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 نیمھ پنھان جنگ 

 مجید کریمی: نویسنده  

 

 مقدمھ ناشر

رود؛ و آن گاه كھ این  تاریخ مبارزه و فداكارى ھرملت بى تردید دوران افتخار و عظمت آنان بشمار مى
ھا رنگ خدایى و دفاع از مكتب بخود گرفتھ و با حالوت شھادت و مالحت عرفان  مبارزات و جانفشانى

توان آن  یابد كھ تنھا با معیارھاى الھى مى مى و كرامت انسانى آمیختھ گردد، عیارى چندان بلند و واال
 .را سنجید

روشن است چنین گوھر گرانقدرى را باید ارج نھاد، پاس حرمتش را نگاھداشت و آن را از خطر 
 .تحریف و انحراف محافظت نمود

بخش انقالب را  آرى، آن ھمھ حماسھ، فداكارى و افتخار را فراموشى ھرگز نباید، و چراغ روشنى
 .ى ھیچ نشایدكاست

نسلھا . انداز زیبا و واالى حماسھ ھشت سال دفاع مقدس را براى آیندگان بھ تصویر كشد تاریخ باید چشم
 .باید بدانند این پدیده سترگ تاریخ اسالم چگونھ شكل گرفت و با چھ قیمتى بھ پیروزى رسید

ھ ایران اسالمى قھرمان، یّكھ و قلمھا باید بنویسند كھ در این راه بر ملت بزرگ ماچھ گذشت؛ بنویسند ك
با سالح خون و شھادت از آرمان بلند خویش دفاع . تنھا و با دست خالى در برابر ھمھ روزگار ایستاد
 .كرد و با سربلندى تمام استكبار را بھ زانو درآورد

و  و این گونھ بود كھ دنیا در برابر صالبت، عظمت و شھامت ملت ایران اسالمى سرتعظیم فرود آورد
 .لب بھ اعتراف و زبان بھ تحسین و تمجید گشود

ما تمام «: اى شوراى امنیت ملى امریكا در آن زمان اعالم كرد مشاور بخش خاورمیانھ «ھاوارد تیچر»
از این نقاط مطلعشان ) ھا را عراقى(شان تشخیص دادیم و  پذیریھاى ایران را در خطوط دفاعى آسیب

 «...رفت كردیم ارتش ایران تا خود بغداد پیش مى این كار را نمىدانستیم كھ اگر  ما مى. ساختیم
 :نماینده وقت انگلستان در سازمان ملل در زمان جنگ تحمیلى اظھار داشت» آنتونى پارسونز«و نیز 

در شوراى امنیت آن زمان ھیچ كس در ذھن خود شك نداشت كھ عراق دست بھ یك تھاجم گسترده در »
ترین موارد واكنش  اعضاى شوراى امنیت تا پایان جنگ و در بدیھى... استعمق خاك ایران زده 

  «...اى نداشتند عادالنھ
 !و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل



براین اساس، حماسھ ھشت سال دفاع مقدس را نباید ھمچون دیگر جنگھا پنداشت و با نگاه صرفاً 
اى بزرگ از سلسلھ حلقات مبارزه حق و  ن، حلقھانگیز قر این واقعھ شگفت. تاریخى بدان نگریست

 .باطل بود كھ از آغاز تاریخ شروع شده و تا پایان آن ادامھ خواھد داشت
اى از بزرگى و عظمت این واقعھ بزرگ، توصیفاتى بود كھ امام راحل عظیم الشأن، بنیانگذار  جلوه

 :ر لوح تاریخ این گونھ نگاشتاز خامھ جاودانھ خویش ب) ره(جمھورى اسالمى ایران، امام خمینى
ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در . ایم ما انقالبمان را در جنگ بھ جھان صادر نموده ...»

ما در جنگ ابھت ... ما در جنگ پرده از چھره تزویر جھانخواران كنار زدیم. ایم جنگ ثابت نموده
... مان را محكم كردیم قالب پربار اسالمىھاى ان ما در جنگ ریشھ. دوابرقدرت شرق وغرب را شكستیم

ما در جنگ بھ مردم جھان و خصوصاً مردم منطقھ نشان دادیم كھ علیھ تمامى قدرتھا و ابرقدرتھا 
 ...توان مبارزه كرد سالیان سال مى

جنگ ما موجب شد كھ تمامى سردمداران نظامھاى . جنگ ما فتح فلسطین را بھ دنبال خواھد داشت
  «...اسالم احساس ذلت كنند فاسد در مقابل

اكنون ماییم و رسالت سنگین شھیدان گلگون كفن خویش و میراث بزرگ این حماسھ عظیم كھ باید با 
فداكارى و مجاھدتى راستین بكوشیم آن را بھ منزل مقصود برسانیم و دین خود را بھ اسالم و انقالب 

 .ادا نماییم
ى این رسالت و وظیفھ بزرگ یارى رساند چاپ و نشر آثارى تواند ما را در ایفا یكى از ابعادى كھ مى

 .مستند، معتبر و وزین است كھ مركز فرھنگى سپاه بدان دست یازیده و در این زمینھ گام برداشتھ است
آید كھ جلد نخست آن را بھ خوانندگان گرامى تقدیم  اثرى در این راستا بشمار مى» نیمھ پنھان جنگ»

دھد كھ دشمنان زخم خورده اسالم و جھانخواران بزرگ و مستكبر  خوبى نشان مىاین كتاب ب. ایم داشتھ
چگونھ در پس پرده بازیھاى سیاسى و در فضاى پنھان نیرنگھاى دیپلماسى دست بھ دست یكدیگر داده 
و علیھ ملت اسالمى ایران بھ توطئھ نشستند، اما در نھایت مفتضحانھ شكست خوردند و این سنت 

 .«ومكروا و مكرهللا وهللا خیر الماكرین«كھ  بزرگ الھى است
امید است این گام كوچك مورد رضاى خداوند متعال و حضرت ولى هللا االعظم، امام عصر ارواحنا لھ 
الفدا و عجل هللا تعالى فرجھ الشریف قرار گیرد و ما را در انجام وظایف و گامھاى بعدى در این راه 

 .یارى نماید
 ناشر

 درآمد پیش

 خاك خونین وطن از رزمتان مسرور باد 
 نسل فرداى وطن از عزمتان مغرور باد

 اید و جاودان  جملگى در لوح تاریخ زنده 
 نقشتان در لوح تاریخ مانده و ممھور باد 

، سھ فروند میگ عراقى بھ پایگاه 1359شھریور ماه  31دقیقھ بعدازظھر روز دوشنبھ  14/15ساعت 
ھاى  ھمزمان با این حملھ، ستون. یران در كنار فرودگاه مھرآباد حملھ كردندیكم شكارى نیروى ھوایى ا

المللى ایران گذشتند و حمالت دھھا  زرھى ارتش عراق بھ فرمان صدام حسین از مرزھاى بین
ملت ایران ناباورانھ شاھد آغاز . ھواپیماى عراقى بھ شھرھا و مناطق مرزى و غیرنظامى، آغاز شد

ترین شرایط كشور، بر  صلھ اندكى از پیروزى انقالب اسالمى و در یكى از حساسجنگى بود كھ بھ فا
 .ایران تحمیل شده بود

ھاى ربع آخر قرن بیستم و حتى مھمترین  تردید جنگ عراق علیھ ایران، یكى از مھمترین جنگ بى
اریخى، بھ دالیل گوناگون ت. رود ترین جنگ قرن بشمار مى جنگ پس از جنگ جھانى دّوم و طوالنى

سیاسى، نظامى و اقتصادى، آثار و پیامدھاى این جنگ تا سالھا و حتى قرنھا مورد تجزیھ و تحلیل 



ھاى فردا آشكار  آیندگان قرار خواھد گرفت و بھ مرور، اسناد و اسرار مبھم و پشت پرده آن بر نسل
 .خواھد شد

ھاى  آن را نسبت بھ سایر جنگھاى مھمى است كھ  جنگى كھ عراق علیھ ایران آغاز كرد داراى ویژگى
این جنگ با . گرداند كند و اھمیّت پژوھش و بررسى پیرامون آن را دوچندان مى سده اخیر متمایز مى

اقبال عمومى شرق و غرب آغاز شد و سكوت كشورھاِى با نفوذ در آغاز جنگ، در واكنش بھ ھیچیك 
ى، بویژه پس از جنگ جھانى دّوم، ھر معموالً در ھر جنگ .ھاى یك قرن اخیر، سابقھ نداشت از جنگ

كردند اما  آرایى مى گرفتند و در برابر یكدیگر صف یك از دو ابرقدرت جانب یك طرف مناقشھ را مى
 .جنگ عراق و ایران از این قاعده مستثنى بود

تقریباً . مند بود ھاى كارشناسان نظامى غرب بھره عراق در جنگ از انواع نظرات مشورتى و توصیھ
ھاى رزمى جدید و پیشرفتھ را در عملیات آفندى و پدافندى در  شرق و ھم غرب، انواع تاكتیكھم 

روز  آرایش نظامى ایران، بطور شبانھ. اختیار عراق گذاشتند و عراق آنھا را در جنگ بكار گرفت
ھا كاربرد نظامى پیدا  از زمانى كھ ماھواره .گرفت عكسبردارى شده و در اختیار عراق قرار مى

اى براى حمایت از یك طرف  ھاى ماھواره اند، این نخستین بارى بود كھ بطور گسترده از عكس كرده
در این جنگ، طیف وسیعى از كشورھاى كوچك و بزرگ در پشت سر عراق . شد جنگ، استفاده مى

  .قرار داشتند
مھمتر آنكھ عراق، با از ھمھ . اى در نیم قرن اخیر پس از جنگ جھانى دّوم نیز سابقھ نداشت چنین جبھھ

حمایت نظامى و اقتصادى غرب و شرق بھ نمایشگاھى از سالحھاى پیشرفتھ شوروى سابق، امریكا، 
بعد از جنگ جھانى دّوم، . فرانسھ، انگلستان، آلمان، برزیل، شیلى، رومانى و یوگسالوى تبدیل شده بود

شد، زیرا ھر دو كشور  اً دیده نمىدر ھیچ كشورى دو سازمان نظامى تسلیحاتى روسى و امریكایى توام
 .آورى نظامى یكدیگر، بھ دست طرف مقابل بیفتد واھمھ داشتند كھ اسرار فن

در یك قرن اخیر سابقھ نداشتھ است كھ كشورى در جنگ، بھ اندازه ارتش عراق و بطور گسترده و 
چنین وسعتى از  مكرر از سالحھاى شیمیایى استفاده كند؛ حتى ھیتلر نیز در جنگ جھانى دّوم با

نكتھ مھمتر آنكھ سازمان ملل و شوراى امنیت، با وجود این كھ عراق . ھاى شیمیایى استفاده نكرد سالح
بطور ) سال 7نزدیك بھ )ماه  10سال و  6المللى را نقض كرده بود،  با صراحت و آشكارا قوانین بین

  .از زدجانبدارانھ از محكومیت متجاوز و پذیرش شرایط اصولى ایران سرب
بدین سبب ایران ناچار شد تا براى مورد توّجھ قرارگرفتن شرایطاش، و حصول نتیجھ منطقى بھ جنگ 

با اتخاذ چنین موضعى از سوى جمھورى اسالمى بود كھ سرانجام شوراى امنیت در . ادامھ دھد
شرایط ایران را ، آن ھم نھ بھ صورت دلخواه، بلكھ ھمراه با اجبار و اكراه برخى از 598قطعنامھ 

در حالى كھ شرایط ایران چیزى جز معرفى متجاوز، محاكمھ آن و بازگشت بھ مرزھاى . ملحوظ كرد
  !شناختھ شده قبلى نبود

در مفھوم كلى، این كتاب، بر آن است تا نابرابر بودن جنگ را در شروع، استمرار و پایان آن مورد 
 .دھدبررسى قرار داده و نیمھ پنھان جنگ را نشان 

 
. سالھ اختصاص دارد 8بھ بررسى تحوالت سیاسى جنگ عراق و ایران در دوره » نیمھ پنھان جنگ»

، بررسى شده 1365در كتاب حاضر، نقش امریكا در چھار مقطع زمانى و در چھار فصل تا سال 
ھدف از بررسى، باز كردن زوایاى تاریك و پنھان روابط امریكا و عراق در دوره مشخص . است
ھا بھ مقاطع تاریخى، رویدادھاى مھمى است كھ در تحكیم این روابط  مالك تقسیم فصل. باشد ، مىشده

 .تأثیر بیشترى داشتھ است
اختصاص  1359شھریور  31تا  1357فصل اّول بھ دوره تاریخى روابط امریكا و عراق طى سال 

 1361/3/3شھر در تا آزادى خرم 1359/6/31فصل دّوم بھ دوره تاریخى شروع جنگ در . دارد
فصل سّوم نیز شامل سیر تحوالت دو كشور عراق در امریكا تا برقرارى روابط . شود محدود مى

فصل چھارم بھ بررسى روابط امریكا و عراق تا عملیات فاو و . است 1363/9/5رسمى سیاسى در 
 .اختصاص دارد 1365بازتابھاى آن تا نیمھ سال 



شود و بحثھاى مربوط  سى امریكا و عراق در جنگ محدود مىھر چھار فصل بھ بررسى تحوالت سیا
در این نوشتار ھمچنین سعى . نظامى در جلدھاى بعدى تقدیم خوانندگان خواھد شد -بھ روابط اقتصادى 

شده تا ضمن بررسى سیر روابط سیاسى امریكا با عراق در جنگ، سایر تحوالت تاریخى جنگ نیز 
 .حوالت مقارن با روابط فوق، اشراف كامل پیدا نمایدتوضیح داده شود تا خواننده بر ت

تر كردن متن، از جدیدترین مقاالت، خاطرات و  كوشش ما بر آن بوده است تا براى ھر چھ غنى
در پایان با تشكر از ھمكارى كلیھ دوستان در مراكز . اظھارنظرھا تا آخرین لحظھ نگارش استفاده شود

 :مطالعاتى، بر چند نكتھ تأكید دارم
داند و این اقدام  ملت مسلمان ایران در درجھ اّول مسؤولیت جنگ را متوجھ شخص صدام حسین مى - 1

 .تلخ تاریخى را بحساب ملت عراق نخواھد گذارد
فرضیھ نگارنده در تحقیق آن است كھ نقش امریكا بعنوان یكى از عوامل تحریك كننده در شروع  - 2

جویانھ در پایان جنگ بھ نفع عراق و علیھ ایران بوده  لھجنگ، حمایت كننده در مدت جنگ و مداخ
 .است
شود لذا باید  نگارنده اذعان دارد كھ مجموعھ فعلى با توّجھ بھ منابع محدود و در دسترس، ارائھ مى - 3

 آورى شده و یا راز بسیارى از رویدادھا فاش گردد سالھا صبر كرد تا اسناد مھم جنگ جمع
. 

 مجید كریمى 
 

 

 استراتژى نزدیكى امریكا بھ عراق :اولفصل 

 انقالب اسالمى و بر ھم خوردن معادالت سیاسى امریكا

، مھمترین تحول سیاسى در تاریخ معاصر خاورمیانھ و 1357پیروزى انقالب اسالمى ایران در بھمن 
 موجب سقوط) سره قدس(پیروزى انقالب اسالمى بھ رھبرى امام خمینى. رود جھان اسالم بشمار مى

المللى،  نظام شاھنشاھى كھ آخرین حلقھ آن محمدرضا پھلوى بود، گردید و بالمآل معادالت سیاسى بین
در . اى و داخلى را بر ھم زد و مطامع امریكا را در ایران و منطقھ شدیداً مورد تھدید قرار داد منطقھ

اى خاورمیانھ و حوزه  طقھالملل، نظام من نتیجھ سیاست خارجى امریكا در سھ حوزه استراتژیك نظام بین
 .جغرافیاى سیاسى ایران، دچار فرو ریختگى اساسى شد

ایران در زمان محمدرضا پھلوى محور استراتژیك مقابلھ امریكا و شوروى در خلیج فارس بود و در 
مھمترین سنگر جلوگیرى از نفوذ اتحاد جماھیر  1970و  1960عرصھ رقابت شرق و غرب، در دھھ 

ایران در محور . رفت حوزه خلیج فارس و آبھاى گرم اقیانوس ھند بشمار مىشوروى سابق بھ 
تردید غیر قابل  نقشى كھ بى. استراتژى جلوگیرى از نفوذ شوروى بھ حوزه جنوبى منطقھ قرار داشت

 .جایگزین بود
ل با ورود شاه بھ پیمان سنتو، سّد دفاعى و كمربند امنیتى سیاست خارجى امریكا بھ دور شوروى كام

 .شد و ایران محور و مركز این اتحاد نظامى قرار گرفت
از پیمان سنتو ضربھ  1358فروردین  5پیروزى انقالب اسالمى و خروج جمھورى اسالمى ایران در 

خروج ایران از سنتو . بزرگى بر سیاست خارجى امریكا در رویارویى با ابرقدرت شوروى وارد آورد
 نظام امنیتى و نظامى آمریكا را در جنوب غرب آسیا بر ھم ریختكھ بھ انحالل این پیمان انجامید، 

رژیم شاه بھ عنوان یكى از ستونھاى دوگانھ و اصلى دكترین نیكسون در جنوب غربى  1970در دھھ 
بازوى . دكترین نیكسون عمدتاً بر پایھ دو محور نظامى و مالى در منطقھ استوار بود. كرد آسیا عمل مى

  .بازوى مالى آن عربستان بودنظامى آن، ایران و 



اى شاه از این  كرد و نقش ژاندارمى و پلیس منطقھ ھنرى كیسینجر شدیداً از این دكترین حمایت مى
با خروج انگلیس از خلیج ) 1970(امریكا با استفاده از این دكترین طى یك دھھ  .دكترین نشأت گرفت

در تحقق این دكترین مھمترین خدمتھا را بھ طلبى شوروى پرداخت و شاه  فارس، بھ مقابلھ با توسعھ
  .امریكا ارایھ داد

، سركوب جنبش انقالبى ظفار، ایجاد آرامش )1975قرار داد (ھایى چون عراق  حل مشكالت با رژیم
در حوزه شبھ جزیره عربستان و باز نگاه داشتن آبراه ھرمز و مھمتر از ھمھ عدم مشاركت شاه در 

دكترین نیكسون بر پایھ مشاركت . ، از جملھ موفقیتھاى دكترین نیكسون بودتحریم اعراب علیھ اسرائیل
كشورھاى متشكل در یك حوزه جغرافیایى و سپردن نقش پلیس امنیتى بھ یك یا چند كشور مھم در آن 

 .حوزه، استوار بود
بر قدرت اى نبود كھ براى امریكا در حوزه رقابت با ا خروج ایران از پیمان نظامى سنتو اتفاق ساده

سپتامبر  1358( 26مھر ماه  4زمانى كھ جمھورى اسالمى ایران در . شوروى، قابل اغماض باشد
دفتر مقر اصلى سنتو در تھران را براى ھمیشھ مھر و موم كرد، امریكا با مشكل جدى در ) 1979

زه خصوص گسترش نفوذ توسعھ طلبانھ خود در منطقھ روبرو شد و بھ ناگاه شوروى را در این حو
دید اما با كنار  تا قبل از این تاریخ، شوروى خود را در برابر یك سد دفاعى غیرقابل نفوذ مى. تنھا یافت

پاكستان و تركیھ ایجاد شد و مجدداً سیاست توّجھ بھ  -رفتن ایران، معبرى در میان كمربند امنیتى ایران 
ا با حسرت، شاھد حضور یك ھاى نفتى جنوب، شوروى را وسوسھ كرد و از سوى دیگر امریك حوزه

 .دولت قدرتمند مردمى در ایران بود
اى  سیاست منطقھ) جداى از تقابل شرق و غرب(اى  بعد از پیروزى انقالب اسالمى، در حوزه منطقھ

. غربى آسیا شدیداً آسیب دید فارس و یا بھ عبارتى دیگر جنوب امریكا در حوزه خاورمیانھ، خلیج
  .ھاى سلطنتى اقتدار گرا بود كومتھاى سنتى منطقھ و رژیمسیاست خارجى امریكا حفظ ح

بھ زعم سیاستمداران آن روز، ظھور ایدئولوژى اسالم انقالبى مھمترین خطر و عامل تھدیدآمیز براى 
شد، زیرا نھضت انقالب  ھاى سیاسى سنت گرا و ارتجاعى منطقھ محسوب مى برھم خوردن نظام

خواھانھ  ھاى اسالم ھاى مسلمان منطقھ داشت و موجب رشد جنبشھاى عمیق در میان ملت اسالمى ریشھ
بسیار قوى در برخى از كشورھاى منطقھ از جملھ عراق، لبنان، بحرین، عربستان، كویت و حتى 

  .تركیھ گردید
و ) پان عربیسم)ظھور ایدئولوژى اسالم انقالبى بھ فاصلھ اندكى، ایدئولوژى ناسیونالیسم انقالبى 

البى را در منطقھ با سرعت از میدان مبارزات سیاسى كنار زد و بعنوان مھمترین سوسیالیسم انق
كامالً طبیعى بود كھ انقالب اسالمى ایران گسترش یابد و  .جایگزین ایدئولوژیھاى یاد شده مطرح گردید

  .از مرزھاى جغرافیایى گذشتھ و منطقھ را با جوش و خروش انقالبى روبرو سازد
ھ امریكا دو دھھ تالش سیاسى و نظامى كرده بود تا بتواند این بخش از خاورمیانھ را این در حالى بود ك

ھا  ، با وقوع انقالب اسالمى ھمھ چیز از بین رفت و بافتھ1357اما در سال . تحت سلطھ خود نگھ دارد
؛ بلكھ اكنون فارس عقب افتاده بود امریكا نھ تنھا در مقابلھ با ابرقدرت شرق در خلیج. بھ یكباره پنبھ شد

  .اى خود روبررو بود ھاى اسالمى در میان حامیان منطقھ گرایى و پدید آمدن جنبش با رشد جریان اسالم
شد كھ بلوك جدیدى در میان دو بلوك شرقى  زیرا چنین احساس مى. بنابراین وضع از قبل بدتر شده بود

بلوك كشورھاى اسالمى منجر  اى حساس و استراتژیك در حال ظھور است كھ بھ و غربى، در منطقھ
اسالمى میان چند كشور مسلمان، دیگر تھدید را نباید  -خواھد شد و در صورت ایجاد یك اتحاد نظامى 

ھا  در این خصوص تحلیل امریكایى. بایست از جانب ایران انقالبى تلقى كرد از جانب شوروى، بلكھ مى
ز استقرار، قطع روابط ھمھ جانبھ با رژیم درست بود؛ زیرا جمھورى اسالمى ایران بالفاصلھ پس ا

  .غاصب اسرائیل را اعالم و سفارت اسرائیل را بھ سفارت فلسطین تبدیل نمود
. ضمن آن كھ ایران بھ جبھھ پایدارى اعراب، متشكل از سوریھ، الجزایر، لیبى، و یمن نیز پیوست

د را میان مصر و اسرائیل بھ ، پیمان صلح كمپ دیوی1978ھا در سال  شایان ذكر است كھ امریكایى
امضاء رساندند و در حالى كھ در منطقھ خاورمیانھ تحوالت را بھ سمت یك نظام مبتنى بر صلح 



بردند؛ با پدیده انقالب اسالمى ایران شدیداً شوكھ شدند و با پیوستن ایران بھ جبھھ  امریكایى پیش مى
 .وید نیز با تزلزل اساسى روبرو شددی اى كمپ پیمان منطقھ) خط مقدم جبھھ(پایدارى اعراب 

اى را  بطور كلى انقالب اسالمى ایران صحنھ شطرنج سیاسى خاورمیانھ را تغییر داد و معادالت منطقھ
براى جلوگیرى  1979وحشت امریكا در گام نخست در تركیھ ظاھر شد ؛ آنگونھ كھ در سال . بر ھم زد

ركیھ كودتاى نظامى بوقوع پیوست و نظامیان بار دیگر گرایى در بین آحاد مردم مسلمان ت از رشد اسالم
 .در این كشور قدرت را در دست گرفتند

با پیروزى . اما در حوزه جغرافیاى سیاسى ایران، وقوع انقالب اسالمى براى امریكا، مصیبت بار بود
وم را لغو و انقالب، كلیھ قراردادھاى استعمارى با این كشور لغو گردید و دولت موقت قرارداد كنسرسی

برقرار شده بود نیز ملغى اعالم  1343قانون استثمارى كاپیتوالسیون كھ میان ایران و امریكا در سال 
قرار دادھاى تسلیحاتى ایران و امریكا بھ حالت تعلیق در آمد و صدھا شركت امریكایى ھمراه با . شد
 .ھزار امریكایى مجبور بھ ترك ایران شدند 35

. طقھ، حوادثى بوقوع پیوست كھ در سیاست خارجى امریكا تأثیر بسزایى گذاشت، در من1358در سال 
ّهللا سید محمد باقر صدر در تایید انقالب اسالمى ایران بھ رھبرى حضرت امام و اعالمیھ  بیانیھ مھم آیت

 دعوت مردم عراق بھ پیوستن بھ ملت ایران و قیام علیھ دولتمردان بغداد حاكى از اوضاع بسیار وخیم
رخ  1358قیام شیعیان بحرین واقعھ دیگرى بود كھ در تابستان . بود 1358رژیم عراق در اوایل سال 

 .داد
مھمترین واقعھ كھ شدیداً روابط میان ایران و امریكا را تیره و تار كرد و ضربھ كارى بر سیاست 

بود كھ بھ تعبیر خارجى امریكا وارد آورد، واقعھ گروگانگیرى كارمندان سفارت امریكا در تھران 
اسناد و مدارك موجود در سفارتخانھ امریكا نشان داد . جاسوسى مشھور گردید بھ النھ (ره(حضرت امام

تسخیر سفارت . بھ توطئھ علیھ نظام جمھورى اسالمى مشغول بود 1358آبان  13كھ امریكا ھمچنان تا 
ایع سیاسى بعد از پیروزى انقالب از این اقدام، یكى از مھمترین وق) ره(امریكا و تایید حضرت امام

 .انقالب دّوم نامیده شد) سره قدس(رود كھ ھمانا از سوى حضرت امام خمینى اسالمى بشمار مى
روز پس از این رویداد رخ داد، واقعھ اشغال افغانستان توسط  50ى دیگرى كھ بھ فاصلھ  واقعھ

. اى دومین بار امریكا را غافلگیر كردنیروھاى شوروى بود كھ تقریباً بعد از واقعھ گروگانگیرى، بر
 .افغانستان را اشغال كرد) 1979دسامبر ( 1358 24دى  3شوروى در 

ھاى سیاسى فوق، یك حادثھ در عربستان رخ داد كھ ھشدار جدى دیگرى براى امریكا  عالوه بر شوك
گروھھاى مسلح بھ اشغال ) مسجدالحرام(مسجد اعظم مكھ  (1979نوامبر ( 1358 20آبان  29در . بود

چنانچھ بھ . رحمانھ مبارزان، این واقعھ پایان یافت و مبارز اسالمى درآمد كھ با كشتار و قلع و قمع بى
نگاھى كوتاه داشتھ  1358دى  3تا اشغال افغانستان توسط شوروى در  1357بھمن 22رویدادھاى 

نشینى سیاسى از مواضع  با عقبھا قدم بھ قدم در منطقھ خاورمیانھ  یابیم كھ امریكایى باشیم، در مى
ھاى بازدارنده در  رو بودند و باید براى برقرارى توازن استراتژیك و یا اھرم طلبانھ خود روبھ توسعھ

 .كردند تا مجدداً بر كنترل اوضاع فائق آیند منطقھ، استراتژى جدیدى را تدوین مى
ژانویھ ) 1358 23ر سّوم بھمن كارتر، رئیس جمھور وقت امریكا، د در چنین شرایطى بود كھ جیمى

دكترین خود را درخصوص تھدید شوروى نسبت بھ خلیج فارس و منافع امریكا در منطقھ ) 1980
 :كند چنین اعالم مى

ھرگونھ كوششى بھ وسیلھ ھر قدرت خارجى براى تحت : بگذارید موضع خود را كامالً روشن كنیم»
بھ منافع حیاتى ایاالت متحده امریكا محسوب شده و فارس بھ منزلھ حملھ  كنترل درآوردن منطقھ خلیج

 (1(».اى با استفاده از وسایل الزم، از جملھ نیروى نظامى، دفع خواھد شد چنین حملھ
كارتر در این دكترین، با صراحت كامل، منطق زور را جھت مقابلھ با ھرگونھ تھدید و دفاع از منافع 

اى و  المللى، منطقھ در واقع شناخت شرایط بین) 2.(سازد مىحیاتى امریكا در منطقھ خلیج فارس مطرح 
، دقیقاً ما را بھ ارتباط این شرایط 1358خاصھ رویدادھاى ایران و اعالم دكترین كارتر در سّوم بھمن 

  .سازد با حملھ عراق آغاز شد، رھنمون مى 1359شھریور  31و وقایع، با جنگى كھ در 



فارس را بر ھم زند، چگونھ، چھ وقت و  رى كھ امنیت حوزه خلیجاین كھ توسل بھ زور علیھ ھر كشو
كجا صورت خواھد گرفت، نقطھ آغاز براى پاسخ بھ یك پرسش اساسى است؛ و آن این كھ دكترین 

 ماه بعد بھ اجرا درآمد، مرتبط باشد؟  7تواند با جنگى كھ  كارتر چگونھ مى
این دكترین در واقع تصحیح كننده  .نیاز داشت كارتر با اعالم این دكترین، بھ یك كارگردان سیاسى

یكى از ھدفھاى نیكسون در . دكترین نیكسون بود كھ با وقوع انقالب اسالمى بھ یكباره زیرورو شد
ارائھ دكترین خود این بود كھ پس از جنگ ویتنام، امریكا ھرگز خود را درگیر جنگ مستقیم با 

ھا  ھا ھستند كھ باید با آسیایى كرد، بلكھ این آسیایى ھا نخواھد كشورھاى جھان سّوم بخصوص آسیایى
 (3.(بجنگند

 عراق و نقش جدید ژاندارمى

ھا بطور جدى در پى  پس از ارائھ دكترین كارتر و اشغال افغانستان توسط نظامیان شوروى، امریكایى
امریكا در . دیافتن كشورى در منطقھ بودند كھ بتواند نقش سابق شاه در ژاندارمى منطقھ را ایفا كن

ھایى  پیش از آن نیز تماس. بھ سرعت متوجھ عراق شد -بعد از این رویدادھا  -یافتن بازیگرى جدید  پى
  .برقرار شده بود

باید توّجھ داشت موج رو بھ افزایش نھضت اسالمى در عراق از اوایل پیروزى انقالب اسالمى، امریكا 
نیاز بھ ایجاد شرایط جدیدتر و ) 4(میان امریكا و عراقرا متوجھ عراق كرده بود اما برقرارى روابط 

سھ عامل فوق تحقق عملى  1358تر در منطقھ داشت كھ از دى ماه سال  تر و منافع حیاتى دالیل قطعى
 .یافت

در  1358نویسندگان روزنامھ واشنگتن پست امریكا در سّوم دى » روبرت نواك«و » رونالدواتز»
 :اره كرده و نوشتنداى بھ این موضوع اش سرمقالھ

مشاركت درخصومت با خمینى، بطور رسمى روابط منجمد و سرد میان بغداد و واشنگتن را گرم »
 (5(».ساختھ است

دقیقاً بھ تبیین عملى  1359و  1358ھاى  ریچارد نیكسون از سیاستمداران اصلى كاخ سفید در سال
وى در . كند فارس معرفى مى ر حوزه خلیجدكترین كارتر پرداختھ است و عامل اجراى این دكترین را د

نوشت و بعد از آغاز جنگ عراق با ایران منتشر شد، بھ نكات  1359كتابى كھ خود در اوایل سال 
» صلح واقعى -جنگ واقعى «وى در كتاب . مھمى اشاره دارد كھ نباید بھ سادگى از آن گذشت

 :نویسد مى
عراق . اى خاص دارد عودى بھ این پاسخ عالقھعربستان س... گیرد؟ چھ كسى جاى ایران را مى»

قدرت نظامى عراق با . فارس است افراطى تندرو در حال حاضر نیرومندترین قدرت نظامى خلیج
اى سخت مھیب است، عراق چھار لشكر زرھى و دو لشكر مكانیزه، با بیش از  معیارھاى مطلقاً منطقھ

. نظام، دارد لشكر پیاده 4پوش جنگى بھ اضافھ  هتانك روسى و فرانسوى و نیز وسایل نقلیھ زر 3000
توانند بھ ھر جایى كھ  ھیچ صدمھ و آسیب دیدنى مى ھا حتى بدون حمایت بیشتر شوروى، بى عراقى
  .بھ كویت، عربستان سعودى یا بھ ایران. بگیرند، وارد شوند تصمیم

در . بیشتر فاصلھ ندارد فارس از مرز عراق چند كیلومترى بخش بسیار اعظم منابع نفت خام خلیج
مناطق مجاور و نزدیكى مانند ایران، كویت، عربستان سعودى، امارات متحده عربى، مزد و دستاورد 

آمیز عراق بھ درون خاك یكى یا تمام این مناطق، انتقال دارایى و ثروتى عظیم خواھد  حركت موفقیت
  .تیالى سیاسى یابدفارس اس عراق اكنون عزمش را جزم كرده است تا بر خلیج. بود

رژیم مستبد چپگراى عراق گرچھ ضد امریكایى است، ولى تثبیت خداوندگارى روسھا را بر 
از . اش متمایل گردد فارس نیز خواھان نیست و در نتیجھ امكان دارد كھ بھ تعدیل موضع گذشتھ خلیج
 (6(».اشیمباید در جستجوى روابطى بھتر با عراق ب رو ما بھ حكم عقل و منطق، مى ھمین

باید توّجھ داشت كھ كاخ سفید از زمان پیروزى انقالب اسالمى در ایران، تحوالت عراق را دنبال 
  .كرد مى



البكر را كنار گذاشت و باالترین پست  در یك اقدام شبھ كودتایى، حسن 1358تیر  26صدام حسین در 
البكر سیاستھاى ضد  عاون حسنوى از زمان وقوع انقالب اسالمى بعنوان م. رھبرى را بھ دست گرفت

ادعاى مالكیت سھ جزیره تنب  1358صدام حسین در نیمھ سال . ایرانى و اسالمى خود را علنى ساخت
  .بزرگ و كوچك و ابوموسى را عنوان كرد

اى با روزنامھ النھار بھبود روابط ایران و عراق را  در مصاحبھ 58/8/12سفیر عراق در بیروت در 
 (7:(یط زیر نمودمنوط بھ تحقق شرا

 .الجزایر بین دو كشور ناظر بر شطالعرب 1975تجدید نظر در عھدنامھ  -الف 
 .اعطاى خودمختارى بھ اقلیت كرد و بلوچ و عرب در ایران -ب 
 .فارس خروج نیروھاى ایرانى از جزیره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسى در خلیج -ج 

 
 :نویسد مى« 80 - 1979عراق  اختالفات ایران و«در مقالھ » كیث مك لكالن»
. خطرات جنگ با عراق از ھمان روزھاى نخست، آینده جمھورى نوپاى اسالمى را تیره كرده بود»

بر این اعتقاد بودند كھ امكان یك درگیرى شدید نظامى بین ایران و  1979اكثر ناظران آگاه در سال 
یران و ایاالت متحده در الھھ نیز در گیرى در دادگاه داورى دعاوى ا این نتیجھ. عراق وجود دارد

  .مورد تأیید قرار گرفتھ است) 56(8پرونده شماره 
  :در رأى دادگاه در این خصوص آمده است

بینى جنگ بین ایران و عراق آنگونھ كھ بعداً رخ داد غیرممكن بود، لیكن ھر كس كھ با  اگر چھ پیش»
ا توّجھ بھ شرایط جارى در آن زمان خطر اقدامات توانست ب تاریخ روابط بین دو كشور، آشنا بود نمى

  (9(»شد، نادیده بگیرد نظامى كھ مستقیماً جزیره خارك را نیز شامل مى
عراق روابط خود با ایران را تقریباً رھا كرد و روى كار آمدن صدام حسین روند  1358در اوایل سال 

دھد كھ نسبت  تحقیقى خود دقیقاً نشان مى در مقالھ» كیث مك لكالن«. رو بھ جنگ و تنش را افزایش داد
بھ احتمال وقوع منازعھ بین ایران و عراق از ھمان روزھاى اّول پیروزى انقالب، آگاھى وجود داشتھ 

 (10.(است
بطور آشكار از نیات و اھداف عراق علیھ » صلح واقعى -جنگ واقعى «ریچارد نیكسون در كتاب 

نظرھاى وى، ناخودآگاھانھ و یا صرفاً بھ مثابھ یك فرضیھ در آن انقالب اسالمى آگاھى داشتھ و اظھار 
نیكسون كھ از مشاوران كارتر نیز محسوب . رود بشمار نمى) كھ ھنوز جنگ آغاز نشده بود(شرایط 

وى دقیقاً در » گیرد؟ چھ كسى جاى ایران را مى«پرسد  شد، بھ نقش جایگزینى شاه اشاره دارد و مى مى
كند و  آورد و بھ تشریح توانایى نظامى این كشور اشاره مى اق را مثال مىپاسخ بھ این پرسش عر

نیكسون در این كتاب . شمرد جزییات توانایى نظامى عراق را در چند ماه قبل از شروع جنگ برمى
 :نویسد مى
توانند بھ ھر جایى كھ تصمیم  ھیچ صدمھ و آسیبى مى ھا حتى بدون حمایت بیشتر شوروى، بى عراقى»

 «.بھ كویت، عربستان سعودى یا بھ ایران. ند، وارد شوندبگیر
. در این عبارت اوالً نیكسون دقیقاً بھ تمایل امریكا در حملھ عراق بھ یكى از این سھ كشور اشاره دارد

گران  ھمچنین در آن زمان نیكسون آگاه بود كھ دشمن درجھ یك ایران، عراق بوده است و ھمھ تحلیل
اشتند، بنابراین طرح حملھ بھ دو كشور كویت و عربستان سعودى در آن سیاسى چنین برداشتى د

شرایط كامالً منتفى بود و نیكسون براى این كھ با صراحت عراق را دعوت بھ حملھ بھ ایران نكرده 
كھ دقیقاً در ھمان زمان روابط خود را با عراق تقویت كرده بودند و دیدارھایى  -باشد این دو كشور را 

وارد تحلیل خود كرده است تا از اتھاماتى از این  -خالد انجام گرفتھ بود،  دام حسین و ملكنیز بین ص
 .قبیل مبرا باشد

ھاى بعدى خود بھ اھمیّت منابع نفتى مجاور مرزھاى  جالب توّجھ آن كھ ریچارد نیكسون در عبارت
كند و  موفق ارزیابى مىعراق اشاره كرده و با ظرافتى خاص حملھ بھ این مناطق را بسیار سودآور و 

 .شود خواھان برقرارى روابط بھتر با عراق مى 1359در اوایل سال 
 :نویسد كند، وى مى نكتھ بعدى آن كھ نیكسون بھ نقش ژاندارمى عراق در خلیج فارس اشاره مى



كشور عراق در اولویت و مزیت سیاسى منطقھ خلیج فارس قرار دارد و با این كھ رژیم مطلقھ و »
وجھ تحمل حضور روسھا را در منطقھ خلیج  باشد، ولى بھ ھیچ امروز عراق ضد امریكایى مى تندرو

 )11(».فارس ندارد و در نتیجھ امكان تجدید نظر در خطمشى و موضع گذشتھ این كشور وجود دارد

 

 بحران گروگانگیرى و دو استراتژى امریكا

امریكا دو استراتژى ویژه را درخصوص بعد از بحران گروگانگیرى و اعالم دكترین كارتر، 
استراتژى نخست بررسى طرحھاى نظامى . در پیش گرفت 1358جمھورى اسالمى ایران در سال 

 .مستقیم علیھ انقالب اسالمى ایران بود
 .استراتژى دّوم نیز حركت بھ سمت عراق جھت برقرارى روابط مستقیم و یا غیر مستقیم بود

ایران . ھا سخت متأثر از بحران گروگانگیرى در ایران بودند ، امریكایىاما در اتخاذ استراتژى نخست
بعد از بحران گروگانگیرى؛ . خواھان استرداد شاه سابق بود و كارتر شدیداً تحت فشار قرار داشت

برژینسكى، از طراحان اصلى استراتژى نخست امریكا، ابتكار عمل را در شوراى امنیت ملى امریكا 
یباً از این مرحلھ بھ بعد سیاست خارجى امریكا علناً تحت كنترل و اراده وى قرار بدست گرفت و تقر

 .گرفت
بھ ریاست » كمیتھ ویژه ھماھنگى براى رسیدگى بھ اشغال سفارت«) 12(در روز دّوم گروگانگیرى

وى در این جلسات معاون كارتر در كمیتھ ویژه بھ شمار . برژینسكى مشاور امنیت ملى تشكیل شد
  (13.(اى چند بار، كمیتھ جلسھ داشت ت و ھفتھرف مى

  .رفت دو جریان بھ موازات ھم در ایران پیش مى 1358بنابراین در نیمھ دّوم سال 
و جریان دّوم . جریان اّول شرارتھاى مرزى و ادعاھاى پى در پى مقامات بعثى عراق علیھ ایران بود

تردیدى نباید داشت كھ ھر دو . گروگانھا بود نیز اقدامات امریكا براى فشار بھ ایران براى آزادى
مواضع یكدیگر را در خصوص ایران، زیر  1359و نیمھ اّول سال  1358جریان در نیمھ دّوم سال 

كارتر دستور قطع خرید نفت ایران را  1358آبان  21در . كردند نظر داشتند و سیر وقایع را دنبال مى
ھاى ایران در كلیھ  رتر دستور مسدود شدن دارایىكا 1358آبان  23صادر كرد و در پى آن در 

 .ھاى امریكایى و شعب خارجى را اعالم نمود بانك
ھا با  امریكایى 59/4/21تا  1358آبان  13از مقطع گروگانگیرى تا مقطع كودتاى نوژه یعنى از 

اقدامات قطع كامل از جملھ این . تر شدن بحران گروگانھا، اقداماتى را علیھ ایران بھ عمل آوردند پیچیده
در ھمین روز كارتر تحریم اغلب كاالھاى . بود 1359فروردین  19روابط سیاسى با ایران در 

صادراتى و معامالت مالى با ایران را اعالم كرد و براى انزواى سیاسى ایران، از ھمھ متحدان سیاسى 
  .ا كرددر این ماجرا برژینسكى بیشترین نقش را ایف. اروپایى درخواست كمك كرد

عملیات حملھ بھ ایران را در منطقھ طبس براى آزادسازى گروگانھا بھ  59/2/5زده در  امریكا شتاب
در اقدام . ، رسماً تحریم اقتصادى امریكا علیھ ایران آغاز شد1359اجرا درآورد و از دھم خرداد ماه 

با ناكامى روبرو  59/4/20 دیگرى كودتاى نوژه كھ با حمایت سازمان سیا بھ اجرا گذاشتھ شده بود در
 .و طراحان اصلى كودتا دستگیر شدند. شد

كاخ سفید كھ از طوالنى شدن زمان گروگانگیرى و شكست عملیات طبس و نوژه كامالً مضطرب و 
دید كھ صدام آمادگى الزم را براى ھر گونھ فشار بھ ایران دارد، زیرا  سر درگم شده بود، بوضوح مى

كھ مقارن با قطع روابط سیاسى امریكا با ایران بود دست بھ یك  1359ماه صدام حسین از فروردین 
  .بود 1359فروردین  12سلسلھ تحركات مرزى زده كھ نمونھ آن در 

لشگر مجھز مركب از  4در این روز و فرمانده كل ارتش عراق بھ فرمان صدام حسین بطور ناگھانى 
متر فواصل نقاط مرزى مستقر ساخت و حالت چھل ھزار تن از افراد خود را در طول نھصد كیلو

 .این جریان دقیقاً مقارن آغاز محاصره اقتصادى ایران از سوى امریكا بود) 14.(تھاجمى بخود گرفت



 

 علل نزدیكى دو كشور عراق و امریكا

 1359و  1358پرسشى كھ در اینجا مطرح است این است كھ دالیل نزدیكى عراق و امریكا در سال 
 چھ بود؟

 آیا فقط بحران گروگانگیرى موجب شد تا امریكا بھ عراق نزدیك شود؟
هللا سید محمدباقر صدر بود كھ عراق را بھ  و آیا تنھا فشار مبارزان شیعھ در عراق بھ رھبرى آیت

 كرد؟ امریكا نزدیك مى
ت حزب بعث، اى كھ باید توّجھ داشت این است كھ اساساً نزدیكى عراق بھ امریكا با توّجھ بھ ماھی نكتھ

ھا و  كردند كھ سطح تماس ھا بسیار تالش مى بعثى. یك نزدیكى غیرمستقیم، غیرآشكار و غیررسمى بود
 .ارتباطات در ھمھ موارد محرمانھ باقى بماند

ھا پس از حملھ شوروى  امریكایى. اما از سوى دیگر امریكا بھ چند دلیل نیازمند نزدیكى بھ عراق بود
فارس نداشتند؛ زیرا ایران از دست رفتھ  چندانى براى حفظ منافع خود در خلیجبھ افغانستان، فرصت 

بود و افغانستان نیز تحت اشغال در آمده بود و از ھمھ مھمتر اینكھ عراق نیز با یك قیام مردمى اسالمى 
  .قدرتمند رو بھ تھدید وفروپاشى بود

در یك منطقھ فوق استراتژیك چنین تحمل این وضع براى ابرقدرتى چون امریكا كھ در مدت یكسال 
ھا عراق را قدرت متعادل كننده  بنابراین امریكایى. نمود ضرباتى را متحمل شده بود، بسیار مشكل مى

 .در آن زمان تشخیص دادند
نكتھ بعدى آنكھ امریكا بدنبال اھرم فشارى بود تا با وارد ساختن فشار بھ ایران موجب آزادى گروگانھا 

عراق با . روھا شود ناپذیر حضرت امام و نھایتاً قدرت یافتن جناح میانھ موضع سازش و یا حتى تغییر
  .توّجھ بھ سوابق و اختالفات مرزى با ایران از زمینھ و آمادگى الزم برخوردار بود

ھا پس از وقوع انقالب اسالمى ایران در رقابت با ابرقدرت شوروى  نكتھ پایانى آنكھ اساساً امریكایى
افتاد دیگر در خاورمیانھ  عراق توّجھ بیشترى كردند زیرا اگر عراق نیز در دام جبھھ سرخ مى سابق بھ

 .ھمھ چیز از دست رفتھ بود
صدام حسین نیازمند آن بود كھ نقش . اما صدام حسین نیز براى نزدیكى بھ امریكا دالیل متعددى داشت

نقش ویژه . بھ رسمیت شناختھ شود ویژه او در جھان عرب و خلیج فارس بعنوان یك كشور قدرتمند
ژاندارمى در خلیج فارس باید با اعتبار كشورھایى چون عربستان سعودى و كویت كھ بھ عراق با 

  .شد و این شناسایى نیز عملى نبود مگر با تایید كاخ سفید كردند، برقرار مى تردید نگاه مى
، براى رھایى از دام شوروى 1358از سوى دیگر صدام حسین با اتخاذ مواضع ضد روسى در سال 

بتدریج مواضع غربگرایانھ در  1358صدام حسین در سال . نیازمند كمك غرب و بویژه امریكا بود
پیش گرفت و روابط خود را با عربستان و كویت در حالى كھ بھ ھیچ وجھ آنھا را بھ رسمیت 

 .شناخت، تقویت كرد نمى
ى خود و برطرف ساختن برخى موانع در سال صدام حسین جھت معطوف ساختن نگاه غرب بھ سو

دو ھدفى كھ . ھا و نیز جمعى از مبارزان مسلمان كرد اقدام بھ اعدام گروھى از كمونیست 1358
 .اى امریكا مطرح بود ھمواره در استراتژى خاورمیانھ

ھاى  تئورى ظھور عراق جدید تقریباً پس از پیروزى انقالب اسالمى ایران مطرح شد و روزنامھ
كریستین ساینس مونیتور چاپ . امریكایى مقاالت بسیارى در زمینھ نقش عراق جدید بھ چاپ رساندند

 :نویسد امریكا پس از پیروزى انقالب اسالمى ایران چنین مى
 
اى بین سران حزب بعث در بغداد  دو ماه بعد از سقوط رژیم شاه جلسات متعدد و كامالً محرمانھ»

اى بھ كلى محرمانھ خطاب بھ رھبران و سران آن حزب  تشكیل شد كھ در پایان بھ صدور بخشنامھ
با  در این بخشنامھ پس از تحلیل اوضاع رژیم سرنگون شده پھلوى و اشاره بھ روابط آن. منجر گردید



فارس تاكید شده است كھ با فرو ریختن  امریكا و نقش شاه در دفاع از منافع غرب و ژاندارمى در خلیج
نظام شاھنشاھى و در ھم پاشیدن ارتش و تاسیسات آن، ایران قادر بھ انجام نقشى كھ تاكنون بھ عھده 

این موقعیت، خالء ایجاد شده تواند با استفاده از  داشتھ است نخواھد بود و بنابراین تنھا كشورى كھ مى
را پر كرده و در مورد مسائل امنیت خلیج فارس نقش اساسى را ایفا كند، عراق است و این كار باید با 

لذا براى شناسایى این موقعیت جدید توسط ... ریزى و دقت و سرعت و مداومت كامل انجام گیرد برنامھ
یك ضربھ مؤثر، كھ بنا بھ ارزیابى آنھا بھ شكست دنیاى عرب، حملھ نظامى بھ ایران با وارد آوردن 

 (15(».باشد شود الزم مى ایران منتھى مى
روزنامھ امریكایى فوق یك نسخھ از این سند را از محافل خبرى بیروت بدست آورد و بھ چاپ آن اقدام 

از سوى  بھ تمایل امریكا بھ ایفاى چنین نقشى 1358اى در اسفند ماه  ھمین روزنامھ در مقالھ. كرد
 :نویسد مى 1358/11/26نویسنده این مقالھ در  (16(»مد تمكو«. صدام حسین اشاره دارد

خواست رئیس جمھور كارتر براى یك اتحاد ضد شوروى در خاورمیانھ، احتماالً نوعى پاسخ »
د، نمو تر مى آمیز را از رژیم لفظاً ضد امریكایى عراق كھ ھم پیمانى با آن از ھمھ غیر محتمل تشویق

بخشى  1980تالش جارى عراق براى تحقق یك منشور پان عرب براى سالھاى . دریافت داشتھ است
 (17(».شود ھا نگریستھ مى آمیز براى امریكایى از یك اقدام حمایت

نیز رسماً بر تمایل عراق بر نقش ژاندارمى خویش در منطقھ  1359صدام حسین در خرداد ماه سال 
 :یك میھمان برجستھ امریكایى كھ ھرگز نامش فاش نشد، گفتصحھ گذارد و در دیدار با 

كنید تا از شر پایگاھھاى شوروى در عدن خالص  چرا بجاى پایگاھھاى خویش، ما را كمك نمى»
 (18(»شویم؟

بھ نقش  1359در مرداد ماه ) 19(نویسنده امریكایى روزنامھ كریستین ساینس مونیتور» ویلیام دوال»
 :نویسد ل امریكا بھ عراق دقیقاً اشاره دارد و مىعراق در منطقھ و تمای

امریكا كھ مایل است عراق بعنوان یك نیروى تثبیت كننده در خاورمیانھ جانشین ایران شود، از »
 (20(».اى فرانسھ بھ عراق خوددارى كرده است ھاى ھستھ اعتراض بھ فروش

دالیل تمایل امریكا بھ » ى مرگسوداگر«محقق مشھور امریكایى در كتاب ) 21(»تیمرمن. آر. كنت»
 :نویسد بررسى كرده و مى 1359عراق را در سال 

ّهللا خمینى و قدرت او  بھ بعد، برژینسكى، صدام را نیروى متعادل كننده آیت 1980از اواسط سال »
تمایالت دوستانھ امریكا نسبت بھ صدام از ھمین . كرد كھ مانع توسعھ شوروى در منطقھ است تلقى مى

از این تغییر سیاست امریكا نسبت بھ عراق در بغداد بھ گرمى استقبال شد، البتھ دالیل . غاز شدجا آ
صدام حسین معتقد بود كھ اگر امریكا نقش عراق را . صدام با دالیل مشاوران كارتر كامالً فرق داشتند

صدام .... خواھد شد بھ عنوان كنترل كننده ایران تندرو و بنیادگرا بپذیرد، او رھبر مقبول دنیاى عرب
 (22(».تردیدى نداشت كھ در صورت حملھ بھ ایران، ایاالت متحده از اقدام وى حمایت خواھد كرد

 
روزنامھ نگار امریكایى نیویورك تایمز بھ بخش دیگرى از علل تمایل امریكا بھ عراق » جودیت میلر»

 :نویسد پس از انقالب اسالمى ایران توّجھ دارد و مى
در . ھاى ماھرانھ صدام حسین را زیر نظرگرفتھ بودند ن امریكایى سالھا بود بند بازىسیاست بازا»

آغاز، این آرامش خاطر وجود داشت كھ او با دشمن بزرگ امریكا، یعنى ایران، بھ مخالفت برخاستھ 
با  تواند رسید كھ واشنگتن مى هللا خمینى، صدام با ھمھ قساوتھایش، آدمى بھ نظر مى برخالف آیت. است

وى معاملھ كند و با وجود نفرتى كھ نسبت بھ رھبر عراق داشت، دولت امریكا از بقاى این رژیم 
هللا روح هللا خمینى در ایران  ، وقتى آیت1979ھم در واشنگتن و ھم در بغداد در سال . كرد استقبال مى

 (23(».بھ قدرت رسید، احساس خطر شدید كردند
جاد یك كشور جایگزین بجاى رژیم شاه در منطقھ و اقدام براى ترس از تھدید انقالب اسالمى، ای

 .سرنگون كردن ایران انقالبى، سھ عامل قوى در ایجاد چنین تمایلى بود

 امریكا و استراتژى تھدید نظامى علیھ ایران



باید توّجھ داشت كھ استراتژى مقابلھ نظامى، از ابتداى پیروزى انقالب اسالمى از جملھ ھدفھاى 
تر  ترى جناح تندروى كاخ سفید را فعال اما بحران گروگانگیرى بطور دقیق. دولتمردان امریكایى بود

ھاى الزم را براى اقدامات خصمانھ بیشتر علیھ جمھورى اسالمى ایران بوجود  ساخت و ظاھراً بھانھ
امھ معتبر چاپ سندى كھ در اسناد سفارت امریكا بدست دانشجویان پیرو خط امام افتاد و روزن. آورد

دھد كھ سازمان جاسوسى امریكا قصد  بھ چاپ رساند، نشان مى 1359آن را در سال » تشرین«دمشق 
بسیار محرمانھ و  1358این سند در تیرماه  .بردارى كند داشتھ است از كلیھ اقدامات ضد انقالبى بھره

تنظیم شده است ) 24(نگیرىدر این سند كھ پیش از بحران گروگا .خیلى سرى بھ واشنگتن فرستاده شد
  :آمده است

اى و كمك كردن بھ ھر نوع جنبش و سازمان  باید از براه انداختن موج احساسات ناسیونالیستى و قبیلھ»
ور كردن آتش اختالف و جنگ میان ایران  سیاسى چپ یا راست در داخل ایران و مھمتر از ھمھ شعلھ

  (25(».استفاده شودو كشورھاى ھمسایھ كھ اختالفات مرزى دارند، 
یابیم سازمان سیا اساساً پیش از واقعھ گروگانگیرى نیز در  شود در مى چنانچھ از این سند برداشت مى

متوجھ دامن  1358صدد براندازى و یا تغییر سمت انقالب اسالمى ایران بوده است و حتى در سال 
 .زدن بھ اختالفات مرزى ایران و عراق شده بود

كار خود را در  1979یروزى انقالب اسالمى ایران، ناوگان پنجم امریكا در اواسط سال باید افزود با پ
این ناوگان كلیھ تحوالت منطقھ  (26.(اقیانوس ھند آغاز كرد و وسایل جنگى خود را در منطقھ پراكند

 .ترى دنبال شد اما بعد از بحران گروگانگیرى اقدامات نظامى امریكا بطور جدى. را زیر نظر داشت
ھاى  اظھار داشت كھ دولت كارتر باید بھ اقدام 1359در فروردین ماه » جرج مك گاورن«سناتور 

اى از جملھ حملھ ھوایى علیھ تأسیسات ایرانى مبادرت ورزد تا گروگانھاى امریكایى را آزاد  تازه
نظامى نیز اعالم كرد كھ احتمال مداخلھ  1359در اوایل فروردین ماه » سایروس ونس» (27.(كنند

  )28.(امریكا در ایران را رد نكرده است
 :یكى از مقامھاى كاخ سفید نیز گفت

امریكا بھ بررسى عملیات نظامى از قبیل محاصره دریایى و ھوایى ایران و احتماالً جنگ در بیابان »
 (29(».پرداختھ است

 
ر خود را در مرزھاى لشگ 4، عراق 1359این در حالى بود كھ در یك تقارن زمانى، در فروردین ماه 

 .كیلومترى با ایران مستقر كرد و تشنج مرزى باال گرفت 900
فروردین ماه، امریكا قطع روابط سیاسى را با ایران رسماً اعالم و بھ دنبال آن تحریم اقتصادى  25در 

وارن كریستوفر معاون وزارت امورخارجھ وقت امریكا در یك مصاحبھ . علیھ ایران نیز آغاز شد
 :اعالم كرد» اى بى سى«زیونى با تلوی

چنانچھ متحدین امریكا بھ تصمیمات ایاالت متحده مبنى بر شركت در تحریم اقتصادى علیھ ایران »
نپیوندند، ایاالت متحده امریكا تصمیمات دیگرى از جملھ یك سلسلھ عملیات نظامى علیھ ایران اتخاذ 

  (30(».خواھد نمود
ایران در حالى بود كھ عراق نیز ادعاھاى خود را ھمزمان با شدیدتر سیل تبلیغات حملھ نظامى علیھ 

 .كرد تر مطرح مى شدن موضع امریكا علیھ ایران، سخت
 :سایروس ونس وزیر خارجھ بركنار شده امریكا بعد از واقعھ طبس، بھ دستیاران خود گفت كھ

بخصوص ایران داشتھ ترسد كارتر طرحھاى نظامى تازه و خطرناكى در منطقھ خلیج فارس و  مى»
 (31(».باشد

ھاى دیگرى را  بعد از عملیات طبس، برژینسكى و پنتاگون در شوراى امنیت ملى امریكا راه حل
  .بررسى كردند و مجدداًطراحى عملیات دیگرى از ھمان فرداى ناكامى عملیات طبس آغاز شد

طرح نظامى امریكا را فاش بررسى چند  1359روزنامھ امریكایى نیویورك تایمز در اردیبھشت ماه 
 : ساخت و نوشت



حكومت امریكا اكنون پس از شكست عملیات صحراى لوت، توّجھ خود را روى سھ چاره نظامى »
ھا شامل عملیات فرود در شھرھایى كھ گروگانھاى امریكایى  این چاره. خطرناكتر متمركز كرده است

.... شود تى یا بمباران پاالیشگاھھاى نفت ایران مىگذارى بنادر نف اند، مین در ایران در آنھا توزیع شده
 (32(».تر شود واشنگتن امیدوار است مجازاتھاى اقتصادى و دپیلماتیك علیھ ایران فعال

 :نویسد اى اشاره دارد و مى این روزنامھ در ادامھ بھ نكتھ
گى روابط ایران و ھاى اقتصادى و سیاسى ایران بتواند در سایھ تیر واشنگتن امیدوار است كھ تحریم»

شاید ایران ) عراق(انداز جنگ با كشورى نیرومند  اى معتقدند چشم عده. عراق تأثیر بیشترى داشتھ باشد
 (33(».را وادار سازد كھ در سیاست خود تجدید نظر كند

ھمزمان با رو بھ وخامت گذاردن روابط ایران و امریكا و حل نشدن بحران گروگانھا، امریكا بھ سمت 
وزیر خارجھ اسبق امریكا ضمن » سایروس ونس«. رفت ھاى نظامى علیھ ایران پیش مى درگیرى

 :گفت 1359نطقى در دانشگاه ھاروارد با اشاره بھ بحران ایران و امریكا در خرداد ماه 
ھاى نظامى براى مسائل غیر نظامى دورى جست، زیرا قدرت  در ھر حال باید از بكار بردن راه حل»

 (34(».تواند جایگزین دیپلماسى بشود ز نمىنظامى ھرگ
 
كرد و در برابر  آمیز گروگانھا مى ھمواره جناح تند رو در كاخ سفید را تشویق بھ حل مسالمت «ونس»

كوشید تا  با استفاده از تحریك افكار عمومى مردم امریكا مى» برژینسكى«وى جناح تندرو بھ رھبرى 
مجلھ . زدند مطبوعات نیز بھ این موضوع دامن مى. فراھم سازدزمینھ را براى یك اقدام نظامى دیگر 

 :چنین تفسیرى را انتشار داد 1359/4/22نیوزویك چاپ امریكا در 
اش از زور استفاده خواھد كرد، وقتى تحریكات  مسلماً ایاالت متحده براى احیا و ابقاى سلطھ گذشتھ»

و ھمچنین پشتیبانى امریكا از شاپور بختیار و كنیم  دولت عراق در مرزھاى غربى ایران را مشاھده مى
نگریم،  ھاى از درون و برون علیھ حكومت جدید ایران مى ھاى فرارى شاه را ھمراه با وسوسھ ژنرال

ھاى ایاالت متحده در جھت تمركز و افزایش نیروھایش در دریاى عمان و اقیانوس ھند پى  بھ نیّت
یریم كھ امریكا، دقیقاً انقالب اسالمى ایران را نشانھ رفتھ توانیم نتیجھ بگ خواھیم برد و البتھ مى

 (35(».است
نخست؛ عزم و اراده قطعى امریكا بھ حملھ نظامى علیھ ایران، . این تفسیر از سھ دیدگاه اھمیّت دارد

ھا بھ لشكركشى عراق در مرزھاى ایران و سّوم نیز؛ انتقال ذھنیت سیاستمداران  دّوم؛ توّجھ امریكایى
كردند،  عباراتى را كھ نشریات امریكایى علیھ ایران منتشر مى. كایى بھ سطح نشریات امریكایىامری

آمادگى و حضور وسیع نیروھاى . جداى از خطوط فكرى حاكم بر كاخ سفید و نیات درونى آنھا نبود
 چھ دالیلى داشت؟ 1359امریكایى در مرداد ماه 

اّول شروع جنگ، خلیج فارس عرصھ تاخت و تاز در این ماه و ماه بعد از آن و حتى چند ماه 
 2علت ورود ناوھاى امریكایى . ناوگانھاى امریكایى، روسى، فرانسوى و حتى انگلیسى قرار گرفت

ماه قبل از جنگ بھ خلیج فارس و اقیانوس ھند چھ بود؟ آیا ناشى از این احساس نبود كھ در آینده نزدیك 
ھاى امنیتى نیاز دارد؟ اگر پاسخ بھ  خواھد كرد كھ بھ مقابلھ در منطقھ خلیج فارس تحول جدیدى ظھور

 .ھا اطالع وسیعى از وقایع آتى داشتند این پرسش مثبت است، پس امریكایى

 امریكا و استراتژى نزدیكى سیاسى بھ عراق

، 1359/4/20توان دریافت امریكا بعد از كودتاى نوژه، یعنى پس از تاریخ  شواھدى وجود دارد كھ مى
یعنى حملھ غیرمستقیم " دكترین نیكسون"حملھ نظامى مستقیم بھ ایران اجتناب كرد و كارتر بھ  از

در واقع امریكا با تجربھ حضور نظامى مستقیم ناكام خود در ویتنام، بھ نقش غیرمستقیم . گردن نھاد
  .رویارویى نظامى با ایران روى آورد

قیم بھ ایران بھ این علت كھ این كار از نظر دولت كارتر از حملھ نظامى مست 1359در تابستان 
پشتیبانى و تداركاتى غیرممكن بود و افكار عمومى داخل و خارج امریكا را علیھ سیاست وى بسیج 



كند كھ  در شرایطى امریكا از حملھ نظامى مستقیم بھ ایران خوددارى مى (36.(كرد، منصرف شد مى
 .د حملھ بھ ایران نشان داده بودعراق عمالً و آشكارا آمادگى خود را در مور

گروگان امریكایى مد نظر داشتند، طرح حملھ  52ھا براى رھایى  یكى از طرحھایى كھ امریكایى
كھ شامل ) 37(اعالم كرد 1358آذر ماه  2این طرح را جیمى كارتر در . نظامى بھ خاك ایران بود

 1359ھا در اردیبھشت ماه سال  ا امریكایىطرح دیگرى ر. گذارى بنادر ایران بود بمباران آبادان و مین
تھیھ كرده بودند كھ حاوى ) 38(براى بمباران پاالیشگاھھاى ایران در خوزستان و اشغال جزایر ایرانى

  (39.(نكات مھمى است
دقیقاً نقطھ مشتركى با اھداف نظامى عراق و ادعاھاى  1359و  1358طرحھاى نظامى امریكا در سال 

حملھ نظامى امریكا بھ آبادان و بمباران پاالیشگاھھاى خوزستان و . ران داشتصدام حسین علیھ ای
 .ھمچنین اشغال جزایر ایرانى از جملھ ھدفھاى نظامى عراق نیز در شروع جنگ بودند

 
صدام  .با سرعت بسمت عراق تغییر جھت داد 1359بنابراین طرحھاى نظامى امریكا در تابستان 

ین نگرانى مھم امریكا در یك جنگ مستقیم با ایران اشاره كرد و در سال حسین دقیقاً سالھا بعد بھ ا
سفیر امریكا در بغداد درد » گالسپى«، ھشت روز قبل از حملھ بھ كویت، در گفتگویى با خانم 1990

 :دل خود را چنین بیرون ریخت
چھ كسى ) مىدر برابر انقالب اسال(ھا را مصون نگاه دارد؟  توانست شیخ نشین چھ كسى جز من مى»

قادر بود در برابر ایران بھ جنگ زمینى مبادرت ورزد؟ آیا كشور شما قادر بود كھ فقط در جنگ یك 
 (40(»ھزار سرباز كشتھ دھد؟ و باز ھفتھ بعد تن بھ چنین كارى بدھد؟ 10اى  ھفتھ

حسین بھ  بود، با این تفاوت كھ صدام 1359اظھارات صدام حسین دقیقاً ھمان نگرانى كارتر در سال 
ھاى نظامى غرب را خورد، اما كارتر با ظرافت از برابر عواقب سخت جنگ  سادگى فریب تحلیل

 .مستقیم با ایران خود را عقب كشاند

 عراق حركت بسوى گسترش روابط -امریكا 

حائز  1359شھریور  31تا  1358ماھھ آذر ماه  10حركت سیاسى امریكا بسوى عراق در مقطع 
 .اھمیت است

دیوید »با سفر  1354توجھ داشت كھ مرحلھ جدید روابط غیر رسمى عراق و امریكا در سال باید 
 .ترى بخود گرفت دار بزرگ امریكایى بھ بغداد جنبھ جدى سرمایھ» راكفلر

براى بسط روابط اقتصادى و تجارى دو كشور از سوى كاخ ) 1354بھمن ( 1975در فوریھ » راكفلر»
این سفر گرچھ پوشش اقتصادى داشت، اما یك سفر . م حسین دیدار كردسفید بھ بغداد رفت و با صدا

 :حسین مرد نیرومند آن زمان عراق اظھار داشت وى در دیدار با صدام. سیاسى و مھم تلقى شد
امریكا مایل است روابط خود با عراق را بھبود بخشیده و بازرگانى خود را با آن كشور توسعھ »

 (41(».دھد
انقالب اسالمى ایران در حال وقوع بود، صدام حسین بعنوان حامى دو جناح انگلیسى و در زمانى كھ 

ھاى  امریكایى شوراى فرماندھى، در حال قدرت گرفتن بود و وقوع انقالب اسالمى در ایران، زنگ
طلبانھ خود را براى رسیدن بھ عالیترین مقام  طرحھاى جاه 1968حسین كھ از سال  خطر را براى صدام

 .ى رھبرى عراق بھ اجرا در آورده بود، بھ صدا درآوردیعن
كودتاى  .وقوع انقالب اسالمى موجب شد تا امریكا چند تغییر اساسى را در منطقھ صورت دھد

امریكایى در افغانستان و كودتاى نظامى در تركیھ در جھت حفظ موقعیت امریكا در منطقھ و مقابلھ با 
. سوى دیگر، امریكا در پاكستان نیز موقعیت خود را تثبیت كرداز . انقالب اسالمى صورت پذیرفت

در افغانستان صورت گرفت و كودتاى ژنرال  1979مارس  31كودتاى امریكایى حفیظاہلّل امین در 
  .چند روز قبل از آغاز جنگ، در تركیھ بوقوع پیوست 1980سپتامبر  12كنعان اورن در 



. بود كھ تغییراتى رادر صورت توان، در عراق شاھد باشدبعد از انقالب اسالمى، امریكا در صدد 
اما چھره . زیرا در آن زمان، عراق مھمترین كشورى بود كھ تحت تاثیر انقالب اسالمى قرار داشت

بنابراین انگلیس و امریكا كوشیدند . حسن البكر، چھره مناسب غرب براى اجراى نقش امنیتى تازه نبود
شود سومین  چنانچھ مشاھده مى. ركنار و صدام حسین را جانشین وى كنندرو را ب البكر میانھ تا حسن

  .پیوندد كودتاى سفید در سھ كشور ھمسایھ ایران بوقوع مى
صدام حسین ریاست جمھورى  1358تیر ماه  26ماه پس از پیروزى انقالب اسالمى در  4درست 

با . سایگى ایران امرى اتفاقى نبودوقوع این سھ كودتا مقارن ھم و در ھم. گیرد عراق را در دست مى
  .روى كار آمدن صدام حسین، روابط با غرب گسترش یافت

حركت دو سال گذشتھ عراق را بسوى غرب بررسى كرده و  1359نشریھ میدل ایست در مرداد ماه 
 :نوشت

عراق در عرض دو سال گذشتھ، تالش زیادى براى دست یافتن بھ آرزوى قدیمى خود در زمینھ "
اثرات این . ى منطقھ و پر كردن خالء ناشى از قدرت ایران بعد از سقوط شاه مخلوع نموده استرھبر

المللى گرایش بیشترى بھ غرب  عراق از نظر بین .امر كامالً در سیاست خارجى عراق مشھود است
اى نیز سیاست خارجى آن كشور بیشتر بھ  از لحاظ منطقھ. پیدا كرده و از شرق فاصلھ گرفتھ است

تر مانند  روى متمایل گردیده و بین كشورھاى محافظھ كار خلیج فارس و كشورھاى افراطى سوى میانھ
  ...لیبى و یمن جنوبى در نوسان است

گر چھ عراق پیمان مودت خود را با شوروى ملغى ننموده است، لیكن بسیارى از اقدامات آن كشور در 
تالش كرده كھ رسماً جزء كشورھاى افراطى عراق . منطقھ متوجھ تضعیف نفوذ شوروى بوده است

بھ ) لیبى(عرب محسوب نشود و غیبت نماینده عراق در كنفرانس كشورھاى جبھھ امتناع در تریپولى 
  ...ھمین دلیل قابل توجھ است

المللى، عراق از شوروى بتدریج دورتر شده و بھ غرب نزدیكتر گردیده است و ھمچنان  از لحاظ بین
غیر متعھدھا كھ  1982عراق اھمیت زیادى بھ كنفرانس . داند غیرمتعھدھا وابستھ مىخود را بھ جنبش 

 (42."(قرار است در بغداد تشكیل شود، قائل شده است
خبرنگار واشنگتن پست دو روز پس از پیروزى انقالب اسالمى دقیقاً توجھ امریكا ) 43(»ماروین ھاو»

ھایى از  نشانھ» :نویسد یكا بھ عراق اشاره كرده و مىكند وبھ گرایش سیاسى امر را بھ عراق گوشزد مى
اما شانس تجدید پیوندھا . بھبود روابط تجارى، فرھنگى و سیاسى عراق با ایاالت متحده موجود است

  «.در این زمان وجود ندارد
  :گوید یك دیپلمات مى

وى غرب و از آید كھ عراق غیرمتعھد، بس در صورتى كھ وقایع بصورت عادى باشد چنین بر مى»
در گفتگوبا مقامات رسمى دولت و مبارزین حزب سوسیالیست ... جملھ ایاالت متحده متمایل خواھد شد

 (44(».شود حاكم بعث، ھیچگونھ خصومت بخصوصى در رابطھ با امریكا احساس نمى
ھ بعدى یكى آنكھ عراق گرایش بھ امریكا دارد و نكت. اشاره شده است" ماروین ھاو"دو نكتھ در مقالھ 

اما تردیدھایى نیز در تجدید پیوند . آنكھ در گفتگو با مقامھاى رسمى عراقى این تمایل احساس شده است
 .میان دو كشور در این مقالھ وجود دارد كھ طبیعتاً ناشى از وضع نابسامان خود عراق بود

و در مصاحبھ با  چھار سال بعد 1358سعدون حمادى مالقاتھاى خود با مقامھاى امریكایى را در سال 
اما در اسناد النھ جاسوسى امریكا نیز كھ عمدتاً مربوط بھ ) 45.(روزنامھ الحوادث آشكار ساخت

بررسى این اسناد بسیار . كنیم است، بھ گرایش امریكا بھ عراق برخورد مى 1358و  1357سالھاى 
 .سازد حائز اھمیت است و ھر محققى را بھ نكات مھمى رھنمون مى

 
با ارزیابى سرى توسط مدیریت سازمان سیا تنظیم شده است و اطالعاتى  58/3/31در تاریخ سند اول 

بھ سفارت رسیده  58/2/31كھ در این گزارش استفاده شده مربوط بھ اطالعاتى است كھ تا تاریخ 
  (46.(بود

  :در این سند آمده است



خواستھاى عراق را در مورد دستیابى سطح روابط فعلى با ایاالت متحده امریكا بھ آن اندازه ھست كھ »
پیدایش و شاید احتمال خطر پیدایش یك رژیم چپ و متمایل بھ ... آورى امریكا ارضاء نماید بھ فن

چنین . كند شوروى حاصل از شرایط آشفتھ كنونى در ایران، عمیقاً رھبران بعثى عراق را نگران مى
خود را مورد ارزیابى قرار داده و اگر دیگر تحولى باعث خواھد شد كھ رھبران عراق روابط خارجى 

 )47(».شرایط صحیح باشند، بھ یك تغییر اساسى در روابط خود با ایاالت متحده دست زنند
كارشناس سازمان سیا در این گزارش دقیقاً . در این تاریخ ھنوز صدام حسین روى كار نیامده بود
دھد و برقرارى روابط آتى میان دو كشور  د مىتحوالت داخل ایران را بھ روابط عراق و امریكا پیون

بھ عبارتى دیگر، بھ میزانى كھ اوضاع داخلى و . كند را بر پایھ سیر تحوالت داخلى ایران ارزیابى مى
 .شود سیاستھاى ایران رو بھ وخامت گذارد، ضرورت ھمكارى عراق و امریكا بیشتر مى

) 58/3/31(48در تاریخ » ارزیابى سرى«د تحت نام این سن. خوریم اى برمى در سند دوم، بھ نكات تازه
العاده قدرت نظامى ایران، فرصت  سقوط فوق» :توسط سازمان سیا تھیھ و در آن چنین آورده شده است

كشورھاى كوچك خلیج ھم . بزرگى را براى مانور و گسترش نفوذ در خلیج فارس بھ عراق داده است
 )49(».اند كرده اكنون با بغداد رفتارى محترمانھ برقرار

 روى كار آمدن صدام حسین و برقرارى نخستین تماسھا

و پیش از كودتاى سفید صدام حسین عده زیادى از  1358تیر ماه  31الزم بھ تذكر است كھ در 
در رأس این مسافرتھا كھ در واقع پایھ و اساس تغییر و تحول . سیاستمداران غربى بھ بغداد سفر كردند

وزیر امور خارجھ انگلیس بھ عراق بود كھ طى آن چند  «لرد كارینگتون«د، سفر در حكومت بغداد بو
وزیر خارجھ آلمان » ھانس دیتریش گنشر«سپس . قرارداد نظامى و تحویل تانكھاى چیفتن امضاء شد

 .بھ عراق آمد
كودتاى احتماالً این تحوالت بى ارتباط با روى كار آمدن صدام حسین نبوده است، ضمن آنكھ پیش از 

احتماالً وى . كند ، شخصى انگلیسى با صدام حسین در بغداد دیدار مى1979سفید صدام حسین در سال 
گفتھ شده است . از وزراء وقت دولت تاچر بوده و سمت حزبى مھمى در حزب محافظھ كار داشتھ است

د، كودتا علیھ حسن كھ پس از دیدار وى از بغداد و مالقات با صدام كھ خبر آن نیز در بغداد منتشر ش
  (50.(البكر انجام شد

، رادیو و تلویزیون 1358مرداد ماه  30در تاریخ ) 51(دقیقاً یك ماه پس از روى كار آمدن صدام حسین
بغداد خبر ارسال پیام تبریك جیمى كارتر رئیس جمھور امریكا بھ رئیس جمھور صدام حسین را 

داشت صدام حسین نیز پیام تشكرآمیزى در پاسخ  بمناسبت عید فطر با طمطراق پخش نمود و اظھار
اما مرحلھ اصلى، رابطھ حزب بعث با امریكا از وقوع گروگانگیرى در سفارت . ارسال داشتھ است

  .شود آغاز مى) 1980) 59/6/31سپتامبر  22امریكا در تھران تا آغاز جنگ در 
شوند و تھدیدات فزاینده ضد  مى در این مرحلھ است كھ ھر دو كشور وارد مقطع نظامى علیھ ایران

ھمچنانكھ گفتیم بحران گروگانگیرى . گیرد شكل مى 58/8/13انقالب اسالمى و ضد ایرانى دقیقاً پس از 
عزم امریكا را جزمتر كرد و عراق نیز پس از این تاریخ است كھ عمالً شرارتھاى پراكنده نظامى خود 

 .كند را آغاز مى
 

تایم، ھمكارى امریكا با صدام ) مجلھ(طبق گفتھ نشریھ . مختلفى وجود دارددر این خصوص دیدگاھھاى 
ھنگامى كھ ایرانیھا بھ سفارت امریكا در تھران حملھ ) 1979(  13/8/58در تاریخ چھارم نوامبر 

گرایى اسالمى در منطقھ، سیاست  ترس شدید امریكا از اصول. بردند و آن را تسخیر كردند، آغاز شد
سھ اداره امریكا و دو حزب آن . خص كرد و ایران و عراق ھر دو ھدف قرار گرفتندامریكا را مش

كند كھ ھمكارى امریكا و بغداد ھمزمان  مجلھ تایم البتھ تایید مى. كشور، مسئول اجراى آن سیاست شدند
 )52.(با انقالب اسالمى ایران آغاز شد

  :نویسد مجلھ تایم در ادامھ مى



امات امریكا، از اسالم بیش از كمونیسم وحشت زده شده بودند، بھ طورى كھ سران پنتاگون و سایر مق»
» گراھام فوللر» (53(».گرایى جلوگیرى بھ عمل آید تصمیم گرفتھ شد كھ از پیشرفت موج اسالم

 :كارشناس امریكایى در امور خاورمیانھ كھ كارمند سرویس اطالعاتى امریكا نیز بوده است گفتھ بود
سالمى را متوقف كنیم و باید از ھر لنگھ كفشى براى لیس زدن استفاده كنیم و عراق این باید پیشرفت ا»

 (54(».لنگھ كفش است
یك متخصص امور خاورمیانھ در سرویس تحقیقات كنگره امریكا در سال ) 55(»پریس .م. ریچارد»

یش یافت كھ تماسھا بین دیپلماتھاى عراقى و امریكایى باالخص زمانى افزا» :اظھار داشت 1990
نفر را در سفارت امریكا در تھران در ماه نوامبر بھ گروگان  50دانشجویان ایرانى بیش از 

 )56(».گرفتند
اى بھ قلم  رود، در مقالھ كھ ارگان سیاست خارجى امریكا بشمار مى» فارین افیرز«در نشریھ امریكایى 

  :چنین نوشتھ است 87 - 1986در زمستان » میلتون ویورست«
كھ انقالب ایران بھ پخش امواج  1979دوازده سال روابط سرد با بغداد، در سال  -شنگتن بعد از ده وا»

نخستین پیشنھاد ... ناخوشایندى بھ خارج پرداخت، بر آن شد تا مناسبات خود را با عراق افزایش دھد
در شب تسخیر خمینى و ) امام(ماه بعد از بھ قدرت رسیدن  9واشنگتن در مورد از سرگیرى روابط، 

 )57(».سفارت امریكا در تھران توسط دانشجویان ایرانى، بھ بغداد داده شد
یابد تا در خصوص مقابلھ با خطرات  ماموریت مى) وزارت دفاع امریكا(پنتاگون  1358در بھمن ماه 

. كار تحقیقى را آغاز كند) بعد سیاسى)و افزایش روابط با عراق ) بعد نظامى(احتمالى در خلیج فارس 
در یك تحلیل سیاسى، حركت بھ سوى عراق  1358اسفند  29واشنگتن پست نیز در سر مقالھ خود در 

  :نویسد كند و مى را توصیھ مى
باشد، بھ  آمیز مى اینكھ ھدفھاى عراق افراطى و عجیب و از دیدگاه امریكا، غیر مسؤوالنھ و خصومت"

بھترین روش براى ایاالت متحده این است كھ . آن كشور بایستى نادیده گرفتھ شود این معنى نیست كھ
تواند،  بھ مسائل و امورخاورمیانھ و خلیج فارس، خود بھ آرامى نزدیك شده و بھ بھترین وجھى كھ مى

 )58(».امتیازات ھمكارى با ایاالت متحده را نشان دھد
شود كھ روابط ایران و عراق  ا دقیقاً زمانى منتشر مىاظھارات نشریھ وابستھ بھ وزارت خارجھ امریك

، عراق بھ سمت 1358/11/13بھ سختى تیره شده بود و پس از نخستین تعرض ارضى عراق در 
 .داشت شرارتھاى مرزى گام برمى

اى با یك روزنامھ آلمان غربى شركت كرد و در  ، صدام حسین در مصاحبھ1359در فروردین ماه 
 :كھ آیا شما متحد شوروى ھستید؟ گفت جواب بھ این پرسش

 (59(».عراق ھر وقت مصلحتش اقتضاء كند، خواستار دوستى با امریكا است»
 

فروردین ماه  22در . بنابراین بطور رسمى صدام حسین عالئمى مثبت را بھ سوى كاخ سفید روانھ كرد
حالیكھ ارتش ایران رو  در«اى تحت عنوان  روزنامھ مشھور واشنگتن پست بار دیگر در مقالھ 1359

و ) 60(»میشل گتلر«بھ قلم » یازد بھ ضعف نھاده است، عراق بھ یك نقش كلیدى در منطقھ دست مى
لشگر عراقى در مرز ایران و قطع روابط سیاسى امریكا و ایران  4دقیقاً چند روز پس از آماده باش 

  :نویسد چنین مى
بغداد ندارد و در واشنگتن، عراق بھ عنوان رژیمى كھ  گرچھ ایاالت متحده روابط دیپلماتیك با رژیم»

گیرد؛ اما روابط غیر رسمى با عراق در  در مسائل خاورمیانھ تندرو و افراطى است، مد نظر قرار مى
سالھاى اخیر تا مرحلھ مناسبى پیشرفتھ و بھبود یافتھ است كھ مقامات رسمى وزارت خارجھ، آن روابط 

احساس این است كھ ) واشنگتن)در اینجا . نمایند ولى محدود توصیف مىرا بھ عنوان تماسھاى صحیح 
 (61(».توانایى نیروى دریایى ایران در برابر یك قدرت آتش واقعى بھ شدت تنزل كرده است

تماسھا میان امریكاییھا و عراقیھا بیشتر شد و این تماسھا بیشتر در چارچوب  1359در اردیبھشت ماه 
در روزھاى اول . از برنامھ سیاسى، اما با ھدف سیاسى قرار داشت روابط اقتصادى و خارج



نفر از مسئولین نظامى و سیاسى امریكا بھ بھانھ  40تا  30، ھیأتى مركب از 1359اردیبھشت ماه سال 
 (62.(از عراق دیدن كردند «كنفرانس اقتصادى مشترك كنوكسیون امریكایى«شركت در 

ھاى امریكایى در نزدیكى دولتمردان امریكایى بھ عراق و نیز تشدید  رسانھدر این میان، نباید نقش 
  .خصومت بین عراق و ایران را نادیده گرفت

  :نویسد چنین مى 1359اردیبھشت ماه  15براى نمونھ روزنامھ پرنفوذ نیویورك تایمز در 
از توھینھا، ) امریكا(بر اساس این اصل قدیمى كھ دشمن دشمن من، دوست من است، ممكن است »

تیراندازیھاى مرزى و احتماالً عملیات تروریستى كھ عراق علیھ ایران بھ كار گرفتھ، احساس رضایت 
 (63(».كند

در طبس، با » طوفان صحرا«شود كھ دولت كارتر باشكست عملیات  این مقالھ در زمانى نوشتھ مى
 .واى سیاسى ازدست رفتھ خود بودرسوایى دیگرى روبرو شده بود و امریكا نیازمند تجدید ق

بعد از سفر ھیأت نظامى و سیاسى امریكا بھ عراق، الكساندر ھیگ وزیر امور خارجھ وقت امریكا، 
  :گفت 1359در اردیبھشت سال 

 (64(» .اى تغییرات مثبت در سیاست عراق بوده است امریكا شاھد پاره»
كند كھ بسیارى از  فرد امریكایى دیدار مى نیز با یك 1359از سوى دیگر صدام حسین در خردادماه 

كارشناسان و منابع مطلع، آن فرد برجستھ امریكایى را برژینسكى مشاور عالى رتبھ جیمى كارتر 
  .معرفى كردند

 :نویسد كھ وى در ستایش از عراق گفت تایمز لندن در ھمان تاریخ بھ نقل از برژینسكى مى
 (65(».یابیم ىمابین منافع امریكا و عراق تضادى نم»

اى براى نخستین بار بھ ھمكارى نظامى  نیز در مقالھ 1359خرداد ماه  14وال استریت ژورنال در 
  :نویسد كند و مى امریكا و عراق اشاره مى

ھایى در دست است كھ حاكى از كمكھاى  با وجود عدم تمایل امریكا بھ یارى علنى عراق، نشانھ»
ساموئل "كھ بوسیلھ سفیر امریكا آقاى (بھ تقاضاى امریكا . اشدب نظامى سرى واشنگتن بھ عراق مى

اسرائیل موافقت كرد كھ بھ اردن اجازه دھد تا پروازھاى غیر ) در اردن بھ اسرائیل اعالم شد" لویز
 (66(».تعرضى بین اردن و عراق برقرار شود

نخست آنكھ ھم . اره دارداین مجلھ امریكایى در ادامھ بھ محورھاى مھمى در روابط امریكا و عراق اش
دوم آنكھ این مجلّھ بھ كمكھاى . امریكا و ھم عراق مایل بودند تا بھ ھمكارى غیر علنى خود ادامھ دھند

 .كند نظامى امریكا بھ عراق نیز كھ بطور سرى صورت گرفتھ بود، اشاره مى
و برژینسكى نیز در  بعد از آنكھ تماسھاى غیر علنى بین امریكا و عراق بیشتر گردید 1359در بھار 

ھاى برقرارى روابط سیاسى میان  نیمھ اردیبھشت ماه بطور محرمانھ با صدام حسین دیدار كرد، زمزمھ
  .افزایش یافت 59/4/20دو كشور بویژه بعد از ناكامى كودتاچیان نوژه در 

  :شتروزنامھ گاردین چاپ لندن چھار روز پس از افشاء عقیم ماندن كودتاى نوژه در ایران نو
 (67(».دولت عراق بزودى روابط رسمى و عادى خود را با دولت امریكااعالم خواھد كرد»

، تمایل عراق نیز براى برقرارى روابط میان دو كشور وجود 1359واقعیت این است كھ در تابستان 
معاون وزیر امور خارجھ وقت عراق در سال » عصمت كتانى«نخستین مدرك، اظھارات . داشت
از آمریكا داشت  1362این سیاستمدار كاركشتھ عراقى در دیدارى كھ در اوایل مھر ماه . است 1983

چنین اظھار  1359،پس از سالھا، صراحتاً در مورد روابط دیپلماتیك میان بغداد و واشنگتن در سال 
 :داشت

متحده حكومت عراق قبل ازشروع جنگ با ایران، تصمیم بھ تبادل سفیربا ایاالت  1980در سال »
، حكومت عراق انجام این تصمیم را 1980امریكا را گرفتھ بود، اما پس از شروع جنگ در سپتامبر 

بھ تعویق انداخت تا اینگونھ تفسیر نشود كھ عراق براى جلب پشتیبانى امریكا در جنگ روابط خود را 
 (68(».با واشنگتن بھبود بخشیده است



صدام حسین نیز این موضوع را یك . چند سال بعد اعتراف كرد اما تنھا وى نبود كھ بھ این مسألھ آن ھم
سال زودتر از افشاء آن توسط عصمت كتانى، آشكار كرد ودر مصاحبھ با مجلھ مشھور تایم چاپ 

 :چنین گفت 1361تیر ماه  23امریكا، در 
مون پیش از آنكھ عراق درگیر جنگ با ایران شود، من بطور خیلى جدى با فرماندھان ارتش پیرا»

برقرارى روابط دوستانھ با امریكا صحبت كردم، اما پس از آنكھ جنگ شروع شد نخواستم این 
موضوع را دنبال كنم، زیرا ممكن بود تصور شود كھ بعلت ضعف و نیاز متوسل بھ امریكا 

 (69(».ایم شده
تر اینكھ صدام مھم. بھ نظر اجمالى برقرارى رابطھ با امریكا رسیده بودند 1359عراقیھا در تابستان 

حسین این موضوع را با فرماندھان نظامى و نھ مردم در میان گذارده بود و بھ این خاطر بود كھ او 
خواست ابتدا واكنش آنھا را در برابر این تصمیم ارزیابى كند و از ھمھ مھمتر واھمھ داشت تا با  مى

و عمومى نیز بر علیھ وى شعارھاى ضد امریكایى خود، این موضوع بھ مطبوعات كشانده شود و ج
بنابراین بھترین راه براى صدام این بود كھ وى بازتاب این طرز فكر را نخست در شوراى . بسیج گردد

 .فرماندھى حزب بعث بررسى كند
 

اشاره  1359عالوه بر اظھارات فوق، مطبوعات غربى نیز بھ این روابط و بھبودى آن در مرداد ماه 
 .گیرند د مكمل مورد بررسى قرار مىاند كھ بھ عنوان اسنا كرده

در ) 1359/5/11برابر ( 1980روزنامھ نگار روزنامھ واشنگتن پست در دوم آگوست " »میشل گتلر»
از زمان سقوط رژیم شاه در ایران، عراق » :نویسد مقالھ خود پیرامون روابط امریكا و عراق چنین مى
شور منطقھ ظھور كرده است و در حالیكھ ایاالت با ارتش كامالً مسلّح خود بھ عنوان قدرتمندترین ك

متحده ھیچگونھ رابطھ رسمى با عراق ندارد، روابط غیر رسمى بین این كشور و ایاالت متحده در 
 (70(».حال بھبود است

 :نویسد دھد و مى از روابط جدى عراق و امریكا خبر مى 1359مرداد ماه  13نشریھ میدل ایست نیز در 
ھایى با دولت بعث عراق براى  در دست است كھ واشنگتن مشغول برقرارى تماسھمچنین خبرھایى »

سعدون «ھاى موثق،  طبق گزارش. ایجاد نوعى ھمكارى در مسائل مورد عالقھ دو كشور است
وزیر خارجھ عراق ضمن سفر بھ نیویورك براى شركت در اجالس مجمع عمومى سازمان » حمادى

 (71(».كا مالقات كرده استملل متحد با وزیر امورخارجھ امری
تمایل رسمى  1359رئیس جمھور وقت امریكا نیز در اواسط مرداد ماه » جیمى كارتر«از ھمھ مھمتر 

 4در ) كونا(این خبر را خبرگزارى كویت . امریكا را براى برقرارى روابط با عراق اعالم كرد
 :بدین شرح مخابره كرد (1359/5/13برابر ( 1980اگوست 

كارتر تمایل خویش را براى عادى شدن روابط بین دو كشور بھ صدام حسین، رئیس پرزیدنت »
 (72(».جمھورى عراق ابراز داشتھ و بھ دنبال آن رابطھ عراق و امریكا برقرار شده است

معاون وزیر امور خارجھ وقت امریكا و كسى كھ در زمان گروگانگیرى نیز معاون » ھارولد ساندرز»
و اندكى  1359ھاى شدیداً ضد ایرانى داشت، در اواسط شھریورماه  گرایشبود و » سایروس ونس«

 :مانده بھ شروع جنگ گفت
 .این كشور بزرگترین نیروى زمینى را در منطقھ دارد. شود اى در خاورمیانھ مى عراق قدرت عمده»

كشورى عراق  .عراق در خاورمیانھ نقش مھمى در ھر دو جھت، ھم شرق و ھم غرب ایفا خواھد كرد
طى این سالھا تالش شده است نوعى گفتگو . توانیم از عھده نادیده گرفتن آن برآییم است كھ واقعاً نمى

 (73(».بین عراق و امریكا برقرار شود
زمانى كھ قطعاً دریافتند عراق قصد (ھا نیز خود بھ دالیلى مایل نبودند پیش از شروع جنگ  امریكایى

زیرا اقدام آنھا مورد توجھ افكار . قرارى روابط سیاسى اقدام كنندبھ بر) حملھ را نھایى كرده است
و از سوى دیگر چون امریكا در خصوص جان . گرفت ھاى سیاسى قرار مى عمومى و حتى شخصیت

گروگانھا در ایران نگران بود، واھمھ داشت كھ در شروع چنین جنگى، حامى آشكار عراق معرفى 
  .شود



ھا منتظر بمانند تا جنگ آغاز شود و سپس با استفاده از  بود كھ امریكایىبنابراین بھترین راه ھمان 
دقیقاً . فشار عراق بھ ایران، در صورت عدم آزادى گروگانھا، با عراق روابط سیاسى برقرار كنند

 .ھمان كارى كھ صورت گرفت
 

زدیكتر در بھار و صدام حسین براى ارزیابى موضع امریكا، بھ ایجاد تماس بیشتر با امریكا و روابط ن
یعنى یازده سال بعد در یك  1371تماس آمریكا و عراق در سال ) 74.(نیاز داشت 1359تابستان 

  .فاش شد» اس بى پى«برنامھ ھفتگى شبكھ تلویزیونى امریكایى بھ نام 
كارمند ارشد سابق » تیچر«براساس این برنامھ مستند تلویزیونى كھ كارشناسان امریكایى از جملھ 

معاون وزیر سابق خارجھ و نویسنده مشھور » مورفى«رت امورخارجھ امریكا در زمان جنگ و وزا
تیمرمن حضور داشتند، فاش شد كھ صدام حسین قبل از تجاوز بھ خاك ایران، . آر.امریكایى كنت

  .نمایندگانى را براى مشورت با مقامات امریكایى بھ عربستان سعودى و اردن اعزام كرده است
گزارش این برنامھ تلویزیونى كھ با استناد بھ اظھارات مقامات دولتى و منابع آگاه و ھمچنین براساس 
 :ھاى محرمانھ تھیھ شده چنین آمده است گزارش

، عراق بسیار مشتاق بود تا موافقت و رضایت امریكا را براى تجاوز بھ ایران جلب 1980در سال »
وزیر خارجھ خود را براى مذاكره و مشاوره با مقامات كند و براى این منظور مقامات ارشد از جملھ 

امریكا عازم كشورھاى جھان از جملھ عربستان و اردن نمود تا از این طریق از عدم مخالفت امریكا 
 (75(».نسبت بھ تجاوز بھ ایران اطمینان حاصل نماید

 بررسى نقش امریكا در آغاز حملھ عراق بھ ایران

براى آغاز تھاجم نظامى علیھ ایران، داراى  1359حسین در سال آنچھ مسلم است اینكھ صدام 
طلبانھ،  ھاى قدرت صدام حسین یك سیاستمدار با عقده. طلبانھ بوده است ھاى شخصى جاه انگیزه

ھاى مختلفى براى  بنابراین قطعاً صدام حسین انگیزه .جنایتكارانھ، جنگ افروزانھ و انتقام جویانھ است
ھ ایران داشت كھ برخى از آنھا منبعث از خصوصیات روحى و رفتارى خود آغاز تعرض نظامى علی

  .وى و برخى دیگر ملھم از شرایط خارجى و بیرونى بوده است
بھ لحاظ موضوع (حسین كھ بسیار بھ آن پرداختھ شده است  ھاى شخصى صدام ما در اینجا بھ انگیزه

خواست و . پردازیم گیرى وى مى یل در تصمیمھاى بیرونى دخ كارى نداریم و بیشتر بھ انگیزه) فرضیھ
 تمایل صدام قطعى بود؛ اما چھ عواملى بھ تحقق این خواست و اراده كمك كرد؟ 

فراھم كردند، بھ نحو  1359و  1358ھا براى صدام حسین در سال  بدون شك شرایطى را كھ امریكایى
شد چھ بسا صدام بھ چنین  ىگیرى وى مؤثر افتاد و اگر این شرایط فراھم نم بارزى در تصمیم

  !زد ماجراجویى خطرناكى دست نمى
دھد كھ عراق پیش از شروع جنگ با ایران، بھ مشورتھا و  اسناد و مداركى وجود دارد كھ نشان مى

  .تبادل اطالعات نظامى با امریكا پرداختھ است
میزگرد ، در یك 87-1982عضو شوراى امنیت ملى امریكا طى سالھاى ) 76(»ھوارد تیچر»

 :گفت «Front Line» در برنامھ تلویزیونى) 1993( 27/11/1372فوریھ 16تلویزیونى در تاریخ 
ھا در اختیار عراق قرار  برآوردھایى كھ ما از قدرت نظامى ایران داشتیم، از طریق سعودى»

 (77(».بھ عقیده من ھمین برآوردھا بود كھ عراق را مصمم بھ حملھ بھ ایران كرد. گرفت مى
 :افزاید در خبرى مى) 1359/3/14برابر ( 1980شریھ وال استریت ژورنال در چھارم ژوئن ن

ھاى  ھایى در دست است كھ حاكى از كمك با وجود عدم تمایل امریكا بھ یارى آشكار عراق، نشانھ»
 (78(».باشد ھا مى نظامى سرى واشنگتن بھ عراقى

 
لسلى كاكبورن در كتاب معروف خود بنام  -اندرو  دو روزنامھ نگار و نویسنده مشھور امریكایى بنام

 :در نیویورك بھ چاپ رساندند، نوشتند 1991كھ در سال ) 79(»ارتباط خطرناك«



اى كھ چھار ماه قبل از حملھ در بغداد  در جلسھ. ھایش را پیش خود نگھ نداشتھ بود رھبر عراق برنامھ»
اى در  ھمچنین ولیعھد كویت گفت كھ چھ نقشھبرگزار شد، صدام حسین بھ ملك حسین پادشاه اردن و 

خمینى بنیادگرایى ) هللا آیت(با توجھ بھ كابوسى كھ وجود داشت مبنى بر اینكھ ممكن است  .سر دارد
صدام در . انقالبى خویش را بھ جھان عرب صادر كند، دو رھبر در مورد این نقشھ اشتیاق نشان دادند

اه عربستان مالقات كرده و از پشتیبانى او از جنگ و تعھدش بھ ماه اوت بھ ریاض رفت تا با خالد پادش
ھا آنقدر محتاط بودند كھ بدون مشورت با واشنگتن خود را بھ  سعودى.... ارائھ كمك مالى مطمئن شود

ھا حاكى از آن است كھ نماینده  گزارش سعودى. عنوان پشتیبان در جنگ قریب الوقوع درگیر نكنند
 «...نسبت بھ برنامھ اشتیاق نشان داده است «زبیگینو برژینسكى«امنیّت ملى واشنگتن، یعنى مشاور 

 :افزایند نگار در ادامھ مى این دو روزنامھ
معاون برژینسكى در زمینھ مسائل ایران بخاطر دارد، برژینسكى ) 80(»گرى سیك«آنگونھ كھ »

داشت، چنانچھ عراق علیھ ایران او آشكارا اظھار . اندیشید كھ ایران باید از ھمھ طرف تنبیھ شود مى
 (81(».اقدامى كند، وى اعتنایى نخواھد كرد

  :نویسند این دو نویسنده در ادامھ كتاب مى
بھ گفتھ منابع . اما ایاالت متحده كارھایى فراتر از تشویق صدام براى حملھ بھ ایران انجام داد ...»

مورد اوضاع دفاعى آشفتھ ایران دریافت سعودى و دولتى و سازمان ملل متحد، عراق اطالعاتى در 
صدر رئیس  بھ گفتھ ابوالحسن بنى. كرد كھ توسط امریكا و از طریق سعودیھا بھ آنھا رد شده بود

ھایى اطالعاتى دریافت كرده شامل این خبر كھ  ، گزارش1980در تابستان سال ... جمھور وقت ایران
 (82(».اند مورد جنگ قریب الوقوع انجام دادهكارشناسان نظامى ایاالت متحده مذاكراتى سرى در 

وى استادیار دانشگاه موصل . است» خالده عبدالقھار«مدرك دیگر، اظھارات منشى ویژه صدام حسین 
ھاى مقیم عراق در موصل را بر عھده داشت و در زمان جنگ بھ ایران  و مدیریت مدرسھ خارجى

  .پناھنده شد
 :را در این خصوص افشاء كرد و گفتاى مذاكرات حزب بعث  وى در مصاحبھ

كھ شكست خورد و از ایران خارج شد،  زیرا امریكا زمانى. جنگ با دستور سرى امریكا آغاز شد»
  ...اى شدید بر منافعش وارد آمد و نیز دریافت كھ دیگر پایگاھى در ایران ندارد ضربھ

دنبال اتحاد غرب با عراق، امریكا براى انتقامجویى، صدام را بھترین چراگاه تشخیص داد و ب
ھا و مالقاتھاى  و نیز تماس» جورج شولتز«ھاى متعددى بین عراق و وزیر خارجھ امریكا  تماس

برقرار شد كھ ھمگى این مالقاتھا، » روبرت المب«متعددى بین عراق و معاون وزیر خارجھ امریكا، 
  .امى خود را عوض كرده بودندمخفیانھ بود و كسى از آن خبر نداشت و حتى در ھنگام مالقات، اس

آمد و جلسات متعددى با صدام و عدنان خیرهللا و  مرتب بھ عراق مى» كاسبر«یك نفر امریكایى بھ اسم 
كرد و پس از این، مالقاتھاى مكرر با ملك حسین و اطرافیانش  محرمانھ برپا مى) 83(طھ جزراوى

تشكیل شد، دو جلسھ » عوجھ«اجرایى در  مالقاتھاى متعدد و بعد از آن جلسات شوراى... شروع شد
تشكیل شد و در آن جلسات راجع بھ اینكھ حتماً باید جنگ كرد، صحبت » عوجھ«پشت سر ھم در 

) برادران صدام(» برزان«و » ادھام«پرسید مثل  كردند و در ضمن گفتگوھا ھر كس سئوالى داشت مى
 نداریم؟ توانیم جنگ كنیم ما كھ امكانات  گفتند چگونھ مى كھ مى

  :داد كھ و صدام ھم جواب مى
وى در جواب بھ این پرسش كھ . اند تا ھمھ جور امكانات در اختیارم قرار دھند آنھا بھ من قول داده»

  :داد آنھا چھ كسى ھستند؟ جواب مى
این امر در شوراى اجرایى . ھایش مالقات كردند و كسانى كھ با صدام و ھم پیالھ» منظورم امریكاست»

 (84(».مالً محرمانھ گفتھ شدو كا
 

اى باقى  منشى صدام با افشاى این مذاكرات در دو جلسھ مھم پیش از شروع جنگ، جاى ھیچ شبھھ
ھا حتى در تحریك عراق بھ جنگ، پا را فراتر از حد تشویق گذاشتھ بودند و  گذارد كھ امریكایى نمى

  (85.(ھا در تماس بودند كامالً بطور محرمانھ با عراقى



نكتھ مھمى كھ براى ھر پژوھشگرى در این دوره خاص بررسى، اھمیت دارد، مسئلھ محرمانھ بودن 
خانم خالده عبدالقھار دقیقاً بھ این موضوع اشاره دارد كھ نھ تنھا . ھا بود بسیارى از روابط و تماس

یز تغییر داده سطح مذاكرات با مقامھاى امریكایى محرمانھ بود، بلكھ حتى نام طرفین مذاكره كننده ن
 .شد مى

كرد  باید افزود خالده عبدالقھار در دفتر اجرایى سرى صدام حسین بھ عنوان منشى مخصوص كار مى
 .بھ ایران پناھنده شد 1364و در سال 

از ادعاھاى عراق علیھ ایران حمایت كرد و چنین اظھار  1359برژینسكى نیز علناً در مرداد ماه 
 :داشت

و نیز تشكیل جمھورى عربستان ) اروند رود(واست عراق در مورد شط العرب ایاالت متحده با درخ»
 (86(».مخالفت نخواھد كرد

از مواضع خود  1359گذارد كھ امریكا، عراق را در تابستان  اظھارات برژینسكى شكى را باقى نمى
پایتخت  برژینسكى در ھمین ماه محرمانھ بھ اردن رفت و در عمان. نسبت بھ ایران مطلع كرده بود

با صدام حسین ) اواخر تیرماه( 1980وى در نخستین ھفتھ ماه ژوئیھ سال . اردن اقامتى محرمانھ داشت
  .در مرز اردن دیدار كرد

 :نویسد مى) 87(»سوداگرى مرگ«نویسنده امریكایى در كتاب » تیمرمن. آر. كنت»
بغداد، حاال دیگر راه براى  با عطف توجھ بغداد بھ سوى واشنگتن و تمایالت دوستانھ واشنگتن بھ»

براى نخستین بار در تاریخ حزب بعث عراق، یكى از . دیدار مقامات دو كشور ھموار شده بود
نمایندگان آن حزب با یك مقام رسمى دولت ایاالت متحده دیدار كرد و فكر مذاكره محرمانھ مقامات 

 (88(».عالیرتبھ دو طرف از ابتكارھاى برژینسكى بود
 :نویسد در ادامھ مى» تیمرمن. آر. كنت»
پایتخت » امان»بھ نوشتھ نیویورك تایمز و اظھارات یك ایرانى مقیم خارج از كشور، برژینسكى بھ »

محرمانھ دیدار ) 1359اواخر تیر ) 1980اردن رفت و با رھبر عراق در نخستین ھفتھ ماه ژوئیھ سال 
ذاكره پیرامون راھھاى ھماھنگ كردن بھ نوشتھ این روزنامھ، ھدف از این دیدار بحث و م. كرد

اگر ھدف دیدار واقعاً این بوده است باید . ھاى امریكا و عراق و مخالفت با سیاستھاى ایران بود فعالیت
 (89(».گفت اجالس در حكم یك شوراى جنگى بوده است

 :افزاید تیمرمن مى
تمال زیاد دارد با یكى از در ھر حال برژینسكى در سفرى بھ اردن با ملك حسین دیدار نمود و اح»

باره  فرستادگان بلند مرتبھ عراقى، در مورد وقوع جنگ بین ایران و عراق و نظر امریكا در این
در بغداد چنان دیدارى بھ منزلھ چراغ سبز امریكا بھ عراق در مورد جنگ با ایران . مذاكره كرده باشد

شكى در این باره نبود كھ قلب « :اى گفت در مصاحبھ) مشاور برژینسكى)گرى سیك . تلقى شد
 (90(».برژینسكى عمداً این تلقى را در صدام بوجود آورد» .تپد برژینسكى براى كدام طرف مى

 
دھد كھ ھمكارى نظامى میان عراق و امریكا براى آماده شدن صدام حسین  مدرك دیگرى نیز نشان مى

 1981پ امریكا در ماه فوریھ چا» پراگرسیو«در روزنامھ . براى شروع جنگ وجود داشتھ است
  .داد اى منتشر شد كھ از ھمكارى پنتاگون و عراق خبر مى مقالھ) 1359بھمن (

 :این چنین نقل شده است) وزارت دفاع امریكا(در این مقالھ از طرف یك افسر پنتاگون 
پنتاگون در صدام حسین چند ماه قبل از آغاز جنگ با ایران، با چندین مشاور تاكتیكى نیروى ھوائى »

این افسر كھ نام مستعار رضا را براى خود برگزیده خاطر نشان كرده است كھ . ارتباط بوده است
عالوه براین، مشاوران صدام حسین داراى روابطى با مشاوران نیروى ھوائى در كشورھاى اروپاى 

 (91(».اند غربى نیز بوده
بسیار مھمتر از آنچھ در افكار عمومى در بررسى مدارك فوق كامالً روشن است كھ امریكا نقشى 

 .جھان وجود دارد، در تحریك صدام بھ جنگ داشتھ است
 :نویسد چنین مى 1359نشریھ میدل ایست نیز در مقالھ خود در مرداد ماه 



واشنگتن آشكارا بھ كمك عراق در مناقشات خود با ایران امیدوار است و نیز عراق در اختالقات خود »
خبرھائى در دست است كھ . كند بردارى مى مسائل موجود میان ایران و امریكا بھرهبا ایران از 

فارس در سازمان  واشنگتن بدون جار و جنجال از تالش عراق براى طرح مجدد مسئلھ جزایر خلیج
در عین حال عراق بھ خوبى آگاه است كھ اگر خواستار رھبرى منطقھ است، . كند ملل متحد حمایت مى

 (92(».رب خیلى بیشتر برایش صرف دارددوستى با غ
اى  ھمچنین یك فرمانده عالیرتبھ عراقى كھ جزو اسراء بوده است در خاطرات خود و ھمچنین در مقالھ

 :نویسد چنین مى» ھا و دالیل آغاز جنگ از سوى رژیم عراق زمینھ»تحت عنوان 
تشكیالت داخلى و  سیاسى، -سازمانھاى جاسوسى غرب اطالعات دقیقى از اوضاع اقتصادى »

ترین اطالعات پیرامون  عراق بھ دقیق. ھاى سیاسى داخلى ایران در اختیار عراق قرار دادند درگیرى
عربستان سعودى نیز از آغاز .... دست یافت... وضعیت نظامى ایران و از ھم گسیختگى ارتش

ن آگاه ساختھ و اطالعات پیروزى انقالب اسالمى لحظھ بھ لحظھ مسئولین عراق را از توان نظامى ایرا
رژیم فھد اطالعات خود را از . داد خود را بصورت شفاھى و حتى كتبى در اختیار این كشور قرار مى

سازمان سیا تعداد زیادى از عناصر ساواك و نظامیان . كرد طریق سازمان اطالعات امریكا دریافت مى
ذى خود، اطالعات ذى قیمتى كسب فرارى را در اختیار داشت و از طریق آنھا و نیز عناصر نفو

 (93(».كرد مى
محققان روسى نیز نھ در زمان جنگ كھ ھنوز اتحاد جماھیر شوروى ھمچنان برقرار بود بلكھ بعد از 

ھاى اطالعاتى  بھ مسئلھ كمك» خلیج عربى در طرحھاى غرب«در كتابى با نام  1988پایان آن در سال 
  .اند كردهامریكا بھ عراق پیش از شروع جنگ اشاره 

 :نویسند در این كتاب مى» میخائیل اسحق«و » یاكوولیف»
تحوالت اخیر نشان داده كھ جنگ عراق و ایران بخشى از طرحھایى است كھ توسط واشنگتن »

خواست  اند كھ ایاالت متحده مى ریزى شده و منابع دیپلماتیك غربى بر این موضوع صحھ گذاشتھ پى
 (94(».ندایران را توسط عراق مجازات ك

 
در سال  1980و  1970پرداز سیاست خارجى امریكا در دھھ  اما نظرات ریچارد نیكسون نظریھ

» صلح واقعى -جنگ واقعى »كتابى با نام  1359نیكسون در سال . مكمل دو مدرك فوق است 1980
  .منتشر كرد

  «گیرد؟ مىچھ كسى جاى ایران را «: پرسد وى سھ ماه پیش از جنگ در كتاب خویش مى
 :نویسد وى در پاسخ بھ این پرسش مى

ھا حتى  عراقى ....عراق افراطى تندرو در حال حاضر نیرومندترین قدرت نظامى خلیج فارس است»
توانند بھ ھر جایى كھ تصمیم بگیرند، وارد  ھیچ صدمھ و آسیبى مى بدون حمایت بیشتر شوروى، بى

فارس از مرز  بخش بسیار اعظم منابع نفت خام خلیج .انبھ كویت، عربستان سعودى و یا بھ ایر. شوند
در مناطق مجاور و نزدیكى مانند ایران، كویت، عربستان . عراق چند كیلومترى بیشتر فاصلھ ندارد

آمیز عراق بھ درون خاك یكى یا تمام این  سعودى، امارات عربى، مزد و دستآورد حركت موفقیت
فارس  عراق اكنون عزمش را جزم كرده تا بر خلیج. خواھد بودمناطق، انتقال دارایى و ثروتى عظیم 

از این رو ما باید بھ حكم عقل و منطق در جستجوى روابطى بھتر با عراق ... استیالى سیاسى یابد
 (99(».باشیم

اظھارات نیكسون یكى از مھمترین اظھاراتى است كھ توسط یك فرد نزدیك بھ محافل وزارت 
. شده است؛ فردى كھ دوستان بسیارى در پنتاگون، سیا و كاخ سفید داشت امورخارجھ امریكا اظھار

آمیز و آشكارا در قبال بر ھم زدن امنیّت خلیج  ھیچ سیاستمدار امریكایى تا آن زمان این چنین تحریك
  .فارس، قلم نرانده بود

نیكسون در واقع با  .ھاى امنیتى در آسیا بوده است كننده دكترین بویژه آنكھ خود نیكسون سالھا تنظیم
چنین عبارتى گویى دارد نقشھ یك عملیات نظامى را از سوى عراق بھ یكى از سھ كشور ایران، كویت 

كند و حتى برآورد  مناطق حملھ را تعیین مى. كند مسیرھا را مشخص مى. كند یا عربستان، ترسیم مى



كند كھ عراق  بینى مى متر پیشاز ھمھ مھ. كند شود گوشزد مى ثروتھایى را نیز كھ از آن عراق مى
  !!تواند وارد شود ھیچ صدمھ و آسیبى بھ ھر جایى كھ بخواھد مى بى

بسیار عجیب است كھ چرا نیكسون در چند ماه قبل از حملھ عراق بھ ایران، چنین سناریویى را 
 .شود این سناریو از سوى عراق اجرا مى) گیرى عكس البتھ با نتیجھ(نویسد و دقیقاً نیز  مى

المللى نیز  اى و بین ھا درست چند روز مانده بھ شروع جنگ دست بھ تحركات سیاسى منطقھ امریكایى
 .زدند

این خبر را  1359شھریور ماه  31خبرگزارى پارس بھ نقل از خبرگزارى فرانسھ از واشنگتن در 
 :منتشر كرد

ھ یك ھیأت عالیرتبھ دولت بھ نقل از منابع نزدیك بھ وزارت امور خارجھ امریكا گفتھ شده است ك»
امریكا، این ھفتھ، چند جلسھ خیلى محرمانھ در باره ایران با چند تن از سران كشورھاى اروپایى داشتھ 

سایر اعضا چند . معاون وزارت امور خارجھ است» وارن كریستوفر«سرپرستى این ھیأت با . است
وزیر انگلیس و  آلمان غربى، نخست مالقات این ھیأت با صدر اعظم. اند متخصص مسائل ایران بوده

 (100(».رئیس جمھور فرانسھ صورت گرفتھ است
پرسشى كھ در اینجا مطرح است این است كھ چرا این سفر درست چند روز قبل از حملھ عراق بھ 

گیرد؟ پرسش بعدى این كھ چرا باید معاون وزیر امورخارجھ امریكا در چنین  ایران صورت مى
شور بزرگ اروپایى كھ بازوى اصلى ناتو بودند مالقات كند؟ كامالً مشخص شرایطى با سران سھ ك

تنھا در یك . اما ھرگز ارتباط این گفتگوھا با ایران فاش نشد. است كھ گفتگوھا بر سر ایران بوده است
  .خبر دیگر اطالعات كمى اضافھ شد

این خبر را بھ ) 1359/6/28برابر ( 1980سپتامبر  19بدین ترتیب وزارت امور خارجھ امریكا در 
 :مطبوعات غربى داد

یك ھیأت براى بحث و بررسى در موضوع بحران ایران و عراق با رھبران آلمان غربى، فرانسھ، »
اى از ھمراھان وى با  كریستوفر معاون وزارت امور خارجھ و عده وارن. اند انگلستان دیدار كرده

تن رئیس جمھور فرانسھ و مارگارت تاچر ھلموت اشمیت صدراعظم آلمان و والرى ژیستكار دس
 (101(».ھایشان دیدار و گفتگو كرده است نخست وزیر انگلستان در پایتخت

 
آید كھ امریكا قصد داشت با شدت گرفتن بحران میان عراق و ایران  از بررسى این دو خبر چنین بر مى

 1359شھریور  26قرارداد در تاریخ كھ بھ پاره كردن قرارداد الجزایر توسط صدام حسین و لغو این  -
المللى را نھ در جھت بازداشتن بحران بلكھ در جھت متقاعد كردن این كشورھا  شرایط بین -منجر شد، 
 .طرفى و سكوت، مساعد كند بھ اعالم بى

براى حل اختالف دو كشور ایران و عراق باشد، باید  «وارن كریستوفر«اگر قرار بود كھ مأموریت 
اما در این . شد ایى براى كاھش بحران در مرزھاى طرفین، صادر مى سفر چندروزه، بیانیھپس از این 

  .مأموریت ھیچ اظھارنظرى در باره قصد عراق بھ جنگ و كاھش تنش ابراز نشد
ھا  بخشد كھ امریكایى كند و این گمان را قوت مى و ھمین قضیھ تردیدآمیز بودن این سفر را دوچندان مى

نظامى عراق كوشیدند تا مانع از واكنش منفى رھبران سھ كشور اروپایى در آغاز  ھمسو با حركات
ھیچیك از این  1359شھریور  31و دقیقاً ھمین اتفاق ھم افتاد و در . تھاجم صدام حسین بھ ایران شوند

المللى و حاكمیت ملى ایران، واكنشى نشان  سھ كشور بھ ھمراه امریكا علیھ نقض آشكار قوانین بین
دادند؛ گویى كھ ھیچ اتفاقى در خلیج فارس رخ نداده است و تنھا بھ صدور یك بیانیھ حاكى از نگرانى ن

 .و دعوت بھ مصالحھ اكتفا كردند

 ھایى درخصوص نقش امریكا در آغاز جنگ نظریھ

با شروع جنگ و تھاجم ارتش عراق بھ مرزھاى ایران، بتدریج شرایطى مھیا شد كھ برخى از 
ھاى سیاسى بھ بررسى علل و عوامل تحریك كننده صدام حسین، پرداختند و  كارشناسان و یا شخصیت



توان بھ بررسى  بدین ترتیب از این راه نیز مى .با نظرات خویش، برخى عوامل اصلى را معرفى كردند
جالب است . تر كرد تر و قوى نقش امریكا در شروع جنگ پرداخت و استداللھاى بخشھاى قبلى را كامل

گفتھ شود نخستین كسى كھ اعتراف كرد این جنگ بھ تشویق برخى از كشورھا بوجود آمد، شخص 
  .صدام حسین بود

 :گفت» كوریره دالسرا«وى در مصاحبھ با روزنامھ ایتالیایى 
ما نھ تنھا براى حفاظت . بسیارى ما را تشویق بھ جنگ كردند... توطئھ شده است عراق قربانى یك»

كشورھاى خاورمیانھ بلكھ براى حفظ مناطقى كھ براى غرب از نظر استراتژیكى و اقتصادى حیاتى 
 (102(».جنگیم ھستند نیز مى

اقعیات را گرفت و یكى از خصوصیات صدام حسین این بود كھ ھنگامى كھ در موضع ضعف قرار مى
كرد و این اعتراف نیز پس از آزادسازى خرمشھر كھ اشغال آن مھمترین دستاورد  بخوبى بیان مى

 .نظامى صدام حسین در جنگ بود
  :گوید محقق مطالعات خاورمیانھ در لندن مى Fred Haliday فرد ھالیدى

  ...اى پیشگیرانھ برآمد صدام حسین رئیس جمھورى عراق در صدد حملھ»
امید اینكھ از تأثیر مھلك انقالب ایران بر دولت خود جلوگیرى كند و در ضمن با شكست آیت هللا، بھ 

قدردانى و احترام سایر كشورھاى خلیج فارس و بطور كلى خاورمیانھ را بدست آورد ولى ممكن است 
تشویق ھائى گرفتھ باشد ولى  اش كرده، دلگرمى از جانب جیمى كارتر كھ بحران گروگانھا محاصره

ترى كھ چگونھ شكست ایران  تواند تنھا بخشى از محاسبات بسیار وسیع امریكا، و احتماالً اسرائیل مى
 (103(».شود، باشد توسط عراق موجب ارتقاء منافع بغداد مى

 
ھایى درباره ایران، در  استاد دانشگاه پیتسبورگ امریكا و نویسنده كتاب» ریچارد كاتن«پروفسور 

 :گفت 1367در سال  «شوراى امریكائى مطالعھ جوامع اسالمى«النھ جریان اجالس سا
ایستادگى ایران در برابر قدرتھاى دنیا موجب شد عوامل این قدرتھا در منطقھ وارد عمل شوند و »

ریزى شده  تجاوز عراق بھ ایران از سوى امریكا برنامھ.... ایران نیز از این مسئلھ غافل نبود
 (104(».بود

وى را متھم  «جیمى كارتر«نامزد ریاست جمھورى و رقیب » رونالد ریگان«یل جنگ در ھمان اوا
  .باشد كرد كھ او مسئول اختالف و جنگ میان ایران و عراق مى

 :وى افزود
 (105(».دولت امریكا باید مسئولیت از بین رفتن ایران را بر عھده بگیرد»
روز پس از آغاز حملھ صدام حسین،  10رھبر وقت اتحاد جماھیر شوروى نیز » لئونید برژنف»

  .امریكا را بخاطر جنگ عراق علیھ ایران مقصر دانست
 :وى گفت

خواھند كنترل  كوشند كھ این نبرد را بھ سود خود برگردانند و از سوى دیگر مى ھا آشكارا مى برخى»
ان بھ پایگاه خود را بر نفت خاورمیانھ و خاور نزدیك برقرار سازند و بار دیگر رویاى تبدیل ایر

 (106(»پرورانند نظامى را در سر مى
اند و این  داشتھ اما مطبوعات نیز در زمینھ بررسى نقش امریكا در شروع جنگ اظھار نظرھایى

 .تاكید دارند» كننده تحریك»و » تشویق كننده«ھا نیز بر دو محور نقش  رسانھ
طرح عراق براى «اى با نام  مقالھ در 1359/1/22در نشریھ آبزرور در تاریخ ) 107(»پاتریك سیل»

 :نویسد مى» آزاد كردن میادین نفتى خمینى
كویت و  - اى وجود دارد كھ عراق با پشتیبانى دوستان عرب خود از جملھ اردن شواھد فزاینده»

عربستان و با تشویق محتاطانھ ایاالت متحده امریكا در حال آماده شدن براى عملیات نظامى در داخل 
گویند واشنگتن كھ در تالشھایش براى  نفوذ در خاورمیانھ مى بسیارى از اعراب ذى. باشد ایران مى

تحقق آزادى گروگانھا فلج گردیده است اكنون در پى یك راه حل عراقى براى این بحران 
  (108(».باشد مى



ات و خود بھ نكتھ مھمى اشاره دارد كھ مطبوع 1980اكتبر  30در شماره » فیگارو«نشریھ فرانسوى 
  .اند یا كارشناسان دیگر كمتر مطرح كرده

 :نویسد این نشریھ مى
كند كھ فریفتن صدام حسین و عراق براى شركت در جنگى علیھ ایران كار  تجارب تاریخى ثابت مى»

 (109(».اى است بسیار ساده
حدودى  نكتھ مھمى را كھ باید بھ مطالب فوق افزود این است كھ در بررسى مطبوعات امریكایى و تا

خوریم كھ در قضیھ عراق بھ  بھ كمتر تحلیل كارشناسى برمى 1359ماھھ اّول  6غربى طى دوره 
براى نمونھ یك مورد از این . نمایى این كشور نپرداختھ باشد نمایى نقش عراق در منطقھ و قدرت بزرگ

 .شویم ھا و تحریكات را متذكر مى جوسازى
 

كند در تاریخ  غالباً مواضع وزارت امورخارجھ امریكا را تبیین مىروزنامھ امریكایى واشگتن پست كھ 
 :نویسد مى» ریچارد ھومان«بھ قلم » ایران و عراق در حالت جنگ«اى با نام  در مقالھ 1359/1/20

من روى عراق شرطبندى خواھم كرد، ایران كامالً از ھم : گوید گر نظامى امریكایى مى یك تحلیل»
 (110(»...گسیختھ است

ھاى  توانست بیشترین وسوسھ با شناختى كھ از شخصیت صدام حسین داریم عباراتى از این قبیل مى
بھر حال نشریھ لوموند معتقد بود كھ صدام  .البتھ این یك نظریھ است. درونى را در وى برانگیختھ باشد
 .حسین را بھ جنگ تحریك كردند

بعد از «در كتاب ) 112(»اگزتر«انشگاه مركز مطالعات عرب در د«محقق ) 111(»الیزابت گاملن»
. ترین سطح خود قرار داشت روابط امریكا با ایران با گروگانگیرى در پایین» :نویسد مى) 113(»جنگ

بیانجامد و  1980حسین بتواند بھ سقوط رژیم ایران در سال  امریكا امیدوار بود كھ ھجوم عراق و صدام
 (114(».تر روى كار آید یك رژیم متعادل

نظر خانم گاملن بر این مبنا است كھ اوالً امریكا امیدوار بود كھ این حملھ مؤثر واقع شود و ثانیاً 
چنین تعبیرى را از نقش امریكا در آغاز جنگ روزنامھ لوموند نیز . جمھورى اسالمى ایران سقوط كند

  .دارد
 :خوانیم در این روزنامھ چنین مى

آن بود تا كارى را كھ خود نتوانست در طبس بھ انجام برساند،  امریكا بدون ھیچ شك و تردیدى موافق»
 (115(».عراق از عھده آن برآید

المللى و استراتژیك خاورمیانھ امریكا و استاد  قائم مقام مركز مطالعات بین) 116(»شیرین ھانتر»خانم 
ابط خارجى دانشگاه و شخصى كھ مطالعات و مقاالت بسیارى در زمینھ انقالب اسالمى، جنگ و رو

 :ایران داشتھ است درباره نقش امریكا در شروع جنگ چنین اعتقاد دارد
یعنى اینكھ چطور بعد از گروگانگیرى، ایران را شكست دھد و یا  .امریكا در یك دو راھى قرار داشت»

ایران را سرجایش بنشاند، بدون آنكھ شوروى را بھ انجام عملیات نظامى در شمال تحریك كند و یا 
كرد كھ  ایران در ھمین حال تصور مى. ب تجزیھ ایران شود و یا جاده صاف كن شوروى باشدموج

ھا دالیلى براى این كار  شكى نیست كھ امریكایى. عراق بھ تحریك امریكا بھ ایران حملھ كرده است
عراق، بھ این ترتیب حتى امریكا امیدوار بود كھ ھجوم نظامى . داشتند كھ بھ آزادى گروگانھا كمك كند

 (117(».رژیم اسالمى ایران را سرنگون كند
باشد؛  كھ فردى ایرانى االصل است از اساتید مطلع امریكایى در این خصوص مى» شیرین ھانتر«خانم 

توان بھ سادگى از كنار عبارات  ھر چند وى بسیار احتیاطآمیز از كنار این مسئلھ گذشتھ است اما نمى
 .وى گذشت

 
ر این باور است كھ اوالً امریكا امیدوار بود كھ یك ضربھ نظامى كارى بھ ایران ب» شیرین ھانتر«خانم 

  .بردارى خاص كند وارد شود بدون آنكھ شوروى از این ضربھ بھره
  .ثانیاً امریكا امیدوار بود كھ حملھ صدام حسین موجب آزادى گروگانھا شود



 .گونى انقالب اسالمى شودثالثاً امریكا امیدوار بود كھ شاید حملھ صدام، موجب سرن
و تاكید . اند را بھ مناقشات امریكا با ایران مربوط دانستھ 1359غالب منابع تھاجم ارتش عراق در سال 

. اند ھر دو كشور دشمن مشترك انقالب اسالمى بوده. دارند كھ امریكا خود را بھ عراق نزدیك كرده بود
ن، انتقام امریكا از ایران براى واقعھ برخى اذعان دارند كھ آغاز جنگ از سوى صدام حسی

برخى معتقدند كھ طرح جنگ عراق علیھ ایران، استراتژى امریكا در عراقى كردن . گروگانگیرى بود
  .منازعھ امریكا با ایران بوده است

. گروه كمى اعتقاد دارند كھ امریكا و مطبوعات غربى، صدام حسین را در تشویق بھ جنگ، فریفتند
كنند كھ امریكا پیش از جنگ، از وقوع جنگ باخبر بوده است و امریكا پیش از جنگ  مى گروھى تاكید

  .بسیار امیدوار بود كھ حملھ عراق موجب تزلزل دستگاه حاكمھ انقالب اسالمى شود
اى در یك حالت شدیداً خوشبینانھ معتقدند كھ اگر امریكا دخالت مستقیم در آغاز جنگ صدام حسین  عده

ھمچنین . نداشتھ است اما موافقت خود را از طرق مختلف بھ اطالع عراق رسانده بودعلیھ ایران 
برخى از مدارك . است) نظامى -اطالعاتى (مدارك موجود حاكى از مشورتھاى عراقیھا با امریكاییھا 

 .نیز بر ھماھنگى این دو كشور پیش از جنگ داللت دارد

 یادداشتھاى فصل اّول

 (61-1359(تا آزادسازى خرمشھر از شروع جنگ  :فصل دوم

 مواضع امریكا در قبال تھاجم عراق بھ ایران

تھاجم ھمھ جانبھ نظامى را در سھ بعد زمینى، ھوایى و دریایى  1359شھریور  31صدام حسین در 
الجزایر میان دو  1975مارس  6وى چند روز پیش از این تاریخ، بطور یك جانبھ عھدنامھ . آغاز كرد

صدام حسین با این اقدام خود عمالً و علناً حقوق بین الملل را زیر پا گذارد و ماده . كرد كشور را پاره
  .منشور ملل متحد را بدون ھیچ تردیدى نقض كرد 103میثاق جامعھ ملل و ھمچنین ماده  10

 :دارد كھ میثاق جامعھ ملل اشعار مى 10ماده 
ل دولت دیگرى از قواى ناریھ استفاده بشود ھرگاه از طرف دولتى علیھ تمامیت ارضى و یا استقال»

 «.یابد تجاوز تحقق مى
منشور ملل متحد، دولتھاى عضو سازمان ملل خود را ملزم بھ عدم توسل بھ تھدید  2ماده  4بموجب بند 

 (118.(نمایند و یا عدم توسل بھ زور علیھ تمامیت ارضى یا استقالل سیاسى دولت دیگرى مى
ضمن آنكھ اصل احترام بھ قراردادھا را نیز . ناقض ھر دو ماده فوق بود 1975لغو یكجانبھ عھد نامھ 

لغو این  1975زیرا در عھد نامھ . بود» حقوق معاھدات«نقض كرد و مغایر با مواد كنوانسیون وین 
كرد كھ عھدنامھ و پروتكل و ضمائم آن  عھد نامھ تایید مى 4قرارداد پیش بینى نشده بود؛ بلكھ ماده 

 (119.(اند ى قطعى، دائمى و غیر قابل نقضمقررات
بدین ترتیب روشن و مبرھن بود كھ عراق ھمھ موازین بین المللى را بطور رسمى و آشكار زیر 

ھاى مرزى را بى پایھ دانستھ و تغییر در  وین، فسخ یك جانبھ عھدنامھ 1969كنوانسیون . پاگذارده بود
ناپذیر  نبھ و یا از روند نھادھاى بین المللى، فسخاى را جز با توافق دو یا چند جا ھر عھدنامھ

 (120.(دانست مى
المللى و  در نظر ھمھ نھادھاى بین 1359شھریور  31بنابراین ورود لشگریان عراقى بھ خاك ایران در 

بایست با واكنش تند، سریع و  رفت و طبعاً مى ناظران سیاسى و حقوقى یك تجاوز آشكار بھ شمار مى
 .شد سازمان ملل و اقدامات بازدارنده روبرو مى قاطعانھ اعضاء

دو چندان ) بعنوان اعضاء دائم(در این میان سھم كشورھاى قدرتمند و صاحب نفوذ در شوراى امنیّت 
امریكا خود یكى از ناظران اساسى و مشاوران اصلى رژیم محمد رضا پھلوى در تھیھ و تنظیم . بود

بود و بیشتر از ھر عضو دیگر اطالع داشت كھ اقدام  1975قرارداد صلح ایران و عراق در سال 



با وجود این، واكنش امریكا در . علنى ارتش عراق، در بر دارنده چھ تبعات حقوقى و سیاسى است
  .اى نبود كھ كارشناسان سیاسى بین المللى انتظار داشتند خصوص شروع جنگ بھ گونھ

در آن زمان و حل نشدن بحران گروگانھا، ھیچگونھ  البتھ با توجھ بھ روابط خصمانھ امریكا با ایران
زیرا امریكا در لحظھ شروع جنگ . توان داشت انتظار اتخاذ موضع مثبتى نیز از سوى امریكا نمى

تقریباً باب ھر گونھ مراوده سیاسى را با عراق بطور غیر رسمى آغاز كرده بود و عراق بھترین برگ 
  .آمد ب اسالمى بشمار مىبرنده امریكا در آن شرایط علیھ انقال

. ھا ماھھا بھ انتظار آن نشستھ بودند بھ عبارت بھتر، اقدام صدام حسین، طرحى بود كھ امریكایى
 .داد مواضع اولیھ دولت امریكا، بھ آسانى این نیّت درونى را نشان مى

گران رئیس جمھور وقت امریكا كھ بشدت از حل نشدن قضیھ گروگانھا در تھران ن» جیمى كارتر»
 :بود، در روز شروع جنگ چنین گفت

رساند كھ بھ دوستان و ھمسایگانش نیازمند است و لذا وادار بھ  جنگ احتماالً ایران را بھ این نتیجھ مى»
 (121(».شود آزاد كردن گروگانھا مى

آمیز عراق  در نخستین اظھار نظر رسمى رئیس جمھور امریكا ابداً اثرى از محكومیت رفتار خصومت
اى بھ جنگى كھ در نقاط مرزى ایران بى رحمانھ و جنایتكارانھ در  ھمچنین ھیچ اشاره. شود ه نمىدید

كارتر دراین اظھارات تنھا بدنبال سھ موضوع است كھ در این عبارت دیده . شود حال وقوع بود، نمى
غییر رویھ نخست تغییر رفتار سیاسى ایران نسبت بھ كشورھاى منطقھ ویا بھ عبارت دیگر، ت. شود مى

  .ھاى مردمى و اسالمى در منطقھ است ایران در حمایت از جنبش
سومین ھدف كارتر از این اظھارات . دومین ھدف كارتر مسئلھ آزاد كردن گروگانھاى امریكایى است

منظور كارتر از دوستان، امریكا بود كھ تا آن . تاكید بر این محور بود كھ ایران نیازمند دوستانى است
ران را از دست داده بود و مشتاقانھ در آرزوى روزى بود كھ روابط سیاسى منسجم با ایران زمان ای

بنابراین واكنش امریكا با توجھ بھ مشكالتى كھ . بنحوى كھ منافع امریكا مجدداً تامین شود، برقرار گردد
 .شد در روابط با ایران داشت در آن مقطع انتقامجو یانھ تلقى مى

ظھارات دیگرى دو روز پس از شروع جنگ دقیقاً بھ این موضوع انتقامجویانھ در ا» جیمى كارتر»
 :امریكا اشاره كرد و گفت

 (122(».امیدوارم این جنگ ایران را بھ لزوم رعایت قوانین بین المللى متقاعد كند»
ھایى بود كھ شوراى امنیّت  رعایت قطعنامھ» رعایت قوانین بین المللى«منظور جیمى كارتر از 

زمان ملل در خصوص آزاد كردن گروگانھایى امریكا در سفارت امریكا در تھران صادر كرده بود، سا
بھر حال . تر بھ ایران پیام داد كھ جواب این اقدام شما اینك این واكنش سرد امریكا است بھ عبارتى ساده

موجود میان دو ھاى  ھا حسن نیتى داشتھ باشند با واكنش صریح علیھ صدام حسین، یخ اگر امریكایى
 .كردند در حالیكھ چنین نبود كشور را ذوب مى

 
روز پس از تھاجم نظامى عراق در سخنانى بھ موضوع  2جیمى كارتر رئیس جمھور امریكا تنھا 

امریكا دراین جنگ بى طرف است و از ھمھ كشورھا  :جنگ عراق و ایران مستقیماً اشاره كردو گفت
 (123(».خواھد كھ در جنگ ایران و عراق مداخلھ نكنند مىاز جملھ اتحاد جماھیر شوروى 

عراق  .دھد این موضوع یك موضع صرفاً صورى است اظھارات كارتر حاوى نكاتى است كھ نشان مى
المللى را نقض كرده بود و نھ تنھا از امریكا بلكھ از ھمھ كشورھا  قوانین بین. وارد خاك ایران شده بود

اتخاذ موضع بى طرفى . اى را بھ خاك كشورى دیگر محكوم كنند رتش بیگانھچنین انتظار بودكھ ورود ا
  .در چنین شرایطى مبناى حقوقى نخواھد داشت

تجاوز آشكار بود و اعالم این موضع كھ امریكا بى طرف است عمالً نشاندھنده موضع جانبدارانھ 
ست رسماً اقدام عراق رامحكوم توان اگر امریكا قصد داشت موضعى صادقانھ اتخاذ كند مى. امریكا بود

كند و در ضمن از دیدگاه سیاست خارجى خود، مواضع امریكا را در برابر ایران بطور انتقادآمیز بیان 
 .كند



كشد بلكھ از شوروى و سایر  امریكا نھ تنھا خودرا از اجراى حملھ صدام حسین بھ ایران كنار مى
این در شرایطى بود كھ شھرھاى مرزى ایران . نندخواھد كھ در این قضیھ دخالتى نك كشورھا نیز مى

یكى پس از دیگرى در حال اشغال شدن بود و زنان و مردان و كودكان غیر نظامى در بیابانھاى غرب 
در این اظھارات عدم دخالت بھ منزلھ عدم ممانعت از پیشروى . كشور بطرف شرق در حال فرار بودند

  .شد مىارتش عراق بھ داخل شھرھاى ایران تلقى 
در چنین صورتى بى طرفى معناى حقیقى خود را از دست داده بود و چنین اظھارات سست و تا 

داد كھ در استان نفت خیز خوزستان  ھاى طالیى بدست صدام حسین مى آمیز، فرصت حدودى تشویق
 .شدبنابراین ابداً این موضع كارتر از سوى ایران بى طرفانھ تلقى ن. جاى پاى مناسب بدست آورد

» ھارولد براون«در ھمان روز نخست جنگ كھ شھرھاى ایران مورد حملھ ھوایى شدید قرار گرفت،
 :وزیر دفاع امریكا گفت

ھاى مرزى فراتر رفتھ است ولى جنگ بزرگى  درگیریھاى ایران و عراق آشكارا از كشمكش»
 (124(»!!نیست

گ در نظر او چھ جنگى است و جنگ بزر. آمیز بود كامالً مشخص است كھ اظھارات براون خصومت
 !چھ مالكى براى وقوع یك جنگ بزرگ وجود دارد؟

استان غرب  5شھرھاى ایران تحت اشغال و خرمشھر در محاصره كامل و ورود لشگریان عراقى بھ 
  !كشور، كافى نبود كھ حاكى از یك جنگ بزرگ باشد؟

ھاى  ئولیت گریزى از قبول نشانھاین سخنان نشان دھنده بى اھمیت جلوه دادن جنگ و در نھایت مس
 .تخاصم در جبھھ بود

موضع سیاسى امریكا در سھ روز اول جنگ، موجب انتقادات تند افكار عمومى غرب و حتى در داخل 
افكار عمومى دنیا بھر حال از امریكا بعنوان یك كشور صاحب نفوذ در خاورمیانھ . خود امریكا شد

اما . یرانى در خلیج فارس واكنش روشن و آشكار اعالم كندانتظار داشتند كھ در برابر كشتارو و
ھاى دو پھلو و مبھم موجب شد تا حتى مقامھاى امریكایى نیز بھ پاسخ گویى برآیند و خود را از  واكنش

معاون رئیس جمھور وقت امریكا در » ماندیل«. شبھھ اتھام و دخالت پشت پرده در جنگ تبرئھ كنند
 :در پاسخ بھ انتقادات گفت) 1980(  3/7/1359سپتامبر  25

 (125(».توانست در مورد جنگ ایران و عراق انجام دھد امریكا چیز اندكى مى»
سپتامبر دقیقاً یك ھفتھ پس از آغاز تھاجم نظامى ارتش عراق، امریكا ھیچ موضع  28بھر حال تا روز 

آتش بس و یا دعوت  روشنى در قبال جنگ یا بھ عبارتى دعوت طرفین بھ آرامش، دعوت طرفین بھ
 .كند آمیز مناقشھ، اعالم نمى طرفین بھ حل مسالمت

 
دھد، ھماھنگ كردن موضع  اقدام دیگرى كھ امریكا در فاصلھ یك ھفتھ بعد از شروع جنگ انجام مى

 :گفت 1359مھر  14وزیر خارجھ امریكا در . خود با شوروى است
براى » آندره گرومیكو«نظریھ بعد از گفتگوھا با امریكا و شوروى مایل بھ بى طرفى ھستند و این »

 (126(».وى مشخص شده است
خبر گزارى فرانسھ در ھمان زمان بھ نكتھ بسیار مھمى اشاره داشت و در یك خبر دیگر در 

 :چنین مخابره كرد 1359/7/4
راق ناظران سیاسى درمسكو اظھار داشتند كھ بى طرفى شوروى و امریكا در اختالفھاى ایران و ع»

 (127(» .خالى از ابھام نیست
سیاست تعلل و سكوت امریكا و توجھ نداشتن بھ موضوع خود جنگ، در آن زمان بر ھر ناظر سیاسى 

سپتامبر  28تا  1980سپتامبر  26دولت امریكا از . بى طرفى آشكار بود و مورد تعجب قرار گرفتھ بود
  .در این موضع قرار داشت كھ بیانیھ رسمى ایاالت متحده اعالم شد، دقیقاً  1980

اما پرسشى كھ مطرح است این است كھ چرا امریكا در این مقطع، بھ سیاست تعلل و این دست و آن 
تر استراتژى وقت كشى را پیشھ خودكرد؟ این حركت امریكا  دست كردن روى آورد وبھ عبارتى روشن



ھا نیز مطرح شد این بود كھ عراق یكى از مسائلى كھ در ھمان زمان جنگ و بعد. یقیناً دالیلى داشت
 .قصد داشت كھ در یك جنگ كوتاه مدت و بھ عبارت خود صدام حسین، سھ روزه، تھران را فتح كند

كرد كھ در مدت یك ھفتھ بھ ھدفھاى خویش از جملھ اشغال خوزستان دست  البتھ صدام حسین فكر مى
یى نیز چھ قبل از حملھ و چھ بعد از آن ھاى مقامھاى امریكا و این نكتھ در تحلیل) 128(خواھد یافت
، یعنى یك ھفتھ پس از شروع جنگ 1359مھر ماه  6براى نمونھ ھنرى كیسینجر در . ملحوظ بود

 (129.(بینى كرده بود كھ جنگ حداكثر ظرف ده روز با پیروزى عراق پایان خواھد یافت پیش
دریایى ایران  -داد كھ نیروى زمینى  بر اساس اسناد النھ جاسوسى، محاسبات نظامى امریكا نشان مى

نقطھ  7لشگر زرھى از  7بایست با  بنابراین صدام مى. كارآیى و امكان مقاومت و ادامھ جنگ را ندارد
 (130.(بھ خاك ایران حملھ كند و در مدت سھ روز جنگ را بھ پایان برساند

بینى غلط كارشناسان  یشبھ موضوع پ 1359/7/11روزنامھ گاردین نیز در سرمقالھ خود در تاریخ 
 :نویسد نظامى قبل از حملھ صدام حسین اشاره دارد و مى

یك مبارزه . گذارى شده است رسد كھ حملھ عراق بھ ایران بر محاسبات غلط پایھ اكنون بھ نظر مى»
توانست مقدارى از مشكالت عراق را فوراً حل كند ولى یك درگیرى طوالنى و كند،  كوتاه و شدید مى

 (131(».این كشور را بیش از پیش برمال خواھد كرد مشكالت
در  «امواج تھدید در خلیج فارس«اى با نام  خبرنگار فرانسوى از پاریس طى مقالھ «فلورا لوئیس»

تمایل ایاالت متحده براى بھ انتھا » :نویسد خصوص سیاست امریكا در قبال محدود بودن جنگ مى
تر از  سرع وقت، واضح و مبرھن است و بسیار با اھمیترسیدن جنگ در شرایط بحران موجود و درا

 (132(».موضوع گروگانھاست
 
نیز بھ خواست و تمایل امریكا بھ پیروزى سریع و كوتاه مدت عراق در آغاز جنگ » گرى سیك»

اى فاش  طى مقالھ 1364خبرنگار روزنامھ تایمز چاپ لندن در سال » ادوارد مورتیمر«. اشاره كرد
 :عضو شوراى امنیّت ملى دولت كارتر در روزھاى شروع جنگ بھ من گفت» سیكگرى «ساخت كھ 

نیروھاى ایرانى شجاعانھ جنگیدند ولى زمان بھ ھمھ ثابت خواھد كرد كھ دولت ایران بدلیل وجود بى »
نظمى زیاد در كل دستگاه جنگى و مشكالت عظیم لجستیكى و كمبود تداركات سقوط خواھد 

 (133(».كرد
سیك و مسلماً دولت كارتر عراق را براى كسب » :نویسد ر سپس در ادامھ مقالھ خود مىاین خبرنگا

خواستند اعتراف كنند كھ ممكن است در شرط بندى روى این مسئلھ  كردند و نمى پیروزى، پشتیبانى مى
 (134(».بازنده شوند

كھ صدام در یك عملیات شود شواھد كافى وجود داشت كھ امریكا مایل بود  بنابراین چنانچھ مشاھده مى
 .ھایى نسبى دست یابد محدود بھ پیروزى

باید . ھر چند كھ خواست ھنرى كیسنجر و گرى سیك پیروزى قاطع و سقوط دولت و انقالب ایران بود
توجھ داشت كھ شخص صدام حسین نیز انتظار داشت كھ جنگ طى چند روز با پیروزى عراق پایان 

 .یابد
 :نویسد ده و پژوھشگر امریكایى در این زمینھ مىنویسن» تیمر من. آر. كنت»
صدام تردیدى نداشت كھ در صورت حملھ بھ ایران ایاالت متحده از اقدام جنگى وى حمایت خواھد »

صدام عمیقاً معتقدبود كھ ایرانیان در نخستین ساعات جنگ اسلحھ را بھ زمین خواھند .... كرد
سپرى شد و ایرانیان تسلیم نشدند صدام با خود فكر كرد، بعد از اینكھ نخستین ساعات جنگ .... گذاشت

اى دست خواھد  ظرف چند روز آینده جنگ بھ پایان خواھد رسید، عراق بھ پیروزى درخشان و كوبنده
 (135(».یافت و احیاناً رژیم سرنگون خواھد شد

براى آغاز حملھ  داد كھ عراق از امریكا كمك اطالعاتى در فصل گذشتھ شواھدى آورده شد كھ نشان مى
كردند كھ قدرت  ھاى خود، چنین القاء مى بھ ایران گرفتھ بود و مطبوعات غربى و امریكایى با پیش بینى

بھ یك نمونھ از . تواند در صورت بروز یك جنگ تمام عیار، كار ایران را یكسره كند نظامى صدام مى
 .شود ھا كھ در روز شروع جنگ ارائھ شد اشاره مى این تحلیل



 :نویسد اى روزنامھ شیكاگو تریبیون مى خبرنگار منطقھ» جاناتان برودر»
از آغاز كارشناسان تقریباً بطور متفق القول ارزیابى كرده بودند كھ عراق ارتش قوى دارد و ایران »

كشد و بھ پیروزى صدام حسین ختم خواھد  تر از آن است و بنابراین جنگ مدت كوتاھى طول مى متفرق
 (136(».گفتند ظھارات رسمى مقامات امریكا را مىشد و ھمان ا

 
و فردى كھ از  1980رئیس وقت سازمان اطالعاتى فرانسھ در سال » كنت الكساندر مارانشھ»

 :شد گفت مشتریان مشورتى صدام حسین نیز محسوب مى
صدام ھم مثل ھر دیكتاتورى، . گرفت جنگ با ایران از یك برداشت بسیار نادرست سرچشمھ مى»

. تھاجم صدام ناشى از اطالعات غلط و نادرست بود. ئى وحشتناك در پیرامون خود ایجاد كرده بودخال
بھ صدام چنین باورانده بودند كھ بھ مجرد پیداشدن نخستین سرباز عراقى در مرز ایران، قیامى مردمى 

 (137(».ھا خواھند رفت روى خواھد داد و مردم بھ استقبال عراقى
این . اشاره شده است» اطالعات غلط«و » برداشت نادرست«بھ دو نكتھ » مارانشھ«در اظھارات 

رئیس سازمان اطالعات عراق اخذ » برزان«اطالعات، مجموعھ اطالعاتى بود كھ صدام حسین از 
ھاى فرارى، شاھپور  نیز مأموران مخفى عراق درایران، ساواكى» برزان«منبع اطالعاتى . كرده بود

ى عرب شامل مصر، عربستان سعودى، اردن، كویت واطالعات احیاناً مستقیم بختیار، كشورھا
شویم كھ بھ استثناء  چنانچھ بھ این عوامل اطالعاتى نگاھى بیاندازیم، متوجھ مى. سازمان سیا بود

مأموران مخفى عراق، ھمھ عناصراطالع رسانى بھ عراق بنحوى مرتبط با سازمان جاسوسى امریكا 
 .براین بخشى ازاین اطالعات غلط را امریكا فراھم كرده بودبنا. ھستند (سیا(

كوشید تا جنگ در یك مقطع مشخص و محدود پایان یابد؟اساساً چھ دالیلى وجود  اما چرا امریكا مى
ھا شدیداً نگران  امریكایى. اى و یا یك ماھھ حمایت كند داشت كھ امریكا از یك جنگ چند روزه، یك ھفتھ

بنابراین معلوم نبود كھ با طوالنى شدن جنگ، واكنش . كایى در تھران بودندوضع گروگانھاى امری
گذشت موضع امریكا در برابر طرف  زیراھرچھ زمان مى. ایران در قبال جان گروگانھا چھ خواھدبود

. گردید تر مى شد و این از نظر كارتر موجب شدت عمل دانشجویان پیرو خط امام مى عراقى روشن
نكتھ بعدى . توانستند موضع سكوت و تعلل خود را تا چند ھفتھ توجیھ كنند ھا تنھا مى یىبنابراین امریكا

تر شدن جنگ، دامنھ آتش بھ كجا خواھد رسید و این براى امریكا بویژه  آنكھ معلوم نبود كھ با طوالنى
كشورھاى بزرگ و كوچك عربى خلیج فارس كھ علناً از عراق حمایت كرده بودند دورنماى 

  .اكترى داشتوحشتن
كرد كھ در صورت  نكتھ مھمتراین بود كھ امریكا نگران شوروى در جنگ بود و چنین تصور مى

پیروزى عراق، احتماالً شوروى وارد مناطق شمالى ایران خواھد شد وتجزیھ ایران، امریكا را با 
ولت كارتر بیش د. بدین ترتیب امریكا دقیقاً بھمین صورت عمل كرد. كرد تر مواجھ مى بحرانى بزرگ

توانست سكوت اختیار كند، ضمن اینكھ آثار شكست و كندى و حتى توقف نیروھاى عراقى  از آن نمى
 .در نواحى مرزى ایران در ھمان چند روز اول جنگ نمایان شده بود

كند كھ با وجود متن بسیار محتاطانھ و  اى را منتشر مى از كاخ سفید بیانیھ 1980سپتامبر  26امریكا در 
 :در این بیانیھ آمده بود. شود جانبدارانھ بسوى عراق، یك گام بھ جلو تلقى مى

سپتامبر خویش عنوان كرد،  24جریان چند روز گذشتھ، ھمانطور كھ رئیس جمھور در اظھارات »
اى از موضوعات  ایشان و وزیر امور خارجھ با دوستان بر جستھ و متحدان، در مورد طیف گسترده

ما با برخى از كشورھاى دوست در . میان ایران و عراق، بھ تبادل نظر پرداختندمربوط بھ درگیرى 
  .ایم المللى در ناحیھ خلیج فارس، مشورت نموده مورد وضعیت عرضھ نفت و كشتیرانى بین

المللى و بازارھاى نفتى  نظر بھ اھمیت بھ حداقل رسانیدن آثار اقتصادى درگیرى بر كشتیرانى بین
حده تاكید نموده كھ اگر مطلوب باشد خواستار میزبانى اجالسى براى بررسى این جھان، ایاالت مت

اگر تعیین شود كھ اجالسى از كارشناسان الزم است، ما در تعیین زمان و مكان اقدام . مباحث است
 (138(».چنین اجالسى ھنوز تعیین نشده است، در این میان مشورتھاى ما ادامھ دارد. خواھیم كرد

 



نخست آنكھ كاخ سفید در درجھ اول نگران . خستین بیانیھ كاخ سفید نكاتى چند اھمیت دارددر این ن
وضعیت عرضھ نفت است و موضوع اصلى جنگ در این بیانیھ بعنوان یك محور فرعى مطرح 

كم اھمیت دادن بھ تھاجم ارتش . كند امریكا در این بیانیھ موضعى در برابر جنگ اتخاذ نمى. شود مى
 .یران در این بیانیھ بخوبى ھویدا استعراق بھ ا

خواست بھ مناقشھ بزرگ و تعارض گسترده عراق نام تھاجم بگذارد و در این بیانیھ  امریكا ھنوز نمى
ھاى  بھ این معنا كھ تنش. شود نامیده مى» درگیرى میان ایران و عراق»حملھ نظامى عراق بھ ایران، 

گذشت و باید اقدام عملى  روز از جنگ مى 5مان بیانیھ تا ز. كوچكى در مرز طرفین بوجود آمده است
  .گرفت صورت مى

كرد و سپس در جھت موضع رسمى خویش، تدابیر سیاسى و  یعنى نخست امریكا اعالم موضع مى
 .اما تا این زمان نھ موضعگیرى صریح داشت و طبعاً نھ اقدام عملى. كرد حقوقى اتخاذ مى

 :كند یار خونسردانھ و كم حرارت و غیر جدى چنین پیشنھاد مىاما دراین بیانیھ امریكا بطور بس
اگر تعیین شود  .میزبانى اجالسى براى بررسى این مباحث است) امریكا(اگر مطلوب باشد خواستار »

چنین اجالسى ھنوز . كھ اجالسى از كارشناسان الزم است ما در تعیین زمان و مكان اقدام خواھیم كرد
 «.میان مشورتھاى ما ادامھ دارد تعیین نشده است، دراین

در ثانى . اوالً طبق بیانیھ موضوع اصلى اجالس وضعیت عرضھ نفت و كشتیرانى در خلیج فارس بود
تقریباً نشان از » اگر تعیین شود«و » اگر مطلوب باشد«این پیشنھاد با چند كلمھ بسیار تردیدآمیز چون 

ریكا در بیانیھ ھیچگونھ موضعى در برابر عراق از ھمھ مھمتر اینكھ ام. جدى نبودن بیانیھ داشت
  .كند كھ مشورتھا در حال اجرا است گیرد و اعالم مى نمى

مشورتھاى امریكا بھ تاكید این بیانیھ نھ در خصوص حل و فصل اختالفات عراق با ایران، یا اعالم 
. گ قرار داشتاى جن توقف جنگ بلكھ در جھت بررسى عمومى اوضاع در خلیج فارس و ابعاد منطقھ

توان سراغ داشت كھ امریكا صریحاً آن جنگ را  در كمتر جنگى بعد از جنگ جھانى دوم تاكنون مى
 .محكوم نكرده باشد مگر طرف اصلى جنگ، متحد امریكا باشد

كاخ سفید در جھت فشار برطرف متجاوز صادر نشد و عمالً از این  1980سپتامبر  26بنابراین بیانیھ 
خواست كھ نشان دھد بعنوان یك كشور قدرتمند و  ظاھراً امریكا در آن مقطع مى .پیدا نشد حلى بیانیھ راه

كار ننشستھ است و در حال دست زدن بھ تحركات سیاسى  با نفوذ در منطقھ در خصوص این جنگ بى
یعنى یك ھفتھ بعد از آغاز جنگ كھ تقریباً ) 1980(  6/7/1359سپتامبر  28امریكا در  !فعال است

اق وارد خاك ایران شده بود و مناطقى از شھرھا و روستاھا را اشغال كرده بود، و ھمچنین عر
داد كھ جنگ در ھمان چند روز اول بھ ضرر  اطالعات نظامى و گزارش خبرنگاران غربى نشان مى
در نماینده دائم ایاالت متحده . اى را اعالم كرد سربازان عراقى، گره خورده است، مواضع نسبتاً تازه

ترى  شوراى امنیّت، مواضع روشن) 1359مھر  6( 479سازمان ملل متحد ھمزمان با صدور قطعنامھ 
اى را براى بررسى جنگ عراق و ایران برگزار كرده  را خطاب بھ اعضاى شوراى امنیّت كھ جلسھ

 :بودند بدین شرح اعالم داشت
عراق را اعالم  -ر منازعھ ایران رئیس جمھور ایاالت متحده اصول راھنماى موضع ایاالت متحده د»

نخست ایاالت متحده ھم چنان نگرش صریح و دقیق بى طرفى در این منازعھ را ادامھ . نموده است
  .ما در این درگیرى مداخلھ نكرده و نخواھیم كرد. خواھد داد

ر پیروى از دوم اینكھ از دیگر كشورھا انتظا. رسانى تا آنجا كھ توان بھ ما اجازه دھد مگر براى یارى
بھ ... سوم آزادى دریانوردى در خلیج فارس. ھمان سیاست بى طرفى و عدم مداخلھ درمنازعھ را داریم

چھارم این منازعھ باید نھ در صحنھ نبرد بلكھ در پشت میز . ھیچ وجھ نباید مورد تعدى واقع شود
 (139(».مذاكره حل و فصل گردد و باید مخاصمت بى درنگ بھ حالت تعلیق درآید

 
معاون وزیر امور خارجھ امریكا در مصاحبھ با شبكھ » وارن كریستوفر«در پى این اظھار نظر، 

 :گفت» اس. بى. سى«تلویزیونى 
 (142(» .ما یقیناً با ھر گونھ تجزیھ ایران مخالف خواھیم بود»



 :كارشناس و خبرنگار امریكایى نیز نوشت» برنارد كوردزمن»
ولى تا بھ حال این موردى كالسیك از باال گرفتن جنگ . جنگى محدود باشدامریكا امیدوار بود كھ این »

توانیم ھر گونھ گرفتن زمین و قلمرو دولتى دیگر را بھ زور نادیده  ما یقیناً نمى. بوده است
 (143(».بگیریم

این در زمانى بود كھ در ایران مجلس شوراى اسالمى اعالم كرد ھر گونھ مذاكره براى آزادى 
ھا نیز بر  ھاى عراق در جبھھ از سوى دیگر توقف پیشروى. آید ا فعالً بھ حالت تعلیق در مىگروگانھ

 .ھا از این پس بھ اعالم مواضع ضدونقیض مبادرت كردند ھا افزود و امریكایى شك و ناامیدى امریكایى
فرانس در یك كن) 1980اكتبر 2( 1359وزیر خارجھ وقت امریكا، در روز دھم مھر » ادموند ماسكى»

  :خبرى در نمایندگى امریكا در سازمان ملل گفت
و دیگر ابتكارات، ) از سوى عراق(روزه یكطرفھ  4من امیدوارم كھ آن ابتكار اعالم یك آتش بس »

 (144(».ھرچھ زودتر منجر بھ یك آتش بس و آغاز مذاكرات بر سر مسائل مورد نزاع شود
 .پذیرم براى تعیین وتأسیس جمھورى اسالمى ایران مىحق مردم ایران را » :در ادامھ گفت «ماسكى»

 (145(».مان را بر ھر مبنائى كھ آنھا بخواھند، مورد بحث قرار دھم كامالً مایلم روابط آینده
نوشتھ شده بود، بھ ) 1359دى ماه (در كتاب خاطرات خویش كھ قبل از آزادى گروگانھا » برژینسكى»

تر  دھد از علل دیگر نرم نى شدن جنگ اشاره دارد كھ نشان مىبرخى از علل نگرانى امریكا از طوال
  .شدن مواضع امریكا نگرانى مذكور است

 :گوید مى) 1359مھر  11( 1980اكتبر 3وى در 
جنگ ایران و عراق ممكن است بھ یك جنگ فرسایشى بین دو طرف درگیر مبدل شود كھ بالطبع »

ممكن است بعضى از كشورھاى دیگر خلیج فارس موجب بروز تشنج بیشترى در منطقھ خواھد شد و 
اى در این مرحلھ دست بزنیم تا ایران  ما باید بھ ابتكارھاى ماھرانھ. ھم سرانجام در آن درگیر شوند

بتواند عراق را از تمام یا قسمتى از اراضى اشغال شده خود بیرون براند، زیرا ادامھ پیشروى عراق 
 (146(».یران و دخالت شوروى منجر شوددر خاك ایران ممكن است بھ تجزیھ ا

 
ھاى امریكا در زمینھ طوالنى شدن جنگ و دخالت شوروى اشاره دارد و  دقیقاً بھ نگرانى» برژینسكى»

حتى در این مرحلھ پا را فراتر از حد » برژینسكى» .كند بھ مرحلھ جدید دیپلماسى فعال امریكا اشاره مى
 :دگوی گذارد و مى یك ابتكار ماھرانھ مى

ھا ادامھ  بھ تالش خود براى رسیدن بھ نوعى توافق با ایرانى) 147(در این مدت كریستوفر و كاتلر»
ھا ھشدار بدھیم كھ اگر  دادند و توصیھ من براى تسریع در حل این مسئلھ این بود كھ بھ ایرانى مى

نظر مرا در ) 148(براون. حاضر بھ مصالحھ نشوند ما عراق را در جنگ با آنھا تقویت خواھیم كرد
 (149(».یكى از جلسات ماه دسامبر كھ باھم داشتیم تایید كرد

سپتامبر آغاز شد، از یك سو  28گیرى در برابر جنگ كھ از  بنابراین امریكا در مرحلھ جدید موضع
این در حالى بود كھ ایران  .موضع تھدید و از سوى دیگر موضع احتیاط را در قبال ایران پیش گرفت

یر كل را مبنى بر مذاكره، بھ عقب نشینى عراق از خاك ایران مشروط كرده بود و طرحھاى دب
  .مصالحھ را دراین زمینھ ابداً نپذیرفت

ھا رامستأصل كرده بود و راھى را براى بھره  گیرى ایران در آن زمان، عراق و امریكایى موضع
ا شگفتى، مقاومت نیروھاى غیر عراق ب. بردارى عراق و امریكا از بحران موجود باقى نگذاشتھ بود

دیدند كھ  كرد و امریكاییھا نیز مى كیلومتر نبرد تنگاتنگ، نگاه مى 600تعلیم دیده بسیجى را در طول 
ترین شرایط جنگ نیستند، امرى كھ باز معادالت  ھا حاضر بھ دادن ھیچگونھ امتیازى در سخت ایرانى

  .ناامید كننده بوداخبار جنگ نیز . سیاسى امریكا را بر ھم زده بود
 :از قول خبرنگار بى بى سى گفت 1359دھم مھر  17/30عربى رادیو لندن ساعت  بخش

ھا در  آشكارا پیداست كھ عراق اكنون از ادامھ جنگ نگران است، زیرا بخوبى بھ مشكالتى كھ عراقى»
افزون و بلكھ با ھا اكنون با مشكالت روز عراقى. اند پى برده است میدان نبرد با آنھا مواجھ شده

اند، چون قادر بھ تحكیم و حتى نگھدارى مواضعى  مشكالت ساعت بھ ساعت با ادامھ نبرد روبرو شده



ھاى بیشتر از اوایل نبرد  ھا كسب پیروزى اند نیستند و ایرانى كھ در روزھاى نخست نبرد بدست آورده
فظ مواضع موجود، تلفات جانى و ھا عالوه بر شكست و عدم توانایى ح عراقى. كنند جنگ را دنبال مى

 (150(».شوند خسارات مالى را بیشتر از آنچھ ھست متحمل مى
اى، از ھفتھ دوم شروع بھ بھره بردارى از  كارتر بسیار امیدوار بود كھ پس از دوره سكوت یك ھفتھ

  .بھمین دلیل اظھاراتى داشت كھ حاكى از جلب توجھ ایران بود. اوضاع كند
 :بدون توضیح گفت 1359/7/12انتخاباتى از دیتون در اوھایو در وى در یك دیدار 

 (151(».ما درمحدود كردن جنگ عراق و ایران كار ساز بودیم»
 :از روز نامھ دیلى تلگراف چنین نوشت» ریچارد بیستون»
مقامات امریكایى دیروز بطور خصوصى گفتند كھ امریكا د ر واقع یك اقدام خطرناك جدید را خنثى »

در این اقدام ھواپیماھاى عراقى تصمیم داشتند از پادگانھایى در عربستان سعودى و دیگر . است كرده
 (152(».ھاى ایرانى حملھ كنند كشورھاى میانھ رو خلیج فارس، بھ ھدف

 
ھاى برنده وى در  باید توجھ داشت كھ كارتر مبارزه انتخاباتى خود را شروع كرده بود و یكى از برگ

امرى كھ ریگان شدیداً روى آن پاى . ، موضوع گروگانھا بود»رونالد ریگان«خود  مقابلھ با رقیب
برداى از وضع بحرانى ایران یك امر طبیعى براى كارتر در آن شرایط بود و وى سعى  بھره. فشرد مى
كرد كھ در قبال جنگ حتى المقدور در ظاھر، مراعات حال گروگانھا را بكند و بھ عملى دست نزند  مى
 .تر كند وضاع را وخیمكھ ا

 :كارتر فرداى ھمان روز اظھار داشت
كند ایران و عراق را بر سر میز كنفرانس بیاورد و از دخالت شوروى بھ سود یكى  امریكا سعى مى»

 (153(».از طرفین جلوگیرى كند
در ھمین زمان ضمن طرح مسائل دعوت بھ مذاكره و میانجیگرى بین عراق و ایران و حتى اظھاراتى 

 .كوشید تا بنحوى توجھ ایران را بھ خود جلب كند تبلیغاتى چون جلوگیرى از تجزیھ ایران، امریكا مى
 :گفت 1359مھر  23وزیر دفاع وقت امریكا در » ھارولد براون»
گوید این است كھ تجھیزات نظامى امریكایى و آموزش امریكایى واقعاً  آنچھ این جنگ بھ من مى»

 (154(».خوبند
ھمواره این بود كھ شروع جنگ نیاز بھ تجھیزات نظامى را براى » برژینسكى«ھاى  لیلیكى از تح

و ایران مجبور است براى تأمین سالح بھ طرف امریكایى رجوع كند و آن . ایران افزایش خواھد داد
 .بردارى از بحران موجود میان عراق و ایران شروع خواھد شد وقت بھره

امریكا صورت گرفت، شاھد دیگرى بر بھره بردارى » ال پاسو«اظھارات ھارولد براون كھ در 
آنھا تمایل داشتند حال كھ ایران سقوط نكرد، با ایجاد ارتباط تسلیحاتى . ھا از اوضاع جنگ بود امریكایى

 .با ایران ضمن حل مسئلھ گروگانھا، روابط سرد موجود را نیز بھبود بخشند
 :شروع جنگ گفتبرژینسكى بعدھا در خصوص موضع امریكا در 

كردیم، جنگ ایران و عراق فرصت چندانى براى مذاكرات  بر خالف آنچھ كھ در گذشتھ فكر مى»
 (155(».فراھم نیآورد

 :نگار امریكایى دراین زمینھ چنین اظھار عقیده كردند دو روزنامھ» لسلى كاكبورن«و » اندرو»
علنى جنگى كھ شروع آن را تشویق  ھنگامى كھ نبرد آغاز شد، دولت كارتر از طریق محكوم كردن»

العاده  كھ فوق -كرده بود و ھمچنین فرستادن پیشنھادھایى محرمانھ بھ ایران دایر بر ارسال تسلیحات 
استراتژى . در مقابل آزادى گروگانھا، بھ بھره بردارى از اوضاع پرداخت -مورد احتیاج ایران بود 

فت اسلحھ بویژه قطعات یدكى سالحھاى ساخت ایاالت كارتر براین استوار بود كھ ایران را از دریا
متحده محروم نگھ دارد تا ایران مجبور شود گروگانھا را آزاد كند و امیدوار بود كھ این كار قبل از 

 (156(».ھاى رأى بروند انجام شود بھ پاى صندوق) 1359آبان (آنكھ مردم در ماه نوامبر 
 



خاطرات خود بھ صراحت بھ این مسئلھ اشاره داشت و در  مشاور امنیّت ملى كارتر در» برژینسكى»
 :نویسد بھ اھداف سیاسى امریكا در اوایل جنگ اشاره كرده و مى» قدرت و اصول«كتاب خود بنام 

ھاى امریكایى، این امیدوارى را در  آغاز جنگ ایران و عراق و نیاز بھ لوازم یدكى ھواپیماھا و سالح»
ه از این حربھ بتوانیم ایران را وادار بھ قبول راه حل سریعى براى مسئلھ ما بوجود آورد كھ با استفاد

حتى این موضوع براى خود ما مورد بحث بود كھ وسایل یدكى مورد نیاز را قبالً بھ . گروگانھا كنیم
ھا بھ محض آزادى گروگانھا با ھواپیماھاى خود این وسایل  آلمان و الجزایر و پاكستان بفرستیم تا ایرانى

 (157(».را بھ ایران حمل كنند
از یك سو این موضع در ھفتھ اول . بنابراین موضع امریكا در شروع جنگ بھ دو گونھ جلوه گرشد

 15یعنى در یك مقطع . از ھفتھ دوم جنگ بھ بعد، این موضع احتیاطآمیز شد. جنگ غالباً قھرآمیز بود
در واقع . تناوباً علیھ ایران استفاده كردندم» تحبیب«و « تھدید«ھا از ھر دو سیاست  روزه، امریكایى

این دو موضع و سیاست منبعث از یك استراتژى كلى و آشكار بود كھ از نقض بى طرفى عملى امریكا 
  .گرفت در جنگ و حقیقت ذاتى خشنودى امریكا از وقوع جنگ سرچشمھ مى

گ بھ نفع خویش بھره بردارى كنند ھا آنھا قصد داشتند از این جن اگر بپذیریم كھ بھ گفتھ خود امریكایى
پس باید بپذیریم كھ آنھا ابداًدر سیاست لفظى عنوان شده بى طرفى، صداقت نداشتند و نیاتى را بطور 

 .كردند پنھان و آشكار دنبال مى
بھ ھمین دلیل بود كھ وقتى روند مذاكرات براى آزادى گروگانھا در اواخر مھر ماه مجدداً آغاز شد 

ظاھراً عراق » :گفت 1359مھر ماه  27جیمى كارتر در . گیرى كردند لیھ صدام موضعھا ع امریكایى
بھ اھدافى كھ پرزیدنت صدام حسین تعیین كرده دست یافتھ است وامریكا خواستار عقب نشینى ھر 

 (158(».نیروى متجاوزى است
 :چنین گفت 1359آبان  2جالب توجھ آنكھ نماینده امریكا در سازمان ملل در 

آمیز جنگ خلیج فارس  خواستار عقب نشینى عراق از خاك ایران بھ عنوان قسمتى از حل صلح ما»
 (159(».ھستیم

ھا  و لحن امریكایى. خواستند حل نشد و ادامھ پیدا كرد ھا مى اما بحران گروگانھا آنچنان كھ امریكایى
یكا در خصوص ایران بوجود بنابراین اگر نوسانى در لحن و تمایل امر. مجدداً علیھ ایران شدیدتر شد

 .آمد آمد دقیقاً ناشى از حسن نیت نبود بلكھ صرفاً مانور تاكتیكى سیاسى امریكا بشمار مى مى
باید توّجھ داشت كھ در اواسط مھر ماه محمد على رجائى نخست وزیر وقت ایران براى شركت در 

شوراى امنیت در نیویورك اجالس عمومى سازمان ملل و ھمچنین طرح ادعاى ایران علیھ عراق در 
اما . ھا بسیار تالش كردند كھ با وى پیرامون حل و فصل گروگانھا مذاكره كنند برد و امریكایى بسر مى

  (160.(وى مذاكره با امریكا را رد كرد
این در حالى بود كھ از اّول مھر ماه، مجلس شوراى اسالمى بحث پیرامون حل و فصل گروگانھاى 

طبعاً در آن . ھا مایل بودند از این فرصت استفاده كنند گذاشتھ بود و امریكایى امریكایى را مسكوت
 .داشتند ترى اعالم مى بایست مواضع نرم شرایط مى

 
ھا  دھد امریكایى بھ موضوعى اشاره دارد كھ نشان مى» امریكا در بند«در كتاب ) 161(»پیر سالینجر»

. اى در محكوم كردن عراق صادر كنند كایى، بیانیھحاضر شدند براى آزادى احتمالى گروگانھاى امری
بلكھ ) نھ بطور اصولى(ھا حاضر بودند  دھد كھ تا چھ اندازه امریكایى بازگو كردن ماجرا نشان مى

  .تر گردانند بطور سمبلیك در برابر جنگ، موضع خود را منعطف
بود، » زاده قطب«صمیمى كھ از دوستان » ھكتور ویاللون«بااشاره بھ فردى بنام » پیرسالینجر»

وزیر سابق امور ) 1980اكتبر  18یا  17احتماالً (تماس گرفت » زاده قطب«نویسد كھ وى با  مى
 :خارجھ ایران بھ وى گفت

اگر ایاالت متحده كوشش، ولو نمایشى، نكند، احتمال دارد ماھھا و حتى سالھا طول بكشد كھ مذاكرات »
اى كھ نشان  باید بیانیھ«: زاده گفت قطب» چھ باید بكنند؟«: فتویاللون در جواب گ .دوباره آغاز شود



) 162(ویاللون بالفاصلھ با بورژو... دھد موضع آنھا عادالنھ است در رابطھ با جنگ انتشار دھند
 ....اطالع دادند) 163(تماس گرفت و آنھا ماجرا را بھ ھنرى پرشت

 :اى بھ این مضمون منتشر كرد وزیر امورخارجھ بیانیھ» ادموند ماسكى«اكتبر  19در 
ما براى پایان دادن بھ جنگ میان دو كشور . برد ایاالت متحده از درگیرى در این اختالف سودى نمى»

.... المللى تواند و باید با احترام بھ اصول اّولیھ حقوق بین ما معتقدیم كھ این اختالف مى. كنیم فعالیت مى
آمیز حل  ھ اشغال درآید، و این كھ اختالف باید از طریق مسالمتاى نباید بھ زور اسلحھ ب كھ ھیچ ناحیھ

 (164(».ما مخالف لغو عضویت ایران در سازمان ملل ھستیم. یابد و فصل شود، پایان
گیرى  ھا بھ ھیچ وجھ حاضر نبودند كھ درآن شرایط، علیھ عراق موضع اصل قضیھ آن بود كھ امریكایى

حتى در این بیانیھ كھ با چند . كرد تر مى نھا كمى امریكا را منعطفتنھا حل ماجراى گروگا. داشتھ باشند
گردد و بیانیھ در  شود، محكوم نمى واسطھ سرانجام صادر گردید نیز عراق بعنوان متجاوز معرفى نمى

  .گردد ھاى سیاسى ابراز مى لفافھ
بیانیھ بود، اما یك اى در  ھر چند نكات تازه. شود نشینى در آن دیده نمى صحبتى از آتش بس و عقب

مانور تبلیغاتى بیش نبود و ھمچنانكھ پیر سالینجر در كتاب خود آورده است، این اقدام حاكى از اراده 
حقیقى براى برخورد با جنگ ایران و عراق نبود، بلكھ ناشى از یك حركت نمایشى و تاكتیكى امریكا 

 .براى حل گروگانھا بود
رخارجھ امریكا، مجدداً دولت كارتر در دّوم آبان ماه مواضع وزی» ادموند ماسكى»بعد از بیانیھ 

جدیدترى را در خصوص جنگ اعالم كرد و كوشش كرد كھ ھم در قبال گروگانھاى امریكایى در 
تھران، نظر رھبران ایران را جلب كند و ھم نگرانى خود را نسبت بھ پیشروى ارتش عراق اعالم 

  .دارد
 : مان ملل در جلسھ شوراى امنیت در نطقى چنین گفتسفیر امریكا در ساز» مك ھنرى»
الملل كھ برمبناى آن ھیچ  ما عمیقاً اعتقاد داریم كھ این منازعھ باید با احترام بھ اصول حقوق بین»

آمیز  سرزمینى نباید با استفاده از زور تصرف شود، حل شود و اینكھ اختالفات باید بھ صورت مسالمت
سرزمین ھیچ كشورى نباید با استفاده از زور و یا تھدید بھ ....ز مسلحانھحل گردد، نھ از طریق تجاو

ھیچگونھ تملك ارضى ناشى از تھدید یا استفاده از زور مورد . آن، بھ تصرف كشور دیگر درآید
ایاالت متحده امریكا معتقد است كھ ھمبستگى و ثبات ایران بھ نفع ثبات و ... شناسایى حقوقى نیست

ما ...امروز تمامیت ملى ایران بھ وسیلھ عراق متجاوز مورد تھدید قرار گرفتھ است. تاس سعادت منطقھ
گیریم ولى این بدان معنا نیست كھ ما كنار  در قبال این جنگ، طرف ھیچ یك از اصحاب دعوى را نمى

 (165(».انگاریم مانیم و مسئولیت خود یا مسئولیت سازمان ملل را نادیده مى مى
 
 

توجھى بھ  بسیارى از اظھارات و بیانات بود كھ دولت جمھورى اسالمى ایران با بى با شناخت ماھیت
آمیز و تردیدآمیز، جنگ را در عرصھ نظامى تعقیب كرد و كار جنگ را بھ راه  این اظھارات تعارف

 (166.(حلھاى سیاسى و دیپلماتیك منحصر نكرد
آمیز  موضوع مداخلھ و موضع تناقضبھ » قدرت و اصول«برژینسكى در كتاب خاطرات خود بنام 

 :نویسد اشاره دارد و مى) 1359مھر  4( 1980سپتامبر  26امریكا در 
. دید در اواخر سپتامبر از ماتقاضاى كمك كرد عربستان سعودى كھ امنیت خود را در محاصره مى»

د بمن سپتامبر از اطاق بررسى وضعیت كاخ سفی 26دقیقھ بعد از ظھر روز جمعھ  55ساعت ده و 
اطالع دادند كھ عربستان سعودى براى تقویت دفاع ھوائى خود تقاضاى كمك فورى كرده است و در 

این . ضمن خواھان ارسال فورى ھواپیماھاى آواكس براى عملیات اكتشافى در خلیج فارس است
درخواست در پى اطالع مقامات عربستان سعودى از تدارك حملھ عراق بھ تاسیسات نفتى و بندرى 

  ...ایران بھ واشنگتن مخابره شد
در جلسات شوراى امنیت ملى و كمیتھ ویژه . العاده در كاخ سفید تشكیل شد روز بعد، جلسھ فوق

بر لزوم پاسخ فورى و مثبت » براون«اكتبر تشكیل شد، من و  7سپتامبر تا  27ھماھنگى كھ در فاصلھ 



طرفى كامل ما در  در حفظ بى» كریستوفر« و» ماسكى«بھ مقامھاى سعودى تاكید كردیم، در حالى كھ 
ھا  گفتند كھ نباید دست بھ عملى بزنیم كھ موجب تحریك ایران و شوروى منطقھ پافشارى كردند و مى

 .بشود
  :گفت طرفى امریكا در جنگ ایران و عراق تاكید كرد ومى كریستوفر بر لزوم بى

یر نظر داشتن نقل و انتقاالت نظامى در ھا و ارسال ھواپیماى آواكس براى ز قبول تقاضاى سعودى»
معاون ریاست جمھورى ھم كم و بیش از نظر » ماندیل«. طرفى ماست منطقھ، ناقض اصل بى

  (167(».كرد پشتیبانى مى» كریستوفر«و » ماسكى«
دقیقاً موضع امریكا را در جنگ، بھ روشنى تبیین كرده است و خود » برژینسكى«در این خاطرات 

طرفى  ھا بھ عربستان در فاصلھ چند روز پس از شروع جنگ، نقض بى دادن آواكس قبول دارد كھ
 .امریكا در جنگ بود

 «مبارزه براى صلح«وزیر دفاع سابق امریكا با انتشار كتاب خاطرات خود با نام » كاسپار واینبرگر»
 :بعدھا درباره نقش امریكا در قبال شروع جنگ چنین نوشت

  (168(». طرفى جانب عراق را گرفت وجود ادعاھاى بى امریكا در جریان جنگ با»
طرفى بود، مخالفت و  اش كھ ھمانا ادعاى بى وى دلیل عدول عملى امریكا را از سیاست صورى

» كاسپار واینبرگر«اظھارات  (169.(شروع شد 1979حرمتى ایران بھ امریكا ذكر كرد كھ از سال  بى
 .دھد ا را در شروع جنگ نشان مىكھ با صراحت عنوان شده است، موضع امریك

طرفى امریكا در شروع جنگ،  المللى عقیده دارد كھ موضع بى كارشناس حقوق بین» فرانسیس بویل»
 :نویسد وى در یك مقالھ ارزشمند حقوقى مى. صحت نداشت

كھ ابتدا توسط دولت كارتر پذیرفتھ شد و  -طرفى امریكا نسبت بھ جنگ عراق و ایران  سیاست بى»
 .اى است اگر غیرقانونى نباشد واقعیت بھ غلط جلوه داده شده -راً جانشین او نیز آن را پذیرفت، ظاھ

مجموعھ قابل توجھى از نظریات دیپلماتیك ناظر بر این است كھ دولت امریكا در سراسر جنگ با 
 (170(».اش، پیوستھ بھ نفع عراق متمایل بوده است طرفى وجود اعالم بى

 
براى اثبات نظر خود بھ فروش ھواپیماھاى آواكس بھ عربستان در ھفتھ اّول جنگ » فرانسیس بویل»

 :نویسد كند و مى طرفى تلقى مى اشاره دارد و این اقدام را نقض كننده بى
كھ ظاھراً براى دفاع ) آواكس(براى مثال از مدتھا قبل از مناقشھ، ھواپیماھاى جاسوسى ایاالت متحده »

در آن كشور استقرار یافتھ بودند، از طریق دادن اطالعاتى، كھ از نقل و  مشروع از عربستان سعودى
این عمل ) 171.(انتقاالت نظامى ایران بھ دست آورده بودند، بھ حمایت ازعراق مبادرت ورزیدند

داد كھ علیھ ایران صورت گرفتھ بود و براساس  اى را شكل مى طرفانھ صراحتاً اقدام خصمانھ غیر بى
بنابر این، . شود ، در حكم اقدام جنگى تلقى مى)حقوق غربى(لل و منشور ملل متحد حقوق بین الم

براساس منشور ملل متحد، امریكا بھ دلیل پشتیبانى و مشاركت نظامى آشكار خود، شریك تجاوز غیر 
 (172(».شود قانونى دولت عراق در برابر دولت ایران شناختھ مى

موضع امریكا  1359در دوازدھم مھر ماه » ینیت میشیگانفل«جیمى كارتر در یك سخنرانى در شھر 
 :را تشریح كرد و گفت

ما در این ... العاده احتیاطآمیزى در برابر ایران پیش گرفتھ است در حال حاضر امریكا روش فوق»
 «.طرف ھستیم كوشیم بھ ایران بفھمانیم كھ در بحران اخیر بى شرایط حساس مى

كند و این روش  اى سیاست محافظھ كارانھ ظاھرى امریكا را اعالم مى ھدر این عبارات، كارتر بھ گون
، 1359/10/30كم و بیش بستھ بھ حل شدن بحران گروگانھا از آبان ماه تا روى كار آمدن ریگان در 

 .گاھى فراز و نشیب داشت

 روابط سیاسى امریكا و عراق در شروع جنگ



جنگ شدت پیدا كرد و طبعاً بدلیل وقوع جنگ، بنوعى نزدیكى سیاسى امریكا بھ عراق ھمزمان با آغاز 
باید توّجھ داشت پیش از شروع جنگ، . ھا و روابط پنھانى میان دو كشور افزایش پیدا كرد تماس

نزدیكى و ھمكارى در سطوح غیر علنى وجود داشت؛ اما مقطع جنگ فرصت مناسبترى را براى ھر 
  .وندتر ش دو كشور ایجاد كرد تا بھ یكدیگر نزدیك

ھا متوجھ شده بودند كھ جنگ نیز نتوانستھ است موضع ضد امریكایى امام خمینى  بویژه آنكھ امریكایى
 .را در ایران تغییر دھد و بر عكس، جو ضدامریكایى در ایران باال گرفتھ بود) قدس سره(

ا و ایران و یا تواند عاملى براى حل مسائل امریك ھا دریافتند كھ جنگ نیز نمى بدین ترتیب امریكایى
با این قطع امید از ایران، . تر شدن مواضع ایران باشد اھرمى براى برقرارى روابط سیاسى و یا نرم

 .ترى ادامھ یافت ھا با عراق بطور جدى تماس
 

خبرگزارى فرانسھ از واشنگتن بھ تحلیلى از روابط امریكا و عراق یك ماه پیش از جنگ پرداخت و 
 :چنین نوشت

سیاسى در واشنگتن بر این عقیده ھستند كھ دولت امریكا برخالف مخالفت چند تن از اعضاء ناظران »
كنند كھ از  این ناظران اضافھ مى .كند مناسبات خود را با عراق بھبود بخشد كنگره این كشور، سعى مى

ست، این افزایش آغاز بحران میان ایران و ایاالت متحده، امریكا مناسبات خود را با بغداد افزایش داده ا
در آوریل گذشتھ بدنبال این مطلب كھ اكنون .... بیشتر در دو طرح دیپلماتیك و بازرگانى بوده است

در سال . ھا و گفتگوھایى در كنگره در گرفت وقت آن رسیده كھ روابط دیپلماتیك برقرار شود بحث
واشنگتن معتقدند ایاالت متحده  ناظران در. روابط بازرگانى عراق و امریكا یك میلیارد دالر بود 1979

كند اّما از انتقاد از فرانسھ كھ آماده شده است تا  در حالیكھ با گسترش مواد اتمى علناً مخالفت مى
 (173(».زند اورانیوم غنى شده بھ عراق تحویل دھد، سرباز مى

روشن است كھ كند و  این خبرگزارى روابط امریكا و عراق را یك ماه پیش از شروع جنگ تشریح مى
بنابراین این حركت صرفاً از . ھا حركت بسوى روابط رسمى را آغاز كرده بودند ھا و عراقى امریكایى

 .زمان شروع جنگ آغاز نشد بلكھ یك حركت روبھ گسترش بود كھ با جنگ تشدید شد
چاپ فرانسھ نیز تحلیلى دارد و » ژون افریك«تر، نشریھ  در خصوص برقرارى روابط نزدیك

 :نویسد مى
ھاى نظامى رئیس بغداد بھ  یعنى ھنگامى كھ ستون 1980تاریخ آشتى امریكا و عراق از ماه سپتامبر »

واشنگتن كھ در خفا صدام حسین را از طریق متحدان عرب و فراریان . خرمشھر ھجوم برد، آغاز شد
در آن زمان . ك شدكرد بھ دالیل استراتژیك بھ بغداد نزدی اش تشویق مى ایرانى بھ حملھ بھ ھمسایھ

 (174(» .كرد اسالمى دشمنانى بودند كھ باید آنھا را نابود و یا حداقل محدود مى خمینى و انقالب)امام(
نیز بھ روابط » سوداگرى مرگ«محقق جنگ عراق و ایران و نویسنده كتاب » تیمرمن. آر. كنت»

  :نویسد امریكا و عراق در شروع جنگ اشاره دارد و مى
بھ . ى نداشت كھ در صورت حملھ بھ ایران، ایاالت متحده از اقدام وى حمایت خواھد كردصدام تردید»

اعتقاد صدام، كنار زدن آیت هللا خمینى آشكارا بھ سود امریكا بود و امریكا و عراق در بسیارى از 
حاال زمان از سرگیرى مناسبات سیاسى عراق با واشنگتن و حركت . ھا، نفع مشترك داشتند زمینھ

 (175(».ریع بھ سوى ھمكارى استراتژیك، علنى و صریح بودس
شود كھ آیا بر قرارى روابط و نزدیكى بیشتر واقعاً از  ھاى فوق این پرسش مطرح مى با توجھ بھ تحلیل

 زمان شروع جنگ آغاز شد؟
 ھاى ارائھ شده فوق چھ میزان پایھ و اساس درستى دارند؟  و اساساً تحلیل

امریكایى كمتر از یكسال پس از جنگ عراق با ایران فاش كرد كھ یك » رنالوال استریت ژو»نشریھ 
مسئول دفتر حفاظت » ویلیام ایگلتون«، 1359روز پس از حملھ عراق بھ ایران، یعنى در اول مھرماه 

منافع امریكا در بغداد براى مذاكره درباره حملھ عراق بھ ایران بھ دفتر كار سعدون حمادى وزیر 
وال استریت ژورنال اطالعات دیگرى از متن مذاكرات ارائھ  (176.(راق دعوت شدامورخارجھ ع

 .نداد



ھاى دیگرى از روابط  یكى از افسران مطلع عراقى در خاطرات خود بھ جنبھ» خالد حسین النقیب»
 :نویسد امریكا با عراق اشاره دارد و مى

گاھى شعار ضد . اتخاذ كردحزب بعث با نیرنگ بازى خاصى مواضع متعددى در قبال امریكا »
این در حالى بود كھ سفارت  .ورزید داد و بر ادامھ قطع رابطھ با آن كشور اصرار مى امریكایى سر مى

  .امریكا در بغداد و سفارت عراق در واشنگتن، بطور غیر رسمى دایر بود
از اعضاى كنگره ھاى امریكایى متعددى كھ در بین آنھا برخى  جالب اینجاست كھ در اوایل جنگ ھیأت

شدند و با  وارد عراق مى» شھروندان غربى مأنوس با فرھنگ عرب»خوردند بھ عنوان  نیز بھ چشم مى
تر آنكھ سازمان  جالب. گرفتند گرفتن ھدایاى گرانقیمتى مورد استقبال گرم مقامات عراقى قرار مى

زمان اطالعاتى امریكا از آیا سا! دارد» دیترویت«و » نیویورك«اطالعاتى عراق مراكز متعددى در 
 (177(»وجود این مراكز اطالعى ندارد؟

دھد و مھمتر از  از وجود اعضاى كنگره امریكا در عراق در اوایل جنگ خبر مى» خالد حسین النقیب»
وارد عراق » شھروندان غربى مأنوس با فرھنگ عرب«ھاى  كند كھ این افراد تحت نام ھمھ عنوان مى

كردند كھ روابط را در سطح غیر علنى برقرار  گر امریكا و عراق سعى مىبھ عبارتى دی. شدند مى
 .سازند

 آمدند؟  اعضاى كنگره بھ چھ منظورى در اوایل جنگ بھ عراق مى
 كوشیدند ھویت دیدار كنندگان مخفى بماند؟ و چرا مى

 
 

. بود 1359مھر  9در » ماسكى«و » حمادى«مھمتر از ھمھ اعتراف صدام حسین بھ اھمیّت دیدار 
صدام حسین بعدھا اعتراف كرد كھ در این دیدار بر سر موضوع روابط سیاسى با عراق مذاكراتى 

  .صورت گرفت
 :ماه از آن رویداد اعالم كرد 4یعنى با گذشت بیش از » االنباء«وى در مصاحبھ با روزنامھ كویتى 

ا عراق روابط سیاسى بطور ایاالت متحده براى چندمین بار اقداماتى بعمل آورده تا بطور رسمى ب»
ھائى كھ در این مورد از سوى امریكا صورت گرفت، مذاكرات و  رسمى برقرار سازد و آخرین تالش

گفتگوھاى دوستانھ و صمیمى سعدون حمادى با ادموند ماسكى وزیر امور خارجھ امریكا در آخرین 
  (182(».مجمع عمومى سازمان ملل است

ھاى تبلیغاتى عراق در زمان جنگ و بویژه در رابطھ با امریكا، شود كھ یكى از روش یادآورى مى
كرد در حالى كھ  روش كار عراق این بود كھ موضوعات فرعى را در ابتدا منتشر مى. مخفى كارى بود

. ماند تا گذشت زمان، شرایط آشكار شدن آن را فراھم كند موضوع اصلى ھمچنان محرمانھ مى
 .كردند ھا از چنین روشى پیروى مى ى خود با امریكایىھا در بسیارى از دیدارھا عراقى

، عراق بھ فاصلھ چند روز طرح آتش بس یكطرفھ »ادموند ماسكى«و » سعدون حمادى«بعد از دیدار 
احتماالً یكى از مسائل مورد بحث عراق و امریكا ) 183.(اعالم كرد 1359مھر  16مھر تا  13را از 

ار طرفین ھر دو طرف بھ كوتاه و محدود بودن جنگ تاكید ھمین موضوع بوده است؛ زیرا در دید
نكتھ مھم اعالم آتش بس . ھر دو كشور اعالم كرده بودند كھ باید ابعاد جنگ محدود و مھار شود. داشتند

حمادى این خبر را در . ماسكى است -یكجانبھ عراق در مقر سازمان ملل و ارتباط آن با دیدار حمادى 
 .زمانى كھ در امریكا بود اعالم داشتمقر سازمان ملل و در 

 شایعھ سفر كیسینجر بھ عراق

امریكا بدلیل گروگانگیرى ھمواره مالحظھ شرایط ) 184( 1359تا پایان دى ماه  1359از مھر ماه 
اى مواقع در خصوص جنگ بنوعى بھ مواضع  كرد در پاره كرد و سعى مى خود را در منطقھ مى

 اما این موضع احتیاطآمیز ھمواره مورد انتقاد كشورھاى عربى. اصولى ایران نیز توّجھ داشتھ باشد



ھا از این سو نیز تحت فشار افكار سران كشورھاى عربى  گرفت و امریكایى حامى صدام نیز قرار مى
  .اردن و مصر براى دخالت ھر چھ بیشتر قرار داشت - چون عربستان

زیرا عراق پس از گذشت یك ماه و اندى تا اواسط آبان ماه تنھا خرمشھر را اشغال كرده بود و 
چند كیلومترى داخل مرز ایران متوقف شده بودند و حتى شھر آبادان كھ نیروھاى زمینى عراق در 

نیروھاى عراقى از جبھھ دزفول و اھواز  .كرد تقریباً در نقطھ مرزى قرار داشت ھمچنان مقاومت مى
عقب زده شده بودند و شھرھاى عراق نیز یكى پس از دیگرى مورد ھجوم متقابل نیروى ھوایى ایران 

 .قرار گرفتھ بود
فارس و ھمچنین توقف عمومى ارتش عراق در  قطع نفت عراق و شریان دریایى این كشور بھ خلیج

ھاى خطر را براى ھمھ كشورھاى حامى صدام بھ صدا  كیلومترى در طول مرزھا، زنگ 1200جبھھ 
انور سادات دو پیام براى كارتر فرستاد و از او مصرانھ  1359در نیمھ آذر ماه . در آورده بود

سادات بھ جیمى كارتر شدیداً . است كرد تا امریكا ھر چھ سریعتر وارد جنگ عراق با ایران شوددرخو
 .ھشدار داد كھ سیاست این كشور بھ روابط با مصر صدمھ خواھد زد

در پى تحركات نومیدانھ عراق و فشارھاى كشورھاى عربى بود كھ امریكا در دوره آخر ریاست 
بھ عراق » ھنرى كیسینجر«و آن سفر . زدیكى بھ عراق برداشتجمھورى كارتر گام دیگرى براى ن

 .بود
 

ھا خبر از ورود  و پس از روى كارآمدن ریگان رئیس جمھور امریكا، خبرگزارى 1359در دى ماه 
. نظریھ پرداز سیاست خارجى امریكا را در زمان كارتر بھ منطقھ اعالم كردند» ھنرى كیسینجر«

در مدتى كھ وى . وى نخست سفر خود را از ریاض آغاز كرد. رگزار شداى از ابھام ب سفروى در ھالھ
در عربستان بود ھیچ خبرى از دیدار وى با مقامات عربستانى و یا تحركات سیاسى وى منتشر نشد و 

براى چھ بھ » كیسینجر«. ھا بھ مسقط مخابره كردند را خبرگزارى» كیسینجر«ناگھان خبر ورود 
 عربستان آمد؟
 ح دیدارھاى وى در عربستان منتشر نشد؟و چرا مشرو

 ماموریت وى چھ بود؟ 
 :چنین گزارش داد 1359دى  20در ) 185(خبرگزارى پارس

ھا نیز بعد از  خبرگزارى. كیسینجر روز چھارشنبھ گذشتھ كھ بھ ریاض وارد شد ناگھان ناپدید شد»
ناظران سیاسى ) روز گذشتھ در. (بھ ریاض ناگھان خبر ورود وى را بھ مسقط دادند" كیسینجر"ورود 

 (186(».دھند كیسینجر بھ عراق رفتھ باشد احتمال مى
ھاى سرى امریكا لقب گرفتھ  مشاور سابق نیكسون بود و مرد مأموریت» ھنرى كیسینجر«باید افزود 

اى را در اجراى سیاستھاى كامالً سرى بنیان نھاد و بھ ھمین دلیل بھ متخصص  او روش مخفیانھ. بود
در پاكستان ناگھان ناپدید شد و  1971كیسینجر یكبار نیز در سال . مخفى و پنھانى معروف شد سفرھاى

بھ طور مخفیانھ بھ چین سفر كرد و در آنجا زمینھ چرخش سیاسى بزرگ معاصر را كھ عادى كردن 
  (187.(روابط سیاسى چین و امریكا بود، مھیا كرد

دلیل » مسقط«ناپدید شدنش تا زمان حضور او در عدم استقبال مقامات سعودى از وى در ریاض و 
ھمان روز مطبوعات این احتمال را مطرح كردند بدون آنكھ مدارك . احتمالى ورود او بھ عراق است

 .بیشترى در دست باشد
عالئم دیگرى را براى برقرارى » ریگان«ھا پس از روى كار آمدن  بود كھ عراقى 1359در دى ماه 

، مجدداً براى دومین بار پس از شروع جنگ 1359در اّول دى ماه  .فرستادندروابط بھ واشنگتن 
  .ادموند ماسكى و سعدون حمادى وزیر خارجھ عراق در سازمان ملل با یكدیگر دیدار داشتند

 :خبرگزارى فرانسھ در این رابطھ چنین گزارش داد
امریكا در جنگ عراق با ایران است طرفى  ادموند ماسكى از تائید این مسئلھ كھ مالقات فوق پایان بى»

حمادى دو روز . سیاست ما ھمیشھ استفاده از مذاكره بجاى اسلحھ بوده است: وى گفت. خوددارى كرد
قبل وارد نیویورك شد تا بھ نمایندگى از عراق در مورد جنگ عراق با ایران در شوراى امنیت 



ت آغاز تالش امریكا براى پایان دادن بھ ناظران سیاسى معتقدند این مالقا. سازمان ملل، صحبت كند
 (188(».جنگ عراق با ایران است

 :اظھار داشت» واشنگتن پست«یك ھفتھ بعد با گفتگو با » طارق عزیز«ھمچنین 
 (189(».عراق در صدد بھبود روابط خود با امریكا است»

ھاى مناسب  ینھبدین ترتیب پس از آغاز دوره ریگان، طارق عزیز معاون ریاست جمھورى عراق زم
خواستند تا ابتكار  ھا مى از یك دیدگاه دیگر، عراقى. ھاى دو كشور آماده كرده بود را براى ھمكارى

دانستند كھ موضع جمھورى اسالمى ایران پس از روى كار  عمل را در دست داشتھ باشند زیرا نمى
آزادى گروگانھا ھمزمان با كردند كھ  ھا فكر مى عراقى. آمدن ریگان نسبت بھ امریكا چھ خواھد بود

 .روى كار آمدن ریگان، بمفھوم تمایل ایران براى برقرارى روابط با امریكا و دولت جدید خواھد بود
 

 ریگان و تدوین سیاست جدید

دوره جدیدى در سیاست خارجى امریكا بھ رھبرى رونالد  1360دى  30برابر با  1981ژانویھ  20از 
گرا موجب شد تا وى جمعى  ریگان بعنوان یك رئیس جمھور نظامىشخصیت فردى  .ریگان شروع شد

گیرى امریكا بھ سوى  افرادى كھ بشدت در سمت. از ھمفكران خود را وارد صحنھ سیاست خارجى كند
حكومت ریگان در حالى آغاز شد كھ بحران گروگانھا حل گردیده بود و از این . عراق مؤثر واقع شدند

 .داشت و دست وى نیز براى دخالت مستقیم در جنگ بازتر بودبابت ریگان نگرانى خاصى ن
ریگان پیش از آنكھ ریاست جمھورى را بر عھده گیرد، تیمى متشكل از رئیس سازمان جاسوسى 

و جورج بوش رئیس سابق سازمان سیا را براى بررسى وضع » استانسفیلد ترنر«امریكا دریا ساالر 
ترنر و جورج بوش، ریگان را تا پس از روى كار آمدن در . جنگ بین عراق و ایران تشكیل داده بود

بنابراین وقتى كھ ریگان ریاست ) 190. (دادند ترین وقایع بحران عراق و ایران قرار مى جریان تازه
اى براى مقابلھ با انقالب اسالمى و نحوه برخورد با عراق در  جمھورى را تحویل گرفت، برنامھ ویژه

 .جنگ داشت
معاون نخست وزیر وقت عراق نیز پس از پیروزى ریگان در انتخابات ریاست  »طارق عزیز»

عراق . عالئمى مثبت بسوى كاخ سفید فرستاد) 1980نوامبر  4( 1359آبان  13جمھورى در 
  .كوشید كھ در یك دیپلماسى آشكار، خود را از حمایت سیاسى مجدد امریكا برخوردار ببیند مى

در یك سخنرانى، پیروزى ریگان را بھ فال نیك گرفت و  1359آذر  25بھمین دلیل طارق عزیز در 
 :گفت

رونالد ریگان رئیس جمھور آینده امریكا شخصى قوى است و احتماالً از رئیس جمھور سابق كھ غیر »
 (191(».مصمم بود بھتر است

رى در ھا را در برابر جنگ جا وى ھمچنین شوروى را متھم كرد كھ سیاست صبر و انتظار انگلیسى
پیش گرفتھ است و بھ انتظار نتایج جنگ است تا در مورد طرفدارى خود از یكى از دو كشور تصمیم 

تر  طارق عزیز با این اظھارات در واقع گامى بھ جلو برداشت و خود را بھ امریكا نزدیك) 192.(بگیرد
  .كرد

  :وى در ادامھ چنین گفت
ھاى  شود كھ او فردى قوى و آگاه بھ خواستھ مى بینى است، گفتھ ریگان شخصى روشن و قابل پیش»

بینى ھدفھاى او را داریم، بھ ھمین دلیل مانیز پیروزى او را بھ فال نیك  خود است و امكان پیش
 (193(».گیریم مى

افكار . ، جو ضد ایرانى زیادى با وى بھ كاخ سفید آمد1359/10/30ھمراه با روى كارآمدن ریگان در 
از ریگان بتى ساختھ بودند كھ با روى كار آمدن وى معضالت اساسى  عمومى امریكا و غرب

بنابراین ھنگامى كھ وى روى كار آمد، انبوھى از . خاورمیانھ از جملھ انقالب اسالمى حل خواھد شد
  .فشارھا و انتظارات در پشت سر وى قرار داشت



انقالب اسالمى بودند و  افرادى كھ وى براى اركان سیاسى امریكا برگزید عمدتاً مخالف سرسخت
وضعیت مانند دوره كارتر نبود كھ میان جناح حاكم بر كاخ سفید دو دستگى و اختالف نظر اساسى در 

 .رابطھ با نوع برخورد با ایران و عراق وجود داشتھ باشد
 
نگار و پژوھشگر ساكن امریكا در خصوص استراتژى ریگان در زمان روى  روزنامھ» آلن فریدمن»

 :ن، چنین اعتقادى داردكار آمد
اى منفور است، اما فردى  فلسفھ كاخ سفید در زمان زمامدارى ریگان، این بود كھ ھر چند صدام چھره»

ھمچنین از آنجا كھ او . تواند بھ عنوان ژاندارم جدید امریكا در منطقھ، مورد قبول واقع شود است كھ مى
گر عیبجویى بود كھ از تجارت با  شت و معاملھدشمن قسم خورده ایران بود، بر ذخایر نفت كنترل دا

  .كرد امریكا استقبال مى
صدام حسین درگیر جنگ خونینى با امام خمینى شده بود كھ از دو  1980عالوه بر این از سپتامبر 

كرد و ھم تضمین براى  جھت بھ نفع امریكا بود؛ بھ این ترتیب كھ ھم بنیادگرایى اسالمى را مھار مى
فارس سلطھ داشتھ  كند كھ بر خلیج د كھ ھیچیك از دو طرف، بھ قدر كافى قدرت پیدا نمىاین حقیقت بو

  .باشد
كرد و قبل از  تر مى در حالى كھ جنگ، ھمچنین صدام حسین را بھ كمك مالى و نظامى غرب محتاج

كمك كرد كھ  نعمت و حامى اصلى صدام بود و بنابراین واشنگتن این طور استدالل مى آن، مسكو ولى
 (194(».كند امریكا بھ او، این مزیت اضافى را نیز دارد كھ صدام را از شوروى دور مى

اعالم شد كھ پایھ و اساس ھمھ  1981اما در گرایش ریگان بھ سوى عراق، یك سیاست تازه در سال 
 .سیاستھاى خارجى امریكا در جنگ عراق و ایران قرار گرفت

این دیدگاه را ھمزمان با روى » دون طرفھاى پیروزجنگ ب«مبتكر دكترین » ھنرى كیسینجر»
كارآمدن ریگان اعالم كرد، دكترینى كھ سرلوحھ سیاست خارجى امریكا از این دوره بھ بعد قرار 

و .ماه از جنگ، آشكار شده بود كھ احتمال سقوط صدام حسین وجود دارد 4زیرا بعد از گذشت . گرفت
 .شد در منطقھ محسوب مىاین خود مھمترین تھدیِد منافع امریكا 

  :كرد حداقل و حداكثر حمایت از عراق را نیز مشخص مى» كیسینجر«بنابراین 
این استراتژى، ابزار مناسبى را بھ ریگان داد تا كار . كمك بھ عراق تا جایى كھ صدام حسین سقوط نكند

  .خود را آغاز كند
 :در تبیین نظر خود گفت» ھنرى كیسینجر»
 (195(».ا این است كھ ھر دو طرف شكست بخورندنفع نھایى امریك»

ضمن اینكھ معیار و محدوده . این مھمترین دستآورد استراتژیك امریكا در برخورد با طرفین مناقشھ بود
یعنى آنقدر باید بھ یكى از طرفین . كرد و میزان نزدیكى بھ ھر دو طرف را نیز این دكترین تعیین مى

یك یھودى با افكار تند » كیسینجر«جالب توّجھ آنكھ ) 196.(بیفتد یارى رساند كھ طرف دیگر از رمق
» ریگان»با روى كار آمدن . صھیونیستى بود و با اعالم این دكترین خود، اسرائیل را نیز نجات داد

  .ارتباطات امریكا و عراق افزایش یافت
وى كار بیآید بھ استقبال وى ر» ریگان«ھا زودتر از اینكھ  در اینجا این نكتھ را باید افزود كھ عراقى

رفتھ بودند زیرا عالوه بر پیام دوستانھ طارق عزیز معاون ریاست جمھورى وقت صدام حسین بھ 
دوست صمیمى جورج بوش، براى  (197(، عصمت كتانى1980ریگان، روز بعد از انتخابات سال 

قدام بشدت افراطآمیز، بوش، بھ امریكا سفر كرد و در یك ا -گفتن تبریكات شخصى بھ گروه ریگان 
 (198.(ھاى گل تقریباً دفن كرد دوست خود، جورج بوش را در میان دستھ

حامیانى » ریگان«ھا در گروه  عراقى. بنابراین روابط غیرعلنى عراق و امریكا ناگھان گسترش یافت
 «كاسپار واینبرگر«رئیس ستاد مشترك، » جیمزبیكر«معاون ریاست جمھورى، » جورج بوش«چون 

 .وزیر امورخارجھ را از ھمان ابتدا با خود داشتند» الكساندر ھیگ«زیر دفاع و تا حدودى و
 



كھ با انتشار كتاب خویش روابط پنھانى امریكا و عراق را فاش ساخت، در خصوص » آلن فریدمن»
 :نویسد آغاز روابط نزدیكتر عراق با امریكا پس از روى كار آمدن ریگان مى

ھاى  ریگان، ماموران و كارگزاران تداركاتى و دیپلماتھاى عراقى بھ شیوه بھ محض روى كار آمدن»
مختلف، درخواست خود را براى دریافت كمك نظامى از طریق رابطھاى خود در پنتاگون، حزب 
جمھوریخواه و آن گروه از بازرگانان امریكایى كھ با كادر سیاسى در ارتباط بودند، مطرح 

 (199(».كردند
ھایى از دیپلماتھا را براى نفوذ در اركان سیاسى دولت  ھا شبكھ شود، عراقى بنابراین چنانكھ مشاھده مى

دوست قدیمى صدام » كتانى عصمت»روابط صمیمانھ . ریگان و جلب مشاركت آنھا فعال كرده بودند
د را بر حسین و جورج بوش و گروه طرفدار جانبدارى از عراق در ھیات دولت ریگان نیز اثر خو

 (200.(روند تحوالت گذارد

 گسترش روابط غیر رسمى و سفر موریس دراپر بھ عراق

اى با مجلھ  وزیر دفاع پیشین امریكا در مصاحبھ» ھارولد براون«، 1359در اواخر سال 
  .چاپ قاھره اعالم كرد عراق با امریكا روابط پشت پرده داشتھ و دارد» رزالیوسف«

 :گفت اعالم داشت قراردادھاى وزارت دفاع امریكا سخن مىوى كھ در مورد 
روابط امریكا و عراق در جھت منافع امریكا در خاورمیانھ است و در حال حاضر روابط امریكاو »

 (201(».یابد عراق گسترش بیشترى مى
. بوداین نخستین اظھار نظر یك مقام امریكایى درباره روابط با عراق، پس از روى كار آمدن ریگان 

بنابراین روشن شد كھ امریكا با عراق روابط پنھانى را با سرعت آغاز كرده است و در واقع وزیر 
الكساندر ھیگ با تعصب خاصى بھ ترمیم . خارجھ جدید ابتكارھاى محرمانھ خود را بكار گرفتھ است

 .روابط با عراق اقدام كرد
  .اى را بھ واشنگتن فرستادند ستانھھا مجدداً عالئم دو بود كھ عراقى 1360در فروردین ماه 

روزنامھ نیوزویك متمایل بھ مواضع سیاست خارجى امریكا بھ نقل از یك مقام امریكایى در اواسط 
 :چنین نوشت 1360ماه  فروردین

وزیر (دھد؛ شاه حسین از ژنرال ھیگ  اخیراً بغداد عالئم دوستانھ آشكارى نسبت بھ امریكا نشان مى»
بغداد ابراز  -خواھد خواست تا نظرش را پیرامون برقرارى روابط واشنگتن ) امورخارجھ امریكا

 (202(».دارد
. براساس خبر روزنامھ نیوزویك، این عالئم باید از طریق شاه حسین اردنى بھ امریكا فرستاده شده باشد

ر دوره ریگان اساساً شاه حسین و سادات و ملك خالد و بعدھا فھد و مبارك پل ارتباط صدام با امریكا د
البتھ . كردند اى در مراوده غیر رسمى و پنھانى میان عراق و امریكا بازى مى بودند و نقش تعیین كننده

ھا بسیار مایل بودند كھ بطور غیررسمى سطح روابط حفظ شود و آنچھ را كھ  باید افزود عراقى
ھا بودند و  تر از عراقى گھا زرن اما امریكایى. خواھند بدین ترتیب از امریكا دریافت دارند مى
 .خواستند بدون گرفتن امتیازات اساسى بھ عراق كمك كنند نمى

 
. روزه بر ایران اینك بھ كابوس شبانھ و دائم تبدیل شده بود 7ماه از جنگ گذشتھ بود و پیروزى  6

در  كرد و از سوى دیگر نگران بود كھ مبادا، امریكا با ایران مصالحھ كند و عراق احساس ضعف مى
تمایل عراق بھ نزدیكى بیشتر بھ امریكا در فروردین ماه . آن صورت دیگر برگى در دست نداشتھ باشد

ھاى دیدار الكساندر ھیگ وزیر  ھا روبرو شد، بطوریكھ در این ماه زمزمھ با استقبال امریكایى
  .امورخارجھ امریكا از عراق باال گرفت

بھ نقل از دولت ریگان  1360فروردین ماه  20ى در ا در مقالھ» صوت الشغیلھ«روزنامھ لبنانى 
 :نوشت



وزیر امورخارجھ امریكا دیدارى از عراق » الكساندر ھیگ«براى توسعھ روابط عراق با امریكا، »
در ھمین حال دولت ریگان اعالم كرد كھ براى توسعھ روابط عراق با امریكا، .... انجام خواھد داد

 (203(».دیدارى از عراق ھنگام مسافرتش بھ خاورمیانھ خواھد كردالكساندر ھیگ وزیر امور خارجھ 
اخبار سرانجام درست بود، اما شخص مالقات كننده در این خبرھا تغییر كرد، یعنى بدین ترتیب كھ 
. الكساندر ھیگ بھ دیدار صدام حسین در بغداد نرفت و بجاى وى فردى رفت كھ معاون وى بود

مقدمات . ورخارجھ امریكا كسى بود كھ با صدام حسین دیدار كردمعاون وزیر ام» موریس دراپر«
  .دیدار از قبل فراھم شده بود

را مامور رفتن  «موریس دراپر«برد،  بدین ترتیب الكساندر ھیگ كھ در سفر خاورمیانھ خود بھ سر مى
ھمان . داشتاى بھ منطقھ آمده بود و در اردن اقامت  الكساندرھیگ براى یك سفر دوره. بھ بغداد كرد

 .رفت نظامى و اقتصادى امریكا با عراق بشمار مى -كشورى كھ پل ارتباط سیاسى 
 :چنین گزارش دادند 1360فروردین ماه  20ھا درباره این سفر در تاریخ  خبرگزارى

گفتھ . در آخرین ساعات دیشب ھیاتى از سوى الكساندر ھیگ وزیر خارجھ امریكا عازم بغداد شد»
ھمچنین سعدون حمادى وزیر . ت بنابھ دعوت صدام از السكاندر ھیگ انجام گرفتھ استشود این ھیا مى

 (204(».امور خارجھ عراق محرمانھ وارد اردن شده است تا با الكساندر ھیگ مالقات داشتھ باشد
میان الكساندر ھیگ در اردن با نمایندگان صدام » :روزنامھ فرانسوى نیز ھمان زمان نوشت» لوماتن»

صدام حسین از الكساندر ھیگ تقاضاى . اى صورت گرفتھ است نیز مالقات و مذاكرات محرمانھحسین 
 (205(».كمك كرده است

بھ بغداد » موریس دراپر«نكتھ اّول اینكھ در ھمان زمانى كھ . در این خبرھا چند نكتھ حائز اھمیّت است
ھیگ در بغداد و  -مادى رود و ھمزمان مذاكرات دراپر صدام و ح رود، حمادى بھ اردن مى مى

  .شود مذاكرات محرمانھ اعالم مى. شود برگزار مى (206(امان
بھ  .كند، درخواست كمك صدام حسین از امریكا است اى كھ روزنامھ لوماتن بھ آن اشاره مى اما نكتھ

امر این . ھا، ھیات امریكایى عازم بھ بغداد بھ دعوت صدام حسین بھ این كشور آمدند ادعاى خبرگزارى
داد كھ حاضر شد نھ با معاون رئیس  دھد كھ صدام حسین تا چھ اندازه بھ این دیدار اھمیّت مى نشان مى

تر  جمھورى امریكا و نھ با وزیر خارجھ امریكا، بلكھ با معاون وزیر خارجھ امریكا یعنى دو سطح پایین
 .دیپلماتیك ، دیدار كند

 
 1967زیرا از سال  (207.(امریكایى بھ بغداد بود نخستین سفر رسمى یك مقام» موریس دراپر«سفر 

كھ روابط دو كشور رسماً قطع شد، ھیچ دیدار اعالم شده رسمى میان مقامات دو كشور در ) 1346(
ھاى مكرر در واشنگتن، مقر سازمان ملل،  تر آنكھ این دیدارھا و تماس جالب. بغداد صورت نگرفتھ بود

شد كھ ھیچیك از طرفین روابط رسمى نداشتند و مدعى  رگزار مىاردن، عربستان و بغداد در زمانى ب
  .بودند كھ روابط دیپلماتیك میان دو كشور وجود ندارد

 :بدین ترتیب خبرگزارى فرانسھ اعالم كرد
معاون وزارت خارجھ امریكا دیروز در بغداد با سعدون حمادى وزیر خارجھ عراق » موریس دراپر»

 (208(».مذاكره كرد
) 209.(در وزارت امور خارجھ امریكا، مسئول امور خاور نزدیك و جنوب آسیا بود» راپرموریس د»

در این سفر و ماموریت كھ ھمزمان با سفر . وى فردى مطلع و مورد اطمینان وزیر امور خارجھ بود
الكساندر ھیگ بھ اردن انجام شد، ھمچنان عدم اعتماد میان دو طرف براى برقرارى روابط وجود 

  .داشت
 :درباره دستاورد این سفر چنین عقیده دارد» آلن فریدمن»
موریس دراپر، فرستاده وزارت امور خارجھ امریكا، در بغداد در حال مالقات و گفتگو با سعدون »

این مالقات بھ ابتكار امریكا براى بررسى امكان برقرارى روابط . حمادى وزیر خارجھ عراق بود
اى بھ  نتیجھ بود، اما تا اندازه ھر چند این اقدام اّولیھ دولت ریگان بى. شد دیپلماتیك با عراق انجام مى

اى بھ این دلیل كھ ھمپیمانان  دلیل احساسات حاكم بر كاخ سفید در طرفدارى از عراق و تا اندازه



 تر شود، این اقدام انجام كردند بھ صدام نزدیك امریكا، مانند اردن و عربستان بھ دولت امریكا توصیھ مى
 (210(».شده بود

اى كھ اساساً در زمینھ نزدیكى امریكا و عراق مطرح است موضوع علل نزدیكى و علل برقرارى  نكتھ
 .باشد روابط میان دو كشور مى

شود و در فروردین  ماه از جنگ، سھ دیدار رسمى میان امریكا و عراق برگزار مى 6/5بعد از گذشت 
. روند ى بررسى امكان برقرارى روابط رسمى پیش مىدو طرف با اشتیاق فراوان بسو 1360ماه 

نخستین دلیل عراق موضوع شكست در جنگ و طرحھاى . عراق براى این حركت دالیلى داشت
اى میان ایران و امریكا  كرد و مصالحھ چنانچھ امریكا چرخشى نسبت بھ ایران پیدا مى. نظامى بود
ھا ھمواره  بنابراین عراقى. د را از دست داده بودشد، دیگر عراق مھمترین حامى نظامى خو برقرار مى

  .وحشت داشتند كھ مبادا چنین اتفاقى بیفتد
ماه اّول جنگ، شوروى فروش تسلیحات بھ عراق را قطع كرده بود و عراق بھ منابع  6از طرفى در 

امریكا طبیعى بود كھ ھر گونھ خرید سالح از غرب باید با رضایت كامل . جدید تسلیحاتى نیاز داشت
دانست كھ خرید میراژھا از فرانسھ نیز باید با توافق ضمنى  صدام حسین مى. گرفت صورت مى

 .ھا انجام شود امریكایى
از ھمھ مھمتر اینكھ، امریكا نقش مھمى در شوراى امنیت داشت و عراق بھ حمایت سیاسى امریكا در 

 .شوراى امنیت بسیار نیازمند بود
دام حسین ھنوز خرمشھر و شھرھاى مرزى ایران را در دست داشت و ص 1360اما در فروردین ماه 

ترى قرار گیرد و امتیازات بھترى از امریكا كسب  تواند در شرایط بھتر و مناسب كرد كھ مى فكر مى
. ظاھراً بدون یك نتیجھ قطعى مسكوت گذارده شد» دراپر»با » حمادى«بنابراین ادامھ مذاكرات . كند

 .ادامھ یافت ھا ھمچنان اما تماس
 

 (211(»اوسیراك«واكنش امریكا در برابر حملھ بھ 

ھا، ھمان  یك واقعھ مھم رخ داد كھ برخى از ناظران سیاسى و خبرگزارى 1360خرداد ماه  17در 
در این روز اعالم شد كھ نیروى ھوایى اسرائیل، . زمان نسبت بھ آن واقعھ تردیدھایى را ابراز داشتند

این رویداد بر كنار از اصل موضوع، روابط و  .را در نزدیكى بغداد منھدم كرد اى عراق راكتور ھستھ
موریس «ھاى تازه پس از سفر  ھاى عراق و امریكا را تشدید كرد و موجب برقرارى تماس تماس
 .بھ بغداد شد» دراپر

یل را ھا سخت كوشیدند تا در سازمان ملل و شوراى امنیت، موضوع محكومیت این اقدام اسرائ عراقى
  .پیگیرى كنند

 :نویسد بھ موضوع واكنش امریكا اشاره دارد و مى» آلن فریدمن»
گیرى در مورد این كھ واكنش امریكا  روز بعد رونالد ریگان، رئیس جمھورى امریكا براى تصمیم»

از جملھ افرادى كھ در این جلسھ گرد . اى تشكیل داد باید چگونھ باشد، در دفتر ریاست جمھورى جلسھ
  :مده بودند، عبارت بودند ازآ

جورج بوش، معاون اّول رئیس جمھور، جیمزبیكر، رئیس ستاد مشترك، كاسپار واینبرگر، وزیر دفاع 
در واقع بحث بسیار مھم درباره چگونگى موضعگیرى دولت امریكا ... و الكساندر ھیگ، وزیر خارجھ
  ...در قبال صدام حسین بوده است

  :ھیگ یادآور شد
ر دارم كھ بوش و بعد از او، بیكر كامالً بھ صراحت گفتند كھ از نظر آنھا، اسرائیل باید بھ خاط»

 (212...(ھا عصبانى بود واینبرگر نیز از دست اسرائیلى. مجازات شود
 :نویسد در ادامھ مى» آلن فریدمن»



نماینده امریكا ) 213(چند روز بعد از جلسھ مذكور در كاخ سفید، ھیگ دریافت كھ جین كرك پاتریك»
اى جھت محكوم كردن اسرائیل، بھ طور پنھانى با سعدون  در سازمان ملل در امر تدوین قطعنامھ

... حمادى، وزیر خارجھ عراق و صالح عمر على، نماینده وقت عراق در سازمان ملل ھمكارى دارد
ا امضاء كند و وى مقامى در شوراى امنیت ملى در كاخ سفید بھ كرك پاتریك گفت كھ این قطعنامھ ر

ریگان بھ ھیگ دستور داد كھ با كرك پاتریك مخالفت .... آن را امضاء كرد 1981ژوئن  19نیز در 
بتدریج روشن شد كھ . كردند در آنجا ھمھ از عراق حمایت مى.... نكند و این دستور عجیبى بود

 (214(».موضعگیرى الكساندر ھیگ در اقلیت است
اى را در محكومیت اسرائیل  زمان ملل، سابقھ نداشت كھ امریكا قطعنامھبراساس سوابق امریكا در سا

 .جالب توّجھ آنكھ موضع صدام حسین نیز موضعى بسیار آرام و غیر منتظره بود) 215.(امضاء كند
 :نویسد معاون وقت دبیر كل سازمان ملل با تعجب در خاطرات خود چنین مى» برایان اوركھارت»
بھ نحوى كھ پس از . قى نسبت بھ این حملھ تكان دھنده، بسیار ُكند و آرام بودالعمل مقامات عرا عكس»

والدھایم ھنوز . روز از انھدام راكتور، سعدون حمادى وزیر خارجھ عراق وارد نیویورك شد 5گذشت 
آورى مالیم بودند و بھ  ھا در طرح موضوع در شوراى امنیت بھ نحو شگفت عراقى... در چین بود

اى را ارائھ دھند كھ با وتوى امریكا روبرو  خواھند پیش نویس قطعنامھ ود كھ نمىوضوح روشن ب
 (216(».شود

موضع نرم و مالیم عراق بدین خاطر بود كھ سعدون حمادى و صالح عمر على و جین كرك پاتریك 
وزھاى نماینده امریكا در سازمان ملل با یكدیگر بھ مذاكره پرداختھ بودند و مسئلھ را میان خود طى ر

 .حل كرده بودند) روز صدور قطعنامھ( 1360خردادماه  29و  28خرداد ماه تا  22
 
 :گوید چنین مى» جین كرك پاتریك«و » حمادى«در خصوص دیدار » برایان اوركھارت»
در بازگشت والدھایم از پكن، بھ وى پیشنھاد كردم ترتیبى داده شود تا حمادى و كرك پاتریك مالقاتى »

پاتریك با واشنگتن تماس گرفت و . این پیشنھاد بھ اطالع حمادى و كرك پاتریك نیز رسید. باشندداشتھ 
حمادى در ابتدا اظھار داشت كھ وى وزیر خارجھ است و  .بھ سرعت موافقت مركز را كسب كرد

حاضر بھ مالقات با سفیر نیست، ولى ھنگامى كھ بھ وى یادآور شدیم كھ كرك پاتریك نماینده 
ندترین دولت جھان و عضو كابینھ است از مركز كسب تكلیف كرد و سرانجام مجوز مالقات با قدرتم

 (217(».وى را كسب كرد، مشروط بر آنكھ در حضور طرف ثالثى صورت گیرد
 :افزاید برایان اوركھارت در ادامھ مى

نھا در مالقات در دفتر والدھایم صورت گرفت و بھ طور تعجب آورى خوب پیش رفت، ھر دوى آ»
تبادل نظر در . كنند رسید كھ یكدیگر را كامالً درك مى ابتدا كم حرف و ساكت بودند، ولى بنظر مى

مورد پیش نویس قطعنامھ بھ بندى رسید كھ خواستار تحریم تسلیحاتى اسرائیل شده بود، مطلبى كھ 
حل خواھد بود و كردم این معضل و مشكل غیرقابل  تصور مى. ھرگز امریكا حاضر بھ پذیرش آن نبود

  .بست گفتگوھا آماده كرده بودیم خود را براى بن
  :در ھمین اثناء حمادى كھ در حال خروج بود گفت

تحریم بھ توافق برسیم، بھتر است آن را كامالً حذف  2توانیم روى بند  خیلى خوب، از آنجا كھ نمى»
 (218(».آراء بھ تصویب برسدانگیز و حساس باعث شد قطعنامھ بھ اتفاق  این حركت شگفت» .كنیم

گیرى، سعدون حمادى و كرك پاتریك بھ توافق قبلى رسیده  بنابراین بدین صورت پیش از جلسھ رأى
  .بودند

 :نویسد فریدمن بھ موضع صدام حسین اشاره دارد و مى آلن
 چند ھفتھ بعد در بغداد، صدام حسین كھ از اوضاع كامالً راضى بود، اعالم كرد كھ قصد دارد»

با . را بھ عنوان سفیر غیررسمى امریكا بپذیرد» بخش حافظ منافع امریكا در سفارت بلژیك«سرپرست 
، عراق روابط دیپلماتیك خود را با امریكا 1967وجودى كھ بعد از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 

یند پذیر دولت ریگان، خوشا قطع كرده بود، براى صدام حسین این طرز برخورد ظاھراً انعطاف
 (219(».بود



در خصوص توافق عراق و امریكا در سازمان ملل بر سر موضوع حملھ بھ ) 220(»كامرون ھیوم»
 :گوید مى» اوسیراك«
باعث تحول عمده  1981ژوئن  7آور آنكھ حملھ اسرائیل بھ نیروگاه اتمى اوسیراك عراق در  تعجب»

ر وقت امریكا در سازمان ملل و آپریل ژان كرك پاتریك، سفی. دیپلماتیك بین امریكا و عراق گردید
مشاور وى در امور خاورمیانھ كھ بعداً بھ سمت سفیر امریكا در بغداد منصوب شد، در ) 221(گالسپى

 487قطعنامھ. مورد قطعنامھ شوراى امنیت مذاكره كردند تا اینكھ عراق در نھایت متن آنرا پذیرفت
المللى  آنرا نقض آشكار منشور ملل متحد و موازین بینقویاً حملھ نظامى اسرائیل را محكوم و ) 1981(

 (222(».زدایى در روابط امریكا و عراق برداشتھ شد بدین ترتیب اولین قدم در راه تشنج. قلمداد كرد
این اقدام امریكا را نخستین گام مثبت امریكا براى رفع سوء تفاھمات میان دو كشور » كامرون ھیوم»

اما در باره حملھ بھ اوسیراك، تردیدھایى نیز ایجاد . داند دمھ نزدیكى بیشتر مىكند و آن را مق تحلیل مى
  .شد و برخى مطبوعات در آن زمان بھ این موضوع دامن زدند

 :فارس نوشت قبل از آغاز جنگ دّوم خلیج» الوفد«نویسنده مصرى روزنامھ » جالل كشك»
امریكا براى جلب ھمكارى  -لى عراق بھ نظر من انھدام راكتور اتمى عراق براساس توافق قب»

انھدام راكتور اتمى عراق بھ اسرائیل نسبت داده . واشنگتن در جنگ علیھ ایران صورت گرفتھ است
 (223(».شد تا طرفداران صدام در جھان عرب، بیشتر شوند و ایران را ھمدست اسرائیل قلمداد كنند

 

 صالح -موقعیت جنگى ایران و دیدار ھیگ 

بھ بغداد و توافق سیاسى امریكا و عراق بر سر موضوع حملھ اسرائیل بھ » موریس دراپر« بعد از سفر
گاه بھ گاه امریكا و عراق تمایل خود را بھ برقرارى رابطھ اعالم  1360اوسیراك، در بھار و تابستان 

 1360برژینسكى كھ در آن زمان در حكومت ریگان سمتى نداشت در شھریور سال . كردند مى
 :وى گفت. انھ بنفع عراق موضع گرفتسرسخت

  )224(».حمایت ھمھ جانبھ از صدام حسین از ھدفھاى امریكا است»
 )225(».براى متوقف كردن انقالب اسالمى ایران باید از صدام پشتیبانى كرد»

ھا پیش آورد تا بار دیگر در مجمع عمومى ساالنھ  فرصت مناسبى را براى عراقى 1360مھرماه 
 .ھا تماس علنى برقرار كنند با امریكایىسازمان ملل 

ھا اتفاق نیفتاد و نیروھاى ایرانى در صدد تجھیز و  تقریباً تحرك نظامى خاصى در جبھھ 1360تابستان 
صدر از  بنى 1360خرداد ماه  31ضمن اینكھ در . ھا بودند تدارك و ھماھنگى رزمى علیھ عراقى

ھا كھ دكتر چمران بشدت نگران آن بود،  جبھھریاست جمھورى عزل شد و ركود و عدم تحرك در 
ھا را از وضعیت فعلى آن  شھید چمران اعتقاد داشت كھ باید جبھھ. اى داد جاى خود رابھ تحركات تازه

  .رھایى بخشید و حالت دفاعى را بھ حالت تھاجمى تبدیل كرد
صدر عزل شد، آغاز  نىیعنى ھمان شبى كھ ب 60/3/31در » فرمانده كل قوا، خمینى روح خدا«عملیات 

رو از  عدم موفقیت گروه مسعود رجوى در واژگون كردن انقالب و كنار رفتن جناح میانھ. گردید
ترى  اركان سیاسى انقالب، موجب شد تا امریكا مجدداً موضوع حمایت از صدام حسین را بطور جدى

حھ در درون نظام سیاسى ھا آخرین امیدھاى خود را براى سازش و مصال دنبال كند، زیرا امریكایى
 .ایران از دست داده بودند

نام عملیات  .، ایران دست بھ یك حملھ برق آسا و مھم در جبھھ آبادان زد1360در پنجم مھر 
زده شدند و پس از یك  بود و در میان بھت كامل جھانیان، نیروھاى عراقى از آبادان عقب» االئمھ ثامن«

این عملیات ھمزمان با اجالس سالیانھ مجمع عمومى  .شد سال، محاصره شھر مھم آبادان شكستھ
روز پیش از عملیات، سعدون حمادى . سازمان ملل بھ اجرا درآمد و ھیأت عراقى سخت بھ تكاپو افتاد

كرد، در مقر سازمان ملل  وزیر خارجھ عراق كھ از ھر فرصتى براى تبادل نظر با امریكا استفاده مى



یدار پیرامون موضع امریكا در جنگ عراق و ایران و سیاست كلى در این د. بھ دیدار ھیگ رفت
 (226.(امریكا در خاورمیانھ بحث و تبادل نظر صورت گرفت

ھا از آبادان، زنگ خطر را براى عراق بصدا درآورد و یأس عجیبى در نظامیان  كنار زدن عراقى
ھا  اوضاع در جبھھ. كمك بودند ھا فعالیت سیاسى را شدت بخشیدند و خواھان عراقى. عراقى ایجاد كرد

 .مجمع عمومى بھانھ و فرصت مناسبى براى طرح كمك بھ عراق بود .رفت بھ ضرر عراق پیش مى
نماینده وقت عراق در سازمان ملل دست بھ كار شد و در صدد بود تا با ) 227(»صالح عمرعلى»

  .مالقات كردندھر دو با ھم  1360آذر ماه  26در . الكساندر ھیگ دیدارى داشتھ باشد
 :نویسد آلن فریدمن بھ تشریح این دیدار پرداختھ و مى

، ھیگ مجبور شد كھ بدگمانیھاى شخصى را نسبت بھ رژیم عراق كنار گذارد و 1981دسامبر  17از »
این مالقات بمناسبت . در طول ھفتھ صبورانھ بھ سخنان صالح، نماینده عراق در سازمان ملل گوش كند

در یك سالن خصوصى و دور از محل استراحت . مجمع عمومى سازمان ملل تشكیل شداجالس سالیانھ 
نشینند و ضمن نوشیدن و خوردن با ھم گپ  ھیاتھاى اعزامى كھ معموالً با لباسھاى رسمى در آنجا مى

 (228(».ترى بودند زنند، ھیگ و صالح سر گرم بحث جدى مى
 

اى در  ھا بھ موقعیت ویژه دولت ریگان، عراقىماه از روى كار آمدن  8در ھمین زمان با گذشت 
چند روز پیش از دیدار صالح و ھیگ، عصمت كتانى، سیاستمدار كار كشتھ . سازمان ملل دست یافتند

و دوست صمیمى صدام حسین در یك شرایط استثنایى، ریاست مجمع عمومى سازمان ملل را بر عھده 
 .گرفت

كھ عراق بخاطر پاسخ مالیمش بھ حملھ ھوایى اسرائیل بھ در این زمان ناظران سیاسى معتقد بودند 
نیروگاه اتمى اوسیراك، از حمایت نمایندگان سیاسى كشورھاى حامى امریكا در مجمع عمومى 

انتخاب نماینده كشورى بھ عنوان رئیس مجمع  .كتانى آراء الزم را كسب كرد برخوردار شد و عصمت
علیھ كشور دیگر وارد جنگ شده بود، گواھى بر  عمومى سازمان ملل آنھم كشورى كھ آشكارا

شكى نبود كھ موضع تعدیل شده عراق . ھاى پشت پرده غرب بویژه امریكا در چنین اقدامى بود حمایت
 .در برابر اسرائیل نیز در آن زمان عراق را براى رسیدن بھ چنین منصبى كمك كرد

خواھد كھ از اسرائیل  از امریكا نمىطارق عزیز در اظھارات گذشتھ خود صریحاً گفت كھ بغداد 
در پى این اظھارات، عراق . اى داشتھ باشد خواھد كھ یك سیاست موازنھ حمایت نكند، بلكھ از امریكا مى

) 1360در خرداد ماه (كند كھ قصد پاسخگویى بھ حملھ اسرائیل بھ مركز اتمى عراق  اعالم مى
از اتخاذ چنین مواضعى، آراء الزم را در كتانى پس  عصمت 1360در شھریور ماه ) 229.(ندارد

  .مجمع عمومى كسب كرد
كتانى ریاست سى و ششمین اجالس مجمع عمومى را بر عھده  عصمت 1360بنابراین در آذر ماه 

عراق شرایط خود را در سازمان ملل تثبیت كرد و این سازمان بھ مقرى براى تحرك ) 230(گرفت
 .ایطى صالح عمر على مذاكرات خود را با ھیگ آغاز كرددر چنین شر. دیپلماسى عراق مبدل شد

سالھا بعد یادآور شد كھ پاسخ ھیگ بھ درخواست كمك مثبت بوده » صالح«افزاید كھ  مى «آلن فریدمن»
است و دولت امریكا تقاضاى عراق را براى كمك از امریكا در جنگ نظامى علیھ بنیادگرایى امام 

 :نویسد وى مى. گرفت خمینى بسیار جدى مى
در واقع، نماینده عراق در سازمان ملل بسیار بیشتر از آنچھ كھ در طول این مالقات با ھیگ نشان »

دانست كھ دولت ریگان از ھمان نخستین روزھاى قدرت یافتن، با  براى مثال، مى. داد، اطالعات داشت
  .ف نكرده استترین صورت ممكن در راه ایجاد روابط دوستانھ با كشور او وقتى را تل مخفى
اند و در ساختمان وزارت  دانست كھ ناظران نظامى امریكایى بھ عراق فرستاده شده مى «صالح«بویژه 

بھ شكلى كھ بعدھا، صالح این گفتگو را بھ خاطر آورده، ھیگ پیام خود را . دفاع در بغداد اقامت دارند
كرد كھ برقرارى  امریكا درك مى با تصدیق وجود تھدید و خطر رژیم امام خمینى، بھ پایان رساند،

آورد كھ ھیگ بھ او گفتھ است كھ  صالح بھ خاطر مى. مجدد تعادل در منطقھ كامالً ضرورى است
 (231(».اقدامات مناسب انجام خواھد گرفت



ھا در جنگ براى عراق  شد كھ اوضاع جبھھ از طرف دیگر طرح تھدید ایران در زمانى مطرح مى
آذر ماه در سازمان ملل بھ مذاكره  26زمانى كھ صالح و ھیگ در . ودبسیار وخیم گزارش شده ب

نیروھاى ایرانى بطور  1360آذر  8در . ھا یك تحول مھم دیگر جنگى رخ داده بود پرداختند، در جبھھ
را بھ اجرا در آوردند و نیروھاى » القدس طریق«عملیات موفق » بستان«انگیزى در جبھھ  اعجاب

ھاى مھمى در این منطقھ استراتژیك بدست  عقب راندند و سرپل» بستان«نگین از عراقى را با تلفات س
با اطالع كامل از » صالح«دیدند و  ھا ھمھ چیز خود را از دست رفتھ مى در این حال عراقى. آوردند

  .ھا، بھ مذاكره با امریكا پرداختھ بود اوضاع عراق در جبھھ
ھا را بھ وحشت انداختھ  عراقى» طریق القدس«و » ئمھاال ثامن«شكى نیست كھ پیشروى در عملیات 

اما در این . بود و با ھمفكرى یاران سعودى و اردنى و مصرى، خواھان ارتباط مجدد با امریكا بودند
ھا در آن شرایط مایل بودند زودتر از آنكھ روابط سیاسى برقرار  خصوص نكتھ مھم این بود كھ عراقى

  .آغاز شود روابط نظامى) بطور رسمى(شود 
یكى از دالیل آنان این بود كھ امریكا براى نشان دادن حسن نیت . ھا براى این كار دالیلى داشتند عراقى

 (232.(و جلب اعتماد عراق براى برقرارى روابط رسمى، باید با كمك نظامى این راه را ھموار كند
 

 امریكا و حذف نام عراق از فھرست كشورھاى حامى تروریسم

در آذر ماه ھمان سال، » بستان«گیرى  و بازپس 1360عراق در محاصره آبادان در مھر ماه شكست 
ھا را متوجھ ھدف نھایى ایران براى آزادسازى خرمشھر كرده بود، لذا بحث روابط با امریكا  عراقى

تحركات نظامى موفق ایران در منطقھ عمومى دزفول،  .تر از سوى عراق مطرح شده بود بطور جدى
رھاى عربى و امریكا را نیز متوجھ جنگ عراق با ایران كرده بود و تمایل عمومى براى كشو

تحرك سیاسى  1360در بھمن ماه . برقرارى تعادل و توازن در جنگ بھ نفع عراق ایجاد شده بود
  .نخست وزیر عراق آغاز شد» طھ یاسین رمضان«عراق با ماموریت 

ماموریت وى زمانى انجام شد كھ . سین وارد ریاض شدبھمن با پیامى از سوى صدام ح 19وى در 
اى خود را بھ منطقھ آغاز كرده و در ریاض بسر  وزیر دفاع امریكا سفر دوره» گاسپار واینبرگر«

یونایتدپرس خبر دیدار این دو مقام عراقى و  .بھ بحث پرداخت» واینبرگر«وى بالفاصلھ با . برد مى
  (233.(امریكایى را مخابره كرد

دار طھ یاسین رمضان با یك مقام نظامى عالیرتبھ امریكایى در ریاض حاكى از آغاز تحركات دی
واینبرگر در دولت ریگان جزو كسانى بود كھ شدیداً از . ھاى نظامى بھ عراق بود سیاسى براى كمك

كرد و پیامى كھ طھ یاسین رمضان براى وى از سوى  موضع حمایت از عراق در جنگ حمایت مى
گذارد، ضمن اینكھ  سین برد بر روابط پنھانى نظامى امریكا و عراق در آن زمان صحھ مىصدام ح

عضو فعال سازمان سیا و دوست صمیمى ویلیام كیسى » رابرت گیتس«براساس شواھد در ھمین زمان 
ھمچنانكھ در خبر آمده بود یكى از موارد مذاكره . رئیس سازمان سیا، سفرى محرمانھ بھ بغداد داشت

ھا مایل بودند از  در منطقھ بود و عراقى» ھا آواكس«تر از  ن دو مقام، بحث بر سر استفاده گستردهمیا
 .ھا استفاده كنند اطالعات آواكس

ھاى عراق در دو عملیات مھم ایران، و تحرك دیپلماتیك عراق، سرانجام در روز  با طرح جدى شكست
عراق برداشتھ شد و دولت ریگان بھ كنگره یك گام مھم براى حمایت از  1360اسفند ماه  8جمعھ 

المللى خارج  امریكا اطالع داد كھ نام عراق را از فھرست كشورھاى حمایت كننده از تروریسم بین
 (234.(كرده و نام كوبا را بجاى این كشور وارد فھرست كرده است

رفت و  سیاسى بشمار مى این اقدام امریكا یكى از مھمترین اقدامات ایاالت متحده براى برقرارى روابط
اینكھ آیا . امریكا بطور مشخص و علنى جانب عراق را گرفتھ بود. پیام آشكارى براى ایران داشت

حذف نام عراق از لیست كشورھاى حامى تروریسم، پایھ و اساسى منطقى داشت، بعدھا زیر سئوال 



كھ در ھمان زمان نیز عراق رفت و بسیارى از مقامات دولت بوش در ماجراى عراق گیت معتقد بودند 
 (235.(كرد ھمچنان از این گروه حمایت مى «ابونضال«با حمایت از گروه 

عراق در فھرست كشورھایى قرار گرفت كھ وزارت خارجھ امریكا، آنان را حامى  1979از سال 
سال عراق  3دولت كارتر بانى چنین طرحى بود و اكنون پس از گذشت . تروریسم تشخیص داده بود

 .مھ مواضع قبلى خود را تغییر داده بودھ
نخست آنكھ روابط پنھانى نظامى میان عراق و امریكا . امریكا در اجراى این تصمیم چند دلیل داشت

پیش از این برقرار شده بود و وزارت خارجھ امریكا با موانع حقوقى صدور مجوز بھ عراق روبرو 
  .كشورھاى حامى تروریسم قرار داشت بود، زیرا روابط سیاسى قطع بود و عراق در لیست

بنابراین فشارى از جانب بخش خصوصى و وزارت بازرگانى امریكا بھ وزارت خارجھ وجود داشت 
. بینى شود كھ تا قبل از برمال شدن روابط غیر قانونى نظامى میان امریكا و عراق، مجارى قانونى پیش

ھاى اقتصادى و یا نظامى بھ عراق با منع وزارت بازرگانى براى كسب ھر مجوزى براى صدور كاال
اندیشید  بنابراین باید دولت ریگان تدبیرى براى این موضوع مى. شد قانونى وزارت خارجھ روبرو مى

تا پس از فاش شدن صدور مجوزھاى غیر قانونى و حل اختالفات سیاسى میان دو كشور امریكا و 
 .عراق، روابط نظامى، مشروعیت قانونى پیدا كند

 
كارشناس و پژوھشگر امریكایى، بنحوى بھ دالیل حذف نام كشور عراق از » تیمرمن. آر. كنت»

نام .... نخستین اقدام امریكا آن بود كھ» :نویسد فھرست كشورھاى حامى تروریسم اشاره دارد و مى
ھر كشورى كھ . المللى حذف كند عراق را از فھرست كشورھاى مظنون بھ حمایت از تروریسم بین

مبادلھ تجارى امریكا با آن . گرفت مش در این فھرست بود، تابع كنترل سیاست خارجى قرار مىنا
  .ھاى امریكایى را نداشت شد و استحقاق دریافت كمك كشور دشوار مى

. كرد پس براى آنكھ بتواند بھ بغداد كمك كند، باید ابتدا اتھام تروریستى را از پیشانى عراق پاك مى
ستگاه دولتى ریگان و از جملھ نیكوالس ولیوتس كفیل وزارت خارجھ امریكا در حامیان عراق در د

دانستند،  امور خاور میانھ و مایكل آرماكاست معاون وزارت خارجھ، این را یك مسئلھ صرفاً ادارى مى
را باز » جعبھ پاندورا«اما وزارت خارجھ براى زدودن اتھام تروریستى از رژیم عراق، در 

 (236(».كرد
ما » :گوید مدیر بخش خاور نزدیك و جنوب آسیا در شوراى امنیت ملى وقت مى) 237(»وارد تیچرھ»

ما از حمایت عراق از سازمان وى و دیگر . دانستیم كھ پایگاه ابونضال در بغداد بود خیلى خوب مى
تى تصمیم مربوط بھ حذف نام عراق از لیست كشورھاى تروریس. سازمانھاى تروریستى با خبر بودیم

 (239(».اتخاذ شد) 238(توسط كیسى و كالرك
مشاور كمیتھ روابط خارجى مجلس سناى امریكا و نماینده كمیتھ خدمات » رابرت ھابر«در ھمان زمان 

ھاى نظامى امریكا بود در پاسخ بھ این پرسش خبرنگاران كھ  تسلیحاتى كھ مسئول فروش اسلحھ و كمك
 :اى باصطالح تررویست حذف كرد گفتچرا دولت امریكا نام عراق را از كشورھ

با توّجھ بھ قطع روابط دیپلماتیك ایران و امریكا این عمل امریكا بعنوان تنبیھ ایران و باز كردن راھى »
باشد، دولت امریكا مطمئن است كھ برقرارى روابط با عراق ارزش  براى عراق از بن بست موجود مى

 (240(».باشد ارا مىقمار دخالت غیرمستقیم امریكا را در جنگ د
رابرت ھابر عقیده داشت كھ حذف نام عراق در واقع واكنشى بھ سیاستھاى ایران بود و این اقدام را بھ 

بدین ترتیب بود كھ امریكا راه را براى . داند عدم تمایل ایران بھ نزدیكى بھ امریكا مربوط مى
 .ین اقدام پیامى آشكار براى عراق داشتھاى دو جانبھ با عراق ھموار كرد و بھ تعبیر دیگر، ا ھمكارى

 المقدس المبین و بیت واكنش امریكا در برابر عملیات فتح

در نخستین روزھاى سال نو بسیج، سپاه . براى ایران، نوید بخش عملیات نظامى موفق بود 1361بھار 
و ارتش در غرب دزفول تھاجم وسیع و سریعى را بھ اجراء در آوردند و نیروھاى عراقى را از غرب 



وحشت و اضطراب، عراق و حامیان غربى و عربى آن را فرا گرفت و بار دیگر . دزفول عقب راندند
 .ھاى سیاسى آغاز شد تالش

 
 13وزارت خارجھ امریكا در . اعالم كرد» المبین فتح«امریكا واكنش صریح خود را در برابر عملیات 

ثباتى در  از پیروزى ایران در جنگ ابراز نگرانى كرد و پیروزى ایران را عامل بى 1361فروردین 
  .منطقھ دانستمنطقھ توصیف نمود و آن را گامى براى گسترش انقالب اسالمى در 

از جناح دمكرات وضع عراق را ناامید كننده » ادوارد كندى«درپى، سناتور  ھاى پى در پى پیروزى
ھاى جنگ،  خبرگزارى فرانسھ از واشنگتن گزارش داد پیروزى چشمگیر ایران در جبھھ .عنوان كرد

امریكا روز سخنگوى وزارت امور خارجھ » دین فیشر«واشنگتن را تكان داده است، بطورى كھ 
 :بطور ناگھانى چنین اعالم كرد 1361سیزدھم فروردین ماه 

المللى براى پایان دادن بھ جنگ عراق و ایران و قبول طرفین براى انجام  امریكا از كلیھ اقدامات بین»
جامعھ . امریكا از ادامھ جنگ بھ این صورت نگران است. مذاكرات در این زمینھ پشتیبانى خواھد كرد

براى پایان دادن بھ جنگ استفاده » راه حل فورى«للى باید از ھر فرصتى براى دست یابى بھ یك الم بین
آمیز كھ استقالل و تمامیت ھر دو كشور درگیر را در  امریكا معتقد است اتخاذ یك راه حل مسالمت. كند

 (241(».این جنگ مورد تاكید قرار دھد، براى حفظ امنیت منطقھ ضرورى است
دھد  كند و این گونھ اظھارات نشان مى ، امریكا احساس خطر جدى مى»المبین فتح«عملیات ھمزمان با 

گیرى  این نخستین موضع. كھ با تغییر وضعیت جنگ بھ نفع ایران، امریكا مجبور بھ موضع گرفتن بود
ات بھ عبارت بھتر، عملی. كرد ھاى ایران، اظھار نگرانى مى امریكا در جنگ بود كھ نسبت بھ پیروزى

كارشناسان پنتاگون و . ھا را نیز برده بود صبر و حوصلھ امریكایى» المبین فتح«تاریخى و كم نظیر 
وزارت امور خارجھ امریكا، تحوالت جبھھ جنگ را زیر نظر داشتند و آن را از نزدیك دنبال 

ت نظامى موضعگیرى جدید امریكا در واقع اولین واكنش این كشور نسبت بھ موفقیت عملیا. كردند مى
 .ایران بود

و آزاد شدن خاك وسیعى از ایران در غرب دزفول در فروردین ماه، واكنش » المبین فتح«ادامھ عملیات 
در مصاحبھ با روزنامھ مصرى االھرام  «الكساندر ھیگ«. شدیدترى را از سوى امریكا در پى داشت

 :چنین گفت 1361فروردین ماه  21چاپ قاھره در 
ھرگونھ تغییر اساسى در موازنھ قدرت در منطقھ خلیج فارس كھ ناشى از جنگ امریكا در برابر »

امریكا ھیچ تھدیدى نسبت بھ امنیت عربستان را تحمل . تفاوت نخواھد بود عراق و ایران باشد، بى
 (242(».نخواھد كرد

ز عدم ھا ھنگامى سخن ا شد و امریكایى این اظھارات، حمایت غیر مستقیم امریكا از عراق تلقى مى
رانند كھ ایران در حال پیشروى بسوى مرزھاى عراق بود و عمالً  تفاوتى نسبت بھ جنگ مى بى

در ھمین زمان صدام حسین كھ متوجھ شكست عراق از نیروھاى . آمد موضعى علیھ ایران بشمار مى
صادر ایرانى شده بود با یك تغییر تاكتیكى و چرخش سیاسى، خطاب بھ مجلس عراق، چنین فرمانى را 

 :كرد
باشد، مشروط بر اینكھ ایران تضمین كند بھ خاك عراق  نشینى از خاك ایران مى عراق حاضر بھ عقب»

 (243(».تجاوز نكند
ترفند صدام حسین مبنى بر عقب نشینى نیز مؤثر نبود و ھدف صدام آن بود كھ نیروھاى ایران وارد 

ضرورت ھمكارى بیشتر نظامى و وحشت مشترك عراق و امریكا، بار دیگر . خاك عراق نشوند
برخى از محافل دیپلماتیك خارجى در لندن در نیمھ دّوم فروردین ماه خبر از . سیاسى را دو چندان كرد

حضور شاه حسین و داماد رئیس كارخانھ جنرال موتورز امریكا را در بغداد دادند و این امر را ناشى 
  (244.(از حساسیت موقعیت نظامى عراق درجنگ عنوان كردند

در این زمان رئیس حفاظت منافع امریكا در سفارت بلژیك نقش موثرى را براى در جریان قرار دادن 
دولت ریگان از اوضاع جنگى بر عھده داشت و فراتر از حد یك سفیر، نقش رابط را بین عراق و 



یگان افزایش از سوى دیگر، جبھھ متحد عربى نیز فشارھاى خود را بھ دولت ر. كرد امریكا بازى مى
 .دادند

 
و تثبیت نیروھاى نظامى ایران در مواضع تازه، و قبل » المبین فتح«بعد از پایان مراحل نھایى عملیات 

، تحرك سیاسى 1361در دھم اردیبھشت ماه » المقدس بیت«از آغاز عملیات غرور آفرین و تاریخى 
خواستار آتش بس میان عراق و ایران و اى  امریكا آغاز شد و مجدداً وزارت خارجھ امریكا در بیانیھ

 .حل و فصل جنگ از طریق مذاكره شد
 :سخنگوى وزارت امور خارجھ گفت» دین فیشر»
امریكا از استقالل  .كند ھاى سازنده براى خاتمھ جنگ پشتیبانى مى امریكا كماكان مانند گذشتھ از تالش»

 (245(».كند شتیبانى مىو تمامیت ارضى ایران و عراق و نیز سایر كشورھاى منطقھ پ
امریكا ھنگامى نگران نقض تمامیت ارضى ایران  .وجود داشت» فیشر دین«نكات مھمى در اظھارات 

، »فیشر«بنابراین طبیعى بود كھ روى سخن . و عراق شده بود كھ ایران در موقعیت برتر قرار داشت
 .در این اظھارات صرفاً ایران باشد
اّول جنگ كھ عراق در موضع نسبتاً برتر نظامى و ایران در موضع  باید توّجھ داشت كھ طى شش ماه

ضعف قرار داشت، ھرگز امریكا نگران ضعف و یا تزلزل قواى ایرانى نشد و كامالً آشكار بود كھ 
 .آمریكا از ھمان نخست جانب عراق را گرفتھ بود

 .تر كرد ، عراق و امریكا را بیكدیگر نزدیك1361فتح خرمشھر در سّوم خرداد ماه 
در این زمان موضوع سقوط رژیم صدام حسین در عراق بھ بحث روز مطبوعات غربى تبدیل شده بود 

 .ھاى كشورھاى عربى متحد امریكا در منطقھ افزایش یافت و نگرانى
وزیر امور خارجھ امریكا تندتر  «الكساندر ھیگ«موضع  1361بعد از فتح خرمشھر در سّوم خرداد 

شیكاگو گفت كھ جنگ بین عراق و » ایلینویز«وراى روابط خارجى امریكا در شد و وى در برابر ش
براى منافع غرب در خلیج فارس بوجود آورده و ممكن است دامنھ نبرد بھ » خطر بزرگى«ایران 

 :وى در ادامھ گفت. كشورھاى دیگر منطقھ گسترش یابد
نى در موازنھ قوا در منطقھ پدید بی جنگ ایران و عراق ممكن است تغییرات اساسى و غیر قابل پیش»

ایاالت متحده از ... آورده و بھ شوروى فرصت دھد تا نفوذ خود را در این قسمت از جھان گسترش دھد
طرفانھ پیش گرفتھ و از تحویل ھرگونھ سالح ساخت  ماه قبل، سیاست كامالً بى 20آغاز جنگ در 

طرفى آن نیست كھ ما نسبت بھ  م این بىامریكا بھ دو طرف متخاصم خوددارى كرده است، اما مفھو
امریكا دوستان و منافعى دارد كھ براثر ادامھ جنگ، مورد تھدید قرار . تفاوت ھستیم نتیجھ این جنگ بى

  (246(».اند و از این رو مصمم است از منافع حیاتى خود در منطقھ دفاع كند گرفتھ
 :ھیگ در ادامھ گفت

آمیز براساس احترام بھ  الترى را براى جستجوى یك راه مسالمتھاى آینده نقش فع امریكا در ھفتھ»
 (247(».استقالل و تمامیت ارضى دو كشور بعھده خواھد گرفت

 
ھاى ایران و پیشروى نیروھاى ایرانى  اى عواقب پیروزى بدنبال این اظھارات، سران امریكا در جلسھ

بررسى و تصمیماتى براى كمك عاجل از خرمشھر بطرف بصره و تحوالت نظامى در اطراف آن را 
 .و ضرورى بھ عراق گرفتند

 :نویسد آلن فریدمن درباره این جلسھ مى
نظر ھمھ این بود كھ اگر واشنگتن مایل است از پیروزى ایران جلوگیرى كند، باید مقدارى از »

حسین اى بود، در اختیار صدام  ھاى ماھواره تر خود را كھ بھ صورت عكس اطالعات حساس و مھم
ویلیام كیسى سرانجام رئیس جمھور را متقاعد ساخت كھ انجام چنین كارى را اجازه .... قرار دھد

 (248(».دھد



المللى  صدام حسین فردى كھ با پاره كردن قرارداد الجزایر، مغرورانھ و آشكارا وارد مرزھاى بین
خرداد  20پاسخ داده بود، در  ھاى مقطعى وى را با شادى ایران شده بود و جھان نیز مشتاقانھ پیروزى

 :چنین گفت 1361ماه 
عراق اعالم كرده كھ آماده است سریعاً بھ تمام اشكال عملیات نظامى، بھ محض آنكھ ایران با آتش »

 (249(».بس موافقت كند، پایان دھد
 :صدام حسین گفت

 (250(».كند ظرف ده روز از ایران بیرون رود تعھد مى»
معرفى متجاوز، مجازات و محاكمھ صدام حسین و ھمچنین ساقط كردن موضع ایران در آن زمان 

صدام حسین بعنوان یك جنایتكار جنگى و رد ھر گونھ صلح با فردى بود كھ منشاء شرارت در منطقھ 
  .بود و ایران تصمیم بھ ادامھ جنگ تا سقوط صدام حسین گرفتھ بود

  :رھاى قدرتمند بویژه امریكا چنین گفتبنابراین صدام حسین در یك سخنرانى دیگر خطاب بھ كشو
پیشرفت اقتصادى و تكنولوژى عراق بطور جدى در خطر است و بدون كمك خارجى و حمایت »

این یك اقدام اساسى براى پایان دادن بھ جنگ است و ھیچ كس حق . خارجى قادر بھ حیات نخواھیم بود
 (251(».ندارد بھ ما بگوید در امور خودمان چطور رفتار كنیم

شھریور  31در مقطع . تر كرد عزم عراق را در درخواست كمك از امریكا جزم» المقدس بیت«عملیات 
در این مقطع . روابط امریكا و عراق تحت تأثیر جنگ عراق با ایران قرار داشت 1361/3/3تا  1359

  .ھم امریكا و ھم عراق بسیار با احتیاط نسبت بھ برقرارى روابط اقدام كردند
ھاى جدى براى حل اختالفات و موانع موجود بر سر راه برقرارى  اى از مواقع نیز تماس رهدر پا

ھاى امریكا را بطور پنھانى دریافت  كوشید كھ كمك عراق در این مرحلھ مى. روابط سیاسى برقرار شد
  .یكا شددارد ولى با بھ اجرا در آمدن سلسلھ عملیاتھاى منتھى بھ فتح خرمشھر، علناً خواھان كمك امر

ھا ظاھراً در این دوران ضمن نزدیكى بھ عراق، در تالش بودند كھ ھمھ درھا را بھ روى  امریكایى
ایران نبندند و جناحى در دولت ریگان ھمچنان امیدوار بود كھ شاید بتوان با تھران بھ مصالحھ رسید و 

ى ایران را بھ میانھ روى آمیز جنگ كرد و از سوى دیگر انقالب اسالم ایران را متقاعد بھ حل صلح
 .كشاند

 
این جناح معتقد بود كھ دور شدن از تھران، سیاست تندروى و انقالبى ایران را تشدید خواھد كرد و 

از این دوران بھ بعد . نزدیك شدن علنى بھ عراق، امریكا را بھ دخالت علنى در جنگ خواھد كشاند
عمالً در رأس سیاست خارجى امریكا » پیروزجنگ بدون طرف «دكترین ھنرى كیسینجر مبنى بر 

 .قرار گرفت
كوشید تا از نفوذ سیاسى امریكا در مجامع  عراق در كمال احتیاط بھ جانب امریكا روى آورد و مى

نكتھ دیگر كھ . المللى و منطقھ عربى خاورمیانھ، بھره برد و ایران را در انزواى سیاسى قرار دھد بین
ھاى  آید آن است كھ عراق تمایل داشت تا كمك عراق در این مقطع بدست مىاز بررسى روابط امریكا و 

ھاى بسیار بود؛  اما امریكا دچار محدودیت. ادامھ یابد) پنھانى(نظامى و اقتصادى بھ ھمین صورت 
براى تامین نیازھاى اقتصادى و نظامى، امریكا باید مجوزھاى الزم را براى وزارت بازرگانى فراھم 

ع روابط سیاسى و ذكر نام عراق در وزارت خارجھ بعنوان یك كشور تروریستى كرد و قط مى
ھاى  ھا و درخواست از سوى دیگر سفارش عراقى. ھاى فوق بود مھمترین موانع اّولیھ صدور كمك

بنابراین . یافت و عراق خواھان تكنولوژى نظامى پیشرفتھ بود نظامى عراق روز بھ روز گسترش مى
 .رقرارى روابط سیاسى اصرار بیشترى داشتندھا روى ب امریكایى

ھا امیدوار بودند كھ جنگ  امریكایى. شك نیست كھ تعلل امریكا براى آغاز روابط سیاسى دالیلى داشت
ھاى نظامى میان ایران و عراق،  ھر چھ زودتر بھ مصالحھ بیانجامد و این اقدام پس از پایان درگیرى

  .الت مستقیم امریكا در جنگ تلقى نشودطرفى و دخ آغاز شود تا بمعنى نقض بى
تر  تر شدن جنگ و سرسختى ایران نسبت بھ مواضع جنگى خویش، و جدى اما فشار اعراب و طوالنى

بدین ترتیب مرحلھ جدیدى . شدن خطر سقوط صدام حسین، امرى نبود كھ براى كاخ سفید خوشآیند باشد



ا و عراق رقم خورد و امریكا حركت بسوى پس از فتح خرمشھر در تاریخ جنگ، میان روابط امریك
 .برقرارى روابط سیاسى را شدت بخشید

 

 یادداشتھاى فصل دوم

 (63-1361)از آزادسازى خرمشھر تا برقرارى روابط رسمى  :فصل سوم

 روابط سیاسى امریكا و عراق بعد از آزادى خرمشھر

آمد و  جھانى دوم بشمار مى ھاى نظامى پس از جنگ ترین عملیات آزادسازى خرمشھر یكى از عظیم
بدنبال این . المللى بسیارى داشت اثرات این عملیات پیروزمندانھ، یقیناً پیآمدھاى سیاسى، نظامى و بین

شد و  ھاى غربى و حتى عربى مطرح مى پیروزى عظیم مسئلھ سقوط صدام بطور آشكار بوسیلھ رسانھ
  .تھ بودوحشت و سراسیمگى، ھمھ كشورھاى متحد عراق را فرا گرف

ھاى كشورھاى  كرد و نفس جمھورى اسالمى ایران در اوج قدرت نظامى در منطقھ عرض اندام مى
مسئلھ جدى بود و رویدادى نبود كھ طراحان اصلى جنگ . محافظھ كار عرب در سینھ حبس شده بود

 .، توان پیش بینى آن را داشتھ باشند1980در سال 
ز فتح خرمشھر، اقدامات عاجلى براى كمك بھ عراق بھ اجرا شواھد كافى وجود دارد كھ امریكا پس ا

 :نویسد مى» راتگرز»استاد دانشگاه » اریك دیوبیس«. در آورد
كھ آشكار شد ممكن است عراق جنگ را بھ ایران ببازد، ایاالت متحده قدم پیش  1982در سال »

 (252(».حسین حمایت كرد گذاشت و فعاالنھ از صدام
یپلمات برجستھ وزارت خارجھ امریكا، در زمینھ پیامدھاى فتح خرمشھر د» ھیوم.ر .كامرون»

، امریكا سیاست 1982پس از عقب نشینى نیروھاى عراقى از ایران در اواسط سال » :نویسد مى
بھ رغم بیطرفى كامل امریكا،نگرانى فزاینده در واشنگتن این ..... ترى در قبال عراق اتخاذ كرد دوستانھ

 (253(».صدام حسین موجب تسریع روند گسترش بنیاد گرایى اسالمى شودبود كھ سرنگونى 
نویسنده و دانشیار ) 254(»لورى میلروى«بسیارى از كارشناسان و تحلیلگران امریكایى از جملھ 

 :كرسى حكومت در دانشگاه ھاروارد چنین باورى دارد
ھمگرائى منافع امریكا و عراق بھ  1982رود كھ سیاست خارجى و اوضاع عراق از سال  تصور مى»

توان از این دیدگاه بھ عراق اندیشید، زیرا در گذشتھ بغداد تقریباً بھ  مسلماً بھ آسانى نمى. انجامیده است
ورزید، اما جنگ موضع عراق را  ھمان دیرپائى با ایاالت متحده دشمنى داشت كھ ایران دوستى مى

اى براى  ن شد كھ ھمكارى امریكا و عراق بھ صورت بالقوهبنحوى بنیادى و پایدار تغییر داد و نتیجھ آ
 (255(».منافع متقابل دو كشور درآمد

 
 

خاصھ از سال (در نتیجھ انقالب ایران، و تفوق تھران در طول جنگ » :نویسد وى ھمچنین در ادامھ مى
 (256(».كھ نیروھاى ایرانى حالت تعرضى گرفتند، ھمگرایى منافع امریكا و عراق آغاز شد (1982

» ھمگرایى منافع«داند و سپس بھ  این استاد دانشگاه نزدیكى عراق و امریكا را نخست نشانھ جنگ مى
البتھ این نظر، . یعنى طى این سالھا امریكا و عراق بھ لحاظ تاكتیكى بھ یكدیگر نزدیك شدند. اشاره دارد

اى خود ھرگز عراق را معادل  تا حدودى در آن شرایط درست بود؛ زیرا امریكا در استراتژى منطقھ
كرد؛ بلكھ تنھا بھ نقش جایگزینى و مھار انقالب اسالمى توجھ  ایران و ھم وزن ایران ارزیابى نمى

 .ھا نیز بھ چنین سیاستى پى برده بودند عراقى. داشت
نویسنده و محقق موضوعات جاسوسى در امریكا، بھ تصمیم امریكا پس از فتح ) 257(»ماكس پرى»

رئیس وقت » ویلیام كیسى»كند و در كتاب خود بھ فعالیت  اشاره مى 1361ر سوم خرداد خرمشھر د



گوید كھ وى بھ سرعت پیشنھاد كرد كھ ایاالت  پردازد و مى سازمان سیا پس از عملیات بیت المقدس مى
ا صدام متحده با بغداد پل اطالعاتى برقرار كند و براى آغاز كار، یك ھیأت امریكائى بھ عراق برود و ب

  .حسین مالقاتى انجام دھد
  :نویسد مى» ماكس پرى«اما . با این پیشنھاد فوراً موافقت كرد» ریگان»
ھا  تواند بھ امریكایى مع ذلك صدام حسین از انجام این مالقات استقبال نكرد و اظھار داشت كھ نمى»

شاه سعودى » فھد«اردن و  شاه» حسین«اعتماد كند و سرانجام پس از یك سلسلھ گفتگوھاى طوالنى با 
در امان پایتخت اردن با یكدیگر » تكریتى«و » كیسى«بود كھ این مالقات را پذیرفت و در پى آن 

 (258(» .مالقات كردند
گوید كھ این جو بى اعتمادى  بھ تردید عراق نسبت بھ حسن نیت امریكا اشاره دارد و مى» ماكس پرى»

اى كھ پس از آزادسازى خرمشھر آغاز  یعنى ھمان دوره. رفت در یك گفتگوى طوالنى سرانجام از بین
 .شد

نیز چنین » تیمرمن.آر.كنت«درباره نزدیكترشدن امریكا و عراق، بعد از عملیات بیت المقدس، 
 :نویسد اى دارد و مى عقیده

و اعالم داشت حاضراست اختالف با ایران )259(وقتى صدام حسین از خاك ایران عقب نشینى كرد»
ز طریق مذاكره حل و فصل كند، دیگر مانعى بر سر راه حسنھ شدن روابط امریكا با عراق وجود را ا

در تیر ماه آن سال نیروھاى . شد زیرا در این نظریھ، عراق دیگر متجاوز جنگى محسوب نمى. نداشت
 این رویدادھا در گزارش كمیتھ روابط خارجى سناى) 1361. (ایرانى نخستین بار از مرز گذشتند
و راه را براى تمایل بیشتر امریكا بھ جانب عراق ھموار . امریكا مورد بررسى قرار گرفت

 (260(».ساخت
اى اشاره دارد و آن موضع صلح نمایانھ صدام حسین، پس از آزادسازى  البتھ تیمرمن بھ نكتھ تازه

نظر حقوقى از نظر تبلیغاتى درست بود كھ صدام حسین صلح طلب شده است، اما از . خرمشھر بود
  .حملھ بھ ایران را آغاز كرده بود 1359این ھمان فردى بود كھ از موضع قدرت در شھریور 

اى، امریكا دالیل ظاھراً قابل قبولى براى حمایت از طرف  البتھ شكى نبودكھ با توسل بھ چنین بھانھ
توجیھ حقوقى نیز  توانست براى حمایت از عراق، و در ظاھر مى) یعنى عراق(خواھان صلح یافتھ بود 

شود این است كھ چرا امریكا زمانى كھ ایران خواھان صلح و  اما پرسشى كھ مطرح مى. داشتھ باشد
بھ این ترتیب امریكا در ھمسویى با ) 261(استیفاى حقوق حقھ خود بود، از ایران حمایت علنى نكرد؟

ند آن مقطع، ایران بھ ھر چ. آمیز روى آورد طلبى صدام حسین، بھ یك رفتار تناقض شعار صلح
 .شد اصطالح متجاوز معرفى مى

 
 

، بھ فاصلھ كمى از شكست ارتش عراق، در 1361بھ این ترتیب صدام حسین رسماً و علناً در تیر ماه 
 :مصاحبھ با مجلھ تایم چاپ امریكا چنین اعالم كرد

ما چگونھ . دوستانھ داشتھ باشیممن شخصاً مخالفتى با ایاالت متحده ندارم و مایلیم كھ با امریكا روابط »
 (262(»توانیم این روابط را برقرار سازیم؟ مى

 .توان پیامى براى امریكا در آن شرایط فرستاد تر از این نمى صریح
، 1982و  1981در اواخر سال » :نویسد نیز بھ این موضوع اشاره دارد و مى) 263(»جودیت میلر»

ھاى دیپلماتیك  صدام بھ كرات اظھار تمایل كرد كھ تماس وقتى وضع نظامى عراق بھ وخامت گرایید،
 (264(».خود را با ایاالت متحده توسعھ بخشد

كھ در آن زمان رئیس شوراى امنیّت ملى در بخش خاورمیانھ در حكومت ) 265(»جفرى كمپ»
 :ریگان بود اظھار داشت

ما در واقع خام . گ را نبازدخواستیم عراق جن مسئلھ این نبود كھ بخواھیم عراق جنگ را ببرد؛ مى»
 )266(».دانستیم كھ صدام یك عربده كش گردن كلفت است؛ اما او عربده كش ما بود ما مى. نبودیم



 روابط سیاسى امریكا و عراق پس از عملیات رمضان

عملیات رمضان را در  1361/4/23پس از فتح خرمشھر، بھ فاصلھ یك ماه، نیروھاى ایران در تاریخ 
كیلومتر مربع و ورود بھ خاك عراق  1600گسترش منطقھ عملیات تا ) 267.(آغاز كردندشرق بصره 

  .اى وى بود در واقع پاسخ عملى ایران بھ تقاضاھاى صدام حسین و حامیان منطقھ
ھاى بسیارى را در  اگرچھ ورود ایران بھ خاك عراق و ادامھ جنگ پس از آزادسازى خرمشھر بحث

نظر تاریخى و روابط  اى چندى بوجود آورد، اما این حركت از نقطھداخل برانگیخت و دیدگاھھ
تواند زمان شروع جنگ را تعیین كند،  اگرچھ متجاوز مى«. المللى یك درس عبرت مھم بشمار آمد بین

بھ عبارتى این مفھوم سیاسى در شعار سیاست خارجى ایران » .اما تعیین زمان پایان جنگ با او نیست
  .تبلور یافت

 «.م حسین زمان جنگ را بھ ایران تحمیل كرد اما زمان صلح را ما خود تعیین خواھیم نمودصدا»
صدام حسین مایل بود بھ ھمان نحوى كھ تجاوز و جنگ را شروع كرده است بھ ھمان نحو نیز پایان 

و ) 268(بھ ھمین دلیل اقدام ایران در ورود بھ خاك عراق.اما این از عھده وى خارج بود. دھد
رفت و بیمھ  ھایى از عراق، تضمینى براى ثبات مرزھاى ایران در آینده نیز بشمار مى سازى بخشآزاد

  .براى مدتھاى مدید بود «ثبات«و » امنیّت«كننده 
درس مھم حقوقى ورود ایران بھ خاك عراق و تنبیھ متجاوز، آن بود كھ اگر ھمھ قراردادھاى منعقده 

ى ثبات میان دو طرف نخواھد بود و براى طرف مورد تجاوز بین المللى نقض شود دیگر تضمینى برا
قرار گرفتھ، حق دفاع مشروع ایجاد خواھد شد و در چنان صورتى، قواعد و حقوق جنگى، آن گونھ 

 .نخواھد بود كھ در شرایط عادى جارى است
 

داد كھ  مىیك حركت نظامى در دو بعد تاریخى و حقوقى بود و بھ ایران این حق را » رمضان«عملیات 
براى تنبیھ متجاوز، گرفتن غرامت جنگى و اعاده حقوق ارضى خدشھ دار شده خود، فشار بیشترى بھ 

ورود . اى براى سایر ملل و بویژه دشمنان وقت ایران در منطقھ شود صدام حسین وارد كند، تا تجربھ
خیال ھرگونھ ایران بھ خاك عراق در مقطع بعد از آزادى خرمشھر موجب شد تا صدام خواب و 

الجزایر فراموش كند و تنھا بھ بقاء و حفظ موجودیت خویش  1975تغییرى را در قرارداد مرزى 
 .بیندیشد كھ در آن زمان با خطر جدى روبرو بود

ھاى ایران در  رئیس كمیتھ روابط خارجى مجلس نمایندگان امریكا، در پى پیروزى «كلمنت زابلوكى»
. ، شدیداً خواھان كمك نظامى بھ عراق شد»تایم«م حسین با مجلھ شرق بصره و بعد از مصاحبھ صدا

  :وى گفت
امریكا باید بھ كشورھاى خلیج اسلحھ بفروشد و اجازه دھد كھ بھ عراق تحویل دھند و امریكا باید از »

 (269(» .تمام امكانات خود براى متوقف كردن جنگ بھره جوید
بھ گزارش » المقدس بیت«و » المبین فتح«ا از سلسلھ عملیات رادیو امریكا نیز با توجھ بھ نگرانى امریك

رادیو امریكا .كند كھ در آن بھ حمایت از صدام حسین تأكید شده بود تھیھ شده دولت ریگان اشاره مى
  :گوید مى
شود كھ اگر صدام سقوط  در گزارشى كھ در مورد عراق براى دولت ریگان تھیھ شده است گفتھ مى»

بینى شده  در گزارش پیش. ثباتى در عراق بوجود آید، منافع غرب آسیب خواھد دیدكند و اوضاع بى 
است كھ گسترش مناسبات بازرگانى عراق با امریكا ادامھ خواھد یافت و مناسبات واشنگتن و بغداد 

 (270(» .گرمتر خواھد شد
ھد كھ جبھھ د نشان مى» رمضان«و » المقدس بیت«، »فتح المبین»بررسى ابعاد پیروزى عملیات 

ھاى بیشترى را بھ  كمك 1361وسیعى از متحدان عربى و غربى عراق بھ تالش افتادند تا از تابستان 
 .صدام حسین تقدیم كنند



این نگرانى ھمراه با مصاحبھ بسیار مھم صدام در ارتباط با برقرارى روابط باامریكا و درخواست 
ھا مجدداً افزایش  شگرف گذاشت، بطوریكھ تماسكمك از این كشور، بر سیاست خارجى امریكا تأثیرى 

 .یافت
رئیس » ریگان»در اواخر تیر ماه در پاسخ بھ اظھارات صدام حسین و بعد از عملیات رمضان، 

، پیام تبریكى بھ صدام )كودتا(جمھور امریكا، بھ مناسبت چھاردھمین سالگرد انقالب حزب بعث عراق 
كردن پیام تبریك میان دو كشورى كھ روابط رسمى ندارند، در حالى كھ رد وبدل ) 271(حسین فرستاد

 .!رود، مگر اینكھ بطور پنھانى روابط برقرار شده باشد المللى بشمار نمى عرف بین
ترى موضوع رابطھ با امریكا رامطرح  بطور مشروح» تایم«صدام حسین در مصاحبھ خود با مجلھ 

 :وى گفت. كرد
در موقعیت ... خواھم روابط خوبى با آن كشور داشتھ باشم ندارم و مىمن ھیچگونھ دشمنى با امریكا »

آورى امریكایى و غرب  بھ اعتقاد من فن. كنونى، عراق باید با ابرقدرتھا مناسبات نیكویى داشتھ باشد
تواند زمینھ مناسبى براى ھمكارى آینده اعراب  تر از شوروى است و این امر مى بدون تردید پیشرفتھ

 (272(».بوجود آوردبا امریكا
در منطقھ پرداخت و گفت كھ امریكا سھ نوع » سھ گانھ«صدام حسین در این مصاحبھ بھ تشریح منافع 

اى در  منافع حیاتى در منطقھ دارد؛ تجارت و بازرگانى، گسترش روابط اقتصادى و سوم داشتن وزنھ
 .مقابل نفوذ قدرت دیگران

 

 دیدار سوالرز از بغداد

ھا خبر دیدار یك مقام امریكایى را  خبرگزارى. یك رویداد مھم بوجود آمد 1361ماه در سوم شھریور 
 :خبرگزارى كویت چنین گزارش داد. از بغداد دادند

یك مقام امریكایى در دومین مرحلھ از ماموریت تحقیقاتى و شش ملیتى خود از خاورمیانھ، وارد »
وابستھ بھ كمیتھ روابط » پاسیفیك»آسیا و رئیس كمیتھ فرعى ) 273(»استیفن سوالرز«. بغداد شد

خارجى مجلس نمایندگان، پس از ورود بھ بغداد فوراً وارد مذاكره با نعیم حداد رئیس مجلس عراق 
 (274(».شد

امریكا . باید توجھ داشت یكى از موانع موجود بر سر روابط میان امریكا و عراق موضوع اسرائیل بود
ھاى سیاسى، نظامى و اقتصادى، اسرائیل را بھ رسمیت بشناسد و با  كمصمم بود تا عراق در برابر كم

كوشیدند تا با ھنرنمایى سیاسى از این موضوع  ھا نیز بسیار مى عراقى .مذاكرات صلح موافقت كند
  .طفره بروند و موضعگیرى نكنند

بحث، امتیازى بھ ھا بدون ورود بھ این  كامالً محرز شده بود كھ امریكایى 1361اما تقریباً در سال 
، عراق مواضع نرمترى نسبت بھ اسرائیل اتخاذ 1361بھ ھمین دلیل در تابستان . ھا نخواھند داد عراقى

از طرح مشترك امریكا و فھد براى صلح اعراب ) 275(در كشور مغرب،» فاس«كرد و در كنفرانس 
بعد از دیدار ) 276(دشد، حمایت كر و اسرائیل كھ نھایتاً منجر بھ شناسایى رژیم اسرائیل مى

از بغداد، برخى از كارشناسان این سفر را پاسخ امریكا بھ اتخاذ موضع جدید عراق در » سوالرز«
 .برابر اسرائیل دانستند

و از كسانى بود كھ » سیا«باید افزود كھ وى رئیس كمیتھ فرعى » استفن سوالرز«در باره شخصیت 
ھاى اسرائیلى داشت و دقیقاً انتخاب وى براى سفر  گرایشوى . بود» اوسیراك«موافق حملھ اسرائیل بھ 

 .بھ بغداد، با ھدف سفر كامالً مطابقت داشت
، چھار ماه بعد از دیدار این دو فرد، مطبوعات غرب و امریكایى، متن مذاكرات 1361در دى ماه 

  .را منتشر كردند» سوالرز«محرمانھ 
 :چنین گفتھ بود» سوالرز«صدام در مالقاتش با 

 (277(».كند كھ امریكا در منطقھ حضور نظامى داشتھ باشد شرایط كنونى منافع ما اقتضاء مى»



  (278.(صدام موجودیت رژیم اسرائیل را نیز پذیرفتھ بود
 :نیز بھ نكات دیگرى درباره این دیدار اشاره كرد و نوشت» واشنگتن پست«روزنامھ 

ن، با آنچھ كھ قبالً مقامات بغداد بطور خصوصى بھ اند كھ اظھارات صدام حسی مقامات امریكایى گفتھ»
 (279(».اند كامالً مطابقت دارد ھا و دیگر دیپلماتھاى غربى گفتھ امریكایى

ھا قبالً بطور  موضوع شناسایى رژیم اسرائیل بود كھ عراقى» واشنگتن پست«منظور روزنامھ 
 .محرمانھ آن را پذیرفتھ بودند

 
نماینده فعال حزب دمكرات و » استفن سوالرز«نیز با اعتقاد بھ اینكھ محقق امریكایى » جودیت میلر»

طرفدار پروپا قرص اسرائیل در نیویورك بوده است بھ ھمین نكتھ كھ باید موضوع اصلى، اسرائیل 
 :نویسد وى مى. بوده باشد، اعتقاد دارد

در كمیتھ امور  (وركدر نیوی(صدام با نماینده فعال و طرفدار پروپا قرص اسرائیل  1982در سال »
در این دیدار صدام پذیرفت كھ اصوالً اسرائیل . مالقات كرد» استفن سوالرز«خارجى پارلمان بھ نام 

این حرفھا را بھ دولت و جامعھ یھود اطالع » سوالرز»البتھ بھ این شرط كھ . حق موجودیت دارد
را تحت نام یك » سوالرز«ھاى خبرى خود خبر مالقات با  ندھد، عراق حاضر شد از طریق سرویس

 (280(».دیدار خصوصى منتشر كند
 :ھمچنین مطبوعات غربى در زمینھ ارتباط این دیدار با جنگ عراق و ایران چنین گزارش دادند

استفن »اى، متن مذاكرات صدام و  عراق روز یكشنبھ دوازدھم دى ماه جارى با انتشار بیانیھ»
و كمیتھ روابط خارجى مجلس نمایندگان امریكا را در یكى از اعضاى حزب دمكرات و عض» سوالرز

بھ نوشتھ مطبوعات غربى، این بیانیھ كھ حاكى از . گذشتھ فاش ساخت) سّوم شھریور ماه(اوت  25
صحھ گذاشتن بھ آمادگى براى بھ رسمیت شناختن و تضمین امنیت اسرائیل از سوى عراق است، 

اقتصادى امریكا، در جنگ علیھ ایران بوده  -یاسىاقدامى در جھت دریافت سالح و حمایت بیشتر س
اى گفت كھ دولت عراق با این اقدام سعى دارد كھ  آریل شارون وزیر جنگ اسرائیل در مصاحبھ. است

وى مطرح كرد آنچھ در حال حاضر مھم . حمایت بیشتر امریكا را در جنگ علیھ ایران بدست آورد
اى با مجلھ تایم اعتراف كرد كھ حملھ  صدام در مصاحبھاست تامین امنیت عراق است و نھ اسرائیل، 

ترى خود را در جنگ  رژیم وى بھ ایران بھ نفع امریكا بود و از امریكا خواستھ است تا بطور جدى
 (281(».درگیر سازد

نخست باز كردن جبھھ سیاسى بھ نفع . ھا دو تاكتیك را بعد از آزادسازى خرمشھر اتخاذ كردند عراقى
 .ھا در خلیج فارس حملھ ھوایى بھ شھرھا و كشتىخود و سپس 

تاكتیك نخست عراق، استفاده ھرچھ بھتر از موقعیت و شرایط بین المللى براى تحمیل صلح بھ ایران 
ھا بھ نحو موثرى با كوتاه آمدن در مواضع سیاسى ضد امپریالیستى و ضد صھیونیستى  عراقى. بود

و نھاد مجمع عمومى بھره بردند و از ھر فرصتى براى  از سازمان ملل و شوراى امنیت) 282(خود،
نفوذ در شوراى امنیت، مجمع عمومى و ارتباط نزدیك با امریكا در چارچوب سازمان ملل استفاده 

  .كردند
قطعنامھ صادر شده از  9، ھیچیك از 598بھ ھمین دلیل بود كھ بھ غیر از قطعنامھ نسبتاً قابل قبول 

اند از قدرت  ھا بدرستى دریافتھ بودند كھ اگر مایل عراقى. و متوازن نبود سوى شوراى امنیت متعادل
بنابراین . تر سازند مند شوند باید مواضع خود را با امریكا ھماھنگ سیاسى و چانھ زنى باالترى بھره

ھا بھ سختى بھ تكاپو  آمد عراقى ھمواره در طول جنگ وقتى كھ سخن از صدور قطعنامھ پیش مى
  !تا مبادا عملى برخالف انتظار آنھا بوقوع بپیوندد افتادند مى

را صادر كرد و سپس بعد  514ھنگامى كھ شوراى امنیت پس از آزادى خرمشھر بالفاصلھ قطعنامھ 
بھ تصویب رساند، این امر حاكى از بروز  1361مھر  12را در  522از كمتر از سھ ماه قطعنامھ 

را دقیقاً یك روز پس از » رمضان«بود؛ زیرا ایران عملیات ھاى ایران  نگرانى شدید شورا از پیروزى
 .آغاز كرد و نیروھاى خود را وارد خاك عراق نمود 514صدور قطعنامھ 



تا حدودى با  1361مھر ماه  9در » مسلم بن عقیل«و عملیات  1361/4/23در » رمضان«عملیات 
عربى متحد صدام حسین و اعضاى  صدور این قطعنامھ كھ با پشتیبانى كشورھاى. موفقیت ھمراه بود

داد و از سوى دیگر این  ھا را نشان مى شوراى امنیت و بھ فاصلھ سھ ماه تصویب شد، عمق نگرانى
  .كرد آمیز شوراى امنیت را بخوبى روشن مى رفتار تناقض

زیرا اگر امریكا و اعراب متحد صدام، در شروع جنگ چنین جدیتى را نسبت بھ طرف متجاوز نشان 
 .آمد دادند، دیگر فرصتى براى ورود ارتش و نیروھاى مردمى ایران بھ خاك عراق پیش نمى مى

توان تا اندازه اى ناشى  وارد كردن نام ایران بھ فھرست كشورھاى تروریست از سوى امریكا را ھم مى
از فشار عراق دانست، و ھم چراغ سبز امریكا براى جلب اعتماد صدام حسین بھ برقرارى روابط 

 -بدین ترتیب بود كھ دو طرف با اعتماد بیشترى بھ استقبال مذاكره سوالرز . یاسى محسوب كردس
 .صدام رفتند تا موانع موجود را ھر چھ سریعتر بردارند

 
 

 حمادى در نیویورك -دیدار شولتز 

. اى مثبت و ھماھنگ بود براى پیشبرد سیاست خود در برابر عراق، نیازمند وزیر خارجھ «ریگان»
یكى از پیامدھاى اصلى پیروزھاى ایران و فشار اعراب بھ امریكا در جھت » جورج شولتز«آوردن 

در نخستین برخورد با وزیر خارجھ » سعدون حمادى»بھر حال ) 283.(برقرارى روابط با عراق بود
 .یكا نقطھ نظرات وى را ارزیابى كردجدید امر

 1361مھر ماه  9در شرایطى بھ دیدار وزیر خارجھ امریكا رفت كھ ایران در » سعدون حمادى»
 .آغاز كرده بود» مندلى«و ارتفاعات مشرف بر » سومار«عملیاتى موفق را در جبھھ غرب 

وابط بین دو كشور عراق و چاپ پاریس نیز ر» الوطن العربى«در مصاحبھ با مجلھ » سعدون حمادى»
ھاى تبریك بھ یكدیگر  امریكا را بھتر از گذشتھ اعالم كرد و گفت كھ این اولین بارى نیست كھ ما پیام

» ھیگ«و » كیسینجر«مالقات نمودم و در پاریس نیز با » ونس«باید بگویم كھ من سابقاً با . فرستیم مى
وى این اظھارات را زمانى بیان ) 284.(قات دارممال» شولتز»ام و اغلب اوقات با  ھایى داشتھ نشست

 .گذشت بیشتر نمى» جرج شولتز«داشت كھ چند ماه از روى كارآمدن 
وى در ھمان . گرفت ھا را مى دائماً در مجمع عمومى سازمان ملل سراغ امریكایى» سعدون حمادى»

 :مصاحبھ چنین گفت
پذیرم و ھنگامى كھ  درنگ مى و دیدار كنم، بىھنگامى كھ یك مسئول امریكایى از من بخواھد كھ با ا»

 (285(».كنم آنھا بخواھند بھ عراق بیایند از آنھا استقبال مى
در مصاحبھ با خبرنگاران امریكایى در بغداد، از  1361صدام حسین نیز در آخرین روزھاى آبان ماه 

چاپ لندن، از » تریبوناینترنشنال ھرالد »وى بھ نوشتھ روزنامھ . امریكا رسماً تقاضاى كمك كرد
وى از امریكا رسماً خواست كھ براى متوقف كردن جنگ، بطور . امریكا درخواست كمك كرد

 (286.(ترى وارد عمل شود جدى
وى ھمچنین تاكید كرد بھ محض اینكھ خودش شرایط را مناسب تشخیص دھد، روابط خود را با امریكا 

 .آشكار خواھد كرد
در ھمین زمینھ  .ھا تا مرز برقرارى روابط رسمى پیش رفتند ھا و امریكایى بنابراین تا آن زمان عراقى

) 288(»طارق عزیز«. دیدارى دوستانھ با یكدیگر داشتند) 287(»رتن باكا«و سناتور » طارق عزیز«
 (289.(موضوع بحث سھ ساعتھ خود را روابط با امریكا عنوان كرد

، یكبار دیگر و پیش از آنكھ »سعدون حمادى» 1361مصادف با دى ماه  1983در اوایل سال میالدى 
 :گوید در این دیدار حمادى چنین مى. كند دیدار مى» جرج شولتز«طارق عزیز جاى وى را بگیرد با 



كنید، ولى بھ اندازه كافى بھ  شما بھ آنھا كمك مى. ھا دوستان شما ھستند، دوستان ما نیز ھستند سعودى»
نفت و ثروت دارند، ولى این را با قدرت مخلوط نكنید، ما قدرتمند یقیناً آنھا . كنید ما كمك نمى

 (290(».ھستیم
 
 
حتى بعد از آنكھ وزارت خارجھ عراق را تحویل طارق عزیز داد، براى یك مالقات » سعدون حمادى»

 (291.(وزیر خارجھ امریكا دیدار كرد» جورج شولتز«خصوصى بھ واشنگتن رفت و با 
اى امریكا بود كھ تحركات سیاسى عراق نیز باال گرفت و  ھمزمان با وحشت عراق و اطالعات ماھواره

بھ رھبرى صدام حسین، بھ فعالیتھاى شدید » طارق عزیز«و » نزار حمدون«، »سعدون حمادى«
اتى ھر چند عملی. چزابھ بھ اجرا درآمد -در محور فّكھ » والفجر مقدماتى»عملیات . سیاسى دست زدند

ھا از عملیات آگاھى داشتند، اما مقاومت در برابر حمالت ایران نیازمند  موفق نبود، زیرا عراقى
 .ھابدون آن قادر بھ مقاومت نبودند ھاى بیشترى بود كھ عراقى كمك

اى، آمادگى عراق را براى پذیرش  ، طارق عزیز طى مصاحبھ»والفجر مقدماتى«پس از پایان عملیات 
بعنوان معاون نخست وزیر عراق ضمن  1361بھمن ماه  28وى در . یى اعالم كردھر مسئول امریكا

ھمیشھ در انتظار چنین فرصتى بودم و » :در پاریس، ابراز خرسندى كرد و گفت» شولتز«دیدار با 
 (292(».ھاى سودمند حاضرم بعدھا نیز براى مالقات
 :طارق عزیز تاكید كرد

و نقطھ نظرات بغداد را با واشنگتن در میان . را بررسى كردبا شولتز تحوالت جنگ ایران و عراق »
 (293(».نھادم

بنابراین از ھر فرصتى براى طرح . ھا نیاز داشتند تا بھ ھماھنگى با مواضع امریكا بپردازند عراقى
ھا عادت كرده بودند بدون داشتن روابط  ضمن اینكھ عراقى. كردند نظرات و تبادل افكار استفاده مى

ھا  آمد كھ ھم عراقى ھ سادگى بھ تبادل نظر در باره جنگ بپردازند و در این رابطھ گاه پیش مىرسمى، ب
پرداختند و مستقیماً از ھمین  ھا در جلسات مباحثھ، ابداً بھ روابط جارى یكدیگر نمى و ھم امریكایى

  .دادند جلسات تقاضاى خرید سالح مى
سین بوسیلھ نمایندگان خویش از اردن و عربستان ھا غیرحضورى بود؛ یعنى صدام ح نوع دیگر تماس
در پى این اقدام، كاخ سفید . خواست كھ بھ امریكا فشار بیآورند و كمك نظامى بكنند و یا مصر مى

 .كرد داد و مواد مورد نیاز عراق را تامین مى اى مستقل تشكیل مى جلسھ
در عین قطع  -رسیم كھ  اى مى حلھبھ بعد، بھ مر 1361در روابط سیاسى عراق و امریكا طى سالھاى 

اى مواقع دو یا سھ بار دیدار  تقریباً ھر ماه یكبار و حتى در پاره -روابط سیاسى رسمى دو كشور 
سیاسى در سطح معاون رئیس جمھورى، وزیر امور خارجھ، معاون وزیر امور خارجھ و نمایندگى 

ه بر آن روابط اقتصادى و نظامى تقریباً شود و عالو سیاسى در سازمان ملل، بین دو كشور برگزار مى
  .یابد بدون ممنوعیت ادامھ مى

 در چنین شرایطى چھ نیازى بھ روابط رسمى سیاسى بود؟ 
مشاور پیشین امنیّت ملى رئیس جمھورى امریكا اعالم كرد كھ » ویلیام كوانت«، 1361در اسفند ماه 

  .تواشنگتن در جنگ ایران و عراق، جانب عراق را گرفتھ اس
 :روزنامھ الوطن چاپ كویت بھ نقل از وى چنین نوشت

طرفى امریكا بھ نفع  گذشتھ، سیاست بى) میالدى(ھاى ایران بر عراق در اواخر سال  در پى پیروزى »
تغییر سیاست ... واشنگتن از انجام حملھ عمده ایران بھ خاك عراق نگران است... عراق تغییر كرد

 450كوپتر توپدار بھ عراق و نیز برنامھ كمك غذایى  شصت ھلىواشنگتن، از فروش اخیر حدود 
 (294(»...میلیون دالرى بھ این كشور كامالً مشھود است

ھاى نظامى امریكا بھ  ھا بین عراق و امریكا ادامھ داشت سیل كمك بنابراین در ھمان زمانى كھ تماس
ھا را بھ منزلھ حسن نیت امریكا  كمكھا صبر و قرار نداشتند و ھمھ  عراقى. عراق نیز روانھ شده بود

 .كردند براى برقرارى روابط سیاسى تلقى مى



 
 

 طارق عزیز در پاریس -دیدار جورج شولتز 

این عملیات در  .را در جنگ آغاز كرد) 1والفجر(، ایران عملیات دیگرى1362فروردین ماه  20در 
این عملیات . كیلومتر مربع بود 150شمال غرب فّكھ در جبھھ جنوب بھ اجرا در آمد و وسعت عملیات 

مجدداً موضوع كمك كشورھاى عربى و غربى را بھ عراق بر سرزبانھا انداخت و عراقیھا نیز مجدداً 
  .بھ تحّرك سیاسى دست زدند

یك  1362كھ در آن زمان بعنوان وزیر خارجھ منصوب شده بود، در اردیبھشت ماه » طارق عزیز»
صدام یك دیدار مھم بشمار  -داشت كھ پس از دیدار سوالرز » ورج شولتزج«دیدار فوق العاده مھم با 

  .این دیدار در حاشیھ كنفرانس ساالنھ سازمان ھمكارى و توسعھ اقتصادى در پاریس انجام شد. رفت مى
عضو شوراى روابط خارجى امریكا عرب در سال » آنتونى كوردزمن« 1362/2/21در تاریخ 

بھ این دیدار در پاریس » طارق عزیز«ارق عزیز داشت كھ از زبان اى با ط مصاحبھ) 1363(295
 :نویسد اشاره دارد و بھ نقل از وى مى

در ھمان زمان كھ با . من با جورج شولتز در پاریس دیدار كردم) 1362اردیبھشت ) 1982در مھ »
) 296(»تولیو»نیز دیدار داشتم، سفیر ما بھ من گفت كھ معاون وزیر خارجھ امریكا » میتران»

  .خواھد با من مذاكره كند مى
 آقاى شولتز آیا در اینجا ھستند؟ : من گفتم

  .«آرى«: وى گفت
شولتز براى . اى بود دقیقھ 45این مالقات یك مالقات . خواھم با او دیدار كنم من گفتم پس من نیز مى

ز گفت تاكید بیشتر شولت. اقتصادى سازمان ملل آمده بود -شركت در اجالس سازمان توسعھ اجتماعى 
  .من روى مشكالت كشور خودم در ارتباط با جنگ ایران و عراق است

دھند و تنھا  ھا مادام كھ سالح و پول داشتھ باشند، جنگ را ادامھ مى من گفتم مطمئن ھستم كھ ایرانى
. تھا شكست خورده اس ھا از توانایى براى ادامھ جنگ است، زیرا ھمھ كوشش راه، بازداشتن ایرانى

چندین بار من نمایندگان . ھاى بھترى با مقامات امریكایى برقرار شد بعد از جلسھ با شولتز تماس
 (297(»...ھایى از شولتز و ریگان آوردند آنھا براى من پیام. امریكایى را مالقات كردم

ظھارات در این ا. گذارد اى درباره روابط دو كشور در آن زمان باقى نمى اظھارات طارق عزیز، شبھھ
گویى كھ . شود نخست روشن است كھ ھیچگونھ موضوعى درباره اختالفات بر سر روابط، مطرح نمى

  .دو طرف مشكلى جز ایران در روابط خارجى با یكدیگر نداشتند
خواھد مانع دستیابى ایران بھ سالح شود و صریحاً بھ تمایل اولیھ  طارق عزیز با صراحت از امریكا مى

. نكتھ بعدى آن بود كھ دیدار محرمانھ صورت گرفت. ھا اشاره دارد نظر با امریكایىعراق بھ تبادل 
در بغداد، این مالقات ھم محرمانھ برگزار شد و » سوالرز«و » موریس دراپر«مثل دیدارھاى 

 .بخشھایى از آن بعدھا فاش گردید
بنان، مقر تفنگداران نیروھاى جھاد اسالمى در ل 1362فروردین ماه  29باید یادآورى كرد كھ در 

» شولتز«امریكایى را در بیروت در یك عملیات شھادت طلبانھ منھدم كرده بودند و یكى از دالیل سفر 
 .ھاى مقابلھ با انقالب اسالمى و بویژه این واقعھ بود بھ اروپا پیرامون بررسى راه

تر شد  مصمم» ریگان»بویژه اى بسیار نگران كرد و  ھا را در سیاست خاورمیانھ این رویداد، امریكایى
ھاى امریكا را بوسیلھ كمك بھ عراق بھ مرحلھ  تا از جنگ بخوبى علیھ ایران استفاده كند و انتقامجویى

 .عمل درآورد
  :چنین گزارش داد» طارق عزیز«و » شولتز«در ھمین زمینھ خبرگزارى فرانسھ از پاریس از دیدار 

ناظران در پاریس گفتند مالقات روزگذشتھ جورج شولتز وطارق عزیز، وزیران امورخارجھ امریكا »
در پى این مالقات كھ در حاشیھ ) 298.(شود باالترین سطح دیدار بین دو كشورقلمداد مى... و عراق



كھ ى سازمان ھمكارى و توسعھ اقتصادى انجام گرفت شولتز متذكر شد طارق عزیز كنفرانس ساالنھ
مورد اعتماد صدام حسین است، بھ وى اجازه داده اعالم كند كھ عراق با خروج نیروھاى سورى و 
سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان موافق است و از این پس در مورد عقب نشینى تمامى نیروھاى 

 اگراین موضع مورد تائید قرار گیرد،) 299.(خارجى از لبنان یك توافق جمعى عرب وجود دارد
 (300(».خرسندى امریكا را بدنبال خواھد داشت

 
 

بھ شولتز، در اتخاذ مواضع با امریكا در خصوص » ابونضال«طارق عزیز عالوه بر دادن قول اخراج 
ھا براى  عراقى. این نیز گامى براى بھبود روابط با امریكا تلقى شد. لبنان نیز توافق حاصل كرده بود

بھ ھركارى زدند و تالش كردند تا حمایت امریكا را در نبرد با جلب ھمكارى و حمایت امریكا دست 
 .ایران ھمواره پشت سرخویش داشتھ باشند

در پاریس و دیدار وى با مسئوالن فرانسوى در این كشور، تحولى » شولتز«با » طارق عزیز«دیدار 
ھواپیماھاى . اساسى در روابط عراق و فرانسھ بوجود آورد و سیر صعودى معاھدات نظامى باالگرفت

ھا نیز از این نوع  بھ عراق تحویل داده شد و برخى بر این گمان بودند كھ امریكایى» سوپر اتاندارد«
سال تحّرك شدید عراق براى جلب حمایت سیاسى  1362در واقع سال . روابط رضایت كامل دارند

. اى برقرار شد یگرایانھھاى میانج حتى با لیبى و سوریھ نیز تماس. غالب كشورھاى غربى و عربى بود
  .تر كند كوشید تا اعضاى غیر دائمى شوراى امنیت را نیز بھ مواضع خود نزدیك عراق مى

آسیایى و  - بنابراین سفر بھ كشورھاى عضو باال گرفت و ناگھان آمار دیدارھا از كشورھاى عربى
المللى را بھ ضرر ایران  نكوشید تا شرایط بی عراق مى. اروپایى و حتى امریكاى التین افزایش یافت

 -اى از مواقع ایران  انگلستان و در پاره -فرانسھ و ایران  -تنش در روابط سیاسى ایران . تغییر دھد
ضمن آنكھ ھمھ . شوروى، و كم تحركى سیاست خارجى ایران راه را براى میدان دارى عراق باز كرد

  .نظر داشتند كشورھاى فوق در خصوص مبارزه با رشد اسالم خواھى اتفاق
و تداوم آن نیز، عراق را در یك موضع ناامیدانھ و ضعف قرار » والفجر یك«عالوه براین، عملیات 

بطورى كھ شایعاتى در كشورھاى عربى بھ گوش رسید كھ امریكا و عربستان طرح جدیدى . داده بود
حتى . رده استبراى بركنارى صدام حسین در دست بررسى دارند و شوروى نیز با آن مخالفت نك

 .نامزد بعدى برادر ناتنى وى پیشنھاد شد

 عملیاتھاى والفجر و روابط امریكا و عراق

رژیم حاكم  (دھگانھ(آگاھى از این موضوع كھ ایران قصد دارد طى سلسلھ عملیاتھاى بزرگ والفجر 
خود را پنھان ایران علناً و عمالً قصد . بر بغداد را سرنگون كند، موجب تدبیرھاى تازه واشنگتن شد

تیرماه  20صدام حسین در . اى با غرب بزند نكرده بود و اینك صدام حاضر بود كھ دست بھ ھر معاملھ
  .این پیام تبریك بمناسبت سالروز استقالل امریكا ارسال شد. ، پیام تبریكى براى ریگان فرستاد1362

 :گوید در این پیام صدام حسین مى
  (301(».كنم كھ مایلم روابط بین دو كشور توسعھ یابد مىفرصت را مغتنم شمرده تاكید »

 :گوید كند و مى صدام در این پیام، ایران را متجاوز معرفى مى
طلبى عراق ھمچنان الیتغیر و  علیرغم تجاوز گسترده رژیم ایران در سھ سال گذشتھ، سیاست صلح»

 (302(».روشن باقى مانده است
نیز بھ این حركت شتاب بیشترى داده » والفجر«لیاتھاى بزرگ آمادگى ایران براى اجراى سلسلھ عم

. معتقد است كھ این عملیاتھا موجب حمایت بیشتر امریكا از عراق شده است) 303(»جیمزبیل«. بود
 :نویسد وى مى

 
 



و حمالت متعاقب آن بھ عراق، سیاستگذاران  1982آمیز ایران در سال  با عملیات نظامى موفقیت»
، اقدام بھ حمایت از عراق 1982امریكا از اواسط . پیروزى ایران بھ ھراس افتادندامریكایى، از 

 (304(».نمود
بعد از پیام صدام حسین بھ ریگان و درخواست برقرارى روابط با امریكا، طارق عزیز نیز با سخنانى 

ر خارجھ وزیر و وزی طارق عزیز معاون نخست. تمایل بیشتر عراق را بھ ھمكارى متقابل تایید كرد
چاپ لندن، از نتایج دیدار اخیرش با جورج شولتز وزیر » التضامن«عراق در مصاحبھ با مجلھ 

  :خارجھ امریكا كھ در پاریس صورت گرفت ابراز خرسندى كرد و گفت
اگر فرصت دیگرى براى مالقات با وزیر خارجھ ... امیدوارم این گونھ دیدارھا ادامھ داشتھ باشد»

من ھمیشھ در انتظار فرصت مناسب براى مالقات با .... این كار را انجام خواھم دادامریكا دست دھد 
شولتز براى طرح نقطھ نظرھاى عراق درباره تحوالت منطقھ از جملھ جنگ ایران و عراق 

 (305(».ھستم
ھاى نبرد جاى پاى مناسبى براى انجام  موفقیت ایران در منطقھ حاج عمران واقع در شمال جبھھ

ھمزمان با این عملیات و كمى . ھاى مشترك احزاب معارض كرد و سپاه پاسداران بوجود آورد فعالیت
را در جبھھ میانى جنگ و » 3والفجر «، ایران عملیات 1362دیرتر از آن، یعنى در ھفتم مرداد ماه 

د و ایران در مھران آزاد ش» قندى كلھ«ارتفاع مھم . تقریباً نزدیكترین نقطھ مرزى بھ بغداد، آغاز كرد
 .ارتفاعات استراتژیك دیگرى را در آن سوى شھر مرزى مھران بدست آورد

باید توّجھ داشت این ) 306.(بر روابط عراق با امریكا بسیار زیاد بود« 3و  2والفجر «تأثیر عملیات 
 .مند بود عملیاتھا در شرایطى بھ اجرا درآمد كھ عراق از حمایت اطالعاتى امریكا، بھره

، دولت ریگان با تالش چندین سازمان و مشاركت وزارت دفاع، وزارت امورخارجھ »مورفى»بھ گفتھ 
 (307.(یكى از عناصر مھم این سیاست ویلیام كیسى بود. و سیا بھ حمایت از عراق برخاست

 :نویسد مى» تیمرمن»
است عراق از جملھ حمایت امریكا در سازمان ملل متحد از درخو. حمایت امریكا از عراق علنى بود»

ترین دولت غربى فروشنده  در مورد برقرارى آتش بس بین ایران و عراق، و تشویق فرانسھ عمده
امریكا بھ مصر چراغ سبز . اسلحھ بھ عراق، بھ اینكھ وام بیشترى در اختیار صدام حسین قرار بدھد

 (308(».نشان داد تا این كشور مقادیر عظیمى اسلحھ بھ عراق بدھد
د امریكایى معتقد است كھ مقامات برجستھ وزارت خارجھ امریكا مانند جورج شولتز، استا» جیمزبیل»

اى كمتر گاسپار واینبرگر وزیر جنگ، از جملھ  وزیر خارجھ و ریچارد مورفى معاون او و تا اندازه
 :نویسد وى مى. كردند افرادى بودند كھ از این موضعگیرى حمایت مى

ى عربستان سعودى بودند و با اطالع محدود از موقعیت ایران، آنھا نگران خطر محسوس ایران برا»
مقامات بلند پایھ امریكایى، بازدید از بغداد را در ... كردند یك سیاست ضد ایرانى فعال را دنبال مى

 (309(».آغاز كردند 1983اواخر سال 
 
 
خود را در از سیاستمداران عربگراى وزارت خارجھ بود و بدین ترتیب كار » ریچارد مورفى»

با آغاز اجالس سالیانھ مجمع عمومى سازمان ملل در شھریور ) 310.(آغاز كرد 1362شھریور ماه 
ھاى علنى و رسمى خود را  ماه، بار دیگر، فرصت مھیا شد تا عراق بھ بھانھ حضور در مجمع، تماس

 .با مقامات امریكایى افزایش دھد
و » الرنس ایگل برگر«ارت خارجھ عراق، با معاون وز» عصمت كتانى« 1362شھریور ماه  16در 

مدیر كل » ایگل برگر«) 311.(معاون و دستیار وزارت خارجھ امریكا دیدار كرد» نیكالس ولیوتس«
نیكالس «. وزارت خارجھ در امور خاورمیانھ و معاون وزیرامور خارجھ در امور سیاسى بود

  .اور نزدیك امریكا بودنیز معاون وزیر مشاور در امور خاورمیانھ و خ» ویلیوتز



در این دیدار درباره كلیات مسائلى كھ قرار است » ایگل برگر«و » كتانى«مقامھاى امریكایى گفتند كھ 
میخائیل یوحنا عزیز وزیر خارجھ عراق و جورج شولتز مذاكره «در پایان ماه جارى، در دیدار میان 

 (312.(شود، گفتگو كردند
آلن «) 313.(امریكایى بود 212و بل  206كوپترھاى بل  لىبخشى از گفتگوھا شامل تحویل ھ

این دیدار از » :معاون سخنگوى وزارت خارجھ امریكا در خصوص این دیدار چنین گفت» رامبرگ
 (314(».است جملھ مالقاتھاى مرسوم و دوستانھ میان مقامھاى دو كشور بوده

عراق تصمیم گرفتھ تا با امریكا سفیر ایاالت متحده امریكا اطالع یافتھ است كھ : وى ھمچنین گفت
 .مبادلھ كند

سفر عصمت كتانى بھ واشنگتن، مقاصد مھمى در برداشت و او دیدارھاى دیگرى نیز در این سفر 
قرار . بنابراین عصمت كتانى مقدمات سفر اصلى طارق عزیز را بھ واشنگتن فراھم كرد. برگزار كرد

ر امورخارجھ، در اجالس سازمان ملل سخنرانى كند و بود كھ طارق عزیز معاون صدام حسین و وزی
عصمت كتانى در دیدار با ایگل ) 315.(ھایى را در زمینھ متوقف كردن جنگ مطرح نماید راه حل

 (316.(ترى را در كمك بھ پایان دادن بھ جنگ بر عھده گیرد برگر تقاضا كرده بود كھ امریكا نقش فعال
ھایى نیز در جمع محافل سیاسى امریكا  ھمى داشت و سخنرانىكتانى در واشنگتن دیدارھاى م عصمت

المللى واشنگتن ازگسترش روابط میان عراق و امریكا  وى در سخنانى در باشگاه بین. برگزار كرد
 :وى گفت. ابراز خرسندى كرد

 (317(».گیرد اش از امریكا، بخاطر گسترش ھر چھ بیشتر این روابط انجام مى دیدار كنونى»
ھاى امریكایى باعث بھبود روابط میان دو كشور در تمامى  افزود كھ مذاكرات وى با مقام »كتانى»

 .ھا خواھد شد زمینھ
و در آن ) 318(بھ صفر رسید 1362شایان ذكر است ذخایر ارزى عظیم صدام حسین، در تابستان 

وضعیت صدام حسین در . شرایط نگرانى عمومى طلبكاران كویتى و سعودى نیز شدت گرفتھ بود
. توانست بھ سرعت بھ عراق كمك كند امریكا تنھا كشورى بود كھ مى. بسیار بدى بھ پول نقد نیاز داشت

گوید كھ امریكا بھ فریادش رسید و بزودى  پژوھشگر و روزنامھ نگار امریكایى مى» تیمرمن. آر. كنت
 (319.(بھترین منبع وام عراق شد

 
 

 :نویسد تیمرمن مى
ھا و  ھاى واشنگتن چراغ سبز را نشان بدھند و دالل خیلى از موارد فقط كافى بود مقاماینجا ھم مانند »

اى بزرگ بھ راه افتاد، تا  ھمین كھ امریكا بھ عراق متمایل شد، مسابقھ. ھا وارد گود شوند كارچاق كن
 (320(».فروشد رسد و كاال مى معلوم شود چھ كسى بھ این مشترى نو رسیده امریكا بھتر و سریعتر مى

حتى گروھھاى مطالعاتى وزارت خارجھ، كنگره و . ھا دائم اوضاع جنگ را زیر نظر داشتند امریكایى
متخصص ) 321(»پریس» .پرداختند سناى امریكا نیز دائم بھ امر تحقیقات در زمینھ جنگ مى

ان چنین امورخاورمیانھ در سرویس تحقیقات كنگره امریكا با اشاره بھ نتایج یك تحقیق در ھمان زم
 :گفت

بھ این نتیجھ رسید كھ اگر عراق ) 322( 1983شوراى امنیت ملى بعد از مطالعات طوالنى در اكتبر »
اما بھ این نكتھ مھم اشاره شده بود كھ . سقوط كند، منافع امریكا در منطقھ بھ شدت آسیب خواھد دید

جلوگیرى كند، چون این كشور اعالم تواند كارى انجام دھد و از شكست عراق  امریكا مستقیماً نمى
بھ اصرار . اما كمك غیرمستقیم امكان داشت و بزودى در این زمینھ اقدام شد. طرفى كرده است بى

 (323(».ھاى خود را بھ عراق افزایش دادند دولت ریگان، كشورھاى عرب خلیج فارس كمك

 تالشھاى طارق عزیز و كتانى در امریكا



طارق  1362در ھشتم مھرماه . ورود طارق عزیز بھ نیویورك فراھم شددر این شرایط زمینھ براى 
مفاد . عزیز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجھ عراق با جورج شولتز در نیویورك مالقات كرد

ھا نوشتند كھ ایجاد ھماھنگى و اتخاذ مواضع مشترك  مذاكرات این دو نفر فاش نشد؛ اما خبرگزارى
  (324.(اى نظامى و اقتصادى، موضوعات اصلى گفتگو بوده استھ درمنطقھ و نیز گسترش كمك

ھاى اقتصادى  نكتھ جالب آنكھ ھمزمان با بحران اقتصادى در بغداد، مذاكرات بنوعى بھ موضوع كمك
 .نیز مربوط بود

 :نویسد بھ مسائل گوناگونى در دیدار عزیز و شولتز اشاره دارد و مى» تیمرمن. آر. كنت»
، طارق عزیز براى دیدار مجدد با جورج شولتز بھ نیویورك و سازمان ملل متحد 1983در ماه اكتبر »

شوراى امنیت را در محكومیت ایران، بھ جرم ادامھ  550عراق در صدد بود تا قطعنامھ . سفر كرد
شولتز كھ از اقدام اخیر عراق در بیرون راندن ابونضال از خاك آن . دادن جنگ بھ تصویب برساند

، جورج شولتز را براى مذاكره با »عزیز«. بود، وعده داد كھ از عراق حمایت كند كشور شادمان
ھا از ایران، بھ ادامھ فاجعھ  طارق عزیز معتقد بود كھ غرب با این حمایت... صدام بھ بغداد دعوت كرد

خمینى [امام ]آیا ایاالت متحده مایل است كھ رژیمى بھ سبك رژیم [ ھمھ اینھا و اینكھ. ]رساند كمك مى
 (325(».در بغداد بر سر كار آید؟ موضوعاتى بود كھ شولتز وعده داد، بھ آنھا رسیدگى كند

 
 

یكى از ھدفھاى عراق در ھمكارى با امریكا، قطع ارسال سالح بھ ایران بود و این موضوع كھ امریكا 
نیز در این اما موضوع بسیار مھم دیگرى . المللى را پیش گیرد در این زمینھ، سیاست فعال بین

ایران اعالم كرده بود كھ . بھ عراق بود» سوپر اتانداردھا«مذاكرات مطرح شد و آن موضوع، فروش 
  .چنانچھ از منابع نفتى محروم شود، تنگھ ھرمز را بھ روى ھمگان خواھد بست

ارش ھا و سكوھاى نفتى ایران سف ھا خرید سوپراتانداردھا را براى مورد ھدف قرار دادن نفتكش عراقى
را بھ سوى ناوگانھاى دریایى ایران » اگزوسھ«توانست موشك پرقدرت  سوپراتاندارد مى. داده بودند
نفت . بھ ثبوت رسیده بود 1982در سال ) 326(ھا بخوبى در جنگ فالكند كارآیى این موشك. پرتاب كند

ر كاھش صدور نفت توانستند د شد و سوپر اتانداردھا مى ھا صادر مى ایران از راه دریایى و نفتكش
 .ایران نقش مھمى داشتھ باشند

 :نویسد در این زمینھ مى» تیمرمن»
اخبارى در  .طارق عزیز در این دیدار موضوع دیگرى را نیز با جورج شولتز در میان گذاشت»

بمب افكن سوپر اتاندارد از فرانسھ  -فروند جنگنده  5خواھد  ھا منتشر شده بود كھ عراق مى روزنامھ
ایران تھدید كرده بود كھ چنانچھ فرانسھ بھ این عمل تن در دھد، تنگھ ھرمز را بھ روى . یردقرض بگ

  .جھانیان خواھد بست
وزارت امورخارجھ بریتانیا از ترس اینكھ با مسدود شدن تنگھ ھرمز، دنیا با كمبود شدید نفت روبرو 

شولتز بھ طارق عزیز قول ... ى كندشود، از فرانسھ مصّراً خواست تا از تحویل سوپر اتاندارد خوددار
كرد كھ اگر امریكا  طارق عزیز ابراز نگرانى مى... داد كھ با فرانسویان در این باره صحبت كند

خواھد حسن نیت خود را بھ عراق نشان دھد، باید خرسندى خود را با تحویل سوپر اتانداردھا بھ  مى
 (327(».فرانسھ اعالم كند

یك ھفتھ پس از دیدار . بود 1362ق عزیز و جورج شولتز در مھر ماه این مھمترین بحث روز طار
طارق عزیز و شولتز، وزارت امور خارجھ امریكا اعالم كرد كھ این كشور ھیچگونھ دلیلى مبنى بر 

كند در دست ندارد و در نتیجھ در نظر  المللى حمایت مى اینكھ دولت عراق از اقدامات تروریستى بین
  (328.(امریكایى را بھ عراق ممنوع كند ندارد برخى صادرات

ھاى اقتصادى میلیاردى امریكا، طى  بنابراین اولین تقاضاى طارق عزیز تحقق یافت و عراق با كمك
كمك اقتصادى امریكا نیازمند مجوز وزارت خارجھ . ماھھاى بعد، از یك بحران اقتصادى نجات یافت

 .الزم را بدست آوردندبود و با این بیانیھ، شركتھاى امریكایى مجوز 



برد و در واشنگتن با مقامات امریكایى  ھمچنان در امریكا بسر مى 1362در مھر ماه » عصمت كتانى»
كتانى در سمینار دانشگاه امریكن و سازمان كنفرانس . و رجال سیاسى و بازرگانان دیدارھایى داشت

بتكار امریكا در خاورمیانھ نیستند و ھاى امریكایى دیگر در تعقیب ا مقام» :اسالمى شركت كرد و گفت
گویند ما اكنون  آنھا مى .ھاى امریكا و نگرانى از اھانت بھ حامیان اسرائیل است علت آن سیاست بازى

باید ھمھ مسائل را مانند جنگ ایران و . توانیم دست بھ عملى بزنیم؛ زیرا انتخابات در پیش است نمى
 (329(».فراموش كرد 1985سپتامبر  20مراسم تحلیف در  عراق و لبنان و خاورمیانھ را تا انجام

خواست بگوید كھ عراق مھمتر است و باید ھر چھ زودتر بھ این  مى» كتانى«بااین اظھارات در واقع 
 :وى افزود). 330(كشور كمك شود

ولى سیاست این كشور در . عراق مخالف سیاست واشنگتن علیھ لیبى و چاد و یا دیگر كشورھا نیست»
 (331(».ترى ابراز شود تر و روشن نگ عراق و ایران باید بطور جدىج
 
 

كتانى در  .ھاى مثبت ارزیابى كردند مقامھاى امریكایى اظھارات كتانى را در واشنگتن موضعگیرى
پروا تصریح داشت كھ ھمھ خواستھاى امریكا یك بھ یك اجرا شده است و در  واقع با این اظھارات بى

  .تعلل و عدم مداخلھ امریكا در جنگ معنا نخواھد داشتچنین صورتى سیاست 
كند و  روى عربى اشاره مى حتى در واشنگتن بھ روابط عراق با كشورھاى میانھ» عصمت كتانى»

گوید كھ روابط عراق با مصر رو بھ بھبود است و این بھبودى را بعنوان نشانھ از بین رفتن  مى
و ) 332(اسرائیل عنوان كرد -دیوید و پیمان مصر  د كمپاعتراضھاى گذشتھ عراق نسبت بھ قرار دا

 .مھابا ھمھ شرایط امریكا را پذیرفت بى
مالقاتھاى زیادى با اعضاى كنگره و » عصمت كتانى«مھمتر از ھمھ آنكھ وزارت خارجھ امریكا براى 

دفتر حفاظت حكومت عراق از . ترتیب داده بود» امریكن انترپرایز«و » بروكینگز«سازمانھاى علمى 
منافع عراق در واشنگتن خواستھ بود كھ دیدار عصمت كتانى از پایتخت امریكا، از دید منابع دیپلماتیك 

  .عصمت كتانى در این دیدارھا پیشنھاداتى بھ مقامھاى امریكایى داده بود. و تبلیغات غرب مخفى بماند
 :پیشنھاد مھم عراق بدین شرح منتشر شد

جنگ عراق و ایران در سازمان ملل متحد و در خالل جلسھ كنونى مجمع مطرح ساختن مسئلھ  -1
 .عمومى

تشدید نظارت و بازرسى دستگاھھاى امنیتى امریكا بر راھھایى كھ از طریق آن وسایل یدكى و  -2
 .شود سالحھا بھ ایران فرستاده مى

  (333.(تشدید فشار سیاسى و اقتصادى بر ایران با ھماھنگى متحدان امریكا -3
، »جورج نیوویل«با » نیكوالس ولیوتس«و » لورنس ایگل برگر«عصمت كتانى عالوه بر مالقات با 
او در . الملل و ھمچنین با برخى از اعضاى كنگره مالقات نمود مشاور وزیر خارجھ در امور بین

 .امریكا بھمراه چند تن از متفكران موسسات تحقیقات سیاسى امریكا جلساتى نیز برگزار كرد

 در عراق» رامسلفد«ماموریت 

، قرارگاه مركزى نیروى دریایى امریكا در لبنان بوسیلھ جھاد اسالمى منفجر شد 1362در اّول آبان ماه 
 (334.(تفنگدار دریایى امریكایى و فرانسوى كشتھ شدند 297وھمزمان با آن 

گرفت و در پى این حوادث، ھاى فرانسھ و امریكا در كویت مورد حملھ قرار  در آذر ماه نیز سفارتخانھ
حوادث فوق دیدگاھھاى امریكا، فرانسھ و غرب را نسبت بھ جنگ  .گروگانگیرى در لبنان آغاز شد

عراق با ایران دچار تحوالت اساسى كرد و از یك سو موجب تندروى در سیاست خارجى این دو كشور 
 .علیھ ایران گردید

 
 



امریكا در بیروت، ریگان را متوجھ عراق كرد و اثر خود انفجار در قرارگاه مركزى نیروى دریایى 
وى پس از . را بعنوان نماینده ویژه خود بھ خاورمیانھ روانھ كرد» رونالد رامسفلد«ریگان، . را گذاشت

سفر بھ مصر و مالقات با مبارك و سفر بھ عربستان و دیدار با فھد، در یك ماموریت ویژه و ناگھانى 
از فرصت بدست آمده و افزایش تشنج در روابط ایران و امریكا و شكست امریكا عراق . وارد بغداد شد

 (335.(در لبنان بھترین استفاده را كرد
فرستاده ویژه ریگان وارد بغداد شد و پس از ورودش بھ بغداد » رونالد رامسفلد« 1362آذر ماه  28در 
بھ گزارش خبرگزارى . ت كردمعاون صدام و وزیر خارجھ وقت مالقا» میخائیل یوحنا عزیز»با 

فرانسھ، بھ احتمال قوى مناسبات میان امریكا و عراق، جنگ عراق با ایران و اوضاع جھان عرب در 
با اشاره » جان ھیوز«درھمان زمان سخنگوى وزارت خارجھ امریكا ) 336.(رأس گفتگوھا بوده است

 :بھ سفر رامسفلد بھ بغداد گفت
 (337(».خود را با عراق تا باالترین سطح ارتقاء دھیم ایم روابط دیپلماتیك ما آماده»
  :نویسد محقق امریكایى در این خصوص مى» آلن فریدمن»
اى از امریكا بھ  معاونان صدام بھ ایگلتون اطالع دادند كھ اگر اكنون فرستاده) 338( 1983در نوامبر »

در . مورد بحث قرار گیرد شود كھ احتمال از سرگیرى روابط، بغداد سفر كند، صدام خوشحال مى
آنھا مایل . واشنگتن این ایده بھ طور منطقى با نظرات كیسى، ریگان، بوش و دیگران مطابقت داشت

ھاى  بودند براى محافظت از منافع امنیتى امریكا در خلیج فارس، رفتار ناخوشایند صدام را در زمینھ
د رامسفلد، فرستاده ویژه ریگان بھ خاورمیانھ رونال 1983دسامبر  17بنابراین در . دیگر نادیده بگیرند

اى از جانب ریگان بود كھ در آن رئیس جمھورى امریكا  وى حامل نامھ دست نوشتھ. وارد بغداد شد
پیشنھاد كرده بود روابط دیپلماتیك با عراق از سر گرفتھ شود و مناسبات نظامى و تجارى با بغداد 

 (339(».توسعھ یابد
بھ » رامسفلد«یسد كھ ھوارد تیچر، عضو شوراى امنیت ملى امریكا نیز ھمراه نو مى» آلن فریدمن»

 :او گفت. بغداد سفر كرده بود
در اینجا دولت . ھمین نامھ بود كھ راه را براى گرایش و حمایت امریكا از عراق ھمواره ساخت»

محترم ھستید، ما  گفت شما براى ما كرد و مى امریكا بود كھ كاله بھ دست، پیش صدام حسین سرخم مى
 (340(».توانیم بھ شما كمك كنیم؟ اجازه دھید بھ شما كمك كنیم چطور مى. گذاریم بھ شما احترام مى

گفت كھ امریكا باید سعى كند جریان تسلیحات را بھ ایران » رامسفلد«گوید صدام بھ  مى» فریدمن»
رصت بدست آمده در خاورمیانھ و بدین ترتیب عراق پیشقدم در این ماموریت بود و از ف. متوقف سازد

 .تر كند ضربھ سنگین بھ امریكا در بیروت، استفاده كرد تا امریكا را بھ عراق نزدیك
  :سخنگوى وزارت امورخارجھ امریكا نیز در این زمینھ گفت» جان ھیوز»
ود ھاى مدیدى است كھ درفكر داشتن روابط بھتر با عراق است و ھرگاه عراق آمادگى خ امریكا مدت»

و این . را براى تبادل سفیر اعالم كند، ایاالت متحده كوچكترین درنگى در انجام این كار نخواھد كرد
 (341(».ایم موضعى است كھ ما قبالًھم از آن صحبت كرده

 
 
 

  :نویسد نیز بھ سفر رامسفلد اشاره دارد و مى. تیمرمن. آر. كنت
اى بھ خط  رامسفلد فرستاده ویژه خود را با نامھرونالد ) 342( 1983پرزیدنت ریگان در دسامبر»

. خودش بھ بغداد فرستاد و بھ پرزیدنت صدام حسین پیشنھاد كرد، مناسبات دو كشور از سر گرفتھ شود
فنى و تجارى دو كشور شد و صدام حسین از این پیشنھاد بھ  -ریگان خواھان گسترش پیوندھاى نظامى 

تواند تحریم تسلیحاتى  سال جنگ با ایران ثابت كرده بود كھ مى عراق بعد از سھ. گرمى استقبال كرد
توانست از موضعى برابر  و حاال عراق مى... شوروى و حمالت امواج انسانى ایران را از سر بگذراند

صدام از اینكھ مثل گدایان رفتار كند، متنفر . و بى آنكھ حیثیتش پامال شود با آمریكا رابطھ برقرار سازد
 (343(».بود



 :یكى از دیپلماتھاى ھیأت ھمراه رامسفلد بھ بغداد بعدھا گفت» تام میلر»
، اما حاال دیگر وقت آن رسیده بود كھ این )تحریم تسلیحاتى ایران(این فكر قبالً ھم مطرح شده بود »

كردیم كھ ما صمیمانھ خواھان پایان یافتن جنگ  باید بھ عراقیھا ثابت مى. فكر بھ مرحلھ عمل در آید
 (344(».ستیمھ

در ھمان . بنابراین یكى از دستاوردھاى سفر رامسفلد، جدیت آمریكا در تحریم تسلیحاتى ایران بود
زمان، بسیارى دیدار رامسفلد را دلیلى بر نقض بى طرفى آمریكا در جنگ تلقى كردند و این سفر را 

انتقادات مقامات  در واكنش بھ این.در چارچوب یك اقدام آشكار مداخلھ در جنگ معرفى كردند
 :آمریكایى گفتند

واشنگتن نسبت بھ عراق در جنگ با ایران كج رفتارى نكرده است و آمریكا در جنگ بین ایران و »
ولى در صورتیكھ روابط واشنگتن با بغداد گرمتر شود و توسعھ . عراق تا كنون بى طرف بوده است

 (345(».جانب عراق را گرفتھ است شود كھ واشنگتن یابد، مطمئناً در ایران چنین تعبیر مى
شوراى  540نكتھ مھم دیگرى كھ باید یادآورى شود این است كھ سفر رامسفلد، بعد از صدور قطعنامھ 

 .انجام شد 1362آبان ماه  9امنیت، در 
را نیز بدلیل دربر نگرفتن شرایط ایران براى پایان دادن بھ جنگ،  540از سوى دیگر ایران قطعنامھ 

حملھ بھ كشتیھاى نفتى . فشارھاى سیاسى براى پایان دادن بھ جنگ عمدتاً متوجھ ایران بودرد كرد و 
باال گرفت و تحویل سوپر اتانداردھا بھ عراق، منطقھ خلیج فارس را با تھدیدات فزاینده  1362در پائیز 

 .روبرو ساخت
كا بھ سوى عراق را تسریع آنچھ مسلم است آنكھ حملھ بھ مقر تفنگداران دریایى در بیروت، حركت آمری

نگار آمریكایى در دھم  روزنامھ) 346(»جك اندرسون«. كرد و یكى از دالیل سفر رامسفلد بھ بغداد بود
در روزنامھ واشنگتن پست بھ این موضوع اشاره دارد و گرایش وزارت امورخارجھ  1362آذر ماه 

قر تفنگدران آمریكایى در بیروت معرفى آمریكا و كاخ سفید را بھ عراق بعنوان تالفى بمب گذارى در م
 :نویسد كند و مى مى
در حال حاضر نیروھاى طرفدار عراق در وزارت خارجھ و پنتاگون، احتماالً برنده این بحثھاى پشت »

تندروتر از ھمھ » كاسپار واینبرگر«وزیر دفاع . اند درھاى بستھ در كاخ سفید ریاست جمھورى ریگان
 (347(».است

 
 

 :وزیر دفاع آمریكا بھ كنگره رفت و گفت» كاسپار واینبرگر«جار بیروت، پس از انف
 (348(».دخالت ایران در انفجار بیروت تأیید كننده این امر است كھ آمریكا باید بھ عراق كمك كند»

امریكا تصمیم بھ فشار اقتصادى . چندى نگذشت كھ دستاوردھاى دیگر سفر رامسفلد بھ بغداد آشكار شد
و در اوایل سال  1362در دى ماه . گرفت و در دى ماه، این سیاست جدید بھ اجرا گذاشتھ شدبر ایران 

تر كردن حلقھ محاصره اقتصادى بھ دور ایران، نام ایران  دولت ریگان براى تنگ) 349(میالدى جدید
 .افزود» رسانند ھاى تروریستى كمك مى بھ اقدام«را بھ فھرست كشورھایى كھ 

 :نویسد ى این اقدام آمریكا پرداختھ مىبھ بررس» تیمرمن»
زیرا با وجود بحران . اى بر جاى نھاد این اقدام ریگان بر تجارت بین دو كشور تأثیر پردامنھ»

ھا و قطعات یدكى را از امریكا  توانست فرآورده ، ایران ھنوز مى81 - 1979گروگانگیرى سالھاى 
تحریم جدید، كھ تأییدى آشكار و مشھود بر سیاست ...خریدارى كند، اما حاال دیگر این عمل ممنوع بود

بود، بھ عراق نشان داد كھ امریكا بھ قول خود پایبند بوده است و درصدد  1980تحریم قبلى از سال 
 (350(».را بھ زانو درآورد» آیت هللا«است 

 :نویسد تیمرمن در ادامھ مى
. بر اتحاد و دوستى امریكا با صدام حسین بودتحریم تجارى ایران، نشانھ پایان ابھام دیپلماتیك حاكم »

كوشید بھ طرق  كرد و مى ، روى صدام حسین حساب مى»آیت هللا خمینى«امریكا براى رھا شدن از 
 (351(».گوناگون، ولى سنجیده و حساب شده، بھ صدام و ھدفھاى او كمك كند



 1362تالشھاى ریگان در زمستان 

آمریكایى بھ سرپرستى دو تن از مقامات وزارت خارجھ و جنگ، بالفاصلھ پس از سفر رامسفلد ھیأتى 
موضوع دیدار، مبارزه با تھدید ایران مبنى بر بستھ . آغاز كردند) 352(یك دیدار ده روزه را از منطقھ

شدن تنگھ ھرمز در صورت استفاده عراق از سوپر اتانداردھا و یا حملھ بھ خارك و تأسیسات نفتى 
اى در سفر  این طرح چھار ماده. ان طرحى را تدوین كرد تا بھ عراق كمك كندعالوه بر آن ریگ. بود

 .ھیأت آمریكایى بھ منطقھ خلیج فارس بھ سران شیوخ منطقھ ارائھ شد
 
 

 :چاپ لندن این طرح را افشا كرد و نوشت» فارین ریپورت«ھفتھ نامھ 
فارس رفت و یك طرح چھار  بھ چند كشور عربى خلیج 1983دسامبر  6یك ھیأت ارشد آمریكایى در »

بر اساس این . اى در رابطھ با نجات صدام و مسائل خاورمیانھ بھ سران این كشورھا تسلیم كرد ماده
ھاى بین المللى از موضع عراق  افزار تحویل عراق خواھد داد و در كنفرانس طرح دولت آمریكا جنگ

توانند با امریكا یك پیمان  لیج فارس مىھمچنین بر پایھ این طرح، شیخ نشینھاى خ. حمایت خواھد كرد
از سوى دیگر  .ھمكارى استراتژیكى، شبیھ موافقتنامھ ھمكارى اسرائیل و امریكا بھ امضاء برسانند

كنند، تا این كشور را  حكام خلیج فارس طبق این طرح، كمكھاى مالى سالیانھ خود را بھ سوریھ قطع مى
ارى خلیج فارس یك نیروى حافظ صلح چند ملیتى بھ بیروت سرانجام شوراى ھمك. زیر فشار قرار دھند

 (353(».گسیل دارد
یابیم كھ دو ماده اول آن عمدتاً بھ تقویت عراق در جنگ اختصاص دارد و  با مشاھده این طرح در مى

مرحلھ سوم، مالقات صدام . امریكا دومین مرحلھ از حمایت را پس از سفر رامسفلد بھ اجرا درآورد
  .با ریچارد مورفى در بغداد بود 1362ق عزیز در بھمن ماه حسین و طار

احداث خط لولھ نفتى  1362بھمن ماه  13یكى از محورھاى مذاكرات میان مورفى و صدام حسین در 
عراق بھ بندر عقبھ در اردن بود كھ عراق از امریكا خواست تا اسرائیل را ملزم كند كھ بھ این خط لولھ 

  .حملھ نكند
 :این زمینھ گزارش دادرویتر در 

صدام حسین با ریچارد مورفى معاون وزیر امور خارجھ آمریكا در خاور نزدیك و جنوب آسیا دیدار »
 (354(».كرد كھ در این دیدار اوضاع جنگ مورد بررسى قرار گرفت

د ، صدام حسین یك تغییر دیپلماتیك در دفتر حفاظت از منافع عراق در واشنگتن ایجا1362در آذر ماه 
را كھ » نزار حمدون«وى در جھت نزدیكى بھ امریكا و پیش از سفر رامسفلد بھ بغداد، ) 355.(كرد

  .دوست صمیمى خود بود و در آمریكا تحصیل كرده بود، بھ این قسمت منصوب كرد
این . نزار حمدون بالفاصلھ پس از احراز منصب جدید، بھ محل اقامت سفیر سابق بغداد نقل مكان كرد

وجب خرسندى آمریكا شد؛ زیرا نزار حمدون از افرادى بود كھ با امریكاییھا روابط بسیار حركت م
اى از آمریكاییھا را، بھ مناسبتھاى مختلف، بھ محل اقامت  نزار حمدون شبكھ. نزدیك و صمیمى داشت

 .خود دعوت كرد
بھمن  27در « 5ر والفج«عملیات . ھاى جنگ كامالً دگرگون شد اوضاع در جبھھ 1362در اسفند ماه 

. مسلط شدند» بدره»ھا بھ جاده  در جبھھ میانى جنگ آغاز شد و ایرانى» چنگولھ«در ارتفاعات  1362
اما مھمترین عملیات . در جنوب دھلران بھ اجرا درآمد 1362اسفند  2نیز در » 6والفجر «عملیات 

  .را بھمراه داشتانجام گرفت كھ شگفتى كارشناسان نظامى جھان  1362اسفند  3ایران در 
ایران در این عملیات  .، براى تصرف ھور الھویزه و جزایر مجنون شروع شد»خیبر«عملیات مھم 

كیلومتر مربع از این منطقھ را در جبھھ  160اى كامالً آبى ھمراه با نیزار و باتالق،  بزرگ در منطقھ
لیاردھا دالر ارزش ارزى این حلقھ چاه نفت بود و می 50این مناطق داراى ) 356.(جنوبى آزاد كرد

 .شد ضمن آنكھ با تصرف این جزایر، راه تصرف بصره نیز ھموارتر مى .ھا بود چاه



عراق در پى ناتوانى خود، در . شكست سنگین عراق، با یك فاجعھ ضد انسانى در جزایر ھمراه بود
  .ده كرداى كھ تا كنون در جنگ استفاده نشده بود، از گاز شیمیایى استفا سطح گسترده

 
 

در پى این رویدادھا، طارق عزیز وزیر امور خارجھ عراق در مصاحبھ با ھفتھ نامھ نیوزویك اعالم 
 :كرد

 «.روابط امریكا و عراق بھ نحو بارزى بھبود یافتھ است»
. پخش گردید 1362صبح روز ھشتم اسفند ماه  8این مصاحبھ در بخش عربى رادیو اسرائیل، ساعت 

  .طارق عزیز مجدداً درخواست كمك كرد. خواھان تسلیحات بیشتر از امریكا شدعراق بالفاصلھ 
 :طارق عزیز در خصوص تعلل امریكا بدلیل مخالفت كنگره گفت

عراق مجبور نیست كھ موافقت كنگره امریكا را در این زمینھ كسب كند؛ زیرا كھ چنین كارى را در »
 (357(».دھد مسكو وپاریس، ھنگام خرید اسلحھ انجام نمى

خلبانان عراقى با ھلى كوپترھاى ساخت شوروى، فرانسھ و آلمان، بمبھاى گازدار، » تیمرمن«بھ گفتھ 
كوپترھاى عراقى، مایع زرد غلیظى را  در حمالت دیگر، ھلى. بر روى نیروھاى ایرانى فرو باریدند

  ...كرد پاشیدند كھ فضا را از بوى سیر آكنده مى بر روى صحنھ جنگ مى
بھ . یان كھ آماده چنین عملیاتى نبودند و لباس مخصوص نداشتند بالفاصلھ دستخوش بیمارى شدندایران

ھاى خارجى بغداد، حمالت شیمیایى عراق، مكرر، گسترده و بھ  ھاى نظامى سفارتخانھ گفتھ وابستھ
 (358(».اى آشكار بود شكل وقیحانھ

معاون وزارت خارجھ امریكا در » ىریچارد مورف«نكتھ مھم آنكھ در ضمن اجراى عملیات خیبر 
سفر . عراق بھ سرمى برد و براى تحكیم روابط دو كشور و حل موانع ھمكارى بھ مذاكره پرداختھ بود

وى رسمى بود و او براى از سرگیرى روابط عازم بغداد شده بود و اینك در عراق شاھد حمالت 
 .شكار كنوانسیون ژنو بودشیمیایى عراق در نبردھا و مھمترین شاھد زنده براى نقض آ

) 359.(دھد مورفى بھ روشنى در گفتار خود، سیاست سكوت و نادیده گرفتن این مسئلھ را توضیح مى
البتھ این موضوع بواسطھ بازتابھایى كھ داشت براى امریكاییھا یك نقطھ ضعف و رفتار منفى در 

ایطى كھ عراق آشكارا قوانین بین خواستند در شر ھا نیز نمى شد و امریكایى سیاست خارجى محسوب مى
المللى را نقض كرده و دست بھ كشتار جمعى و جنایات جنگى زده است، با آن كشور رابطھ سیاسى 

  .رسمى برقرار كنند
چنین كارى در آن شرایط بھ مصلحت سیاسى امریكا نبود؛ زیرا افكار عمومى جھانى طبعاً خواھان 

بھ گفتھ ! شیمیایى بود و نھ برقرارى روابط دوستانھ محكوم كردن عراق در بكارگیرى سالحھاى
دیپلماتھا، ایاالت متحده امریكا آنقدر راغب و مشتاق بازگشایى سفارتخانھ در بغداد بود كھ نقض آشكار 

گناه قابل پیش «گرفت و وزارت خارجھ از آن، بھ عنوان  حقوق بین الملل را از سوى صدام نادیده مى
 (360(».كرد یاد مى «بینى

چاپ لندن نیز بھ ھمین » المجلھ«طھ یاسین رمضان معاون صدام حسین، در مصاحبھ با مجلھ لبنانى 
آورد اشاره دارد و در جواب بھ این  مسألھ كھ امریكا بھ طرفھاى اروپایى، براى كمك بھ عراق فشار مى

ریكا را چگونھ تر شده است، موضع فعلى ام شود موضع امریكا نسبت بھ عراق مثبت پرسش كھ گفتھ مى
  :گفت! كنید ارزیابى مى

بینیم كھ ارتباط میان دو طرف  میان ما و امریكا رابطھ دیپلماتیك وجود ندارد ولى ما مانعى نمى»
امریكا در برابر تحویل ھواپیماھاى فرانسوى بھ عراق سكوت كرد و از فشار آوردن بھ . برقرار باشد

نیت در مورد جنگ میان عراق و ایران پشتیبانى كرد و فرانسھ دست برداشت و از قطعنامھ شوراى ام
دیدار نماینده . دھد توانیم بگوییم كھ امریكا نظر مساعدى نسبت بھ رفتار عراق نشان مى اكنون مى

ھیچگونھ دشمنى نسبت بھ امریكا . امریكا از عراق توانست برداشت امریكا را بھ نفع عراق تغییر دھد
سبت بھ امریكا بھ مواضع امریكا در برابر مسائل معینى بستگى دارد و ما وجود ندارد، بلكھ موضع ما ن

ما ھیچگونھ حساسیتى نسبت بھ امریكا نداریم، . كنیم از ھر گونھ تغییرى در موضع امریكا استقبال مى



ما خوشحال خواھیم شد كھ درك امریكا نسبت بھ طبیعت عراق و نقش این كشور در منطقھ افزایش 
 (361(».یابد

 
 

این مصاحبھ ھمزمان با عملیات خیبر انجام . وجود دارد» طھ یاسین رمضان«نكات مھمى در مصاحبھ 
كھ امریكاییھا توانایى فشار آوردن بر طرفھاى متحد عراق را در . كند طھ یاسین رمضان اشاره مى. شد

از حمالت شیمیایى توانست فشار بھ عراق وارد كندكھ دست  بنابراین اینكھ امریكا نمى. اند غرب داشتھ
البتھ در صورت چنین كارى، طبیعى بود كھ روابط عراق با امریكا روبھ . بردارد، توجیھى بیش نبود

  .كرد رفت، امرى كھ ابداً امریكا از آن استقبال نمى تیرگى مى
شرایط نزدیكى میان عراق و امریكا با موضع مثبت امریكا مھیا  1362نكتھ بعدى آنكھ در اسفند ماه 
یاسین رمضان بھ استراتژى مھمى كھ از آن پس تقریباً در دستور كار  شده بود و نكتھ آخر اینكھ طھ

گوید كھ موضع عراق نسبت بھ امریكا، بھ موضع امریكا نسبت  وى مى. كند عراق قرار داشت اشاره مى
ایران جزو  براى عراق موضع امریكا در قبال ایران بسیار مھم بود و. بھ مسائل معین بستگى دارد

 .قرار داشت» مسائل معین«
طارق عزیز پس از پیروزیھاى درخشان ایران در عملیات خیبر، در گفتگویى با ھفتھ نامھ نیوزویك 

 :امریكا گفت
روابط امریكا و «: وى افزود) 362(».عراق مایل است از امریكا سالح ساخت این كشور را بخرد»

ھ دلیل اینكھ امریكا درك كرده است كھ اوضاع جارى بسیار رود؛ آنھم ب عراق اكنون روبھ بھبودى مى
 (363(» .وخیم است

این اظھارات زمانى انجام شد كھ امریكا از پیروزیھاى ایران در جزایر مجنون ابراز نگرانى شدید 
ھا منتظر بودند كھ سرو صداى بمباران شیمیایى عراق در محافل عمومى بخوابد و  امریكایى. كرده بود
  .بنابراین منتظر مساعد شدن شرایط بودند. وبھ توسعھ روابط را ادامھ دھندحركت ر

عراقیھا بطور علنى خواھان كمك امریكا بودند؛ گویى كھ ھیچ نقشى در جنایات جنگى و شیمیایى 
 .فرستادند نداشتند و مرتباً پیامھاى سیاسى غیر مستقیم، تحت عناوین مصاحبھ و سخنرانى بھ امریكا مى

ین بعد از عملیات خیبر، بھ سراغ مصالحھ با كردھاى معارض رفت تا بلكھ فشار ایران را صدام حس
 .كردھا در جبھھ شمال فعال شده بودند. ھاى جنوب كمتر كند، اما با شكست مواجھ شد در جبھھ

بالفاصلھ پس از عملیات خیبر، عراق براى كاستن از فشار سیاسى جنگ، گردھمایى وزراى جامعھ 
عصمت كتانى نیز در امریكا بعنوان معاون . ر بغداد تشكیل داد و تحرك عربى را آغاز كردعرب را د

مھمتر از حمالت مداوم . وزارت خارجھ، تالش وسیعى را براى جلب مشاركت امریكا شروع نمود
عصمت كتانى اظھارات مثبتى درباره . شیمیایى عراق براى امریكا، موضوع شناسایى اسرائیل بود

 .در امریكا كرد تا نظر محافل امریكایى و دوستان قدیمى خود را جلب كنداسرائیل 
 :صدام حسین شخصاً گفت. سرانجام در رفتار عراق نسبت بھ اسرائیل، تغییرات محسوسى ایجاد شد

شناسد و افزود كھ ھیچ رھبر  علیھ اسرائیل نمى» در خط مقدم«وى دیگر عراق را جزو كشورھاى »
  (364(».باشد ابودى اسرائیل نمىمسئول عرب، خواھان ن

تواند حمایت  در این حال او اظھار امیدوارى كرد كھ از سرگیرى روابط عراق باایاالت متحده، مى
 (365.(عراق از روند صلح با اسرائیل را ترفیع و ترقى دھد

 
 

 سفر دوم رامسفلد بھ بغداد

عملیاتھاى ایران تقریباً متوقف شد و تحركات سیاسى ایران و عراق، براى پیشبرد  1363در بھار 
شرایط خود براى برقرارى صلح افزایش یافت؛ بویژه آنكھ بعد از عملیات خیبر، جمھورى اسالمى 



مالت ایران شكایت خود را بھ دبیر كل سازمان ملل ارسال داشت و دبیر كل، ھیأتى را براى بررسى ح
  .شیمیایى عراق بھ ایران اعزام كرد

، با وجود آنكھ عراق تمایل شدیدى براى كمك از امریكا ابراز داشت؛ اما 1362اسفند ماه  14در 
  .امریكاییھا كوشیدند كھ در خصوص بمباران شیمیایى عراقیھا موضعى احتیاطآمیز اختیار كنند

اما این  (366.(بھ استفاده از سالحھاى شیمیایى كرد، امریكا عراق را متھم 1984مارس  5بنابراین در 
موضع ظاھرى اعالم شده امریكا بود؛ زیرا وزارت خارجھ بطور معمول و وزارت بازرگانى و 

 .دادند و عراق منعى از این جھت نداشت وزرات دفاع بطور عادى روابط خود را ادامھ مى
در این اوضاع و احوال امریكاییھا ) 367.(بودبحرانى  1363بھر حال شرایط و وضعیت در بھار سال 

 :خبرگزارى فرانسھ در این باره چنین گزارش داد. مجدداً رامسفلد را بھ بغداد روانھ كردند
عراق اعالم كرد كھ طارق عزیز وزیر امور خارجھ عراق، شب گذشتھ با رونالد رامسفلد فرستاده »

 (368(».ریگان بھ خاورمیانھ، دیدار و گفتگو كرد
، رامسفلد پس از یك دیدار چند ساعتھ از 1363فروردین ماه  7بنا بھ گزارش این خبرگزارى در 

رامسفلد پس از این دیدار گفت كھ در مذاكراتش با طارق عزیز، تشدید . عراق، بغداد را ترك گفت
را  حمالت ایران علیھ عراق و روابط میان واشنگتن و بغداد، ھمچنین آخرین تحوالت در جھان عرب

 (369.(مطرح كرد
اى خود از  رامسفلد در سفر خاورمیانھ. خبرگزارى رسمى عراق خبرى درباره این سفر منتشر نكرد

ناظران سیاسى در ھمان . اسرائیل، مصر، سودان، یمن شمالى، بحرین، قطر و كویت دیدن كرده بود
. خیبر عنوان كردند زمان، ورود رامسفلد را مرتبط با شكستھاى سنگین نظامى عراق در عملیات

در این زمان اعراب منطقھ ) 370.(برخى این احتمال را دادند كھ ریگان پیامى بھ صدام داده است
خواھان نقش بیشترى از امریكا در منطقھ خلیج فارس بودند و شدیداً مداخلھ امریكا در بحران خلیج 

 .فارس را، بویژه با شروع جنگ نفتكشھا خواستار شدند
رامسفلد بھ بغداد، ریگان طرح جدیدى را براى تقویت ارتش صدام حسین و حمایت از بعد از سفر 

ریگان براى ھماھنگى در زمینھ این طرح، ھیأتى را بھ رھبرى ریچارد . عراق تھیھ و تنظیم كرد
. ھا و عراق دیدار كند نشین مورفى معاون وزارت خارجھ امریكا بھ منطقھ فرستاد تا از عربستان و شیخ

روزنامھ امریكایى وال استریت . ریگان حمایت بیشتر كشورھاى عرب و غرب از عراق بودطرح 
 .ژورنال با افشاء این طرح، ھدفھاى جدید ریگان را برشمرد

طھ یاسین رمضان در خرداد ماه تأكید كرد كھ عراق اخیراً از طریق كانالھاى ارتباطى رسمى با 
و موضع عراق را بخوبى درك كرده است، بطورى كھ در  امریكاییھا، دریافتھ است كھ امریكا سیاست

رابطھ با مسئلھ سالحھاى شیمیایى موضعگیرى امریكا نسبت بھ عراق برخالف موضعگیرى بعضى 
 (371.(كشورھا بسیار خوب بود

 
 

اظھارات طھ یاسین رمضان، معاون صدام حسین، در گفتگو با مجلھ الوطن العربى باردیگر تأییدى بر 
و محكوم ) 1984مارس  5در )است كھ موضع امریكا در قبال استفاده از سالحھاى شیمیایى این مدعا 

  .كردن عراق، یك موضع تبلیغاتى و صورى بود و روابط پنھانى ھمچنان ادامھ داشتھ است
وى علناً در یك مصاحبھ . خود را ھم بھ شوروى و ھم بھ امریكا نزدیك كرد 1363صدام در بھار 
برنگاران امریكایى گفت كھ بھ سایر دوستانش در منطقھ توصیھ كرده است تا خود را مطبوعاتى با خ

وى گفتھ بود این جنگ ھنگامى بھ پایان خواھد رسید كھ ابرقدرتھا . بیشتر بھ ابر قدرتھا نزدیك كنند
 (372(».بخواھند بھ مناقشھ پایان بخشند

كریستین «. بھ ھر دو ابرقدرت نزدیك شدصدام حسین اعتقاد داشت كھ باید براى منزوى كردن ایران 
 :چنین گفت 1363در خردادماه ) 373(»ھلمز

این دو در حال حاضر، ھیچ . آمیزى بھ عراق دارند اكنون ھم ایاالت متحده و ھم شوروى نگاه عنایت»
 (374(».امیدى بھ تثبیت روابط با ایران در آینده نزدیك ندارند



سالگرد كودتاى حزب بعث در عراق، دو عضو كمیتھ روابط ھاى  در ھمین زمان و در آستانھ جشن
آسوشیتدپرس در این باره ) 375.(خارجى سناى امریكا محرمانھ و بدون اعالم قبلى وارد عراق شدند

 :چنین گزارش داد
. دو عضو كمیتھ روابط خارجى سناى امریكا با نعیم حداد، رئیس مجلس عراق در بغداد دیدار كردند»
دو عضو كمیتھ، عصر روز چھارشنبھ وارد عراق شدند و با نعیم » پیتر كالبریس«و  »كاسمیر یوست«

این خبر یك روز پس از ورود آنان در . حداد و طھ یاسین رمضان، معاون نخست وزیر دیدار كردند
 (376(».شد عراق پخش

ق وارد بغداد اعتقاد عمومى بر آن بود كھ این دو نفر، براى بررسى طرحھاى ریگان براى كمك بھ عرا
ھمچنین . این دو امریكایى طى سھ روز در بغداد، درباره روابط دو كشور بحث و گفتگو كردند. شدند

در این دیدار دو عضو كمیتھ روابط خارجى سناى امریكا، صدام حسین را از تعھد اسرائیل نسبت بھ 
عضو امریكایى گزارش ھمچنین دو . عدم حملھ بھ خط لولھ نفتى عراق، در بندر عقبھ آگاه كردند

 )377.(تحقیقى از اوضاع عراق و منطقھ براى تدوین سیاستھاى آتى تھیھ كردند
اوضاع عراق بسیار وخیم گزارش شده بود و بانك صادرات و واردات امریكا براى كمك بھ اقتصاد 

نیت خود را  حسنعقبھ را بھ مبلغ یك میلیارد دالر تقبل كرده بود تا  -عراق، ھزینھ خط لولھ نفتى بغداد 
  !یكبار دیگر نشان دھد

جورج بوش معاون ریگان، كھ با . امریكا حتى اسرائیل را نیز متقاعد كرد كھ بھ این خط لولھ حملھ نكند
عصمت كتانى روابط دیرینھ داشت، از بانك امریكایى خواست تا ھزینھ این طرح را قبول كند و با یك 

 )378.(تلفن و چند بار پیگیرى مشكل حل شد
طارق عزیز . ھمھ چیز حاكى از اراده عراق و امریكا براى برقرارى روابط بود 1363در تابستان 

اى، آخرین شرط عراق را براى برقرارى رابطھ سیاسى با امریكا  وزیر خارجھ عراق طى مصاحبھ
 :وى گفت. عنوان كرد

وابط سیاسى خود را در صورت آمادگى واشنگتن براى فروش اسلحھ بھ عراق، عراق مصمم است ر»
عراق از سال پیش روابط خود را با امریكا بھبود بخشیده .... با واشنگتن بصورت رسمى در آورد

است؛ اما اگر امریكا بھ بغداد اسلحھ بفروشد، روابط رسمى عراق با واشنگتن از سوى عراق بطور 
 )379(»....مثبت مورد بررسى قرار خواھد گرفت

 
وب با مسكو و واشنگتن را نشانھ استقالل و قوت عراق تلقى كرده و برپایھ ھا داشتن روابط خ عراقى

 .این اصول معتقد بودند كھ روابط با شوروى تحكیم یافتھ و باید روابط سیاسى با امریكا نیز تحكیم یابد
استفن «در پى تقاضاى طارق عزیز از امریكا، براى برقرارى روابط بھ شرط فروش اسلحھ، 

وى عضو كمیتھ روابط خارجى مجلس نمایندگان امریكا . دومین بار بھ بغداد سفر كردبراى » سوالرز
 (380.(بود و از كویت وارد بغداد شد

داشت، بطور مستمر  اى ھم وجود نمى اى مقامات امریكایى بھ بغداد حتى اگر رابطھ سفرھاى زنجیره
ھاى نظامى بھ عراق  درباره كمك سوالرز در سفر خود با طھ یاسین رمضان دیدار كرد و. ادامھ داشت

 .امریكا دیگر ھیچ شرطى براى برقرارى روابط نداشت. بھ گفتگو نشست
، اجالس مجمع عمومى سازمان ملل فرصت مناسبى بدست داد تا دو طرف روابط 1363با آغاز پائیز 

را » میمك«ایران عملیات . خود را ارزیابى كنند و حركت بسوى برقرارى روابط را بھ ظھور رسانند
این . دست یافت» میمك«ھاى مھمى در ارتفاعات مرزى  در جبھھ شمالى آغاز كرد و بھ پیروزى

 (381.(بھ پایان رسید 1363/7/30عملیات در 
وى . اعالم كرد» ھنرى كیسینجر»ھدف نزدیكى امریكا بھ عراق را ھمان سیاست ) 382(جورج بوش

 :گفتالمللى اسلحھ  در گفتگوى خود با یك دالل بین
... امریكا در جستجوى یافتن راھى براى تقویت توانایى و اراده عراق در تحمل حمالت ایران است»

بھ اعتقاد ما پیروزى ھر یك از این دو . نباید اجازه داد ھیچیك از دو كشور بھ خلیج فارس مسلط شوند
 (383(».اى روى منطقھ داشتھ باشد ثبات كننده تواند بھ طور جدى، تأثیر بى كشور مى



كھ پیروزى مجدد ریگان در انتخابات ریاست جمھورى امریكا تأیید شد، عراق  1363آبان ماه  19در 
عراق و امریكا در تابستان بسوى . و امریكا گام نھایى را براى برقرارى روابط سیاسى برداشتند

ید در امریكا در برقرارى روابط دیپلماتیك حركت كردند، اما ترجیح دادند تا تعیین رئیس جمھور جد
  .این كار تعجیل نكنند

بعد از پیروزى ریگان، در آبان ماه ریچارد مورفى معاون وزیر خارجھ امریكا مقدمات برقرارى 
اعالم كرد كھ میخائیل  1363آبان ماه  26سرانجام كاخ سفید در ) 384.(روابط علنى را فراھم كرد

با ریگان ) آذر 5(ماه نوامبر  26عراق در یوحنا عزیز معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجھ 
رئیس جمھور امریكا دیدار خواھد كرد و براساس ھمین گزارش ھمزمان، روابط سیاسى امریكا و 

  (385.(عراق بصورت رسمى آغاز خواھد شد
مورفى اوایل آبان ماه در بغداد بھ دیدار طارق عزیز . آماده شد 1363آذر ماه  5مقدمات كار براى 

حتى طارق عزیز . ریان و برنامھ روز آغاز روابط رسمى را میان او و ریگان ھماھنگ كردرفت و ج
در مھرماه نیز با جورج شولتز وزیر خارجھ امریكا در اجالس مجمع عمومى سازمان ملل در 

  .نیویورك مذاكراتى داشت و شرایط از قبل فراھم شده بود
سازى روابط عراق و امریكا تاكید كرد كھ  ضمن تایید عادى» الرى اسپیكز«سخنگوى كاخ سفید 

تصمیم بھ برقرارى مناسبات میان دو كشور از نظر دولت امریكا، با توّجھ بھ موقعیت آن كشور و 
عراق براى برقرارى روابط ) 386.(دولت، یك كار مثبت و بھبود روابط با یك كشور مھم عربى است

م خود را بھ اطالع شش كشور عربى خلیج فارس با امریكا، مسكو را نیز در جریان گذاشت و تصمی
 .نیز رساند

 
 

 (64-1363)از برقرارى روابط سیاسى تا عملیات فاو  :فصل چھارم

 آغاز روابط سیاسى امریكا و عراق

براى از  1363آذرماه  4سرانجام پس از ماھھا انتظار، طارق عزیز وزیر امور خارجھ عراق، در 
طارق عزیز در پایگاه ) 387.(در واشنگتن شد» اندروز«پایگاه نظامى سرگیرى روابط با امریكا وارد 

گروھى از مقامھاى وزارت خارجھ امریكا و  .قرارگرفت» ریچارد مورفى«نظامى مورد استقبال 
 .عصمت كتانى قائم مقام وزارت خارجھ عراق نیز در جمع استقبال كنندگان بودند

 35ریگان با وى دیدار كرد وپس از یك مالقات، بنابھ دعوت 1363آذرماه  5طارق عزیز روز 
طارق عزیز . سال قطع رابطھ اعالم شد 17اى روابط رسمى و آشكار عراق و امریكا پس از  دقیقھ

طارق عزیز ابتدا در روز . كرد ازواشنگتن دیدار مى) 388( 1967عالیترین مقام عراق بود كھ از سال
ت و پس از مالقات با ریگان، ناھار را با جورج شولتز آذر با جورج شولتز وزیر خارجھ دیدار داش 5

  (389.(صرف كرد
افرادى كھ بیشترین . نیز حضور داشتند) 390(»مایكل آرماكاست«و » ریچاد مورفى«در این دیدار 

  .سھم را در نزدیكى روابط دو كشور ایفاكردند
  :مورفى در مورد این دیدار گفت

ھا در این روند دگرگونى  اما ھمھ عراقى. غییر و دگرگونى استما متقاعد شدیم كھ عراق در حال ت»
 (391(».شركت نداشتند

 در این دیدار خبرنگارى از طارق عزیز پرسید، از ایجاد روابط جدید با واشنگتن چھ انتظارى دارید؟ 
  :او در پاسخ گفت

امریكا از ادامھ جنگ آنچھ مورد نظر ما است، آن است كھ . عراق از امریكا انتظارات زیادى ندارد»
 (392(».حمایت نكند



با اظھارت طارق عزیز، این گمان قوت گرفت كھ عامل اساسى نزدیكى دو كشور امریكا و عراق 
ھاى خود را در مذاكرات پى در پى، طى  طارق عزیز ظاھراً ھمھ خواستھ. موضوع جنگ بوده است

توان گفت كھ انتظارى از امریكا  تى مىسالھاى گذشتھ با امریكا مطرح كرده و حل كرده بود و بدرس
  .نداشت

بود و بقول معروف، ھمھ تقاضاھا پشت پرده، حل و فصل شده بود واینك زمان  انتظارات برآورده شده
بھ . نخستین تقاضاى طارق عزیز حمایت نكردن از ایران در جنگ بود. نمایش آن فرارسیده بود

شكستھاى سنگین، بدون برقرارى رابطھ با امریكا عبارت بھتر، عراق در موضع ضعف و زبونى و 
ھا با وجود نزدیكى بھ عراق، ھمچنان امیدوار  دانست كھ امریكایى قادر بھ ادامھ جنگ نبود و خوب مى
 .نگریستند بھ آینده تحوالت داخلى، بھ ایران مى

باید توجھ داشت كھ تاپیش از این . بدین ترتیب دوره علنى روابط سیاسى عراق و امریكا آغاز گردید
آذرماه  5كردند، اما پس از  روابط سیاسى برقرار بود، اما ھر دو طرف ظاھراً این امر را انكار مى

و امریكا نیز روابط سیاسى پنھانى عراق . كردند ھر دو طرف، دیگر چنین امرى را انكار نمى 1363
از زمان روى كارآمدن صدام حسین تا روز شروع جنگ، روابط پنھانى . خود مراحل خاصى داشت

 .ھاى محرمانھ و دیدارھاى فوق محرمانھ بود منحصر بھ رد و بدل كردن اطالعات و یا پیام
 
 

العات و با شروع جنگ، مرحلھ دوم روابط سیاسى پنھانى آغاز شد و در این زمان رد وبدل كردن اط
پیامھا بھ تماسھاى بیشتر و اطالع از مواضع یكدیگر ادامھ یافت و طرفین بھ اھداف مشخص دست 

تا پیش از روابط سیاسى آشكار، مرحلھ تماسھاى مستمر و تقاضاھا و  1361از سال . یافتند
وابط دوره جدید ر 1363آذرماه  5درخواستھاى متقابل و حل و فصل اختالفات سیاسى آغاز شد و از 

ادامھ یافت، حجم  1365در بھمن ماه » ایران گیت«ویژگى این دوره كھ تا واقعھ . سیاسى آشكار شد
 .وسیع كمكھاى نظامى، اقتصادى و اطالعاتى امریكا بھ عراق است

ھا و اوضاع بد اقتصادى  ھاى مؤثر ایران در جبھھ اما برخى معتقدند كھ امریكا و عراق بھ دلیل پیروزى
برخى دیگر معتقدند كھ امریكا براى جلوگیرى از . بغداد، روابط خود را برقرار كردندو سیاسى در 

خواست از  توسعھ و نفوذ شوروى در عراق خواھان بوجود آوردن یك جاى پا در عراق بود و مى
  .فرصت جنگ بین دو كشور ایران و عراق استفاده كند
ى از ایران و ضربات سنگینى كھ در لبنان طى برخى دیگر بر این باورند كھ امریكا براى انتقامجوی

گروھى دیگر . از جھاد اسالمى خورد، گرایش بھ سوى عراق را تشدید كرد 1364تا  1363سالھاى 
  .معتقدند كھ امریكا بھ دلیل آنكھ تنھا توازن را در جنگ برقرار كند، روابط را با عراق از سر گرفت

كا، عراق را اھرم فشار علیھ ایران قرار داد تا از یك سو دو كند كھ امری دیدگاه دیگرى نیز تاكید مى
سوق » كمپ دیوید«روى و بھ جبھھ كشورھاى موافق  ھدف را تحقق بخشد؛ نخست عراق را بھ میانھ

دھد و از یك طرف، ایران را متقاعد سازد كھ معاملھ با امریكا بھ مراتب بھتر از در افتادن با این 
  .كشور است
رادى از كارشناسان سیاسى عرب كھ برقرارى روابط سیاسى امریكا و عراق را ناشى از اما ھستند اف

دانند زیرا وحشت كشورھاى عربى و فشار روز  رو عرب بھ امریكا مى فشار حكام كشورھاى میانھ
ھا در امریكا، واشنگتن را بسمت  افزون جناح حامى اعراب در كاخ سفید بھمراه جناح صھیونیست

 .د تا جلوى انقالب اسالمى و پیامدھاى آن را در منطقھ بگیردعراق پیش بر
  .بررسى دیدگاھھاى مختلف پیرامون برقرارى روابط دو كشور در آن مقطع حائز اھمیت است

بھ ھدف امریكا در خصوص برقرارى روابط سیاسى » فاینشنال تایمز«روزنامھ انگلیسى زبان 
 :نویسد كرده و مى اشاره

است كھ عراق را از چنگال مسكو درآورده و او را تدریجاً بسوى كشورھاى ھدف امریكا این »
در ھمین حال واشنگتن امیدوار است كھ آشتى رسمى عراق و امریكا در این . محافظھ كار عرب بكشاند

 (393(».ھفتھ فشار سیاسى بھ ایران وارد سازد



صر، و شناسایى پیمان ، از برقرارى روابط سیاسى میان اردن و م1363صدام حسین در سال 
صدام حسین بسیار كوشید تا خود را بھ جناح محافظھ كار عرب و . دیوید بوسیلھ اردن استقبال كرد كمپ

 .طرفدار صلح با اسرائیل نزدیك كند
 :روزنامھ فاینشنال تایمز چاپ انگلستان چنین نوشت

عراق در این چھار سال نسبت بھ  از دیدگاه واشنگتن،. است روابط امریكا و عراق تدریجاً بھبود یافتھ»
 (394(».است اسرائیل و بطور كلى مسئلھ خاورمیانھ محافظھ كار شده

 
 

 :در زمان سفر طارق عزیز بھ واشنگتن وى اظھار داشت
ھا با  آمیز میان اردن و فلسطینى كنم كھ ما مخالفتى با برقرارى روابط صلح من رسماً اعالم مى»

 (395(».اسرائیل نداریم
رو و تغییر مواضع اشاره  امھ فرانسوى فیگارو نیز بھ موضوع گرایش عراق بھ كشورھاى میانھروزن

 :نویسد داشت و آن را عامل مھمى در برقرارى روابط برشمرده و مى
، بغداد باشد و با توافق ریاض و )396(رسد ھدف اصلى امریكا ایجاد محور قاھره، عمان بنظر مى»

پیشنھاد اخیر . ، از سرگیرى روند كمپ دیوید را بدنبال خواھد داشتكشورھاى خلیج فارس، این ھدف
عراق بھ اتحادیھ عرب مبنى بر قبول مصر در جامعھ عرب مسلماً مورد توجھ واشنگتن بوده و در 

 (397(».تصمیم واشنگتن مبنى بر عادى سازى روابط با بغداد نقش داشتھ است
انقالب اسالمى و جنگ با ایران عامل مھم چرخش  بسیارى از كارشناسان اعتقاد دارند كھ موضوع

  .امریكا بھ عراق و عراق بھ امریكا بوده است
مشاور امنیت » برنت اسكوكرافت«و  1980 - 1977برژینسكى مشاور امنیت ملى امریكا طى سالھاى 

  :نویسند مى «فارین افیرز«اى در مجلھ  ، در مقالھ)93-1989(ملى امریكا از سال 
، ایاالت متحده سعى كرد توازنى واقعى و عملى بین قدرت ایران و عراق بوجود 1980طى دھھ »

در منطقھ تبدیل شوند و احتماالً منافع امریكا را ) 398(آورد تا ھیچ یك از طرفین نتوانند بھ یك ھژمونى
اق ادامھ داشت، بھ عر 1988تا  1980ایاالت متحده در جنگ ایران و عراق كھ از سال  .تھدید كنند

 (399(».كمكھایى كرد و سعى كرد با گسترش اسالم انقالبى مقابلھ كند
» ترین جنگ طوالنى«اى امریكا و نویسنده كتاب  عضو انجمن مطالعات خاورمیانھ» دیلیپ ھیرو»

 :نویسد مى
تنھا دشمنى با انقالب اسالمى . امریكا ھیچ رابطھ ویژه و نزدیك سیاسى یا اقتصادى با عراق نداشت»

 (400(».بود كھ امریكا را بھ عراق عالقمند كرد ایران
 :اى كھ پس از جنگ منتشر كرد نوشت ھفتھ نامھ تایم نیز در مقالھ

شد، بلكھ سھ رئیس جمھور امریكا یعنى كارتر،  صدام از دیدگاه واشنگتن نھ تنھا دشمن محسوب نمى»
صدام غولى . كردند حساب مىریگان و بوش براى كنترل رادیكالیزم اسالمى از نوع ایران، روى او 

 (401(».بود كھ امریكا آنرا بھ دست خود ساخت تا مانع رشد انقالب اسالمى ایران گردد
 :كھ زمان جنگ كارشناس امور خاورمیانھ در شوراى امنیت ملى بود گفت» گرى سیك»
ھ خاطر ندارم القلب و آدم كش بود و من ب كلیھ اطالعات امنیتى حاكى از این بود كھ صدام مردى قسى»

معھذا او نیز مانند شاه كسى . ما گزارشى دریافت كرده باشیم كھ او را بیرحم و خطرناك نخوانده باشد
  (402(».توانستیم با او معاملھ كنیم بود كھ مى

 
 
المللى درباره جنگ  دیدگاھھاى بین«در كتاب خود با نام ) 404(»دن كوھن«و ) 403(»الكس دنچف»

  :نویسند مىچنین » خلیج فارس
بھ گفتھ یكى از مشاوران ارشد جورج بوش رئیس . شد صدام بى رحم اما واقع بین است گفتھ مى»

پرسیدیم چگونھ  پرسیدیم كھ صدام حسین آدم جالبى است یا نھ، بلكھ مى جمھور وقت، از خود نمى



ام حسین كار كنیم و كردیم با صد روى تشویق كرد، سعى مى توان با تحبیب و تھدید، او را بھ میانھ مى
  (405(».كوشیدیم او را بھ خانواده ملل بكشانیم و با آنھا ھمراه كنیم مى

نیز در كتابى كھ در امریكا بھ چاپ رساند، معتقد است كھ رویارویى با ) 406(بھروز صوراسرافیل
سالھا  ھا در لبنان و جنگ، عامل چرخش امریكا بطرف عراق در آن تھران، انفجار در مقر امریكایى

، دو ابرقدرت 1984گوید كھ این روابط جدید با عراق، بھ ایران فشار آورد، زیرا در سال  وى مى. بود
  (407.(روابط نزدیك با عراق داشتند

توان گفت كھ اگر مقابلھ با  بدین ترتیب امریكا حركت اساسى خود را در برابر جنگ تنظیم كرد و مى
بھ اختالفات عمیقى كھ عراق طى دو دھھ با امریكا داشت، این  انقالب اسالمى ایران نبود، با توجھ

 .شد روابط بزودى برقرار نمى
طرفى در جنگ بشمار  اما آیا این سیاست تازه امریكا در برقرارى روابط سیاسى با عراق، نقض بى

 رفت؟  مى
ھد عامل مھم د با دیدگاھھایى كھ در برگھاى پیشین آورده شد، دالیل كافى وجود دارد كھ نشان مى

 .برقرارى روابط سیاسى بین امریكا و عراق، مقابلھ با پیروزیھاى ایران و انقالب اسالمى بود
جورج بوش بعد از جنگ صریحاً بھ این مسئلھ اعتراف كرد و در پاسخ بھ پرسشھاى مربوط بھ 

  :كمكھاى امریكا بھ عراق در حكومت ریگان چنین گفت
اى از عراق بھ عمل آمد تا در برابر یك  ھاى ھمھ جانبھ ن زمان، حمایتھمانطور كھ بھ یاد دارید در آ»

خمینى ایستادگى كند؛ بھ ھمین لحاظ پیروى از چنین ) امام(جو بھ رھبرى  ایران بسیار تعرض
رفت و من بسیار مفتخرم كھ از آن حمایت  ھایى، بخشى از خطمشى دولت ریگان بھ شمار مى اندیشھ

 (408(».كردم مى
این اظھارات بھ معناى . ، معاون ریگان بود1363آذر ماه  5ش در زمان برقرارى رابطھ در بو جورج

رفت و برقرارى رابطھ با شرایطى كھ در فصل  نقض صریح بى طرفى امریكا در جنگ بشمار مى
 .آمد سوم توضیح داده شد، حركتى جانبدارانھ بسوى یكى از طرفھاى درگیر در جنگ بشمار مى

  :اى ویژه جنگ، چنین گزارش داد امریكا نیز در برنامھ» بى سىاى «تلویزیون 
بھ ایران، امریكا بر آن شد كھ بطور غیر رسمى بھ سوى عراق  1980بعد از حملھ عراق در سال »

امریكا با اینكھ در طول جنگ رسماً بى طرف بود، اما اقدام دیپلماتیك دیروز، كمترین . گرایش یابد
 (409(».كند نخواھد گذارد از چھ كسى حمایت مى تردیدى در اینكھ امریكا

در ھمان زمانى كھ برقرارى روابط آمریكا وعراق رسماً اعالم شد، این موضوع نیز كھ امریكا 
ھمین انتقادات بود . طرفى خود را در جنگ كنار گذاشتھ و جانب عراق را گرفتھ است، مطرح شد بى

  .كھ امریكا را بھ واكنش واداشت
 :ریكایى یك روز پس از برقرارى روابط رسمى با عراق گفتیك مقام ام

ایم در باره بھبود روابط با ایران بحث كنیم بھ شرط آنكھ این كشور از حمایت تروریسم  ما آماده»
 «.آمیز جنگ شود المللى دست بردارد و خواھان حل و فصل مسالمت بین

 
 

 :این مقام ھمچنین افزود
است و دولت امریكا تالش نخواھد كرد كھ در سیاست خارجى عراق  عراق یك كشور عمده در منطقھ»

 (410(».دخالت كند و ھمچنین بھ ایران و عراق اسلحھ نخواھد داد
كردند جایى براى  امریكاییھا در ھمان روزھا مكرراً بھ موضوع ایران و جنگ اشاره كردند و سعى مى

ظاھراً . سیاستھاى ضد امریكایى خود را تعدیل كندمعاملھ با ایران باز گذارند تا بلكھ رقیب عراق، 
ھمچنین . طرفى است خواست چنین تلقى شود كھ رابطھ سیاسى با عراق مساوى با نقض بى امریكا نمى

 .تر از دوستى با عراق بود از دست دادن ایران براى امریكا بمراتب خطرناك
اعالم برقرارى روابط سیاسى با بغداد، بھ بھ عبارت دیگر، یكى از ھدفھاى امریكاییھا این بود كھ با 

كوشند توازن قوا را بھ نفع صدام حسین تغییر دھند و آنان را متقاعد كنند كھ  تھران نشان دھند كھ مى



بنابراین امریكاییھا برقرارى روابط سیاسى با عراق را یك فراگرد مھم براى برقرارى . جنگ پایان یابد
ھایشان نیز دال بر  ایما و اشارات آنھا در مصاحبھ. كردند ز تحلیل مىرابطھ و یا نزدیكى بھ ایران نی

  .چنین ھدفى بود
 :نویسد على اكبر والیتى وزیر خارجھ وقت ایران با اشاره بھ این موضوع در كتاب خود مى

، در عین حال عاملى براى متعادل 1984ایاالت متحده سیاست تقویت نظامى عراق را در سال »
. برد بھ كار مى) ره)و سرانجام نزدیكى با آن، دست كم پس از درگذشت حضرت امام ساختن ایران 

بھ این دلیل ... افراد اندكى در دولت امریكا بودند كھ نسبت بھ اھمیت استراتژیكى ایران تردید داشتند
براى اى  مقامات متنفذى در دولت امریكا متقاعد شده بودند كھ باید براى باز كردن كانالھاى بالقوه

 (411(».گشودن باب مذاكره با ایران تالش كرد

 نزار حمدون و تالشھاى سیاسى در امریكا

ترین افراد  بھ یكى از فعال) 412(بعد از برقرارى روابط سیاسى میان امریكا و عراق، نزار حمدون
داشت،  ھاى واشنگتن مبدل شد و با شناخت و روابط و دوستانى كھ در امریكا عراقى براى دریافت كمك

وى سپس سفیر عراق در واشنگتن . ھا بسوى عراق تشكیل داد شبكھ وسیعى را براى روانھ كردن كمك
  .شد و در نقش عامل جاسوسى و اطالعاتى نیز فعالیت شدیدى از خود بروز داد

بازرگان امریكایى عراقى تبار كھ نقش مھمى در برنامھ تسلیحاتى عراق ایفا كرد، » سمیر وینسنت»
 :ز جنگ در این باره گفتبعد ا

 (413(».حمدون تنھا یك سفیر نبود، او نقشى باالتر از اینھا داشت»
 
 

كار خود را در امریكا آغاز كرد، البتھ وى در سالھاى گذشتھ مسئول » نزار حمدون«اى  با چنین سابقھ
خود او فراھم كرده دفتر حفاظت از منافع عراق در امریكا بود و مقدمات برقرارى رابطھ با امریكا را 

 .بود
امریكا را بھبود  -بھ امریكا اعزام شده بود تا مناسبات عراق  1983از سال » نزار حمدون«اساساً 
  .بخشد

صدام حسین در اعزام حمدون كھ یكى از اعضاى محفل خصوصى او و از یاران تكریت بود، دو ھدف 
  :كرد را دنبال مى

 :ژیكى روزنامھ واشنگتن پست ضمن تحسین از حمدون نوشتھدف سیاسى و مھمتر از آن ھدف استرات
كار او تبدیل یك دشمن بھ یك مشترى براى نفت سرشار عراق، ترغیب امریكائیان بھ فروش »

دریغ  آورى پیشرفتھ بھ صورت اعتبارات بلند مدت و كاستن از حمایت بى ھاى كشاورزى و فن فرآورده
 (414(».و ھمھ جانبھ واشنگتن از اسرائیل بود

 :گوید نزار حمدون مى
ھمھ چیز قابل مذاكره است و ھیچكس دور از دسترس نیست، پس این بستگى بھ روش و تمایل شما »

 (415(».دارد
 :نویسد كند و مى بھ شبكھ اطالعاتى مھم نزار حمدون در واشنگتن اشاره مى» ماكس پرى»
امكان شكست عراق در جنگ با  حمدون یك منبع مھم اطالعات براى رفع نگرانى دولت ریگان از»

ایران شد و ھمچنین نقش یك میانجى مورد اعتماد را در تبادالت اطالعاتى امریكا و عراق بازى 
در یك مورد حمدون حتى یك میھمانى شام بھ افتخار خانم پاتریك كھ در آن زمان سفیر ایاالت . كرد مى

مى از تماسھاى پشت پرده عراقى در متحده در سازمان ملل بود، ترتیب داد و یك محفل غیر رس
 (416(».واشنگتن شروع بھ كار كرد كھ عواقب مھمى داشت

یكى از فرماندھان ارتش عراق و از افراد مطلع عراقى درباره فعالیتھاى » فواد الدلیمى«سرگرد 
 :گوید نزارحمدون در امریكا مى



اسرائیلى بھ  - دوستان امریكایىحمدون موفق شد فھرست بلند باالیى از شخصیتھاى سیاسى مؤثر و »
را ھم در " موریس امتیاى"این فھرست نام یكى از مھمترین شخصیتھا در واشنگتن بھ نام . دست آورد
آشنا " موریس امتیاى"نزار حمدون بوسیلھ یكى از سفراى بازنشستھ عرب در واشنگتن، با . خود داشت

ھ مدیر سابق یكى از سازمانھایى كھ مسئول حفظ این سفیر بازنشستھ، بامحافل صھیونیستى، از جمل. شد
منافع اسرائیل در امریكا است و نیز با مسئوالن بلند پایھ پنتاگون كھ در صدور سالح دست دارند، 

  .ارتباط دارد
نزار حمدون، در یك . شناخت و بھ او محرمانھ كمك كرده بود را بخوبى مى» موریس امتیاى«او 

) 418(و نتانیاھو)417(عرب، از او خواست تا امكان دیدار طاھرالقیسى نشست محرمانھ با این سفیر 
از جملھ شخصیتھایى كھ نزار حمدون از دوستى او بھره برد، مدیر سازمان ایپاك . را فراھم كند

 (419(».بود» توماس داین«
ھ در ابعاد ترین سازمانھاى یھودى و پر نفوذترین آنھا در كاخ سفید بود ك این سازمان یكى از خطرناك

این سازمان در كنگره و سنا و مجلس . كرد سیاسى، اقتصادى، نظامى و اطالعاتى بھ اسرائیل كمك مى
 .ایپاك بودجھ مخصوصى داشت كھ مخصوص نمایندگان بود. نمایندگان نفوذى بسیار دارد

 
 

  :نویسد سرگرد فواد الدلیمى مى
رئیس مبارزه » نول كوش«رئیس وقت سازمان سیا، » ویلیام كیسى«دوست صمیمى » كینیت بیالیكین»

عضو كنگره » ھنرى بسیگمان«رئیس كمیتھ یھودیان، » نورمن یوھورتز«با تروریسم در پنتاگون، 
از اعضاى كنگره روساى سازمانھاى بزرگ یھودى، » سیمورایخ«و » سیمور برلموتو«جھانى یھود، 

كارل «، »لى ھامیلتون«، »ھیوارد متیزباوم«، »پاتریك لیھى»عى از اعضاى كنگره امریكا مانند و جم
و ) 420(»استیون سوالرز«، »جوزف بایرن«، »میلدون لیفن«، »لس آسپین«، »جورج میشل«، »لیفن

او با این افراد جلسات عیش و عشرتى داشت كھ . بسیارى دیگر در فھرست نزار حمدون جاى داشتند
  (421(».در محافل سیاسى و دیپلماسى مشھور بود

 :در تفسیر تالشھاى نزار حمدون گفتھ بود» نول كوش»
 (422(».بزرگترین محل تجمع در حیات اجتماعى واشنگتن، خانھ نزار حمدون است»

ھاى نزار حمدون براساس مدارك فوق بھ عوامل اصلى اسرائیل در امریكا متصل بود و حمدون  شبكھ
ھا را دور بزند و از اسرائیل  دانست كھ باید ھمھ راه ب كمك نظامى در واشنگتن، خوب مىبراى جل

 .ھاى پر نفوذ یھودى در امریكا مرتبط شد بنابراین وى بھ شخصیت. شروع كند
ھر یك از مناسبتھاى » :نویسد سرگرد فوادالدلیمى بھ ھدف حمدون از این اعمال اشاره دارد و مى

پذیر سازد كھ رژیم عراق قبالً از  ود تا دستیابى عراق را بھ سالحھایى امكاناى ب اجتماعى، وسیلھ
در این گونھ موارد، تكیھ اصلى بھ روى . طریق رسمى، دریافت آنھا را از پنتاگون مطرح كرده بود

این دو بر عملیات صدور . بود» استیون برین«و » ریچارد برل«یعنى » موریس امتیاى»دوستان 
تسلط و بھ دلیل نفوذ سیاسى و اجتماعى امكان دستیابى بھ سالح مورد نظر را تجھیزات جنگى 

 (423(».داشتند
اى بھ كلیھ مراكز و سازمانھاى مھم  با برقرارى روابط، رونالد ریگان با صدور بخشنامھ محرمانھ

نزار تالش  (425.(نكنند) 424(امریكا دستور داد تا براى كمك بھ عراق از ھیچگونھ تالشى فروگذار
ھا را جلب و نیازھاى  حمدون در واشنگتن آن بود كھ در آن زمان با صدور بخشنامھ جدید حداكثر كمك

  .نظامى را با طرف امریكایى ھماھنگ كند
سیل تقاضاھا و تمایل صاحبان شركتھاى امریكایى بسوى سفارت عراق در واشنگتن روانھ شد و ھر 

در ھر . رى كھ ھر یك كوشیدند بر دیگرى سبقت گیرندبطو. شركتى ھر روز یك پیشنھاد تازه داشت
میھمانى صاحبان ھمین شركتھا حضور داشتند و غالباً با یك واسطھ با مقامات سیاسى امریكا متصل 

 .بودند
 



 
 

 روابط امریكا و عراق پس از عملیات بدر

نظامى بھ ھاى  ھمزمان با شدت یافتن فعالیت سیاسى عراق در واشنگتن و سرازیر شدن سیل كمك
انجام شد، ایران عملیات مھمى را در جبھھ جنوب و در شرق » فروش ھمھ چیز«عراق كھ تحت نام 

 800وسعت منطقھ عملیاتى . شروع شد 1363اسفند  19این عملیات در . رودخانھ دجلھ آغاز كرد
  .كیلومتر مربع بود

البتھ  .بر روى شمال بصره بود ھدف ایران از این عملیات پیشروى بھ آنسوى رود دجلھ و فشار بیشتر
خیز  ایران قبالً بھ برخى از خطوط عراق در غرب دجلھ نفوذ كرده و مناطق بسیار ارزشمند نفت

على اكبر والیتى نیز چندى قبل از عملیات بدر در كنفرانس ) 426.(ھورالھویزه را فتح كرده بود
ان، بھ تشریح مواضع ایران وزراى خارجھ اسالمى، در زمینھ حقوق حقھ جمھورى اسالمى ایر

 (427.(پرداخت
. رفت كرد و یا از بین مى جنگ براى عراق بھ كالف سردرگمى تبدیل شده بود كھ یا باید مقاومت مى

ھا  عراق با آگاھى كامل از ھدفھاى ایران، راه مقاومت و كشاندن جنگ از خطوط مقدم بھ پشت جبھھ
  .را انتخاب كرد نفتى و دریایى -شھرى  -یعنى مراكز اقتصادى 

ھا ھر دو ره آورد استیصال عراق در رویارویى با نیروھاى ایرانى در  جنگ شھرھا و جنگ نفتكش
ھزار نفرى بھ سمت  100با تجمع  1363اسفند ماه  20عملیات نیروھاى ایران در . ھا بود جبھھ

شروى را بھ صالح بصره آغاز گردید، لیكن در ادامھ، مسئولین نظامى ادامھ پی -بزرگراه بغداد 
حمالت ھوایى عراق بھ شھرھاى ایران از قبیل تھران، تبریز، بوشھر و اصفھان شروع شده . ندانستند

در این بین ) 428.(روز بشدت علیھ مردم غیرنظامى ایران ادامھ داشت 10بود و جنگ شھرھا بھ مدت 
ن شرایط قطعى ایران را براى شوراى امنیت نیز تا آن زما .اى جز مقابلھ بھ مثل نداشت ایران چاره

نشینى بھ مرزھاى  ھاى ایران معرفى متجاوز، عقب خواستھ. پایان دادن بھ جنگ تامین نكرده بود
 .بس بود المللى و آتش بین

، خاویر پرز دكوئیار، دبیركل وقت سازمان ملل، در یادداشتى مركب از ھشت بند 1363در اسفند ماه 
حملھ بھ پروازھاى غیرنظامى . ھ مراكز انسانى را متوقف كننداز طرفین جنگ خواست تا حمالت ب

ژنو رعایت شود و حمالت علیھ حمل و نقل بازرگانى متوقف  1925پروتكل . متوقف شود
 (429.(گردد

طارق عزیز وزیر امور خارجھ عراق،  .ھاى سیاسى خود را آغاز كرد عراق در چنین شرایطى فعالیت
ان ملل براى نظارت بر آتش بس و عقب نشینى كلیھ نیروھا بھ خواستار اعزام نیرویى از سازم

خاویر پرزدكوئیار با شدت گرفتن جنگ، بھ تھران و بغداد مسافرت كرد و پس . المللى شد مرزھاى بین
از بازگشت بھ نیویورك بھ اعضاى شورا گفت كھ مواضع طرفین در خصوص صلح و آتش بس 

  .ست ھمچنان ادامھ پیدا كردبنابراین بن ب) 430.(تغییرى نكرده است
چرا امریكا بطرف عراق «اى بھ نام  در مقالھ» الكس برومر«با شكستھاى سنگین عراق در اسفندماه، 

  :در گاردین نوشت» .تمایل پیدا كرده است
حسین . دولت ریگان را آشفتھ كرده است) پس از یك عملیات بزرگ ایران(شدت گرفتن مجدد نبرد »

زد و تحریم اعراب را علیھ مصر پس از پیمان  كھ زمانى علناً یھودیان را دار مى مرد قدرتمند عراق
خواستند برقرار كنند، حتى مورد انزجار  یى كھ مى كرد و بھ خاطر كنترل روانى كمپ دیوید رھبرى مى

اى تقریباً دلسوز و شفیق در آمده  مردم خود نیز ھست، این روزھا در واشنگتن بصورت چھره
  (431(».است



در . طبیعى بود كھ امریكاییھا در عملیات بدر، بیكار ننشستھ و عراق را در آن مرحلھ تجھیز كردند
، طارق عزیز وزیر خارجھ عراق و جورج شولتز وزیر خارجھ امریكا 1364اوایل فروردین ماه 

 .براى مذاكره پیرامون جنگ عراق با ایران با یكدیگر دیدار وگفتگو كردند
از سالحھاى شیمیایى در مقابلھ با نیروھاى ایرانى در عملیات بدر استفاده كرده بود كھ عراق مجدداً 

سخنگوى . ، موضوع استفاده عراق از این سالحھا بود1364فروردین ماه  5یكى از موضوعات دیدار 
د وزارت خارجھ امریكا نیز تاكید كرد كھ گزارشھاى استفاده از سالحھاى شیمیایى توسط عراق را تایی

 )432.(كند مى
 
 

ھا با نفوذ و برقرارى روابط خوب با شوروى و امریكا عمالً شوراى امنیت را بھ  از سوى دیگر عراقى
جانب خود كشانده بودند و فعالیت آنھا در این سازمان موجب شده بود كھ ھیچ یك از این دو كشور و 

  .دادن بھ جنگ بررسى كنندسایر اعضا دائمى، حتى حاضر نشوند شرایط ایران را براى پایان 
كشورھاى بزرگ بھ ویژه امریكا یك استراتژى كلى نیز در جنگ داشتند و آن اینكھ آنھا اشكالى 

دیدند كھ جنگ در صورت برقرارى توازن نظامى بین دو طرف، سالھا نیز طول بكشد و فرسایشى  نمى
  .گرفت عراق جلوى رشد انقالب اسالمى را مى. شود

ت اقتصادى شدیدى رو بھ رو بود و ھر آن احتمال داشت كھ ایران بھ تغییر مواضع ایران با مشكال
از سوى دیگر از نظر استراتژیستھاى كاخ سفید، وحشت كشورھاى عربى نیز موجب . روى بیاورد

اى مانند، انگلستان، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، شیلى،  كشورھاى ورشكستھ. خرید بیشتر سالح شده بود
وگسالوى، تركیھ و سایر كشورھاى پیشرفتھ چون امریكا، آلمان، شوروى، فرانسھ، ھر یك رومانى، ی

  .بھ نوایى رسیده بودند
با توجھ بھ دیدگاھھاى برژینسكى، كیسینجر، گرى سیگ، چنانچھ خلیج فارس مورد تھدید قرار نگیرد و 

قل، براى منافع امریكا جریان نفت ادامھ داشتھ باشد و بتوان توازن جنگى را حفظ كرد، جنگ حدا
اسرائیل در جبھھ دشمنان اعراب بھ راحتى سرگرم افزایش تواناییھاى جنگى بود و . ضررى نداشت

 .ھاى بین المللى اسلحھ نیز روى آورده بود فارغ از این جنگ بھ داللى
اى و بدون جلب نظر اعض .خواھند پیش رود خواست وضع آنچنان كھ امریكا وعراق مى اما ایران نمى

 (433(دائمى شوراى امنیت، ھیچگونھ ابتكار عمل سیاسى میسر نبود
اما آیا حمایت ھمھ . آن بود كھ كار جنگ را یكسره كنند) سپاھى و ارتشى(تصمیم فرماندھان جنگ 

 داد كھ چنین ھدفى تحقق یابد؟  كشورھاى قدرتمند جھان و كمكھاى مالى، نظامى و سیاسى آنان اجازه مى
المللى بلكھ بھ وسیلھ كشور مورد تجاوز قرار  ك متجاوز واقعى نھ بواسطھ اھرمھاى بینو براى ھمیشھ ی

گرفتھ، تنبیھ شود كھ درس عبرتى براى سایر اعضاى سازمان ملل شود تا با ھوس و اتكا بھ تشویقھا و 
تحریكھاى سایر اعضا روزى دیگر و در جایى دیگر، ملتى را بھ مصیبت و بالى خانمانسوز جنگ 

سازمان ملل و ابرقدرتھا شرایط ایران را . ر نسازند؟ ادامھ جنگ در آن شرایط بسیار سخت بوددچا
 .پذیرفتند نمى

را كھ )" 434(دیوید نیوتن"، سفیر خود را در بغداد تعیین كردند و 1364امریكاییھا در اردیبھشت ماه 
 .گماردند كرد، بھ این سمت بھ عنوان حافظ منافع امریكا در سفارت بلژیك كار مى

 1364ھاى امریكا و عراق در سال  تالش

برخورد ایران و امریكا با تنش در لبنان و شكستھاى امریكا در این كشور توسط  1364در بھار 
امریكا در فروردین ماه خط تلفن دفتر حفاظت منافع ایران را در . مبارزان اسالمى، افزایش یافت

  .واشنگتن قطع كرد
میلیون  400و دیوان الھھ بھ خاطر تخلف از بیانیھ الجزایر و ضبط غیرقانونى ایران نیز بھ امریكا 

 .دالر اموال ایران، اخطار داد



 
 

 :اعالم كرد 1364خرداد ماه  3رادیو امریكا در 
ریگان آماده است در صورت كشتھ شدن یكى از گروگانھاى آمریكایى در لبنان، قم، خارك و »

 (435(».بندرعباس را بمباران كند
 .تنش میان امریكا و ایران اوضاع را بھ نفع عراق پیش برد 1364بنابراین در بھار سال 

در این زمان سھ دولت انگلستان، فرانسھ، امریكا در لبنان با ماجراى گروگانگیرى اتباع خود توسط 
على . دجھاد اسالمى درگیر بودند و روابط فرانسھ و انگلستان با ایران نیز رو بھ وخامت گذارده بو

 64/2/28چاپ ایتالیا در » ال مساجرو«اكبر والیتى وزیر امور خارجھ وقت ایران در مصاحبھ با 
از وى سئوال شد شرایط ایران . تاكید كرد كھ شرایط ایران براى پایان جنگ ھنوز تغییر نكرده است

  :چیست؟ وى اعالم كرد
 بازگشت بھ مرزھاى بین المللى  -1
 پرداخت غرامت جنگى از سوى عراق  -2
 تنبیھ متجاوز  -3

على اكبر والیتى در پاسخ بھ این پرسش كھ آیا منظور وى از تنبیھ متجاوز این است كھ صدام باید 
 برود؟
 :گفت

 (436(».راه دیگرى وجود ندارد»
و گفت كھ این كوپتر امریكا بھ عراق را تایید كرد  فروند ھلى 24در مرداد ماه، ریچارد مورفى فروش 

  .بعدھا روشن شد كھ این ھلى كوپترھانظامى بودند) 437.(كوپترھا فاقد اھمیت نظامى ھستند ھلى
البتھ باید بھ این نكتھ توجھ داشت كھ در امریكا دو جناح اساسى در قبال تحوالت ایران وجود داشتند، 

اى كھ  حمایت كامل بھ عمل آورد و عدهاى كھ معتقد بودند باید با ایران مصالحھ نكرد و از عراق  عده
معتقد بودند باید ضمن برقرارى روابط با عراق، از فرصتھاى الزم براى نزدیكى بھ ایران استفاده 

دو تن از اعضا  1364شدند وبراى نمونھ در تابستان  جناح دوم گاھى براى ریگان مشكل ساز مى. كرد
اما با پا در میانى ریگان . عنوان تروریست معرفى شودسناى امریكا طرحى را ارائھ دادند كھ عراق بھ 

  (438. (و جورج شولتز این طرح پس گرفتھ شد
این جناح غالباً در برابر كمكھاى افسار گسیختھ بھ عراق و سكوت در برابر استفاده عراق از سالحھاى 

مجلس سنا و وزارت این عده عمدتاً در مجلس نمایندگان، كنگره، . شیمیایى، انتقادات تندى داشتند
 .خارجھ در اقلیت بودند

وابستھ . در شھریور ماه وابستھ نظامى امریكا نیز كار خود را در سفارت امریكا در بغداد آغاز كرد
در شھریور ماه ھیأتى بازرگانى از دفتر بازرگانى ) 439.(نظامى عراق نیز در آذرماه وارد امریكا شد

معاون دفتر بازرگانى امریكا از عراق دیدن » جیمز كلى«شھریور  30در . امریكا از بغداد دیدن كردند
یعنى در شھریور ) 440.(كرد و با مقامات وزارت نفت، صنایع و بانك مركزى عراق بھ گفتگو نشست

 .ماه دو تحول اتفاق افتاد
قرار . آورد كھ موضوع جنگ را در دستور كار خود قرار دھند عراق بھ امریكا و شوروى فشار مى

در مھر ماه طارق عزیز وزیر . د ریگان و گورباچف در آبان ماه در اجالس سران شركت كنندبو
خارجھ عراق از جورج شولتز وزیر خارجھ امریكا خواست كھ مسئلھ جنگ را در مالقات آینده دو 
رھبر مطرح كند و بخواھد كشورھاى دیگر را تشویق كنند تا با كاھش كمكھاى مالى و تسلیحاتى بھ 

  (441.(ن، باعث خاتمھ جنگ شوندایرا
 
 

 :نشریھ عربیا نیز در آستانھ مالقات ریگان و گورباچف نوشت



ھر دو ابرقدرت معتقدند كھ انقالب ایران قبل از اینكھ تھدیداتى را بر منافع آنان شروع كند، باید »
انك بھ عراق طى دو ماه گذشتھ دو ابرقدرت، ھلى كوپترھاى توپدار، موشكھاى اسكاد وت. متوقف شود

 (442(».دادند
كردند كھ ایران را تحت فشار قرار دھند و ایران در بھت و  امریكا و عراق از ھر تریبونى استفاده مى

اراده ابرقدرتھا بر این قرار گرفتھ بود كھ ھیچ اقدامى براى . گر اقدامات سازمان ملل بود تعجب، نظاره
ر بود كھ براى فشار آوردن بھ مجامع بین المللى بویژه تعیین شرایط ایران انجام ندھند و ایران مجبو

ھا ملحوظ  شوراى امنیت، حمالت نظامى را ادامھ دھد تا بلكھ مواردى از شرایط ایران در قطعنامھ
در دیدار  1364على اكبر ھاشمى رفسنجانى رئیس مجلس شوراى اسالمى وقت در سال . شود

 :خاویرپرزدكوئیار گفتھ بود
 (443(».را ندارد بھ این واقعیت اعتراف كند كھ عراق متجاوز است شورا جسارت آن»

بنابراین طبیعى بود كھ محلى براى مانور سیاسى ایران باقى نمانده بود و مقامات سیاسى ایران راھى 
با اینكھ ایران دست برتر نظامى را داشت، اما حامیان قدرتمند عراق، حاضر . جز ادامھ نبرد نداشتند

امتیازى را براى ایران در شرایط صلح قائل شوند و این حق طبیعى بود كھ ایران با ادامھ نبرد، نبودند 
 .این امتیازات را با زور تحصیل كند

بھ برخى از نگرانیھا و ناامیدیھاى  1364رجائى خراسانى نماینده وقت ایران در سازمان ملل در سال 
اى با روزنامھ كیھان اظھار  اره دارد و در مصاحبھایران نسبت بھ سازمان ملل و قدرتھاى جھانى اش

 :داشت
وقتى كھ جنگ شھرھا در اوج بود، شوراى امنیت سكوت كرد ولى ما ھمان موقع بارھا بھ شوراى »

و گفتند (!) زنند ولى آنھا تلویحاً بھ ما گفتند، اشكالى ندارد امنیت گفتیم كھ اینھا دارند شھرھاى ما را مى
خواستند  در واقع مى. وم ھم این مسائل بوده است و صدام ھم برترى نظامى داردكھ در جنگ جھانى د

بگویند كھ شما باید بیایید تا وارد مذاكره شویم و چون مطمئن بودند كھ ما حاضر نیستیم با صدام مذاكره 
یت بود و این موضع شوراى امن. كنیم بھ فشارھاى صدام امید بستھ بودند تا ما را بھ میز مذاكره بكشانند

 (444(».شدند گفتند، اما تلویحاً بھ ما متذكر مى این را رسماً نمى
خواستند  در چنین شرایطى بود كھ ایران ناامیدانھ در صدد برآمد تا عكس آن چیزى را كھ آنھا مى

 .تحمیل كنند، بھ اجرا در آورد و استراتژى نانوشتھ شوراى امنیت را بر ھم زند
مالقات و اقامت . مورفى یك بار دیگر بھ طور اعالم نشده وارد عراق شدریچارد  1364در آذر ماه 

احتماالً این سفر مرتبط با آمادگى رزمى ایران براى انجام عملیاتھاى زمستانى ) 445.(ساعتھ بود 4وى 
اى مھمى بود كھ آنھا را بھ صدام حسین اطالع  وى داراى اطالعات ماھواره. بویژه در جبھھ جنوب بود

چاپ كویت گزارش داد كھ ریچارد مورفى معاون وزارت خارجھ با » القبس«وزنامھ دولتى ر. داد
 .ھمزمان با دیدار وى حسین شاه اردن نیز وارد بغداد شد) 446.(صدام وارد گفتگو شد

 
 

  :نویسد چنین مى 1364ھمچنین تیمرمن در زمینھ فعالیت نزار حمدون در آذر ماه 
اه دسترسى بھ تكنولوژى پیشرفتھ امریكایى، آرام كردن جامعھ یھودیان دانست كھ بھترین ر حمدون مى»

امریكا و قانع كردن آنھا در این مورد است كھ آیت هللا خمینى بھ مراتب بیش از صدام حسین موجودیت 
در اجراى این سیاست، او بھ آرامى با رھبران جامعھ یھودیان آمریكا و . كند اسرائیل را تھدید مى

ائیل در كنگره امریكا تماس گرفت و پیوند دوستى برقرار كرد و مرتباً آنھا رابھ صرف دوستان اسر
  .كرد شام در محل اقامتش دعوت مى

بھ (اى را بھ آنھا نشان داد كھ  كرد، نقشھ ھنگامى كھ اعتماد و توجھ رھبران یھودى امریكا را جلب مى
در این . بود و بھ دست عراقیھا افتاده بود ھاى جنگ متعلق بھ یك رزمنده ایرانى در جبھھ (ادعاى او

  :نقشھ، جغرافیاى مورد نظر ایران ترسیم شده بود
و فلشھاى متعددى برروى نقشھ از ایران بھ سمت غرب كشیده شده بود » گذرد راه قدس از كربال مى»

. رسد المقدس مى داد انقالب اسالمى ایران از طریق عراق و عربستان سعودى و اردن بھ بیت ونشان مى



میانھ روى ما ھمھ در معرض این فشار و تھاجم ھستیم و عراق در خط "حمدون بھ میھمانان خود گفت 
  (447(».و اعتدال است

در بغداد . خواست داد وستد با غرب رااز امریكا آغاز كند عراق در واقع پس از دو دھھ محرومیت ،مى
 .نیز نگرانیھا ھمزمان با فرارسیدن فصل زمستان افزایش یافتھ بود

دى ماه طھ یاسین  9در . ، تماسھاى پیاپى میان عراق و امریكا ادامھ یافت1364در دى و بھمن ماه 
ھاى اقتصادى و  رمضان معاون اول نخست وزیر عراق با مارشال وایلى رئیس انجمن ھمكارى

 (448.(بازرگانى امریكا با عراق، در بغداد مالقات كرد
وى رابط . رفت وایلى از اعضاى فعال امریكایى و دوستان صمیمى جناح یھودیان در امریكا بشمار مى

یكا بود كھ توانست نزارحمدون را بھ شبكھ وسیعى از آمریكاییان بانفوذ اصلى نزارحمدون در آمر
  .وصل كند

بھمن نیز طارق عزیز در بغداد با فرستاده ویژه ریگان ومشاور وى در امور امنیت ملى بھ نام  5در 
 (450.(بھمن نیز با صدام حسین گفتگو داشت 7ویلیام كالرك در ) 449.(دیدار كرد» ویلیام كالرك«

 ابط امریكا و عراق پس از عملیات فاورو

آورترین عملیاتھاى جنگى را كھ پس از جنگ  یكى از شگفت 1364بھمن ماه  20نیروھاى ایران در 
را در » شبھ جزیره فاو»جھانى دوم، در جھان سابقھ نداشت بھ اجرا در آوردند و در عرض چند روز 

مان ارتباط دریایى عراق با آبھاى آزاد قطع در این ز. ترین نقطھ عراق بھ تصرف در آوردند جنوبى
گردید و نیروھاى ایرانى در نزدیكى مرز خاكى و آبى كویت مستقر شدند، بھ طورى كھ صداى توپخانھ 

  .رسید ایران در كویت بھ گوش مى
انگیز كھ حاصل كار مداوم و ماھھا تمرین رزمندگان اسالم بود، در شرایطى آغاز  این عملیات شگفت

ھاى جاسوسى امریكا بھ طور دائم حركت نیروھاى ایرانى را بھ عراق گزارش  ماھوارهشد كھ 
 .دادند مى

، اوضاع در بغداد رو بھ وخامت گذارد و حامیان جھانى و «8والفجر «با پیروزى ایران در عملیات 
. دكیلومتر مربع از خاك عراق را بھ اشغال در آورده بو 800ایران . عربى وى دست بھ كار شدند

رفت كھ بر  شك بعد از عملیات آزاد سازى خرمشھر، عملیات فاو مھمترین عملیات جنگى بشمار مى بى
 .اسلوب و روشھاى كامالً مدرن و تاكتیكھاى غافلگیرى استوار بود

 
 
  :نویسد در این زمینھ مى» تیمرمن. آر. كنت»
اوضاع متزلزل مالى عراق را از  ھاى نبرد با ایران نیز چرخشى بھ نفع ایران روى داد كھ در میدان»

نیروھاى رزمنده ایرانى كارى كردند كھ تا آن زمان از  1364ماه  بھمن 20و  19شبھاى . بد، بدتر كرد
آنھا از مرزھاى جنوبى عراق گذشتھ و شھر صنعتى فاو . نمود نظر تمام ناظران نظامى غیر ممكن مى

این شبیخون سریع كار آمد و نمایان، كار . انى بودحاال كویت در تیررس نیروھاى ایر .را تسخیر كردند
رزمندگان غواصى بود كھ بھ یارى ھزاران پاسدار در قایقھاى كوچك از اروند رود گذشتند و قدم بھ 

 (451(».فاو گذاشتند
با آغاز . در این عملیات، عراق مجدداً از سالح شیمیایى استفاده كرد و حملھ بھ شھرھا نیز آغاز شد

ماه عصمت كتانى، سفیر عراق در نیویورك، در باره پیشروى ایران بھ دبیر كل  بھمن 21حمالت در 
خواست كھ فعالیتھاى سیاسى خود را در مورد  (452(كشور اتحادیھ عرب 7سپس كتانى از . ھشدار داد

  .جنگ ھماھنگ كرده و خواستار تشكیل اجالس فورى شوراى امنیت شوند
در آن شرایط كشورھاى . نیت را تا آنزمان تحریم كرده بودایران شركت در جلسات شوراى ام

استرالیا، دانمارك و فرانسھ از ایران خواستند تا سیاست تحریم شورا را كنار گذاشتھ و در اجالس 



عصمت كتانى پس از تھیھ یادداشتى در زمینھ پیش نویس قطعنامھ بطور غیر ) 453)(454.(شركت كند
  .یزان حمایت آنھا از عراق و مفاد قطعنامھ مشورت كردعلنى با اعضاى شورا درباره م

 :نویسد ھیوم دیپلمات امریكایى و نماینده امریكا در سازمان ملل در این باره مى. ر.كامرون
عصمت كتانى در تالش تازه در سازمان ملل، با ھماھنگى اعضاى دائمى شورا مجدداً جلوى صدور »

كشورھاى غربى و بویژه امریكا نیز از بابت پیشروى ایران در البتھ . یك قطعنامھ متعادلتر را گرفت
جبھھ جنوبى دچار حیرت شده بودند و نگرانیھاى آنان نیز با پیغامھاى پیاپى كشورھاى عربى خلیج 

خطر سقوط عراق و صدام با . فارس كھ دائماً در آن روزھا خواھان مقابلھ با ایران بود، شدت یافتھ بود
  .تر شده و از حرف و حدیث گذشتھ بود جدى تصرف شبھ جزیره فاو

گروھى از كشورھاى غیر متعھد از جملھ كنگو، غنا، ماداگاسكار، ترینیداد و توباگو در زمینھ پیش 
این گروه بھ ھمراه سایر . نویس تالش كردند متنى را با ذكر نام عراق بھ عنوان متجاوز بررسى كنند

  .ى را تھیھ كنند كھ نظر ایران را تأمین كنداعضاى غیر دائمى دیدارى داشتند تا متن
اقدامات اولیھ «اما در شوراى امنیت این متن با تغییراتى از جملھ حذف نام عراق و اضافھ كردن متن 

سعید رجایى خراسانى نماینده ایران در سازمان ملل . بھ تصویب رسید» براى بررسى بانى وقوع جنگ
نویس بھ جلسات شوراى امنیت برده شد تا  اما ھنگامى كھ پیشنویس شد،  خواستار تغییراتى در پیش

 (455.(نھایى شود، وى اعالم كرد كھ در جلسھ بحث و گفتگو شركت نخواھد كرد
سال جنگ بھ اجرا در آورد و  6بعد از عملیات فاو، شوراى امنیت سریعترین اقدامات خود را در طول 

 .را بھ تصویب رساند 582گفت و قطعنامھ  سریعاً بھ در خواست عراق پس از دو ھفتھ پاسخ
اما امریكا در خصوص بكارگیرى سالحھاى شیمیایى و انتشار عمومى اخبار كشتار شیمیایى توسط 

  .موضعگیرى كرد و اقدام عراق را بھ ھمراه فرانسھ محكوم نمود 1364بھمن ماه  30عراق، در 
 :وزارت خارجھ امریكا در یك پاسخ كتبى اعالم كرد

اطالعاتى كھ بھ دست آمده چنین برمى آید كھ عراق در نبردھاى اخیر با ایران از سالح شیمیایى از »
 (456(».استفاده كرده است

این موضع امریكا ظاھراً . وزارت خارجھ امریكا ھمچنین مسئولیت ادامھ جنگ را متوجھ ایران دانست
 .عراق را عصبانى كرد

 
 

گرفت كھ راھى براى دفاع از  یك بام و دو ھوا را در پیش مى عمدتاً در چنین مواقعى امریكا سیاست
اندازى مراكز ساخت بمب شیمیایى،  امریكا خود، در صدور تسلیحات شیمیایى و راه. خود باقى گذارد

ھمزمان با ادامھ جنگ فرصت مناسبى بوجود آمد تا دالالن . عراق را بھ ھمراه سایر كشورھا یارى داد
بھ عراق رفت و با سفیر امریكا ) 457(، كریستوفر دروگل1364در اسفند ماه  .اسلحھ بھ بغداد روند

 .دیدار كرد» دیوید نیوتن«
مشھور بود، براى گرفتن سفارش اسلحھ بھ بغداد رفت و » امریكایى محبوب صدام حسین«وى كھ بھ 

آلن  .رفت طھ یاسین رمضان نیز بھ استقبال وى در ھتل. عراق پذیرایى شد» الرشید»در ھتل مجلل 
دروگل ارتباطات ) 458.(فریدمن معتقد است كھ دولت امریكا از فعالیتھاى دروگل در بغداد باخبر بود

 .بسیارى با مقامات امریكایى داشت
عضو كنگره ایاالت متحده پس از » رابرت تورشرى«) 459( 1986در ھمین حال در اوایل سال

 :دیدارى از بغداد گفت
ایران تھدید . جلوگیرى از گسترش انقالب ایران از بغداد حمایت كنندكشورھاى غربى باید جھت »

بزرگى نھ تنھا براى عراق بلكھ براى كل منطقھ است و كشورھاى غربى نیاز فراوان بھ نفت منطقھ 
 (460(».دارند

ریچارد مورفى معاون وزیر خارجھ امریكا نیز گفت كھ ایاالت متحده و عراق ھدفھاى مشتركى در 
 .رند و یكبار دیگر حمایت خود را از عراق در برابر عملیاتھاى اخیر ایران اعالم داشتمنطقھ دا



در ھمین حال براى ایجاد یك جنگ روانى علیھ ایران، امریكاییھا بھ كمك عراق آمدند و دریك بیانیھ 
رسمى، وزارت خارجھ امریكا مدعى شد كھ اسراى جنگى عراقى در ایران در وضعیت نامطلوب قرار 

مانورھاى سیاسى . این بیانیھ وضعیت اسراى ایرانى را در عراق، خوب توصیف كرد) 461.(ارندد
گرفت ومى كوشید چھره ایران را در جھان بھ عنوان یك  امریكا با ھدفھاى مشخص صورت مى

  .متجاوز و یك نقض كننده قوانین جنگى مخدوش كند
ھ قبلى امریكا در محكومیت عراق در استفاده از این بیانیھ وزارت خارجھ در واقع تعدیل كننده بیانی

ھا در شرایطى كھ افكار  عراقى. سالحھاى شیمیایى بود كھ تا حدودى از عصبانیت عراق كاست
عمومى جھان متوجھ كشتار شیمیایى آنان بود، نیاز بھ ایجاد چنین فضاى تبلیغاتى داشتند تا توجھ افكار 

  .ر ایران، بگردانندعمومى را بھ سوى موضوع اسراى عراقى د
منابع خبرى، خبر دیدار محرمانھ صدام حسین و جورج بوش معاون  1365درفروردین ماه سال 

صدام حسین در این دیدار محرمانھ كھ با حضور فھد شاه عربستان  .ریگان در ریاض را منتشر كردند
  .انجام گرفت، از امریكا خواست تا كمكھاى بیشترى بھ عراق بدھد

آمیز اختالفات سابق، از  رایطى بود كھ مسعود رجوى با فشار ایران بر فرانسھ و حل مسالمتاین در ش
جورج بوش در این مالقات بر ادامھ حمالت ھوایى بھ شھرھاى ایران و . پاریس بھ عراق اخراج شد

  .استفاده بیشتر از گروھك مسعود رجوى در عملیات تروریستى در تھران، اصرار داشت
باید توجھ داشت صدام ) 462.(عاتى درباره آرایش نظامى ایران بھ صدام حسین داده شدھمچنین اطال

كوشید فاو را باز پس گیرد، اما لشگر ویژه گارد ریاست جمھورى عراق با شكست  حسین عجوالنھ مى
نیز بر این عملیات » عدنان خیرهللا«صدام حسین و وزیر دفاع . سنگین از فاو عقب نشینى كرده بود

گیرى فاو وجود  اما ظاھراً اطالعات امریكاییھا حاكى از آن بود كھ فعالً امكان باز پس. رت داشتندنظا
 .ندارد و باید حملھ بھ كشتیھا و شھرھا ادامھ یابد

یك ھیأت امریكایى در فروردین ماه بھ طور پنھانى از . دیدارھا در اواسط فروردین ماه ادامھ داشت
عضو كنگره ملى گسترش روابط امریكا و » جورج نورمن«یأت را سرپرستى ھ. بغداد دیدار كرد

در اردیبھشت ماه نیز یك ھیأت بزرگ اقتصادى امریكایى ) 463.(كشورھاى عربى بر عھده داشت
  .براى نجات عراق از بحران اقتصادى وارد عراق شدند

رین ھیات اقتصادى این بزرگت. شركت غیرنفتى بودند 3شركت نفتى و  4اعضاى این ھیأت نمایندگان 
قراردادھاى مھمى در این ماموریت بھ ) 464.(رسمى بود كھ امریكا تا آن زمان بھ بغداد فرستاده بود

 .امضاء طرفین رسید
 
 

دار معروف  متعلق بھ سرمایھ» چیس مانھاتان«، دولت عراق اعالم كرد بانك 1365در تیر ماه 
  .اى برخوردار خواھد شد زات ویژهدر عراق از اختیارات و امتیا» راكفلر«امریكایى 

 :ھفتھ نامھ اسپات الیت چاپ لندن با اعالم این خبر نوشت
اى از صدام بزند؛ از جملھ اینكھ در امریكا  ھاى گسترده بر آن شده است كھ دست بھ حمایت «راكفلر»

كھ از  انتشار ھر گونھ خبر پیرامون نقض حقوق بشر در عراق ممنوع و بھ مطبوعات توصیھ شده بود
 (465(».انتقاد از دولت عراق خوددارى كنند

گیرى شھر صنعتى فاو، تاكتیك  با شكست عراق در عملیات فاو و منصرف شدن عراق از باز پس
عراق براى افزایش روحیھ . عراق تغییر كرد و عراق طرح استراتژى دفاع متحرك را پیاده كرد

یران دست زد و در یك عملیات، موفق شد شھر نظامیان، بھ یك سلسلھ عملیات متقابل ھجومى بھ ا
  .مرزى مھران را در جبھھ میانى جنگ تصرف كند

در این مرحلھ، عراق با حملھ بھ شھرھا و نفتكشھا روحیھ ارتش بعث را باال برد، اما این ابتكار جدید 
كرده بود عراق سعى . روز خنثى شد 45جنگى نیز بوسیلھ نیروھاى رزمنده ایرانى تنھا پس از گذشت 

كربالى «عملیات  1365/4/10بھ دست گیرد، اما در » دفاع متحرك«كھ ابتكار عمل جنگى را با طرح 
در جبھھ مھران موجب آزاد سازى شھر مھران و ارتفاعات اطراف آن شد و نیروھاى ایرانى در » 1



بر عراق از ھر  فشار. بغداد مستقر شدند -ارتفاعات قالویزان مشرف بھ دشت باز و شاھراه زرباطیھ 
  .سو وارد شده بود

عراق مجدداً طرح صلح را پیشنھاد كرد و امریكا نیز در پى این اقدام، از عراق حمایت كرد و دولت 
  .از ایران خواست كھ با پیشنھاد صلح صدام حسین موافقت كند 1365/5/15اى در  ریگان در بیانیھ

 (466(».از سوى ایران یك فاجعھ استرد پیشنھاد صلح بغداد » :دولت امریكا اعالم كرد
اقتصادى و نظامى، عراق قادر بھ كسب  -امریكاییھا عمالً شاھد بودند كھ با وجود حمایت سیاسى 

 .ھا نیست و براى آینده جنگ باید طرحى نو در انداخت ھیچگونھ دستاوردھاى نظامى در جبھھ

 تأثیر عملیات فاو بر سیاست خارجى امریكا

نوان یكى از مھمترین عملیات جنگى ایران، تأثیر بسزایى در سیاست خارجى امریكا عملیات فاو بھ ع
ترى موضوع سقوط صدام حسین مطرح شد و حامیان عرب عراق در آن  بطور جدى. در جنگ داشت

  .كردند شرایط بوى خون و باروت را در مجاورت مرزھاى خود احساس مى
ى در جنگ بھ سود ایران بود و تالشھاى امریكا را در بنابراین فتح شبھ جزیره فاو، یك تحول اساس

ارزیابى چنین تالشھایى، ما را در درك نگرش امریكا در آن  .منطقھ بطور چشمگیرى افزایش داد
 .كند مرحلھ از جنگ رھنمون مى

، كھ ھمزمان با جشنھاى ھفتمین ساگرد پیروزى انقالب اسالمى 1364بھمن  20با آغاز عملیات فاو در 
 21عراقیھا از ) 467.(یران روى داد، ارتش عراق متحمل شكست سنگین در جبھھ جنوب شددر ا

فروردین ماه بود  4دست بھ عملیاتھاى مھمى زدند كھ نقطھ اوج آن  1365فروردین  4تا  1364بھمن 
  .كھ گارد ریاست جمھورى صدام حسین با شكست دور از انتظارى از منطقھ عمومى فاو عقب نشست

كھ مصادف با سالروز تولد صدام حسین  1365فروردین ماه  17كوشیدند تا پیش از روز  مى عراقیھا
در اواسط فروردین ماه . پذیرفتند بود، فاو را باز پس گیرند و تاآن روز، شكست در فاو را رسماً نمى

كتیك این تغییر تا. گیرى تغییر داد صدام حسین با تلفات زیاد، تصمیم خود را براى باز پس 1365
 .نظامى مقارن با ورود شتابزده جورج بوش معاون ریاست جمھور امریكا بھ منطقھ خلیج فارس بود

 
 

و ) 468.(فروردین ماه و در اولین مرحلھ از سفر خود وارد ریاض شده بود 15جورج بوش در 
جورج . خبرھایى از ریاض دریافت شد كھ صدام حسین با وى دیدارى فوق العاده محرمانھ داشتھ است

بوش در ھمان روز در گفتگو با صدام حسین و یا احتماالً ھیأت عراقى چند موضوع را براى 
 (469.(جلوگیرى از شكست عراق و تقویت قواى درھم ریختھ عراقى مطرح كرده بود

 .گیرى فاو بود نخستین موضوع، پیشنھاد امریكا بھ صدام حسین در باره توقف عملیات براى باز پس
احتماالً طرحى را براى فشار مضاعف و استفاده بیشتر از توان ھوایى عراق بھ بغداد ارائھ امریكاییھا 

اى نشان دادند كھ آرایش نظامى و دفاعى ایران در فاو، مستحكمتر از آن  آنان با عكسھاى ماھواره. دادند
 .است كھ در این فاصلھ كوتاه، ارتش عراق بتواند، آنان را كنار بزند

 :گوید كند و مى ى در اواخر فروردین ماه بھ این نكتھ اشاره مىصدام در سخنان
اند كھ شما چھ اصرارى دارید در حالیكھ ایرانیھا، نیروھاى خود را  اى از دوستان، توصیھ كرده پاره»

 1200اند، بھ آن منطقھ حملھ كنید، ھدفھاى دیگرى را غیر از شھر فاو در طول  در فاو متمركز كرده
 (470(».ن و بھ نیروھاى ایرانى حملھ كنیدكیلو مترى تعیی

باید توجھ داشت كھ دوستان عربى صدام حسین خود . نكات مھمى در سخنان صدام حسین نھفتھ است
ھیچگاه مبتكر و طراح عملیات نظامى نبودند و ھر چھار كشور عمده مصر، اردن، عربستان و كویت، 

بھ احتمال قوى روى سخن صدام حسین باید  .مند بودند از مشاوران عالى نظامى امریكایى بھره
 1365فروردین ماه  4امریكاییھا بوده باشد و این با سفر جورج بوش و تغییر تاكتیك نظامى عراق از 

 .بھ بعد نیز مطابقت دارد



یابیم كھ استراتژى دفاع متحرك عراق كھ در فروردین ماه آغاز شد،  با توجھ بھ چنین اظھاراتى در مى
صدام حسین در ادامھ سخنان خویش . اند نبوده و دوستان امریكایى این طرح را ارائھ داده ابتكار عراق

 :گوید پردازد و مى بھ توضیح علنى طرح دفاع مى
كنند و اگر در یك  حال ما بھ این نتیجھ رسیدیم كھ اگر ارتش ما حملھ نكند، نیروھاى ایران حملھ مى»

بنابراین . دھیم دھیم كھ معموالً در ھر حملھ مى اندازه تلفات مىمنطقھ پدافند كنیم پس از چند روز ھمان 
ھا بھ نیروھاى ایرانى  بھترین راه را در این یافتیم كھ فعالً از فاو صرف نظر كنیم و در سایر جبھھ

 (471(».حملھ كنیم
ف شود و بنابراین امریكاییھا بھ سرعت بھ عراق فھماندند كھ در نخستین گام باید عملیات در فاو متوق

عراق فشار خود را بر مناطق نظامى دیگر وارد كند تا آرایش ایران در خطوط جبھھ بھ ھم بریزد و از 
  .شدت فشار بر جبھھ جنوبى بكاھد و نیروھاى خود را بھ جبھھ میانى جنگ، انتقال دھد

منطقھ  در 1365/1/10در منطقھ پنجوین،  1364/12/29بنابراین عراق این استراتژى را در تاریخ 
 1365/2/4در منطقھ سومار،  1365/1/22در منطقھ شرھانى،  1365/1/18ارتفاعات دربندیخان، 

درمنطقھ  1365/2/24درمنطقھ فكھ،  1365/2/10در منطقھ مجنون،  1365/2/6در منطقھ سیدكان، 
انگیزه، بھ اجرا در  در منطقھ پیچ 1365/2/19در منطقھ مھران،  1365/2/27حاج عمران، 

 (472(.آورد
 
 

از اجراى این ) امریكا(ھدف دوستان عراق . بدین ترتیب استراتژى دفاع متحرك بھ اجرا در آمد
استراتژى، كاستن از فشار ایران در جبھھ جنوب، جلوگیرى از تلفات بیشتر ارتش عراق در شبھ 

 .ھا بود جزیره فاو و تقویت روحیھ ارتش عراق در جبھھ
عملیات فاو در منطقھ پیاده گردید، كاھش قیمت نفت در سطح جھانى طرح بعدى امریكا كھ ھمزمان با 

امریكا این سیاست را در پیش گرفت كھ با حمایت بیشتر از صدام حسین، توان ارزى ایران را . بود
بگیرد و یا با ایجاد بحران ) ظاھراً (محدودتر كند و بدین وسیلھ جلوى خرید تسلیحاتى ایران را 

یكى از توافقھاى . ار بیشترى بر ایران براى پذیرش صلحى ناعادالنھ بیاورداقتصادى در ایران، فش
. اصلى عراق و امریكا طى سالھاى گذشتھ، فشار اقتصادى بھ ایران براى بھ تسلیم در آوردن ایران بود

امریكا در منطقھ اھرمھاى الزم را داشت و عربستان و كویت در این طرح با امریكا موافقت كامل 
 .داشتند

باید توجھ داشت كھ بھمراه . روند نزولى خود را آغاز كرد 1364بدین ترتیب قیمت نفت از بھمن ماه 
امریكا، انگلستان نیز نقش مھمى در كاھش قیمت نفت ایفا كرد و طرح منجر بھ این شد كھ عربستان و 

سعودى میزان عربستان . ، ذخایر نفتى خود را وارد بازارھاى جھانى كردند1364كویت در بھمن ماه 
عربستان حتى از . میلیون بشكھ رساند 6میلیون بشكھ در روز بھ  2/5صادرات خود را ناگھان از 

  .ذخایر شناور خود نیز استفاده كرد
» ژاپن«، »نیویورك«، »سنگاپور«، »روتردام«میلیون بشكھ نفت را وارد بازارھاى  100در یك روز 

در ) 473.(سعودى اجراى این طرح رابر عھده گرفتند سى وشش نفتكش غول پیكر. كرد» انگلیس«و 
اینجا باید بھ این سؤال اشاره كرد كھ چرا عربستان دست بھ چنین كارى زد؟ آیا مصالح و منافع كشور 

  !خود را در نظر گرفتھ بود؟
عربستان . كاران سیاستمدار نفتى جھان، وزیر نفت عربستان بود در آن زمان زكى یمانى یكى از كھنھ

پایین  13كھ خواھان افزایش سھمیھ نفت خود بود، با سھ برابر كردن صادرات خود، قیمت نفت را تا
  .آورد در حالى كھ از این افزایش سھمیھ خود سودى نبرد

بھ . كرد كھ با جنگ عراق و ایران در ارتباط بود بنابراین عربستان باید ھدفھاى دیگرى را تعقیب مى
اى قرار داده بودند  را نیز افزود كھ عربستان و كویت بجاى عراق نیز سھمیھ این مسألھ باید این توضیح

بنابراین كاھش قیمت نفت، بیشتر از ھمھ ایران را . دادند و درآمد حاصل از فروش آن را بھ عراق مى
 .داد، تا طرف عراقى را تحت فشار قرار مى



ش عربستان در حفظ منافع غرب و وزیر خارجھ سابق امریكا در ھمان سال بھ نق» ھنرى كیسینجر»
حتى اگر با تمام تصمیمھاى سعودى نیز موافقت نداشتھ باشیم، » :نویسد كند و مى امریكا اشاره مى

سال گذشتھ بیش از ھر آلترناتیو دیگر، سیاستھایش  10توان بھ وضوح گفت كھ این دولت در مدت  مى
 (474(».است با منافع غرب مطابقت داشتھ

انجام دادند، قیمت نفت كھ در  1364عربستان سعودى و كویت در بھمن ماه و اسفند ماه با اقدامى كھ 
) 1359( 1981از اواخر سال . دالر سقوط كرد 10دالر براى ھر بشكھ بود بھ  28دى ماه ھمان سال 

 28-23قیمت نفت خام در جھان در نوسان بود و در این دوره ھر بشكھ نفت حدود  1364تا دى ماه 
  (475.(شد در بازار معاملھ مىدالر 

ظھور كرد و با توجھ بھ شرایط  1364بنابراین سومین شوك بزرگ نفتى در جھان در اسفند ماه 
اقتصادى بسیار بد الجزایر، اندونزى، نیجریھ، این حركت با واكنش تند جناحھاى فوق در اوپك روبرو 

  .شد
اى بوسیلھ  ان آغاز شد و اجالس سھ جانبھحركت مقابلھ با توطئھ كاھش قیمت نفت، با رھبرى ایر

االسالم معاون  در پى آن شیخ. ایران، الجزایر و لیبى براى بررسى این وضع دراسفند ماه برگزار شد
وزیر خارجھ ایران، بھ نمایندگى از طرف اجالس سھ جانبھ در رأس ھیأتى وارد عربستان شد تا با 

 (476.(ن مذاكره كندمقامات این كشور براى جلوگیرى از این بحرا
 
 

چاپ اسپانیا در ھمان زمان بھ ھدف عربستان و كویت اشاره كرده و » ال پائیس«رو  روزنامھ میانھ
 :نویسد مى
از دیدگاه سیاسى، كشورھاى نفتى و دولتھاى محافظھ كار خلیج فارس مانند عربستان، كویت و »

. خمینى ھستند)امام(و عراق وتعدیل رژیم امارات متحده عربى خواھان پایان جنگ طوالنى میان ایران 
كنند تا از نظر مالى ایران را باكاھش فروش نفت  كشورھاى مذكور براى رسیدن بھ این ھدف تالش مى

ایران در ) ارزى(خام و سقوط قیمتھا تحت فشار شدید قرار دھند و در این رابطھ است كھ دریافتھاى 
 (477(».اھش یافتھ استدرصد ك 80مقایسھ با دو سھ سال پیش، حدود 

بتدریج آغاز شد، عمالً پس از سھ سال  1362باید توجھ داشت استراتژى حملھ بھ نفتكشھا كھ از سال 
مكمل آن استراتژى، كاھش . كارآیى نداشت و عراق ھرگز نتوانست جریان نفت ایران را قطع كند

اقتصادى ایران نیز رو بھ وخامت قیمت نفت بود تا نھ تنھا، بنیھ نظامى ایران ضعیف شود بلكھ بنیھ 
 (478.(بست كامل برسد گذارد و ایران از نظر نظامى و سیاسى بھ بن

سیاستمدار غربى با سخنانى صریح و بدون ابھام، استراتژى تازه امریكا را در خصوص » ویلیام فایر»
  :كاھش قیمت نفت بھ خوبى تبیین كرد و گفت

اگر عراق برود، فردا . اى عراق تزریق شده، نتیجھ نداده استبا ایران چھ كنیم؟ ھر چھ پول در رگھ»
كویت و پس فردا عربستان سعودى نیز رفتھ است و تنھا یك روزنھ امید است كھ با سقوط قیمت نفت، 

شاید این درمان، كارگر شود و این آخرین . افتد شود و ماشین جنگى او از كار مى ایران ورشكست مى
 (479(».شانس است
كالم ویلیام فایر نیازى بھ تفسیر و تحلیل ندارد و باید پذیرفت كھ این یك حركت براى ضربھ صراحت 

روزنامھ واشنگتن پست بھ نقل از سخنگوى وزارت خارجھ امریكا نیز در ھمان . زدن بھ ایران بود
 یكى از سخنگویان وزارت خارجھ امریكا گفتھ» :زمان در مورد كاھش در آمدھاى ارزى ایران نوشت

بود كھ بخشى از كوششھاى امریكا براى خاتمھ دادن بھ جنگ ایران و عراق، سعى در باز داشتن 
 (480(».شركتھا از خرید نفت ایران و تجارت با ایران بوده است تا درآمد ایران كاھش یابد

گذارد كھ امریكا در پشت صحنھ بحران كاھش قیمت نفت، قرار داشت و  این اظھارات شكى باقى نمى
كند ھدف  شواھدى وجود دارد كھ ثابت مى. یك اقدام ھماھنگ، كاھش قیمت نفت بھ اجرا در آمد در

امریكا و انگلستان و برخى كشورھاى صادركننده نفت، یك ھدف مقطعى و شوك آور بوده است و نھ 
  .استراتژیك و بلند مدت



جورج بوش در سفر خود . دھدف این بود كھ یك ضربھ اقتصادى و روانى بر پشت جبھھ ایران وارد آی
بھ خلیج فارس داشت، بھ این موضوع اشاره كرد و نسبت بھ سقوط شدید  1365كھ در فروردین ماه 

  .قیمت نفت اظھار نگرانى كرد
وى در گفتگو با مقامات عربستان در ریاض بر لزوم ثبات بر بازار نفت بھ دلیل حفظ منافع ملى امریكا 

 :تاكید كرد و گفت
. نفت بھ یك سوم میزان آن، بھ ویژه براى شركتھاى نفتى چند ملیتى قدرى مشكل است نزول بھاى»

شود، اما زمانى كھ بھ منافع ملى و امنیت ملى امریكا، صدمھ  نفت ارزان موجب پایین آمدن تورم مى
تر زند و یا تعداد زیادى از مؤسسات مالى و نفتى امریكا را بھ بحران فرو ببرد، آنگاه ضررھاى آن كم

 (481(».از منافع آن نخواھد بود
 
 

دالر و  8دولت امریكا كھ طى دو ماه از كاھش بھاى نفت، رضایت كامل داشت با سقوط قیمت نفت تا 
دالر در ھر بشكھ نگرانى خود را اعالم كرد؛ امریكاییھا تا زمانى كھ كاھش قیمت نفت، عامل  5حتى 

ا زمانى كھ كاھش شدید قیمت نفت منافع امریكا را بھ فشارى بھ ایران بود، نگران ھیچ چیز نبودند ام
خطر انداخت و كشورھاى عربى را با مخاطرات جدى روبرو كرد، دولت ریگان بھ ایجاد شوك كوتاه 

داد، اما  مدت خاتمھ داد؛ زیرا این استراتژى اگر چھ دشمن امریكا را زیر فشار شدید اقتصادى قرار مى
كھ ھمگى در جبھھ ) 482(كرد كشور را قربانى مى 7امریكا باید  براى بھ زانو در آوردن ایران،

مخالف ایران و در جبھھ متحدان او در منطقھ قرار داشتند و شدیداً نیز بھ تسلیحات امریكایى وابستھ 
 .بودند

در شوراى  (ره(خمینى رئیس مجلس شوراى اسالمى وقت ایران و نماینده امام» على اكبر ھاشمى»
تشكیل شد، بھ این مسئلھ اشاره داشتھ و  1365اى كھ در اول اردیبھشت ماه  جلسھعالى دفاع، در 

 :شمرد خطرات توطئھ كاھش قیمت نفت را این چنین بر مى
اند رفتار كنند، ما  اگر بنا باشد دشمنان ما نظام اوپك را بھ ھم بزنند و بخواھند این گونھ كھ پیش گرفتھ»

توانیم قسمت اعظم ارزان شدن نفت را با باال بردن تولید بھ طور  با اھرم بازارى كھ در دست داریم مى
این مسائلى كھ اكنون دارد  ...خواھند فشار بیاورند، جبران سازیم اى كھ آنھا مى موقت، در ھمین دوره

آید ممكن است از لحاظ آنھا یك توطئھ عمیق باشد، یعنى آنھا حساب كرده باشند كھ ما با كم  پیش مى
چون در محاسبھ آنھا اگر ما پول نفت را . شویم كھ جنگ را خاتمھ بدھیم ارزى مجبور مىشدن منابع 

كنند این مسئلھ  آنھا خودشان ھم احساس مى... مصرف نكنیم، ممكن است نتوانیم مشكالتمان را حل كنیم
ند، ما براى آنھا قاعدتاً باید دشوارى بیشترى داشتھ باشد، چون آن مقدار كھ آنھا بھ نفت متكى ھست

 (483(».نیستیم

 اقدامات مھم امریكا پس از عملیات فاو

بعد از عملیات فاو، امریكا، طرح دفاع متحرك عراق را پیشنھاد داد و سپس دومین گام امریكا، حمایت 
سومین حركت امریكا، اعزام یك ھیأت بھ ریاست جورج . از كاھش قیمت نفت بھ طور مقطعى بود

  .بود تا بھ بررسى استقرار نیروھاى ایرانى در كنار مرز كویت بپردازندبوش بھ منطقھ خلیج فارس 
دار بودند، یك روز پس از فتح شبھ  رھبر معظّم انقالب كھ در آن زمان ریاست جمھورى را عھده

اى بھ كویت ھشدار داد كھ ایران در قبال در اختیار گذاردن جزیره بوبیان بھ  جزیره فاو طى نامھ
  :وى گفت. ھد كردعراق، سكوت نخوا

 (484(».كویت باید عواقب ھر نوع كمك بھ عراق را تحمل نماید»
بنابراین سفر جورج بوش بھ نیابت از ریگان براى كمك سریع بھ عراق و برقرارى آرامش و دادن 

روزه  10روزه اعالم شد اما  8سفر جورج بوش . اعتماد بھ نفس بھ عربستان و كویت صورت گرفت
  (485.(وارد ریاض شد 1365فروردین  15جورج بوش . بھ پایان رسید



و در این كشور ضمن گفتگو با فھد در باره تحوالت جنگ ایران و عراق و تسلیح ھر چھ بیشتر 
دھیم  جورج بوش تھدید كرد كھ ما اجازه نمى. عربستان، با صدام حسین نیز بطور محرمانھ دیدار كرد

سفر بوش عمدتاً بھ كشورھاى خلیج . ن در جنگ بھ پیروزى رسدالمللى ناامن شود و یا ایرا آبراه بین
  .فارس بود و یك بھ یك از ھمھ كشورھا دیدارھایى داشت

 :وى در عربستان گفت
احتمال . كند آن است كھ این جنگ بھ فراتر از محدوده كنونى آن توسعھ یابد چیزى كھ ما را نگران مى»

یا ممكن است ایران از خطوط عراق بگذرد و بھ كشورھاى دارد كھ بھ بستن آبراه ھرمز منجر شود و 
 (486(».ھمسایھ حملھ كند و این متأسفانھ چیزى است كھ تھدید انجام آن صورت گرفتھ است

 
 

چھارمین حركت امریكا براى حمایت از عراق پس از عملیات فاو، فشار بھ سوریھ متحد عربى ایران 
مشاركت سوریھ سود بردند و ھمچنین از میانجیگرى در قضیھ امریكاییھا در بحران لبنان از . بود

  .مند شده بودند امریكا كھ ربوده شد و بھ دمشق برده شد نیز قبالً بھره" تى دبلیو اى"ھواپیماى 
شاه حسین مكرراً در زمان . رفت سوریھ پشتوانھ عربى ایران در مجامع عربى و خاورمیانھ بشمار مى

كوشید تا بین صدام حسین و حافظ اسد مصالحھ برقرار كند، اما موفق  1365جنگ و بویژه در تیر ماه 
، ریچارد مورفى معاون وزیر خارجھ امریكا وارد دمشق شد و با 1365فروردین ماه  24در . نبود

 (487.(حافظ اسد و خدام وزیر خارجھ سوریھ دیدار كرد
 :خبرگزارى امریكایى یونایتدپرس در تفسیرى چنین گزارش داد

اى تقریباً قطعى مورد تشویق واشنگتن  منابع سیاسى معتقدند قطع روابط میان تھران و دمشق بھ گونھ»
تواند بھ شكست ایران و كاھش روند  و متحدین سوریھ در مسكو قرار خواھد گرفت، زیرا این امر مى

 (488(».گسترش بنیادگرایى منجر شود
العاده  كشور، موفق نبود و امریكا بھ دلیل روابط فوق البتھ این حركت نیز با اختالفات عمیق میان دو

گام بعدى امریكا، فروش . دوستانھ سوریھ با ایران در بھ ھم زدن این روابط بھ موفقیت دست نیافت
  .ریگان كوشش كرد تا بھ سفارش تازه عربستان درباره خرید نظامى پاسخ گوید. سالح بھ عربستان بود

اما در فروردین . كوشید دفاع موشكى و ھوایى خود را تجھیز كند ید مىعربستان سعودى بانگرانى شد
غالباً جناحھاى تحت نفوذ یھودیان نیز پشت سر این مخالفتھا . ماه كنگره امریكا، نداى مخالفت سر داد

الیحھ . جورج شولتز وزیر خارجھ امریكا براى تصویب این الیحھ كوشش بسیارى كرد. قرار داشتند
در  1365/2/4وى در تاریخ . میلیون دالرى سالح بھ عربستان بود 354داد فروش شامل یك قرار

اى نوشت و خطاب بھ كنگره موضوعاتى را مطرح  برابر الیحھ مخالفت كمیتھ فرعى نمایندگان، نامھ
  .كرد كھ بررسى آن حائز اھمیت است

 :در این نامھ آمده است
عالئمى بھ ایران كھ از گسترش جنگ با عراق  .این فروش، عالئم سیاسى آشكارى خواھد فرستاد»

رو كھ اراده خود را تقویت كنند و این  جلوگیرى كند و عالمتى بھ عربستان و دیگر كشورھاى میانھ
 (489(».دھد فروش، اعتبارھا و قابل اعتماد بودنھا را بھ عنوان یك شریك امنیتى مورد تاكید قرار مى

بھ . نخست فرستادن عالئم بھ ایران بود. امھ مطرح كرده بوددو مسئلھ را در این ن» جورج شولتز»
گوید كھ فروش سالح بھ عربستان عزم ما را در مقابلھ با پیشروى ایران نشان  عبارت بھتر وى مى

گیرد و بھ نوعى ارتباط این  خواھد داد و این معاملھ اساساً بھ خاطر جنگ عراق و ایران صورت مى
  .شود در فاو مشاھده مى معاملھ با پیروزیھاى ایران

خواست روحیھ از دست رفتھ این كشورھا را باز گرداند و جلوى  مسئلھ دوم آن بود كھ شولتز مى
بعد از سفر جورج بوش بھ منطقھ، اینك این حركت امریكا، التزام عملى ریگان . وحشت آنھا را بگیرد

حدان شكست خورده عراق را باال داد و شولتز قصد داشت روحیھ مت رابھ حمایت از آنھا، نشان مى
 .ببرد



حركت بعدى امریكا براى حمایت از عراق، تحریك این كشور بھ ادامھ حمالت ھوایى بھ شھرھا و 
فروردین  16جورج بوش در مالقات محرمانھ خود در عربستان در . ھا و مراكز اقتصادى است كشتى

عراقیھا جنگ شھرھا ) 490.(ستفاده كنداز عراق خواست كھ از نیروى ھوایى خود بیشتر ا 1365ماه 
در اینكھ امریكا . انداختند بست نظامى در جنگ، براه مى را بھ عنوان بخشى از عملیات خروج از بن

 .كند چنین اقداماتى را تحریك كرده باشد، رادیو امریكا بوضوح عنوان مى
 
 
 

 :گوید مىچنین  1364/11/25رادیو امریكا در خبر شامگاھى بخش فارسى خود در 
ھاى نفتى  را با بمباران شھرھاى ایران و پایانھ) بھ فاو(اگر عراق ھمانند گذشتھ تھاجم تازه ایرانیھا »

سر و صداى خستگى و بیزارى از جنگ در ایران بلند (!!) پاسخ دھد، ممكن است دوباره
 (491(».شود

این . دھد این تحلیل را ارائھ مىصداى امریكا چند روز پس از عملیات فاو بھ نقل از برخى كارشناسان، 
شود اما حاكى از موضع  تحلیل اگر چھ یك تحلیل ساده، بدون ذكر نام و پذیرفتن مسئولیت، عنوان مى

چراغ سبز امریكا بھ عراق درباره . امریكا و صداى رسمى آن نسبت بھ حملھ بھ شھرھاى ایرانى است
ایجاد وحشت در مردم . روانى علیھ مردم بود ھا یك جنگ حملھ بھ شھرھا از طریق مطبوعات و رسانھ

) 492.(و فشار مردم بھ دولت براى پذیرش صلح كھ در آن حقوقى براى ایران در نظر گرفتھ نشده بود
بدین ترتیب عراق بھ مدت چند ھفتھ حملھ بھ شھرھا را آغاز كرد و مراكز غیر نظامى آماج حملھ قرار 

 .گرفت
آورى پیشرفتھ نظامى بھ عراق بود كھ تا آنزمان از  ت فاو، صدور فناقدام دیگر امریكا پس از عملیا

دستیار امور  «ویلیام اشنایدر«، 1364بھمن  20در آستانھ عملیات فاو، در . كرد صدور آن پرھیز مى
شد، بھ عراق  خارجھ امریكا در مسائل امنیتى كھ متصدى فروش تسلیحات بھ خارجیان نیز محسوب مى

خود مسئول عملیات جلوگیرى از صدور سالح امریكا بھ » ویلیام اشنایدر«ھ آنكھ جالب توج. سفر كرد
وى بھ عراق رفت تا اوالً بھ عراقیھا اطمینان دھد كھ امریكا ھمچنان بھ تحریم ) 493.(ایران نیز بود

صدور سالح بھ ایران، پایبند است و ھم براى گسترش داد وستد از نوع فوق پیشرفتھ آن بھ آنھا 
 .اشنایدر با طارق عزیز در بغداد دیدار كرد. نى دھدمژدگا

آمیز بھ  آورى پیشرفتھ امریكایى با لحنى گالیھ نویسد كھ عراقیھا در زمینھ فن مى» تیمرمن. آر. كنت»
اشنایدر گفتند كھ با وجود مساعدتھاى وزارت امور خارجھ امریكا، عراق نتوانستھ است ھمھ تجھیزات 

ھاى موشكى و شیمیایى خود نیاز بھ  عراق در پروژه) 494.(بخرد مورد نیازش را از امریكا
 :نویسد تیمرمن در این زمینھ مى. كامپیوترھاى فوق مدرن داشت

اشنایدر در بازگشت بھ واشنگتن، تالش زیادى بھ خرج داد تا این نكتھ را جا بیندازد كھ ایاالت متحده »
آورى پیشرفتھ مورد نیاز  عوض بھ فروش فنافزارى بھ عراق نفروشد و در  امریكا ھیچ نوع جنگ

ریچارد مورفى و كارشناسان امور شرق نیز در طبقھ پنجم . عراق، در مقیاس وسیع اقدام نماید
 (495(».ساختمان وزارت خارجھ امریكا، ازاین پیشنھاد اشنایدر بھ گرمى استقبال كردند

آورى  در بھ اجرا در آمد و صدور فنسرانجام طرح اشنای 1365معتقد است كھ در تیر ماه » تیمرمن»
اى یارى رساند،  توانست عراق را در ساخت موشك دور برد و ھستھ پیشرفتھ یعنى ھمانھایى كھ مى

 .آغاز شد
در فاو، مسئلھ ھماھنگى با ابرقدرت شوروى بر سر اتخاذ  8آخرین اقدام امریكا پس از عملیات والفجر 

. سزایى در ھمكارى دو ابرقدرت در مالقاتھاى سران گذاشتعملیات فاو تاثیر ب. یك موضع واحد بود
تر، آغاز شده بود، اما امریكا  ھر چند این حركت با روى كار آمدن گورباچف و ایجاد فضاى صمیمى

در دو محور فعالیت سیاسى در سازمان ملل و تسلیحاتى، نیاز بھ ھمكارى شوروى داشت؛ زیرا چنانچھ 
كرد و ضمناً  شد، ایران براحتى از مرز شمال خود سالح دریافت مى ىشوروى بھ سمت ایران متمایل م

  .شد زمینھ براى نفوذ شوروى بھتر مى



، كمیتھ اتحادیھ عرب متشكل 1364ھاى درخشان ایران در شبھ جزیره فاو در بھمن ماه  بعد از پیروزى
یاست عضو، از اعضاء دائمى شوراى امنیت بویژه دو ابر قدرت وقت خواست تا س 7از 

 (496.(بر طرفین مخاصمھ رو آورند» فشار مناسب«را كنار گذاشتھ و بھ سیاست » ابرازنگرانى»
 
 

 1365نگرش امریكا بھ ایران در سال 

شد، بر این امر مبتنى بود كھ استراتژى امریكا در  آنچھ در افكار عمومى سعى در القاى آن مى
معادلھ . ، بر سھ معادلھ استوار شده بود1365و  1364رویارویى با جنگ عراق و ایران در سالھاى 

معادلھ دوم این بود كھ باید . اول این بود كھ ھیچ یك از دو طرف متخاصم نباید پیروز این میدان باشند
بمحض بر ھم خوردن توازن قوا در ھر طرف متخاصم، بھ كمك طرف ضعیف پرداختھ تا تعادل قوا 

  (497.(برقرار شود
این معادلھ تاكید داشت چنانچھ . شكل گرفت 1364مھمترى بود كھ در واقع در سال معادلھ سوم، معادلھ 

فارس آسیب  جنگ عراق و ایران، از حدود مرزى، فراتر نرود و بر جریان صدور نفت، در خلیج
نرساند و بھ عبارت دیگر حالت نھ جنگ و نھ صلح و فرسایشى بین طرفین برقرار گردد و كشورھاى 

این معادلھ تبیین یك سیاست . نكند، ادامھ آن منافع امریكا را بھ خطر نخواھد انداختمنطقھ را تھدید 
 .بود 1365و  1364ى امریكا طى سالھاى  زیركانھ

 :چنین نوشت 1365مرداد  30روزنامھ نیویورك تایمز در سرمقالھ خود در 
فقط ابراز امیدوارى  آور در این مناقشھ آن است كھ دو ابرقدرت بدون انجام اقدامى مسألھ تعجب»

 (498(».كنند كھ ھیچ یك از طرفین پیروز نگردد مى
خطاب بھ شوراى امنیت چنین  1364بعنوان دبیركل اتحادیھ عرب نیز در اسفند ماه » شاذلى قلیبى»

 :گفت
اعتنایى  این بى. اند قدرتھاى بزرگ بھ جنگ ایران و عراق و مخاطرات ناشى از آن توجھ مكفى نكرده»

 (499(»آنھا واقعاً خواستار پایان جنگ ھستند؟.... دانیم آیا رود كھ ما نمى بھ پیش مى تا آنجا
ھاى ایران در شبھ جزیره فاو، معادلھ سوم بر ھم خورد؛ زیرا ایران در نزدیكى مرز كویت  با پیروزى

خیمھ زده بود و از سوى دیگر موضوع سرنگونى صدام حسین نیز بیش از ھر زمان، نقل محافل 
 .اسى عربى و غربى بودسی

معادلھ سّوم امریكا بر ھم خورده بود و حمالت گسترده ایران تاب و توان ارتش عراق را از بین برده 
در چنین شرایطى برقرارى معادلھ سّوم معنا و مفھومى نداشت و امریكاییھا باید استراتژى دیگرى . بود

اما امریكا در این . ى برقرارى توازن قوا بودكردند كھ ھمان رجوع بھ معادلھ دّوم یعن را برقرار مى
  .زمان روى معادلھ دیگرى نیز در حال كار كردن بود

امریكا ھنوز از ایران قطع امید نكرده بود و انتظار داشت كھ جناح تندرو در ایران جاى خود را بھ 
باب روابط جدید را ) ره(خمینى رو دھد و بتواند در آینده نزدیك بویژه پس از رحلت امام جناح میانھ
ھاى ھوادار ایران و ھوادار عراق در دولت ریگان اتفاق نظر وجود  در این سال بین جناح. برقرار كند

  .نداشت
پردازان امریكایى معتقد بودند كھ نباید چنان بھ عراق نزدیك شد كھ ایران از یاد  اما بسیارى از نظریھ

ضعف اساسى روبرو شود و شوروى از تحوالت  برود و یا چنان بھ عراق كمك كرد كھ ایران با
بنابراین گروھى مصرانھ روى ایران و . امریكا تجربھ افغانستان را پیش روى داشت. بردارى كند بھره

 .كردند سیاستھاى نزدیكى بھ ایران كار مى
 
 

 :نویسد على اكبر والیتى وزیر خارجھ وقت ایران، مى



اسالمى ایران در جنگ باعث شد كھ امریكا بھ طور جدى ھاى جمھورى  ھاى عراق و پیروزى ناكامى»
تجدید نظر در سیاست خود را بررسى كند و سعى در نزدیك شدن بھ جمھورى اسالمى ایران یا طرف 

 (500(».پیروز نماید
اشاره » بھ سوى سیاستى درباره ایران«على اكبر والیتى بھ گزارشى از رئیس سازمان سیا بھ عنوان 

. ى امنیت ملى امریكا را بھ نگرشى مجدد در سیاستھاى خود نسبت بھ ایران فراخواندكند كھ شورا مى
 .این گزارش اساس كار امریكا در كوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفت

اولین مسئلھ در آن، تشویق متحدان غربى در كمك بھ ایران در برآورده كردن احتیاجات مھم شامل »
 (501(».یبى كھ موازنھ قدرت در منطقھ بھ ھم نخوردتجھیزات نظامى بود، البتھ بھ ترت

 :منافع فورى ایاالت متحده بھ شرح زیر تعریف شده بود) 502(در طرح ویلیام كیسى
 فارس  جلوگیرى از تجزیھ ایران و حفظ آن بھ عنوان سپر مستقل بین اتحاد شوروى و خلیج -1
 ھاى سیاسى شوروى در ایران  محدود كردن فرصت -2
 دسترسى بھ نفت خلیج فارس حفظ  -3
شولتز و واینبرگر با این . پایان دادن بھ حمایت ایرانیھا از عناصر و گروھھاى انقالبى و مسلمان -4

 .بتصویب ریگان رسید 1364طرح موافقت كردند و این طرح با جزئیات آن در مرداد ماه 
گزارشى محرمانھ درباره  نظریھ پرداز سیاست خارجى وقت امریكا» ھنرى كیسینجر«در ھمین سال 

ایران بھ ریگان تسلیم كرد و ضرورت گشودن راھھاى ارتباط مستقیم و غیرمستقیم را با ایران بھ وى 
  .یادآور شد

 :ضمناً این حقیقت را بھ او گوشزد كرد كھ
شتھ رو قدرتمند مایل بھ گفتگو با امریكا در بین رھبران آن كشور وجود ندا تا زمانى كھ یك جناح میانھ»

 (503(».اى بین دو كشور صورت نخواھد گرفت باشد، ھیچ گونھ پیوند و یا مصالحھ
پنداشت چنانچھ ایران را رھا كند، ایران سیاستھاى انقالبى خود را با شدت ادامھ خواھد  امریكا چنین مى

اى  تر خواھد شد و ھرگونھ مصالحھ در خاورمیانھ و حل مشكالت منطقھ داد و بھ شوروى نزدیك
كردند كھ باید سیاست ضد ایران دولت ریگان از  بنابراین بسیارى توصیھ مى .اعالج خواھد ماندن

 .گى نجات یابد و یك معیار و چارچوب مشخص داشتھ باشد قاعده نظمى و بى بى
 
 
، 1365در سال ) 504(»جنگ ایران و عراق بدون طرف پیروز»مبتكر دیدگاه » ھنرى كیسینجر»

وى معتقد است كھ حتى در صورت بر . كند استراتژى امریكا در جنگ باز مى معادلھ چھارمى را در
ھم خوردن توازن جنگى و حتى در صورت منزوى كردن ایران در جنگ، نباید درھا را تماماً بست، 

 .ھمواره مد نظر سیاستگذاران باشد «روابط سازنده«بلكھ باید اصل برقرارى 
. باید در برابر ایران یك برخورد دوگانھ ھمزمان را پیش بردبرژینسكى نیز از یك سو معتقد بود كھ 

نكتھ مھم آن بود كھ وى حتى . ھاى ایران را گرفت و از طرفى راھھا را نبست یعنى جلوى پیروزى
داد كھ با وضع  شاید وى احتمال مى. بینى را نیز در تحلیل خود مد نظر قرار داد تغییرات غیرقابل پیش

بنابراین معادلھ چھارم این بود كھ نخست جلوى  .ان سقوط صدام وجود داشتو شرایط آن زمان، امك
 .ھاى الزم بھ ایران نشان داده شود سقوط صدام گرفتھ شود و ھمزمان حسن نیت

كرد كھ اگر امام  نگرانیھاى بسیارى داشت و چنین تصور مى) ره(خمینى امریكا براى دوره بعد از امام
خطوط مرزى بھم ریختھ خواھد شد و كنترل بدست شوروى خواھد رحلت كنند، اوضاع در داخل و 

 .تر كنند كوشش آنھا این بود كھ بطریقى طى این سالھا خود را بھ ایران نزدیك. افتاد
 :نشریھ ژون افریك چاپ پاریس نیز بھ این موضوع اشاره كرده و نوشت

ن شك درپى خواھد داشت، زمینھ ھایى كھ بدو امریكا معتقد است كھ با درگذشت امام خمینى و كشمكش»
تجارى ایران فراھم  -باال گرفتن یك جریان ھوادار غرب در نیروھاى مسلح و محافل بورژوازى 

بنابراین، طراحان نظامى وزارت خارجھ امریكا نقش ناچیز كنونى امریكا رادر ایران . خواھد شد
 (505(».آیند شود، بھ غضب نمى ىھایى كھ مرتباً از سوى تھران نثار آنھا م پذیرفتھ و از نفرین



كند و معتقد است ضدیت ایران  این نشریھ در ادامھ بھ سیاستھاى بازدارنده امریكا علیھ ایران اشاره مى
 .با شوروى عامل مھم ھمسوئى این كشور با غرب خواھد بود

خود بر ھمچنان قطع بود و موضوع گروگانھا در لبنان نیز  1365روابط ایران و امریكا در سال 
ھا سخت در تالش بودند تا با توجھ بھ نیازھاى تسلیحاتى ایران، خود  امریكایى. افزود تیرگى اوضاع مى

در ھمین حال ایران در حال بسیج عمومى مردم براى یكسره كردن . تر كنند را بھ نوعى بھ ایران نزدیك
  .جنگ بود

، وحشت متحدان عراقى را دو چندان 1365اعالم فراخوان یك میلیون بسیجى و بازتاب آن در بھار 
ھاى راھیان كربال بھ راه افتاده بودند و اعالم علنى این سیاست نظامى ایران، تردیدى  كاروان. كرده بود
بسیارى از . ساز است گذاشت كھ ایران در حال تجمع نیرو و عملیات بزرگ یا سرنوشت باقى نمى

ھا نیز  تى را براى خرید بھ وجود آورده بود و امریكایىسالحھاى ایران بھ دلیل امریكایى بودن، مشكال
  .المللى، دقیقاً این مبادالت را زیر نظر داشتند بھ وسیلھ دالالن بین

ھاى امریكا را با ایران  ھا امیدوار بودند كھ موضوع خرید سالح امریكایى، بتواند تماس امریكایى
اى كھ باید در این زمینھ توضیح  نكتھ. آورد فراھم 1365افزایش دھد و موجبات نزدیكى را در سال 

ھا از نزدیكى بھ ایران این نبود كھ این كشور را در جنگ یارى  داده شود این است كھ ھدف امریكایى
دھند و یا موجب پیروزى ایران و سرنگونى عراق گردند كھ این خالف استراتژى پنھان و آشكار 

  .امریكا در منطقھ بود
روى ایران در  كھ شاید بتواند با افرادى در ایران ارتباط برقرار كند و موجب میانھھدف ریگان آن بود 

) ره(سیاست خارجى و مانع گسترش اسالم انقالبى در منطقھ شود و براى دوره بعد از امام خمینى
ده در آن شرایط كھ ایران وارد شبھ جزیره فاو شده بود، معادلھ سوم امریكا برھم خور .ریزى كند برنامھ

. بود و امریكا در سوى دیگر جنگ، فشار بیشترى را براى مقابلھ با تھاجمات ایران آغاز كرده بود
ھاى نماز جمعھ بھ موانع آن  على اكبرھاشمى رفسنجانى رئیس مجلس شوراى اسالمى وقت در خطبھ

 :زمان اشاره داشتھ و گفت
باید ھر چھ زودتر جنگ را بھ پایان  دھد ما اى نشان مى وضع جنگ االن بجایى رسیده كھ ھر محاسبھ»

 (506(».زمان بیش از این نباید در اختیار دشمن قرار گیرد. برسانیم
 پایان
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را ماه تحرك ویلیام  1359نویسنده فرانسوى لوموند ماه مرداد  «جین گیراس«) 63-1959(بود 
فروش كاالھاى امریكایى را در زمینھ فنى و آموزشى  1359وى در تابستان . نامد ایگلتون در بغداد مى

این . نفر رسید 1170رقم اتباع امریكایى در عراق بھ  1359در تابستان  .بھ عراق مرتباً افزایش داد
نوشت  1359نشریھ حوادث خاورمیانھ چاپ لندن در شھریور ماه . نفر بود 1975. 190رقم در سال 

 .شود كھ ھم اكنون با سفیر امریكا مانند یك دیپلمات رسمى رفتار مى
واشنگتن، خبرگزارى جمھورى  -. 12، ص 14714. 1371/12/11روزنامھ كیھان، شماره  (75

 .«اس بى پى«اسالمى بھ نقل از شبكھ تلویزیونى 
67) Howard Teicher 

بھمن : مترجم (ایران -عراق  -نفت  -اسلحھ . (روابط پنھانى ایاالت متحده و عربستان سعودى (77
. 64، ص 1372شھریور  ، مرداد و12و 11اقتصادى، سال ھفتم، شماره  -ھمایون، اطالعات سیاسى 

 .1993فوریھ  Front Line ،16 میزگرد تلویزیونى برنامھ امریكایى -
 .205، ص»دفتر سیاسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى«، »گذرى بر دو سال جنگ (78

97) Dangerous Liaison 
08) Gory Sick 

تھران . ارات اطالعاتترجمھ محسن اشرفى، انتش» ارتباط خطرناك«، »لسلى كاكبورن -اندرو  (81
 .499و  498ص  1371
  .منبع پیشین (82
 ھمان طھ یاسین رمضان معاون رئیس جمھور فعلى عراق (83
 1364/11/16، شماره »ھاى سیاسى اخبار و گزارش«خبرگزارى جمھورى اسالمى، بولتن  (84
 .مصاحبھ با خانم عبدالقھار منشى ویژه صدام حسین. 47، ص101.
النقیب افسر عالى رتبھ عراقى نیز در كتاب خود بھ رابطھ امریكا و عراق اشاره دارد خالد حسین  (85
نویسد كھ دستگاھھاى اطالعاتى و تجسسى در طول مرزھاى ایران بھ فعالیت پرداختند و سعى  و مى

در این زمینھ حتى از اداره اطالعات .... كردند از طریق عوامل نفوذى، اطالعاتى را جمع آورى كنند
  .ردن و سازمان سیا درخواست كمك شدا
، ص 1368بعث و جنگ، جلد اول، ترجمھ محمد حسین زوار كعبھ اشارات حوزه ھنرى چاپ اول )

149) 
/ 13، مجلھ العالم چاپ انگلستان تاریخ »نقش امریكا در جنگ عراق و ایران از دیدگاه شوروى (86
 .1988اوت 

78) ThE DEATH LOBBY  
 .165ص » سوداگرى مرگ«، »نتیمرم. آر. كنت (88
 .1980ژوئن  17منبع پیشین، ھمچنین رك تایمز لندن  (89
 . منبع پیشین (90
 .واحد مركزى خبر از واشنگتن -. 1360/1/27روزنامھ آزادگان،  (91
 .میدل ایست - 8، ص16204. 1359/5/13روزنامھ اطالعات، شماره  (92
، دفتر مطالعات »فصلنامھ بررسیھاى نظامى«، »عراق ھا و دالیل آغاز جنگ از سوى رژیم زمینھ (93

 .17، ص 1371، پائیز 11دافوس،شماره 
، مترجم رضوان قضمانى و »خلیج عربى در طرحھاى غربى«، »میخائیل اسحق«و » یاكوولیف (94

 .1988اوت  13رك مجلھ العالم، . 1988دكتر حسان، چاپ دمشق، فوریھ 
واشنگتن، خبرگزارى جمھورى  -. 12، ص 14714. 1371/12/11روزنامھ كیھان، شماره  (95

 .اسالمى
 .منبع پیشین (96
 .1359/8/22یا روزنامھ اطالعات  - 56، ص »ضرورت تداوم دفاع مقدس«ھمایون الھى،  (97



توسط بنگاه اندیشھ شوروى چاپ  1364كھ در سال » میلیتاریسم و چھره مخوف آن«در كتاب  (98
ھ عملیات جنگى آغاز شود، سیا اخبارى مبنى بر از ھم پاشیدن ارتش ایران قبل از آنك«: شد، آمده است

در این رابطھ . و عدم كارآیى آن پخش كرد و عراق را قدم بھ قدم بھ طرف جنگ با ایران سوق داد
امریكا تمام اقدامات را بعمل آورد كھ بھ عراق اطمینان دھد كھ از طرف عربستان و كشورھاى منطقھ 

 (1364/2/19كیھان، . (رار خواھد گرفتمورد حمایت ق
 .150و151، علیرضا طاھرى، ص »صلح واقعى -جنگ واقعى «ریچارد نیكسون،  (99

خبرگزارى پارس بنقل از  -. 13، ص 16244. 1359/6/31روزنامھ اطالعات، شماره  (100
 .خبرگزارى فرانسھ از واشنگتن

 .1980سپتامبر  26، »بایگانى شدهھاى  واقعیت«، 1360/6/1روزنامھ آزادگان،  (101
 .رم، خبرگزارى جمھورى اسالمى -، 1362/4/8روزنامھ جمھورى اسالمى،  (102

103) Fred. Haliday , New statesman ,9 mar .1984«  ھیچ طرف راه بجایى «مقالھ
 «برد نمى

 .1376/3/11روزنامھ جمھورى اسالمى،  (104
 .1359/7/3، )تگزاس(رى فرانسھ از ال پاسو خبرگزارى پارس بھ نقل از خبرگزا (105
 .مسكو، یونایتدپرس - 2ص. 16251. 1359/7/9روزنامھ اطالعات، شماره  (106

107) Patrick seal  
طرحھاى عراق براى آزادسازى میادین نفتى «پاتریك سیل، آبزرور،ارسالى از ابوظبى، مقالھ  (108
 .1359/1/22برابر  1980آوریل  11،» خمینى
 .1980اكتبر  30فیگارو، چاپ پاریس،  (109

110) Richard Homan. Washington Post. 9 APR.1980.  ایران و عراق در حالت «مقالھ
 .1359/1/20,» جنگى

111) ELIZABETH. GAMLEN 
211) EXeter 

311) AFTER.THE WAR 
411) ELIZABETH. GAMLEN."AFTER THE WAR",Printed in London . 

1990.P.135 
، ص 1368،مژگان نژند، نشر سفید، چاپ اّول ، زمستان »جنگ ایران وعراق«تراب زمزمى،  (115

 .1980سپتامبر  23یا روزنامھ لوموند،  - 286
116) Shireen .T.Hunter  

117) Shireen . T.Hunter, "IRAN AND THE WORLD", 1990.P.60. 
، دفتر حقوقى وزارت »المى ایرانتحلیلى بر جنگ تحمیلى رژیم عراق علیھ جمھورى اس (118

  42امورخارجھ، ص 
 منبع پیشین  (119
 .63، ص6. 1365، مجلھ حقوقى، شماره »نگرشى اجمالى بر حقوق جنگ«محمدرضا بیگدلى،  (120
, 1359/7/12اكتبر  4روزنامھ امریكایى نیویورك تایمز . 1980سپتامبر  22آسوشیتدپرس،  (121
1980 
 71ص » رت تداوم دفاع مقدسضرو«ھمایون الھى،  (122
 (1980) 1359/7/2سپتامبر  liberation ،24 نشریھ (123
 1980, 1359/6/31سپتامبر  22روزنامھ واشنگتن پست،  (124

سپتامبر  25نشریھ اخبار روزانھ امریكا، نیویورك تایمز و خبرگزارى آسوشیتدپرس،  (125
1359/7/3 ,1980  
 یونایتدپرس از واشنگتن و خبرگزارى فرانسھ . 7، ص 16248روزنامھ اطالعات، شماره  (126
 مسكو، خبرگزارى فرانسھ. 2، ص 16248. 1359/7/5روزنامھ اطالعات، شماره  (127



صدام حسین در روز شروع حملھ بھ ایران اعالم كرد كھ ارتش عراق براى یك پیك نیك یك  (128
 (!!).استاى وارد ایران شده  ھفتھ

روزنامھ  30،ص1366شوراى عالى دفاع، چاپ دّوم،  -، ستاد تبلیغات جنگ»ستیز با صلح (129
 1980/9/29, 1359/7/7السفیر، 
 1359/7/12روزنامھ اطالعات،  (130
 11، ص16253. 1359/7/12روزنامھ اطالعات، شماره  (131
, 1359/7/19اكتبر  11، »در خلیج فارسامواج تھدید «فلورا لوئیس، اینترنشنال ھرالد تریبون،  (132
1980. 
 .، ادوارد مورتیمر، روزنامھ تایمز، چاپ لندن1364/7/11روزنامھ اطالعات،  (133
 .منبع پیشین (134
 .176ص » سوداگرى مرگ«تیمرمن، . آر. كنت (135
جاناتان 6، ص 351. 1363/12/15نشریھ روزانھ خبرگزارى جمھورى اسالمى، شماره  (136
 .«دید دوگانھ«، برودر
 177ص » سوداگرى مرگ«تیمرمن،  -آر . كنت (137
 235حمید رضا ملك و محمد نورى، ص » جنگ ایران و عراق و حقوق دریایى»آندره گاترى،  (138
 265منبع پیشین ص  (139
 .ھاى ارتش عراق از روز ھفتم جنگ با توجھ بھ پیروزى (140

141) 7/7/9531,presidential documents .29.sep.1980. 
142) 7/7/9531, Bernard Gwertzman . THE NEWYORK TIMES, 29.SEP.1980  
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144) Bernard Gwertzman. THE NEW YORK TIMES. 3 oct.1980. )1359/7/11) 
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 مشاور حقوقى كارتر (147
 وزیر دفاع وقت امریكا (148
 209منبع پیشین، ص  (149
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 .1980 1359/7/12اكتبر  The daily teleqraph « 4گرافدیلى تل«.ریچارد بیستون (151
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  1359/7/13رك روزنامھ اطالعات  75ص» ضرورت تداوم دفاع مقدس«ھمایون الھى،  (153

كارآیى ایرانیان در جنگ با عراق تحلیل گران را متعجب كرده «ریچارد ھالوران،  (154
، ضمناً ھارولد براون یك ھفتھ پیش )1980) 1359/7/23ر اكتب 15،واشنگتن، نیویورك تایمز »است

 .از این تاریخ این سخنان را ایراد كرد
بى نا، واحد پخش صدا، صداو سیما جمھورى اسالمى ایران، مھر ماه » روابط ایران و امریكا (155
 .146ص  1365
 .499، ص »ارتباط خطرناك«اندرو ولسلى كاكبورن،  (156
، 1370، چاپ اول، انتشارات تھران، »جنگ خلیج فارس و آینده خاور میانھ«محمود طلوعى،  (157

بخشى از كتاب قدرت و اصول برژینسكى ترجمھ محمود مشرقى، »توطئھ در ایران«یا  183ص 
 . 206انتشارات ھفتھ، ص 

 1980, 1359/7/27اكتبر  19نیویورك تایمز،  (158
 1980, 1359/8/2اكتبر  24گاردین،  (159



 1359مھر  23برابر  1980اكتبر  15(160
161) Pierre Salinger 

 وكیل فرانسوى ایران در حل مسئلھ گروگانھا (162
 رئیس قسمت ایران در وزارت امورخارجھ (163
 .328و  327، ص1362، كتاب سرا، دى ماه »امریكا دربند«پیر سالینجر،  (164
 153، ص »لیھ جمھورى اسالمى ایرانتاریخ سیاسى جنگ تحمیلى عراق ع«على اكبر والیتى  (165

 152و 
رفت و تحریم جلسات  عدم تحرك سیاسى ایران در سازمان ملل، یك اشتباه دیپلماتیك بشمار مى (166

جالب توجھ آنكھ در . ھاى بسیارى را در چند ھفتھ اول جنگ از ایران گرفت شوراى امنیت، فرصت
صدر رئیس جمھور و محمدعلى رجایى نخست  بنىاین دوره ایران وزیر امور خارجھ نداشت و میان 

 .وزیر وقت ایران بر سر تعیین این مقام اختالف نظر وجود داشت
  166و  165، ص »فارس و آینده خاورمیانھ جنگ خلیج«محمود طلوعى،  (167
 1369/2/9روزنامھ رسالت،  (168
 منبع پیشین (169
، حسین شریفى «ر قبال جنگ ایران و عراقسیاست خارجى امریكا د«. آنتونى فرانسیس بویل (170

این مقالھ در . 99و  98، ص 1375تابستان، پائیز  16 - 15طراز كوھى، مجلھ سیاست دفاعى، شماره 
 .نوشتھ شده است) 1366اواخر ( 1988اوایل سال 

 .فراھم شده بود 1359) سپتامبر(تمھیدات فروش ھواپیماھاى آواكس از شھریور  (171
 ینمنبع پیش (172
واشنگتن، خبرگزارى . 7ص  350. 1359/5/27روزنامھ جمھورى اسالمى، سال دّوم، شماره  (173
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 .ژورنال
 158، جلد اّول، ص »بعث و جنگ«خالد حسین النقیب،  (177
وزیر كشاورزى در  1963سعدون حمادى از اعضاى پر سابقھ حزب بعث بود و در سال  (178

جزو جناح  1968وى با صدام حسین پس از كودتاى البكر در سال . حكومت عبدالسالم عارف شد
سعدون حمادى داراى ارتباطات و دوستان خوبى در امریكا . غرب حزب بعث قرار داشت متمایل بھ

 59-58وى تحصیل كرده امریكا بود و بارھا با سایروس ونس وزیر خارجھ امریكا طى سالھاى . بود
 .وى دوست صمیمى صدام حسین بود. در سازمان ملل دیدار داشت

 ، سازمان ملل، خبرگزارى فرانسھ2، ص16251. 1359/7/9روزنامھ اطالعات، شماره  (179
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 .روزنامھ االنباء چاپ كویت 10، ص 16341. 1359/11/1روزنامھ اطالعات، شماره  (182
 .11، ص16254. 1359/7/13روزنامھ اطالعات، شماره  (183
 كھ ریگان روى كار آمد (184
 .ا.ا.خبرگزارى ج (185
 .دمشق خبرگزارى پارس 12، ص 16331. 1359/10/20روزنامھ اطالعات، شماره  (186
 .1359/10/21روزنامھ جمھورى اسالمى،  (187
  .، نیویورك خبرگزارى فرانسھ1359/10/1روزنامھ انقالب اسالمى،  (188
، تھران خبرگزارى پارس بھ نقل از روزنامھ القبس، چاپ 1359/10/8روزنامھ آزادگان،  (189
 .كویت



 .میدلبرگ، ایالت ویرجینیا، خبرگزارى فرانسھ. 1359/7/14روزنامھ كیھان،  (190
 . بیروت، آسوشیتدپرس. 12، ص 16288. 1359/8/25روزنامھ اطالعات، شماره  (191
 .منبع پیشین (192
 .یشینمنبع پ (193
، 1373ترجمھ مھوش غالمى، انتشارات اطالعات، تھران، چاپ » خانھ عنكبوت«. آلن فریدمن (194

گیت  -خبرنگار روزنامھ فاینشال تایمز در لندن است وى از ماجراى عراق » آلن فرید من«. 12ص 
 .در امریكا پرده برداشت و نویسنده كتابھایى تحقیقى در زمینھ جنگ عراق با ایران است

، ترجمھ مھبدایران طلب، اطالعات »ھا ھا و واقعیت افسانھ .جنگ خلیج فارس«اریك دیوبیس،  (195
، نویسنده استاد دانشگاه را تگرز امریكا 28، ص 1372بھمن و اسفند  77/78سیاسى اقتصادى، شماره 

 .است
سالمى ایران تذكر این نكتھ در اینجا ضرورى است كھ امریكا ھرگز طرفدار كمك بھ جمھورى ا (196

آنچھ كھ در این . گاه حاضر بھ پذیرش كوچكترین كمكى از امریكا نبود نبود، بھ عالوه، ایران نیز ھیچ
دكترین مبنى بر كمك بھ طرفین آمده نیز، صرفاً جنبھ تبلیغى و فریب افكار عمومى دارد، زیرا دكترین 

حسین سقوط نكند و ایران از  مذكور ھنگامى مطرح گردید كھ عراق بشدت محتاج كمك بود تا صدام
 .میدان جنگ پیروز خارج نگردد

با  1948در سال . در منطقھ كردنشین شمال شرقى عراق بدنیا آمد» آمادیا«در شھر » كتانى (197
وى پس از فارغ . كرد برادر بزرگتر وى نیز در امریكا تحصیل مى. بورس دولتى بھ امریكا رفت

بھ مدت ھفت سال نماینده  1960در دھھ . رجھ عراق در آمدالتحصیل شدن بھ استخدام وزارت خا
ھنگامى كھ جورج بوش نماینده دائم امریكا در سازمان ملل بود، كتانى . عراق در سازمان ملل بود

وى روابط شخصى و . ھاى تخصصى را بعھده داشت پست معاونت دبیر كل در امور ھماھنگى آژانس
پس از مراجعت از امریكا، معاون وزیر امور  1978نى در سال كتا. دوستانھ با جوج بوش برقرار كرد
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  .1365/2/14روزنامھ جمھورى اسالمى،  (490

، معاونت سیاسى صدا وسیما جمھورى »بولتن رادیوھاى بیگانھ«واحد مركزى خبر،  (491
 .1365/2/14مى، روزنامھ جمھورى اسال 1364/11/26ایران،  اسالمى
 .، كھ تا حدودى شرایط ایران در آن ملحوظ شد598البتھ قبل از صدور قطعنامھ  (492
 .468ص" سوداگرى مرگ"تیمرمن، . آر. كنت (493
  .منبع پیشین (494
  .منبع پیشین (495
 .122ص» ایران و عراق: سازمان ملل متحد«ھیوم، . كامرون، ار (496
دو طرف عراق و ایران صادق بود، اما چنان كھ قبالً نیز متذكر شدیم  این معادلھ درباره ھر (497

حماسھ ھشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسالم و ملت بزرگ ایران و استقالل و صالبت آنان در طول 
مدت جنگ، ثابت نمود كھ اوالً ایران ھیچ گاه تقاضاى كمك از امریكا نكرد؛ و ثانیاً امریكا نیز ھرگز 

الً كوچكترین كمكى بھ جمھورى اسالمى بنماید و بعكس، ھمواره و در طول تمام حاضر نبود عم
دریغ امریكا و اتحاد جماھیر شوروى سابق، كشورھاى اروپایى،  جنگ، عراق بود كھ از كمكھاى بى

 ناشر. برد مى عربى و حوزه خلیج فارس و در یك سخن، تمام دنیا بھ طور كامل بھره
 .113منبع پیشین، ص  (498



 .122منبع پیشین ص (499
 .205ص» تاریخ سیاسى جنگ تحمیلى عراق علیھ جمھورى اسالمى ایران«على اكبر والیتى،  (500
 .205منبع پیشین، ص (501
رغم ھمھ اقدامات خصمانھ،  گردید كھ على ھا و استراتژیھا زمانى مطرح مى این گونھ طرح (502

رى اسالمى ایران ناامید شده بودند و ھمان گونھ امریكاییھا از ھر جھت نسبت بھ سقوط نظام جمھو
اند، ھدف این طرحھا، صرفاً تأمین منافع امریكا بوده است، نھ  طراحان امریكایى خود تصریح كرده كھ

 ناشر .كمك واقعى بھ ایران
، شماره »بررسى مطبوعات جھان«اداره كل مطبوعات خارجى وزارت ارشاد اسالمى،  (503
 .فارین ریپورت چاپ لندن - 1198. 1365/9/19
برخالف ظاھر این نوع از استراتژیھاى مطرح در كاخ سفید، اسناد و شواھد ھمھ داّل بر آن  (504

است كھ این اقدامات صرفاً در راستاى جلوگیرى از پیروزى قاطع یك طرف جنگ یعنى جمھورى 
 .اسالمى ایران صورت پذیرفتھ است

شماره » بررسى مطبوعات جھان«ارشاد اسالمى، اداره كل مطبوعات خارجى وزارت  (505
1365/2/9 .1096. 
 1365/3/17روزنامھ جمھورى اسالمى،  (506
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