه ایران و
حامد علوان جبوری وزیر مشاور در امور خارجی عراق ،مشاجره لفظی شدیدی درگرفت .وزیر
امور خارجه ایران گفت :عراق روش خصمانهای علیه انقالب ایران در پیش گرفته است و عم ً
ال
در مرزهای ایران و عراق اقدام به عملیات تجاوزگرانهای کرده که تلفات جانی فراوان و خسارات
مالی بســیار زیادی درپی داشته است و همزمان با این عملیات خصمانه گروهی کرد را تحریک
کرده است تا در داخل ایران دست به عملیات خرابکارانه بزنند و از سوی دیگر تاکنون  35هزار
نفر را تحتعنوان ایرانیبودن از عراق اخراج کرده است.
حامد علوان الجبوری در پاســخ گفت :حمالت وزیر امور خارجه ایران علیه عراق نادرســت
است و ناشیاز عدم احساس مسئولیت است ،زیرا در داخل ایران دولت و قدرت مسئولی وجود
ک نوع آشوب در این کشور حکمفرماست .وی اضافه کرد :عراق بارها به ایران
ندارند و درواقع ی 
پیشــنهاد حسننیت داده است و هنوز هم حاضر به حسننیت است و هرگاه رژیم موجود ایران
روح شوونیستی خود را رها سازد و دست از سیاست توسعهجویی که ناشیاز سیاست شاه سابق
اســت بردارد ،عراق همواره خواستار حســن همجواری با ایران است و پیشنهاد حسننیت را به
قوت خود باقی نگه داشــته است .وزیر مشاور در امور خارجی عراق ایران را دعوت کرد که از
سیاســت خطرناک و اشتباه خویش که بر پایه این امر استوار است که ایران پاسدار اسالم است،
23
دست بکشد و آرزوی امپراطوری فارس را دنبال نکند.
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درمورد مسئله راندهشدگان عراقی که همچنان ورود آنان به ایران با مشکالت عدیده همراه است،
عالوهبر مســئله مقابله با نفوذ عناصر بعثی و جاسوس که بســیار مهم تلقی میشود ،میتوان به
مسائل رفاهی و معیشتی و نیز اسکان آنان اشاره کرد.
امروز ،ســتاد لشکر 92خوزستان به اســتانداری ،گزارش داد« :برابر اطالع واصله از نزاجا در
بین معاودین که قرار است از عراق وارد شوند شخصی بهنام خوئیر ابوبستانی اهل نجف رئیس
24
سندیکا و عضو حزب بعث عراق ،وجود دارد».
مســائل عام رفاهی نیز جنبهای دیگر از این مشکالت است .روز گذشته «محمدکاظم موسوی
بجنوردی اســتاندار اصفهان با انتشار اطالعیهای از مردم اصفهان خواست تا شغل و مسکن برای
راندهشدگان در نظر بگیرند .وی از کسانی که آمادگی کمک در این راه را دارند خواست تا خود
25
را به دفتر روابطعمومی استانداری اصفهان معرفی کنند».
از ســوی دیگر ،جمعی از این راندهشدگان که در سفارت تونس متحصن شدهاند تحتعنوان
جنبش راندهشدگان عراقی نامهای سرگشاده به امام خمینی نوشتند که در آن آمده است :حکومت
بعث که هر روز توطئههایش برضد اسالم و امت مسلمان ابعاد تازهتری به خود میگیرد از ارتکاب
هر اقدام جنایتکارانهای فروگذار نمیکند .ما عراقیهای راندهشــده تحصن خود را در ســفارت
تونس اعالم میداریم ،آرزومندیم که آن حضرت به یاری و همگامی معنوی و مادی راندهشدگان
بشتابند و در رسواساختن توطئههای رژیم بعث درمورد برادران و خواهران راندهشده عراقی ،در
سازمان اتحادیه عرب ،سازمان کنفرانس اسالمی منعقد در پاکستان و سازمان ملل متحد ،ازطریق
وزارتامور خارجه ایران اقدام فرمایید .روزنامه انقالب اســامی با درج این خبر افزوده است:
«متحصنین در دو نامه دیگری که در یکی به دکتر بنیصدر رئیسجمهور و در دیگری آیات عظام
آیتاهلل گلپایگانی ،نجفی مرعشی ،حسینعلی منتظری ،سیدمحمد شیرازی و سیدعبداهلل شیرازی
26
فرستادهاند خواهان حمایت و کمک نسبت به جنبش راندهشدگان عراقی شدند».
یادآوری میشود ورود راندهشدگان عراقی به ایران همچنان ادامه دارد .روز گذشته ،خبرگزاری
پارس از غرب کشور گزارش داد« :طی  48ساعت گذشته جمع ًا  652نفر از راندهشدگان ازطریق
مرزهای غرب کشــور به ایران وارد شــدهاند که با ورود این گروه ،جمع راندهشدگان به 35184
27
نفر رسیده است».
512

در ادامه تحرکات ایذایی عراق در غرب کشور ،امروز در ساعت  ،20:30ازسوی پاسگاه الشهداء
عراق بهطرف گشتیهای پاسگاه انجیره و نیخضر با سالحهای سنگین تیراندازی شد .در گزارش
واقعه آمده است« :ضمن ًا گروهان در گزارش خود اضافه نموده است که ازطرف پاسگاههای این
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گروهان هیچگونه تیراندازی به آنها نشــده اســت ».و سپس پیشنهاد شــده است« :مقرر فرمایند
28
ازطریق مرزبانی سومار شدیدا ً به موضوع اعتراض نمایند ... .سرهنگ ستاد لکی»
خبرگزاری پارس نیز از یک تبادل آتش بین مأموران عراقی و گشــتیهای پاسگاه شورشیرین
خبر داد که ســاعت  8بعدازظهر ،رخ داده است 29.امروز همچنین یک فروند هواپیمای عراقی در
ساعت  ،11:25به حریم هوایی نفتشهر تجاوز کرد 30.یادآوری میشود روز  1359/2/26ساعت
 13:15و روز  1359/2/27ســاعت  11:22نیز آسمان نفتشــهر مورد تجاوز هوایی یک فروند
31
هواپیمای عراقی قرار گرفته بود.
در جنوب کشــور نیز تحرکات ایذایی عوامل عراق ادامه دارد .بهدنبال انفجار دو روز قبل پل
یزدنو در منطقه سوســنگرد 32،امروز« ،سه نفر به اســامی د و ح* که شخص سوم شناخته نشده
اســت» دستگیر شدند .به گزارش ژاندارمری خوزســتان این افراد «قصد انفجار پاسگاه یزدنو را
داشــتهاند و به همین منظور با خود مواد منفجره حمل میکردهاند .مواد منفجره در دســت آنها
منفجر و هر ســه نفر مجروح شــدهاند و درحالحاضر دراختیار گروهان سوسنگرد و تحتنظر
33
هستند».
همچنیــن در جریان تعقیــب و مراقبتهای اطالعاتــی در منطقه امروز ،گزارشــی به هنگ
ژاندارمری سوســنگرد رسید که براساس آن فردی که ایادی وی در انفجار دو روز قبل پل یزدنو
دست داشــتهاند ،شناسایی شده است .در گزارش مربوطه «ح شهرت ک فرزند س ساکن هویزه
که داماد م** میباشد رابطه مستقیم با سران جبهه تحریر خوزستان دارد و اسلحه و مواد منفجره
توسط وی بین ضدانقالبیون تقسیم میشود و اینگونه مواد منفجره به شهرهای خرمشهر ،آبادان
34
و روستاهای حیادر و البقربه فرستاده میشود».
امــروز ،منابع اطالعاتــی همچنین گزارش قبلی مبنیبر اینکــه «اداره رادیو و تلویزیون بصره
توســط  60نفر از عوامل ســاواک منحله ایران» انجام میشود را تکذیب و بدین صورت اصالح
کردند« :تعدادی از اعضای ساواک در هتل شطالعرب در منطقه الجمهوریه اقامت و تعدادی دیگر
نیز در اداره مخابرات عراق که یک سازمان اطالعاتی میباشد و جنب ساختمان رادیو و تلویزیون
35
بصره واقع است مشاهده شدهاند».
از ســوی دیگر ،در این زمینه که عراق فضای جنگی علیه ایــران را با برنامههای مختلف در
اذهان نیروهایش تشدید میکند ،امروز خبر رسید« :فرمانده نیروی هوایی عراق به کلیه رادارهای
مرزی واقع در مرز بین ایران و عراق دستور داده است که هرگونه پرواز هواپیماهای جنگی ایران
در منطقــه را فورا ً به فرودگاه کوت گزارش دهند تا هواپیماهای مســتقر در پایگاه کوت بتوانند
36
هواپیماهای ایرانی را وادار به فرود در نزدیکترین فرودگاه عراق بنمایند».
* در سند نام کامل دو فرد آمده است.
** در سند اسامی کامل آمده است.

طبس تا سنندج

روزشمار 1359/2/29

969

513

از فعالیتهای ضــد رژیم بعثی عراق ،معموالً ازطریق منابع مرتبط با نیروهای رســمی نظامی و
انتظامی گزارشهایی میرســد که بعضــی با قید «احتماالً صحت دارد» همراه میشــود .درواقع

اینگونه اخبار بیشــتر به جنبه تبلیغی و برخی «گزارش کار» آغشته است .در مطبوعات نیز چنین
اخباری انعکاس مییابد .البته واکنش رسمی رژیم عراق نشان میدهد اینگونه اخبار بیپایه نیست.
در یک گزارش پایگاه آبادان برای ســتاد لشکر 92زرهی اهواز  -که این ستاد هم آن را برای
مقامات باالتر ارســال کرد  -از یک زدوخورد که به تاریخ امروز ،رخ داده چنین حکایت شــده
است« :در یک درگیری بین مبارزین کرد و عوامل بعثی در شمال عراق کردها به دفتر حزب بعث
در کرکوک حمله نموده و  15تن از افراد بعثی را کشــته و ســاحهای آنها را به غنیمت گرفته و
بــدون دادن تلفات به پایگاههای خود مراجعت نمودهاند .درحالحاضر ،کردها شــدیدا ً با دولت
عراق مشــغول مبارزه میباشند و بهطوریکه شــایع است تاکنون  180نفر از نظامیان پادگانهای
37
شمال عراق به جنبش کردها پیوستهاند».
همچنین در اخبار برونمرزی ژاندارمری به دفتر ریاســتجمهوری دو گزارش آمده که هردو
مربوط به امروز است:
«x xیک واحد از پیشــمرگان حزب دمکرات کردستان عراق در منطقه بارزان به مواضع نیروهای
38
عراقی حمله و خسارت زیادی به آنها وارد ساختهاند».
« x xساعت  19:00مورخه  ،]1359/2/29[ 1980/5/19پیشمرگان حزب دمکرات عراق در استان دهوک
39
به مواضع نیروهای عراقی حمله و ضمن انهدام سنگرها عدهای از پرسنل را به قتل رساندهاند».
روزنامه اطالعات نیز در شــماره امروز خود نوشت :حزب الدعوه االسالمیه عراق در اطالعیهای
فعالیتهای خود را در ماه آوریل و مه ذکر کرد .در  22آوریل  ،)1359/2/2( 1980گروه شهید ابوعارف
موفق شدند رهبر عملیات گارد ملی استان ناصریه را به قتل برسانند .انفجار در شرکت نفت امریکایی
القرنــه ،مینگذاری لولههای گاز منطقه الجمهوریه بصره ،حمله به خانه مســئول حزب بعث منطقه
40
بنیمنصور استان بصره و مینگذاری جایگاه شرکت نفت امریکایی از اقدامات دیگر این حزب است.
امروز همچنین یک گزارش برونمرزی با قید "صحت دارد" ،توســط پایگاه آبادان داده شده
اســت که هرچند مربوط به گذشته اســت ،اما نوع خبر و ایرانیخواندن مظنونان که بیشتر آنان
نام عراقی دارند ،قابلمالحظه اســت .متن گزارش چنین اســت« :خبر رسیده گویاست در تاریخ
 ،1359/2/7ازطرف مقامات امنیتی کشــور عراق دستور دستگیری ایرانیان مشروحه زیر صادر و
بهکلیه مراکز پلیس و امنیتی دســتور داده شــده که درصورت دستگیری آنان را تحتالحفظ به
ســازمان امنیت تحویل نمایند  .1عبداالمیر جیون شغل کارمند وزارت کشور در استان میسان .2
منعم جیون شغل خیاط  .3جاسم جیون شغل پیمانکار در بخش تکریت  .4محمدکاظم صبری .5
41
سلمان احمدحقی  .6محمدعلی عبودی»
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عمده تحوالت غرب کشــور امروز به باینگان (از بخشهای پاوه) مربوط میشود .بعد از دو روز
درگیری ،در ســاعت  16:15امروز ،ســپاه پاوه در تلفنگرامی به مرکز خبر داد« :باینگان بهدست
[سپاه] پاوه افتاد .کومهله و دمکرات در اطراف پراکنده شدند و قصد حمله دارند .هلیکوپتر کبری
42
بدهید .درضمن پاسدارها میخواهند پیشروی کنند ،وگرنه محاصره خواهیم شد».
در پاســخ مرکز فرماندهی سپاه به سپاه پاوه ،این پیام ارسال شد« :به ستاد مشترک اطالع داده
شــود که به پشــتیبانی منطقه یک دســتور بدهد که هر موقع هلیکوپتر و وسایل دیگر الزم شد
مســتقیم ًا بدهند چونکه هر موقع ما از آنها امکانات خواستیم آنها میگویند باید ستاد مشترک به
*43
ما دستور بدهد .برای این موضوع ازطریق سرگرد شیرازی و برادر رحیم هماهنگی و اقدام شود».
در گزارش شــهربانی ،باینگان مقر مهاجمین خوانده شده که «پاسداران انقالب و پیشمرگان کرد
44
با هماهنگی ارتش» به پاکسازی آن اقدام کردهاند.
درباره این عملیات مســئول روابطعمومی سپاه کرمانشاه در گزارش خود ،مواردی را بدین
شــرح ذکر کرد« :بخش باینگان از حدود شش ماه پیش ،توسط عوامل بعث عراق و دمکراتها
کنترل میشــد و ضدانقالبیون با احداث پل فلزی و تدارکاتی از کشور عراق اسلحه و مهمات
دریافــت میکردند ... .بعد از حدود دو روز درگیری ،این بخش همراه روســتاهای[ ...نام پنج
روســتا ذکر شده] توسط سپاه پاسداران و پیشمرگان مســلمان کرد و یگانهای مستقر در پاوه
[ارتشی] دراختیار سپاه پاســداران قرار گرفت و از وجود ضدانقالبیون پاکسازی شد ... .آنها
 18کشــته بهجای گذاشــتند و  4نفر را هم دستگیر کردیم و بقیه فرار کردند ... .مقادیر زیادی
اســلحه ضبط کردیم و راه ارتباطی و تدارکاتی مهاجمین نیز قطع شــد ... .پیشمرگان همچنین
توانســتند مواضع پرتاب خمپاره بهسوی شهر پاوه را که مدتها شهر را در معرض خطر قرار
داده بود در هم بکوبند ...در این درگیریها یکی از پیشمرگان مسلمان کرد به نام حسین ویسی
45
شهید شد».
* در هامش سند این عبارت به چشم میخورد« :برادر رحیم و جناب سرگرد شیرازی اقدام فرمایید ».و در سطر بعد
آن آمده است« :کپی این به سرگرد شیرازی داده شده /بهرام» .یادآوری میشود پیام ساعت  9:50روز بعد که از سپاه به
ستاد مشترک ارسال شده ،نشان میدهد ،سرعت در کار موردنظر تحقق نیافته است .پیام مزبور بدین شرح میباشد« :به
قرار اطالع واصله منطقه باینگان به تصرف سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمده و افراد کومهله و دمکرات به اطراف
پراکنده شدهاند و احتمال حملههای گوناگون میرود .جهت پاکسازی اطراف و همچنین پیشروی احتیاج به هلیکوپتر
کبری میباشد[ ».سند شماره  041532مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :تلفنگرام از سپاه (مرکز فرماندهی) به سماجا3
(مرکز فرماندهی)]1359/2/30 ،
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در سنندج ،اولویت با امور عمومی شهر است ،اما جنبههای امنیتی همچنان جدی است.
گزارش خبرنگار روزنامه جمهوری اســامی از وضعیت امروز ســنندج حاکی است« :شهر
ســنندج در آرامش کامل است و هیچگونه برخورد و درگیری پیش نیامده ،منتها خسارات وارده
به شهر و بیمارستان شهدا و ادارات دولتی بیش از حد معمول میباشد .مردم در حالت عادی به
ســر میبرند و به کار روزانه مشغولاند .پاکسازی در نقاط مختلف شهر شروع شده و ادارات و
واحدهای ضربتی جهاد سازندگی ،مشغول فعالیتهای عمرانی میباشند ...،گروه جهاد سازندگی
از روز اول ورود مشغول مرمت بیمارستان شهدا شدهاند که دراینرابطه قرار شد که وسایل مورد
46
نیاز هرچه زودتر به منطقه اعزام شود».
دراینحال بازدید فعاالن سیاسی و هیئتهای مربوط به خدمات گوناگون از شهر سنندج ادامه
دارد .امروز ،به گزارش روزنامه جمهوری اســامی« ،حجتاالســام هادی غفاری همراه هیئتی
ازطرف بهداری با مســئولیت مهندس صمدیان از قسمت جهاد سازندگی و بهسازی و نیز هیئتی
ازطرف رئیسجمهور وارد ســنندج شدند و از اوضاع منطقه و خسارات وارده بر آن و وضعیت
47
مردم سنندج بازدید کردند و از وضعیت ارتش و سپاه مطلع گشتند».
از ســوی دیگر ،امور امنیتی نیز مورد توجه اســت ،درعینحال حفظ تعادل و پرهیز از افراط
و تفریط در قبال اقداماتی که علیه نظام و مســلمانان ســنندج انجام شده است ،موجب میشود
که نیروها خود دســت به کاری نزنند .برایناساس ،عملیات سپاه سنندج امروز به تهران پیام داد:
«باتوجهبه وضع فعلی ســنندج و مسئله پاکسازی نیاز مبرم و خیلی فوری به یک گروه تحقیق و
48
دادرسی میباشد برای خون شهدا سریع ًا اقدام فرمایید .امضا یاحی»
516

عالوهبــر پاوه (بخش باینگان) و ســنندج ،بانه ،ســقز و میاندوآب مــوارد قابلذکر تحوالت و
درگیریهای امروز غرب کشور هستند .دراینمیان بانه حساسترین وضعیت را دارد.
در بانه حدتوشدت مشــکالت در پیامهای ارسالی از مراکز مختلف ،واضح است و اوضاع
قبل همچنان بهصورتی تکراری ادامه دارد.
بخشــی از تلفنگرام مســئول پاسداران مستقر در سقز حاکی اســت« :وضع کلی پادگان بانه
فوقالعاده اســفناک میباشد ،کلیه پرسنل در شرایط بدی به سر میبرند و به آذوقه و مهمات نیاز
شدیدی دارند ،روحیة افراد اعم از پاسدار و نظامی صفر است .بهجهت مشکالت ذکرشده پادگان
49
درحال سقوط است».
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متن کامل پیام مســئول پاسداران بانه در ســاعت  20:20چنین است« :حمالت دشمن شدید،
مهمات و آذوقه تمام ،پادگان آســیبپذیر شده اجساد تخلیه نشــده ...و در چند روز اخیر هیچ
نوع کمکی نشــده ،روحیه افراد متزلزل شده است .شدیدا ً به کمک فوری احتیاج میباشد .جهت
50
جلوگیری از سقوط پادگان»
در گزارش نوبهای ارتش از وضع امروز بانه آمده اســت« :صبر پرسنل پادگان بانه بهسر آمده
و مرتبــ ًا فرماندهان را تهدید مینمایند و مهمات بهکلی خاتمه یافته ،ضمن ًا در ســاعت  22روز
 ،1359/2/29مهاجمین با ســاحهای سنگین ازجمله تفنگ 106و خمپارهانداز 120مم از جوانب
مختلف به پادگان حمله نموده که بهعلت نبودن مهمات هیچگونه اقدامی مقدور نبوده و تقاضای
پشتیبانی هوایی نموده و اضافه کرده اگر اقدامی صورت نگیرد ،کلیه پرسنل قتلعام خواهند شد.
51
لذا در سه نوبت پشتیبانی هوایی انجام شد».
این درحالی اســت که جنبه تهدید در شــرایط کنونی رو به افزایش است .گزارش لشکر64
ارومیه حاکی است« :تعدادی از افراد حزب دمکرات مسلح به سالحهای کالشینکف و آر.پی.جی7
52
و ضدهوایی ازطریق راههای کوهستانی بهطرف بانه حرکت نمودهاند».
در ســقز ساعت  2بامداد امروز ،پادگان ژاندارمری و گروهان مالک اشتر مستقر در سقز مورد
53
حمله مسلحانه قرار گرفت ،ولی به آن پاسخ داده شد.
بااینحال ،گزارش مسئول پاســداران مستقر در سقز از وضع امروز ،بدین شرح است« :سقز،
تعداد  23نفر پاسدار دارد ،روحیه نسبت ًا خوب است ،تنها نگرانی بهخاطر بانه است ،احتیاج مبرم
به برادران پاسدار جهت پاکسازی شهر میباشد ،هرچه سریعتر نیرو اعزام شود ،البته با امکانات
و تجهیزات کافی هرچه تأخیر شــود ،شــهر سقز بیشتر تقویت میشــود و ضدانقالب فرصت
54
بیشتری برای مینگذاری و غیره پیدا میکند».
در میاندوآب نیمهشب گذشته ،مقر سپاه و پلیسراه مورد حمله مسلحانه قرار گرفت .درگیری
55
و تیراندازی متقابل تا ساعت  4صبح ،ادامه داشت ،ولی صدمات جانی به بار نیامد.
517

درحالیکه در فضای سیاسی کشور افکارعمومی بهشدت معطوف به مسئله کردستان است ،تجمع
ســازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و نامه ارسالی مولوی عبدالعزیز از علمای اهل سنت به
امام خمینی و بنیصدر ،دو نوع از بازتابهای مربوط به کردستان از نوع انتقادی است.
ســازمان پیکار اعالم کرده بود که برای بزرگداشــت کشــتههای خود در کردستان بعدازظهر
امروز ،تجمعی در دانشــگاه تهران برگزار میکند .این مراسم ازسوی وزارت کشور غیرقانونی و
بدون مجوز اعالم شــد .شواهدی نیز در دســت بود که نیروهایی برای شرکت در این مراسم از
شهرهای کردنشین عازم تهران هستند که در روزشمار روز قبل به آن اشاره شد.
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گزارش خبرنگار کیهان حاکی اســت که در ساعت  5بعدازظهر« ،اعضا و طرفداران سازمان
پیــکار در محوطه دانشــگاه تهران اقدام به برگزاری میتینگی نمودنــد که با مخالفت گروهی که
شــعارهایی علیه گروههای چپ میدادند روبهرو شدند و مراسم چندینبار توسط این گروه قطع
شد .پس از مدتی پرتاب سنگ بهسوی شرکتکنندگان در این میتینگ آغاز شد و کار به درگیری
کشیده شد که طی آن  9نفر مجروح شدند و به بیمارستانهای امام خمینی و دکتر شریعتی منتقل
شــدند .گروه مخالف برپایی میتینگ در پایان از دانشــگاه به خیابان آمده و تعدادی از کتابهای
56
کیوسکهای کتابفروشیهای مقابل دانشگاه را پاره کرد».
در گزارش روزنامه نامه مردم ارگان حزب توده نیز آمده اســت« :گروهکهای مائوئیســتی
پیــکار ،رزمندگان و چند گروهک دیگر ،علیرغم ممنوعیت برگزاری تجمع ازســوی وزارت
کشــور ،در جلوی دانشکده حقوق دانشــگاه تهران اجتماع کردند .سخنرانان این گروهکها با
یک سری سخنرانی علیه جمهوری اسالمی ایران به تحریک اجتماعکنندگان پرداختند .درنتیجه
عدهای بهنام حزباهلل با گروهکهای مائوئیســتی به نزاع پرداختند و هر دو طرف با ســنگ و
شــاق و زنجیر بهجان هــم افتادند که در نتیجه این درگیری چنــد نفر مجروح برجای ماند.
با پراکندهشــدن گروهکهای مائوئیســتی ،بهاصطالح حزباللهیها به تعقیب آنها پرداختند و
بهمحض رســیدن به دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران عناصر شناختهشده ضدانقالبی با
شعار "حزب فقط حزباهلل" (که در بین آنها به روال همیشگی چهره چند نفر از مائوئیستها،
که برای رفقای ما شناختهشــده است دیده میشــد) به دبیرخانه حمله کردند .آنها به پارهکردن
پوســترهای حزبی و شکســتن تابلوی اعالنات ،دریدن پردهای از تصویر رفیق شــهید خسرو
روزبه که بهمناسبت بزرگداشت روزبه بر سردر دبیرخانه کمیته مرکزی آویخته بود ،پرداختند.
در این موقع گروهی از پاســداران رسیدند ،ولی این گروه گســتاخی را بهجایی رساندند که
بدون توجه به حضور پاســداران مسلح که برای پراکندهساختن عناصر شناختهشده ضدانقالبی
در جلــوی دبیرخانــه کمیته مرکزی حزب تــوده ایران اجتماع کرده بودند ،بــه تخریب ادامه
دادند .پاســداران فقط ســعی بر جلوگیری از ورود آنها به دبیرخانه را داشتند .مهاجمان پس از
ناسزاگویی به حزب توده ایران متفرق شدند.
ما ضمن تشــکر از پاسداران که مانع ورود مهاجمان به دبیرخانه شدند ،متعجب و متأسفیم که
چگونه پاسداران ،مانع عملیات خرابکارانه و تحریکآمیز مهاجمان در جلوی دبیرخانه نشدند .ما
از مقامات مسئول میخواهیم که با قاطعیت بیشتر جلوی اینگونه تهاجمات ...را که فقط به سود
57
ضدانقالب [است] بگیرند».
دراینحال ،کیهان نامه مولوی عبدالعزیز رهبر مذهبی اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان
به امام خمینی و بنیصدر را منتشــر کرد« :من اطمینان دارم که هر آتش فتنه و نفاق و برادرکشی
که در ایران اتفاق میافتد قلب شما را عمیق ًا متأثر میکند .هماکنون در کردستان برادرکشی جریان
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دارد .اگرچه ممکن است این جنگ را ضدانقالب و دشمنان اسالم به ما تحمیل کرده باشند ،ولی
نتیجه آن که برادرکشــی مســلمانان ،دهاء محترمه و هتک اعراض مسلمین است بهنفع اسالم و
مملکت نمیباشــد .مخصوص ًا در زمان حاضر که در محاصره امپریالیســتها و دشمنان خارجی
هســتیم باید همه با یکدیگر متحد بوده و متفق ًا علیه بیگانگان مبارزه نماییم .مسلمین چه شیعه و
چه سنی و چه فارس یا کرد و بلوچ و غیره باید در یک سنگر برای دفاع از اسالم پیکار کنند .من
از آ ن حضرت درخواســت مینمایم تا دستور فرمایید به هر وسیله که ممکن است راهحلی پیدا
شود تا این برادرکشی که برای آینده ایران بدفرجام خواهد بود ،پایان یابد ... .اعتالی اسالم و دفع
58
فتنه آتشافروزان را از خدای بزرگ خواهانم .مولوی عبدالعزیز مالزاده  -تهران»
518

درحالیکه شــرایط کنونی ،راهحلنظامی را برای بحران کردســتان الزامی کرده است ،در سطح
باالی مســئولیت این امر ،ابعاد دیگر قضیه نیز مورد توجه اســت .یادداشت دکتر جمشید حقگو
اســتاندار آذربایجانغربی که با عنوان "انحصارطلبی و تنگنظری ما را از واقعیتهای کردستان
دور نگه داشته است" امروز در روزنامه کیهان منتشر شد ،نمودی از این امر است.
در این یادداشــت حقگو راهحل مســئله کردســتان را «برخورد واقعبینانه از دیدگاه سیاسی،
جامعهشناسی ،روانشناسی و تاریخی با مسئله» دانسته و از افراد غیرمسئولی که بحران کردستان را
جنگ کرد و مسلمان قلمداد کردهاند به انتقاد پرداخته است .در این تحلیل آمده است« :ناراحتی و
عدم رضایت در کردستان سابقه طوالنی دارد که از زمان دیکتاتوری رضاخان و ادامه وحشتبار
آن در زمان محمدرضا به اوج خود میرســد که در طول این مدت آنچه مسلم است[ ،این است
که] هیچوقت آنطور که بایدوشاید این مردم را بهحساب نیاوردند و در یک وضع عقبماندگی
در فقر و اســتیصال نگه داشتند
و درنتیجــه ایجــاد عقدههای
انباشتهشــدهای نمود که هرگز
سعی در گشودهشدن آنها نگردید
و از طرف دیگر بیسوادی و فقر
فرهنگی و بهخصوص ناآگاهی
اسالمی همه دست بهدست هم
داده و زمینه را برای شــوراندن
ایــن مــردم علیــه حکومــت
از راست به چپ هاشم صباغیان عضو هیئت ویژه بررسی مسائل کردستان جمهوری اســامی ایجاد کرد و
(موسوم به حسن نیت) و جمشید حقگو استاندار آذربایجانغربی
حس بیگانگی و روح ملیگرایی

طبس تا سنندج

روزشمار 1359/2/29

975

افراطی و طرح مســئله خودمختاری بهطور افراطآمیز هم از همین نقطه نشئت میگیرد .برخورد
واقعگرایانه با این مشکل ایجاب میکند که مسئله را از هم بشکافیم .یک طرف قضیه توده مردم
کرد و بهطور کلی اهل تسنن است که تا حال بین آنها و تودههای مردم ایران شکافی ایجاد شده
که بهنظر من علتالعلل ناراحتیها همین جاســت و تا وقتی این شــکاف پر نشــود و جداییها
بین مردم از بین نرود مســئله حل نخواهد شد .طرف دوم قضیه عده قلیلی هستند با نیت سوء و
احیان ًا وابســته به ماوراء مرزها که از این شــکاف و وجود محیط مساعد اختالف و جدایی مردم
سوءاســتفاده کرده و با طرح مسائل ذهنی باعث انحراف افکارعمومی و درنتیجه ایجاد اغتشاش
و ناامنی و مســائل فاجعهآمیزی که اینک مبتال به آن هستیم میشوند .آنچه مسلم است دررابطهبا
این عده قلیل باید با قاطعیت عمل کرد و حساب اینها را از توده مردم مستضعف جدا نمود .توده
مردم کرد ملتی اســت اصیل و دارای سنن و تاریخ و زبان و مذهب خاص خود که نادیدهگرفتن
این واقعیت باعث عمیقترشدن شکاف و ایجاد زمینه بیشتر برای فعالیتهای ضدانقالب است».
وی در ادامه ،شناخت مردم کرد و مشکالت آنها و نیز شرایط زیستی و تاریخچه زندگیشان را
اساسیترین قدم برای حل شکاف موجود بین شیعه و سنی خوانده و افزوده است« :ما باید تسنن
را درعمل به رســمیت بشناسیم و باید متوجه باشــیم که تقریب ًا سراسر مرزهای ما را اهل تسنن
تشــکیل میدهند ... .ما که تابع کتاب خدا و سنت رسول و ائمهاطهار هستیم بیاییم بررسی کنیم
که پیامبر در بدو تشکیل جامعه اسالمی در مدینه در رویارویی با این نوع مشکالت چه روشی را
اتخاذ نمود و "لقد کان لکم فی رسولاهلل اسوۀ حسنه" باید بگویم هدف ما از حکومت حفظ قدرت
نیست بلکه ادامه راه و حرکت انقالب و نهضت اسالمی است».
وی در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است« :ما در آذربایجان به هر ترتیبی که شده
احترام و اعتقاد مردم را نسبت به دولت و ارکان رسمی و مقامات مسئول محلی جلب کردهایم
تا برای حل مســائل خود به دولت امیدوار باشــند ،ولی امروز میبینید ،متأثر از اوضاعواحوال
ســنندج یک رشــته کارهای غیرمسئوالنه از قبیل سختگیری در ارســال مواد حیاتی ،آرامش
نســبی شــهرها را به خطر میاندازد و مردم عادی را به عصیان وامــیدارد ... .اخیرا ً به دنبال
درگیری در ســقز ،مردم آن اکناف و اطراف به بوکان پناهنده شدند و دراثر ازدحام جمعیت از
یکســو و بستهبودن راهها از سوی دیگر ،مردم ازلحاظ کمبود آذوقه و فقدان بیمارستان مجهز
و نبــودن آب گرم و خوابیدن آمبوالنسها بهخاطر نبودن ســوخت و تعطیل نانواییها و نبودن
مواد کافی دارویی در مضیقه قرار گرفته بودند .نمایندهای ازطرف استانداری به این شهر اعزام
شــد ،گســیل این نماینده آن چنان شوقوشعفی در مردم ایجاد کرده بود که روح خوشبینی و
اعتماد به دولت را دگرباره در آنها زنده کرد .باید به این مسئله دقیق ًا توجه شود .چرا وقتی در
سقز جنگ و درگیری است مث ً
ال پیرانشهر در مضیقه قرار میگیرد یا چرا سردشت که بهصورت
جزیره آرام در میان تالطم طوفانهای کردســتان قرار گرفته اســت ،توسط افراد غیرمسئول در
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فشــار و کمبود ارزاق عمومی بیفتــد که ضدانقالب هوس بههمزدن آرامــش آن را نماید... .
مســئله دیگر در کردســتان مرزهای باز کشور اســت بهخصوص درمورد مرز عراق باید فکر
اساســی نمود .البته الزم به یادآوری است که تهدیدات ماورای مرزها تابعی است از تحریکات
داخلی؛ بنابراین تهدید خارجی وقتی کاری اســت که ما در داخل هنوز نتوانسته باشیم به وضع
کلی خود انســجام بخشــیم و هنوز تعدد مراکز تصمیمگیری و تشــتت قوا و خودکامگیهای
غیرمسئوالنه ادامه داشته باشد .درمورد مرز ترکیه باید دقت کنیم که دچار سرنوشت مرز عراق
نگردد و اجازه داده نشــود که رابطه ایران و ترکیه که خودمان در منطقه برای توسعه آن بسیار
کوشــیدهایم به همبخورد ،ولی متأســفانه علیرغم این ضرورت کســانی هستند که به انحای
مختلف میخواهند در این روابط خللی ایجاد کنند».
وی در پایان برای خروج از بحران کردســتان پیشنهاد داده است« :خالصه نظرات من همان است
که چند ماه پیش بعد از جریاناتی که در کردستان پیش آمد ب ه عرض امام و دولت رساندم و آن اینکه
بیاییم برای پرشدن آن شکافی که در اول این سخن بدان اشارت رفت ،عموم مردم را برای بهراهانداختن
یک کاروان صلح و دوستی بسیج کنیم .دراینرابطه من از تمام مردم و علما و روحانیون میخواهم که
دستهدسته به شهرهای کردنشین سفر کنند و در مقابل مردم و رهبران مذهبی این نواحی را به مراکز
تجاری و مذهبی مملکت دعوت نمایند .بدینوســیله مذاکره و مصالحه مابین توده مردم انجام گیرد
که شــکاف فیمابین از میان برود و دولت و مؤسســات وابسته با تمام امکانات و ارتش با تجهیزات
مهندسی و نیروی سازنده خود برای عمران شهرها و روستاها بشتابند و دولت اسالمی هرچه زودتر
نقش ارشادی و امامت خود را در مناطق یادشده ایفا کند .بدین معنی که اسالم در این مناطق به معنی
ال و اقدام ًا به مردم عرضه شود و مساجد و منابر دگرباره بعد از یکسال که عم ً
واقعی کلمه عم ً
ال تعطیل
بود ،دائر گردد و علما و فضالی اسالمی چه تشیع و چه تسنن نقش خالق و رسالت پیامبرگونه خود
را ایفا نمایند .خساراتی که به هر نحو به این مردم وارد شده تا آنجا که ممکن است ترمیم گردد .کینهها
59
و عداوتها و اختالفات نژادی و زبانی که همه ریشه طاغوتی دارند از بین برود».
519

حساسیت عامه در قبال تحرکات ضدنظام و هوشیاری عمومی در قبال بمبگذاری و اطالعرسانی
بهموقع موارد مشکوک ،عامل مهم خنثیشدن اینگونه اقدامات و جلوگیری از ضربهزدن به نظام
جدید در موارد متعددی است.
امروز ،یک بمب قوی که در داخل جوی مقابل بانک ملی شعبه شرکت مخابرات واقع در خیابان
دکتر شــریعتی کار گذاشته شده بود ،با هوشیاری مردم کشف و خنثی گردید .به گزارش کیهان ،این
بمب که قدرت عمل بسیار وسیعی داشت در ساعت  9:30صبح ،توجه چند تن از رهگذران را به خود
جلب کرد .آنها بالفاصله جریان را به مأموران کالنتری  4تهران اطالع دادند و مأموران پس از حضور
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در محل و احراز اینکه این بمب قوی است بهوسیله اکیپ خنثیکننده ،بمب را خنثی کردند.
عالوهبر تهران ،در دیگر شهرها هم وضع مشابهی وجود دارد .به گزارش خبرنگار بامداد از قم،
پنجشنبه شب گذشته ( ،)1359/2/25بهدنبال گزارش تلفنی رئیس شرکت نفت قم به کالنتری این
شهر مبنیبر مشاهده جعبه مشکوکی در محوطه جایگاه پمپبنزین واقع در خیابان امام ،مأموران
کالنتری در محل حاضر و با همکاری رئیس شــهربانی و رئیس پلیس و مأموران ،بمب را که در
داخل جعبهای جاســازی شده بود کشف و خنثی کردند .این پمپبنزین جنب انبار شرکت ملی
61
نفت قم قرار گرفته است.
اخیرا ً شــهربانی جمهوری اســامی ایران اعالم کرد :در یک ماه گذشــته ،حدود  50بمب که
ازســوی عوامل امپریالیســم جهانی به ســرکردگی امریکا در مناطق مختلف تهران کار گذاشته
شده بود بههمت مأموران متخصص شــهربانی جمهوری اسالمی ایران خنثی و از بروز حوادث
62
جانخراش جلوگیری شد.
60
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تالشهای آشــکار و پنهان ســازمان مجاهدین خلق در نزدیکشــدن به بنیصدر و قرارگرفتن
بهعنوان مدافع جریان وی در جناحبندی کنونی حاکمیت ،همچنان بروز مییابد.
*
امروز ،روزنامه انقالب اسالمی ارگان جریان بنیصدر ،نامهای از سازمان را درج کرد.
روزنامه انقالب اســامی دیروز هم پیام دیگری را از همین ســازمان درج کرد .این روزنامه
نوشت« :مجاهدین خلق ایران با انتشار اطالعیهای اعالم کرده است که تنها مسئولیت دفاتری که
مورد تأیید ســازمان میباشد میپذیرد .در قســمتی از این اطالعیه آمده است برای جلوگیری از
ادامه کار توطئهگران علیه نیروهای انقالبــی و منجمله مجاهدین خلق باتوجهبه قوانین موجود
هرچه ســریعتر به اعالم جرمها و شکایتهای مجاهدین خلق در این زمینهها رسیدگی نموده و
نتایج را به اطالع مردم برســانند .همچنین باید متذکر شویم که مسئولین دفاتر رسمی مجاهدین
خلق نیز در هر کجا که باشند موظفاند تا در اسرع وقت و همراه با ارائه اسناد و مدارک در هر
مورد الزم به عموم مردم و نیز به مســئولین و مأمورین رسمی توضیح داده و حتی تا آنجا که در
توانشــان باشد همچنان که تا امروز نشــان دادهاند با تمام قوا درصورت وجود یک توطئه واقعی
63
ضدمردمی مأمورین را درجهت کشف عوامل توطئه یاری دهند».
شماره امروز یک نشریه کمونیســتی نیز به این مسئله (نزدیکی تدریجی بنیصدر و سازمان)
* این نامه ،قب ً
ال در نشریه مجاهد چاپ شده است و در این کتاب نیز در روزشمار  1359/2/27آورده شد .البته متن
مجاهد کاملتر است و در متن چاپشده در روزنامه انقالب اسالمی ،برای گرفتن تندیهای آن تغییرهایی داده شده و
بخشهایی حذف شده است.
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پرداخته است .نشریه حقیقت ارگان اتحادیه کمونیستهای ایران در شماره امروز خود تحتعنوان
"کشــمکش و وحدت در هیئت حاکمه" با اشــاره به موانع انتخاب نخســتوزیر آورده است:
بنیصدر که از یکســو بهطور ســرکوبگرانه درپی ایجاد نظم و امنیت کذایی یا به عبارت بهتر
سرکوب نیروهای کمونیستی و مبارزات تودهای مردم است ،از سوی دیگر در مبارزه و کشمکش
با حزب جمهوری بر ســر غلبه بر قدرت اســت و میخواهد نیروهــای دیگر را نیز زیر چتر و
برنامههای خود درآورد و به این دلیل سعی دارد تا از تضاد واقعی که بین سازمان مجاهدین خلق
و حزب جمهوری موجود اســت به نفع دعوای خود با حزب جمهوری اســامی سود جوید و
قصد دارد تا تضاد مجاهدین و حزب جمهوریاسالمی را بر تضاد خود با حزب منطبق کند .وی
64
میخواهد مجاهدین را بر روی سیاست خود بکشاند و خطر در اینجاست.
521

امام خمینی در محل جدید استقرار خود و از تریبون حسینیه جماران امروز ،دو بار در پاسخ به مراجعان
مشتاق به ایراد سخنرانی پرداختند .دسته اول فرماندهان کمیتههای انقالب در تهران و شهرستانها بودند
که ضمن برنامه گردهمایی اخیرشان امروز ،به مالقات عمومی امام در حسینیه جماران آمدند و دسته
دوم اهالی محل جدید امام یعنی مردم جماران و نیز دیگر مردم شمیرانات بودند.
امام خمینی در جمع فرماندهان کمیتهها به مســئله خودجوشــی سپاه و کمیته از دل انقالب و
ســپس به ذکر هشدارهایی برای تداوم ســامت آنان پرداخته و گفتند« :از ویژگیهایى که انقالب
اسالمى ایران داشت به مجرد اینکه پیروز شد تمام افرادى که در اطراف این کشور ،جوانانى که در
اطراف این کشــور بودند ،چه قشر روحانى و چه دانشگاهى و چه سایر قشرها براى خودشان یک
احساس وظیفه کردند ،بدون اینکه یک سازمان مرکزى در اول باشد .هر گروهى در هرجا که بودند
بهطور خودرو از متن ملت کأن ّه جوشیدند و سازمانهایى را ایجاد کردند ،مثل کمیتهها که آقایان از
اجزا و سرپرســتان آن هستند ،مثل سپاه پاسداران .اینطور نبود که از اول سپاه پاسداران یا کمیتهها
را یک مرکزى باشــد که آن مرکز همه را دعوت کرده باشــد و التیام داده باشد ،بلکه احساس یک
وظیفه انسانى  -اسالمى بود که همه براى اسالم و براى کشور اسالمى خدمتگزار باشند .این یکى
65
از ویژگیهایى است که براى این نهضت و براى این انقالب بود و از ویژگیهاى اسالم است».
ایشــان در قسمتی دیگر هشــدار دادند« :امروز ،همه ما ،همه شــما ،همه ملت ،همه قشرها و
خصوص ًا قشرهایى که در خدمت انقالب هستند و مشغول فعالیت هستند ،مسئولیت بزرگ دارند،
مسئولیت حفظ انقالب اسالمى و حفظ آبروى اسالم و آبروى انقالب اسالمى .اگر خداىنخواسته
در قشر روحانى ،چه آنهایى که در کمیتهها هستند و چه آنهایى که در مدارس هستند و چه آنهایى
که در شهرستانها هستند ،اگر خداىنخواسته یک کار اشتباهى واقع بشود ،اینطور نیست که بگویند
فالن فرد این کار را کرده است ،به جامعه روحانیت نسبت مىدهند ،مىگویند آخوندها اینطورند.
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آنهایى که غرض دارند ،آنهایى که مىخواهند روحانیت را بشــکنند و اصل هدفشان اسالم است و
مىخواهند اســام را بشکنند و چون اینها را قشرى مىدانند که خدمتگزار اسالماند و اینها نگهدار
اسالماند ،ب ه اینها حمله مىکنند .اگر یک بهانهاى روحانیت دست اینها بدهد ،اسباب این مىشود که
یک مطلب کوچک را بزرگ بکنند ،آن هم اگر از یک نفر صادر شده باشد ،به مطلق روحانیون نسبت
بدهند .اگر در این کمیتههاى شما خداىنخواسته ،یک امرى واقع بشود که برخالف موازین اسالمى
است ،مىگویند که آخوندها کمیتهها را گرفتهاند و مشغول کارهاى مث ً
ال خالف هستند ،نمىگویند
66
که فالن آدم اینطورى است ،مىگویند روحانیت اینطورى است».
رهبر انقالب در مالقات مردم جماران و شــمیران با ایشان ،درخصوص رسالت جهانی انقالب
اسالمی و شروط تحقق آن خاطرنشان کردند« :ما در بین راه هستیم و باید راه طوالنى را طى کنیم و
آن راه طوالنى این است که بیرق اسالم را در همه قطبهاى زمین به اهتزاز درآوریم .من امیدوارم
که موفق شــویم و با همت و اتکال به خداى تبارکوتعالى ،این راه طوالنى را بهآسانى طى کنیم و
مهم این است که از آمال شــخصى ،گرفتاریهاى شخصى ،خواستهاى شخصى دست برداریم.
به خواستهاى اســام و به خواســتهاى بلندپایه قرآن کریم ،دنبال خواستهاى بزرگ خداى
تبارکوتعالى باشیم ،و اطاعت اوامر خداى تبارکوتعالى را بکنیم که ما را دعوت به اتحاد ،دعوت به
67
اجتماع فرموده است و دعوت به اخالص و دعوت به فعالیت براى پیشبرد اسالم فرموده است».
در ادامه ،امام خمینی به یکی از موضوعات امنیتی داخلی وقت یعنی انفجار در اماکن عمومی اشاره
کردند« :باید همه شــماها متوجه باشید که این اشخاصى که مفسده مىکنند ،انفجار ایجاد مىکنند در
بازار مســلمین ،انفجار ایجاد مىکنند ،در لولههاى نفت که مال مستمندان است انفجار ایجاد مىکنند
در جاهایى که گروههاى زیادى از مســلمانها هستند ،اینها در اصل مفسدفىاالرض هستند و باید با
تمام قدرت آنها را سرکوب کرد و دادگاهها در هرجا باشد اینطور اشخاص را باید محکوم به مرگ
کنند .اینها حیاتشــان جز زحمت براى جامعه و جز تفرقهاندازى و جز خوردن مال مردم و ایران را
68
بهاغتشاشکشیدن براى اینکه باز ابرقدرتها تسلط به ما پیدا کنند ،هیچ کار دیگر ندارند».
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مرکز فرماندهی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی مرکز،
.1359/2/29
 .50سند شماره  041439مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
بانه به مرکز فرماندهی سپاه مرکز.1359/2/29 ،
 .51ســند شــماره  98130مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
گزارش نوبهای اطالعاتــی معاونت عملیات و اطالعات
نزاجا ،شماره  ،37از  1359/2/29تا  ،1359/2/30ص.1
 .52همان ،ص.2
 .53ســند شماره  34006مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
ژاجا (رکن - 3مرکز فرماندهی) به دفتر ریاستجمهوری،
.1359/2/29
 .54سند شــماره  041439مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
پیشین.
 .55روزنامه کیهان ،1359/2/30 ،ص.3
 .56همان ،ص.2
 .57روزنامه نامه مردم ،1359/2/30 ،ص.7
 .58روزنامه کیهان ،1359/2/29 ،ص.2
 .59همان ،ص.10
 .60روزنامه کیهان ،1359/2/30 ،ص.11
 .61روزنامه بامداد ،1359/2/27 ،ص.2
 .62روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/28 ،ص.2
 .63روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/28 ،ص.3
 .64اتحادیه کمونیستهای ایران ،نشریه حقیقت ،شماره ،70
 ،1359/2/29ص.1
 .65مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی(ره) ،صحیفه امام
(مجموعه آثار امام خمینی(ره)) ،جلد ،12تهران :مؤسســه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ پنجم  ،1389ص.307
 .66همان ،صص  309و .310
 .67همان ،ص.313
 .68همان ،ص.315

