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امروز ،مهمترین مسئله مربوط به روابط ایران و امریکا ،بازتاب تصمیم انگلستان در امر تحریم ایران
در ســطح رسانههای جهان است .نظر به اینکه انگلســتان جدیترین متحد امریکا در اروپا و دولت
محافظهکار تاچر نیز از این نظر مطمئنترین دولتهای کنونی است ،برخورد مماشاتآمیز این دولت با
مسئله تحریم ایران که برخالف تصمیم اولیه دولت تاچر صورت گرفت ،بازتاب وسیعی داشته است.
در انگلســتان ،مطبوعات این اقدام را بهشدت تأیید کردند .روزنامههای دیلی تلگراف ،تایمز،
1
گاردین و دیلی میرور ،هرکدام بهنحوی از موضعی تأییدآمیز به بررسی این مسئله پرداختند.
در خارج از انگلســتان ،رادیو اســرائیل اعالم کرد« :مقامات واشــنگتن از تصمیم بریتانیا که
مجازاتهای اقتصادی را علیه ایران از تاریخ ماه نوامبر گذشته ،اجرا نخواهد کرد بسیار خشمگین
شــدهاند ».این رادیو افزود« :پس از اینکه بریتانیا تصمیم گرفت قراردادهای اقتصادی امضاشده با
2
ایران را لغو نسازد ،ژاپن نیز تصمیم گرفت مجازاتهای اقتصادی را علیه ایران باطل گذارد».
روزنامه پراودا (ارگان دولت شوروی) نیز در شماره امروز خود نوشت :محدودبودن اقداماتی
که ازسوی  9کشور اعالم شده است ،نشاندهنده تفاوتهای شدید بین روشهای ایاالت متحده
و متحدان اروپای غربیاش در قبال مسئله ایران میباشد.
واشــنگتن با قطع روابط تجاری و اقتصادی خود با تهران آشکارا تالش میکند که ایران را به
زانو درآورد درحالیکه کشــورهای بازار مشترک ،روابط اقتصادی بسیار گسترده خود با ایران را
3
حفظ میکنند و در مقابل بهویژه نفت دریافت میکنند که سخت به آن احتیاج دارند.
از سوی دیگر ،دکتر غالمعلی افروز کاردار ایران در لندن ،بدون اعتنا به اینگونه مماشات انگلیس ،با
اصل موضوع تحریم برخورد کرد .وی در مصاحبهای در پاسخ به این سؤال که تحریم اقتصادی انگلیس
چه تأثیری در ایران خواهد داشت گفت :اوالً ،این کار دولت انگلیس برای تنبیه ایران نیست ،بلکه بهدلیل
رضایتمندی امریکای جهانخوار صورت میگیرد ،دولت انگلیس اگر واقع ًا کشوری مستقل و آزادیخواه
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اســت و نمیخواهد شریک جرم امریکا باشد بهجای تشکیل اجالسی از سران و وزرای امور خارجه
کشورهای عضو بازار مشترک برای بحث درباره چگونگی اعمال فشار اقتصادی علیه ایران ،بهتر است
4
در جلسات و مذاکرات خود جهت بازگرداندن شاه مخلوع بهعنوان یک جنایتکار اقدام کند.
اما دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشــور و عضو شورای انقالب نیز درباره تحریم اقتصادی بازار
مشترک اروپا علیه ایران و اینکه آیا انعطاف بازار مشترک ناشیاز حسننیت آنها بوده یا چیز دیگر ،گفت:
5
«خواستهاند تا حداقل نشان بدهند که صددرصد هم نوکر امریکا نیستند 50 ،درصد نوکر هستند».
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با فرارســیدن دویستمین روز ماجرای تسخیر النه جاسوسی امریکا ،هنوز این قضیه تازه مانده و
در مباحث حول آن دیدگاههای مختلفی ابراز میشــود .در ادامه دیدگاه دو صاحبنظر داخلی و
خارجی دراینباره آمده است:
دکتر منصور فرهنگ که درحالحاضر ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل است و چند
روزی است که برای شرکت در گردهمایی بینالمللی رسیدگی به تجاوز نظامی امریکا ،در تهران
بهسر میبرد ،در گفتوگو با خبرنگار سیاسی کیهان ،درباره اصل عمل گروگانگرفتن امریکاییان
در ایران گفت« :مســئله گروگانها از دیدگاه قانونی و معنوی قابلدفاع نیســت ،اما بهعنوان یک
واقعیت سیاســی که از خشم حقانی مردم سرچشمه میگیرد کام ً
ال قابلفهم است .یعنی امریکایی
که سالها ما را استثمار کرده باید درک کند که این خشم مردم است که سبب میشود تا دست به
چنین عملی بزنند .هرچند که این عمل ازنظر قانونی قابلدفاع نباشد ،اما عکسالعمل طبیعی ملتی
اســت نســبت به ظلم ،اما ببینیم چگونه میتوانیم مسئله را که بههرحال پیش آمده در چارچوب
هدفهای معنوی و سیاســی و اقتصادی خود حل کنیم .نظری که دکتر یزدی دراینمورد داده و
بارها نیز تکرار کرده اســت نظر درستی اســت و ما باید امریکا را محاکمه کنیم نه گروگانها را.
چون گروگانها نماینده امریکا نیســتند و بجز درمورد چهار یا پنج نفر آنها که اسنادی در دست
اســت ،بقیه کارمندان دونپایه و عدهای مأمورین حفاظتی میباشــند که از طبقات محروم امریکا
هستند .بنابراین ما نمیتوانیم آنها را بهعنوان افراد نمایندگان امپریالیسم بدانیم».
فرهنگ در پاسخ به این سؤال که آیا دولت ایران تاکنون شکایتی درمورد حمله نظامی امریکا
به ایران که مغایر با تمام قوانین بینالمللی اســت ،تســلیم سازمان ملل کرده است یا خیر ،گفت:
از آنجا که دررابطهبا مســئله گروگانها مشروعیت شــورای امنیت را رد کرده بودیم ،شکایت به
شــورای امنیت درخصوص تجاوز نظامی امریکا به ایران باید با تغییر موضع ایران درباره مسئله
گروگانها توأم باشــد ،از آنجا که دولت ایران چنین تغییر موضعی را مصلحت ندید ،لذا ما فقط
به ارســال نامه اعتراض به دبیرکل سازمان ملل اکتفا کردیم که وی نیز جواب نامه اعتراض ما را
داد .البته این مکاتبه با شکایت رسمی تفاوت فاحش دارد.
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وی همچنین درمورد مســئله شــرکت اروپا در تحریم خاطرنشان کرد« :امریکا دشمن انقالب
ما اســت و دلیل دشمنی امریکا هم روشن اســت .ما در اینجا با استفاده از ایدئولوژی اسالمی و
ارزشهای ملی و بومی خودمان زمینه امیدوارکنندهای برای رشد سیاسی و اقتصادی یافتهایم .البته
هنوز در آغاز راهیم و مســلم ًا مشکالتی در پیش داریم ،ولی باید توجه داشت که ما اولین کشور
خاورمیانه هســتیم که به معنی واقعی کلمه انقالب کردهایم و میخواهیم مملکتی داشته باشیم که
آزادانه تصمیمات سیاســی و اقتصادی بگیرد و امکان بهوجودآمدن یک جامعه برخوردار از آزادی
و عدالت را میسر سازد .این تبلیغات اسالمی نیست که امپریالیسم را به وحشت انداخته ،پاکستان
و عربســتان هم تبلیغات اســامی میکنند .بلکه این مردمیبودن و ضدامپریالیستبودن انقالب
اســامی ما است که امریکا را میترســاند .یعنی ما میخواهیم تصمیمات خود را بر مبنای منافع
خودمان بگیریم و امریکا نمیخواهد چنین بدعتی گذاشته شود و از هیچ تزویر و دسیسهای برای
شکستدادن کوشش فخرآور ما فروگذار نیست .امریکا از راههای مختلف برای تضعیف انقالب
اسالمی ایران استفاده کرده است منتها گروگانگیری بهانه فریبندهای به دست دستگاههای تبلیغاتی
امپریالیسم داده که افکارعمومی مردم امریکا و حتی اروپا را علیه ما بسیج کنند ....اروپاییها در این
تحریم نمیخواهند شــرکت کنند ،چون برخالف منافع آنهاست ...اما از آنجا که مسئله گروگانها
برای مردم اروپا چه ازنظر قانونی و چه ازنظر انسانی غیرقابلقبول است ،لذا امریکا توانسته است
که با تبلیغات وســیع و حسابگرانه افکارعمومی اروپا را علیه ایران تجهیز کند ....بدین دلیل است
6
که کشورهای اروپایی علیرغم منافع خودشان تا حدی ناچار به انجام این کار شدهاند».
از ســوی دیگر ،امروز در فیگارو (چاپ فرانسه) از آنی کرگل با نگاهی متمایل به چپ تحلیلی
درج شــد که تا حدودی با آنچه در خبر پیش آمده متفاوت اســت ،این تحلیل بدین شرح است:
«همچنانکه از ابتدای امر حدس زده میشــد ،گروگانگیری این امکان را میدهد که مسیر انقالب
ایران را که از  18ماه پیش ترســیم شده اســت درجهت صحیح خود هدایت کرد .این مسیر با دو
روش به جهت صحیح خود هدایت میشــود .از یک طرف لیبرالهــای طرفدار بازرگان حذف
میشوند و بدین ترتیب وحدت لیبرالها با مذهبیون که مشخصه مرحله اول انقالب بود ،جای خود
را به وحدت مارکسیســتها با مذهبیون که مشخصه مرحله نوین انقالب است ،میدهد .از طرف
دیگر ،حادثه گروگانگیری ترتیب و اولویت ارزشهای بنیادی را که جنبش انقالبی به ارمغان آورده
بود دگرگون میکند ،بدین معنا که شــعار مذهبی "اهللاکبر" تحتالشعاع شعار استراتژی "مرگ بر
امپریالیســم امریکا" قرار میگیرد ....کسانی که عمل گروگانگیری را طرحریزی کرده بودند بدون
شــک خود پیشبینی نکرده بودند که این عمل ممکن است وسیلهای چنین مؤثر از کار درآید .آنها
بهزعم خود این شایستگی را داشتند که قدرت و کارایی این عمل را درک کرده و درحالیکه با عالقه
مفرط به ادامه آن مبادرت میکردند نتایجی را از آن به دست آورند ....عمل گروگانگیری لیبرالهای
ایرانی را در داخل و امریکا را در خارج مهار کرد .امریکا دم به تلهای داد که تمام متخصصین شانتاژ
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آن را آرزو میکردند .امریکا نتوانســت این راز را مخفی نگــه دارد که آزادی اتباعش از همه چیز
مهمتر اســت .این ادعا با خصلت اینگونه اعمال مطابقت دارد ،ولی به امریکا کمک چندانی نکرد
که آبرومندانه از این دام خالص شــود .باتوجهبه این امر که همین امریکا طبق سنت دیگری هرگز
7
حاضر نخواهد شد تاوان این گروگانگیری را (تحویلدادن شاه) بپردازد».
536

تحرکات امروز عراق بجز یک مورد تقویت پاسگاهی عمدت ًا به تالش عوامل داخلی آن در غرب
کشور مربوط است.
مشاهدات مأموران هنگ ژاندارمری ایالم حاکیاز استقرار  2دستگاه جیپ و یک دستگاه خودروی
گاز در مقابل پاسگاه چیالت ایران و تعداد  7دستگاه نفربر زرهی ،یک دستگاه بلدوزر زردرنگ با
8
دستگاههای سنگشکن 4 ،دستگاه چادر نظامی و  2دستگاه توپ در پاسگاه چیالت عراق میباشد.
انفجار یک لوله نفت در بین راه نفتشــهر و قصرشیرین 9ازجمله اقدامات امروز عوامل عراق
است .ابتدا در ساعت  ،20در پنجکیلومتری پاسگاه چغاحمام (گروهان خانلیلی) ،صدای انفجاری
به گوش رســید که بنابر اعالم ژاندارمری« ،اقدامات احتیاطی به گروهان ژاندارمری خانلیلی ابالغ
و به مسئولین شرکت نفت جهت اطفاءحریق اعالم گردید 10».سپس در ساعت  ،23مطابق گزارش
شهربانی نفتشــهر «خطوط لوله نفتشــهر به پاطاق در  25کیلومتری حوالی پاسگاه ژاندارمری
11
چغاحمام بهوسیله عناصر مخرب منفجر و باعث آتشسوزی و قطع ارسال نفت به پاطاق گردید».
تهاجم دیگر در محدوده گروهان ژاندارمری موســیان و پاســگاه چیالت صورت گرفت .در
ســاعت  00:30دقیقه تا ساعت  3:30بامداد امروز ،یک یونیت نفتی هدف حمله قرار گرفت .در
این هجوم کمپ کارگران شــرکت نفت آســیب دید .گزارشهای ژاندارمری از مقاومت پرسنل
12
ژاندارمری با کمک افرادی از عشایر اطراف حکایت میکند.
نکته قابلتوجه تلفنگرام اســتانداری ایالم به معینفر وزیر نفت و میرســلیم معاون سیاســی
اجتماعی وزارت کشــور ،دراینزمینه و اظهار گالیه مندرج در آن اســت .در این تلفنگرام پس
از تکرار گزارش ژاندارمری اضافه شــده است« :بااینکه پرسنل پاســگاه مذکور [چیالت] برای
ســرکوبی مهاجمین تا آخرین تیر فشــنگ خود را خالی مینمایند و با عشــیره زیاد فداکاری و
ازخودگذشتگی قابلتقدیری نشان میدهند ،در عوض با سردی و بیتفاوتی مسئولین و کارمندان
شرکت نفت روبهرو میشوند بهطوریکه حتی از دادن آب آشامیدنی به آنها خودداری نمودهاند.
با عرض مراتب فوق و اینکه پرسنل گروهان موسیان همواره بایستی بهمحض کوچکترین حادثه
در اســرع وقت به کمک مسئولین شــرکت نفت بشتابند الزم است که بیشتر به وضع رفاهی آنها
چه ازلحاظ غذا و وســایل رفاهی توجه شود .متمنی اســت مقرر فرمایند یک دستگاه بیسیم و
بیســیمچی و همچنین یک دستگاه خودرو آماده و نیز  2دستگاه کابینت کولردار موجود شرکت
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نفت باتوجهبه گرمای طاقتفرسای موسیان بهمنظور استراحت نگهبانانی که بایستی در شب بیدار
باشند و به گشت بپردازند در مرکز گروهان ژاندارمری موسیان مستقر نمایند تا پرسنل ژاندارمری
با دلگرمی بیشتری به حفاظت از تأسیسات نفتی اقدام نمایند .ضمن ًا به پرسنل شرکت نفت توجه
13
داده شود تا در چنین مواقعی با آغوش باز از هموطنان و محافظین خود استقبال نمایند».
537

در سنندج ،اوضاع عمومی با سرعتی نهچندان چشمگیر ،بهسمت عادیشدن پیش میرود .علت کندی،
وجود مقاومتها و اقدامات ایذایی پراکنده بهخصوص در جاده اصلی کرمانشاه به سنندج است.
امروز ،دربرابر اســتانداری بمبی منفجر شد که به گزارش خبرنگار انقالب اسالمی براثر آن «یک
کارگر کشته و  2تن زخمی شدند 14».به گزارش خبرنگار همین روزنامه« :اکثر مغازهها بهویژه نانواییها
و قصابیها باز و مردم طبق معمول در رفتوآمد هســتند .هیچ فرد مسلحی در شهر دیده نمیشود.
نیروهای ارتش ارتفاعات اطراف شــهر را در تصرف خود دارند و افراد ســپاه پاسداران و پیشمرگان
مسلمان کرد مشغول توزیع مواد غذایی و دارویی بین اهالی شهر هستند .اکثر ادارات دولتی که توسط
مهاجمین به آتش کشــیده شده است پاکسازی میشود .پیشمرگان مسلمان کرد همچنان پاکسازی
را ادامه میدهند .تعداد متهمین و دستگیرشدگان در زندان پادگان افزایش یافته است و احتیاج شدید
به قاضی شرع میباشد تا برای محاکمه متهمین دادگاه تشکیل شود .آموزشوپرورش سنندج که خود
15
یکی از کانونهای فساد و ضدانقالب در سنندج بوده است ،کام ً
ال تعطیل است».
دراینحال ،یک گروه پزشــکی داوطلب از بیمارســتان حجتیه اصفهــان برای انجام خدمات
درمانی و پزشــکی وارد سنندج شــد و کار خود را آغاز کرد .این گروه پزشکی شامل  2جراح،
یک طبیب ،یک ماما 2 ،تکنسین بیهوشی 3 ،تکنسین اورژانس و یک بهیار است .کار توزیع مواد
غذایی بین مردم شــهر سنندج نیز با همت جمعیت شیروخورشــید ادامه دارد و مرکز درمانی و
16
بهداشتی جمعیت با کوشش گروههای اعزامی کار خود را آغاز کرده است.
درخواست امروز واحد تدارکات سپاه مستقر در سنندج ،گوشهای دیگر از نیازهای کنونی شهر را
نشان میدهد ،متن درخواست چنین است«:جوراب ،حوله ،کمربند ،بند پوتین ،فانسقه ،حمایل ،خودکار
17
آبی ،ماژیک قرمز ریز و درشت ،مهر برای کتابخانه اسالم سنندج استان کردستان ارسال دارید».
عالوهبراین ،از مصاحبه معاون عملیات سپاه مستقر در سنندج که در شماره امروز روزنامه جمهوری
اسالمی درج شد ،میتوان جنبههایی از اوضاع کنونی شهر را دریافت .وی به سؤاالت متعدد روزنامه،
مفصل پاســخ داده و گفته است« :ما جهت پاکسازی شهر با اجازهگرفتن از صاحبخانه ،خانهها را
میگردیم البته روزهای اول به ترتیب خانهبهخانه میگشــتیم ،ولی درحالحاضر چنانچه گزارشــی
نسبت به کسی یا خانهای به ما برسد باتوجهبه جوانب مسئله و شناسایی قبلی آنطوری عمل میکنیم
که اشکالی پیش نیاید و تا حاال این عمل عکسالعمل منفی در بین مردم نداشته [است]... .
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درحالحاضر حدود  200نفر از بچههای جهاد هستند که تاکنون یکی دو تا از بیمارستانهایی که
بالاستفاده بود را جهت مورد استفاده قرارگرفتن ،آماده کردهاند همچنین مخابرات و رادیو تلویزیون را
دراختیار و به راه انداختهاند ... .قریب  300الی  400جسد مسلمانان در اطراف سیلوی سنندج هست
که میکشتند و به آنجا میبردند ... .از طرفی دیگر همین سه روز پیش بهعلت عدم تسلط کامل سپاه
و ارتش توسط عناصر مزدور سه برادر را که فامیلشان نمکی است ،بهجرم مسلمانبودن اعدام کردند و
اآلن هم گاهی اوقات از ارتفاعات شهر یا بعضی از منازل خمپاره شلیک میکنند ... .خیلی از جوانها
از شهر خارج شدهاند و احتماالً اآلن در ارتفاعات هستند ،ولی از کسانی که در شهر ماندهاند اکثرشان
ب و وحشتی که قب ً
ال اشاره کردم باعث شده که مردم تماسشان
با ما موافقاند ،اما بهعلت همان جو رع 
با ما کم شود ،ولی بههرحال ما اطالعات الزم را در محلهای خلوتتر ،از مردم کسب میکنیم ....دو
جســد از هواداران مجاهدین در اینجا هست که مدارک نشان میدهد از تهران آمده بودند ،البته این
مطلب را ما از محل زندگیشان و مدارکی که از جیب آنان به دست آوردهایم نشان یافتیم همچنین
در نیمی از محلهایی را که ما جهت پاکســازی میگردیم کتابهای مجاهدین وجود دارد ....آقای
موسوی جهت فراهمنمودن زمینه برای شروع محاکمه دستگیرشدگان درگیریها[ی] اخیر به سنندج
آمد و هماکنون در قسمت تحقیقات سپاه مشغول بررسی این مسئله میباشد... .
براســاس تهدیدات عناصر ضدانقالب مبنیبر اینکه هرکس مغازهاش را باز کند آن را منفجر
میکنیم ما هم جهت خنثیکردن این مطلب چنین اطالعیهای صادر کردیم ...*.عدهای از صاحبان
مغازه بهعلت شکستهشدن شیشههای مغازهشان و همچنین خارجشدن از شهر در طی درگیری و
عدم بازگشت آنان تاکنون به سنندج مغازه آنها بسته است ،ولی کسانی که خود در شهر هستند تا
حاال مغازههای خود را گشــودهاند و میتوان گفت اکثر مغازهها باز است ... .کارهایی که ما فع ً
ال
درحال انجامش هســتیم بهراهانداختن ادارههای دولتی و تصفیه عناصر فاسد ،دستگیری عناصر و
مسببین درگیریهای اخیر و بهطورکلی کوشش و تالش جهت بازگرداندن حالت عادی و عمومی
18
شهر و همچنین پاکسازی راههای ورودی شهر خصوص ًا جاده کرمانشاه به سنندج هستیم».
538

حل مســئله ناامنی ناشیاز تحرکات ایذایی و مسلحانه در جادههای منتهی به سنندج ،بهخصوص
در جاده اصلی کرمانشــاه به سنندج که از مراکز مستعدی چون دیواندره و کامیاران میگذرد ،از
مهمترین عوامل عادیشدن وضعیت سنندج محسوب میشود.
در ادامه دســتورالعملهای قبلی مبنیبر پاکسازی این مسیر که قرار است از  ،1359/3/2آغاز
گردد **،امروز از مرکز فرماندهی عملیات ســپاه در تهران این پیام به ستاد عملیات غرب ارسال
* منظور اطالعیهای است که از رادیو خوانده شد و در روزشمار  1359/2/30به آن اشاره شده است.
** نمونهای از دستورالعملهای مذکور در روزشمار  ،1359/2/30ذکر شده است.
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شد« :طبق قرار قبلی در کمیســیون وزرای امنیتی بهمنظور پاکسازی محور کرمانشاه – سنندج،
 300نفر پاســدار و  150نفر ژاندارم الزم بود زیر [نظر] فرماندهی لشکر 81زرهی قرار گیرند از
آنجا که ژاندارمری حاضر به تأمین فوق نشــد و سپاه هماکنون هیچگونه اقدامی دراینباره نکرده
اســت ،لذا درخواست شده است (ازطریق سماجا) که سپاه عالوهبر  300نفر 120 ،نفر هم اضافه
تأمین کند تا هرچه زودتر جاده کامیاران  -سنندج پاکسازی گردد.
19
مسئول ستاد کالهدوز»
ِ
داوطلب جایگزین ،بروز مییابد که باتوجهبه
دراینحال ،مشکالت عدیدهای ازجمله مسئله نیروی
اینکه بخش عمدهای از توان کنونی در حل مسائل ،متکی به نیروهای داوطلب است موضوعی واجد
اهمیت تلقی میشــود .در پیام امروز فرمانده سپاه کامیاران به سپاه کرمانشاه آمده است« :احتیاج به
*20
نیرو داریم .سریع ًا اقدام شود 30 ،نفر از یزد و سمنان در کامیاران بودند که بدون اجازه رفتهاند».
امروز همچنین این پیام در ســاعت  13:00از دیواندره به کرمانشاه ارسال شد« :احتیاج شدید
به نیرو داریم ،سریع ًا اعزام کنید 21».پیام امروز سپاه زنجان به تهران نیز مؤید وجود مشکل کمبود
نیرو در دیواندره اســت .متن پیام چنین است« :تعداد  32نفر از برادران زنجانی فقط در دیواندره
مستقر هستند و وقت مأموریت آنها نیز تمام شده و پاکسازی منطقه نیز بهعلت نبودن افراد انجام
نشــده ،ضمن ًا سپاه با ارتش و افســران مؤمن با اجازه فرمانده تیپ هماهنگی کرده که درصورت
بودن نیروی کافی سپاه به پاکسازی بپردازند و سپاه ازلحاظ نگهبانی و هم ازنظر تدارکاتی خیلی
22
در مضیقه هستند .سپاه بیجار تدارک نمیکند (ازلحاظ غذا و وسایل نقلیه)».
از ســوی دیگر ،سپاه کرمانشاه که مرکزی برای توزیع نیازهای ذکرشده از کامیاران و دیواندره
است امروز ،در تلفنگرامی به تهران اعالم کرد« :اینجا درحدود  7روز است که نه مهمات داریم
و نه تدارکات ،برادران خانی و حاج طهماسبی را فرستادهایم و هیچ اقدامی نشده است اگر چنین
23
باشد ما نمیتوانیم کار کنیم».
یادآوری میشود گردنه صلواتآباد بهعنوان گلوگاه دیگری در جاده همدان به سنندج مطرح بوده
است که قب ً
ال مورد پاکسازی قرار گرفته و امروز گزارش آن در روزنامه جمهوری اسالمی درج شد که
حاوی اطالعاتی از این پاکسازی است .به گزارش خبرنگار این روزنامه از همدان ،نیروهای سپاه قروه
موفق به پاکسازی دو منطقه و تصرف گردنه صلواتآباد در محور قروه  -سنندج شدند .در این عملیات
یک دستگاه کامیون کابیندار مجهز به دستگاههای پیچیده که دراختیار سازمان چریکهای فدایی خلق
بوده است از ضدانقالبیون به دست آمد .دستگاههای مدرن مخابراتی مذکور قادر به تماس با کشورهای
خارجی و قابلحملونقل میباشند .منطقه گنجی و دهگالن و پس از آن گردنه صلواتآباد در محور
24
قروه  -سنندج پاکسازی گردید و تعداد زیادی سالح و مهمات و خودرو به دست پاسداران افتاد.
* در هامش نسخهای از این پیام که برای مرکز فرماندهی سپاه ارسال گردیده ،نوشته شده است« :از فرمانده سپاه یزد و
سمنان توضیح خواسته شود و ضمن ًا جایگزین آنان اعزام گردد .امضا»
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خبرهای مندرج در مطبوعات حاکیاز موفقیت چشمگیر مربوط به تحرک جدیدی در حل مسئله
بانه است ،اما در صحنه عمل ،باوجود اقدامات جدید ،وضع بحرانی گذشته ادامه دارد.
روزنامه کیهان در شماره امروز خود ،در تیتر صفحه اول نوشت" :محاصره پادگان بانه شکست"
در متن این خبر آمده اســت« :گزارشهای رســیده از بانه حاکی است که در اطراف پادگان این
ن حال ،یک مقام مطلع در ستاد مشترک ارتش در تهران
شهر درگیری همچنان ادامه دارد .در همی 
در گفتوگویی اعالم کرد که روز گذشته ،ستاد مشترک بهمنظور تقویت پادگان بانه به آن منطقه
نیرو اعزام داشــته اســت ».در ادامه این گزارش بعد از اشاره به اخبار دیگر مناطق کردستان آمده
است« :صبح امروز ،یک مقام موثق در ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران در گفتوگویی با کیهان
اعالم کرد که بهدنبال اعزام نیروهای کمکی به پادگان بانه این پادگان از محاصره درآمد .این مقام
افزود که عملیات شکست محاصره بهوســیله هلیکوپترهای اعزامی انجام شد که مواضع دشمن
در اطراف پادگان را در همکوبیدند .در این عملیات تعدادی از نیروهای ضدانقالبیون دستگیر و
25
بعضی از آنها فرار کردند و اکنون این پادگان تقویت شده است».
در عرصه عمل ،ســاعت  ،15:30ستاد مشترک ارتش به ژاندارمری خبر داد« :تعدادی از افراد
حزب دمکرات کردســتان مســلح به سالحهای کالشــینکف و آر.پی.جی 7و اسلحه ضدهوایی
ازطریق کوهســتان بهطرف بانه حرکت نمودهاند 26».قب ً
ال هم خبرهای رســیده تا ساعت  7صبح،
حاکیاز این بود که «تعداد زیادی از مهاجمین بهســمت بانه حرکــت و در قهوهخانه کوئیج در
27
 2کیلومتری بانه تجمع و قصد دارند هنگام تاریکی تقسیمبندی شده و حرکت نمایند».
همچنین گزارشی که ژاندارمری در ساعت  ،19:25به دفتر ریاستجمهوری ارسال کرد ،حاکی
است .1« :تعداد  35نفر افسر و درجهدار نیروی مخفی [مخصوص] که تعداد  20نفر در کوه اربابا
و  15نفر در پادگان بانه پیاده شــده بودند تاکنون از سرنوشــت  20نفر اطالعی در دست نیست
و برای اشــغال مواضع داخلی و سرکوبی مهاجمین مســتقر در اطراف بانه به انگیزه قطع ارتباط
مشــخص نگردیده اســت .2 *.اغلب ارتفاعات بانه همچنان در اشغال ضدانقالبیون بوده و تیپ
28
ژاندارمری بانه باوجود مشکالت زیاد از موجودیت خود نهایت تالش و دفاع را مینمایند».
در گزارش بعدی اوضاع بعدازظهر تا شب ،چنین ذکر شده است ... .1« :مهاجمین با سالحهای
ســبک و خمپاره 120و تفنگ 106و آر.پی.جی 7پادگان و گروهان ژاندارمری بانه [را] زیر آتش
گرفتند که پرســنل خودی با پشتیبانی هلیکوپترهای کبری به آتش ضدانقالبیون پاسخ و  2نفر از
پرسنل تیپ مجروح گردیدند .2 .ضدانقالبیون با نصب بلندگو در شهر و در نزدیکی پادگان اعالم
میکردند اگر ارتش کوه اربابا را از ما گرفت شــهر دراختیار ماست .3 .تاکنون وضع کوه اربابا و
* بههمریختگی عبارت از سند است .منظور این است که پیادهشدن نیروها برای سرکوبی مهاجمان بوده و بیاطالعی از
وضع آنها ،بهدلیل قطع ارتباط است.
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پرسنل پیادهشده روی کوه به انگیزه [بهدلیل] قطع تماس روشن نگردیده است».
در ساعت  ،22:40مرکز فرماندهی سپاه به ستاد مشترک تلفنگرامی بدین شرح زد« :طبق خبر
واصله از بانه (ازطریق سپاه مراغه) وضعیت پادگان بانه بسیار خطرناک است و طبق اظهار برادر
رسولی مسئول پادگان بانه  50درصد نیروها شهید و بقیه نیز روحیه آنها ضعیف شده ،اگر کمک
30
نرسد پادگان سقوط خواهد کرد .خواهشمند است هرچه زودتر اقدامات الزم به عمل آید».
در ادامه ،دقایقی بعد از نیمهشــب تلگراف ســیار فرمانده گروهــان ژاندارمری بانه خبر داد:
«هماکنون هواپیما[ها]ی فانتوم روی پادگان ظاهر شدهاند تکتیراندازی ادامه دارد ،ولی در مدت
یک ســاعت گذشته ،در زیر آتش شدید سالحهای ســنگین مهاجمین قرار داشتهایم که به آتش
آنان پاسخ داده شده ،ولی احتمال خطر ظرف امشب ،وجود دارد .جسدهای موجود تاکنون تخلیه
نشده ...و اثر نامطلوبی در روحیه پرسنل به جا گذارده است .مقرر فرمایید درمورد شکستن حلقه
31
محاصره و تخلیه اجساد اوامر مقتضی صادر ،نتیجه را ابالغ دارند».
29
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ســقز و مهاباد ازجمله شهرهایی هستند که در حاکمیت گروههای مسلح غیرقانونی قرار دارند و
درعینحال نیروهای مسلح نظام نیز در آنجا حضور دارند .امروز ،عالئمی از تدارک احتمالی نظام
برای پاکسازی سقز و تحرکات دیگری مربوط به مهاباد مشاهده شد.
در ســاعت  ،15:25ستاد مشــترک ارتش در پیامی به مرکز فرماندهی سپاه اعالم کرد« :چون
بهزودی بایستی سقز پاکسازی شود دســتور فرمایید بهطور موقت  100نفر پاسدار [به] پادگان
32
سقز اعزام دارند که با همکاری و هماهنگی پادگان نسبت به پاکسازی شهر اقدام نمایند».
پیام مذکور بهاضافه این دســتورالعمل برای نیروی زمینی ارتش جهت آگاهی ارســال شــده
اســت« :جهت آگاهی و پیــروی موضوع فوق ضمن ًا چون شناســایی مســتلزم عملیات زمینی
بالفاصله میباشد علیهذا دستور فرمایید از لشکر برنامه زمانی اجرای پاکسازی تنظیم و بهموقع
33
درخواست شناسایی هوایی نماید».
ســاعتی بعد ،کالهدوز رئیس ستاد سپاه ،به سپاه کرمانشــاه پیام داد« :طبق اطالع رسیده شهر
سقز تقریب ًا خالی شــده ،پیشمرگها فراری و تصرف شهر آسان میباشد .با ستاد سنندج بایستی
هماهنگی ب ه وجود آید تا اقدام شــود 34».یادآوری میشــود روز قبل سپاه میاندوآب در پیامی به
کالهدوز اطالع داده بود که «نیرو اعزام کنید .وضع سقز مساعد ،شهر تقریب ًا خالی شده ،پیشمرگان
35
فراری و تصرف شهر آسان میباشد ،سریع ًا اقدام شود».
درباره مهاباد ،امروز اداره مرکزی اطالعات و بررســیهای ســپاه به واحد اطالعات سپاه تبریز
اعالم کرد« :طبق اطالع واصله قرار است ضدانقالب در کردستان ازطریق تبریز به مهاباد و ارومیه به
مهاباد تدارک و پشــتیبانی شوند .بدینوسیله مقرر میشود که کلیه اتومبیلهای حامل دارو بازرسی
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درصورتیکه متعلق به سازمانهای
دولتــی نبوده آنهــا را ضبط و به
بهداری ســپاه تحویل تا ترتیب
36
انتقال آنها به منطقه داده شود».
امــروز همچنین در ســاعت
 ،18:00حزب دمکــرات اجتماع
بزرگــی در مهاباد برگــزار کرد.
گزارش شهربانی مهاباد از این قرار
اســت« :ازطرف حزب دمکرات
میتینگی در میدان شــهیدان مهاباد
برگــزار گردید .در این میتینگ که
عبدالرحمن قاسملو در میتینگ حزب دمکرات مدعی شد:
عده کثیری از اهالی شــهر و سایر
بااینکه دولت راه مذاکره را بسته است ،ما همیشه برای مذاکره حاضریم.
مناطق کردستان شرکت داشتند دکتر
قاسملو سخنرانی کرد ،نامبرده در این سخنرانی اشاره به وقایع شش ماه اخیر کردستان کرد و درمورد طرح
 26ماده[ای] هیئت نمایندگی خلق کرد و طرح ششمادهای حزب دمکرات و نیز درگیری اخیر کردستان
بیاناتی ایراد و ســپس جنگ در داخل شهرها [را] محکوم و چنین ادعا کرد بااینکه دولت راه مذاکره را
بســته است ما همیشه برای مذاکره حاضریم چون معتقد به جنگ و برادرکشی نیستیم و از فرمایشات
رئیسجمهور که فرمودند مردم کرد سالحها را مخفی کنند و ببینند حق آنها را خواهیم داد یا خیر* استقبال
**37
و آن را منطقی تلقی نموده و آمادگی حزب دمکرات را برای مناظره تلویزیونی اعالم میکنیم».
شبهنگام ،اتفاقی نادر در این شهر روی داد که علت و هدف آن روشن نگردید .ماجرا اینگونه
بود که سینما امید یکی از دو سینمای مهاباد ،دچار حریق شد و باوجود فعالیت سه ماشین آتشنشانی،
پنج ساعت ،در آتش سوخت .به گزارش خبرنگار کیهان« :حریق که از ساعت  10شب چهارشنبه،
آغاز شــده بود تا ساعت  3بامداد ،ادامه داشــت .علت حریق و میزان خسارات وارده هنوز معلوم
38
نشده است .دررابطهبا آتشسوزی این سینما  2نفر دستگیر شدند و بازجویی از آنان ادامه دارد».
541

آنچه امروز قاســملو در مهاباد تحتعنوان ضرورت مذاکره مطــرح کرد ،نوعی واکنش به روند
اخیر قضایا در سنندج است و بجز وی افراد دیگری نیز آن را مطرح میکنند .تجربه تلخ مذاکره
* البته صحبتهای بنیصدر راجع به استفادهنکردن از سالح در مطالبات ،به معنای خلع سالح و بینتیجهبودن سالح بود
نه مخفیکردن آن .قاسملو عمدا ً این اشتباه را مرتکب شده است تا تأثیر اساس حرف بنیصدر را خنثی کند.
** ضمیمه دارد؛ نگاهی به آخرین وضعیت شهر مهاباد در گزارش به فرماندهی سپاه.
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در گذشــته و سوءاستفاده شدید گروههای مسلح غیرقانونی از فرصتی که از این طریق به دست
آوردند ،تقریب ًا کلیه نیروهای هوادار نظام را به بیفایده و مضربودن مذاکره رسانده است.
در شــماره امروز روزنامه جمهوری اسالمی ،مصاحبه با فردی که "معاون فرماندهی عملیات
سپاه پاسداران مستقر در سنندج" معرفی شد ،درج گردید .وی در پاسخ به این سؤال که «چنانچه
دولــت در ادامه جنــگ بخواهد هیئتی جهت مذاکره معرفی کند ،عکسالعمل شــما در قبال آن
چیســت؟» گفت« :حدود سه روز پیش هیئتی ازطرف سپاه پاسداران مستقر در سنندج به حضور
رئیسجمهور رفت و صریح ًا به ایشان گفتند که سپاه پاسداران با هیچگونه مذاکرهای کنار نخواهد
آمد ،بلکه همانطوری که آیتاهلل منتظری گفتهاند ما جهت پاکسازی کامل منطقه تا آخرین قطره
خون خود اســتقامت میکنیم .ضمن ًا اگر به این حرف ما توجه نشود و احتماالً مذاکرهای صورت
39
بگیرد ،ما بدون توجه به آن راه خود را ادامه میدهیم».
در شــماره امروز همین روزنامه ،مصاحبهای نیز با سرهنگ صدری فرمانده لشکر 28سنندج،
درج شده است .وی درمورد وضعیت گروههای مسلح درگیر در سنندج که اکنون از شهر خارج
شــدهاند و ممکن است دســت به تحرکات مسلحانه در بانه یا مناطق دیگر بزنند ،گفت« :اینها را
تعقیب خواهیم کرد تا مرزها را بهطور کامل ببندیم و ممکن است حمالتی پراکنده داشته باشند.
ضمن ًا پادگان بانه مواضعش مســتحکم شــده و نه اینکه سقوط کرده و تقویت شده ،تجربه ثابت
کرده همانطوریکه حضرت آیتاهللالعظمی منتظری فرمودند مذاکره به معنی شکســت اســت.
40
مذاکرهکردن یعنی تقویت گروهها و نابودی مردم».
دراینحال اظهارات امروز آیتاهلل بهشــتی رئیس دیوانعالی کشــور و عضو مؤثر شــورای
انقالب ،نشــان میدهد که فراتر از هرگونه بحث راجع به مذاکره ،تصمیماتی تعیینکننده درباره
قضایای کردستان اخذ شده است .اتفاق ًا در جناحبندی کنونی نظام ،دراینباره بیشتر از سایر قضایا
تفاهم وجود دارد .به نوشــته روزنامه جمهوری اســامی دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور و
عضو شــورای انقالب ،طبق برنامه هر هفته در مصاحبه مطبوعاتی به سؤاالت خبرنگاران داخلی
و خارجی پاسخ گفت.
در این نشســت مطبوعاتی خبرنگار روزنامه اطالعات سؤال کرد« :چندی قبل حزب دمکرات
کردستان طرح شــشمادهای برای کردستان ارائه داد و دولت هم این طرح را پذیرفت ،ولی چرا
تاکنون اجرا نشده؟ اصوالً سیاست دولت در قبال مسائل کردستان چیست؟ استدعا میکنم این را
پاسخ دهید و قضایای کردستان چگونه میخواهد خاتمه پیدا کند؟»
دکتر بهشــتی پاسخ داد« :شــما از هر ایرانی و هر ایرانی مقیم در مناطق کردنشین ،برادران و
خواهران کرد که بهراســتی با تجزیهطلبی مخالف باشند بپرسید که باالخره در کردستان چه باید
بشــود ،جواب روشن اســت ،جواب این است که در کردستان باید سالح بر زمین گذاشته شود.
سالح به دولت تحویل داده شــود و دولت موظف است برای مردم کردستان همهگونه اقدامات
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ســودمند را انجام دهد و به مردم منطقه همان اختیاراتی را که مردم استانها و مناطق دیگر دارند
بدهد .یک وقت است مردم کردستان اختیاراتی بیش از آنچه مردم یزد ،مردم کرمان ،مردم خراسان
دارند میخواهد ،در اینجا سؤال است چرا؟ مگر فرقی هست .یک وقتی همان را میخواهند پس
اگر همان اختیارات را بخواهند باید سؤال از دولت و مسئوالن مملکت شود که چرا به آنها چنین
اختیاراتی نمیدهند ،اگر بیش از آن بخواهند از آنها باید ســؤال شود که چه میخواهند و چرا و
به چه دلیل میخواهند؟ تمام مردم یک کشــور دربرابر قانون باید قانون مساوی داشته باشند .ما
معتقد هســتیم که برادران و خواهران کرد مثل تمام خواهــران و برادران دیگر مناطق ایران باید
حقوق مســاوی و حقوق کافی داشته باشند .بنابراین باید واقع ًا شرایط عمومی یک کشور را دید
تا ببینیم دررابطهبا دادن اختیارات محلی هرچه بیشــتر به مردم هرجا برای اداره خودشان ،تا کجا
میتوانیم پیش برویم ،چه مقدار امکانات داریم ،آنها چه امکاناتی دارند و در چه شرایطی هستیم.
در کردســتان هم باید همانطور عمل شود .من معتقد هستم مسئله کردستان ازنظر دولت خیلی
روشــن است مسئله کردستان و وضع کردســتان باید به همان صورت باشد که وضع استان یزد،
وضع اســتان کرمان هســت بنابراین وقتی به آن صورت درآمد هیچ مشکلی برای دولت و برای
مردم کردستان نخواهد بود».
خبرنگار مذکور در ادامه پرسید« :پس طرح خودگردانی چه میشود؟»
دکتر بهشــتی پاســخ داد« :این خودگردانی را بیش از آنچه مردم یزد دارند ،هست یا به همان
اندازه؟ اگر این خودگردانی واقع ًا خوب و مفید اســت باید به مردم یزد هم داده شــود و اگر این
خودگردانی در شرایط کنونی مفید نیست چرا به مردم کردستان داده شود؟ من فکر میکنم مردم
کردستان دوست دارند با سایر ملت ایران دارای حقوق مساوی باشند».
خبرنگار پرســید« :آیا زبان و فرهنگ و قومیت نمیتوانــد عاملی برای جداعملکردن درباره
کردستان باشد؟»
دکتر بهشــتی در پاســخ گفت« :هر قومی زبان خودشــان را دارند مگر مــردم آذربایجان،
آذربایجانی صحبت نمیکنند ،مگر لر هم برای خودش قومیت ندارد؟ گیلک هم دارد ،خراسانی
هم قومیت دارد حتی در یک شــهر ،در یک استان شما میبینید ،جاهایی هست که زبان خاص
خود را دارند ،آیا کسی میخواهد این خصوصیات را از آنها بگیرد بله اینها را میتوانید بگویید
که یزد این فرق را دارد که زبانشان فارسی است و در مدارسشان فقط فارسی تدریس میشود،
در کردســتان کردی هم تدریس شود ،البته شــکی نیست زبان آنها ،فرهنگ آنها ،سنن آنها باید
محترم شــمرده شود و این آزادی و انواع آن به ایشان داده شده و این حق را در قانون اساسی
41
هم داریم».
یادآوری میشــود دکتر بهشتی ظهر دیروز ،در محل مقر سپاه گفته بود« :ما تا پاکسازی کامل
42
در منطقه غرب هیچ صلحی را نخواهیم پذیرفت».

طبس تا سنندج

روزشمار 1359/2/31

542

1015

درحالیکه در مســئله کردستان ،چشمانداز حل مســئله به نفع نظام تا حدی روشن شده است،
گزارشهای تحلیلی ســپاه حاوی هشدارهایی درباره مناطق دیگر ازجمله گنبد و جیرفت کرمان
است.
واحدهای اطالعات سپاه در بهشهر ،ساری ،گرگان و گنبد ،امروز این پیام را از مرکز دریافت
کردند« :طبــق اطالع واصله از منبع موثق ،ضدانقالب درصدد تــدارک یک جنگ همهجانبه در
منطقه گنبد علیه حکومت جمهوری اســامی هســتند و از قرار معلوم از سراسر کشور اسلحه و
مهمات خود را به منطقه ســرازیر نمودهاند و درصدد شناسایی و سازماندهی هستند .دراینرابطه
برادران ســپاه باید هشیاری خود را باال برده تا بتوانند بهموقع ضدانقالب را سرکوب کنند 43».در
این پیام شکست ضدانقالب در کردستان ،از دالیل این قضیه اعالم شده است.
در جیرفت ،درگیری ایجادشده امروز از نوعی دیگر و به عبارتی غیرسیاسی بود .این درگیری
با حمله مســلحانه به یک مقر سپاه در ســاعت  5:20بامداد ،شروع شد .به گزارش ستاد مشترک
*
ارتش در این حمله «افراد قنبر ناروئی با عدهای مسلح پاسداران مستقر در کشمیران را واقع در...
جیرفــت محاصره و بهروی آنان و ســاکنین محل تیراندازی مینماینــد .براثر تیراندازی متقابل
پاســداران ،اشرار عقبنشینی و متواری میشوند .درنتیجه یک زن کشته و یک دختربچه مجروح
میگردد که یک اکیپ از پاســگاه قلعهگنج و یک اکیپ از پاســگاه ژاندارمری سفرحان به محل
44
وقوع حادثه اعزام گردیدهاند».
در گزارش سپاه بندرعباس آمده است« :پس از هماهنگی با سپاه کرمان تعداد  15نفر پاسدار
به منطقه مذکور به سرپرســتی برادر حسن ذاکری اعزام شدند .تاریخ اعزام  1359/2/31ساعت
 12شــب 45».این درحالی اســت که سپاه کرمان نیز در ساعت  ،23:45اعالم کرده بود« :ما نیرو
به منطقه فرســتادیم ،ولی بهعلت کمبود از بندرعباس هم کمک خواســتیم که آنها هم امشــب
46
فرستادهاند».
بااینحال ،احتمال دامنزدن به این ماجرا و توســعه نابسامانی در این منطقه ازنظر سپاه کرمان
وجود دارد .گزارش امروز این ســپاه به تهران عالمتی از این نگرانی اســت« :دو اتومبیل اسلحه
از کرمانشــاه به مقصد عشایر جیرفت حرکت کرده است منابع محلی گزارش میدهند که در دو
روز آینده احتمال حمله مســلحانه ازطرف دو قبیلهای که بهتازگی متحد شدهاند به سپاه جیرفت
یا فهرج وجود دارد .یکی از اتومبیلها مینیبوس ســبزرنگ به شماره ...و اتومبیل دوم نیز خاور
47
است .یک ماشین استیشن خاکستریرنگ نیز اسکورت آنها میباشد».
* کلمه در سند ناخواناست ،منطقهای در حوالی جیرفت است.
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امروز ،طبق اعالم قبلی ،اجالس ســهروزه "حوزه ،دانشــگاه ،انقــاب فرهنگی" در قم آغاز
شــد .این اجالس ازسوی سه تشکل مشهور جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ،جامعه اسالمی
دانشــگاهیان ،دفتر تحکیم وحدت (انجمنهای اســامی و ســازمانها و دانشجویان مسلمان
دانشــگاهها و مدارس عالی کشور) و تشکل جدیدالتأسیس "جماعت تحکیم وحدت طالب و
دانشجویان" برپا شده است.
به گزارش روزنامه انقالب اســامی« ،صبح امروز ( ،)1359/2/31طالب حوزه علمیه همراه با
مردم قهرمان قم با شــور و هیجانی خاص و با نقل و گالب از دانشجویان انجمن اسالمی که به
این شهر آمدهاند ،استقبال کردند .دانشجویان ابتدا در میدان امام خمینی قم تجمع کرده و پس از
آن همراه با مستقبلین بهطرف مدرسه فیضیه راهپیمایی کردند و شعارهایی چون "فیضیه ،دانشگاه،
دو ســنگر انقالب"؛ "دانشجو ،روحانی ،میثاقتان الهی است" میدادند .پس از اتمام راهپیمایی در
48
مکانهایی که برایشان در نظر گرفته شده بود مستقر شدند».
در گزارش روزنامه جمهوری اســامی نیز آمده اســت «قم شــاهد یکی از پرهیجانترین و
مقدسترین روزهای خود بود ....راهپیمایانی که شامل اعضای انجمنهای اسالمی و سازمانهای
دانشــجویان مسلمان و اساتید مســلمان دانشــگاهها بودند ،در صفهای منظم از مقابل مجتمع
آموزش عالی قضایی قم تا مدرســه فیضیه راهپیمایی کردند و این درحالی بود که مدرسین حوزه
عملیه قم ،طالب ،دانشــجویان و سایر اقشــار و [مردم] مبارز قم به استقبال برادران و خواهران
دانشجوی مسلمان خود آمده بودند».
در میدان امام ،ورودی شــهر قم ،دکتر عبداهلل جاســبی به نمایندگی ازطرف اساتید مسلمان و
49
یکی از دانشجویان و یکی از طالب حوزه علمیه چند سخنرانی کوتاه ایراد کردند.
اجالس مزبور ســاعت  5بعدازظهر ،بهطور رســمی شــروع به کار کرد .به گزارش خبرنگار
روزنامه انقالب اســامی ،در شــروع برنامه پس از برگزاری نماز جماعت و تجمع در مدرســه
فیضیه ،پیام انجمن اســامی دانشجویان قم و سپس پیام برادران دانشآموز انجمن اسالمی قم و
پیام مدرســه علمیه رسالت خوانده شــد و پس از قرائت پیام نوروزی امام خمینی ،شیخ محمد
یزدی از اســاتید حوزه علمیه و نماینده مردم قم در مجلس شورای ملی مطالبی درمورد انقالب
فرهنگی بیان کرد .وی در قســمتی از ســخنان خود گفت :فرهنگ اســامی طــرز تفکر و نوع
اندیشــیدن است که زندگی انسان براساس آن نوع تنظیم میشود و انسان آنطور زندگی میکند
50
که فکر میکند .با سخنرانی یکی از دانشجویان برنامه اولین روز گردهمایی پایان یافت.
به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوری اســامی ،در برنامه امروز ،یکی از طالب حوزه علمیه
قم مقاله هشدار را قرائت کرد .این مقاله درمورد سوءاستفاده منافقین و معاندین اسالم از صداقت
51
برادران بود.
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جناحبندی کنونی حاکمیت ،بهتدریج و بهآرامی به دوقطبی بنیصدر  -بهشتی تبدیل میشود .این
امر درواقع مطابق مشــی سازمان مجاهدین خلق است که بهجای جناح خط امام ،شخص بهشتی
و پشتسر وی حزب جمهوری اسالمی مخاطب تبلیغاتی باشد .تحتتأثیر مستقیم و غیرمستقیم
سازمان ،بنیصدر نیز بهتدریج به چنین جهتی سوق داده میشود و دراینمیان جناح بنیصدر در
سطح رسانه ،شدت برخوردهای تبلیغاتی را در دستور کار دارد ،ولی جناح مقابل درعمل (بهطور
مثال در انتخاب نخســتوزیر) استواری نشان میدهد و در تبلیغات مالیم است ،مصاحبه امروز
دکتر بهشتی بروزی از این وضعیت است.
روزنامه انقالب اســامی ارگان هواداران بنیصدر نوشــت« :دکتر بهشتی در پاسخ این سؤال
که نظر شــما درمورد اظهارات اخیر رئیسجمهور درمورد شما چیست؟ گفت :برای من اینطور
نقل کردهاند که آقای بنیصدر در یک گفتوگویی گفتهاند که این سمپاشیهای رادیوهای بیگانه
است که بهمنظور تفرقهاندازی و جداییافکنی از این مطالب منتشر میکنند .فکر میکنم که آقای
بنیصدر و همه دوســتان ما حساسیت شــرایطمان را درک میکنند و میدانند که حتی کمترین
جملهای که بویی از اینگونه مطالب خالف از آن به مشــام برسد وسیله و دستاویزی خواهد بود
برای دشمنان داخلی و خارجی پیروزی انقالبمان .بههرحال امید من این است که آقای بنیصدر
و مجلس و همه دوســتان دیگر بتوانند با وحدت نظر و اتفاق کامل مسئولیتهایشــان را برای
شتاببخشــیدن برای پیشــرفت این انقالب در خط اصیل اســامی و در خط اصیل استقالل و
52
رعایت کامل شعار نه شرقی ،نه غربی پیش ببرند».
به نوشــته مطبوعات ،ارگان جناح مقابل بنیصدر یعنی
روزنامه جمهوری اســامی در همین مصاحبه ســؤال کرد:
«این تصور در اذهان است که امام با خواسته رئیسجمهور
بــرای انتخاب نخســتوزیری موافقت کرده اســت ،ولی
چگونه شورای انقالب دراینمورد به نتیجه نرسیده است؟»
دکتر بهشــتی پاسخ داد« :هیچکس مخالفت اصلی ندارد،
امام موافقت کردند که ایشان میتوانند قبل از اینکه مجلس
اعتبارنامههایــش را تنظیــم کند و آماده بشــود فردی را با
وزرایش انتخاب بکنند و شــورا تا آمادهشــدن مجلس (که
اختیــارات مجلس را دارد) عین آن نقش را بهعهده بگیرد.
بنیصدر در مقام فرماندهی کل قوا قرار گرفته
بنابراین این تابع این اســت که ایشان بتوانند چنین فردی را ولی در مقابله با جناح رقیب بهویژه در مسئله
انتخاب نخستوزیر ،روز به روز خود را
با وزرایش انتخاب بکنند و شــورا هم تصمیم بگیرد چون
ضعیفتر و محدودتر میبیند.
مسئله مهم این است که اگر این نخستوزیر و وزرا طوری
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انتخاب نشوند که تقریب ًا  90درصد به کار آیندهشان مطمئن باشند چطور میتوانند اآلن کاری انجام
بدهند؟ چطور میتوانند نقشــی بهعهده بگیرند؟ درواقع این است که انتخاب یک نخستوزیر
و یک دولت در این شرایط بهطوریکه هم حاال مورد تأیید شورای انقالب و تصویب امام باشد
چون در شــرایط کنونی باید اینطور باشــد و هم بعد از دو سه هفته ازطرف مجلس بتواند رأی
53
اعتماد بگیرد که این کار پیچیدهای است و کار سادهای نیست».
545

مطالبــی که شــاهپور بختیار در مصاحبه با نشــریه فرانســوی پاری ماچ مطرح کرده اســت،
شفافســازی نوع برخوردهــای عراق را همراه دارد .اهمیت مســئله ،بازگویی نقش عراق در
تحرکات مســلحانه غرب کشور و نیز در تحریک و ســازماندهی ارتشیان فراری برای تدارک
کودتا یا اقدام نظامی دیگری علیه جمهوری اســامی از زبان یکی از متحدان عراق و دشمنان
نظام جمهوری اسالمی است.
بختیار پس از بازگشــت از بغداد ،در مصاحبهای با نشــریه فرانســوی پاری ماچ در پاسخ به
پرسش خبرنگار درباره اینکه «در سفر اخیر خود به عراق به چه مسائلی برخورد کرده [است]؟»
گفت« :عراقیها خواستار ذرهای از خاک ایران نیستند ،ولی میخواهند دربرابر مالهایی که قصد
صدور انقالب ایران به کشورشــان را دارند به مقابله برخیزند و به همین دلیل است که عراقیها
کردهای ایرانی را مسلح میکنند و به تحریک قبایل مرزنشین ایران میپردازند».
وی در ادامه افزود :مطمئن باشید اگر انقالب دیگری در ایران صورت بگیرد منشأ آن از عراق
خواهد بود ،زیرا تاکنون بیش از یکهزار افســر ایرانی در عراق تجمع کردهاند و بیشک اجتماع
آنها در عراق برای ماهیگیری از شط فرات نیست.
پاری ماچ همچنین نوشــته است :شاهپور بختیار کوچکترین وحشتی از ارتش ایران ندارد و
54
معتقد است که دیگر در ایران ارتشی در کار نیست.
546

در شماره امروز ژون آفریک (چاپ پاریس) ،مصاحبهای با نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده
با عنوان "چگونه میتوان مارکسیست اسالمی بود" درج شده است .مصاحبه درواقع نوعی جدل
یا دیالوگ با کیانوری اســت که آیا یک مشــی صحیح انتخاب کرده است یا غلط؟ به همین دلیل
مصاحبــه با عبارت "خواهیم دید ،بله خواهیم دید" پایان یافته اســت .در این مصاحبه کیانوری
آرزوی خود را مبنیبراینکه بتواند در جبهه متحد انقالبی از اعضا و ارکان باشد و درنهایت رهبری
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آن را برعهده بگیرد ،بیان کرده است .مصاحبهکننده که فرد مطلعی است به نیروی شوروی اشاره
کرده که درصورت احراز شــرایط مطلوب تحتعنوان دفاع از دمکراسی به حمایت حزب توده
وارد عرصه خواهد شــد ،اما کیانوری اص ً
ال این فرض را تأیید یا رد نکرده است .متن مصاحبه به
نقل از بولتن داخلی بررســی روزانه مطبوعات جهان که توسط وزارت ارشاد ملی تهیه میشود،
چنین است:
«مجله ژون آفریک :جانبداری شــما نسبت به آیتاهلل خمینی و نظام اسالمی او که خواهان
برقراری آن در ایران است باعث تعجب است .مذهب و مارکسیسم ازنظر علمی با یکدیگر مغایر
هستند.
نورالدین کیانوری :حزب کمونیست ایران جزمی نیست .این حزب سیاست خود را بر مبنای
واقعیتهای نهضت انقالب ایران اجرا میکند .واقعیت این اســت که کلیه طبقات مردم ایران که
دارای احساسات مذهبی واحدی هستند طرفدار انقالب هستند .تنها یک اقلیت جزئی که مستقیم ًا
به دربار وابســته بوده مخالف انقالب اســت .این انقالب مذهبی است ،ولی محتوای آن با کلیه
ایدههایی که ما همواره به نشــر آن پرداختهایم مطابقت دارد و همچنین انقالبی است دمکراتیک،
ضدامپریالیســت و مردمی .دمکراتیک ازاینرو که ســلطنت را واژگون ساخت و نظام تازهای را
بنا نهاد .نظامی که امکان زیســتن در هر حزب و گروهی را میدهد .صفت ضدامپریالیســتی این
انقالب در آن اســت که امریکا را دشــمن شماره یک ایران بهشــمار میآورد و این راهی است
که حزب توده از ســیونه ســال پیش دنبال کرده و هرگز از آن خودداری نکرده است و باالخره
مردمیبودن انقالب ازاینروست که دگرگونی اساسی به نفع ستمدیدگان همراه داشته است .این
انقالب سرمایههای عظیم  80درصد صنایع مراکز خصوصی را ملی کرد .درحقیقت انقالب ایران
بهمنزله قطع رابطههای قدرت بین طبقات میباشــد و این به زیان طبقه بورژوازی و به نفع طبقه
زحمتکش است .شکل مذهبی این انقالب مسئله اساسی نیست .این محتوای اجتماعی آن است
که اهمیت دارد.
ژون آفریک :معهذا قانون اساسی ایران که شما به آن رأی دادهاید ،منشاء اسالمی دارد.
کیانوری :تکرار میکنم ،این محتوا است که اهمیت دارد .قوانین ابدی نیستند آنها قابلتغییرند.
درهرصورت قانون اساسی جنبههای مثبت دارد و ما برای تغییر جنبههای منفی آن مبارزه خواهیم
کرد .مانند حقوق ملیگرایان ،حقوق زنان و بهخصوص وظایف رهبری پس از امام خمینی.
ژون آفریک :باوجوداین [آیتاهلل] خمینی به شما اعتماد ندارد ،او در کتابش برای یک دولت
اسالمی مینویســد" :ما هرگز با مارکسیستها همکاری نخواهیم کرد من به طرفدارانم دستور
دادهام که چنین کاری نکنند .من میدانم که آنها روزی از پشت به ما خنجر خواهند زد"... .
کیانوری :ما واقعبین هســتیم .فیلسوف نیســتیم که در کتابها درپی کشف مطالب باشیم .تا
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امروز[ ،امام] خمینی آنچه را ما آرزو داشــتهایم انجام داده
است .ما به مشارکت مارکسیستها و روحانیون ترقیخواه
در بطن یک نهضت انقالبــی معتقدیم .مردانی چون ناصر،
قذافی یا حافظ اســد که انقالبیون مســلمان هستند در ابتدا
بهشــدت مخالف کمونیستها بودند ،ولی زندگی آنها را به
راهی کشــاند که موضع خود را تغییر دادنــد .مبارزه علیه
امپریالیسم منجر به اتحاد آنها شد .تجربه بهترین معلم انسان
میباشد .انقالبیون مسلمان و متعهد باالخره با مارکسیستها
همکاری میکنند .ما به این قانون اعتقاد داریم.
ژون آفریک :بنابراین شما به منافع دمکراتیک تشکیالت
کنونی معتقد هســتید ،ولی آیا به یک اقدام شدید ازجانب
نورالدین کیانوری
احزاب و گروههای مذهبی علیه حزب توده ،فکر نمیکنید؟
کیانوری :ما احتمال انحصارطلبی ازجانب جنبشهای مذهبی افراطی تشکیالت سیاسی را در
نظر داریم .کام ً
ال امکان آن وجود دارد ،ولی تصور میکنم که به اندازه کافی نیروهای قدرتمند در
مرکز جنبشهای مذهبی وجود داشــته باشــد که معتقد به آزادی فکر و عمل که امروزه در ایران
وجود دارد ،باشند .ما به سهم خود برای ایجاد یک جبهه واحد مبارزه میکنیم و هدف استراتژیکی
ما تشــکیل یک جبهه مردمی ،دمکراتیک و ضدامپریالیســتی است که کلیه سازمانهای مذهبی یا
سایر ســازمانها را که خواهان شرکت در آن هســتند یکجا جمع کنند و حزب کمونیست ما،
توده ،که بهترین مبلغ آزادی ملت ایران است میتواند رهبری این جبهه را بهعهده داشته باشد.
ژون آفریک :یعنی وضعیتی که از آن طریق شــما روزی نیروهای شــوروی را برای دفاع از
دمکراسی در ایران فرا خواهید خواند؟
کیانــوری :ما دالیل خود را نه بر مبنای فرضیات بلکه بر مبنــای واقعیتها ارائه میکنیم .ما
واقعبین هستیم.
ژون آفریک :تاکنون ثابت شــده که امپریالیســم و مذهب بنا به تعالیم خود مارکسیســتها،
متحدانی علیه مارکسیســت هستند ،ولی گفته شــما عکس این حقیقت را بیان میکند ،این یک
معجزه است؟
کیانوری :همینطور است.
ژون آفریک :خواهیم دید.
55
کیانوری :بله ،خواهیم دید»... .
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در مرزهای ایران و افغانســتان تحرکاتی انجام میگیرد که هرچند چشمانداز چندان حادی نشان
نمیدهد ،اما بهدلیل جدیدبودن ،عالمتی از نارضایتی دولت افغانستان و درواقع دولت شوروی به
شمار میرود .امروز برای دومین روز متوالی 2 ،فروند هلیکوپتر افغانی حدود  300متر به حریم
فضایی جمهوری اســامی ایران تجاوز کردند 56.دراینباره گزارش فرماندهی ژاندارمری به نقل
از گزارش مرزبانی تایباد حاکی اســت« :در ساعت  13:35روز جاری 2 ،فروند هلیکوپتر ازطرف
خاک افغانســتان از محل گرگآباد روی میله  15مرزی و پاسگاههای هشتادان و مطهری پرواز با
57
تیراندازی پاسگاه مطهری مواجه و بازگشت نموده ،ولی در نوار مرزی درحال گشت میباشند».
معاون ناحیه ژاندارمری خراسان به خبرنگار خبرگزاری پارس در مشهد گفت :بهدنبال این تجاوز
ازســوی مرزبان تایباد دراینزمینه به مرزبانان افغانستان شدیدا ً اعتراض شد 58.فرمانده ژاندارمری
59
نیز اعالم کرد« :ازطریق مرزبانی دستورات مراقبتی الزم به پاسگاههای مرزی ابالغ شده است».
یادآوری میشود قطبزاده وزیر امور خارجه ایران ،درپی تجاوز روز گذشته هلیکوپترهای
افغانی به خاک ایران گفت« :این عمل ازطرف شــوروی در افغانســتان صورت گرفته و به این
ترتیب خواســتهاند ما را از موضعگیــری در یازدهمین کنفرانس وزیران خارجه کشــورهای
اســامی که در اسالمآباد جریان دارد ،بترســانند ».قطبزاده افزود« :مسلم ًا اینها اشتباه میکنند
زیــرا این امر مــا را در تصمیمگیری جدیتر خواهد کرد 60».وی اعــام کرد :ایران دعوت به
شــرکت در یک کمیتــه عالی وزرای امور خارجه اســامی برای حل این مشــکل را خواهد
پذیرفــت .بهنظــر ایران این کمیته میتواند بــا کابل تماس بگیرد .بنا بر گزارشهای رســیده،
کنفرانس اسالمی بهطور غیررسمی با تشکیل چنین کمیتهای موافقت کرده است .البته قطبزاده
تأکید کرد ایران به شــرطی حاضر به برقراری تماس با رژیم کابل است که این دولت بهعنوان
یکــی از طرفهای ذینفع ماننــد مجاهدین افغانی و نه بهعنوان دولت قانونی افغانســتان در
مذاکرات شــرکت کند .وی افزود :دولت ایران رژیم ببرک کارمل را یکی از طرفهای ذینفع
61
میداند نه دولت قانونی افغانستان.
در همینحال ،دکتر بهشــتی یک مقام مؤثر دیگر در ایران ،در پاســخ این ســؤال که «دولت
افغانســتان خواسته بود که در کنفرانس وزرای امور خارجه اسالمی پذیرفته بشود ،موضع دولت
ایران دراینباره چیســت؟» گفت« :دولت ایران معتقد اســت که حکومت فعلی افغانســتان یک
حکومت تحمیلی و دستنشــانده بیگانه اســت و دولت ایران با شرکت اینگونه حکومتها که
62
دستنشانده تحمیلی بیگانهاند در این کنفرانسها موضع مخالف دارد».
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سرنوشــت امام موسی صدر و تشکیل کمیســیونی برای تحقیق در این قضیه و سرانجام آن ،در
شــماره امروز نشــریه فارین ریپورت (چاپ لندن) ،بهصورت گزارشی درباره ایران ،مورد توجه
قرار گرفته است .این گزارش هرچند به موضوعی خارج از مرزهای ایران مربوط است ،بااینحال
مورد عالقه بسیاری از فعاالن سیاسی ایران است.
در این گزارش آمده است« :یک کمیسیون تحقیق که ازسوی شورای انقالب ایران تشکیل شده
بود بهتازگی گزارش خود را به پایان رسانیده است .در این گزارش آمده است امکان دارد لیبیاییها
موسی صدر ،امام شیعیان لبنان را که دو سال قبل بهطور مرموزی ناپدید شد به قتل رسانده باشند.
در این کمیســیون مقامات برجسته ایران از قبیل حسن حبیبی سخنگوی شورای انقالب ،ابراهیم
یزدی وزیر پیشــین امور خارجه و صادق طباطبائی سرپرست ادارات نخستوزیری (و همچنین
رئیس سازمان اطالعاتی کشور) و خواهرزاده امام موسی صدر شرکت دارند.
این کمیســیون به کمک ســازمانهای امنیتی ایتالیا ،فرانسه ،سوریه و الجزایر و سازمانهای
فلســطینی اعالم کرد که اظهارات لیبیاییها با واقعیت منطبق نیســت .لیبیاییها همیشــه ادعا
کردهاند که موســی صدر در تاریخ  31اوت  ،1978با پرواز شرکت هواپیمایی آلیتالیا ،طرابلس
را به قصد رم ترک نموده اســت ،اما این کمیســیون دریافته اســت که بلیــت هواپیمای وی
در روز اول ســپتامبر ،بهدســت مقامات فرودگاه لیبی ممهور شده اســت .در این روز 2 ،نفر
کــه خود را امام و مشــاورش معرفی کردند بــا آلیتالیا از
طرابلس عازم رم شــدند ،لیکن شاید بهعلت شتابزدگی
در این کار اشــتباهات زیادی مرتکب شــدند .این  2نفر
اثاثیه امام گمشــده را به هتلی در فرودگاه رم بردند ،اتاق
گرفتند و دیگر هرگز به چشــم نخوردند ،کمیسیون تحقیق
دریافته اســت که اشیایی از چمدانها گمشده و در نوشتن
برچســب روی اثاثیه ،خط امام را جعل کردهاند ... .نتایج
تکاندهندهای که این کمیســیون ایرانی بدان دســت یافته
اســت در ضمیمهای محرمانه مندرج میباشد .این ضمیمه
نشــان میدهد که امام موسی صدر و همراهانش در تاریخ
کمیسیون تحقیق سرنوشت امام موسی صدر  31اوت ،توسط مأموران امنیتی لیبی ربوده شده و به یکی
اعالم کرد :ادعای لیبیاییها درمورد ورود وی از اردوگاههای نظامی این کشــور در 40کیلومتری جنوب
به ایتالیا واقعیت ندارد.
طرابلــس انتقال داده شــده و وی را در یک دادگاه نظامی
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برقآسا محاکمه کردند ... .هفته گذشته ،مدیر دفتر شرکت هواپیمایی آلیتالیا در طرابلس ازسوی
مقامات لیبیایی بهجرم جاسوســی دستگیر شــد .منابع ایتالیایی اظهار داشتند که این دستگیری
با عملیات ترور لیبیاییها در رم در ارتباط بوده اســت ،لیکن بهنظر میرســد که لیبیاییها از
63
ســازمانهای امنیتی ایتالیایی بهخاطر همکاری با کمیسیون ایرانی ،انتقام میگیرند».
549

موضوع نفت و قیمت آن و نیز نقش ایران دراینباره ،از موضوعات مهم اخیر بهخصوص پس از
مطرحشــدن تحریم اقتصادی است .ایران ،بعد از انقالب اسالمی  -که خود این پدیده از عوامل
مهم رونق بازار نفت بوده اســت  -در زمره آن دسته از کشورهای عضو اوپک که خواهان تولید
کمتر با قیمت باالتر هســتند ،قلمداد میشود ،اما امروز به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در محافل
نفتی لندن گفته شد بهای نفت ایران بهدلیل خودداری این کشور از افزایش بهای نفت خام خود
در روند کنونی افزایش بهای این ماده ،از کویت ارزانتر شده است .این محافل استدالل کردهاند
که نفت کویت درحالحاضر با افزودن  5/5دالر نرخ سورشارژ به بهای هر بشکه نفت که 19/5
دالر فروخته میشود به  35دالر بالغ میشود .هرچند بهای نفت ایران بهطور متوسط  35/37دالر
اســت ،لیکن این کشور  60روز به مشتریان خود اعتبار میدهد ،درصورتیکه مدت اعتبار کویت
64
 30روز است .بهعالوه کیفیت نفت سبک ایران نسبت به نفت کویت بهتر است.
یادآوری میشود اخیرا ً چهار کشور عراق ،کویت ،امارات و ونزوئال که از تولیدکنندگان نفت
وابسته به سازمان اوپک میباشند ،قیمت نفت صادراتی خود را افزایش دادهاند .اندونزی ،لیبی و
الجزایر نیز قب ً
ال قیمت نفت خود را افزایش داده بودند ،امیرنشــین قطر در خلیجفارس نیز قیمت
نفت صادراتی خود را بشکهای  2دالر گران کرد .به این ترتیب ،درحالحاضر  8کشور از مجموع
*65
 13کشور عضو این سازمان قیمتهای جدیدی را برای نفت خود تعیین کردهاند.
* در توضیح این مسئله ،اظهارات علیاکبر معینفر وزیر نفت ایران ،که بعدها در روزنامه جمهوری اسالمی درج شد،
مفید است .وی دراینباره گفت« :این افزایش قیمت کشورها ...درحقیقت در دنباله افزایش قیمتی است که ما از اول
آوریل بهروی قیمت نفت خود دادیم و بهطوریکه میدانید بعضی از این کشورها حتی اینک افزایش قیمت نفت خود
را به تاریخهای قبلی تسری دادهاند و برای نفتهایی که از اول آوریل فروختهاند مبلغ اضافی را دریافت میدارند ... .در
حقیقت این اقدام حقانیت تصمیم ایران را در اول آوریل ،که ما نرخهای خود را در آن تاریخ  2/5دالر افزایش دادیم اثبات
میکند و نشان میدهد که تصمیمات ما چقدر منطقی و پخته بوده است با این فرق که ما اخالق ًا خود را ملزم میدانیم
که در هر موقع که تصمیم به اضافهکردن قیمت نفت گرفتیم قیمت را از همان تاریخ اجرا کنیم نه اینکه عطفبهماسبق
کنیم ».وی در پایان افزود که ما هر زمان صالح بدانیم صریح و روشن و از همان موقع قیمت نفت را افزایش میدهیم،
ولی در شرایط فعلی قصد چنین کاری را نداریم[ .روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/3 ،ص]9
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ضمیمه گزارش :540نگاهی به آخرین وضعیت شهر مهاباد در گزارش به فرماندهی سپاه

روز گذشــته ،دفتر نظارت و ارزشیابی سپاه ضمن گزارشهای متعدد گزارشی از وضعیت مهاباد به فرماندهی
سپاه تسلیم کرد .در این گزارش آمده است:
«وضعیت منطقه:

ازلحاظ موقعیت جغرافیایی در محور شــهرهای پیرانشــهر  -نقده  -سردشت قرار دارد و مرکز ارتباطی اکثر
شهرهای کردستان است .منطقه کام ً
ال کوهستانی است و روستاهای اطراف ارتباط تدارکاتی دمکراتها است.
ارتباط زمینی با مهاباد از ســهراهی نقده  -که حدود  25کیلومتر فاصله اســت  -قطع میباشد و ارتباط با سپاه
و پادگان با هلیکوپتر صورت میگیرد .شــهر و حومه آن کام ً
ال در کنترل نیروهای مســلح گروههای سیاســی
اســت .چون مهاباد مغز تشکیالت گروههای درگیر در کردستان است حزب دمکرات علیرغم میل باطنیاش
عم ً
ال از درگیرشــدن مهاباد خودداری میکند و حتی ســنگرهای بتونی را در شــهر جمع کردهاند و از هجوم
گروههای دیگر نظیر کومهله به ســپاه و ارتش جلوگیری میکند و مســئولین ارتش در مهاباد این را بهحساب
همکاری حزب دمکرات با ســپاه و ارتش تلقی کردهاند .بههیچوجه پاســداران نمیتوانند در شهر رفتوآمد
کنند درصورتیکه این محدودیت برای ارتش و ژاندارمری مســتقر در مهاباد وجود ندارد .دمکراتها آشکارا
ارتش و سپاه را زیر نظر دارند و با لندرورهای مسلح و بیسیمدار فرود هلیکوپترها و ورود و خروج افراد را
شناســایی میکنند .در بعضی از تپههای مجاور پادگان ،ارتش تانک و توپ مستقر کرده است .طبق اطالعات
واصله از مهاباد مقادیر زیادی آذوقه که ازطرف مردم جمعآوری کردهاند ،ازطریق بوکان به مناطق جنگی نظیر
سنندج اعزام میشود .دمکراتها فع ً
ال در مضیقه سوختی قرار دارند و این بهجهت کنترل ماشینها توسط سپاه
در داخل جادههای منتهی به مهاباد میباشــد .قاسملو در یکی از ســخنرانیهای اخیر خود در مهاباد گفته در
تالفی محاصره اقتصادی مهاباد قادر هست که توسط عواملش تمامی پمپبنزینهای ایران را منفجر کند ،لکن
66
بهجهت حسننیت از این کار [خودداری کرده است]».
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 ،1359/3/1صص  3و  ،4بخشهای فارسی و عربی رادیو
لندن.1359/2/31 ،
 .2همان ،ص ،11بخش فارسی رادیو اسرائیل.1359/2/31 ،
 .3روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.16
 .4روزنامه کیهان ،1359/2/31 ،ص.12
 .5روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.16
 .6روزنامه کیهان ،1359/2/31 ،ص.11
 . 7اداره کل مطبوعات و رســانههای خارجی وزارت فرهنگ

و ارشــاد اسالمی ،نشریه بررسی روزانه مطبوعات جهان،
 ،1359/3/11صص  22و  ،23فیگارو (چاپ پاریس)21 ،
مه .)1359/2/31( 1980
 .8ســند شماره  034021مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
اســتانداری ایالم به معاونت امور سیاسی وزارت کشور،
.1359/3/3
 .9ســند شــماره  063555مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از سپاه نفتشهر و قصرشیرین به ستاد عملیاتی
غرب.1359/3/1 ،
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 .10سند شــماره  063560مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از ســماجا( 2مرکز فرماندهی) به نیروی زمینی
(معاونت عملیات و اطالعات).1359/3/1 ،
 .11سند شماره  063548مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
شاجا به وزارت کشور.1359/3/1 ،
 .12سند شــماره  283734مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از مرزبانی دهلران به تهران (ســتاد مشــترک  -رکن،)2
1359/2/31؛ و  -ســند شــماره  283732مرکز مطالعات
و تحقیقات جنــگ :از مرزبانی دهلران به تهران (ســتاد
مشترک  -رکن.1359/2/31 ،)2
 .13سند شــماره  034015مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از استاندار ایالم به وزیر نفت.1359/3/1 ،
 .14روزنامه انقالب اسالمی ،1359/3/1 ،ص.12
 .15روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/31 ،ص.12
 .16روزنامه کیهان ،1359/2/31 ،ص.12
 .17سند شــماره  041974مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از سنندج (تدارکات) به تهران (تدارکات).1359/2/31 ،
 .18روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.4
 .19سند شــماره  041981مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از مرکــز فرماندهی (عملیات) به ســتاد عملیات غرب،
.1359/2/31
 .20سند شــماره  041967مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از کامیاران به کرمانشاه.1359/2/31 ،
 .21سند شــماره  041965مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از دیواندره به کرمانشاه.1359/2/31 ،
 .22سند شماره  041979مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
زنجان به تهران (عملیات).1359/2/31 ،
 .23سند شــماره  041968مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از کرمانشاه به تهران.1359/2/31 ،
 .24روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/31 ،ص.2
 .25روزنامه کیهان ،1359/2/31 ،ص.12
 .26سند شــماره  041985مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگــرام از ســماجا( 3مرکــز فرماندهی) بــه ژاجا،
.1359/2/31
 .27سند شــماره  113284مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
گزارش نوبهای اطالعاتــی معاونت عملیات و اطالعات
نزاجا ،شماره  ،37از  1359/2/30تا  ،1359/2/31ص.2
 .28سند شــماره  042494مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از ژاجــا (رکن - 3عملیات) به دفتر ریاســتجمهوری،
.1359/2/31
 .29سند شــماره  063564مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از ژاجــا (رکن - 3عملیات) به دفتر ریاســتجمهوری،
.1359/3/1
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 .30سند شــماره  041964مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از ســپاه (مرکز فرماندهی) به ســماجا( 2مرکز
فرماندهی).1359/2/31 ،
 .31سند شــماره  063565مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از ژاندارمری جمهوری اســامی ایــران (رکن - 3دایره
عملیات) به دفتر ریاستجمهوری.1359/3/1 ،
 .32سند شــماره  041342مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
تلفنگرام از سماجا( 3مرکز فرماندهی) به سپاه پاسداران،
.1359/2/31
 .33همان.
 .34سند شماره  041982مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
مرکز فرماندهی عملیات به سپاه کرمانشاه.1359/2/31 ،
 .35سند شماره  041956مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
میاندوآب (تبریز) به سپاه مرکز (عملیات).1359/2/30 ،
 .36سند شــماره  041980مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از اداره مرکزی اطالعات و بررســیهای سیاسی به واحد
اطالعات سپاه تبریز.1359/2/31 ،
 .37سند شماره  062493مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
شاجا به وزارت کشور.1359/2/31 ،
 .38روزنامه کیهان ،1359/3/3 ،ص.2
 .39روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.4
 .40روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/2/31 ،ص.5
 .41روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.16
 .42روزنامه انقالب اسالمی ،1359/2/31 ،ص.2
 .43سند شــماره  041961مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از اداره مرکــزی اطالعــات و بررســیهای سیاســی به
واحدهای اطالعات سپاه ساری ،بهشهر ،گرگان و مشهد،
.1359/2/31
 .44سند شماره  041970مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
سماجا مرکز فرماندهی به ژاجا.1359/2/31 ،
 .45سند شماره  063553مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
بندرعباس به تهران (عملیات).1359/3/1 ،
 .46سند شماره  041984مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
کرمان به تهران (عملیات).1359/2/31 ،
 .47سند شماره  041973مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ :از
کرمان به تهران (اطالعات).1359/2/31 ،
 .48روزنامه انقالب اسالمی ،1359/3/1 ،صص  1و .11
 .49روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.7
 .50روزنامه انقالب اسالمی ،1359/3/1 ،صص  1و .11
 .51روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.7
 .52روزنامه انقالب اسالمی ،1359/3/1 ،ص.3
 .53روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.16
 .54روزنامه نامه مردم ،1359/2/31 ،ص.1
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 .55اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،نشریه بررسی روزانه مطبوعات جهان،
 ،1359/3/5صــص  11و  ،12مجلــه ژون آفریک (چاپ
پاریس) 21 ،مه .)1359/2/31( 1980
 .56روزنامه انقالب اسالمی ،1359/3/1 ،ص.1
 .57سند شــماره  041989مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از ژاندارمری جمهوری اســامی ایــران (رکن - 3مرکز
فرماندهی) به دفتر ریاستجمهوری.1359/2/31 ،
 .58روزنامه کیهان ،1359/3/1 ،ص.1
 .59سند شــماره  041989مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
پیشین.
 .60روزنامه بامداد ،1359/2/31 ،ص.2
 .61روزنامه اطالعات ،1359/3/1 ،ص.12

کتاب هفتم ،جلد2

 .62روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/1 ،ص.16
 .63اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،نشریه بررسی روزانه مطبوعات جهان،
 ،1359/3/22صــص  ،19 - 21نشــریه گزارش خارجی
(چاپ لندن) 21 ،مه .)1359/2/31( 1980
 .64روزنامه جمهوری اسالمی ،1359/3/3 ،ص.9
 .65خبرگــزاری پارس ،نشــریه گزارشهای ویژه ،شــماره
 ،1359/3/1 ،64ص ،11بخش فارســی رادیو اســرائیل،
.1359/2/31
 .66سند شــماره  060583مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:
از نظارت و ارزشــیابی به فرمانده سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،1359/2/30 ،ص.8

