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جرّقه جنگ را چه کسی زد؟
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بـــی  ادعـــای  از    
ــه  ــا مداخل ــرفی تــ طـ
در  نظامــی  مســتقیم 
جنــگ تحمیلــی اغلــب 
و  جهــان  کشــورهای 

همــه کشــورهای قدرتمنــد از صــدام وحمایــت مــی کردنــد، امــا 
در ایــن میــان نقــش ایــاالت متحــده آمریــکا بســیار مزورانــه بــود 
، آمریــکا عامــل اصلــی جنــگ بودامــا ژســت بــی طرفــی میگرفــت. 
وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده رســماً اعــالم مــی دارد کــه 
در ایــن مخاصمــه سیاســت بــی طرفــی مطلقــی را اتخــاذ نمــوده و 

ــرد.  ــد ک ــداری نخواه ــر جانب ــن درگی ــک از طرفی ــچ ی از هی
ــه عمــل  ــارات مشــابهی را ب ــز اظه ــکا نی ــت آمری ــاع وق ــر دف وزی
مــی آورد. بــه رغــم ایــن اظهــارات رســمی عملکــرد واقعــی دولــت 
آمریــکا بیانگــر حمایــت آن کشــور از عــراق بــه طــرق مختلــف در 

طــول جنــگ بــوده اســت. )ویلمســه: 1392: 18(
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ــی  ــک قدم ــدام در ی ــید و ص ــتخوان رس ــه اس ــی کارد ب    وقت
ــرای  ــه ب ــود ک ــوری ب ــا کش ــکا تنه ــت ، آمری ــرار گرف ــقوط ق س

ــد. ــران ش ــا ای ــتقیم ب ــگ مس ــدام وارد جن ــات ص نج
جنگ نیابتی 

   جنــگ عــراق علیــه ایــران در واقــع یــک جنــگ 
نیابتــی بــود و عــراق نمایندگــی مقابلــه بــا انقــالب 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــده داش ــر عه ــالمی را ب اس
ــه و  ــه جانب ــده هم ــن ش ــت تضمی ــک حمای از ی

ــود.  ــوردار ب ــترده برخ گس
   مفهــوم جنــگ نیابتــی در دوره جنــگ ســرد بــه جنگــی گفتــه 
ــدرت  ــی از دوق ــت از یک ــه نیاب ــر ب ــن درگی ــه طرفی ــد ک ــی ش م
جهانــی )آمریــکا یــا شــوروی( وارد جنــگ مــی شــدند. امــا بــا شــروع 
جنــگ عــراق علیــه ایــران ایــن مفهــوم توســعه یافــت و بــه هــر 
ــر  ــیله کشــوری دیگ ــه وس ــد ب ــک کشــور قدرتمن ــه ی ــی ک جنگ
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علیــه کشــور ســومی بــه راه مــی انداخــت اطــالق گردیــد؛ زیــرا در 
ایــن جنــگ، آمریــکا از عــراق بــه عنــوان کشــور نایــب در حملــه 

بــه ایــران بهــره گرفــت . 

آمریکا محرک اصلی صدام برای جنگ 
   بعــد از شکســت امریــکا در طبــس و پــس از آن شکســت 
کودتــای نقــاب، برژینســکی استراتژیســت اصلــی دولــت و مشــاور 
ــه اردن رفــت و در  امنیــت ملــی رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا ب
تیرمــاه ســال 1359 پنهانــی بــا صــدام دیــدار و گفتگــو کــرد و او 

را بــه جنــگ بــا ایــران ترغـــــیب کــرد. 
   صــدام تردیــدی نداشــت کــه در صــورت حملــه عــراق بــه ایــران 

ایــاالت متحــده از اقــدام جنگــی وی حمایــت خواهــد کرد. 
   نقــش آمریــکا در ترغیــب صــدام بــه تجــاوز بــه ایــران 

از زبــان استراتژیســت آمریکایــی:
نکتــه کلیــدی در بحــث نقــش آمریــکا در شــروع جنــگ مالقــات 
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محرمانــه برژینســکی مغــز متفکــر و تصمیــم گیرنــده آمریــکا بــا 
صــدام در تیــر 1359 دربــاره راه هــای هماهنــگ کــردن فعالیــت 
هــای آمریــکا و عــراق در مخالفــت بــا سیاســت هــای ایــران بــوده 
اســت. اگــر هــدف دیــدار ایــن بــوده اســت بایــد گفــت اجــالس 
ــن، 1376: 165(   ــت )تیمرم ــوده اس ــی ب ــورای جنگ ــک ش ــم ی در حک
برژینســکی صــدام را »نیــروی متعــادل کننــده« آیــت اهلل خمینــی 

تلقــی مــی کــرد. 
ــد  ــکا 5 فرون ــدار صــدام و برژینســکی، آمری    اندکــی پــس از دی
ــراق  ــه ع ــن گازی ب ــور توربی ــتگاه موت ــگ و 8 دس ــت بویین ج
ــرای  ــود ایــن توربیــن هــا ب ــی کــه کامــاًل آگاه ب فروخــت در حال
ــن، 1376: 163(  ــد. )تیمرم ــرد دارن ــی کارب ــای عراق ــه ه ــز ناوچ تجهی
   اعترافــات ناصــر رکنــی از فرماندهــان کودتــای آمریکایــی 

ــران: ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــوژه علی ــام ن نافرج
   ناصــر رکنــی: در تیــر 1359 آمریکایــی هــا بــا مــا دربــاره تقــدم 
و تأخــر کودتــا و جنــگ بــه بحــث و بررســی پرداختنــد و اجــرای 
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کودتــا را در تقــدم قــرار دادنــد. زیــرا در صــورت موفقیــت کودتــا 
دیگــر نیــازی بــه تهاجــم نظامــی عــراق نبــود. )درودیــان، 1383: 23(

ــوژه در 18  ــهید ن ــگاه ش ــی در پای ــای آمریکای ــت کودت    شکس
تیــر 1359 حملــه نظامــی را قطعــی کــرد و روز بعــد صــدام بــرای 
ــس  ــه طب ــاوز ب ــه در تج ــی ک ــان هدف ــه هم ــکا ب ــیدن آمری رس
ــات  ــت مقام ــا هدای ــود ب ــرده ب ــی ک ــش بین ــوژه پی ــای ن و کودت
آمریکایــی وارد جنــگ بــا ایــران شــد. 

ــف  ــذار تحری ــکی بنیانگ برژینس
جــای  بــه  عربــی«  »خلیــج 

»خلیــج فــارس«
ــکی  ــه برژینس ــرر و محرمان ــزام مک    اع
ــراق  ــه ع ــکا ب ــی آمری ــت مل ــاور امنی مش
قبــل از مــاه ســپتامبر 1980 نقــش عمــده 

ــت.  ــراق داش ــک ع ای در تحری
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از  تجلیــل  خــود ضمــن  ســفرهای  از  یکــی  در  برژینســکی 
»خلیــج  عنــوان  بــه  فــارس«  »خلیــج  از  صــدام  و  عــراق 
عربــی« نــام بــرد و ایــن همــان برهــه زمانــی اســت کــه 
عــراق بــر مالکیــت امــارات بــر جزایــر ســه گانــه تأکیــد 
ــک  ــا کم ــران ب ــف ای ــکا تضعی ــر آمری ــدف دیگ ــود، ه ــی نم م
ــی  ــت نظام ــه تقوی ــود ک ــه ب ــراق در منطق ــی ع ــای نظام نیروه
عــراق نیــز در همیــن راســتا تحلیــل مــی شــود )خالــو زاده 1383: 486(. 

ــود  از  ــت خ ــرد حمای ــی ک ــعی م ــکا س ــرا آمری چ
ــد ــان کن ــراق را پنه ع

ــردی از  ــف راهب ــات مختل ــکا از جه ــرای آمری ــران ب ــت ای   اهمی
جملــه جمعیــت، موقعیــت جغرافیایــی، منابــع و ...، خیلــی بیشــتر 
ــای  ــبکه ه ــه ش ــه ب ــا توج ــه و ب ــه ب ــا توج ــت و ب ــراق اس از ع
بــزرگ و مؤثــری کــه آمریــکا در ایــران داشــت. امیــد زیــادی بــه 
بازگشــت در حاکمیــت ایــران داشــت، مایــل نبــود تــا رســماً بــه 
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عنــوان طــرف مقابــل یــک تجــاوز نظامــی 
قــوم گرایانــه علیــه ملــت ایــران شــناخته و 
پایگاهــش در بیــن مــردم ایــران بــه کلــی 
از دســت بــرود، از ایــن رو ســعی در پنهــان 

کــردن نقــش خــود در جنــگ داشــت. 
ــه  ــران نســبت ب ــت اســتراتژیک ای    اهمی
عــراق و ســودای بازگشــت بــه ســلطه 
ــه  ــت ک ــی داشــ ــا را وا م ــران، آمریکـ ای
ســـعی کــند پرونـده خـــود را به صـــدام 

گــره نـــــزند. 
   در اواخــر ســال 1359 وقتــی ماشــین جنگــی صــدام در مقابــل 

مقاومــت مردمــی از پیشــروی عاجــز مانــد و متوقــف شــد.

طارق عزیز
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   صــدام کــه قــرار بــود 3 روزه بــه تهــران برســد نتواســت 
بــه هــدف خــود کــه ســقوط حاکمیــت بــود جامــه عمــل 
ــا  ــی از صــدام شــروع شــد، آنه ــات غرب ــادات مقام ــاند. انتق بپوش
نمــی خواســتند حامــی طــرف شکســت خــورده محســوب شــوند.

   صــدام بــدل زد و دســتور داد طــارق عزیــز در ســفر بــه فرانســه 
ــگارو  ــه فی ــار مجل ــات صــدام و برژینســکی را در اختی ــر مالق خب
ــای  ــت ه ــه سیاس ــراق ب ــراض ع ــوان اعت ــه عن ــا ب ــد، ت ــرار ده ق

ــکا در قبــال عــراق منتشــر شــود. آمری

   گــزارش فیــگارو چنیــن اســت: »جریــان جنــگ ایــران و 
ــد  ــاز ش ــی آغ ــته)تیر 1359( زمان ــن گذش ــع از ژوئ ــراق در واق ع
ــور اردن  ــرز دو کش ــرد و در م ــفر ک ــه اردن س ــکی ب ــه برژینس ک
ــه از  ــول داد ک ــرد و ق ــات ک ــدام مالق ــخص ص ــا ش ــراق ب و ع
صــدام حســین کامــاًل حمایــت نمایــدو ایــن امــر را تفهیــم 
العــرب  دربــاره شــط  عــراق  آرزوی  بــا  آمریــکا  کــه  کــرد 
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ــن  ــک جمهــوری عربســتان در ای ــراری ی ــدرود(و احتمــاالً برق )ارون
منطقــه مخالفــت نخواهــد کــرد.«

آفرین به بصیرت حضرت امام خمینی )ره( 
   با وجود آنکه صدام به ظاهر یک فرد سوسیالیست بود،

بــا وجــود آنکــه رژیــم بعــث در آغــاز جنــگ جــزء لیســت 
طرفــداران تروریســم آمریــکا بود،بــا وجــود آنکــه رژیــم بعــث در 
ــه  ــت و ب ــکا نداش ــا آمری ــک ب ــاط دیپلماتی ــچ ارتب ــال 59 هی س
ظاهــر دشــمن آمریــکا شــناخته مــی شــد، چندیــن مــاه قبــل از 
اینکــه مالقــات برژینســکی بــا صــدام بــرای حملــه بــه ایــران لــو 
بــرود، امــام خمینــی )ره( در همــان روز آغــاز جنــگ از آمریکایــی 
بــودن ماهیــت جنــگ خبــر داد. امــام در 31 شــهریور ســال 59 و 
روز قبــل از آن دو پیــام صــادر فرماودنــد یکــی قبــل و یکــی بعــد 
از شــروع تجــاوز صــدام کــه در هــر دو پیــام از آمریکایــی بــودن 

صــدام و ماهیــت رژیــم بعــث بــه ایــران خبــر مــی دهــد. 
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ــکا از  ــت آمری ــروز دس ــتیزیم و ام ــکا در س ــا آمری ــا ب م
ــت . ــده اس ــرون آم ــراق بی ــت ع ــتین دول آس

1359/6/21پیام امام خمینی به زائرین بیت اهلل الحرام

صدام عفلقی این نوکر بی اراده آمریکا و اسرائیل.
1361/6/29پیام امام خمینی به مناسبت عیدسعید قربان

آلت دست آمریکا تجاوز کرده است به ایران.
1359/6/31بیانات امام خمینی به مناسبت آغاز تحصیلی جدید

ــک  ــطه تحری ــه واس ــه ب ــت ک ــین اس ــدام حس ــن ص ای
ــت . ــرده اس ــاوز ک ــا تج ــه م ــکا ب آمری

1359/6/31بیانات امام خمینی به مناسبت آغاز تحصیلی جدید
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شکست کودتای آمریکایی نقاب
تعدادی از نظامیان کودتاچی پس از دستگیری 
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شکست تجاوز آمریکا به طبس 
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حمایــت در حــد کاملــه الــوداد از کشــوری کــه 
در ظاهــر حتــی رابطــه دیپلماتیــک نــدارد
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قاعده دولت کامله الوداد
   قاعــده رفتــار دولت کامله الــوداد اعضــاي ســازمان جهانــي 
ــط  ــر در رواب ــاي دیگ ــان اعض ــض می ــال تبعی ــارت را از اعم تج
ــد  ــک از اعضــا بای ــه اي کــه هری ــه گون ــد؛ ب ــع مي کن تجــاري من
ــد ــار کن ــود رفت ــتان خ ــن دوس ــون بهتری ــا همچ ــایر اعض ــا س ب

)مــاده 1 گات(. در نتیجــه، اعضــاي ســازمان جهانــي تجــارت بــه طور 
یکســان از بهتریــن شــرایط تجــاري ایجــاد شــده در نظــام تجــارت 
یکدیگــر )چــه در رژیــم تعرفــه اي و چــه در ســایر مقــررات تجــاري( برخوردار 
خواهنــد بــود. در واقــع، ایــن قاعــده محصــوالت تمامــي شــرکاي 
ــد.  ــرار مي ده ــر ق ــت براب ــو را در موقعی ــورهاي عض ــاري کش تج
ــط دیپلماتیــک هــم  ــی رواب ــراق حت ــا ع ــکا ب ــه آمری ــی ک در حال
ــم  ــران، از رژی ــا ای ــمنی ب ــال دش ــر اعم ــه خاط ــط ب ــت، فق نداش
ــوداد حمایــت کــرد.  بعثــی عــراق در حــد یــک ارتبــاط کاملــه ال
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   پــاداش تحمیــل جنــگ بــه ایــران؛ رژیــم بعــث از فهرســت 
حامیــان تروریســت هــا خــط خــورد جمهــوری اســالمی بــه ایــن 

فهرســت اضافــه شــد. 
ــی  ــورهای حام ــت کش ــزء لیس ــه ج ــان ک ــا آن زم ــراق ت    ع
ــه  ــکا ب ــوی آمری ــل ازس ــم کام ــود و در تحری ــا ب ــت ه تروریس
ســر مــی بــرد بــه دنبــال جنــک بــا ایــران، از لیســت کشــورهای 
ــالک و  ــن م ــح تری ــد؛ واض ــارج ش ــکا خ ــت آمری ــی تروریس حام
معیــار تشــخیص رویکــرد خصمانــه ایــاالت متحــده در قبــال ایران 
را مــی تــوان حــذف عــراق از فهرســت کشــورهای تروریســتی در 

فی
مور

رد 
چا

ری
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ــت  ــان فهرس ــران در هم ــودن ای ــن نم ــر 1983 و جایگزی نوامب
ــت. ــه 1984 دانس ــد در ژانوی ــاه بع دوم

ــران  ــه ای ــوع تجــاوز عــراق ب ــود کــه خبــر وق ــی ب ــن در حال    ای
هیــچ حادثــه ای کــه بتوانــد منشــأ چنیــن تغییــری در دو کشــور 

شــده باشــد بــه وقــوع نپیوســته بــود. 
ــا ایــران بــرای آنکــه امریــکا بتوانــد     در جریــان جنــگ عــراق ب
بــه بغــداد کمــک کنــد بایــد ابتــدا اتهــام تروریســتی را از پیشــانی 
عــراق پــاک مــی کــرد، تــا کمــک هــای خــود و ســایر کشــورها را 

قانونــی جلــوه دهــد )تیمرمــن، 1376: 235(. 
هنگامــی کــه وزرات امــور خارجــه آمریــکا تصمیــم گرفــت بغــداد 
ــی  ــه خوب ــد ب ــالم کن ــرا اع ــتی مب ــات تروریس ــی اتهام را از تمام
مــی دانســت کــه ســازمان ابونضــال از حمایــت گســترده بغــداد 
ــای خــود  ــه ه ــز یافت ــای انگلیســی نی ــام ه برخــوردار اســت، مق
ــالع  ــه اط ــوف ب ــرور آرگ ــراق در ت ــتن ع ــت داش ــورد دس را در م

ــاالت متحــده رســاندند.  ای
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امــا بــه گفتــه ریچــارد مورفــی »از آن پــس دیگــر در وزارت امــور 
خارجــه در مــورد حمایــت بغــداد از تروریســم ســخنی بــه میــان 
نیامــد. موضــوع کاًل و بــرای همیشــه از دســتور کار خــارج شــده 

ــود.« )تیمرمــن، 1376: 237( ب

نتایج خط خوردن عراق از فهرست حامیان تروریسم 
ــه  ــراق را ب ــکا، ع    در ســال 1979 میــالدی ]1357 شمســی[ آمری
ــطینی  ــی فلس ــای انقالب ــازمان ه ــی س ــا برخ ــش ب ــل روابط دلی
ــه  ــورهای ]ب ــت کش ــتی[ در فهرس ــا تروریس ــی ه ــر آمریکای ــه تعبی ]ب

اصطــالح[ حامــی تروریســت قــرار داد. 
ــمول  ــرد مش ــی گی ــرار م ــت ق ــن فهرس ــه در ای ــوری ک    کش
ممنوعیــت خریــد و واردات ســالح و ممنوعیــت کمــک اقتصــادی 
مــی شــود و هــر گونــه صــادرات اقــالم بــا کاربــرد دو گانــه بــه آن 

کشــور محــدود مــی شــود. 
   دولــت آمریــکا بعــد از شــروع جنــگ بــا ایــران بــا وجــود اینکــه 
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ــه  ــه شــدت ب ــا ب ــی ه ــود آمریکای ــن فهرســت ب ــراق در ای ــام ع ن
ــه  ــالدی ب ــال 1982 می ــد در س ــی کردن ــادی م ــراق کمــک م ع
ــه  ــران ب ــر ای ــراق در براب ــت ع ــه شکس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــالدی ]1360[  ــه 1982 می ــذا در فوری ــت. ل ــع آنهاس ــرر مناف ض
ــراق را از فهرســت  ــا کنگــره، ع ــدون مشــورت ب ــکا ب ــت آمری دول
کشــورهای حامــی تروریســت خــارج کــرد. دلیــل رســمی خــروج 
عــراق از فهرســت کشــورهای حامــی تروریســت همچنــان مبهــم 
ــراق  ــر ع ــکا در براب ــت آمری ــن نی ــدام حس ــن اق ــا ای ــت. ام اس
نشــان داد و زمینــه کاهــش محدودیــت صــادرات اقــالم بــا 
ــن  ــه عــراق را نیــز فراهــم کــرد. واقعیــت دیگــر ای ــرد دوگان کارب
اســت کــه ایــن اقــدام آمریکایــی هــا بــا موضــع دیرینــه ادعایــی 
وزارت خارجــه ایــن کشــور نســبت بــه کشــورهای حامــی 

)73  :1392 )ویلمســه،  بــود.  تقابــل  در  تروریســت 
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حمایــت سیاســی از صــدام حتــی در 
مقابــل اســرائیل 

ــری  ــدام از پیگی ــدن ص ــاه آم ــال کوت    در قب
ــراق   ــی ع ــات اتم ــه تأسیس ــرائیل ب ــه اس حمل
ــازمان  ــکا در س ــده آمری ــک نماین ــرک پاتری ک
ــعدون  ــا س ــه ب ــدار مخفیان ــس از دی ــل پ مل
ــراق  ــت ع ــه وق ــور خارج ــر ام ــادی و زی حم
و صــالح عمــر العلــی نماینــده عـــراق در  
ســـازمان ملــل در تاریـــخ 19ژوئــن 1981 بــه 
قطــع نامــه محکومیــت اســرائیل در حملــه بــه 
پایــگاه اوســیراک رأی مثبــت داد چنــد هفتــه 

ــود  بعــد در بغــداد صــدام حســین کــه کامــاًل از اوضــاع راضــی ب
اعــالم کــرد کــه قصــد دارد رئیــس بخــش حافــظ منافــع آمریــکا 
در ســفارت بلژیــک را بــه صــورت دوفاکتــوی ایــاالت متحــده در 

ــن، 1383: 27( ــرد. )فریدم ــراق بپذی ع
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ــع  ــای قط ــت ه ــکا در حمای ــی آمری ــزرگ تاریخ ــوایی ب    رس
ــن نشــانه موضــع  ــل اولی ــث در ســازمان مل ــم بع ــه ای از رژی نام
جانبدارانــه آمریــکا در قطــع نامــه هــای 479 ]6 مهــر 59[ و  514 
]21 فروردیــن 61 پــس از فتــح خرمشــهر[ و قطعنامــه 522 ]12 مهــر 61[ 

شــورای امنیــت آشــکار شــد.
   قطــع نامــه 479 را بــا قطــع نامــه 660 شــورای امنیــت دربــاره 

هجــوم عــراق بــه کویــت مقایســه کنیــد.
   برخــی تفــاوت هــای آشــکار در موضــع گیــری ســازمان ملــل در 

ایــن دو رســوایی بــزرگ غیرقابل 
ــت.  توجیه اس

ــه  در قطعنامــه 1359 شمســی ن
ــه عنــوان متجــاوز  تنهــا عــراق ب
هیــچ  بلکــه  نشــد  معرفــی 
ــینی  ــب نش ــتار عق ــس خواس ک
نیروهــای ایــن کشــور بــه پشــت 
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ــد.  ــز نش ــی نی ــن الملل ــده بی ــناخته ش ــای ش مرزه
حتــی در قطعنامــه 514 و 522 در ســال 61 هــم هیــچ اشــاره ای 

بــه متجــاوز نشــد. 
ــان  ــه در هم ــت ک ــرای کوی ــه 660 ب ــه در قطنام ــی ک    در حال
روز اول حملــه عــراق بــه کویــت در 11 مــرداد 1369 صــادر شــد، 
تکلیــف همــه چیــز روشــن بــود، هــم متجــاوز تعییــن شــده بــود 
ــی  ــن الملل ــای بی ــه مرزه ــب نشــینی ب ــه عق ــزم ب ــم او را مل و ه

مــی کــرد. 
  

اولین حمایت های مالی و نفتی آمریکا از عراق
ــار اقتصــادی  ــور آث ــراق و ظه ــروز مشــکالت جــدی در ع ــا ب    ب
جنــگ، آمریــکا بــه حمایــت سیاســی و اطالعاتــی و فــروش 
تســلیحات بســنده نمــی کنــد و بــرای حمایــت از صــدام مســتقیما 
ــامبر  ــود. در دس ــی ش ــدام م ــه ص ــی ب ــک مال ــدان کم وارد می
ــاالت متحــده 210 میلیــون دالر وام تخصیــص داد کــه  1982 ای



27

ــارد دالر  ــز 4/7 میلی ــا 1990 نی ــای 1980 ت ــال ه ــه س در فاصل
ــع نظامــی  ــرای تجهیــز صنای وام تضمیــن شــده )عمــاًل بالعــوض( ب
عــراق بــه آن کشــور اعطــا کــرد. بهبــود روابــط آمریــکا بــا عــراق 
ــراق  ــکا از ع ــت آمری ــه واردات نف ــل مالحظ ــش قاب ــب افزای موج
ــکا 24درصــد از صــادرات  ــه در 1990 آمری ــه ای ک ــه گون شــد ب
نفــت عــراق کــه شــامل 8 درصــد واردات نفــت آن کشــور 
ــا  ــکاری ه ــن هم ــه ای ــرد در ادام ــی ک ــداری م ــد را خری ــی ش م
کمپانــی هــا نفتــی آمریکایی خطــوط جدیــد حمل و نقــل نفت در 
عــراق بــا هزینــه ای معــادل 484 میلیــون دالر احــداث مــی کنند. 

ایجاد ارتباط تروریستی آمریکا و صدام 
   جــورج شــولتز وزیــر امــور خارجــه آمریــکا، در 10 مــه 1983 
ــا  ــه ب ــس، محرمان ــه پاری ــفر ب ــالل س ــت 1362( در خ )21 اردیبهش
طــارق عزیــز، همتــای عراقــی اش دیــدار کــرد. شــولتز بــه پاریــس 
ــا متحــدان اروپایــی در ســازمان ملــل همــکاری  ــا ب ــود ت رفتــه ب
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و توســعه اقتصــادی در مــورد تهدیــد ایــران بــه مذاکــره بپــردازد. 
طــارق عزیــر بــا شــولتز همدلــی نشــان داد و پیشــنهاد کــرد عــراق 
در زمینــه هــای گــروه هــای تروریســتی هــوادار ایــران اطالعاتــی 

در اختیــار آمریــکا قــرار دهــد )تیمرمــن، 1376: 265(. 
   در دســامبر 1982 بنــگاه اعتبــار کاالی )ccc( شــاخه ای از وزارت 
کشــاورزی آمریــکا بــی ســرو صدا اعتبــاری بــه مبلــغ 300 میلیون 
دالر بــرای خریــد گنــدم و برنــج را در اختیــار دولــت عــراق قــرار 
ــه صــورت وام نبــود. بلکــه در زمینــه صــدور  داد. تضمیــن )ccc( ب
غلــه، عــراق را جــزء دولــت هــای کاملــه الــوداد قلمــداد میکــرد. 

جورج شولتزطارق عزیزمسعود رجوی
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بــه برکــت ایــن اقــدام عــراق یــک شــبه در بازارهــای مالــی آمریکا 
اعتبــار پیــدا کــرد. دولــت آمریــکا تضمیــن داد کــه اگــر عــراق تــا 
ســه ســال آینــده پــول غلــه خــود را نپــردازد، خــود رأســاً پــول 

طلبــکاران عــراق را پرداخــت خواهــد کــرد )تیمرمــن، 1376: 259(. 
   در نیمــه ســال 1983 وزارت کشــاورزی آمریــکا 20 درصــد بــر  
ــراق را  ــار ع ــال، اعتب ــان س ــان هم ــزود و در پای ــراق اف ــار ع اعتب
دو برابــر کــردو غلــه ای بــه میــزان یــک میلیــارد دالر بــه عــراق 

ــن، 1376: 260(. ــت )تیمرم فروخ

ــک  ــال کم ــرای ارس ــا ب ــی ه ــازی امریکای ــند س س
ــراق  ــه ع ــه ب ــای ممنوع ه

ــادر  ــحله ص ــراق اس ــه ع ــمی ب ــوز رس ــدون مج ــس ب ــچ ک    هی
ــه همیــن دلیــل حوبــش آنچــه را کــه بعدهــا در آن  نمیکــرد و ب
دفتــر کوچــک در ویرجینــای آمریــکا روی داد را بــاور نمــی کــرد. 
در آن بعــد از ظهــر زمســتانی رابــرت جانســون ]از مأموران ســیا[ روی 
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صندلــی خــود بــه عقــب تکیــه داد و لیســت خریــد یــک میلیــارد 
دالری حســین کامــل )دامــاد صــدام( را بررســی کــرد. او همــراه بــا 
ــد: موشــک هــا، قطعــات دفاعــی  همــکارش اقــالم را مــرور کردن
الکترونیــک، تانــک هــا، هلــی کوپتــر هــا و ... . ســپس جانســون 
اظهــار داشــت کــه مشــکلی وجــود نــدارد .)فریدمــن، 1383: 41( 
ــا از واژه  ــن گفتگوه ــه در ای ــه ک ــد ک ــی ده ــح م ــن توضی فریدم
عــراق اســتفاده نشــده و بــه جــای آن کلمــه اردن مــورد اســتفاده 
قــرار مــی رفــت و همچنیــن »تنهــا مشــکل ایــن افــراد ایــن بــود 
ــه  ــا ب ــل کااله ــد حم ــی بتوانن ــدارک جعل ــتفاده از م ــا اس ــه ب ک

ــن، 1383: 42( ــد« )فریدم ــی کنن ــراق را مخف ع
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وحشت آمریکا از پیروزی های جمهوری اسالمی ایران 
ــن  ــال 1982 ای ــار س ــران در به ــراق از ای ــب نشــیني ع ــا عق    ب
ــت  ــراق در نهای ــادا ع ــه مب ــد ک ــد آم ــنگتن پدی ــي در واش نگران
بازنــده جنــگ شــود و مشــاهدات ایــران پیروزمنــدي کــه بخواهــد 
انقــالب بنیــاد گرایانــه اش را بــه مرزهــاي غربــي صــادر کنــد و در 
قلــب جهــان عــرب گســترش دهــد، آن چیــزي نبودکــه آمریــکا 
مــي خواســت. ایــن رویدادهــا در گــزارش کمیتــه روابــط خارجــي 
ــل  ــراي تمای ــت و راه را ب ــي قرارگرف ــورد بررس ــکا م ــناي آمری س
بیشــتر امریــکا بــه جانــب عــراق همــوار ســاخت. درگــزارش آمــده 
ــتیباني  ــیر پش ــي در مس ــکا گام های ــده آمری ــاالت متح ــود »ای ب
برداشــته اســت«  ایرانیــان  پیــروزي  از  از عــراق و ممانعــت 

ــن،1376:258 (  )تیمرم
   از آن زمــان میلیاردهــا دالر بــه صــورت وام، تجهیــزات نظامــي 
وهمچنیــن ســیل دائــم اطالعــات بــا ارزش نظامــی مربــوط 
ــط  ــنگتن توس ــه واش ــران ک ــش ای ــای ارت ــی نیروه ــه جابجای ب
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ماهــواره هــای جاسوســی و جاسوســان خــود در ایــران بــه دســت
 می آورد در اختیار صدام قرار داد.)خالوزاده، 1383: 488(.

ــلحه  ــادالت اس ــر مب ــه او ب ــای 1982 و 1983 ک ــال ه    در س
ــه نظــارت مــی کــرد،  در خــاور میان
شــد.  عجیبــی  مســائل  متوجــه 
گاهــی او تلگــراف هایــی را مــی 
خوانــد کــه در آنهــا بــه انتقــال 
ــاالت متحــده از طــرق  تســلیحات ای
کشــور ثالــث بــه عــراق اشــاره شــده 

ــود.  ب
   او مــی دانســت چنیــن انتقــال 
ــده  ــاالت متح ــی ای ــزات نظام ــت... تجهی ــی اس ــر قانون ــی غی های
ــک و  ــی الکترونی ــایل دفاع ــی، وس ــات یدک ــات، قطع ــامل مهم ش
ــراق ارســال مــی شــد.  ــه ع ــه دســتور کاخ ســفید ب ــا ب ــه ه رایان

 .)51-52  :1383 )فریدمــن، 

من
رید

ن ف
لتو

می
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ــا، اشــخاص  ــال ه ــن انتق ــرای ای ــت ب ــاد تایشــر »دول ــه اعتق    ب
ســوم و کانــال هایــی خصوصــی مــی یافــت، مــن ایــن را سیاســت 
ــری  ــوز س ــا مج ــد ب ــی بای ــن فعالیت ــم ... چنی ــی نام ــف م کثی
ــن معامــالت در  ــا[ ای ــت ... ]ام رئیــس جمهــوری انجــام مــی گرف

ــن، 1383: 53(. ــت نمــی رســید« )فریدم ــه ثب ــری ب ــچ دفت هی

عراق گیت و کمک های مالی امریکا به عراق
ــا و  ــت، وام ه ــراق گی ــوایی ع ــاخص در رس ــات ش    از موضوع
ــا  ــیونال دالورو آنه ــک ناس ــه بان ــود ک ــی ب ــی مهم ــارات مال اعتب
ــعبه  ــامبر 1982 ]آذر 1361[ ش ــد. در دس ــرده بودن ــت ک را پرداخ
آتالنتــا و اگزیــم بانــک وزارت کشــاورزی امریــکا تصمیــم گرفــت 

ــد. ــراق وام بده ــه ع ب
 تقریبــاً 11 مــاه پیــش از ایــن، امریــکا بــه طــور رســمی نــام ایــن 
کشــور را از کشــورهای حامــی تروریســم حــذف کــرده بــود تــا راه 
ــرد  ــزات کارب ــادرات تجهی ــن وام و ص ــار، تأمی ــن اعتب ــرای تأمی ب
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دوگانــه بــه عــراق فراهــم شــود. )ویلمســه، 1392: 100(
ــن  ــه چنی ــه اینک ــا توجــه ب ــارات ب ــن اعتب    موضــوع اعطــای ای
ــراق وجــود نداشــت  ــران و ع ــگ ای ــاز جن ــی پیــش از آغ اعتبارات
و بــه طــور قطــع بــه ایــران اعطــا نشــده، بــه تنهایــی دلیلــی بــر 
کمــک آشــکار آمریــکا بــه عــراق محســوب مــی شــد و در نتیجــه 
ــرای  ــود. در ماج ــراق ب ــکا از ع ــق آمری ــب داری عمی ــن جان مبی
ــن  ــا دور زدن قوانی ــفید ب ــه کاخ س ــد ک ــن ش ــت روش ــراق گی ع
آمریــکا مخفیانــه بــه عــراق کمــک کــرده تــا ایــن کشــور بتوانــد 
ــا  ــه تســلیحات ارزشــمند و گــران قیمتــی دســت پیــدا کنــد. ب ب
ایــن حــال اینجــا تنهــا کاری کــه مــی تــوان کــرد ایــن اســت کــه 
ایــن مــورد را بــه مــواردی کــه پیــش از ایــن افشــاء شــده اضافــه 

ــم )ویلمســه، 1392: 104( کنی
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علنی کردن روابط برای تقویت حداکثری صدام
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روزنامــه  خبرنــگار  وقتــی      
از ســعدون حمــادی  العربــی«  »الوطــن 
ــولتز  ــورج ش ــا ج ــش ب ــس از مالقات پ
)وزیرخارجــه آمریــکا( علــت ایــن مالقــات را 
ــن  ــن اولی ــخ داد: ای ــد، او پاس ــا ش جوی
بــار نیســت کــه مــا پیــام هــای تبریــک 
بــه هــم مــی دهیــم، مــن قبــاًل بــا ونــس

)وزیــر خارجــه قبلــی آمریکا(مالقات کــرده ام 
ــکا( نشســت  ــگ امری ــر جن ــگ )وزی ــا کیســینجر و هی ــس ب و درپاری
ــن  ــات دارم.  ای ــا شــولتز مالق ــات ب ــب اوق ــی داشــته ام و اغل های
ــولتز  ــدن ش ــاه از روی کار آم ــد م ــوز چن ــه هن ــود ک ــی ب در حال

ــود.  نگذشــته ب
   درخواســت علنــی صــدام بــرای برقــراری ارتبــاط رســمی 
ــتش در  ــد از شکس ــاه 1361 بع ــکا در تیرم ــا آمری ــک ب دیپلماتی
ــا نشــریه تایــم  خرمشــهر صــورت گرفــت ، صــدام در مصاحبــه ب

سعدون حمادی
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آمریــکا گفــت: »مایلیــم بــا آمریــکا رابطه دوســتانه داشــته باشــیم، 
مــا چگونــه مــی توانیــم ایــن روابــط را برقــرار کنیــم«؛ بالفاصلــه 
ریــگان پیــام تبریــک بــه مناســبت چهاردهمیــن ســالگرد کودتــای 

حــزب بعــث بــرای صــدام فرســتاد. 
   در 17 دســامبر 1983 دونالــد رامســفلد، فرســتاده ویــژه ریــگان 
ــه دســت نوشــته ای را  ــداد شــد. وی نام ــه وارد بغ در خــاور میان
ــر  ــه از س ــن نام ــگان در ای ــت: ری ــراه داش ــه هم ــدام ب ــرای ص ب
گیــری روابــط دیپلماتیــک و گســترش ارتبــاط نظامــی و تجــاری 

ــا بغــداد را پیشــنهاد کــرده بــود.  ب
   حمایــت رســمی مســتقیم از صــدام و دلگــرم کــردن او بعــد از 
شکســت بــزرگ اوج تــالش هــای آمریــکا تشــکیل نشســت دونالــد 
رامســفلد نماینــده ویــژه ریــگان رئیــس جمهــور آمریــکا بــا طــارق 
عزیــز و شــخص صــدام در دســامبر 1983 ]آذر 1362[ بــود ... 
رامســفلد دربــاره نگرانــی عراقــی هــا از بابــت ادامــه ارســال ســالح 
هــا و قطعــات یدکــی آمریکایــی بــه ایــران از طریــق طــرف هــای 
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ثالــث، بــه آنهــا گفت:»آمریــکا تــالش بیشــتری خواهــد کــرد تــا 
ــر را  ــورد نظ ــث م ــورهای ثال ــت کش ــراق فهرس ــکاری ع ــا هم ب
تعییــن و فــروش ســالح هــای مریکایــی از طریــق آنهــا بــه ایــران 

ــه حداقــل برســاند« )ویلمســه، 1392: 76( را ب
   دراینجــا بــود کــه دولــت ایــاالت متحــده، کاله بــه دســت بــه 
صــدام مــی گفــت: »مــا بــه شــما احتــرام مــی گذاریــم، چگونــه 
ــما  ــه ش ــد ب ــازه دهی ــم؟ اج ــک کنی ــما کم ــه ش ــم ب ــی توانی م
کمــک کنیــم«. صــدام مؤدبانــه گــوش داد و ســپس بــه رامســفلد 
ــه  ــلیحات ب ــان تس ــا جری ــد ت ــالش کن ــد ت ــکا بای ــت: »آمری گف
ایــران را قطــع کنــد«. امــا ایــاالت متحــده کار بیشــتری انجــام داد 
و آن پرداخــت وام هــای تضمیــن شــده دولتــی بــه عــراق بــود. از 
جملــه ابــزاری کــه بــرای ایــن کمــک پنهانــی انتخــاب شــده بــود 
ــیمبانک  ــه اکس ــنگتن ب ــه در واش ــود ک ــادرت واردات ب ــک ص بان

معــروف اســت.
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بیعــت صــدام بــا اســرائیل؛ شــرط برقــراری روابــط 
رســمی آمریــکا بــا عــراق

ــوالرز  ــتفان س ــرده اس ــای فش ــات ه ــهریور 1361 مالق    از ش
نماینــده حامــی پروپاقــرص اســرائیل در کنگــره آمریــکا بــا صــدام    
آغــاز شــد؛ صــدام در مذاکراتــی کــه متــن آن در بیانیــه ایــن عضــو 
ــت  ــاش شــد، موجودی ــکا ف ــط خارجــی کنگــره آمری ــه رواب کمیت
اســرائیل و تضمیــن امنیــت آن را بــه رســمیت شــناخت. بالفاصلــه 
آریــل شــارون وزیــر جنــگ رژیــم صهیونیســتی اعــالم کــرد آنچــه 
ــراق  ــت ع ــن امنی ــت ای ــر اس ــم ت ــرائیل مه ــت اس ــروز از امنی ام

اســت.  
در  قطعــی  از ســقوط  نجــات صــدام     
تابســتان 1362 ذخایــر ارزی صــدام بــه 
ــد: »در  ــی نویس ــن م ــید؛ تیمرم ــر رس صف
ایــن شــرایط کــه نگرانــی شــدید طلبــکاران 
کویتــی و ســعودی شــدت یافتــه بــود تنهــا 
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کشــوری کــه مــی توانســت بــداد صــدام برســد آمریــکا بــود؛ بــه 
ــد«. ــراق ش ــع وام ع ــن منب زودی بهتری

روابط رسمی آمریکا با عراق 
   بعــد از عملیــات آزاد ســازی خرمشــهر و بــه ویژه بعــد از عملیات 
رمضــان روابــط سیاســی آمریــکا بــا عــراق بــه حــدی مــی رســد 
کــه عیــن ظاهــر قطــع روابــط سیاســی، تقریبــاً هــر مــاه یــک بــار 
و در پــاره ای اوقــات دو یــا ســه بــار در مــاه دیدارهــای سیاســی 
در سطح معاون رئیس جمـــهور، وزیـــر خـــارجه، مـعاونـــین وزیر 
ــط  ــل برگــزار مــی شــد. رواب ــه و نمایندگــی ســازمان مل خـارجـ
ــا  ــد ت ــه مــی یاب ــدون ممنوعیــت ادام ــز ب اقتصــادی و نظامــی نی
جایــی کــه ویلیــام کوانــت مشــاور پیشــین امنیــت ملــی آمریــکا 
مــی گویــد: »واشــنگتن در جنــگ طــرف عــراق را گرفتــه اســت«. 
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مالقات طارق عزیز با شولتز
   زمینــه ســازی ایجــاد روابــط مســتمر و حمایــت بیشــتر فرانســه 

از صــدام بــرای ارتبــاط قــوی تــر بــا غــرب.
ــه وزارت    ــرا را ب ــودی زاده غربگ ــا، یه ــل یوحن ــدام میخایی    ص
خارجــه منصــوب کــرد. در اردیبهشــت 1362 مالقــات ایــن عنصــر 
مرمــوز بــا جــرج شــولتز وزیــر امــور خارجــه وقــت امریــکا نــه تنها 
برقــراری روابــط مســتقیم بــا آمریــکا را همــوار کــرد بلکــه موجــب 
ــود  ــیر صع ــد. س ــه ش ــراق و فرانس ــط ع ــی در رواب ــول اساس تح
ــاال گرفــت و هواپیماهــای پیشــرفته  معاهــدات فرانســه و عــراق ب

ســوپراتاندارد فرانســوی بــه عــراق تحویــل شــد. 

برقراری روابط دیپلماتیک با صدام 
   روابــط واشــنگتن بــا عــراق چــه در خفــا و چه در ســطح رســمی 
گــرم تــر مــی شــد.  صــدام شــهرت خــود را بــه عنــوان یــک یاغــی 
ــود، امــا کاخ ســفید منافــع خــود را  بیــن المللــی حفــظ کــرده ب
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ــار  ــود اظه ــت از او جســتجو مــی کــرد. طبیعــی ب در وادی حمای
ــط  ــه از ســرگیری کامــل رواب ــاالت متحــده ســرانجام ب تمایــل ای
دیپلماتیــک منتهــی مــی شــود. در 26 نوامبــر 1984، روزی کــه 
روابــط آمریــکا و عــراق رســماً برقــرار شــد، رونالــد ریــگان، طــارق 
ــه نشــانه دوســتی در کاخ  ــراق را ب ــور خارجــه ع ــر ام ــز، وزی عزی
ســفید پذیرفــت ... در وزارت خارجــه ایــاالت متحــده، دفتــری بــه 
منظــور مدیریــت سیاســت ایــاالت متحــده تأســیس شــد. ایــن در 
ــه  ــارس ادام ــج ف ــراق در خلی ــران و ع ــگ ای ــه جن ــود ک ــی ب حال

داشــت. )فریدمــن، 1383 :60( 

صدام شهروند افتخاری آمریکا
   روابــط صمیمانــه صــدام و آمریــکا بــه جایــی رســید کــه صــدام 
ــت  ــاری دیتروی ــهروند افتخ ــوان ش ــه عن ــمی ب ــم رس ــی مراس ط

 Coleman Young ــت ــکا معرفــی شــد. شــهردار دیتروی آمری
)کلمــن یانــگ( صــدام را در ســال 1980 شــهروند افتخــاری 



43

دیترویــت آمریــکا معرفــی کــرد.

برقــراری روابــط بــا عــراق بعــد از کاربــرد گســترده 
ســالح شــیمیایی و نقــض گســتاخانه حقــوق بشــر

   روابــط دو طــرف هنــوز فــراز و نشــیب هــای فراوانــی داشــت، 
امــا نــه از ایــن بابــت کــه آمریــکا بطــور علنــی عــراق را بــه دلیــل 
کاربــرد ســالح شــیمیایی محکــوم کــرد؛ زیــرا ســرانجام ثابــت شــد 
ــراری  ــرای برق ــز مانعــی ب ــراق نی کــه حتــی جنــگ شــیمیایی ع
روابــط دوبــاره رســمی دیپلماتیــک ایــن کشــور بــا آمریــکا نیســت 

مالقات ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا و طارق عزیز وزیر امورخارجه رژیم بعث
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و ایــن روابــط در 26 نوامبــر 1984 ]5 آبــان 1363[ بــا دیــدار طــارق 
عزیــز و ریــگان در کاخ ســفید برقــرار شــد. )ویلمســه، 1392: 77-78(

ســالح  متخصــص  کلــی  دیویــد 
هــای بیولوژیکــی انگلیــس: در ســال 
1985عــراق از ایــاالت متحــده 8 
گونــه از عناصــر عامــل ســیاه زخــم 
)بــرای ســالح هــای بیولوژیــک(، 

ــت. ــرده اس ــداری ک خری



دیدار صدام با معاون دستیار وزیر 
امور خارجه آمریکا در خاورمیانه 

در سال آخر جنگ

دیدار صدام با سفیر آمریکا در 
عراق )گالسپی( در سال 1990



شهردار دیترویت Coleman Young  )کلمن یانگ( صدام را در سال 1980 شهروند افتخاری دیترویت آمریکا معرفی کرد. 
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ــیطانی  ــای ش ــت ه ــه دول ــبیح هم ــخ تس ــکا ن آمری
ــدام ــه ص ــه جانب ــز هم ــرای تجهی ب



48

روند افزایشي مداخله آمریکا در حمایت از صدام
ــاچي و  ــوان تماش ــه عن ــکا ب ــراق، آمری ــم ع ــدای تهاج    در ابت
ــب  ــي صــدام را تعقی ــاي ابتدای ــت ه ــاوز، موفقی ــحال از تج خوش
مــي کــرد. امــا ازســال1982 کــه ایــران ســرزمین هــاي اشــغالي 
ــال  ــان س ــه هم ــرد. درفوری ــرایط تغییرک ــت، ش ــس گرف ــاز پ را ب
عــراق ازفهرســت کشــورهاي حامــي تروریســم خــارج شــد. بــراي 
ــت  ــین، دول ــدام حس ــقوط ص ــراق و س ــت ع ــري از شکس جلوگی
ریــگان و ســپس جــرج بــوش تصمیــم گرفتنــد بــه کمــک صــدام  
بشــتابند. تصمیــم رســمي توســط راهنمــاي شــوراي امنیــت ملــي 
ــند  ــي از س ــد. در بخش ــه ش ــر 1983 گرفت ــکا در26 نوامب آمری
ســري کــه در اختیــار عمــوم قــرار گرفتــه آمــده اســت: »آمریــکا 
بــراي آنکــه عــراق شکســت نخــورد، تمــام تــوان و امکانــات الزم 
ــه کار خواهــد گرفــت« آمریــکا کمــک هــاي  و قانونــي خــود را ب

ــرد:  ــه ک ــن توجی ــداد را چنی ــم بغ ــه ر  ژی گســترده خــود ب
»هــر شکســت مهــم عــراق، در واقــع یــک شکســت اســتراتژیک 
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ــي  ــري نظام ــاي س ــکاري ه ــس، هم ــاپ پاری ــه لوموند،چ ــت« )روزنام ــرب اس غ
آمریــکا و صــدام در گذشــته نوشــته اریــک لســرericleser  ترجمــه دکتــر کاظــم رنجبــر، 

مــارس2003، ص4(

عملیات استانچ 
ــز  ــه تجهی ــورها ب ــایر کش ــویق س ــراق و تش ــی ع ــز نظام    تجهی
ــر اســاس عملیــات اســتانچ  ــکا ؛ ب گســترده صــدام از ســوی آمری
تجهیــز نظامــی عــراق در اولویــت سیاســت خارجــی ریــگان قــرار 
گرفــت در یــک ســند طبقــه بنــدی شــده شــورای امنیــت ملــی 
آمریــکا مــورخ 1983 آمــده اســت کــه ایــاالت متحــده بایــد ]ســایر 
کشــورها را بــه تســلیح نظامــی و تأمیــن مالــی عــراق در جنــگ تشــویق کننــد[ 
در نتیجــه چنیــن سیاســتی دولــت ریــگان عمــاًل و بطــور پنهانــی 
ــی  ــا اســلحه هــای آمریکای ــت و مصــر اجــازه داد ت ــه اردن کوی ب
ــه  ــوز را ب ــوع هی ــی کوپترهــای از ن ــی و هل ــات نظام شــامل قطع

عــراق ارســال دارنــد. 
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عراق گیت تأمین سالح صدام توسط واسطه ها ازسوی 
آمریکا 

   بــه نظــر مارتیــن ویلمســه »عــراق گیــت«  کــه نــام آن یــاداور 
ماجــرای واتــر گیــت اســت، موضــوع دیگــری بــود کــه در اوایــل 
دهــه 1990 میــالدی ]دهــه 1370[ برمــال گردیــد و در آن مشــخص 
ــان  ــداد اطمین ــه بغ ــدن و رم ب ــنگتن، لن ــه واش ــه چگون ــد ک ش
دادنــد کــه ســالح کافــی در اختیــارش قــرار خواهنــد داد، منــوط 
بــه اینکــه کاری بــه محــل تأمیــن آن نداشــته باشــد و گاهــی ایــن 
ســالح هــا حتــی بــا کمــک مســتقیم ســازمان اطالعــات آمریــکا 
»ســیا« بــه عــراق واگــذار 
شــده بــود. عــالوه بــر آن 
اعتبــارات مالــی عظیمــی نیــز 
ــرار داده  ــراق ق ــار ع در اختی
شــده بــود کــه بخشــی از 
آن را مــی بایســت بــه خریــد 
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ــی داد.  ــاص م ــرب اختص ــی از غ ــآوری نظام فن
ــل افشــا نشــد  ــه طــور کام ــچ گاه ب ــت هی ــراق گی    ماجــرای ع
و مــدارک منتشــر شــده در ایــن بــاره نیــز نســبتاً ضعیــف اســت. 
ــت  ــای دول ــوایی ه ــر از رس ــی دیگ ــم یک ــوع ه ــن موض ــا ای ام
آمریکاســت کــه افــراد بســیاری مایــل بــه ادامــه تحقیقــات دربــاره 

ــه، 1392: 96(. ــد )ویلمس آن نبودن

حمایت صریح آمریکا از کشور ناقض حقوق بشر
عراق ماری که آمریکا در آستین خود پروراند .

   آمریــکا بــا وجــود آگاهــي بــه دیکتاتــوري صــدام و نقــض حقوق 
بشــر از جانــب آن، امــا نگرانــي عمــده اش ایــران بــود نــه عــراق. 
آمریــکا تــرس داشــت کــه ایــران باعــث آشــوب در خاورمیانه شــود 
و مراکــز نفتــي حیاتــي ایــن منطقــه را بــا تهدیــد مواجــه ســازد. 
از ایــن رو از عــراق حمایــت مالــي، اطالعاتــي، اقتصــادي، نظامــي 
و تجهیزاتــي کــرد. و بارهــا چشــمان خــود را در مقابــل غــارت و 
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جنایــات صــدام بســت. بــه اعتقــاد آمریکایــي هــا مــوج حمــالت 
انســاني ایــران ایــن تهدیــد را بــه وجــود آورده اســت کــه ارتــش 
عــراق شکســت بخــورد، از ایــن رو واشــنگتن تصمیــم گرفــت تــا 
ــکا  ــراق از آمری ــاي ع ــود. لیســت خریده ــل ش ــه وارد عم مخفیان
ــورصدام،  ــراي وزارت کش ــده ب ــري ش ــات کامپیوت ــامل اطالع ش
هلــي کوپتــر، دوربیــن هــاي تلویزیونــي، تجهیــزات تجزیــه 
موادشــمیایي بــراي کمیســیون انــرژي اتمــي عــراق بــوده 
و  آمریــکا  پیوندهــاي  بــه  نگاهــي  نیوزویــک،  نامــه  )هفتــه  اســت. 
صــدام در طــول 20ســاله گذشــته، صــدام؛ مــاري کــه آمریکادرآســتین 
))493:  1383، )خالــوزاده  در   2003 دســامبر  اســت،20  پرورانــده  خــود 

   اعترافــات تحلیلگــر و استراتژیســت آمریکایــی در خصــوص 
ــران  ــه ای ــر علی ــراق ب ــه ع ــز زرادخان ــرای تجهی ــکا ب ــالش آمری ت



53

طــی 15 ســال قبــل از تهاجــم صــدام بــه کویــت ســوداگران غرب 
و دولــت هــای شــان بــه عــراق کمــک کردنــد تــا مخــوف تریــن و 
دهشــت بارتریــن زرادخانــه در خاورمیانــه را ایجــاد کنــد، زرادخانه 
ــراق،  ــه ع ــا ب ــود. آنه ــابقه ب ــی س ــه ب ــاد آن در منطق ــه ابع ای ک
تانــک، جنگنــده مافــوق صــوت، ســالح شــیمیایی، موشــکهای دور 
بــرد و مــواد مــورد نیــاز بــرای تولیــد ســالح هســته ای فروختنــد. 
ــی  ــای دولت ــا، بانکــداران و حامیانشــان در دســتگاه ه شــرکت ه
گــروه قدرتمنــد ذینفــوذی بــه وجــود آوردنــد کــه وجــه مشــترک 
ــر  ــود . ه ــه ب ــواری در خاورمیان ــول خونخ ــاد غ ــا ایج ــه آنه هم
گــروه بــه ســهم خــود بــه ســاختن ماشــین مــرگ آفریــن صــدام 
ــه اعمــال نفــوذ  ــا عــراق، ب ــرای حفــظ ارتبــاط ب کمــک کــرد و ب
در دســتگاههای دولتــی پرداخــت. ایــن ســوداگران مــرگ درعیــن 
حــال کــه درگیــر رقابتــی بســیار شــدید بــا یکدیگــر بودنــد، وقتــی 
پــای دفــاع از عــراق بــه میــان مــی آمــد همــه اختــالف هــا را کنار 
ــن، 1376: 15-14(  ــدند. )تیمرم ــی ش ــدا م ــر همص ــته و بایکدیگ گذاش
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ــی، تاجــران  ــاع آمریکای     ســایر اتب
ســارکیس  چــون  ای  اســلحه 
ســیا  کارگــزاران  از  ســوغانلین 
طــول  در  وی  بودنــد،  میامــی  در 
ــارد  ــا میلی ــالدی ده ه ــه 80 می ده
دالر جنــگ افــزار نظامــی بــرای 
ــه کــرد و ســپس لیســت  ــراق تهی ع
معامــالت خــود را بــه واشــنگتن 

 )69  :1383 نمود.)فریدمــن،  ارســال 
ــدل  ــرد م ــد بالگ ــروش 45 فرون ــال 1984 واســطه ف    وی در س

بــل بــه عــراق شــد. 
    ســوغانلین بــا جــت اختصاصــی خــود عامــالن ســیا را بــه بغــداد 
ــال  ــه انتق ــوط ب ــزات مرب ــی از تجهی ــد برخ ــان بتوانن ــا آن ــرد ت ب
ــد.    ــب کنن ــراق را نص ــه ع ــی ب ــای آمریکای ــواره ه ــر ماه تصاوی
همچنیــن وی در اواســط دهــه 1980 میــالدی تعدادی از افســران 

عدنان خیر اهلل وزیر دفاع صدام 
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ارتــش آمریــکا را بــه عــراق بــرد تــا بــا استراتژیســت هــای عراقــی 
ــر  ــه ه ــد. ب ــات و مشــورت کنن ــرد مالق ــدان نب متخصــص در می
حــال ســوغانلین بــا عدنــان خیــر اهلل روابــط شــخصی و نزدیکــی 

ــن، 1383: 70(. داشــت )فریدم

حمایت های آمریکا برای حفظ قدرت اقتصادی صدام
ــا  ــت ت ــرار گرف ــار ق ــت فش ــیمبانک تح ــار 1984 اکس    در به
ــد عقبــه عــراق 500 میلیــون دالر  ــه جدی ــروژه خــط لول ــرای پ ب
وام تضمینــی را پشــتوانه آن مالیــات دهنــدگان آمریکایــی بودنــد، 
بــه عــراق پرداخــت کنــد. قــرار بــود ایــن خــط لولــه یــک میلیــون 
بشــکه نفــت خــام را روزانــه از شــمال غــرب عــراق بــه بنــدر عقبــه 
در اردن منتقــل کنــد و بدیــن ترتیــب نفــت را از منطقــه جنگــی 
خلیــج فــارس دور کــرده و بــه دریــای ســرخ برســاند. از آنجــا کــه 
ــه  ــد ب ــران تهدی ــه از جنــگ و تنگــه هرمــز کــه ای ایــن خــط لول
بســتن آن مــی کــرد، دور بــود، ایجــاد اختــالف در فــروش نفــت از 
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ســوی تهــران را دشــوار تــر مــی ســاخت و ایــن امــر بــرای صــدام 
بســیار حیاتــی بــود )فریدمــن، 1383: 58-59(

ــرای حفــظ قــدرت اقتصــادی صــدام؛     حمایــت هــای آمریــکا ب
ــایه  ــر س ــکا زی ــول آمری ــا پ ــه ب ــت عقب ــه نف ــط لول ــداث خ اح
ــه  ــط لول ــن خ ــاخت ای ــار س ــارد دالر اعتب ــد میلی ــرائیل ، چن اس
توســط آمریــکا تأمیــن شــد و آمریــکا بــه صــدام تضمیــن داد کــه 
اســرائیل بــه ایــن خــط لولــه کــه از 20 کیلومتــری مــرز فلســطین 

اشــغالی عبــور مــی کنــد هیــچ تعرضــی نکنــد. 
   ایــاالت متحــده در ســال هــای 1980 ارتــش عــراق را بــه طــور 
ــد رامســفلد  ــه ای مســلح کــرد. در ســال 1983 دونال همــه جانب
ــاء  ــین را امض ــدام حس ــا ص ــی ب ــکاری نظام ــه هم ــت نام موافق
کــرد. بــرای جلوگیــری از شکســت عــراق در جنــگ علیــه ایــران، 
آمریکا سالح شیمیایی و بیولوژیـــکی   در اخـتـیــــارش گـــــذارد  
و  در بــرابـــر اســتفاده از ایــن ســالح هــا از طــرف صــدام علیــه 
نیروهــای نظامــی ایــران و کردهــای عراقــی کامــاًل چشــمان خــود 
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ــوزاده، 1383: 487(. را بســت )خال
   حــدود 771 مجــوز بــرای اقالمــی کــه کاربــرد دوگانــه نظامــی 
ــه  ــالم صــادر شــده. البت ــی داشــتند صــادر شــد، اق ــر نظام و غی
آمــار صــادرات چنیــن اقالمــی تــا پیــش از ســال 1985 میــالدی 
]1364 شمســی[  بــه دالیــل نــا مشــخص موجود نیســت در ایــن میان 
تنهــا 39 درخواســت مجــوز رد شــده اســت )ویلمســه، 1392: 106-107(.

   گام اول در تجهیــز ارتــش عــراق از ســوی آمریــکا فــروش 
ــروش  ــه ف ــتین معامل ــال نخس ــه دنب ــود. ب ــر ب ــی کوپت ــواع هل ان
ــه عــراق معامــالت دیگــري از ایــن قمــاش  هلــي کوپتــر هیــوز ب
بیــن دوکشــور امریــکا و عــراق صــورت گرفــت. در واقــع معاملــه 
هلیکوپتــر راه هایــي را کــه ازســال 1967 بیــن دو کشــور بســته 

ــراق گشــود. ــه روي ع ــد ب شــده بودن



تالش آمریکا برای تجهیز زرادخانه عراق بر علیه ایران 



59

واگذاری بمب های خوشه ای به صدام 
   هــووارد تیچــر در گزارشــي که درســال 
ــي  ــراي قاض ــاهد ب ــوان ش ــه عن 1995 ب
پرونــده محاکمــه فروشــندگان ســالح بــه 
عــراق تهیــه کــرده چنیــن مــي نویســد: 
کــه  گزارشــي  در  تیچــر  هــووارد     
ــراي  ــه عنــوان شــاهد ب درســال 1995 ب
ــندگان  ــه فروش ــده محاکم ــي پرون قاض
ــن  ــرده چنی ــه ک ــراق تهی ــه ع ــالح ب س
ــال و همــه  ــه طــور فع ــکا، ب ــاالت متحــده آمری ــي نویســد: »ای م
جانبــه اي درجنــگ عــراق علیــه ایــران، بــه کشــور عــراق 
ــي،  ــن کمــک هــا، شــامل کمــک هــاي مال کمــک مــي کــرد. ای
ــراه  ــکا هم ــي آمری ــاوران نظام ــارکت مش ــي، مش ــات نظام اطالع
ــث  ــه وســیله کشــورهاي ثال ــف ب ــاي مختل ــل ســالح ه ــا تحوی ب
ــي  ــزان کاف ــه می ــراق ب ــدکه ع ــن باش ــکا مطمئ ــا آمری ــود، ت ب
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تجهیزات نظامي دراختیار دارد تا در جنگ شکست نخورد. 
ــکا در آن زمــان  او مــي افزایــد کــه رئیــس ســازمان ســیاي آمری
ــوان پوشــش  ــه عن ــک شــرکت شــیمیایي را ب ــام کیســي، ی ویلی
ظاهــري حقوقــي بــه کارگرفتــه بودکــه توســط آن شــرکت، 
بمــب هــاي خوشــه اي ســاخت آمریــکا را در جنــگ عــراق 
)خالــوزاده،1383:489( فروخــت«  مــي  رژیــم  بــه  ایــران،  علیــه 

   بــه گــزارش روزنامــه واشــنگتن پســت، »تاریــخ همــکاري آمریکا 
بــا صــدام حســین درســال هــاي پیــش از حملــه 1990 بــه کویت 
کــه شــامل ارائــه اطالعــات امنیتــي گســترده، تامیــن بمــب هــاي 
خوشــه اي از طریــق یــک شــرکت شــیمیایي و تســهیل دســتیابي 
ــیمیایي و  ــاي ش ــالح ه ــاخت س ــراي س ــواد الزم ب ــه م ــراق ب ع
میکروبــي اســت نمونــه اي جالــب ازجنبــه پنهــان سیاســت 
ــین  ــدام حس ــا ص ــود ت ــي ب ــن کاف ــت. همی ــي آمریکاس خارج
ــاي  ــات ه ــود و دیپلم ــدل ش ــکا ب ــتراتژیک آمری ــریک اس ــه ش ب
آمریکایــي در بغــداد همــواره از نیروهــاي عراقــي در مقابــل ایــران 
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از نیــروي خیــري کــه در برابــر شــر 
ــنگتن  ــه واش ــاد کنند«)روزنام ــتاده ی ایس
درتقویــت  امریــکا  کلیــدي  نقــش  پســت، 
)2003 دســامبر  دابــز،30  مایــکل  عــراق، 

    همزمــان بــا مالقــات بــوش 
ــن  ــدر ب ــاهزاده بن ــارک، ش ــا مب ب
ســلطان، ســفیر عربســتان ســعودی در واشــنگتن، اعترافــی 
ــه  ــت ک ــان داش ــه اذع ــه وزارت خارج ــرد. وی ب ــول ک ــر معم غی
عربســتان صدهــا بمــب دوهــزار پونــدی MK-84 ســاخت آمریــکا 

را در اختیــار عــراق قــرارداده اســت. )فریدمــن  64:1383(
   گــزارش هایــی دربــاره ارســال برخــی تجهیــزات جنگــی 
آمریکایــی بــه عــراق وجــود دارد. در اوایــل دهــه 1990 میــالدی 
]دهــه 70 شمســی[ اداره حســابداری کل آمریــکا درتمــاس بــا وزارت 
خارجــه اطــالع داد کــه طبــق تحقیقــات انجــام شــده، در ســال 
هــای 1981 تــا 1986 ]ســالهای 60 تــا 65[ دســت کــم چهــار کشــور 
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– کــه اســامی آنهــا در ایــن ســند نیامــده- بــدون اخــذ مجــوز از 
ــه فــروش برخــی  ــی اقــدام ب ــدون طــی مراحــل قانون ــکا و ب آمری
تجهیــزات و تســلیحات آمریکایــی بــه عــراق کــرده انــد؛ مــواردی 
نظیــر قطعــات یدکــی تــوپ هــای هویتزر، چاشــنی هــای انفجاری، 
ــای  ــالح در بالگرده ــب س ــزات نص ــاو و تجهی ــای ت ــک ه موش
ــابداری کل  ــای اداره حس ــن ادعاه ــه ای ــی. وزارت خارج آمریکای
ــدون  ــه نداشــتن ســندمعتبر نادیــده گرفــت، ب ــه بهان ــکا را ب آمری

بدهــد  بیشــتری  توضیــح  اینکــه 
)ویلمســه، 1392: 113-110(.

   بــا گذشــت زمــان دخالــت در 
جنــگ و کمــک هــای نظامــی آمریــکا 
ــتقیم  ــر مس ــی و غی ــکلی پنهان از ش

خــارج و شــکلی علنــی و مســتقیم بــه خــود مــی گیــرد؛ فــروش 
ــوع  ــد از ن ــاگ MD 500 و 10 فرون ــوع ه ــر از ن ــی کوپت 60 هل
ــکا در  ــتراتژی آمری ــر اس ــارزی در تغیی ــه ب ــل در 1985، نمون ب
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ــوده  ــران ب ــه ای ــراق علی ــگ ع جن
ــتورالعمل  ــب دس ــه موج ــت. ب اس
ــه  ــکا در ژویی ــی آمری ــورای مل ش
دولتــی  هــای  »شــرکت   1986
ــا درخواســت هــای  ــد ب مــی توانن
ــد« .  ــت کنن ــراق موافق ــد ع خری

   متعاقــب ایــن دســتور العمــل در دوره ریاســت ریــگان و جربوش 
ــد  ــوز خری ــداد 771 مج ــا 1990 تع ــی 1985 ت ــه زمان در فاصل
ــد  ــای خری ــن مجوزه ــب ای ــه اغل ــد، ک ــراق صــادر گردی ــرای ع ب

بــرای تقویــت قــوای نظامــی عــراق بــکار گرفتــه شــد. 

طرح قطعات روسی برای ارتش بعثی
ــد،  ــوروي بودن ــاخت ش ــي س ــاي عراق ــالح ه ــتر س ــون بیش    چ
ــن  ــراي ای ــي ب ــات آمریکای ــي و مهم ــات یدک ــتفاده از قطع اس
ــراي حــل  ــن، ب ــود. بنابرای ــچ وجــه ممکــن نب ــه هی ــا ب ســالح ه
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ــک  ــا کم ــفید ب ــراق، کاخ س ــه ع ــک ب ــه کم ــن مشــکل و ادام ای
ســازمان ســیا طرحــي بــه عنــوان قطعــات روســي را ترتیــب داد.     
ــود کــه ســازمان    ــور ایــن ب ــه طــور خالصــه، مفهــوم طــرح مزب ب
ــد  ــت کنن ــي درخواس ــور ثالث ــفید از کش ــي کاخ س ــا حت ــیا ی س
تــا ســالح هــاي )روســي( مــورد نیــاز عــراق را تامیــن کنــد. بــراي 
ــه رژیــم صهیونیســتي انبــار بزرگــي از تجهیــزات و مهمــات  نمون
ســاخت شــوروي داشــت کــه آنهــا را در جنــگ بــا دشــمنانش بــه 
ــم  ــرار شــد رژی ــکا، ق ــه درخواســت امری ــا ب ــود. بن دســت آورده ب
صهیونیســتي ایــن ســالح هــا را از طریــق کنتراهــاي نیکاراگوئــه 
یــا مجاهــدان افغــان بــه عــراق بفرســتد. امــا در مــورد بــا آنچــه به 
رژیــم صهیونیســتي مربــوط مــي شــد باید یــک ظاهرســازي انجام 
ــا رویکــرد ضدصهیونیســتي}ظاهراً{  ــي هــا ب ــرا عراق مــي شــد؛ زی
شــدیدي کــه داشــتند، پیــش تــر پیشــنهاد کمــک ایــن رژیــم را 
رد کــرده بودنــد و دلیلــي وجــود نداشــت کــه اکنــون اوضــاع بــه 

گونــه دیگــري شــده باشــد. 
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ــود  ــه ب ــت نهفت ــن واقعی ــي در ای ــات روس ــرح قطع ــن ط    ُحس
کــه بــراي صــرف درخواســت از یــک کشــور ثالــث بــراي تامیــن 
ــه عملیــات مخفــي،  ــازي ب ــاز عــراق نی قطعــات روســي مــورد نی

ــود.       ــه کنگــره نب ــا گــزارش ب حکــم رئیــس جمهــور ی

آمریکا واسطه موشک های 122 میلی متری رومانیایی
   »در ســال 1986 رابــرت جانســون ]از مأمــوران ســیا[ زمــان 
زیــادی را صــرف عملیاتــی نمــود کــه هــدف آن انتقــال مخفیانــه 
تســلیحات بــه عــراق بــود ... در اوایــل نوامبــر رابــط هــای 
ــه کاخ  ــد ک ــر دادن ــی خب ــای اطالعات ــرویس ه ــون در س جانس
ــران  ــران نگ ــا ای ــگ ب ــدام در جن ــف ص ــرد ضعی ــفید از عملک س
میباشــد و معتقــد اســت کــه بایــد تجهیــزات نظامــی بیشــتری بــه 
بغــدا ارســال شــود. جانســون ایــن عملیــات را عملیــات تکنیکــی 
مینامیــد؛ بــا ایــن حــال وی بایــد موشــک هــای زمیــن بــه زمیــن 
ــه بغــداد مــی بــرد و ایــن  122 میلیمتــری ســاخت شــوروی را ب
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مأموریــت عجیبــی بــرای یــک آمریکایــی محســوب مــی شــد« وی 
بعدهــا توضیــح داد »از آنجــا کــه سیســتم نظامــی عــراق مبتنی بر 
ــذا واردات کل سیســتم هــای  ــود ل تســلیحات ســاخت شــوروی ب
جدیــد از بلــوک شــرق بــا صرفــه تــر از خریــد ایــن تجهیــزات از 
آمریــکا بــود، چــرا کــه آنــان بــا مشــکالت مالــی متعــددی روبــرو 

ــن، 1383 : 68(  ــد م ــد« )فری بودن
یــک دالل اســحله در رومانــی ایــن موشــک هــا را حاضــر کــرد و 

جانســون بــه همــراه انهــا 
عــازم بغــداد شــد. 
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ــذای  ــن غ ــرای تأمی ــکا ب ــترده آمری ــای گس ــک ه کم
ــتگی ــتانه ورشکس ــراق در آس ع

ــی  ــت نظام ــراق گام اول حمای ــه ع ــا ب ــی کوپتره ــروش هل    ف
ــکا  ــه آمری ــور خارج ــر را وزارت ام ــس مهمت ــود. گام ب ــراق ب از ع
ــار، وام و  ــا دالر اعتب ــون ه ــامل میلی ــت ش ــن حمای ــت، ای برداش
ضوانــت بــود. وزارت امــور خارجــه آمریــکا بــرای کــم کبــه عــراق 
ــه  ــران، ب ــده ای ــالت کوبن ــر حم ــتن آن در براب ــه داش ــرپا نگ و س
وزارت کشــاورزی روی آورد. ایــن وزارت طرحــی تهیــه کــرده بــود 
ــه کشــورهای جهــان ســوم مشــکل صــادر  ــا صــدور غلــه ب کــه ب
کننــدگان غلــه آمریــکا را نیــز حــل کنــد. بــا یــک تیــر دو نشــان 
مــی زد؛ چنیــن وانمــود مــی شــد کــه دولــت ریــگان حمایــت از 
عــراق را افزایــش داده، در حالــی کــه همزمــان یکــی از پرقــدرت 
تریــن گــروه هــای فشــار امریــکا )کشــاورزان و مزرعــه داران( را راضــی 
مــی نمــود. آمریــکا بهتریــن زمــان را انتخــاب کــرده بود، عــراق در 

ــرار داشــت)تیمرمن، 1376: 259-258( آســتانه ورشکســتگی ق
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آمریکا بانی فشار حداکثری به ایران
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وضع تحریم های بیشتر برای محدود کردن ایران
   در تعامــالت ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا، شــاهد نمودهایــی 
ــال 1987  ــم. در س ــاری بودی ــای تج ــت ه ــم  و محدودی از تحری
ــران،  ــه ای ــکا علی ــم« آمری ــت از تروریس ــام »حمای ــال اته به دنب
ــی را  ــم های ــکا تحری ــت آمری ــور وق ــس جمه ــگان  رئی ــد ری رونال
ــس از  ــاله ای پ ــی س ــد ط ــن رون ــود و ای ــع نم ــران وض ــه ای علی

ــه اســت.  ــداوم یافت ــدت و ت ــالمی ش ــالب اس ــروزی انق پی

1. تحریم های رژیم ایاالت متحده آمریکا علیه ایران
  ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شرکت های امریکایی.

ممنوعیــت ارســال قطعــات یدکــی و ابزارهــای نظامــی بــه 
جمهــوری اســالمی ایــران. 

مســدود شــدن تمــام دارایــی هــای ایــران در بانــک هــای ایــاالت 
متحــده )خالــوزاده، 1383: 482(.
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2. تحریم های آمریکا علیه ایران در حمایت از صدام
ــگ  ــه جن ــد ک ــاز ش ــرایطی آغ ــا در ش ــم ه ــوج دوم تحری    م
ایــران و عــراق وارد مرحلــه جدیــدی شــده و ایــران توانســته بــود 
فشــارهای اولیــه عــراق را خنثــی کنــد، از ســوی دیگــر جمهــوری 
ــدس در  ــت المق ــات بی ــام عملی ــا انج ــران توانســت ب اســالمی ای
ســال 1362، تمامــی حــوزه هــای جغرافیایــی و ســرزمینی خود را 
آزاد کنــد. در ایــن مرحلــه، جمهــوری اســالمی ایــران از اعتمــاد به 
نفــس بیشــتری برخــوردار گردیــد و در ســدد  برآمــد تــا متجــاوز 
ــر  ــی، بیانگ ــن اقدام ــام چنی ــد. انج ــازات نمای ــب و مج را تعقی
ذهنیــت ایــران نســبت بــه نهادهــا و ســازمانهای بیــن المللــی بــود. 
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ــاالت  ــات ای ــت. مقام ــرو گش ــکا روب ــش آمری ــا واکن ــر ب ــن ام ای
متحــده ادامــه جنــگ توســط ایــران و اســتراتژی عملیاتــی جدیــد 

ــد.  ــرار دادن ــورد نکوهــش ق ــران را م جمهــوری اســالمی ای
ــر 1983     ــی در اکتب ــداران آمریکای ــر تفنگ ــار مق ــس از انفج    پ
تحریــم هــای بیشــتری علیــه ایــران از ســوی آمریــکا وضــع شــد: 
ــا  ــیمیایی ی ــواد  ش ــه م ــر گون ــورد ورود ه ــم در م ــال تحری اعم
کارخانــه جاتــی کــه مــی توانســت زمینــه را بــرای تولیــد ســالح 

ــم آورد .  ــیمیایی فراه ش
   محدودیــت هــای در مــورد ورود ابزارهــای صنعتــی کــه دارای 
ــت  ــی از محدودی ــد. برخ ــاد ش ــند ایج ــی باش ــه م ــرد دوگان کارب
هــای پولــی، بانکــی و ابــزاری کــه در ســال 1979 اعمــال گردیــده 
ــداوم  ــز ت ــد از آن نی ــال 1988 و بع ــگ در س ــان جن ــا پای ــود ت ب

یافــت. 
   در دیــدار دســامبر 1983م )1362 ش( رامســفلد بــا صــدام، بــار 

دیگــر موضــوع ارســال ســالح بــه ایــران مطــرح شــد. 



72

ــع  ــا( در قط ــی ه ــا )آمریکای ــت: »م ــواب گف ــفلد در ج ــا رامس ام
صــادرات ســالح بــه ایــران موفــق بــوده ایــم و همچنــان بــه ایــن 
ــکا در  ــه آمری ــول داد ک ــن ق ــم داد.« او همچنی ــه خواهی کار ادام
ــا همــکاری  ــاره ســخت گیــری بیشــتری بــه خــرج داده، ب ایــن ب
ــه  ــوع تهی ــن موض ــر در ای ــورهای درگی ــتی از کش ــراق فهرس ع

ــرد. ــش عمــل ک ــه قول ــرد. رامســفلد خــوب ب ــم ک خواهی

آمریکا در بست در خدمت صدام 
ــد:  ــی گوی ــامرایی م ــق الس ــرال وفی    ژن
ــی  ــه آمریکای ــم ک ــی کن ــر نم ــن فک م
ــرده  ــک ک ــا کم ــه م ــه ب ــدر ک ــا، آن ق ه
انــد، بــه هیــچ کشــور دیگــری حتــی بــه 

اســرائیل کمــک کــرده باشــند. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 
سرویســهای اطالعاتــی مــا بیــکار بــوده انــد. مــا بــه صورت بســـیار 
شاخـــصی فعــال بودیـــم و از ســال 1981در بســیاری از نبردهــای 
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ــع  اصلــی پیشــرفت قابــل توجهــی را از خــود نشــان دادیــم. مناب
مــا بــرای پیگیــری اطالعــات کافــی بــود، ولــی تصاویــر ماهــواره 

ــامرایی  156:1390( ــم.   )الس ــده بگیری ــتیم نادی ــی توانس ای را نم

بکارگیــری  و  آمریــکا 
اســتراتژی جنــگ کــم 

شــدت علیــه ایــران
هــای  چالــش  رونــد  در      
ایــاالت  و  ایــران  متقابــل 
از  هــا  آمریکایــی  متحــده، 
ــت  ــداف سیاس ــردن اه ــدود ک ــرای مح ــی ب ــای گوناگون الگوه
خارجــی جمهــوری اســالمی ایــران بهــره گرفتنــد ایــن امــر بیانگر 
اســتراتژی جنــگ کــم شــدت علیــه ایــران اســت. ایــن اســتراتژی 
از نمادهــای سیاســی، اقتصــادی، نظامــی، عملیــات پنهــان، 
ــن  ــک از ای ــر ی ــت ه ــوردار اس ــی برخ ــی و حقوق ــگ تبلیغات جن

دکتر ابراهیم متقی
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ــد،  ــد دارن ــی تأکی ــای خاص ــرای رویکرده ــر اج ــا ب ــه ه مجموع
از  هایــی  جلــوه  آمریکایــی  نخبــگان  میــان  در  برایــن  بنــا 
ــور در  ــاری آن کش ــای رفت ــا الگوه ــاط ب ــر در ارتب ــالف نظ اخت
ــده اســت.  ــود آم ــه وج ــران ب ــوری اســالمی ای ــا جمه ــورد ب برخ
ــر اســتراتژی و رویکــرد خاصــی تأکیــد داشــته و آن  هــر گــروه ب
ــکا  ــی آمری ــع مل ــر مناف ــن حداکث ــرای تأمی ــن راه ب ــر تری را مؤث
ــکا  ــم هــای اقتصــادی امری ــر تحری ــم، تأثی ــد )متقــی، ابراهی تلقــی مــی کن
بــرای امنیــت ملــی ج . ا . ا، فصلنامــه علــوم سیاســی شــماره 9،1382(

تحریم استانچ؛ ممنوعیت فروش سالح به ایران
   وزیــر خارجــه ی آمریــکا نماینــده ویــژه ای تعییــن کــرد تــا بــر 
اجــرای عملیــات تحریــم تســلیحاتی ایــران موســوم بــه عملیــات 
اســتانچ )Operation staunch(  نظــارت کنــد. در اصــل آمریــکا در ایــن 
ــان،  ــا، آلم ــتان، ایتالی ــه انگلس ــش از جمل ــه متحدان ــرح از هم ط
ــت از  ــی خواس ــتی، م ــم صهیونیس ــی و رژی ــره جنوب ــه، ک ترکی
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ــات  ــرای عملی ــد. اج ــودداری کنن ــران خ ــه ای ــالح ب ــروش س ف
اســتانچ تاثیــر مخربــی بــر ایــران گذاشــت چــون ایــن کشــور را از 
دســت یابــی بــه تجهیــزات ســاخت آمریــکا محــروم کــرد و ایــن 
ــار  ــکا در اختی ــود کــه متحــدان آمری ــزات همــان چیــزی ب تجهی

داشــتند. 
ــروع  ــتانچ ش ــات اس ــر عملی ــه اگ ــد ک ــی معتقدن ــی حت    برخ
ــاال  ــران احتم ــت و ای ــی داش ــت اندک ــا موفقی ــا ب ــد ی ــی ش نم
مــی توانســت  برنــده جنــگ باشــد. امــا بــه رغــم اعــالم رســمی 
ــا  ــور ه ــر کش ــر دیگ ــار ب ــال فش ــکا و اعم ــت آمری ــن سیاس ای
ــود را  ــندی خ ــا ناخوش ــیاری از آنه ــه بس ــرای آن – ک ــرای اج ب
ــان  ــا خودش ــی ه ــد – آمریکای ــی کردن ــراز م ــوع اب ــن موض از ای
تنهــا کســانی بودنــد کــه ایــن سیاســت را نقــض کردنــد. 
ماجــرای ایــران – کنتــرا ) Iran-contra ( جهــان را تــکان داد.« 

)ویلمسه 1392 : 124-123(.
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مرحله ششم: 

ســازمان هــای اطالعاتــی آمریــکا در خدمــت 
مســتقیم صــدام



77

دستورالعمل های راهبردی آمریکا 
   انجــام هــر اقدامــی بــرای پیــروزی 
عــراق در جنــگ علیــه ایــران تایچــر 
کــه از ســال 1987 تــا 1982 بــه 
ــه و  ــور خاورمیان ــئول ام ــوان مس عن
امــور سیاســی – نظامــی شــورای 
ــه  ــرد ب ــی ک ــکا کار م ــت آمری امنی
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــه اس دادگاه گفت
ــي رئیــس  مرتــب بــا ویلیــام کیس
ــیا و جانشــین اش  ــازمان س ــت س وق
رابــرت گیتــس تمــاس داشــته اســت. 
ــت  ــرده اس ــار ک ــن اظه وي همچنی
ــتورالعمل  ــک دس ــتن ی ــه در نوش ک
بــراي  ملــي  امنیــت  تصمیــم 
ریــگان ]رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا[ 
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در ســال 1982 م }1361ش{ همــکاري داشــته اســت؛ یــک 
دســتورالعمل کامــاًل محرمانــه کــه هنــوز هــم داراي طبقــه بنــدي 
مــي باشــد و در آن تصریــح گردیــده کــه »آمریــکا بایــد هــر اقــدام 
قانونــي و الزمــي را انجــام دهــد تــا از شکســت عــراق در جنــگ 

ــا ایــران جلوگیــري کنــد«. ب
ــای  ــد هواپیم ــکا 4 فرون ــگ، آمری ــاز جن ــس از آغ ــه پ    دو هفت
آواکــس را بــه عربســتان ســعودی تحویــل داد تــا ریــاض اطالعــات 
ــا ســال 1984  ــه بغــداد ارســال کنــد. ت جامــع کســب شــده را ب
میــالدی بــه غیــر از اطالعاتــی کــه آواکــس هــا جمــع آوری کــرده 
ــرای بغــداد  ــد و نیــز اطالعــات ماهــواره ای کــه واشــنگتن ب بودن
ــه ای  ــمی دوجانب ــط رس ــه رواب ــچ گون ــراً هی ــتاد، ظاه ــی فرس م

میــان عــراق و آمریــکا وجــود نداشــت. 
ــس از  ــکا پ ــار آمری ــه رفت ــد ک ــی دهن ــان م ــل نش ــن دالی    ای
ســپری شــدن زمــان کوتاهــی از جنــگ یــا حتــی پیــش از آغــاز 
آن، بیطرفانــه نبــوده اســت. حساســیت موضــوع هنگامــی افزایــش 
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ــا  ــق ب ــه مطاب ــد ک مییاب
ــل،  ــازمان مل ــور س منش
آواکــس هــا  اســتقرار 
بیــن  حقــوق  طبــق 
ــی  ــدام جنگ ــی اق الملل
ــود و  ــی ش ــوب م محس
ــکا  ــور، آمری ــق منش طب

ــود.  ــد ب ــش خواه ــراق در تجاوزات ــرم ع ــریک ج ش
ــراری  ــس از برق ــارس 1985 پ ــز در 16 م ــز نی ــاندی تایم    س
روابــط رســمی عــراق و آمریــکا نوشــت: رابطــه ی مســتقیم میــان 
ســازمان ســیا و ســفارت آمریــکا در بغــداد برقــرار شــد و دولــت 
ــی  ــا از وضعیــت هواپیماهــای ایران ــت ت ــن امــکان را یاف عــراق ای
پــس از برخواســتن بــه ســرعت اگاه شــود. همچنیــن، آمریکایــی 
ــت  ــار از وضعی ــک ب ــاعت ی ــر 12 س ــه ه ــد ک ــا کردن ــا ادع ه
ــرای  نیــروی زمینــی ایــران آگاهــی مــی یابنــد و ایــن موضــوع ب
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عــراق امتیــاز مهمــی محســوب مــی شــد )ویلمســه 99:1392(.
ــن  ــا تــالش چندی ــگان، ب ــت ری ــه گفتــه ریچــار مورفــی، دول    ب
ســازمان و مشــارکت وزارت دفــاع، وزارت امــور خارجــه و ســیا، بــه 
حمایــت از عــراق برخاســت. یکــی از عناصــر مهــم ایــن حمایــت، 
ــاله  ــن مس ــا ای ــیا ب ــازمان س ــس س ــی رئی ــام کیس ــت ویلی موافق
بــود کــه آمریــکا اطالعــات بســیار حســاس و ارزنــده مربــوط بــه 

ــاری  ــه ی ــه ب ــی را ک ــای ایران ــت نیروه فعالی
ــتان  ــتقر در عربس ــس مس ــای آواک هواپیماه
ســعودی دریافــت مــی کــرد، در اختیــار 

ــن 267:1376(. ــر م ــذارد )تیم ــراق بگ ع

تبادل اطالعات میدانی 
   در مــاه ژوئــن 1987 ) تیــر مــاه 1366 ( 

ــارس  ــج ف ــکا وارد خلی ــی آمری ــای جنگ ــتور داد ناوه ــگان دس ری
شــوند. پــس از آن، دولــت آمریــکا به طــور پنهانــی گروهــی 
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از افســران بلنــد پایــه شــامل یــک دریاســاالر را بــه بغــداد 
ــتی ها در  ــردد کش ــاره ت ــتراتژیک درب ــات اس ــا اطالع ــتاد ت فرس
خلیــج فــارس را در اختیــار عــراق قــرار دهنــد تــا عــراق بــه راحتی 
بتوانــد بــه کشــتی های حامــل نفــت ایــران حملــه کنــد. یکــی از 
افســران بازنشســته ارتش آمریــکا، ماجرا را چنیــن تعریف می کند :

ــود کــه وقتــی عراقی هــا هواپیماهــای  ــرار ب ــن ق ــان از ای    »جری
می آوردنــد،  در  پــرواز  بــه  فــارس  خلیــج  برفــراز  را  خــود 
ــش  ــا افزای ــند. ب ــاس باش ــا در تم ــران م ــا افس ــتند ب می توانس
ــی  ــت جغرافیای ــتی ها، موقعی ــن کش ــزء در ای ــران ج ــط، افس رواب
و جهــت و ســرعت نفتکش هایــی را کــه بــا ایــران معاملــه 
ــن وســیله  ــه ای ــا می رســاندند و ب ــه اطــالع عراقی ه ــد، ب می کردن
ــد.« ــک می کردن ــه کم ــرای حمل ــداف ب ــاب اه ــا در انتخ ــه آنه ب

   سرلشــگر وفیــق الســامرایی در خصــوص نقــش اطالعاتــی 
آمریــکا  در جنــگ نیــز مــی گویــد: » ســرویس هــای اطالعاتــی 
آمریــکا از اواخــر مــارس 1982 در زمینــه کمــک هــای اطالعاتــی 
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از همــه جلوتــر بودنــد. ایــن ســرویس هــاس اطالعاتــی مجموعــه 
اطالعاتــی را در اختیــار مــا گذاشــتند کــه بــا وســایل فنــی و یــا 
انســان هــا تهیــه شــده بــود، مشــاهده کــردم... ماهــواره هــا کلیــه 
ــن  ــر ذره بی ــا زی ــرای م ــا را ب ــه ه ــا در جبه ــی ه ــرکات ایران تح
ــا در  ــق ه ــا و قای ــوپ ه ــا، ت ــک ه ــد. از حــرکات تان ــه بودن گرفت
هورهــا و در ســواحل تــا جــا بــه جــا شــدن قــرارگاه هــا و ذخیــره 
کــردن تجهیــزات پــل ســازی. ماهــواره هــا نتایــج حمــالت هوایــی 

ــد )الســامرایی 154:1390(. و موشــکی را نیــز گــزارش مــی دادن
   تعــدادی از پرســنل نظامــی آمریکایــی بودنــد کــه دولــت ریــگان 
ــرای تفســیر اطالعــات، در  در اوایــل دهــه 80 میــالدی از آنهــا ب
ــه »افســران  ــن افســران معــروف ب بغــداد اســتفاده مــی کــرد. ای
رابــط« یــا »ناظــر« بودنــد. در ابتــدای امــر آنــان در گــروه هــای 
4 یــا 5 نفــری از »ســازمان اطالعــات دفاعــی« )DIA( در واشــنگتن 
و از »مرکــز فرماندهــی عملیاتــا ویــژه مشــترک« در فــورد بریــدج 
ــج  ــه تدری ــدند و ب ــزام ش ــداد اع ــه بغ ــمالی ب ــای ش در کارولین
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بر تعدادشان افزوده شد)فریدمن، 1383: 70(.
   بــا افزایــش ارائــه اطالعــات ســری، ترتیبــی داده شــد تــا یــک 
رابــط عراقــی بــرای دریافــت مطالــب، راه بغــداد بــه امــان را طــی 
ــه  ــرح ارائ ــفید از ط ــی کاخ س ــت پنهان ــه حمای ــد. در نتیج کن
ــرای  ــاالت متحــده ب ــی ای ــران اطالعات ــداد، افس ــه بغ ــات ب اطالع
ــا فعــال  ــه بغــداد مــی رفتنــد. ب ــه تفســیر عکــس هــا ب کمــک ب
تــر شــدن نقــش کاخ ســفید در کمــک بــه صــدام بــرای هدایــت 
ــاخته  ــداد س ــه ای در بغ ــر هزین ــرفته و پ ــع پیش ــا، مجتم نیروه
شــد تــا اطالعــات مســتقیماً از ماهــواره دریافــت شــوند و پــردازش 
ــال 1383،  ــل س ــا اوای ــرد. ت ــورت پذی ــات ص ــری از اطالع بهت
ــنگتن  ــت از واش ــم مثب ــارات و عالئ ــدر اش ــین آنق ــدام حس ص
ــود  ــداز بهب ــرد چشــم ان ــی ک ــه تصــور م ــود ک ــرده ب ــت ک دریاف

ــن،  56:1383( ــت. )فریدم ــی اس ــط، واقع رواب
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باز گذاشتن دست صدام برای ارتکاب جنایات جنگی
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پشتیبانی ویروسی و میکروبی 
ــت  ــند دول ــزاران س ــرور ه ــد: »م ــي افزای ــت م ــنگتن پس    واش
آمریــکا کــه ازطبقــه بنــدي خــارج شــده و همچنیــن مصاحبــه بــا 
سیاســت گــزاران ســابق نشــان مــي دهــد کــه اطالعــات و حمایت 
ــر  ــراق در براب ــت ع ــدي در تقوی ــش کلی ــکا، نق ــي آمری تدارکات
ــد  حمــالت نیروهــاي انتحــاري ایــران داشــت. دولــت هــاي رونال
ــون  ــالم گوناگ ــروش اق ــازه فــ ــدر، اج ــوش پ ــورج ب ــگان و ج ری
ــود  ــه نظامــي و غیرنظامــي ب ــرد دو گان کاالهایــي کــه داراي کارب
ــي  ــاي بیولوژیک ــروس ه ــمي و وی ــیمیایي س ــواد ش ــه م از جمل

ــراق راصادرکــرد« ــه ع ــد ســیاه زخــم وطاعــون ب ــار مانن مرگب
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حمایت آمریکا از استفاده عراق از بمب های شیمیایی 
و کشتار جمعی

   در اواســط 1983 )1362( صــدام تصمیــم گرفــت از ســالحهای 
شــیمیایی علیــه ایرانیــان اســتفاده کنــد. ریچــارد مورفــی و 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــدی ب ــا ح ــز ت ــک نی ــز بلی ــتیارش جیم دس
ــن  ــد و همی ــریک بودن ــوس او ش ــدام در کاب ــت ص ــکان شکس ام
ــورد  ــی در م ــه تشــویق آلمــان غرب ــان را ب ــر ممکــن اســت آن ام
فــروش مقادیــری گاز ســمی و مــواد مربوطــه آن بــه عــراق وادار 

ــد.  ــاخته باش س
   آنــان از طریــق ســیا و مجــاری دیپلماتیــک از فــروش گازســمی 
بــه عــراق آگاهــی داشــتند و اعتقادشــان بــر ایــن بــود: تــا زمانــی 
ــود و در  ــاک خ ــاع از خ ــیمیایی در دف ــالح ش ــراق از س ــه ع ک
ــن ســالح  ــه ای ــد توســلش ب ــی کن ــتفاده م ــاس محــدود اس مقی

ــن، 217:1376(. ــد. ) تیمرم ــی باش ــل درک« م »قاب
   آمریکایــی هــا نیــز بــه ماننــد هلنــدی هــا و آلمانــی هــا نقــش 
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دهشــتناکی در زمینــه اســتفاده عــراق از ســالح هــای شــیمیایی 
ــران  ــا ای ــرز ب ــم م ــی ه ــای عراق ــی و کرده ــربازان ایران ــه س علی

ــد. )ویلمســه، 1392: 78( داشــته ان
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حمایــت همــه جانبــه آمریــکا از عــراق در دوره اوج 
بکارگیــری ســالح هــای شــیمیایی 

ــي  ــه عــراق در دســتورالعمل 11 امنیــت مل ــکا ب ــل آمری    »تمای
بــه تاریــخ 26 نوامبــر1983، یکــي از مهمتریــن تصمیمــات 
سیاســت خارجــي ریــگان کــه هنــوز محرمانــه اســت، تبلوریافــت. 
ــتورالعمل  ــن دس ــکا، ای ــت آمری ــابق دول ــات س ــه مقام ــه گفت ب
تصریــح میکــرد کــه آمریــکا تمــام اقدامــات الزم و قانونــي، بــراي 
جلوگیــري از شکســت عــراق در جنــگ بــا ایــران را اتخــاذ کــرد« 
ــد  ــادر ش ــي ص ــتور زمان ــن دس ــت، ای ــنگتن پس ــته واش ــه نوش ب
کــه گــزارش هــاي متعــدد دایــر بــر اســتفاده نیروهــاي عــراق از 
ایرانیــان وجــود داشــت.  برابــر  ســالح هــاي شــیمیایي در 
بنابرایــن گــزارش، عــراق تــا پایــان جنــگ بــا ایــران بــه 
ــنگتن  ــه واش ــه داد. )روزنام ــیمیایي ادام ــاي ش ــالح ه ــتفاده از س اس
ــامبر 2003( ــز، 30 دس ــکل داب ــراق، مای ــت ع ــکا در تقوی ــدي آمری ــش کلی ــت، نق پس

گــزارش کمیتــه بانــک داری ســنا کــه در ســال 1994 م )1373ش( 
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منتشــر شــد بــه ایــن نتیجــه گیــری رســیده کــه آمریــکا بــه طــور 
ــای  ــات ســالح ه ــده ای اجــازه صــادرات ترکیب ــه و پیچی مخفیان
ــد  ــا بع ــال ه ــت. س ــراق داده اس ــه ع ــیمیایی را ب ــی و ش میکروب
ــان صحــرا شــرکت  ــکا کــه در عملیــات توف کهنــه ســربازان آمری
داشــتند، از بیمــاری خاصــی شــکایت مــی کردنــد کــه بــر اســاس 
   )Gulf War Syndrome( تحقیقــات انجــام شــده، نشــانگان جنــگ خلیــج
نامیــده مــی شــد و بــه ســالح هــای شــیمیایی و میکربــی مربــوط 

بــود. 
   گفتنــی اســت یکــی از یافتــه هــای ایــن تحقیقــات آن 
ــه  ــر ده ــال آخ ــول دو س ــم در ط ــت ک ــکا دس ــه آمری ــود ک ب
1980 م ) دهــه 1360 ش( مجــوز صــادرات برخــی اقــالم بــا 
ــعه ی  ــه توس ــه ب ــرد ک ــادر ک ــراق ص ــه ع ــه را ب ــرد دو گان کارب
طــرح هــای شــیمیایی، میکروبــی و ســامانه هــای موشــکی 
عــراق کمــک نمــود؛ طــرح هایــی نظیــر تولیــد ترکیبــات 
تولیــد  تاسیســات  ســاخت  شــیمیایی،  هــای  افــزار  جنــگ 
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هــای  نقشــه  ی  تهیــه  و  شــیمیایی  عوامــل 
تولیــد  قالــب طــرح هــای  فنــی مربــوط )در 
و  تجهیــزات  ســاخت  کــش(،  حشــره  مــواد 
شــیمیایی،  هــای  ســالح  ســرجنگی  پرکــردن 
میکروبــی،  جنــگ  بــه  مربــوط  مــواد  تولیــد 
ــزات  ــک و تجهی ــاخت موش ــزات س ــد تجهی تولی
.)110  :  1392 )ویلســمه  موشــکی.  ســامانه  هدایــت 

   حمایــت هــای آمریــکا، بعثــی هــا را در اســتفاده 
و اعــالم کاربــرد ســالح شــیمیایی جســور و گســتاخ کــرد. یکــی 
ــه 1984  ــه در 22 فوری ــز ک ــراق نی ــی ع ــان نظام ــخن گوی از س
ــا ایــن  میــالدی وارد واشــنگتن شــد، یــک نقــل قــول معــروف ب
مضمــون داد کــه »متجــاوزان بایــد بداننــد کــه بــرای هــر حشــره 
ی مضــری، حشــره کشــی وجــود دارد کــه مــی توانــد آن حشــره 
را بــه هــر تعــداد کــه باشــد از بیــن ببــرد و عــراق نیــز ایــن حشــره 
کــش هــا را در اختیــار دارد.« ســرانجام در مــارس 1984 و پــس 
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ــالح  ــراق از س ــتفاده ی ع ــه اس ــا ب ــانه ه ــتردة رس ــاد گس از انتق
هــای شــیمیایی، وزارت خارجــه ی آمریــکا نیــز بیانیــه ای در ایــن 
ــی عــراق  زمینــه صــادر کــرد و در آن جــدای از محکومیــت جزئ
در اســتفاده از ســالح هــای شــیمیایی و محکومیــت کلــی کاربــرد 
ایــن ســالح هــا، بــر ســازش نــا پذیــری دولــت ایــران در جنــگ 

نیــز تأکیــد کــرد.  
 

1+5 در تالش برای مسلح کردن صدام به بمب اتمی 
   بهانــه آمریــکا بــرای حملــه بــه عــراق در ســال 2003 چــه بــود؟ 
بهانــه ایــن بــود: صــدام بمــب اتمــی دارد و خطــری بــرای جهــان 

اســت. ایــن اتهــام از کجــا مطــرح شــد؟
ــگ  ــان جن ــای پای ــال ه ــی در س ــورهای غرب ــک از کش ــر ی    ه
ــی از  ــش های ــود بخ ــده ب ــاد ش ــران زی ــروزی ای ــال پی ــه احتم ک
تجهیــزات الزم بــرای مســلح شــدن بــه بمــب اتمــی را بــه صــدام 

ــد .  داده بودن
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   بیشــتر از همــه فرانســه و انگلیــس در ایــن زمینه نقش داشــتند.      
همیــن کســانی کــه امــروز از خطــر مســلح شــدن ایــران بــه بمــب 
اتــم دم مــی زننــد خودشــان تــا آســتانه مســلح کــردن صــدام بــه 
بمــب اتــم پیــش رفتنــد تــا در صــورت پیــروزی ایــران سرنوشــت 

جنــگ را بــا بمــب اتــم عــوض کننــد. 
   یکــی از ســندهای تــالش 1+5 بــرای مســلح کــردن صــدام بــه 

بمــب اتــم :
کمــک هــای خارجــی بــه عــراق بــه جایــی رســید کــه 
جمهــوری  ریاســت  زمــان  در  فرانســه  حکومــت  فرســتاده 
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والــری ژیسکاردســتن بــه عــراق آمــد و بــا وزیــر دفــاع وقــت بــه 
عــراق آمــد و بــا اطــالع داد کــه: »فرانســه به صــورت جــدی زمینه 
هــای اعطــای یــک بمــب اتمــی بــه عــراق را بررســی مــی نمایــد. 
ــردن  ــف ک ــه متوق ــران ب ــردن ای ــور ک ــرای مجب ــوان ب ــی ت م
جنــگ ایــن بمــب را بــه هــدف مشــخصی پرتــاب نمــود.« 

)وفیق السامرایی، 1390: 153(
ــات نـــمود  و  ــاع وقــت عــراق عـــدنان خـــیر اهلل مالق     وزیردف
بــه او اطــالع داد کــه: »فرانســه بــه صــورت جــدی زمینــه هــای 
ــد.  ــی نمای ــی م ــراق را بررس ــه ع ــی ب ــب اتم ــک بم ــای ی اعط
مــی تــوان بــرای مجبــور کــردن ایــران بــه متوقــف کــردن جنــگ 

ایــن بمــب را بــه هــدف مشــخصی پرتــاب نمــود.« 
)وفیق السامرایی، 1390: 153(
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عدم عکس العمل هواپیمای عراقی به ناوچه آمریکایی 
از طرف آمریکا

   در 17 مــه 1987بــا حملــه یــک فرونــد هواپیمــای عراقــی بــا 
ناوچــه اســتارک 37 خدمــه آن کشــته شــدند و ایــن حملــه ضربــه 

شــدیدی بــه افــراد حامــی عــراق نظیــر واینبرگــر وارد ســاخت.       
    عــراق بالفاصلــه اظهــار ندامــت کــرده و ســریعاً ار دولــت آمریکا   
ــدگان را  ــته ش ــت کش ــه غرام ــرد ک ــالم ک ــت و اع ــوزش خواس پ
ــانگر  ــر نش ــن ام ــد. ای ــی کن ــت م ــا پرداخ ــتگان آن ه ــه   بس ب
ــر  ــه ب ــود ک ــی ب ــت خطرناک وضعی
خلیــج فــارس ســایه افکنــده بــود و 
ــه  ــود ک ــه ب ــس از حادث ــع پ در واق
رونالــد ریــگان، رئیــس جمهــور 
ــرد  ــالم ک ــماً اع ــکا رس ــت آمری وق
بــا نصــب  ایــاالت متحــده  کــه 
ــت  ــان حمای ــی از آن ــای کویت ــش ه ــر روی نفتک ــود ب ــم خ پرچ
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خواهــد کــرد و بــر همیــن اســاس نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده 
ــود .  ــد ب ــا خواه ــش ه ــن نفتک ــکورت ای ــه اس ــف ب موظ

)فریدمن 73:1383-72(
   آمریــکا بــی درنــگ ایــن خطــای عــراق را بخشــید و ریــگان بــا 
اســتفاده از ایــن موقعیــت، تجــاوز ایــران را محکــوم و اعــالم کــرد 
»مــا هرگــز عــراق را دشــمن نمــی پنداریــم، شــرور واقعــی ایــران 

اســت.« )ویلســمه 1392 : 136(.

بمبــاران هوایــی شــهرهای ایــران توســط جنگنــده 
هــای عراقــی

ــهرهاي  ــه ش ــار ب ــگ)1359( 413 ب ــن جن ــاه آغازی ــش م    در ش
ایــران حملــه شــد. ایــن تعــداد حمــالت در ســال هاي بعــدي بــه 

شــرح زیــر اســت:
571 بار 1360 ،476 بار1361 ،260 بار 1362 ،246 بار 1363،

ــاه  ــج م ــار 1366 و پن ــار 1365،  745 ب ــار 1364 ،962 ب 790 ب
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 306  )1367( جنــگ  پایانــي 
در  ایــران  شــهرهاي  بــار.  
ــم  ــط رژی ــار توس کل 4769 ب
ــاران،  ــورد بمب ــراق م ــث ع بع
ــاران  ــه ب ــا گلول موشــک باران ی

ــد. ــرار گرفتن ق
ــه و  ــا 316 حمل ــواز ب ــهر اه ــه ش ــالت ب ــداد حم ــترین تع    بیش

ــث انجــام شــد.  ــم بع ــا 241 توســط رژی ــول ب ســپس دزف
ــی در  ــرای ســکوت مجامــع بیــن الملل ــکا ب    اعمــال فشــار آمری
ــد  ــران 63 درص ــهرهای ای ــه ش ــراق ب ــی ع ــاوزات هوای ــر تج براب

ــک، ــط موش ــد توس ــا، 5 درص ــط هواپیم ــي توس ــالت هوای حم
 32 درصد توسط توپخانه انجام شد.

ــم  ــاني رژی ــات غیرانس ــل، اقدام ــوق بین المل ــاس حق ــر اس    ب
ــال 1359 توســط  ــگ در س ــد بي درن ــگ بای ــراق در جن ــي ع بعث
شــوراي امنیــت ســازمان ملــل پیگیــري و صــدام به عنــوان 
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ــال  ــا اعم ــا ب ــد، ام ــه مي ش ــل تنبی ــح بین المل ــده صل نقض کنن
ــالم  ــه 598 و اع ــدور قطعنام ــس از ص ــي پ ــکا حت ــار آمری فش
ــر  ــي ب ــل مبن ــازمان مل ــت س ــرکل وق ــار، دبی ــرز دکوئی خاویرپ
ــا  ــاًل ت ــاوز عم ــن تج ــده ای ــراق،  پرون ــت ع ــودن دول ــاوز ب متج
ــکوت  ــدام وي مس ــه و اع ــتگیري و محاکم ــدام و دس ــقوط ص س

ــد. مان
   صــدام در مــدت 24 ســال حکومــت از آغــاز تــا پایــان جنــگ   
تحمیلــی، صدهــا هــزار عراقــی را کشــت؛ خانــه هــای زیــادی را بر 
ســر صاحبــان آن بــدون محاکمــه خــراب کــرد؛ صدهــا شــهرک و 
روســتای عــراق را بــا خــاک یکســان و از روی نقشــه  محــو کــرد؛ 
شــکنجه و خفقــان کــم نظیــر در طــول تاریــخ بشــر را بــه مــردم 
عــراق تحمیــل کــرد؛ در تمــام ایــن مــدت تحــت حمایــت کامــل 
ــی  ــی فراوان ــای جمع ــتان ه ــود. گورس ــکا ب ــاالت متحــده آمری ای
ایجــاد کــرد؛ صــدام بــا خیــال راحــت از اینکــه هــر جنایتــی بکنــد 
هیچــگاه بخاطــر نقــض حقــوق بشــر مــورد ســوال واقــع نخواهــد 
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شــد، بــا حمایــت آمریــکا تــا جایــی کــه مــی توانســت آدم کشــت، 
ــه یــک  ــود؛ ب ــاز گذاشــته شــده ب ــرای هــر جنایتــی ب دســت او ب

شــرط؛ 
ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران



اجساد بیرون کشیده شده از گور دسته جمعی 
از جنایات صدام در کردستان عراق  

گور دسته جمعی از جنایات صدام؛ حاوی اجساد بسیاری از 
اسرای ایرانی و عراقی های معترض در بغداد



گور دسته جمعی از جنایات صدام؛ کردهای شهر فلوجه
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ــران را  ــه ای ــگ علی ــتقیم جن ــت مس ــکا هدای آمری
ــت. ــت گرف ــه دس ب



102

کاخ سفید یا قرارگاه فرماندهی راهبردی ارتش بعث؟
   اجــالس کاخ ســفید در ژوئیــه 1986، راه هــای دیگــری بــرای 
کمــک بــه صــدام را بررســی کــرد. اوایــل آن ســال، ایــران حملــة 
ــر  ــه نظ ــود و ب ــرده ب ــاز ک ــراق آغ ــه ع ــده ای علی ــی عم نظام
ــن بســت خواهــد رســید. ســیا نگــران  ــه ب ــی رســید جنــگ ب م
ــت  ــه دریاف ــه ای ک ــات محرمان ــد از اطالع ــه صــدام نتوان ــود ک ب

می کند، به طور مؤثر استفاده کند ... 
مهمتریــن تصمیمــی کــه در جلســه کاخ ســفید اتخــاذ شــد ایــن 
بــود کــه از توانایــی هــای جــرج بــوش که قــرار بــود به کشــورهای 
ــه از جملــه اردن و مصــر ســفر کنــد، اســتفاده  مختلــف خاورمیان
شــود. قــرار بــود بــوش از طریــق واســطه 
ــد،  ــا بودن ــت ه هــای کــه از ســران دول
توصیــه هــای اســتراتژیکی جنگــی را در 

اختیــار صــدام قــرار دهــد. 
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مورفــی نوشــت: مــا معــاون رئیــس جمهــور را ترغیــب کردیــم تــا 
ــا  ــه آنه ــد ک ــارک پیشــنهاد کن ــک حســین و حســنی مب ــه مل ب
ــدام در  ــه ص ــا ب ــرات م ــال نظ ــرای انتق ــود را ب ــای خ ــالش ه ت
مــورد اســتفاده عــراق از نیروهــای هوایــی اش ادامــه دهنــد. ایــن 
اقــدام دیگــر تنهــا یــک گرایــش نبــود، بلکــه آمریــکا عــراق را در 

آغــوش گرفــت.
ــنبه  ــه در روز دوش ــه خاورمیان ــود ب ــفر خ ــوش در س ب
ــارک  ــنی مب ــا حس ــاعته ب ــدار دوس 4 اوت 1986 در دی
ــاران  ــیوه بمب ــن ش ــورد بهتری ــا در م ــت ت ــتور داش دس
ــارک  ــا مب ــین ب ــدام حس ــط ص ــان توس ــداف ایرانی اه

ــد.  ــت کن صحب
)فریدمن، 1383: 63(

ــاره نیــاز  ــوش پیــام ســری خــود درب    پــس از آنکــه ب
ــارک  ــه مب ــی را ب ــروی هوای ــتفاده از نی ــه اس ــدام ب ص
ــه کــه انتظــار مــی رفــت،  ــارک آنگون تســلیم کــرد، مب
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ــود  ــالت خ ــه حم ــان ب ــراق ناگه ــی ع ــروی هوای ــرد. نی ــل ک عم
علیــه ایــران شــدت بخشــید و در مــاه ســپتامبر 1986 بــر تعــداد 
ــی و  ــن نفت ــه میادی ــدی ب ــاراتی ج ــزود و خس ــا اف ــاران ه بمب
ــاخت و  ــارس وارد س ــج ف ــران در خلی ــتیرانی ای ــات کش تاسیس
صــدام در مــدت کوتاهــی بــه موفقیــت دســت یافــت، امــا تشــدید 
ــن، 1383: 64(. ــد )فریدم ــرو ش ــران روب ــخ ای ــا پاس ــی ب ــالت هوای حم

   در پــی بمبــاران نیــروگاه نــکا در آذر مــاه 1365، روزنامــه 
ــداد  ــتقر در بغ ــای مس ــل از دیپلمات ه ــه نق ــرام ب ــاندی   تلگ س

ــت:  نوش
»کمــک اطالعاتــی آمریــکا بــه عــراق، ایــن کشــور را قــادر ســاخت 
ــه وارد  ــکا ضرب ــروگاه ن ــران و نی ــادی ای ــات اقتص ــه تأسیس ــا ب ت

کنــد«. روزنامــه کیهــان 12 بهمــن 1393
   ویلیــام کیســی در جریــان رســوایی ایــران – کنتــرا و در حالــی 
کــه در هفتمیــن ســال جنــگ ایــران بــا یــک یــورش گســترده بــه 
عمــق خــاک عــراق نفــوذ کــرد مســئول آرام ســاختن عــراق شــد. 
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رضایــت  از  اطمینــان  بــرای  وی 
ــی،  ــان اطالعات ــا از جری ــی ه عراق
ــز  ــا طــارق عزی ــل ب در ســازمان مل
ــه طــور ضمنــی از  ــدار کــرد و ب دی
ــراق را  ــت ع ــا دول ــت ت وی خواس
ــه  ــتری علی ــالت بیش ــه حم وادار ب
کنــد  ایــران  اقتصــادی  مراکــز 

)فریدمــن، 1383: 73(
اتــاق جنــگ مشــترک دریایــی آمریکایــی عــراق بــرای حملــه بــه 
ــدارهای  ــم هش ــی رغ ــن 1987، عل ــران در ژوئ ــای ای ــش ه نفتک
ســناتورهای هــر دو حــزب مبنــی بــر اینکــه امــکان دارد آمریــکا 
وارد یــک جنــگ مســتقیم بــا ایــران شــود، ریــگان دســتور اعــزام 
نــاوگان دریایــی ایــاالت متحــده بــه خلیــج فــارس را صــادر کــرد. 
در همــان حــال و دور از چشــم همــگان، دولــت تیمــی از افســران 
ــرد  ــزام ک ــداد اع ــه بغ ــرال را ب ــک آدمی ــه ی ــه از جمل ــد پای بلن
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ــا در  ــت کشــتی ه ــا حرک ــتراتژیک در رابطــه ب ــی اس ــا اطالعات ت
بــر  دهــد.  قــرار  هــا  عراقــی  اختیــار  در  را  فــارس  خلیــج 
ای  گــذاری شــده  کــد  رادیوهــای  عملیــات ســیاه  اســاس 
امــکان  تــا  شــد  داده  قــرار  عراقــی  خلبانــان  اختیــار  در 
آمریکایــی  هــای  کشــتی  در  مســتقر  افســران  بــا  ارتبــاط 
 .)75:1383 مــن  )فریــد  باشــند  داشــته  را  فــارس  خلیــج  در 
ایــن امــر کمک زیادی به عراقــی ها در انتخاب اهدافشــان می کرد. 
   حملــه ارتــش رژیــم بعــث بــه جزیــره نفتــی ســیری در خلیــج 
ــه  ــران پایان ــارک، ای ــره خ ــرر جزی ــای مک ــاران ه ــا بمب ــارس ب ف
صادراتــی نفــت خــود را بــه جزیــره ســیری منتقــل کــرد، جایــی 
ــای  ــگاه ه ــر از پای ــه 1000 کیلومت ــک ب ــافتی نزدی ــا مس ــه ب ک

ــه مصــون باشــد.  ــی رســید از حمل ــه نظــر م ــراق ب ــی ع هوای
ــه  ــی ب ــه هوای ــه غافلگیران ــک حمل ــراق ی ــرداد 65، ع در 21 م
ترمینــال نفتــی ایــران در جزیــره ســیری انجــام داد و حداقــل ســه 
نفــت کــش در اجــاره ایــران را بــا بمــب هــای لیــزری فرانســوی 
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ــه واســطه بعــد  ــره ای کــه تصــور می شــد ب ــرار داد. جزی هــدف ق
مســافت، از حمــالت عــراق مصــون باشــد. ایــن حملــه هواپیماهای 
ــان  ــی می ــق اطالعات ــی دقی ــک هماهنگ ــوب ی ــی در چارچ عراق
ــی  ــران نظام ــت؛ ناظ ــام گرف ــراق انج ــش ع ــیا و ارت ــازمان س س
امــکان ایــن عملیــات را بــدون ســوختگیری هواپیماهــای میــراژ از 
تانکرهــای ســوخت رســان هوایــی آمریــکا در منطقــه غیــر ممکــن 

مــی داننــد. روزنامــه کیهــان 12 بهمــن 1393

طرح ریزی جنگی آمریکایی ها برای عراق؛ حمله به 
اهداف اقتصادی ایران 

ــه  ــه بهان ــارس ب ــج ف ــکا در خلی ــی آمری ــی دریای ــور نظام    حض
ــم  ــتن پرچ ــی و برافراش ــاری کویت ــای تج ــتی ه ــت از کش حمای
ــش از  ــزام بی ــا و اع ــد از آنه ــش از 35 فرون ــراز بی ــر ف ــکا ب آمری
20 هــزار نیــروی دریایــی آمریکایــی بــه منطقــه در واقــع 
ــام و  ــگ ویتن ــس از جن ــی پ ــی آمریکای ــیج دریای ــن بس بزرگتری
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ــا  ــی ب ــراق و رویاروی ــت از ع ــدی در سیاســت حمای ــه جدی مرحل
ایــران محســوب مــی شــود. ایــن حجــم حضــور ایــاالت متحــده 
در منطقــه را نمــی تــوان خــارج از چارچــوب حمایــت گرایانــه آن 

ــرار داد.  ــی ق ــورد ارزیاب ــراق م ــور از ع کش
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ورود مستقیم آمریکا به جنگ با ایران
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ورود مستقیم آمریکا به 
جنگ با ایران 

آمریــکا  متحــده  ایــاالت     
ــه در  ــت ک ــوری اس ــا کش تنه
حمایــت از صــدام بــرای نجــات 

ــد. ــگ ش ــران وارد جن ــه ای ــتقیماً علی ــه مس ــدام از مهلک ص
   حضــور مســتقیم افســران آمریکایــی در جبهــه بــا ارتــش بعــث 
ــک  ــه کم ــده ب ــاالت متح ــراق، ای ــران و ع ــگ ای ــر جن در سرتاس
اطالعاتــی بــه عــراق متعهــد شــده بــود، یکــی از مقامــات اســبق 
کاخ ســفید، مــی نویســد: » نیروهــای مــا در میــدان جنــگ 
ــی  ــی نظام ــای تاکتیک ــک ه ــراق، کم ــی ع ــنل نظام ــه پرس ب
ــی  ــز خــود را دوشــادوش ســربازان عراق ــد و گاهــی نی مــی کردن
ــال 1987  ــا س ــت ت ــن وضعی ــد و ای ــی یافتن ــران م ــرز ای در م
ــه  ــه منطق ــکا کــه ب ــش آمری ــه داشــت. یکــی از افســران ارت ادام
جنگــی فرســتاده شــده بــود، نســبت بــه قدردانــی عراقــی هــا از 
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حضــور وی مــی نویســد: » در میــدان نبــرد، عــالوه بــر آمریکایــی 
ــس و  ــون انگلی ــری همچ ــورهای دیگ ــی کش ــنل نظام ــا، پرس ه
ــه از  ــم ک ــل بودی ــیار مای ــا بس ــتند. م ــور داش ــز حض ــه نی فرانس
ــی افســران  ــت و کارای ــز لیاق ــرد و نی ــا، چگونگــی نب اســتراژی ه
عراقــی اطــالع داشــته باشــیم. آنــان بــه تمــام توصیــه هــای مــا 
ــوع  ــر ن ــه ه ــود ک ــده ب ــتور داده ش ــا دس ــه م ــتند و ب ــاز داش نی
ــان الزم داشــتند در اختیارشــان قراردهیــم.«  اطالعاتــی را کــه آن
ــود  ــاع از خ ــرای دف ــایر همکارانشــان ب ــد س ــن افســران همانن ای
ــا  ــیدند ت ــی کوش ــد و م ــی کردن ــل م ــری حم ــلحه کم ــک اس ی
از درگیــری هــای ســنگین در خطــوط مقــدم جبهــه خــودداری 
کننــد. امــا مشــکل اصلــی عــدم امــکان تشــخیص محــل دقیــق 
جبهــه بــود. وی بعدهــا گفــت: » برخــی از مــا آمریکائیــان 
گاهــی وارد خــاک ایــران نیــز مــی شــدیم )فریدمــن؛ 71:1383(.

ــزی عملیــات هــا و تاکتیــک هــای  ــاق طــرح ری    کاخ ســفید ات
جنگــی صــدام جنــگ نفــت کــش هــا و اســکورت کشــتی هــا در 
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حمایــت از صــدام دخالــت آمریــکا در جنــگ عــراق علیــه ایــران 
محــدود بــه حمایــت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از عــراق نگردیــد،   
بلکــه بــه مــرور زمــان سیاســت آمریــکا تبدیــل بــه یــک رویارویــی 
ــه آن  ــوان در حمل ــران شــد کــه اوج آن را مــی ت ــا ای مســتقیم ب
ــران  ــافربری ای ــای مس ــی و هواپیماه ــکوهای نفت ــه س ــور ب کش
ــکوهای  ــه س ــده ب ــاالت متح ــالت ای ــع حم ــود. در واق ــاهد ب ش
رشــادت و رســالت در 19 اکتبــر 1987 و علیــه ســکوهای ســلمان 
و نصــر در 18 آوریــل 1988 را بایــد مهمتریــن مرحلــه سیاســت 

خصمانــه آمریــکا در قبــال ایــران تلقــی کــرد.    
   درگیــری هــا در خلیــج فــارس دامنــه پیــدا کــرد، در یکــی از 
ایــن درگیــری هــا هنگامــی کــه 2 قایــق تنــدروی ایرانــی بــه دو 
ــکا در  ــی آمری ــروی دریای ــد، نی ــلیک کردن ــی ش ــتی آمریکای کش
یــک اقــدام تالفــی جویانــه ی شــدید بــه دو ســکوی نفتــی ایــران 
ــکو  ــن س ــی از ای ــیدن یک ــش کش ــه آت ــن ب ــرد و ضم ــه ک حمل
ــه ســکوی دیگــر شــلیک کــرد.     ــه نیــز ب هــا، بیــش از هــزار گلول
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آمریــکا در توجیــه سیاســت هایــش اعــالم کــرد »عــراق تنهــا بــه 
کشــتی هــای ایرانــی حملــه مــی کنــد، امــا ایــران کشــتی هــای 

ــی طــرف را نیــز هــدف قــرار گیــرد.« )ویلســمه، 1392 : 136(. ب
   حملــه مســتقیم آمریــکا بــه ســکوهای نفتــی ایــران و میلیاردهــا 
ــی وارد  ــای غرب ــه نیروه ــی ک ــار آورد. از زمان ــه ب دالر خســارت ب
حــوزه خلیــج فــارس شــدند و جــدال باایــران را تشــدید کردنــد، 
اســالمی  توســط جمهــوری  قطعنامــه 598  پذیــرش  رونــد 
ــود  ــات خ ــز اقدام ــا نی ــی ه ــد. آمریکای ــز تســریع گردی ــران نی ای
ــارس  ــج ف ــگ اول خلی ــوان جن ــه عن ــران را ب ــا ای ــی ب در رویاروی
ــتراتژی  ــرا اس ــد؛ زی ــی کنن ــوب م محس
ــه  ــر دامن ــه پ ــان، در مقابل ــی آن عملیات
بــا ایــران شــکل گرفتــه بــود. آنــان 
جــدال غیــر مســتقیمی را بــا ایــران 
آغــاز نمودنــد. در رونــد جــدال هــای 
ســال 1988 بیــش از دو میلیــارد دالر 



114

ــدی و  ــارات ج ــار خس ــران، دچ ــی ای ــی و نظام ــات نفت از تأسیس
جبــران ناپذیــری از ســوی آمریــکا شــد. ایــاالت متحــده بــا اعتقــاد 
ــه اینکــه اقدامــات آمریــکا در شــرایط عملیاتــی و ]شــبه جنگــی[  ب
ــوری  ــه جمه ــارتی را ب ــه خس ــچ گون ــت، هی ــه اس ــکل گرفت ش

ــوزاده، 1383: 485( ــرد. )خال ــت نک ــران پرداخ ــالمی ای اس

حمله آمریکا به کشتی ایران ارج 
   بــه دنبــال فعالیــت پنهانــی ســیا در خلیــج فــارس حادثــه ای رخ 
داد. روز دوشــنبه 21 ســپتامبر 1987 یــک بالگــرد عملیــات ویــژه 
کــه مجهــز بــه تجهیــزات دیــد در شــب بــود یــک فرونــد کشــتی 
ایرانــی بــه نــام ایــران ارج را شناســایی کــرده و ســپس پاییــن آمد 
و آن را هــدف حمــالت خــود قــرار داد. ایــن تیــر انــدازی باعــث 
ســوراخ شــدن یــک طــرف کشــتی شــده، شیشــه هایــش شکســت 
و بشــکه ی نفــت آن نابــود شــد. ســه ملــوان ایرانــی کشــته شــده 
و 26 نفــر از جملــه 4 نفــر مجــروح اســیر شــدند.... در واشــنگتن، 
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ریــگان حملــه ایــن بالگــرد آمریکایــی را تأییــد کــرد و مدعــی شــد 
کــه عملــی مجــاز بــوده اســت )فریدمــن، 1383: 77(

   ریچــار مورفــی در وزارت خارجــه ایــن بحــث را مطــرح ســاخت 
کــه تمــام عملیــات مربــوط بــه نصــب پرچــم، صرفــاً یــک اقــدام 
دفاعــی اســت کــه بــر مبنــای اصــل حمایــت از آزادی کشــتیرانی 
در دریاهــا و نیــز حفاظــت از آزادی کشــتیرانی در دریاهــا و نیــز 
ــه،  ــن هم ــا ای ــت. ب ــده اس ــرا ش ــت اج ــان نف ــت از جری حفاظ
ریچــارد مورفــی بــا لحنــی تنــد بــه ایــران – و نــه عــراق – هشــدار 
ــی  ــای آمریکای ــه نیروه ــه علی ــدام خصمان ــه اق ــر گون ــه ه داد ک
ــه  ــد باعــث ورود ایــاالت متحــده ب مســتقر در منطقــه ، مــی توان
ــب  ــه نص ــت ک ــار داش ــود. وی اظه ــارس ش ــج ف ــگ در خلی جن
پرچــم بــر روی کشــتی هــای کویتــی بخشــی از اســتراتژی 
ــن  74:1383( ــد م ــود. )فری ــی ش ــوب م ــده محس ــاالت متح ــع ای جام

ــز  ــری مجه ــای ماهیگی ــق ه ــا قای ــدوی، ب ــادر مه ــهید ن    ش
شــده بــه تــوپ، بــه ناوهــای امریکایــی حملــه مــی کــرد،
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 کشــتی بریجتــون کــه بــا پرچــم 
آمریــکا حرکــت مــی کــرد، پــس 
از برخــورد بــا میــن دریایــی 

ــوخت. ــش س ــی در آت ایران

حمله آمریکا به ناوچه جوشن ارتش 
   در 29 فروردیــن 1367 در پــی حملــه ناوهــای آمریکایــی 
ــا  ــر ب ــردی نابراب ــیری در نب ــلمان و س ــی س ــکوهای نفت ــه س ب
ناوهــای جنگــی، هواپیماهــای جنگنــده و هلــی کوپترهــای 
اســالمی  جمهــوری  ارتــش  جوشــن  ناوچــه  بــا  آمریکایــی 
ــور  ــن از غی ــهادت 11 ت ــس از ش ــه پ ــدند، ک ــر ش ــران درگی ای
مــردان نیــروی دریایــی ارتــش ناوچــه جوشــن غــرق شــد. 
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حمله آمریکا به ناو سهند ارتش 
  در همــان روز نــاو ســهند بــرای پشــتیبانی و مبــارزه بــا 
نیروهــای متجــاوز آمریکایــی از بنــدر عبــاس حرکــــــت کــرده 
ــی  ــای دریای ــد واحــد ســطحی نیروه ــا چن ــه کشــمکش ب ــود ب ب
ــا هواپیماهــای انتــرودر و  ــه ب ــکا رفــت و طــی نبــردی جانان آمری
ناوهــای جنگــی آمریکایــی وشــهادت45 نفــر از خدمــه غیــور آن 

غــرق شــد.      
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استیصال دشمن و ورود به کشتار گسترده غیرنظامیان
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حمله به هواپیمای 
مسافری ایران در 

خلیج فارس
جانبدارانــه  سیاســت     
آمریــکا از عــراق بــا حملــه 

ــن  ــه ای ــد در ادام ــی یاب ــه نم ــران خاتم ــی ای ــکوهای نفت ــه س ب
ــه یــک هواپیمــای مســافر  ــه ب ــا حمل ــاالت متحــده ب سیاســت ای
بــری ایــران در 3 ژوییــه 1988 بــی ســابقه تریــن تــراژدی انســانی 

ــد.  ــی آفرین ــارس م ــج ف ــی خلی ــی و دریای ــرو هوای را در قلم
ایــن فاجعــه منجــر بــه کشــته شــدن 290 مســافردر حالــی که 66 
نفــر از سرنشــینان ایــن هواپیمــا کــودک بودنــد و خدمــه هواپیمــا 
ــرزمینی  ــای س ــی دری ــای فوقان ــه در فض ــن حمل ــردد. ای ــی گ م
ایــران اتفــاق افتــاد و ایــن در حالــی بــود کــه قلمــرو مذکــور طبــق 

حقــوق بیــن الملــل تحــت حاکمیــت دولــت ســاحلی قــرار دارد. 
   حملــه بــه هواپیمــای مســافری ایــران دردنــاک تریــن حادثــه در 
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طــول مداخلــه ی آمریــکا در ایــن جنــگ اســت.
   آمریکایــی هــا ادعــا کردنــد ایــن هواپیمــا را بــا یــک جنگنــده ی 
اف 14 اشــتباه گرفتــه انــد. ریــگان رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا 
ــی  ــان، مدع ــر نظامی ــدن غی ــته ش ــف از کش ــار تأس ــن اضه ضم
ــرده اســت  ــکا ( درســت عمــل ک ــی ) آمری ــروی دریای ــه نی شــد ک
و از وقــوع ایــن حادثــه عذرخواهــی نکــرد. امــا چهــار ســال بعــد 
فــاش شــد کــه هواپیمــا بــر خــالف ادعــای اولیــه آمریکایــی هــا 
در حریــم هوایــی ایــران بــوده، نــه در حریــم هوایــی بیــن المللــی 
و نــاو آمریکایــی بــه دلیــل اجــرای ایــن حملــه در آب ســرزمینی 

ایــران مقصــر بــوده اســت.«
   بــه خاطــر ایــن جنایــت فرمانــده نــاو از رئیــس جمهــور وقــت 
آمریــکا مــدال لیاقــت گرفــت؛ آمریــکا هیــچ گاه بــه خاطــر ایــن 

جنایــت عــذر خواهــی نکــرد. 



ویل راجرز فرمانده ناو وینسنس در مراسم دریافـت مدال لیاقت. 



66 نفر از سرنشینان این هواپیما کودک بودند. 
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کشتار حجاج ایرانی به دستور آمریکا 
ــا روز نهــم مردادمــاه     روز ششــم ذی الحجــه ســال1407 )مصــادف ب
1366 شمســی( یــادآور مراســم »برائــت از مشــرکین« زائــران ایرانــی 
خانــه خــدا و کشــتار حجــاج مظلــوم ایرانــی در مکــه بــه دســت 

حــکام آل ســعود اســت.
   نایــف بــن عبدالعزیــز وزیــر کشــور وقــت آل ســعود در بیانیــه 
ــه حجــاج شــرکت کننــده در برائــت  ــا دروغ پراکنــی ب رســمی، ب
از مشــکرین اتهــاِم اخــالل در مراســم حــج زدنــد واعــالم کردنــد 
کــه حجــاج بــا چــوب و ســنگ و چاقــو بــه طــرف مســجدالحرام 
ــرای جلوگیــری از هــرج ومــرج وارد  ــد و مامــوران ب هجــوم آوردن
شــدند و نیــز درایــن گــزارش بــا ادعــای عــدم تیرانــدازی بــه زوار 
حــرم آمــده اســت کــه حجــاج بــا مأمــوران امنیتــی درگیــر شــدند 

و تعــدادی از حجــاج زیــر دســت و پــا ماندنــد و لــه شــدند.
   ژنــرال اولریــخ ِوِگِنــر ژنــرال ارتــش آلمــان در بســیاری از 
ــاد  ــاور ایج ــعو دی مش ــتان س ــوص عربس ــه خص ــورهای ب کش
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ــت. ــوده اس ــتی ب ــد تروریس ــد ض ــام واح ــه ن ــدی ب واح
هفته نامه »اشپیگل« -چاپ آلمان– 1987/8/10

]هفته پس از کشتار[ مینویسد :
»ســامانه های مــدرن تســلیحاتی، اغلــب فقــط توســط مشــاوران، 
مربیــان و تکنســین های کشــورهای تحویل دهنــده قابــل اســتفاده 
ــد  ــم بای ــان ه ــی آلم ــاس صادرات ــتند و اجن ــرداری هس و بهره ب
ــد:  ــت کنن ــدس آن محافظ ــهرهای مق ــعودی ش ــتان س از عربس
»اولریــخ وگنــر« رئیــس اســبق »گ.اس.گ.9« در ایــن مســیر بــه 

خدمــت گرفتــه شــده بــود.«
   در ایــن فاجعــه کــه بــه دســتور مقامــات آمریکایــی انجــام شــد، 
فرمانــده میــدان کــه از اعضــای ســازمان جاسوســی آمریــکا بــود 

دســتور قتــل عــام را صــادر کــرد. 
اولریخ وگنر جاسوس آلمانی سازمان سیا:

   در جریــان تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا و دســتگیری 
ــام  ــای نافج ــکا در کودت ــه آمری ــت مفتضحان ــان و شکس جاسوس



125

ــامحه  ــل مس ــه دلی ــر ب ــخ ونگ ــس، اولری طب
ــه  ــاد ب ــگ و ارش ــت وزارت فرهن مســؤوالن وق
ــش  ــا پوش ــش ب ــر از نیروهای ــد نف ــراه چن هم
هــدف  بــا  آلمــان،  تلویزیــون  خبرنــگاران 
نیــاز  مــورد  اطالعــات  تهیــه  و  جاسوســی 
بــرای  »ســیا«  آمریــکا  امنیتــی  ســرویس 
ــه  ــا ب ــای دلت ــات نیروه ــق عملی ــت دقی هدای
ــن  ــا ای ــان ب ــود. او همچن ــده ب ــران وارد ش ته

ســرویس ارتبــاط نزدیــک داشــت. 
بــه رغــم حمایــت آمریــکا و مّتحدانــش در 
ــت  ــاس امنی ــوز احس ــعودی ها هن ــه، س منطق
ــاج  ــا از حّج ــا نه تنه ــع آنه ــد. در واق نمی کنن
ــز  ــورها نی ــر کش ــاج دیگ ــه از حج ــی، بلک ایران

می ترســند.    
ــی  ــه حت ــد ک ــعودی ها گفته ان ــه س ــرب ب ــی غ ــع اطالعات مناب
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خاورمیانــه  مســلمانان  ازجملــه  کشــورها  دیگــر  مســلمانان 
تبلیغــات ســعودی را در مــورد قتل عــام حجــاج در ســال گذشــته 
ــب  ــت تمامــی جوان ــراي رعای ــد. عربســتان ســعودی ب ــاور ندارن ب
احتیــاط، رســماً همــکاری خدمــات ضدتروریســتی آلمــان، 
ــرال »اولریــخ وگنــر« و هفــت تــن از هــم قطــاران  متشــکل از ژن
ــت.  ــرده اس ــد ک ــود را تمدی ــلح خ ــای مس ــا نیروه ــی اش ب آلمان
ــعودی ها  ــته س ــال گذش ــام س ــل ع ــات قت ــر عملی ــر مبتک »وگن

ــود.« ــه ب در مک
»... متخصــص امــور ضدشــورش می افزایــد: هدایــت و فرماندهــی 
عملیــات کشــتار حجــاج مکــه در جمعــه گذشــته توســط 
ــی  ــروه کماندوی ــابق گ ــده کل س ــر« فرمان ــخ وگن ــرال »اولری ژن
ــاًل از  ــر« قب ــخ وگن ــت. »اولری ــه اس ــورت گرفت »گ.اس.گ.9« ص
ــود کــه نهایــت خشــونت ممکــن  مســؤوالن ســعودی خواســته ب

ــود. ــه ش بکارگرفت
ــای  ــه نیروه ــتان ب ــش در عربس ــاه پی ــش م ــه از ش ــر ک    وگن
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آن کشــور آموزش هــای ویــژه داده اســت، در هنــگام کشــتار 
مســتقیماً اجــرای عملیــات را هدایــت می کــرد. توجیــه حضــوری 
وی، دارا بــودن عنــوان رســمی مشــاور امنیتــی شــهر مکــه بــوده 

اســت.«

ادعای آمریکا مبنی بر بمب اتمی داشتن عراق
   دولــت عــراق موظــف بــود بنابر مفــاد الزم بــرای بازرســی ها)طبق 
ســاخت  ظرفیــت  همــه ی  امنیــت(  شــورای   1441 قطعنامــه ی 
جنگ افزارهــای خــود را اعــالم کنــد. در همیــن راســتا عــراق در 
روز 12 آبــان 1381 )3 نوامبــر 2002( گزارشــی 11٬800 صفحــه ای 
ــه  ــی ارائ ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــت و آژان ــورای امنی ــه ش ب
کــرد و در آن عنــوان نمــود کــه هیــچ جنگ افــزار کشــتار جمعــی 

ــدارد.  ــار ن در اختی
نســخه های روگرفــت ایــن گــزارش بــه طــور غیررســمی در اختیار 
ــه در آن  ــا ک ــت. کلمبی ــرار گرف ــی ق ــگار اروپای ــن روزنامه ن چندی
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ــاالت  ــران ای ــه س ــود ب ــت ب ــورای امنی ــس دوره ای ش ــان رئی زم
ــن  ــه از ای ــه 8٬000 صفح ــور مخفیان ــه ط ــازه داد ب ــده اج متح
گــزارش را پیــش از آن کــه در اختیــار تمــام اعضــای شــورا قــرار 
ــص  ــزارش را ناق ــن گ ــورا ای ــن رو ش ــد. از همی ــرد حــذف کن گی
اعــالم کــرده و عــراق را ناقــض مســئولیت های خــود اعــالم 
ــای  ــات کمک ه ــر جزئی ــتمل ب ــده مش ــات حذف ش ــود. صفح نم
ــود کــه  ــی ب شــرکت ها و ســازمان های دولتــی آمریکایــی و اروپای
ــی  ــیمیایی و میکروب ــای ش ــعه ی جنگ افزاره ــته در توس در گذش
و تجهیــزات ســاخت بمــب اتمــی بــه عــراق کمــک کــرده بودنــد.



کشتار حلبچه
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ادامه جنگ آمریکا با ایران از خاک عراق پس از صدام
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آمریکا حامی اصلی گروهک منافقین
   گروهــک منافقیــن در ســال 1997 در فهرســت گروهــک هــای 
ــرده و  ــت پ ــه در پش ــر چ ــت، اگ ــرار گرف ــکا ق ــتی آمری تروریس
پنهانــی ایــن گروهــک مــورد حمایــت آمریــکا قــرار داشــت، بعــد 
ــکا  ــه ای، آمری ــای منطق ــر سیاســت ه از شکســت صــدام و تغیی
حمایــت هــای خــود از منافقیــن را علنــی کــرد. در ســال 2012 

ایــن گــروه را از لیســت گــروه  هــای تروریســتی خــارج کــرد.
ــر اینکــه دو پایــگاه ســابق نظامــی خــود  دولــت آمریــکا عــالوه ب

در عــراق را بــه عنــوان 
در  امــن،  پناه گاه هــای 
تروریســت های  اختیــار 
ــرار  ــن ق ــازمان منافقی س
داد، ســال ها اســت کــه 
مالــی  کمک هــای  بــا 
و تامیــن اســلحه، ایــن 
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ــد. ــت می کن ــران حمای ــه ای ــی علی ــی نیابت ــازمان را در جنگ س
   حمایــت مخفیانــه آمریــکا از ســازمان تروریســتی منافقیــن کــه 
روزی در فهرســت ســازمان های تروریســتی آمریــکا قــرار داشــت، 
حداقــل از ســال 2008، در زمــان ریاســت جمهوری دولــت بــوش، 
ادامــه داشــته اســت. در آن زمــان »ســیمور هــرش«،  در مقالــه ای 
بــا عنــوان »آمــاده کــردن میــدان جنــگ« کــه در ســال 2008 در 
روزنامــه »نیویورکــر« منتشــر شــد، گــزارش داد کــه منافقیــن نــه 
تنهــا بــه خاطــر نقــش خــود بــه عنــوان یــک نماینــده احتمالی در 
نظــر گرفتــه شــده  بودنــد، بلکــه دولــت آمریــکا بــرای راه انــدازی 
ــت  ــردن و حمای ــلح ک ــه مس ــروع ب ــران، ش ــل ای ــگ در داخ جن

مالــی از آن هــا کــرده بــود.
   تــد پــو قاضــی، حقوقــدان و رئیــس کمیتــه 
ــکا، یکــی از فعــال  ضدتروریســم کنگــره آمری
ــک  ــاع از گروه ــره در دف ــای کنگ ــن اعض تری
منافقیــن بــرای خــروج از فهرســت ســیاه بــود.
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ــن  ــازمان مجاهدی ــت: »س ــود نوش ــایت خ ــو در وب س ــد پ    ت
ــا ســازمان های اطالعاتــی  خلــق )منافقیــن( در ســال های اخیــر ب
آمریــکا بــرای کســب اطــالع از فعالیت هــای داخــل ایــران فعاالنــه 

کار می کنــد.
   بــا فشــار گســترده مردمــی درعــراق، دولــت عــراق همچنیــن در 
پارلمــان عــراق مقــرر کردنــد منافقیــن از پــادگان اشــرف اخــراج 

 . ند شو
   پــس از تخلیــه پــادگان اشــرف و اخــراج منافقیــن از ایــن مــکان، 
ایــن آمریــکا بــود کــه بــا در اختیــار گذاشــتن پایــگاه نظامــی خود 
بــه عنــوان مــکان امــن، زمینــه مانــدگاری ایــن گــروه ترویســتی 
در عــراق را فراهــم کــرد و البتــه در مقابــل هــر خطــری نیــز ایــن 

گــروه را حمایــت و حفاظــت مــی کنــد. 
ــه  ــرای ادام ــراق ب ــکا در ع ــادگان آمری ــن در پ ــظ منافقی    حف
ــی  ــع اعتراض ــود تجم ــا وج ــران، ب ــه ای ــتی علی ــات تروریس عملی
مــردم عــراق علیــه منافقیــن و اصــرار مجلــس و دولــت عــراق بــر 
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اخــراج منافقیــن از خــاک عــراق آمریــکا کمــاکان منافقیــن را در 
ــراق حفــظ کــرده اســت. ع

ایجاد داعش برای جایگزینی مأموریت صدام
ــاب  ــکا در کت ــابق آمری ــه س ــر خارج ــون وزی ــالری کلینت    هی
ــوریه و  ــراق، س ــگ ع ــا در جن ــد: م ــی نویس ــود م ــرات خ خاط
لیبــی شــرکت کردیــم و همــه چیــز خــوب بــود امــا بــه یکبــاره 
ــن در مصــر  ــالب ســی ام ژوئ انق
ــت اخــوان المســلمین  ــه دول علی
ــدت  ــز در م ــه چی روی داد و هم
ــا  ــا ب ــرد. م ــر ک ــاعت تغیی 72 س
مصــر  در  المســلمین  اخــوان 
دولــت  بودیــم  کــرده  توافــق 
اســالمی در ســینا تشــکیل شــود. قــرار بــود بخشــی از ســینا بــه 
حمــاس و بخــش دیگــر آن بــه اســرائیل واگــذار شــود و حالیــب و 
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شــالتین بــه ســودان ملحــق شــود و دولــت مصــر مرزهــا بــا لیبــی 
ــد. ــاز کن ــلوم ب ــه الس را در منطق

   وی افــزود: قــرار بــود مــا در روز پنجــم مــاه ژوئیــه ســال 2013 
ــه  ــالمی را ب ــت اس ــود دول ــی خ ــتان اروپای ــا دوس ــتی ب در نشس
رســمیت بشناســیم. مــن بــه 112 کشــور ســفر کــردم تــا نقــش 
ــمیت    ــه رس ــاره ب ــتان را درب ــی از دوس ــا بعض ــق ب ــکا و تواف آمری
آن،  تشــکیل  از  پــس  بالفاصلــه  اســالمی  دولــت  شــناختن 
توضیــح دهــم. امــا بــه یکبــاره همــه چیــز در برابــر چشــمان مــا 

فرو ریخت.
   وزیــر ســابق امــور خارجــه آمریــکا در ادامــه بیــان طــرح هــای 
واشــنگتن بــرای منطقــه خــاور میانــه نوشــت: مــا از طریــق اخــوان 
ــکیل  ــود تش ــرار ب ــه ق ــالمی ک ــت اس ــر و دول ــلمین در مص المس
شــود منطقــه را تقســیم مــی کردیــم و پــس از آن توســط عوامــل 
خــود از اخــوان المســلمین بــه ســراغ کشــورهای عربــی حاشــیه 
خلیــج فــارس مــی رفتیــم. ابتــدا کار از کویــت آغــاز مــی شــد و 
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بــه ترتیــب بــه ســراغ امــارات، بحریــن و عمــان مــی رفتیــم. 
ــه طــور  ــی ب ــی و مغــرب عرب ــی آن، تقســیمات منطقــه عرب در پ
ــر منافــع نفتــی و  کامــل تغییــر مــی کــرد و مــا تســلط کامــل ب

گذرگاه های دریایی پیدا می کردیم. 
ــن کــردن داعــش بجــای صــدام  ــرای جایگزی ــکا ب    تــالش آمری
ــو  ــالدی عناصــر نات ــران ، در ســال 2014 می ــا ای ــگ ب ــرای جن ب
بــا مســعود بارزانــی تمــاس گرفتنــد و اعــالم داشــتند: »عملیاتــی 
ــرای  ــی ب ــچ مزاحمت ــه هی ــد ک ــد ش ــاز خواه ــش آغ ــط داع توس
ــدارد. شــما عکــس العمــل نشــان ندهیــد آنهــا تهدیــدی  شــما ن
بــرای شــما نخواهنــد بــود.« آنهــا هــم فریــب آمریــکا را خوردنــد 

ــد. و ســکوت کردن
   در تاریــخ 9 ژوئــن 2014 عملیــات آغــاز شــد و شــهرهای 
موصــل )اســتان نینــوا(، تکریــت، پــادگان ضلوعیــه، منطقــه دهالویــه 
و یثــرب، پاالیشــگاه بیجــی، پایــگاه هوایــی اســپایکر و ســد حدیثه 

اشــغال شــد و داعــش خــود را تــا نزدیــک مــرز ایــران رســاند.
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مرحلــه بعــدی تصــرف بغــداد و هــم مــرز شــدن کامــل بــا ایــران 
بــرای آغــاز جنــگ جدیــد بــود، کــه بــا فتــوای مراجــع ایــن خــط 

خنثــی شــد.

صدور حکم جهاد از سوی آیت اهلل سیستانی

تجمع اعتراضی مردم عراق علیه منافقین در سال 2011 



مریم رجوی سرکرده 
گروهگ منافقین در جمع 

اعضای کنگره آمریکا
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   بسم اهلل الرحمن الرحیم
 مرجعیــت در عــراق بــا نگرانــی شــدید تحــوالت 

امنیتــی اخیــر در اســتان نینــوا و مناطــق 
ــن  ــر ای ــد٬ و ب ــی کن ــال م ــوار آن را دنب همج
ــراق و  ــت ع ــه حکوم ــدت کلم ــر وح ــاس ب اس
همــه مســئولین سیاســی کشــور و تقویــت هــر 
چــه بیشــتر تــالش هــا در مقابلــه بــا تروریســم 
و فراهــم ســاختن حمایــت کامــل از شــهروندان در برابــر شــرارت 

ــد. ــی کن ــد م ــای تروریســم تآکی ه
رحــم اهلل شــهداءهم األبــرار و مــن علــی جراحهــم بالشــفاء العاجل 

و اهلل ســمیع مجیــب .
 

1435/8/11
2014/6/10
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بیانــات آیــت اهلل خامنــه ای در دانشــگاه افســری 
و تربیــت پاســداری امــام حســین )ع(

ــی  ــا همراه ــا ب ــمنان م ــه دش ــی دارم از اینک ــده خبرهای    بن
برخــی از مســئوالن ســفیه منطقــه ی خلیج فــارس - نــه 
ــی  ــای نیابت ــه جنگه همه شــان، بعضــی - درصــدد هســتند ک
را بــه مرزهــای ایــران بکشــانند. پاســداران انقــالب اســالمی و 
ــی در ســازمان های مختلــف  همــه ی پاســداران حریــم امنیــت ملّ
ــن را بداننــد کــه اگــر شــیطنتی صــورت  ــد، هوشــیارند. ای بیدارن
بگیــرد، واکنــش جمهــوری اســالمی بســیار ســخت خواهــد بــود.   

1394/3/30

 آمریکا حامی اصلی تکفیری ها
ــکا  ــکار ســابق آژانــس امنیــت ملــی آمری    ادوارد اســنودن پیمان
ــم  ــس و رژی ــکا، انگلی ــی آمری ــازمان های اطالعات ــرد: س ــد ک تاکی
صهیونیســتی در شــکل گیــری گــروه موســوم بــه دولــت اســالمی  
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ــش  ــش« نق ــام »داع ــراق و ش در ع
داشــتند و در عملیاتــی بــا نــام 
»النــه زنبــور« گــروه داعــش را 

ــد. ــکیل دادن تش
ــی  ــبکه تلویزیون ــزارش ش ــه گ    ب
ــه ســوریه، ادوارد اســنودن  االخباری
ــرای  ــش ب ــروه داع ــرد: گ ــاش ک ف
تشــکیل  اســرائیل  از  حمایــت 
عملیــات  هــدف  و  اســت  شــده 
»النــه زنبــور« تشــکیل گروهــی 

ــان  ــا را از سراســر جه ــه تندروه ــا شــعارهای اســالمی اســت ک ب
جــذب کنــد و بــر اســاس اندیشــه هــای تکفیــری، ســالح خــود را 
بــه ســوی کشــورهای مخالــف موجودیــت اســرائیل نشــانه بگیــرد.

فــاش کــرد: ســرکرده داعــش دوره  اســنودن همچنیــن     
فشــرده ای را بــه مــدت یکســال زیــر نظــر عوامــل موســاد پشــت 
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ــی و  ــای نظام ــوزش ه ــن دوره آم ســر گذاشــته اســت؛ وی در ای
ــت. ــده اس ــخنوری را دی س

رابطه حزب بعث با داعش
   روزنامــه آمریکایــی واشــنگتن پســت در افشــای ملیــت ســرکرده 
هــای اصلــی داعــش نوشــت: بیشــتر ســرکردگان داعــش از 

ــراق هســتند. ــث ع ــم ســرنگون شــده بع ــش رژی افســران ارت
روزنامــه واشــنگتن پســت بــه نقــل از ابــو حمــزه، یکــی از 
ــن  ــا خــط مشــی ای ــالف ب ــس از اخت ــه پ ســرکردگان داعــش ک

ــت:  ــت، نوش ــه اس ــه گریخت ــه ترکی ــتی ب ــروه تروریس گ
افســران بعثــی در گــروه داعــش در صــدر هــرم فرماندهــی ایــن 
گــروه قــرار دارنــد و عــالوه بــر ایــن، تدویــن تاکتیک هــای نظامــی 

و طرح هــای نبــرد نیــز بــر عهــده آنــان اســت.
عــزت الــدوری، معــاون اول ســابق صــدام رئیــس جمهــور عــراق 
ــا ســال 2003  و نایــب رئیــس شــورای رهبــری انقــالب عــراق ت
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و دبیــر کل حــزب بعــث کــه بــه داعــش پیوســت و کشــته شــد.
   افســران بعثــی کــه در دوران صــدام، روش هــای مختلــف 
ســنگدلی و قســاوت را آمــوزش دیدنــد و بــه راحتــی مــردم عــراق 
ــش در  ــنیع داع ــات ش ــز اقدام ــروز نی ــد ام ــام می کردن ــل ع را قت
ســربریدن گروگان هــا و رفتــار شــنیع بــا زنــان ایــزدی را مدیریــت 

ــد.  می کنن
   جنایــات داعــش در پایــگاه نیــروی 
هوایــی اســپایکر در تکریــت زادگاه 
صــدام، مصــداق عینــی دیگــر نمایــش 
ــران  ــگان افس ــت یافت ــات تربی اقدام
بعثــی در دوران صــدام اســت کــه 
هــم اکنــون داعــش را در بعــد نظامــی 
هدایــت  آن  طرح هــای  دیگــر  و 

می کننــد.
ــت  ــادآور دوران حکوم ــه ی ــراق ک ــش در ع ــنیع داع ــات ش اقدام
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دیکتاتــوری 24 ســاله صــدام در عــراق اســت، تنیدگــی و همکاری 
داعشــی ها و بعثی هــا را نمایــان می کنــد و تکــرار جنایــات صــدام 
بــه دســت داعشــی ها، نشــان دهنــده تاثیرگــذاری افســران بعثــی 

بــر ایــن گــروه مــورد حمایــت آمریــکا، اســرائیل و ترکیــه اســت.
آمریکا هنوز هم به صدام وفادار است

ــکا  ــم آمری ــورد رابطــه رژی ــگان در م قضــاوت بیگان
ــا جنــگ تحمیلــی ب

   در سراســر ایــن هشــت ســال جنــگ، عــراق بــه چشــم خریــدار 
کامــاًل قانونــی ســالح نگریســته مــی شــد در حالــی کــه ایــران در 
صحنــه بیــن المللــی ]بــه خصــوص در بــازار اســلحه[ مطــرود و رانــده 

شــده بــود. )تیمرمــن، 1376: 335(
   معیارهــا و برخوردهــای دوگانــه امریــکا در رابطــه بــا کشــورها 
بــر خــالف ادعاهــای بشــر دوســتانه و اخــالق مدارانــه در بررســی 
ــژه در  ــه وی ــه ب ــوص منطق ــکا در خص ــت آمری ــع و سیاس موض
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ــه را  ــرد دوگان ــی عملک ــراق، وجــود نوع ــران و ع ــگ ای طــول جن
نمــی تــوان منکــر شــد. اگــر بــا دیــدی انتقــادی بــه موضــوع نــگاه 
کنیــم ایــن منافــع آمریــکا بــود کــه سیاســت هــای ایــن کشــور 
ــه  ــی ک ــای اخالق ــه معیاره ــرد، ن ــی ک ــه مشــخص م را در منطق
آمریــکا مدعــی آنهاســت و اگــر غیــر از ایــن بگوییــم حقیقــت را 

ــم. )ویلمســه، 1392: 17( کتمــان کــرده ای
   روزنامــه آمریکایــی واشــنگتن پســت در افشــای ملیــت ســرکرده 
هــای اصلــی داعــش نوشــت: بیشــتر ســرکردگان داعــش از 

ــراق هســتند. ــث ع ــم ســرنگون شــده بع ــش رژی افســران ارت
روزنامــه واشــنگتن پســت بــه نقــل از ابــو حمــزه، یکــی از 
ــن  ــا خــط مشــی ای ــالف ب ــس از اخت ــه پ ســرکردگان داعــش ک

ــت:  ــت، نوش ــه اس ــه گریخت ــه ترکی ــتی ب ــروه تروریس گ
افســران بعثــی در گــروه داعــش در صــدر هــرم فرمانــده ی ایــن 
گــروه قــرار دارنــد و عــالوه بــر ایــن، تدویــن تاکتیک هــای نظامــی 

و طرح هــای نبــرد نیــز بــر عهــده آنــان اســت.
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   صــدام؛ چهــره نفــرت انگیــزی کــه آمریــکا بــه عنــوان ژانــدارم 
جدیــد منطقــه پذیرفــت.

ــود کــه اگــر چــه  ــن ب ــگان ای ــان ری    فلســفه کاخ ســفید در زم
صــدام حســین چهــره ای نفــرت انگیــز اســت امــا مــی توانــد بــه 

عنــوان ژانــدارم جدیــد آمریــکا در منطقــه پذیرفتــه شــود. 
بــا طوالنــی شــدن جنــگ ایــران و عــراق کــه 8 ســال ادامــه یافــت 
ــه  ــان را صــرف طراحــی و تهی کاخ ســفید حجــم مناســبی از زم
اســتراتژی هــای پنهــان و آشــکار بــرای تقویــت صــدام نمــود تــا 
ــزار  ــه اب ــان کوتاهــی ب ــدت زم ــراق در م ــه 1980 م ع اواخــر ده
ــادی و  ــع اقتص ــت مناف ــی تقوی ــل اصل ــفید و عام ــت کاخ س دس

سیاســی آمریــکا در خلیــخ فــارس تبدیــل شــد. 
)فریدمن، 1920: 1383(
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نتیجه گیری
   » آمریــکا در سراســر جنــگ ادعــای بــی طرفــی مــی کــرد، امــا 
دولــت مــردان واشــنگتن مصــداق ضــرب المثــل« عالم بــی عمل« 
بودنــد. کاخ ســفید بــا اتخــاذ رویکــردی مثبــت بــه پیشــروی هــای 
اولیــه عــراق در ایــران، امیــدوار بــود کــه حکومــت مذهبــی ایــران 
ــد  ــی توان ــه م ــان داد ک ــران نش ــی ای ــا وقت ــود. ام ــرنگون ش س
ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــی کن ــازمان ده ــر س ــار دیگ ــش را ب نیروهای
جمعیتــش کــه بســیار بیشــتر از عــراق بــود، نیروهــای عراقــی را 
از خاکــش بیــرون رانــد، موضــع واشــنگتن تــا حــد زیــادی تغییــر 
ــداری  ــه جانب ــد ب ــام ق ــور تم ــکا بط ــد، آمری ــه بع ــرد. از آن ب ک
ــای  ــا روش ه ــش را ب ــب داری ــکا جان ــت. آمری ــراق پرداخ از ع
مختلفــی نشــان داد. کاخ ســفید در ســازمان ملــل در حمایــت از 
عــراق بــه دیگــر کشــورها فشــار مــی آورد. روابــط دو جانبــه اش 
را بــا عــراق از ســر گرفــت و بــا وجــود نداشــتن مدرکــی روشــن، 
ــالح{  ــا اصط ــورهای} ب ــت کش ــراق در فهرس ــای ع ــه ج ــران را ب ای
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حامــی تروریســت قــرار داد. در چشــم پوشــی از اســتفاده گســترده 
عــراق از ســالح هــای شــیمیایی تــا آنجــا پیــش رفــت کــه بیــم 
آن میرفــت کــه اعتبــاری بــرای امریــکا در مجامــع بیــن المللــی 
ــات  ــرد. اطالع ــا ک ــراق اعط ــه ع ــنگینی ب ــای س ــد. وام ه نمان
ــزات  ــال تجهی ــرار داد، در ارس ــا ق ــی ه ــی عراق ــی مهم جاسوس
جنگــی بــه عــراق از طریــق طــرف هــای ثالــث فــرو گــذار نکــرد.

و ســر انجــام، آمریــکا نشــان داد کــه در اســتفاده آشــکار از 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــراق ب ــت از ع ــی اش در حمای ــروی نظام نی
جنــگ هیــچ ابایــی نــدارد و بــا ایــن حــال، اهمیــت ایــران از نظــر 
جغرافیــای راهبــردی )ژئواســتراتژی( هنــوز هــم از عــراق بیشــتر بــود 
ــت  ــرای خجال ــه ماج ــی ک ــا زمان ــگ و ت ــول جن ــکا در ط و آمری
آور ایــران – کنتــرا اتفــاق افتــاد همچنــان بــاب مذاکــره بــرای از 

ــود.  ــاز نگــه داشــته ب ــا ایــران را ب ســرگیری روابــط ب
بــا توجــه بــه اقدامــات جانبدارانــه ایــاالت متحــده بــه نفــع عــراق 
و علیــه ایــران بایســتی گفــت کــه ایــن کشــور بــه هیــچ عنــوان 
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ــت  ــا دول متخاصــم رعای ــط خــود ب ــی را در رواب ــی طرف اصــل ب
نکــرده بلکــه حمایــت هایــش از عــراق عامــل مهمــی در تطویــل 
جنــگ بــه مــدت هشــت ســال بــوده اســت. اگــر حمایــت هــای 
بلــوک شــرق و غــرب از عــراق متجــاوز نبــود، زندگی در ســال دوم 
بــا فتــح خرمشــهر از ســوی ایــران و بازگشــت عــراق بــه مرزهــای 
بیــن المللــی و متجــاوز شــناخته شــدن عــراق میتوانســت خاتمــه 
یابــد. بایــد گفــت آمریــکا نقــش مهمــی در طوالنــی شــدن زمــان 
جنــگ، فرسایشــی شــدن و در نتیجــه ازدســت دادن جــان هــزاران 

انســان بــی گنــاه داشــت.
ــه  ــاع مقــدس 1+5 ب ــه در طــول 8 ســال دف ــت اینســت ک واقعی
رهبــری آمریــکا بــود کــه بــا ملــت ایــران مــی جنگیــد نــه کشــور 

عــراق.
   واقعیــت اینســت کــه ایــن آمریــکا بــود کــه بــه ایــران تجــاوز 
کــرده بــود منتهــا بــا اســتفاده از خــاک و نیــروی انســانی عــراق.

ــت  ــا، دول ــور م ــه کش ــوم ب ــا هج ــدام، ب ــب ص ــا فری ــکا ب    آمری
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ــود. ــود نم ــور خ ــاع از کش ــرگرم دف ــران را س ــدر ای مقت
1362/6/31پیــام امــام خمینــی بــه مناســبت آغــاز هفتــه جنــگ 
ــروز  ــکا ام ــاوز آمری ــه و تج ــه حمل ــت ک ــت اینس ــی واقعی تحمیل

هــم ادامــه دارد:
ــع  ــا را دف ــد، تروریســت ه ــا را آوردن ــم تروریســت ه شــاه را زدی
ــری  ــم، تکفی ــت دادی ــدام را شکس ــد. ص ــدام را آوردن ــم ص کردی
ــد اینهــا و آل ســعود زده شــوند آل جنایــت و  و داعشــی را آوردن

ــد. ــد دیگــری را مــی آورن ــه جدی فرق
پــس همــه مــرگ هــا را بایــد یــک جــا نثــار آمریــکا کنیــم کــه 

عامــل همــه ایــن جنایــت هاســت.



سلطنت طلبها

و ...

حزب کوموله و دموکرات

بلوکه کردن
 اموال ایرانیان
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 امام خمینی )ره(:

همه بدبختی های مسلمین زیر سر آمریکاست. 1358/12/20

همه گرفتاری که ما داریم از دست آمریکا داریم. 1357/3/10

هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید 1358/9/6

پس

مرگ بر آمریکا
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