ﺑﺨﺶ ﺳﻮم از ﮔﺰارش دو دهﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﺎ ﻋﺮاق و اﻳﺮان

ﺁن هﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺥﻮد را
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪام ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺕﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻳﺮام ﻣﻨﺼﻮری
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری هﻴﭻ دوﺳﺘﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﻲ دﻳﺰراﺋﻴﻠﯽ ﮐﻪ
روزﮔﺎري ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺮوز ﻣﺼﺪاق ﺁﺵﮑﺎری در ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ و
ﻋﺮاق ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو دهﻪ دوﺳﺘﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ ،ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻳﮑﺘﺎﺕﻮر ﺑﻐﺪاد دﻳﮕﺮ
ارزش ﻣﺼﺮف ﺥﻮد را از دﺳﺖ داد ،ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰی ﺥﺮﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ .ﺹﺪام ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻣﻬﻢ ﺕﺮﻳﻦ
ﮐﺎرﺑﺪﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺪارش ﻣﯽ ﺵﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺑﻐﺪاد دﺳﺘﺶ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮدﻧﺪ اﻣﺮوز
اﮔﺮ در ﺕﮑﺮﻳﺖ)زادﮔﺎﻩ ﺹﺪام( ﻧﻴﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﺵﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ ﺑﻤﺐ ﺑﺮ ﺳﺮش رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺵﻮد! ﺵﻬﺮی ﮐﻪ
ﺥﺒﺮﮔﺰاری هﺎ ﮔﺰارش دادﻩ اﻧﺪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﺁن را ﺑﺎ ﺥﺎک ﻳﮑﺴﺎن ﮐﺮدﻩ و هﻤﻪ
ﻧﻮع ﺑﻤﺒﯽ را ﺑﺮ ﺁن ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ "ﻣﺎدر ﺑﻤﺐ" را!
در ﺕﻤﺎم ﺁن دو دهﻪ ای ﮐﻪ ﺹﺪام در ﮐﺎخ هﺎی ﺥﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ در ﺣﺪ ﻣﺤﺎرم
ﺥﻮﻳﺶ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن اﺳﻨﺎد ﺁن در ﺥﻮد اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪﻩ ،ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻧﺎﻣﺤﺮم و
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﻐﺪاد وارد ﻣﯽ ﺵﻮد و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺥﺎرج.
ﺁن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻴﺴﺖ و در ﭘﯽ ﭼﻴﺴﺖ و ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯽ رود از ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود.
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺵﺪ ،ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺕﻤﺎم روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ و
ﻧﺸﺮﻳﺎﺕﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻝﮑﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ و ﺣﺘﯽ در دوران ﮐﻮﺕﺎﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری "ﺣﺴﻦ اﻝﺒﮑﺮ"
در ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺵﺪ و ﻧﻮﻳﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺁزادی را در ﻋﺮاق ﻣﯽ داد .ﺹﺪام ﺁﻣﺪ ﺕﺎ ﻧﻔﺲ اﻳﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻳﺪ .او ﺁﻣﺪ ﮐﻪ اﺣﺰاب را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﺁﻣﺪ ﮐﻪ رهﺒﺮان
ﺣﺮب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻋﺮاق را ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ دو ﻧﺴﻞ ﺁن هﺎ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮد ،ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﮐﺮدهﺎی ﻋﺮاق را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺥﺎک وﺥﻮن ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪ ،ﺁﻣﺪ ﺕﺎ ﺣﺰب اﻗﻠﻴﺖ "ﺑﻌﺚ" را
ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺮاق ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاق را ﺑﺪﺳﺖ ﺥﻮدی هﺎی اهﻞ ﺕﮑﺮﻳﺖ ﺑﺴﭙﺎرد و
ﻏﻴﺮ ﺥﻮدی هﺎ را از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮاﻧﺪ و ﺁن هﺎ را اﻧﺴﺎن هﺎی درﺟﻪ دوم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮد .ﺁﻣﺪ و
ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪ ﺕﺎ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ هﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻘﺶ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮد :ﺕﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺥﺎک اﻳﺮان و ﺕﺼﺮف ﮐﻮﺕﺎﻩ ﻣﺪت ﮐﻮﻳﺖ!
و اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .راﻣﺴﻔﻠﺪ وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ
روزﮔﺎری دوﺳﺖ ﺹﺪام ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻬﻴﺐ ﺕﮑﺮﻳﺖ را ﺹﺎدر ﮐﺮد ﺕﺎ ﻧﻪ از ﺕﺎک ﻧﺸﺎن
ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از ﺕﺎﮐﻨﺸﺎن!
ﮐﺎﻓﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺬﺵﺘﻪ  24ﺳﺎﻝﻪ ﺥﻮد را ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ ،دوﺳﺘﯽ
ﺑﺎ ﺵﺒﮑﻪ هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺥﺮﻳﺪ اﺳﻠﺤﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁورﻧﺪ ،دﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﮏ ﻓﺎرﻝﻦ در
ﺕﻬﺮان را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻦ و ﺕﻮﻗﻴﻒ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن اهﻞ ﻗﻠﻢ را ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان و ﺕﺤﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺵﺮﻳﻌﺖ ﺵﻴﻌﻪ ﺑﻪ اهﻞ ﺕﺴﻨﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎر در زﻧﺪان هﺎ و ﺕﺮورهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ داﺥﻞ وﺥﺎرج از اﻳﺮان اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻩ هﺎ ﺕﺼﻔﻴﻪ
ﺕﻮام ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ )از ﺕﺮور ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﻄﻬﺮی ﺕﺎ ﺕﺮور ﺹﻴﺎدﺵﻴﺮازی و
ﺣﺠﺎرﻳﺎن( اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁن هﺎ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻝﺠﺎﺟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺥﻮد ﺑﺎ رای و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺕﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺕﺮﮐﻴﺐ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ و ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻝﺠﺎﺟﺖ
ﺹﺪام در اداﻣﻪ روﺵﯽ ﮐﻪ داﺵﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺁﻧﭽﻪ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ "ﺣﺴﻦ اﻝﺒﮑﺮ" ﮐﺮد را ﺑﺎ

ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺵﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺹﺪاﻗﺖ و ﺑﺎ ﺹﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اي رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دو دهﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﺵﺮح ﺣﻴﺮت
اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﻨﻬﺎن ﺹﺪام ﺑﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ هﺎ و در ﺑﯽ ﺥﺒﺮی ﻧﮕﻬﺪاﺵﺘﻦ ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻤﺐ ﺑﺮ ﺳﺮﺵﺎن ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺵﻮد!

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﺳﻨﺪ 29ـ از وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ درﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در
اردن
ﻣﻮﺿﻮع -ﻣﻼﻗﺎت دوﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ و ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ ـ  14دﺳﺎﻣﺒﺮ 1983
ﭘﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﺕﺎآﻴﺪ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ دوﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﻳﻚ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺵﻤﺎر ﻣﻲ رود؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ هﺪف اﺹﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻳﻚ
دﻳﺎﻝﻮگ و ﺕﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺵﺨﺼﯽ ﺑﺎﺵﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺿﻤﻦ ﺕﺎآﻴﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﺎ ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ رﻳﮕﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮاهﺪ آﺮد)از ﻧﻈﺮ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺵﻜﺴﺖ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ،ﺵﻜﺴﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺕﮋﻳﻚ ﺑﺮای ﻏﺮب ﺑﻪ ﺵﻤﺎر ﺥﻮاهﺪ
رﻓﺖ( .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺕﺎﺳﻴﺲ ﺥﻄﻮط ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺹﺎدرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻝﺒﻨﺎن ،ﺳﻮرﻳﻪ ،ﺕﻘﻮﻳﺖ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق و ﺕﻬﺪﻳﺪ
ﺕﺮورﻳﺴﻢ آﻪ هﺮ دو آﺸﻮر را هﺪف ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﺕﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺥﻮاهﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻨﺪ  - 30از ﺟﻜﺴﻮن راب ،ﺳﻔﺎرت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در اﻳﺘﺎﻝﻴﺎ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع -ﻣﺬاآﺮات هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺕﺮ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و وزﻳﺮ اﻣﻮر
ﺥﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ـ  19و 20دﺳﺎﻣﺒﺮ 1983
دوﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ در ﻣﻼﻗﺎﺕﯽ ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻋﺮاق ﺕﺎآﻴﺪ ﻧﻤﻮد آﻪ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻋﺮاق در ﺑﺮﺥﻲ ﻣﻮارد اﺥﺘﻼف ﻧﻈﺮ و در ﺑﺮﺥﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ .ﻃﺎرق
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ وی ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪ رﻳﮕﺎن ﺑﻪ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ آﻪ در ﺁن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺟﻨﮓ
اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻣﻲ ﺕﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪی در ﺳﺮ راﻩ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺟﻬﺎن ﺁزاد اﻳﺠﺎد آﻨﺪ ،آﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ  - 31از ﭼﺎرﻝﺰ ﭘﺮاﻳﺲ در ﺳﻔﺎرت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع -ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ راﻣﺴﻔﻠﺪ :ﻣﻼﻗﺎت  20دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ ـ  21دﺳﺎﻣﺒﺮ 1983
ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ در ﻣﻼﻗﺎﺕﯽ  90دﻗﻴﻘﻪ ای ﺑﺎ دوﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﻣﺮاﺕﺐ "ﺥﺸﻨﻮدی ﺁﺵﻜﺎر" ﺥﻮد را از
ﻧﺎﻣﻪ رﻳﮕﺎن آﻪ ﺕﻮﺳﻂ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺵﺪ اﻋﻼم داﺵﺖ .اﻳﻦ دو ﺵﺨﺼﻴﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﭼﻮن
ﻝﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق آﻪ "ﻧﻘﺶ ﻋﺮاق را ﺕﻀﻌﻴﻒ آﺮدﻩ و ﻳﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ اﻳﺮان را ﺕﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻩ" و ﺕﻼﺵﻬﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮوش
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺬاآﺮﻩ ﭘﺮداﺥﺘﻨﺪ .راﻣﺴﻔﻠﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺸﺪت راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺕﺮورﻳﺴﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺮآﺰ ﺕﺮورﻳﺴﻢ اﻳﺮان ،ﺳﻮرﻳﻪ و ﻝﻴﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ و از
ﺳﻮی اﺕﺤﺎد ﺵﻮروي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺵﻮد .او از ﺕﺮﺕﻴﺒﺎﺕﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن راﻩ
هﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺵﻮد آﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﺥﻄﻮط ﻝﻮﻝﻪ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ آﻪ
از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪر ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻪ اردن ﻣﻲ رﺳﺪ .وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻳﻦ
ﻣﺬاآﺮات را "ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ" ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪ.
ﺳﻨﺪ  - 32از ﭼﺎرﻝﺰ ﭘﺮاﻳﺲ درﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع  -ﻣﻼﻗﺎت ﺕﻚ ﻧﻔﺮﻩ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻋﺮاق ـ  21دﺳﺎﻣﺒﺮ 1983

دوﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ در ﻣﻼﻗﺎﺕﯽ  2.5ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻋﺮاق ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺴﻴﺎری دارﻧﺪ آﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﺹﻠﺢ در ﺥﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
ﺕﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن اﻳﺮان و ﺳﻮرﻳﻪ و وارد آﺮدن ﻣﺠﺪد ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ آﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ
آﻪ ﭘﺲ ازﺑﺮﻗﺮاری ﺹﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﭼﺎر اﻧﺰوا ﺵﺪﻩ اس .راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﺎ ﻣﺬاآﺮﻩ در ﻣﻮرد
ﺹﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ﺕﺴﻬﻴﻼﺕﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث ﺥﻄﻮط ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮاق اﺵﺎرﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ و ﺿﻤﻦ
ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ ﺕﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﻲ ،از ﺹﻠﺤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ
ﺁورد .راﻣﺴﻔﻠﺪ و ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ در زﻣﻴﻨﻪ "ﺟﺰﺋﻴﺎت" ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺬاآﺮﻩ ﭘﺮداﺥﺘﻦ.
راﻣﺴﻔﻠﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ دوﻝﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺥﻮاهﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺥﻮد را "در ﺕﻼش
ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪف" اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .او ﭘﺲ از اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻼح هﺎی ﺵﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ،اﺣﺘﻤﺎل
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮓ در ﺥﻠﻴﺞ)ﻓﺎرس( و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ ﺕﻤﺎﻳﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در
آﻤﻚ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﺹﺤﺒﺖ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﻮرﻳﻪ در ﻝﺒﻨﺎن ﻣﯽ آﺸﺎﻧﺪ.
ﺳﻨﺪ  33ـ از رﻳﭽﺎرد ﻣﻮرﻓﯽ از ادارﻩ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ در اﻣﻮر ﺥﺎور ﻧﺰدﻳﻚ و
ﺁﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻرﻧﺲ اﻳﮕﻠﺒﺮﮔﺮ
ﻣﻮﺿﻮع -وام ﺑﺎﻧﻚ ﺹﺎدرات و واردات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻻرﻧﺲ اﻳﮕﻠﺒﺮﮔﺮ ﺑﻪ وﻳﻠﻴﺎم
درﻳﭙﺮ ﻣﻮرخ  24دﺳﺎﻣﺒﺮ 1983
وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ در ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻝﺖ رﻳﮕﺎن در اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﺮاق از ﻻرﻧﺲ
اﻳﮕﻠﺒﺮﮔﺮ ،ﻣﻌﺎون وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺕﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺹﺎدرات و
واردات ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ را وادار آﻨﺪ ﺕﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻝﯽ در اﺥﺘﻴﺎر ﻋﺮاق ﻗﺮار دهﺪ .اﻳﮕﻠﺒﺮﮔﺮ ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺥﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺹﺎدرات و واردات اﺵﻌﺎر ﻣﯽ دارد آﻪ از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺹﺪام
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﺕﻘﺎﺿﺎهﺎی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﺮدﻩ اﺳﺖ و اﻋﻼم داﺵﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ آﻤﻜﻬﺎي ﺥﻮد را
ﺑﻪ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﺕﺮورﻳﺴﺘﯽ آﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﻊ آﺮدﻩ و اﺑﻮﻧﺰال را اﺥﺮاج
آﺮدﻩ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺕﺮورﻳﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚ ﺹﺎدرات و واردات ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﻓﺮوش ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎﺵﺪ .وام ﻣﺬﺑﻮر ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ اﻋﺘﻤﺎد ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻋﺮاق اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ ﺕﻮاﻧﺪ ﺕﻀﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ در ﻋﺮاق ﺑﺎﺵﺪ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ.
ﺳﻨﺪ  34ـ از آﻨﺖ دام از وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در اردن
ﻣﻮﺿﻮع  -ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ راﻣﺴﻔﻠﺪ :ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ در ﻝﻨﺪن
دوﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻴﺎر ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ رﻳﮕﺎن در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ در ﻝﻨﺪن راﺟﻊ ﺑﻪ
دورﻧﻤﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺕﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻋﺮاق ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻣﺬاآﺮﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
راﻣﺴﻔﻠﺪ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺎدﺵﺎﻩ اردن ﮔﺰارﺵﯽ از ﻣﺬاآﺮاﺕﺶ ﺑﺎ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ و ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ را
ﺕﺴﻠﻴﻢ وی ﻣﯽ آﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ "ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺎ ﺕﻮاﻓﻖ داﺵﺘﻨﺪ ﺕﺎ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ" وی
هﻤﭽﻨﻴﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺣﺪاث ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺬاآﺮﻩ ﻣﯽ
آﻨﺪ.
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ از اواﻳﻞ ﺕﺎ اواﺳﻂ دهﻪ هﺸﺘﺎد ﺕﻼﺵﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای اﺣﺪاث ﭼﻨﻴﻦ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ای
ﺑﺨﺮج داد .اﻳﻦ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق را از ﺵﻤﺎل اﻳﻦ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺥﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺕﺎﺙﻴﺮ
ﺕﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق را آﻪ ﻧﺎﺵﯽ از ﺣﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺕﺎﺳﻴﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺖ در ﺥﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺕﻮﺳﻂ ﺳﻮرﻳﻪ آﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق را ﺑﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺣﺪاث ﭼﻨﻴﻦ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ای ﻧﺎﺵﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺵﺪﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﻣﻮرد ﺕﻬﺪﻳﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺎري اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻮد.
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎری از ﺵﺮآﺘﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ را در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮوس
راﭘﺎﭘﻮرت ،ﻳﻚ وام دهﻨﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﻲ و وﻳﻠﻴﺎم آﻴﺴﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎ ،ﺵﺨﺼﻴﺖ ﻣﺤﻮری اﻳﻦ ﻗﺮارداد
ﺑﻮدﻧﺪ.

)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ دادﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮرد "اﺳﻠﺤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوﮔﺎن هﺎ"ي اﻳﺮان ـ آﻨﺘﺮا
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ آﻪ ﺑﺎﻧﻚ راﭘﺎﭘﻮرت در ژﻧﻮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺮﻣﻮزی ﻣﺒﻠﻎ دﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر از ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﺮوﻧﺌﻲ ﺑﺮای ﺕﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻝﯽ آﻨﺘﺮاهﺎي ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ درﻳﺎﻓﺖ آﺮد آﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﺵﺪ .راﭘﺎﭘﻮرت ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺵﯽ را اﻧﻜﺎر آﺮد؛ اﻣﺎ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ
ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .از وي دﻋﻮت ﺵﺪ ﺕﺎ در ﺳﺎل  1999در آﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺵﻬﺎدت دهﺪ .اﻳﻦ دﻋﻮت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺵﯽ ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺣﺎآﯽ از ﻓﺴﺎد در
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻝﻲ ﻳﻚ آﻤﭙﺎﻧﯽ روﺳﯽ ﺑﻮد .راﭘﺎﭘﻮرت در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺵﺮآﺖ ﻧﻜﺮد( ﭘﺮوژﻩ ﺕﺎﺳﻴﺲ ﺥﻂ
ﻝﻮﻝﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺬآﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻻزم داﺵﺖ ،ﭼﺮا آﻪ اﻳﻦ ﺥﻂ
ﻝﻮﻝﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ هﺪف ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ هﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ از ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺥﻮاﺳﺖ ﺕﺎ
ﺕﻀﻤﻴﻦ آﻨﺪ آﻪ ﺕﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وارد ﻧﻴﺎورد.
ﺕﻤﺎم ﮐﺸﻮرهﺎی درﮔﻴﺮ در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺥﺎص ﺥﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻋﺮاق اﻳﻦ
ﭘﺮوژﻩ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺑﻬﺒﻮد در رواﺑﻂ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ وﻋﺮاق ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺥﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ هﺎي ﻣﺎﻝﯽ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻝﯽ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻳﮏ ﺥﺮوﺟﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻋﺮاق را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اردن و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺪ وهﻤﺂهﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺮح هﺎي اﻣﺮﻳﮑﺎ درزﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎ هﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ روش اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ از ﺕﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻔﺘﯽ
درهﻤﺴﺎﻳﮕﯽ اش ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮد و از ﺳﻮی دوﻝﺖ رﻳﮕﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ادارﻩ "ادﻣﻮﻧﺪ ﻣﻴﺲ" از دوﺳﺘﺎن دوﻝﺖ رﻳﮕﺎن و دادﺳﺘﺎن ﻋﺎﻝﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ،
وي ﺑﺨﺎﻃﺮ رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺕﻀﻤﻴﻦ هﺎﺋﻲ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺥﺖ وام هﺎی
دوﻝﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺁن ﻣﻘﺮر دارد.
ﺕﻼش هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺕﻮاﻓﻖ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﻮرد اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ای ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻋﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﺕﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺵﺮﮐﺖ ﺥﺼﻮﺹﯽ ﮐﻪ از اﺣﺪاث ﺥﻄﻮط ﻝﻮﻝﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
در ﻣﻮرد اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎی ﻃﺮف درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺌﻮاﻻﺕﯽ روﺑﺮو ﺵﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل در ﺳﺎل 2000ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﺥﺎﻃﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺕﮋﻳﮏ ﻧﺎم داﺵﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
)از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﺋﻞ ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺕﺎﺳﻴﺲ هﻤﻴﻦ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ اﺳﺖ -ﻣﺘﺮﺟﻢ(
ﺳﻨﺪ  -35از وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن از ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﮑﺎ درﻋﺮاق ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻼﻗﺎت راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﻲ 26 -دﺳﺎﻣﺒﺮ 1983
ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺬاﮐﺮات راﻣﺴﻔﻠﺪ در ﺑﻐﺪاد ،وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻝﺼﺤﺎف ﻣﻌﺎون وزارت
اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﻋﺮاق ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .اﻳﮕﻠﺘﻮن در اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺕﻼش هﺎی
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اش در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﮓ اﻳﺮان وﻋﺮاق ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎي ﺣﻮزﻩ ﺥﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ،از ﻣﺒﺎرزات اﻳﻦ ﮐﺸﻮر درﺕﻮﻗﻒ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺹﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ و اﻇﻬﺎر
اﻣﻴﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺹﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .او از ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺮاق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ ﺹﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺕﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ رﺳﻤﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ رﺳﻴﺪ را
ﻣﺠﺪدا ﺕﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
اﻳﮕﻠﺘﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ":ﺳﻔﺮ راﻣﺴﻔﻠﺪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺕﺎزﻩ
اي ارﺕﻘﺎء دادﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺕﻐﻴﻴﺮ از ﻝﺤﺎظ ﺳﻤﺒﻮﻝﻴﮏ ﻣﻬﻢ و از ﻝﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ".

