اﺳﻨﺎد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ

ﺑﺎزی دو ﻃﺮﻓﻪ
ﻣﻴﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎ و رهﺒﺮان و ﺳﺮداران

ﺟﻨﮓ  ٨ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻳﺮام ﻣﻨﺼﻮری
ﻣﺪت هﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻨﺎد رواﺑﻂ ﺁﻣﺮیﻜﺎ و ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪ آﻪ در ﺁن
اﺵﺎراﺗﯽ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل دوران ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری روﻥﺎﻟﺪ
ریﮕﺎن و ﭘﺪرش ﺟﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .ﺁن ﮔﺰارش ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺣﺎآﻤﻴﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪون ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺤﺮوم آﺮدن ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ایﺮاﻥﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺵﺮآﺖ در یﻚ
اﻥﻘﻼب ﻋﻈﻴﻢ ،ﻥﻈﺎم ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ را ﺳﺮﻥﮕﻮن آﺮد ،از اﻃﻼع ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت و زدوﺑﻨﺪهﺎی
ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ ،آﺸﻮر و اﻥﻘﻼب را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻥﺎﺑﻮدی آﺸﺎﻥﺪ .اﻣﺮی آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻥﻴﺰ ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺗﻤﯽ و ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽ آﻮﺵﻨﺪ ﺗﻜﺮار آﻨﻨﺪ و از هﻢ اکﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻥﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻣﺮدم
ایﺮان را از اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ ﺵﻮﻣﯽ آﻪ اﻣﺮیﻜﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮای ﺁن هﺎ رﻗﻢ ﺑﺰﻥﺪ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺟﺎزﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺁن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻥﻤﯽ دهﻨﺪ .اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﺵﻌﺎر ﻓﺘﺢ آﺮﺑﻼ از دل هﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ و ﺳﻘﻮط در دام اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻣﺮیﻜﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺵﺪ و
ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ایﺮان و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در کﺸﻮر ﻥﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ از دل اداﻣﻪ هﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﺸﯽ
ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎیﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁن ﻥﮑﺘﻪ ﻣﺤﻮری و ﻣﻮر ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ایﻨﺴﺖ کﻪ در ﭘﺲ ﺵﻌﺎرهﺎی ﺿﺪ
اﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ و ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ،ﺑﺎیﺪ دیﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ کﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺵﻮد ﭼﻘﺪر در ﺧﺪﻣﺖ ایﻦ دو کﺸﻮر و
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻥﺪازﻩ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت هﺎی ﺟﻬﺎﻥﯽ اﺳﺖ؟ ﺣﺎکﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺗﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
کﻤﮏ ﻣﯽ کﻨﺪ و در ﭘﯽ ﺣﻔﻆ ایﺮان یﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ کﺮدن ﺁﻥﺴﺖ و یﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ ایﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ایﺮان را ﺑﻪ کﺎم ﻥﺎﺑﻮدی ﺳﻮق ﻣﯽ دهﺪ؟
اﺳﻨﺎد ﮔﺬﺵﺘﻪ ،اﮔﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﺮوز ایﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺁﻥﻮﻗﺖ از دل ﺁن ،ﺵﻨﺎﺧﺖ از
ﺣﻮادث اﻣﺮوز و ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﺁن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁیﺪ ،و ایﻦ ﺵﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ کﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ و ﺑﺎیﺪ ﭘﺎیﻪ هﺎی
روش ،ﺵﻌﺎر ،ﺟﺒﻬﻪ و ﻥﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺎکﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎکﻤﻴﺖ کﻨﻮﻥﯽ را ﺵﮑﻞ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﺧﻮاﻥﯽ اﺳﻨﺎد زیﺮ اهﻤﻴﺖ دارد:
»ﺳﻨﺪ  : ١ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﺗﺮآﻴﻪ ـ از ریﭽﺎرد ﺑﻮم ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ .ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺑﻪ ﻋﺮاق ـ  ٢١ﻥﻮاﻣﺒﺮ ١٩٨٠
آﻤﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ایﺮان و ﻋﺮاق ﺳﻔﺎرت ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺁﻥﻜﺎرا ﮔﺰارش داد آﻪ ﺑﻨﺎدر
ﺗﺮآﻴﻪ ﻣﻤﻠﻮ از آﺎﻻهﺎیﯽ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻞ ﺵﻮد و ﻥﻴﺰ آﺎﻻهﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
آﻪ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺮآﻴﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی "ﺟﻨﮕﺠﻮیﺎن اﺳﻼﻣﯽ” ﺳﺮازیﺮ ﮔﺮدد .در ﻣﻴﺎن آﺎﻻهﺎی
ﻥﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎیﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ ایﺮان اﺵﺎرﻩ ﺵﻮد .ﻓﺮوش ﺳﻼح هﺎی ﻓﻮق
ﺑﻪ هﺮ دو ﻃﺮف ایﺮان و ﻋﺮاق ﻥﺎﺵﯽ از " ﺗﻴﺰ هﻮﺵﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ«.
ﺗﻮﺿﻴﺢ:
ﺟﻨﮓ ایﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺮای هﺮ دو آﺸﻮر یﻚ ﺗﺮاژدی ﺑﻮد ،آﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺁن آﺸﺘﻪ ﺵﺪن ﺻﺪهﺎ هﺰار
ﻥﻔﺮ و ﺧﺴﺎرات ﺑﻴﺸﻤﺎر ﺑﻮد .ایﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار اﺳﻠﺤﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ درازا آﺸﻴﺪ و
اﺳﻠﺤﻪ ﻓﺮوﺵﺎن آﺸﻮرهﺎی ﺑﺮیﺘﺎﻥﻴﺎ ،اﺳﭙﺎﻥﻴﺎ ،ایﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺮاﻥﺴﻪ ،ﺁﻟﻤﺎن ،ﺑﺮزیﻞ ،ﺁرژاﻥﺘﻴﻦ ،ﺵﻴﻠﯽ،
آﺮﻩ ﺵﻤﺎﻟﯽ ،ﭼﻴﻦ ،ﺁﻓﺮیﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اروﭘﺎی ﺵﺮﻗﯽ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺁﻣﺮیﻜﺎ و ﻏﻴﺮﻩ آﻪ اﺵﺘﻴﺎق دو
ﻃﺮف در ﺧﺮیﺪ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻥﻈﺎﻣﯽ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﺮدﻥﺪ ،از ﻓﺮوش ﺁن هﺎ دریﻎ
ﻥﻮرزیﺪﻥﺪ .ایﺮان آﻪ ﻣﺤﺘﺎج وﺳﺎیﻞ یﺪآﯽ ﺳﻼح هﺎی ﺁﻣﺮیﻜﺎیﯽ ﺧﻮد و ﻥﻴﺰ زیﺮ ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺶ

ﺧﻮد ﺑﻮد آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻨﺎ ﻥﻬﺎدﻩ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻥﻤﯽ ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺳﻼح ﺧﻮد را از ﺁﻣﺮیﻜﺎ
وارد آﻨﺪ ،از ایﻨﺮو ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎیﺤﺘﺎج ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آﺸﻮر ﺙﺎﻟﺜﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ روی ﺁورد.
»ﺳﻨﺪ  : ٢ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮیﻜﺎ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ .از ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ:
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ هﺎ در ایﺮان ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﻥﺪ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ از
ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ایﺮان ﺧﻮدداری ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل دﻻﻻن اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺪون ﺗﺎﺋﻴﺪ و یﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ
دوﻟﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺸﺎن ﺳﻼح هﺎی ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز ایﺮان را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻥﻤﻮد«.
)داﻥﺸﺠﻮیﺎن ﭘﻴﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٧٩در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺬیﺮﻓﺘﻦ ﺵﺎﻩ از ﺳﻮی ﺁﻣﺮیﻜﺎ
ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺵﻜﯽ ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮیﻜﺎ را در ایﺮان اﺵﻐﺎل و  ۵٢آﺎرﻣﻨﺪ ایﻦ ﺳﻔﺎرت را ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ،آﺎرﺗﺮ ﺣﺴﺎب هﺎی ایﺮان را در ایﻦ آﺸﻮر ﻣﺴﺪود و ﺗﺤﺮیﻢ هﺎیﯽ را
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ایﻦ آﺸﻮر وﺿﻊ آﺮد .ﮔﺮوﮔﺎن هﺎ ﺗﺎ  ٢٠ژاﻥﻮیﻪ  ١٩٨١آﻪ زﻣﺎن ایﺮاد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ
روﻥﺎﻟﺪ ریﮕﺎن ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎزﻩ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻮد ،ﺁزاد ﻥﺸﺪﻥﺪ(.
»ﺳﻨﺪ  :٣وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ .از اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ دیﭙﻠﻤﺎت هﺎی
ﺧﺎور ﻥﺰدیﻚ و ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ:
ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ایﺮان و ﻋﺮاق  ١۶ﻓﻮریﻪ .١٩٨١
ﻣﻮﺿﻊ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از هﺮ یﻚ از ﻃﺮف هﺎی درﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﭘﺎیﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ﺙﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ.
»ﺳﻨﺪ  : ۴ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .از ویﻠﻴﺎم ایﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ:
دورﻥﻤﺎی ﺳﻔﺮ دریﭙﺮ ،ﻣﻌﺎون دﺳﺘﻴﺎر وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ۴ .اﭘﺮیﻞ . ١٩٨١
ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق )در ایﻦ زﻣﺎن رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ دیﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻴﺎن ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و
ﻋﺮاق وﺟﻮد ﻥﺪاﺵﺖ .ایﻦ رواﺑﻂ ﺑﻌﺪهﺎ در ﻥﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٨۴ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدیﺪ( ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ آﻪ ایﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از هﺮ زﻣﺎن دیﮕﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از اﻥﻘﻼب  ١٩۵٨ﻋﺮاق ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ایﻦ آﺸﻮر ﺁﮔﺎهﯽ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﭘﺲ از ﺁﻥﻜﻪ ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ ﭘﺎدﺵﺎهﯽ هﺎﺵﻤﯽ
را آﻪ از ﺳﻮی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮیﺘﺎﻥﻴﺎ در ﻋﺮاق ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد ،از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ آﺮدﻥﺪ(
ﻣﻮریﺲ دریﭙﺮ ﻣﻌﺎون دﺳﺘﻴﺎر وزیﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ،ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزدیﺪ آﻨﺪ .ﭘﺲ از
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺟﻴﺐ در ﺳﺎل  ١٩٧٧ایﻦ ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻼﻗﺎت یﻚ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎیﻪ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺒﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.
»ﺳﻨﺪ  :۵اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ ،وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .ﭘﻴﺎم وزیﺮ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻪ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ٨ .ﺁﭘﺮیﻞ :١٩٨١
در ﭘﻴﺎم اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ ﺑﻪ ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎدی وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ از
هﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ایﻦ اﺳﺖ آﻪ دو آﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻥﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺁزاد و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻥﻘﻄﻪ ﻥﻈﺮهﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ رد و ﺑﺪل آﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻻزم اﺳﺖ آﻪ اﻣﻜﺎﻥﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﻮریﺲ دریﭙﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدد.
ﺳﻨﺪ  : ۶ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .از ویﻠﻴﺎم ایﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ:
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎدی در ﺑﻐﺪاد ١٢ .اﭘﺮیﻞ ١٩٨١
در ﺣﺎﻟﯽ آﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﻪ ﺗﻼش هﺎیﺶ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻋﺮاق اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ ،ﺑﺨﺶ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﺵﻨﮕﺘﻦ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﺑﺎ
ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازد.
ﺳﻨﺪ  : ٧ﻥﺎﻣﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق .از ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎدی ﺑﻪ اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ ١۵ .اﭘﺮیﻞ
١٩٨١
وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق از ﺳﻔﺮ دریﭙﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ آﻨﺪ.
وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ از ﺳﻔﺮ دریﭙﺮ
و ﻣﺬاآﺮﻩ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻘﻮیﺖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﻴﺎن دو آﺸﻮر ﺣﻤﺎیﺖ و از ﻗﻮل ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم
ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﺑﻪ ایﺮان ﺗﺸﻜﺮ آﺮد.

ﺳﻨﺪ  : ٨ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .از ویﻠﻴﺎم ایﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ
ﻥﺎﻣﻪ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ٢٠ .اﭘﺮیﻞ ١٩٨١
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻥﺪن " ﻥﺎﻣﻪ دوﺳﺘﺎﻥﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ" ﺣﻤﺎدی ،وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ
اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ ،رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻥﻈﺮات ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺤﺎف ،ﻣﻘﺎم
رﺳﻤﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ایﻦ ﻣﻮرد آﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ.
ﺳﻨﺪ  : ٩وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ .از اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در
ﻋﺮاق.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوﻩ ﻣﺬاآﺮﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻥﺎم اﻟﻌﻤﺮ ٢٢ .اﭘﺮیﻞ ١٩٨١
دریﭙﺮ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ واﺵﻨﮕﺘﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺖ
آﻪ از ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺴﻴﺎر راﺿﯽ ﺑﻮد و دروﻥﻤﺎی ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ و اﻓﺰایﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎری ﻣﻴﺎن
دو آﺸﻮر را ﺑﺴﻴﺎر روﺵﻦ دیﺪ .او از ایﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺗﺎ از یﻚ ﺵﺮآﺖ اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮﻥﺪﻩ ﺵﺪن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺮح ﻣﺘﺮو در ﻋﺮاق ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ ﻥﻤﺎیﺪ.
ﺳﻨﺪ  :١٠ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .از ویﻠﻴﺎم اﮔﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺮ ٢٨ .ﻣﯽ ١٩٨١
ویﻠﻴﺎم اﻥﮕﻠﻴﺘﻮن ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت هﺎیﺶ در واﺵﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ ،ﻥﻤﺎیﻨﺪﻩ ای از اﻣﺮیﻜﺎ
ﻣﻼﻗﺎت آﺮدﻩ اﺳﺖ ،وارد ﻣﺬاآﺮﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد .اﻥﮕﻠﻴﺘﻮن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ ﻣﯽ رﺳﺎﻥﺪ آﻪ
دوﻟﺖ اﻣﺮیﻜﺎ از ﮔﺮایﺶ هﺎی ﻣﺜﺒﺖ در رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﻣﺮیﻜﺎ و ﻋﺮاق راﺿﯽ اﺳﺖ .اﻥﮕﻠﻴﺘﻮن ﭘﺲ
از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ ﺑﻪ واﺵﻨﮕﺘﻦ ﮔﻔﺖ آﻪ ﻣﺎ در ﺵﺮایﻄﯽ هﺴﺘﻴﻢ آﻪ در ﺻﻮرت داﺵﺘﻦ
ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ دو ﺟﺎﻥﺒﻪ ،اﻣﻜﺎﻥﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ رهﺒﺮان دو آﺸﻮر را ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزیﻢ.
ﺳﻨﺪ  :١١از اﻟﻜﺴﺎﻥﺪرهﻴﮓ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ درﻋﺮاق.
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ و اﻥﺘﻘﺎل ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ایﺮان ٣ -ﺟﻮن ١٩٨١
واﺵﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ درﻋﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ آﻪ "ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ" اﻃﻼﻋﺎت ﺵﺨﺼﯽ
درﺑﺎرﻩ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺵﺘﻦ ﺳﻼح و ﻟﻮازم یﺪآﯽ اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ایﺮان در اﺧﺘﻴﺎر ﻥﺪارد و
از ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻋﺮاق اﻃﻤﻴﻨﺎن دهﺪ آﻪ ﻓﺮوش هﺮ ﻥﻮع
اﺳﻠﺤﻪ ای ﺑﻪ ﻋﺮاق و ایﺮان را ﻥﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻥﻪ ﺁن را ﻥﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ :١٢از ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
دیﺪارﭘﻴﻠﺰﺑﺮی از ﺑﻐﺪاد ٢٧ -ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٨١
یﻜﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻣﺮیﻜﺎ از ﻃﺮف ﺳﻨﺎﺗﻮر اوریﻦ هﻴﭻ )ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺟﻤﻬﻮریﺨﻮاﻩ ایﺎﻻت
یﻮﺗﺎ( در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻥﻪ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮاق ﺑﺎزدیﺪ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و در ﻓﻀﺎﺋﯽ
ﻣﻄﺒﻮع و دوﺳﺘﺎﻥﻪ ،ﺣﻤﺎیﺖ ﺧﻮد از ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻋﺮاق را ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﺪ داﺵﺖ.
ﺳﻨﺪ  :١٣از اﻟﻜﺴﺎﻥﺪر هﻴﮓ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .ﺧﺎرج آﺮدن ﻥﺎم ﻋﺮاق از
ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮوریﺴﻢ  ٢٧ﻓﻮریﻪ ١٩٨٢
وزرات اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻥﺎم ﻋﺮاق را از ﻟﻴﺴﺖ آﺸﻮرهﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮوریﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ
آﻨﺪ .ایﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺙﻴﺮی در ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ایﺮان و ﻋﺮاق ﻥﺪارد.
ﺳﻨﺪ  :١۴از روﻥﺎﻟﺪ ریﮕﺎن .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ایﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ درﺑﺎرﻩ ﺧﺎور ﻥﺰدیﻚ و ﺁﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ.
 ١٩ﻣﺎرچ  ١٩٨٢ﭘﺮزیﺪﻥﺖ ریﮕﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺎورﻣﻴﺎﻥﻪ
و ﺁﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺵﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻥﺪ در ﻣﻮرد اﻥﺘﻘﺎل اﺳﻠﺤﻪ و ﻃﺮح هﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی آﻨﺪ .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در زﻣﻴﻨﻪ رواﺑﻂ دیﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻥﯽ ﻥﻔﺖ ،ایﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻻزم ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم
ﺁﻏﺎز اﻥﻘﻼب ایﺮان ،ﺵﺮوع ﻓﺼﻞ ﻥﻮیﻨﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎ ﻋﺮاق و دوﻟﺖ ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮد .دوﻟﺘﯽ آﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻥﺒﻪ ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺵﻮروی وﻗﺖ ﻣﻐﻀﻮب آﺎخ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻮد .ﺁﻏﺎز ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ اﻣﺮیﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻥﻘﻼب  ۵٧ایﺮان ،ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻥﻮیﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺵﺪ و دروازﻩ هﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ آﺎرﺧﺎﻥﻪ هﺎی اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻪ روی
ﺑﻐﺪاد ﮔﺸﻮدﻩ ﺵﺪ.
اﺳﺘﻘﺮار ارﺗﺸﺒﺪ ﺁریﺎﻥﺎ رﺋﻴﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺘﺎد آﻞ ارﺗﺶ ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ در ﺗﺮآﻴﻪ ﺑﺮای آﻮدﺗﺎ در
ایﺮان و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺳﭙﻬﺒﺪ ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎن در آﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق آﻪ ﺣﻤﺎیﺖ اﻣﺮیﻜﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻀﻮرﺵﺎن
در ﻋﺮاق و ﺗﺮآﻴﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮﺁﻏﺎز ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻥﻮیﻦ ﺵﺪ .ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﻥﺎآﺎم آﻮدﺗﺎﺋﯽ در ایﺮان ﺑﻌﺪ
اﻥﻘﻼب و ﺵﻌﻠﻪ ور ﺵﺪن ﺟﻨﮓ در آﺮدﺳﺘﺎن ایﺮان اﻣﺮیﻜﺎ را ﺑﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ دیﮕﺮی رﺳﺎﻥﺪ:
ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن دو آﺸﻮر ایﺮان وﻋﺮاق و ﺑﺰاﻥﻮ در ﺁوردن اﻥﻘﻼب ایﺮان از یﻚ ﺳﻮ و
ﻏﺎرت در ﺁﻣﺪ ﻥﺎﺵﯽ از ﻓﺮوش ﻥﻔﺖ در ﻋﺮاق ﺟﻬﺖ ﺧﺮیﺪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﻥﻈﺎﻣﯽ.
ﺗﺠﺎوز ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﻪ ایﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺗﻌﺪادی از ژﻥﺮال هﺎی
دوران ﺵﺎﻩ در ﺑﻐﺪاد ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻩ و ﻥﻘﺶ ﻣﺸﺎور ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮕﯽ ﻋﺮاق را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻥﺪ.
اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁزاد ﺳﺎزی ﺟﻨﻮب ایﺮان ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق و ﺳﭙﺮدن
ﺁن ﺑﺪﺳﺖ ژﻥﺮال هﺎی ارﺗﺶ ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺗﻔﺎهﻢ آﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر در
ﺳﻔﺮی آﻮﺗﺎﻩ و ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ دﻳﺪار و ﻗﺮار و ﻣﺪار ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ
دوﻟﺖ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺎوز ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺧﺎك ایﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﻤﻪ ﺟﺎﻥﺒﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ایﺮان روﺑﺮو ﺵﺪ و
ﻃﺮح اﺵﻐﺎل ﺑﺮق ﺁﺳﺎی ﺧﺎك ایﺮان ،ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ از ارﺗﺶ ﻣﺘﺠﺎوز ﻋﺮاق و ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ
دوﻟﺖ ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ژﻥﺮال هﺎی ﻓﺮاری ﺵﺎﻩ ﺑﺎ ﻥﺎآﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺵﺪ.
ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻥﺪن ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺗﺎ ﺁﻥﺴﻮی ﻣﺮزهﺎی ایﺮان ﻓﺼﻞ درﺧﺸﺎن
و ﻓﺮاﻣﻮش ﻥﺸﺪﻥﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ایﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ و دﻓﺎع از ﺧﺎك ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻮد .ﺳﻪ
ﺑﺎر ﻥﺎآﺎم ﻣﺎﻥﺪن ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ،یﻌﻨﯽ ﺗﺼﺮف ﺳﺮیﻊ ﺟﻨﻮب ایﺮان و ﺗﺸﻜﻴﻞ دوﻟﺖ ژﻥﺮال هﺎی ﺵﺎﻩ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎیﺖ اﻣﺮیﻜﺎ ،ﻣﺸﺎوران ﻥﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮح دوم را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ:
ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﯽ و ﻃﻮﻻﻥﯽ ﻣﺪت!
ایﻨﻜﻪ درﺣﺎآﻤﻴﺖ ایﺮان ﭼﻪ آﺴﺎﻥﯽ ﻣﺎﻣﻮریﺖ اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ ایﻔﺎء آﺮدﻥﺪ و یﺎ ﭼﻪ آﺴﺎﻥﯽ ﺧﺎم
اﻥﺪیﺶ و ﻥﺎﺵﻴﺎﻥﻪ ﺑﻪ دام ایﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﻓﺘﺎدﻥﺪ ﺁﻥﻘﺪر اهﻤﻴﺖ ﻥﺪارد آﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ  ٨ﺳﺎل ﺟﻨﮓ
ﻓﺮﺳﺎیﺸﯽ ﺑﺮای ایﺮان دارد :ﺷﻌﻠﻪ هﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮهﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آﺸﻮر را ﻥﺴﻮزاﻥﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻳﻚ اﻥﻘﻼب ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ آﺎم آﺸﻴﺪ و اﻥﻘﻼب را ﺳﻮزاﻥﺪ!
ﻋﺮاق ﺑﺎزیﭽﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎن اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ و هﻤﺎﻥﻨﺪ ایﺮان اﺳﻴﺮ دﺳﺖ دﻻﻻن رﺳﻤﯽ و
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ ﺵﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎن و ﺣﺘﯽ ژﻥﺮال هﺎﺋﯽ آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻐﺪاد را در ﺗﺼﺮف دارﻥﺪ و ﺑﺮای
ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻥﯽ ،یﻚ آﺸﻮر را ﺁﺵﻜﺎرا ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﻥﻮیﻦ اﻣﺮیﻜﺎ ﺗﺒﺪیﻞ
آﺮدﻥﺪ ،درهﻤﺎن ﺳﺎل هﺎ یﻚ ﭘﺎیﺸﺎن در ﺑﻐﺪاد و آﺎخ هﺎی ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮد ﭘﺎی دیﮕﺮﺵﺎن در
وزارت دﻓﺎع و آﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻣﺮیﻜﺎ.
راﻣﺴﻔﻠﺪ وزیﺮ دﻓﺎع ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ آﻨﻮﻥﯽ اﻣﺮیﻜﺎ در هﻤﺎن ﺳﺎل هﺎ ﻥﺰدیﻚ ﺗﺮیﻦ دوﺳﺖ
ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮد .ﺵﺮآﺖ هﺎی اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ آﻪ اآﻨﻮن ﻗﺮاردادهﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺮاق ویﺮان ﺵﺪﻩ ﺑﺮ
اﺙﺮ اﺵﻐﺎل ﻥﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق را ﺑﺎ آﺎخ ﺳﻔﻴﺪ و وزارت دﻓﺎع ﺑﺴﺘﻪ اﻥﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﻃﺮف هﺎی ﻓﺮوش
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ایﺮان ﺑﻮدﻥﺪ و ﺁن هﺎ آﻪ وﺟﻮد ﺳﻼح ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ در ﻋﺮاق را ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺑﻬﺎﻥﻪ

و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق آﺮدﻥﺪ ،در هﻤﺎن ﺳﺎل هﺎ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼح
ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﻣﺸﻮق ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ﺑﻮدﻥﺪ.
ﺻﺪام اﺳﻴﺮ ﺧﻮدﺑﺰرگ ﺑﻴﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻥﺖ ﺧﻮیﺶ ﭼﻨﺎن در دام ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎی اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻥﺪ آﻪ ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻮیﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺠﺎوز اوﻟﻴﻪ اﻣﺮیﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ ﻋﺮاق و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺮف
ﻋﺮاق ﺵﺪ .اﻥﻘﻼب ایﺮان ﻥﻴﺰ در ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺎیﺸﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ زاﻥﻮ در ﺁﻣﺪ آﻪ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ،
ﻏﺎرﺗﮕﺮان و ﮔﺮوهﯽ از ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ ﺗﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ویﺮاﻥﻪ اﻥﻘﻼب ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار
ﺳﺎزﻥﺪ.
اﺳﻨﺎدی آﻪ از دو دهﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎ ایﺮان و ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪﻩ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺵﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻥﺎﭼﻴﺰی از ﺁن ﻓﺎﺟﻌﻪ ایﺴﺖ آﻪ اﻣﺮوز و در ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ایﺮان و اﺵﻐﺎل کﻮیﺖ ﮔﺮیﺒﺎن ﻋﺮاق
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻓﻜﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎآﻤﻴﺖ ایﺮان و ایﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺁن ﻥﺸﻮد ،ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
هﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮیﺎﻥﻪ و ﺟﻨﮕﯽ -اﺗﻤﯽ ﻓﺮدا ﮔﺮیﺒﺎن ایﺮان را ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺨﺶ دوم اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎ ایﺮان و ﻋﺮاق را کﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻥﺪﻩ اﺳﻨﺎد
ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﻔﺮ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق و دیﺪار ﺑﺎ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻥﻴﺪ:
ﺑﺨﺶ دوم:
»ﺳﻨﺪ  -١۵ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ درﻋﺮاق .از ویﻠﻴﺎم ایﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻥﯽ
ﻣﻮﺿﻮع :هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ و هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮای وزارت آﺸﺎورزی ﻋﺮاق ٢٠ -ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٨٢
ﻣﺪیﺮ هﻮاﻥﻮردی آﺸﺎورزی ﻋﺮاق از آﺎرﺧﺎﻥﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی ﺳﻤﭙﺎﺵﯽ
ﻏﻼت دﻋﻮت ﻣﯽ آﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرﻩ هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮهﺎ و ﻥﻴﺰ ﺁﻣﻮزش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
آﺸﺎورزی ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺮاق ﻗﺮار دهﻨﺪ ،زیﺮا ﺧﻠﺒﺎﻥﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﺲ
ﺑﺨﺎرهﺎی ﻣﺴﻤﻮم دﻓﻊ ﺁﻗﺎت ﻥﺒﺎﺗﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ«.
در ایﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ آﻪ ایﺮان ﮔﺰارش ﻣﯽ دهﺪ آﻪ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ایﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ای آﻪ در ﺳﺎل  ١٩٩١در ﻟﺲ ﺁﻥﺠﻠﺲ ﺗﺎیﻤﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ،
هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮهﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺮیﻜﺎ از ﺳﻮی ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ؛
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺳﻴﺎ ،ﻋﺮاق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮهﺎی اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ و وﺳﺎﺋﻞ ﭘﺨﺶ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ
ﺁﻓﺎت ﻥﺒﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژیﻜﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ آﺮد.
ﺳﻨﺪ -١۶از ﺟﻮرج ﺵﻮﺗﺰ در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ درﻋﺮاق.
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ١۵ .ژاﻥﻮیﻪ ١٩٨٣
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ از ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮﺳﺎﻥﻨﺪ آﻪ ﺟﻮرج ﺵﻮﺗﺰ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﻌﺪون
ﺣﻤﺎدی وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق اﺳﺘﻘﺒﺎل آﺮد ،اﻣﺎ اﻥﺘﻘﺎد آﻨﮕﺮﻩ از ﻋﺮاق و "ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺮوریﺴﻢ" را ﻥﻴﺰ ﺑﺎیﺪ در ﻥﻈﺮ داﺵﺖ )ﻋﺮاق از ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎﻟﻴﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ آﺮد( وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎیﺖ ﺧﻮد از ﺗﺮوریﺴﻢ،
ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در ایﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد.
ﺳﻨﺪ  -١٧وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ .از ﺟﻮرج ﺵﻮﺗﺰ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ.
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻼﻗﺎت وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در دهﻢ ﻣﯽ ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق.

ﺟﻮرج ﺵﻮﻟﺘﺰ ،وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻪ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺮ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق
ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ آﻪ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﺎیﻞ اﺳﺖ ﺟﻨﮓ ایﺮان و ﻋﺮاق ﭘﺎیﺎن یﺎﺑﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ آﻪ ایﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ در ایﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﻃﺮف اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ ﻣﯽ داﻥﺪ آﻪ " ﻣﺎ
ازﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻋﺮاق ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻩ ایﻢ".
ﺳﻨﺪ  - ١٨از ﺟﻮرج ﺵﻮﺗﺰ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق.
ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﻴﺎم وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ :ﻋﺮاق از ﺗﺮوریﺴﻢ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ"  ٢٣ﻣﺎﻩ
ﻣﯽ .١٩٨٣
ﺟﻮرج ﺵﻮﺗﺰ وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺎرق ﻋﺰیﺰ درﺑﺎرﻩ "ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك"
ﻣﻴﺎن ﻋﺮاق و ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﺵﻮﺗﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺮاق را ﺗﺸﻮیﻖ ﻣﯽ
آﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ آﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺵﻴﻌﻪ ﻓﻌﺎل در ﺁن هﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و دوﻟﺖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ﻋﺮاق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ" :ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم
اﻋﻤﺎل ﺗﺮوریﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮاق و ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ از یﻚ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ .ﺑﺎهﻤﻜﺎری یﻜﺪیﮕﺮ در
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎﺗﺮوریﺴﻢ ،ﺗﻼش هﺎی ﻣﺎ ﻣﻮﺙﺮﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻥﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ آﻪ ﻋﺮاق دارد ﺑﻪ ایﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اش در ﺳﻮی ﺗﺮوریﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻥﺨﻮاهﺪ ﺵﺪ".
ﺳﻨﺪ  -١٩از ﺳﻴﺎ .ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی اﺗﻤﯽ ﻋﺮاق :ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ .ﺟﻮﻻی ١٩٨٣
ﺳﻴﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی اﺗﻤﯽ ﻋﺮاق ﺗﺎآﻴﺪ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ایﻦ آﺸﻮر ﻃﺮح هﺎﺋﯽ دارد
آﻪ ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح هﺎی هﺴﺘﻪ ای ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﺗﺎآﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ای را
ﺵﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻥﻜﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺮاق ﻥﺸﺎﻥﻪ هﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
در ایﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮآﺖ آﻨﺪ ".ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل ﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﺨﻔﻴﺎﻥﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻏﻨﯽ آﺮدن ﻣﻮاد از ﺳﻮی ایﻦ آﺸﻮر ﻥﻴﺰ اذﻋﺎن دارد.
ﺳﻨﺪ -٢٠ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .از ﺑﺎرﺑﺎرا ﺑﻮدیﻦ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.
ﻣﻮﺿﻮع" :ﻣﻴﻠﻴﺘﺎریﺰﻩ آﺮدن هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮهﺎی هﻴﻮز"  ٨ﺟﻮن ١٩٨٣
ایﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ آﻪ یﻚ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ )اﺣﺘﻤﺎﻻ از
آﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﮔﺰارش دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺮاق از دوﻟﺖ وی ﺗﻘﺎﺿﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮهﺎی
هﻴﻮز آﻪ در ﺳﺎل هﺎی ﭘﻴﺶ از  ١٩٨٣ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮهﺎی ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪیﻞ
آﻨﺪ .ایﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮیﻜﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر رد ﺵﺪ.
ﺳﻨﺪ  -٢١از روﻥﺎﻟﺪریﮕﺎن .اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻣﻨﻴﺖ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮای ﺧﺎورﻥﺰدیﻚ و ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ-
ﺟﻮﻻی ١٩٨٣
ایﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻃﺮح هﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺎورﻣﻴﺎﻥﻪ
را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺳﻨﺪ  -٢٢وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،دﻓﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻥﻪ و ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ .از ﺟﺎﻥﺎﺗﺎن
هﻮی ﺑﻪ ﻻرﻥﺲ ایﮕﻞ ﺑﺮﮔﺮ.
ﻣﻮﺿﻮع" :ﺟﻨﮓ ایﺮان وﻋﺮاق :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺮیﻜﺎ درﻣﻮرد ﺑﯽ
ﻃﺮﻓﯽ آﺎﻣﻞ در ﺟﻨﮓ ٧ -اآﺘﺒﺮ ١٩٨٣
ایﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻣﻮرد اﻣﻜﺎﻥﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﭼﺮﺧﺶ اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ایﺮان و
ﻋﺮاق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻥﻘﻄﻪ ﻥﻈﺮهﺎی اﻣﺮیﻜﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ایﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ" ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ
اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا آﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ایﺮان از ﻣﺮز ﻋﺮاق در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٨٢ﮔﺬﺵﺘﻪ و وارد ایﻦ آﺸﻮر ﺵﺪﻩ اﻥﺪ) .ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات دیﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﻴﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎآﺘﻴﻜﯽ درایﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﺗﺎزﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻥﺸﺪﻩ آﻪ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺵﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ درایﻦ
زﻣﻴﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ"(.
ﺳﻨﺪ  -٢٣ﺳﺮویﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﻮﺿﻮع":ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ دهﺪ آﻪ رژیﻢ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ آﺮدن
ﻋﻤﻠﻴﺎت واﻟﻔﺠﺮ ۴از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ ٢٢" .اآﺘﺒﺮ ١٩٨٣
ایﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ایﺮاﻥﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ  -٢۴وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ .دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ -ﻥﻈﺎﻣﯽ .یﺎدداﺵﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻥﺎﺗﺎن
هﻮی ﺑﻪ ﺟﻮرج ﺵﻮﺗﺰ.
ﻣﻮﺿﻮع" :اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ” اول ﻥﻮاﻣﺒﺮ ١٩٨٣
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ -ﻥﻈﺎﻣﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻪ ﺟﻮرج
ﺵﻮﺗﺰ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ آﻪ ایﻦ وزارﺗﺨﺎﻥﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺖ دارد آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﻋﺮاق هﻤﻪ روزﻩ
از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﺁﻥﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ "ﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ داﻥﻴﻢ آﻪ ﻋﺮاق
ﺗﻮاﻥﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﻤﻚ ﺵﺮآﺖ هﺎی ﻏﺮﺑﯽ آﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﻥﻈﺎرت ﺵﺮآﺖ
هﺎی اﻣﺮیﻜﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ را داراﺳﺖ ".ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دیﮕﺮ آﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺁیﻨﺪﻩ
ﺵﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺵﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁن اﺑﻌﺎد هﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻋﺮاق در
ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻓﻮق ﻣﺘﺬآﺮ ﺵﺪﻩ اﻥﺪ آﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺪاوم اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
اﻣﺮیﻜﺎ در اﻣﻮر ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ایﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻨﺪ  -٢۵وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،دﻓﺘﺮ دﺳﺘﻴﺎر وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در اﻣﻮر ﺧﺎورﻥﺰدیﻚ و
ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ .یﺎدداﺵﺖ از ﺳﻮی ﺟﺎﻥﺎﺗﺎن هﻮی ﺑﻪ ﻻرﻥﺲ ایﮕﻞ ﺑﺮﮔﺮ.
ﻣﻮﺿﻮع :اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ )ﺵﺎﻣﻞ"ﺑﺎزداﺵﺘﻦ ﻋﺮاق از اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح
هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ” و ﺗﺎریﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ”(  ٢١ﻥﻮاﻣﺒﺮ ١٩٨٣
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ را
در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ایﻦ ﺳﻼح هﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ و از ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻥﺎ ﻣﻄﺒﻮع ﻋﺮاق در ﻗﺒﺎل ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم در ﻣﻮرد
ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺵﻮد".
"درﻣﻮرد ﺗﺎریﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ در ایﻦ ﮔﺰارش ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ
ﻋﺮاق دراآﺘﺒﺮ  ١٩٨٢از ﺳﻼح هﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ و در ﺟﻮﻻی و
اﮔﻮﺳﺖ  ١٩٨٣ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ایﺮاﻥﯽ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ایﻦ اواﺧﺮ ﻥﻴﺰ از ایﻦ ﺳﻼح
هﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﺮدهﺎی ﺵﻮرﺵﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ".
ﺳﻨﺪ  -٢۶از روﻥﺎﻟﺪ ریﮕﺎن.
ﻣﻮﺿﻮع" :ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﮓ ایﺮان وﻋﺮاق"  ٢۶ﻥﻮاﻣﺒﺮ ١٩٨٣
ﭘﺮزیﺪﻥﺖ روﻥﺎﻟﺪ ریﮕﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻮرت هﺎیﯽ ﺑﺎ آﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻪ ﻣﺎیﻞ
هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﺣﻤﺎیﺘﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻥﻔﺖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و زیﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻥﻘﻞ ﺁﻥﺎن هﻤﻜﺎری آﻨﻨﺪ اﻥﺠﺎم ﺵﻮد .ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اوﻟﻮیﺖ درﺟﻪ اوﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﻴﺲ
اﻣﻜﺎﻥﺎت ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺳﺮیﻊ از ﻥﻴﺮو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻥﻔﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ  -٢٧وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ .ازآﻨﺖ دام ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق.
ﻣﻮﺿﻮع" :دیﺪار راﻣﺴﻔﻠﺪ از ﻋﺮاق"  ٧دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٨٣
ﺑﺮاﺳﺎس ایﻦ ﺳﻨﺪ ،دوﻥﺎﻟﺪ رﻣﺴﻔﻠﺪ ﻣﺎیﻞ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻔﺮهﺎیﺶ ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎی
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﭘﺮزیﺪﻥﺖ ریﮕﺎن ،از ﻋﺮاق ﻥﻴﺰ ﺑﺎزدیﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁورد ،اﻣﺎ دوﻥﺎﻟﺪ
راﻣﺴﻔﻠﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻔﺮش ارزﺵﯽ ﻥﺨﻮاهﺪ داﺵﺖ ﻣﮕﺮ ایﻨﻜﻪ وی ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻼﻗﺎت آﻨﺪ.
ﺳﻨﺪ  -٢٨ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق .از ویﻠﻴﺎم ایﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع" :ﺳﻔﺮ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق"  ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٨٣

رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮیﻜﺎ در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺤﺎف ﻣﻌﺎون وزیﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ آﻪ "ﺵﺎیﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻓﺎیﺪﻩ" ﺳﻔﺮ ﻗﺮیﺐ اﻟﻮﻗﻮع راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﻗﺮاری
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﭘﺮزیﺪﻥﺖ ریﮕﺎن و ﭘﺮزیﺪﻥﺖ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺵﺪ".
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ایﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺟﻨﮓ ایﺮان و ﻋﺮاق ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﻋﺮاب واﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻟﺒﻨﺎن،
ﺳﻮریﻪ و هﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﻪ ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ ﻣﺎیﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎرﻩ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

