ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺎن ،آﺸﻮر را ﺗﺎ آﺪام ورﻃﻪ رهﺒﺮی ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد؟

ﻣﺜﻠﺚ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن
اﻳﺮان -ﻋﺮاق -اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺏﺎﻳﺮام ﻣﻨﺼﻮری
ﺳﻘﻮط ﺑﺮق ﺁﺳﺎی رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺮت ﺁﻣﻮز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺁن ﺷﺮط آﻪ آﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺋﯽ از ﻋﺮق ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ اهﻞ ﻋﺒﺮت ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺣﺴﺎب ﺁن هﺎ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺋﯽ
ﺑﺮﺗﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺖ!
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮔﺰارش "اﺳﻨﺎد دو دهﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﻨﻬﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﻳﺮان" -آﻪ ﺗﻤﺮآﺰ اﺻﻠﯽ روی
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁن در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ
اﺳﺖ -ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ آﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺁﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﻪ ﺑﻨﺪرت آﺴﯽ در ﻋﺮاق از ﺁن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن آﻪ
ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﺮوش ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺳﻼح هﺎ و ﻣﻮاد اوﻝﻴﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﻼح هﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
هﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮای اﻣﺮﻳﻜﺎ) ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ دوﻝﺘﯽ ،از ﭼﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آﺎر
اﺳﺖ( ﺗﺎ ﺁن ﻝﺤﻈﻪ اﻳﺴﺖ آﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺮآﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ.
دﻳﺪﻳﻢ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ـ ﭼﻪ در ﺟﻨﮓ  1991و ﭼﻪ در ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺥﻴﺮ -ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد .دوﺳﺘﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﯽ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ آﻪ از دﻳﺪار و ﻣﺬاآﺮﻩ ﺑﺎ وی ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ ﻳﺎد ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺁﺷﻜﺎر وی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ آﻪ
ﻋﻜﺲ هﺎی او را در آﺎخ هﺎﻳﺶ در ﺑﻐﺪاد ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﯽ آﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻼ آﺎري هﺎی اﻃﺮاف ﺁن
ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺁﻳﻪ هﺎی ﻗﺮﺁﻧﯽ اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻗﺎب هﺎ را آﻪ ﺑﺎ ﻃﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺥﻮد ﺑﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺁب آﻨﻨﺪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﻣﻠﯽ ﺷﺎن!
ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻘﻮط آﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺁن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﺪا از ﻣﺮدم و ﻃﺮﻓﺪار زدوﺑﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت هﻤﭽﻨﺎن در آﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺥﻄﺮ ﺑﺮای ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ از هﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺥﻴﺰد .از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮح هﺎی
ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ در آﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﺮان را ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﺎم ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮ از ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎﻝﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮاق ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺟﻨﮕﯽ آﻪ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و رهﺒﺮ آﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن اﺗﺎق
ﺟﻨﮕﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺜﺎل ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁن و اآﻨﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ هﻤﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اداﻣﻪ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺘﺎدهﺎی ﺟﻨﮕﯽ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ و اﻧﻘﻼب  57و ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﻋﻮاﻗﺐ ﺁن درﮔﻴﺮ
آﺮدﻧﺪ .هﻤﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ آﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺻﺎدر آﻨﺪ و آﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﻪ و
ﭼﻔﻴﻪ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ آﺮﺑﻼ را ﻓﺘﺢ آﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ در ﻗﺎﻝﺐ ﻣﻌﺎودان
ﻋﺮاﻗﯽ و اﻣﺜﺎل ﺁﻳﺖ اﷲ ﺷﺎهﺮودی ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮاق
ﺑﻌﺪ از ﺻﺪام آﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ آﻪ ﺥﻮاب ﺟﻨﮓ ﻣﺬهﺒﻲ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و "ﻋﺮب -ﻋﺠﻢ" و آﺸﺎﻧﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ
اﻳﻦ ورﻃﻪ را در ﺳﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻮب
ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ و راﻩ هﺎی آﺸﺎﻧﺪن رهﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ورﻃﻪ ای آﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺁن ﺑﻮد ﺑﻠﺪﻧﺪ.
رهﺒﺮان ﺟﻨﮕﯽ اﻣﺮوز اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در ﺁن ﺳﺎل هﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی وﻳﮋﻩ ﺑﺮای ﺳﻔﺮهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ در اﺥﺘﻴﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺮاق را ﺗﺎ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ و ﺥﻮﺷﻪ ای ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎ آﺎخ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار آﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ داﻣﻦ
زدﻧﺪ.

در اﻳﺮان ،هﺮآﺲ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ هﺸﺪار داد ،اﺑﺘﺪا در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ هﺎی ﺗﻬﺮان ﺁﻣﺎج ﺣﻤﻼت
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ از زﻧﺪان در ﺁورد و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ هﻨﻮز رهﺒﺮان ﻧﻬﻀﺖ
ﺁزادی اﻳﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﺮم در ﺗﻴﺮرس اﻧﻮاع اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ اﻧﺪ .ﺁن هﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻣﺘﻬﻢ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ آﺮدﻩ و ﺁن را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
آﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .دوﻣﯽ هﺎ را در ﺳﺎل  67ﻗﺘﻞ ﻋﺎم آﺮدﻧﺪ و اوﻝﯽ هﺎ ،آﻪ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬهﺒﯽ هﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻌﻼ ﺑﻴﺶ از زﻧﺪان و ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝﺸﺎن ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺏﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻥﯽ ﮔﺰارش دو دهﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﻴﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ -ﻋﺮاق و اﻳﺮان
ﺏﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
ﺳﻨﺪ36
از ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮاق -از وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع" :ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ" :ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق"
ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺮ ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﻳﺶ ﺑﺎ داﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ
از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ راﻣﺴﻔﻠﺪ و ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ آﻪ اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد ﺥﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ37
از ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ درﻋﺮاق -از وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ اردن 10 -ژاﻧﻮﻳﻪ 1984
وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ":رهﺒﺮی ﻋﺮاق از ﺳﻔﺮ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ آﺸﻮر ﺑﺸﺪت ﺥﺸﻨﻮد اﺳﺖ .ﻃﺎرﻳﻖ ﻋﺰﻳﺰ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ آﻪ راﻣﺴﻔﻠﺪ را ﻓﺮدی ...ﻧﺎﻣﻴﺪ".
ﺳﻨﺪ 38
از ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ آﻨﺴﻮﻝﮕﺮی اﻣﺮﻳﻜﺎ در اورﺷﻠﻴﻢ
ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﺮان و ﻋﺮاق 14 -ژاﻧﻮﻳﻪ 1984
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻼش هﺎی دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان،
آﻨﺘﺮل هﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻳﻦ آﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁورد .دراﻳﻨﻤﻮرد
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺥﺮﻳﺪ ﻧﻔﺘﯽ از اﻳﺮان را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎﺗﺮﺳﻴﻢ ﻃﺮح هﺎﻳﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ آﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﺮاق را ﮔﺴﺘﺮش داد .اﻳﻦ آﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻳﻚ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺎزﻩ داد ﺗﺎ ﻝﻮازم اﻝﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ ﺑﺮای ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ و
ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻝﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮای هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﺷﻮد.
دوﻝﺖ رﻳﮕﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻼش هﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات و واردات اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺥﺘﺼﺎص وام ﺑﻪ ﻋﺮاق اداﻣﻪ داد .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ دوﻝﺖ رﻳﮕﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺬآﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺎﻝﯽ ﻋﺮاق را اﻓﺰاﻳﺶ دادﻩ و ﺑﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر اﺟﺎزﻩ دهﺪ ﺗﺎ از ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺎﻝﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ وام هﺎﺋﯽ
درﻳﺎﻓﺖ آﻨﺪ.
ﺳﻨﺪ 39
از دﻳﻮﻳﺪ اﺷﻨﺎﻳﺪر ،ادارﻩ دﺳﺘﻴﺎر وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺥﺎور ﻧﺰدﻳﻚ و ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻪ
ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ.
ﻣﻮﺿﻮع" :اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق" 30 -ژاﻧﻮﻳﻪ 1984
وزرات ﺥﺎرﺟﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎدرات اﺑﺰار ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎدرات آﺎﻣﻴﻮن هﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ دوﮔﺎﻧﻪ از ﺥﻮد
ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺨﺮج ﻣﯽ دهﺪ .ﻓﺮوش ﭼﻨﻴﻦ آﺎﻣﻴﻮن هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق واﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ ﻓﺮوش ﻣﺠﺪد ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﯽ آﻨﺪ.

ﺳﻨﺪ 40
ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات و واردات اﻣﺮﻳﻜﺎ .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات و واردات
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺥﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و هﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺑﺎﻧﻚ
 21ﻓﻮرﻳﻪ 1984
ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات و واردات اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﺮاق را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪهﯽ هﺎی آﻼن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺙﺒﺎت اﻳﻦ
آﺸﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ،آﺸﻮری ﻣﯽ داﻧﺪ آﻪ وام دادن ﺑﻪ ﺁن ﺗﻮام ﺑﺎﺥﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻴﻤﻪ ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﺎم ﺷﺮآﺖ هﺎﻳﯽ را ذآﺮ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻋﺮاق
از ﻝﺤﺎظ ﻣﺎﻝﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮآﺖ هﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ
وﺳﺘﻴﻨﮕﻬﺎوس ،ﺟﻨﺮال اﻝﻜﺘﺮﻳﻚ ،ﺑﻜﺘﻞ و هﺎﻝﯽ ﺑﺮﺗﻮن.
ﺳﻨﺪ 41
ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ درﻋﺮاق .از وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع" :اﺥﻄﺎر ﻋﺮاق در ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺠﺪد اﻳﺮان"
 22ﻓﻮرﻳﻪ 1984
در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳﻔﺮ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ راهﻬﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ
و ﻋﺮاق و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﻴﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺮای هﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺗﻼش هﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻋﺮاق ،ارﺗﺶ
ﻋﺮاق ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ای ﺻﺎدر ﻣﯽ آﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن آﻪ "ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﺑﺮای هﺮ ﺣﺸﺮﻩ
ﺥﻄﺮﻧﺎآﯽ ﺳﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد آﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﺁن از ﻣﻴﺎن ﺥﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺣﺸﺮات اهﻤﻴﺘﯽ
ﻧﺪارد ﭼﺮا آﻪ ﻋﺮاق دارای ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺸﺮﻩ آﺶ هﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ".
ﺳﻨﺪ 42
از ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺮ در وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ درﻋﺮاق
ﻣﻮﺿﻮع" :ارﺳﺎل ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق"
 4ﻣﺎرچ 1984
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽ دهﺪ آﻪ ﻣﺤﻤﻮﻝﻪ ای ﺑﻪ وزن  22هﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺣﺎوی ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻋﺮاق در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺟﺎن آﻨﺪی ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ" اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق
از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺳﺎﺥﺘﻦ ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ” ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺥﻮد در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر
ﻳﺎدﺁور ﺷﻮﻧﺪ آﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺷﺪﻳﺪا در ﻣﻮرد ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارد و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر ﻋﻠﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁﻧﻬﺎ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﻚ را ﻣﺤﻜﻮم ﺥﻮاهﺪ آﺮد .ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻨﺪ آﻪ ﻋﺮاق ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ و اﻳﻨﻚ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺗﻼش هﺎی ﻋﺮاق در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻮاد ﺁن از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺥﺮﻳﺪاری ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ".هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻣﺎ از ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻼش هﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺥﺒﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاد
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺥﻮاهﻴﻢ آﺮد".
ﺳﻨﺪ 43
ادارﻩ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺥﺎورﻧﺰدﻳﻚ و ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ .از ﺟﻴﻤﺰ ﭘﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﻴﻤﺰ اﻳﻼم
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ 14 -ﻣﺎرج 1984
وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﻣﺘﻦ ﻳﺎدداﺷﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﺮاق در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ را در اﺥﺘﻴﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ":اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺿﻤﻦ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﺮاق در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ  ...ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮدود
ﺷﻤﺮدن ﺗﻼش هﺎﻳﺶ در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻝﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﺸﻮر هﻤﺴﺎﻳﻪ اش ﻋﺮاق ،هﻨﺠﺎرهﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﻣﻴﺎن آﺸﻮرهﺎ و اﺻﻮل اﺥﻼﻗﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ آﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد
را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد".

ﺳﻨﺪ 44
ﻧﺎﻣﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ آﻨﮕﺮﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻮﺿﻮع" :ﺁﮔﺎﻩ آﺮدن آﻨﮕﺮﻩ از ﻓﺮوش آﺎﻣﻴﻮن" 5 -ﻣﺎرچ 1984
وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع آﻤﻴﺘﻪ ﺥﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮوش دو هﺰار آﺎﻣﻴﻮن ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺁن در اﻳﺎﻝﺖ هﺎی اﻳﻠﻴﻨﻮی ،اﻳﻨﺪﻳﺎﻧﺎ،
اوهﺎﻳﻮ ،ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك و ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن ﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺂوردﻩ اﺳﺖ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪم ﻓﺮوش وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان وﻋﺮاق ﻗﺮار دارد.
وﻗﺘﯽ آﻪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺳﺌﻮال ﺷﺪ آﻪ آﺎﻣﻴﻮن هﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،وی ﭘﺎﺳﺦ داد ":ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ آﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺮاق ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ
اﺟﺎزﻩ ای ﺑﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر ﻧﺪادﻳﻢ".
ﺳﻨﺪ 45
ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮاق .از وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻋﻜﺲ اﻝﻌﻤﻞ ﺥﺸﻤﮕﻴﻨﺎﻧﻪ ﻋﺮاق در ﻣﻮرد ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ آﻪ وزارت دﻓﺎع ﻋﺮاق ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺮاق از ﺳﻮی اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﺸﺪت رد ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ" :ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ ﻇﺎهﺮا از ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻬﺖ زدﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ".
ﺳﻨﺪ 46
ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻃﺮﻳﺶ .از هﻠﻦ دام ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻳﻚ زﺥﻤﯽ اﻳﺮان در اﻃﺮﻳﺶ 13 -ﻣﺎرچ 1984
ﺳﻔﻴﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻃﺮﻳﺶ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻃﻼع دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻳﻚ ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﺑﻠﮋﻳﻜﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﻮاد ﮔﺎزهﺎی ﺳﻤﯽ و ﻣﻴﻜﻮﺗﻮآﺴﻴﻦ در ﺥﻮن ﻳﻚ ﻣﺠﺮوح ﺟﻨﮕﯽ اﻳﺮاﻧﯽ آﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺑﻪ وﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ 47
وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ .از ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺥﻮد در آﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﻲ
ﻣﻮﺿﻮع :آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ :ﺑﻨﺪ  :12ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﻳﺮان در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق
از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 14 -ﻣﺎرج 1984
وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺥﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ
آﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ در راﺳﺘﺎی "ﻋﺪم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی” در ﻗﺒﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﻳﺮان ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﺮاق ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﻋﻤﻞ آﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در رای ﮔﻴﺮی ﺷﺮآﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد.
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮ ﻧﻜﺎﺗﯽ ﺗﺎآﻴﺪ ﺥﻮاهﺪ آﺮد آﻪ اﺥﻴﺮا در آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ
ﺑﻮد .اﻳﻦ آﻪ "دوﻝﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ را هﺮ ﺟﺎ
آﻪ رخ دهﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﻣﯽ آﻨﺪ".
ﺳﻨﺪ 48
از ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﻮدان
ﻣﻮﺿﻮع :ﻳﺎدداﺷﺖ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد 24 -ﻣﺎرچ 1984
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ از ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻳﻦ آﺸﻮر در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ .دوﻝﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ "ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺥﻄﺎرهﺎی ﻣﻜﺮر آﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﺮ ﻳﺎ زود
ﻣﻄﺮح ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﻋﺮاق هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺳﻼح هﺎ اداﻣﻪ ﺥﻮاهﺪ داد ".ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ
ﻳﺎدداﺷﺖ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻋﻼﻗﻪ دوﻝﺖ رﻳﮕﺎن در اﻃﻤﻴﻨﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد

اﺳﺖ آﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ وام از ﺳﻮی اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺥﻂ ﻝﻮﻝﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﻘﺒﻪ در
اردن و ﻧﻴﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ
ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ " از اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ از هﺮ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاف
ﺥﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ" دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
ﺳﻨﺪ 49
از دوﻧﺎﻝﺪ ﭼﺎرﻝﺰﺳﻴﺪل ،ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺥﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ -ﺗﻼش هﺎی اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ آﺮدن ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان-
 24ﻣﺎرچ 1984
داﻧﺎﻝﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ دوم ﺥﻮد ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻝﻴﺴﺘﯽ از آﺸﻮرهﺎ ﺗﻬﻴﻪ آﺮدﻩ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﻨﺪ 50
از ﺟﻴﻦ آﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع :ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ در ﺟﻨﮓ اﻳﺮان
وﻋﺮاق :ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 28 -ﻣﺎرس 1984
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻼش هﺎی ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و هﻠﻨﺪ در اراﺋﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ در ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﺪارآﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن " اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮاق را ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻜﻨﻨﺪ ،اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﺰﻧﺪ".
ﺳﻨﺪ 51
از اﻝﻦ اورﻣﺎﻳﺮ درادارﻩ اﻣﻮر ﺥﺎور ﻧﺰدﻳﻚ و ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﻤﺰﭘﻠﻴﻚ
ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ-
 30ﻣﺎرچ 1984
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی هﻠﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ".اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻳﺴﺖ آﻪ ﺣﻤﺪون ﺥﻮاﺳﺘﺎر ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ".
ﺳﻨﺪ 52
از ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻳﻦ آﺸﻮر در ﻝﺒﻨﺎن
ﻣﻮﺿﻮع :ﮔﺰارش وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ 31 -ﻣﺎرچ 1984
وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ آﻨﺘﺮل هﺎﺋﯽ را ﺑﺮ روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻳﺮان
و ﻋﺮاق در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اﻋﻤﺎل آﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺰارش ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال
هﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﮓ اﻳﺮان وﻋﺮاق .ﻳﻜﯽ از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ
ﺗﺎﺙﻴﺮی در ﺗﻼش هﺎی اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺳﻨﺪ 53
از روﻧﺎﻝﺪ رﻳﮕﺎن
ﻣﻮﺿﻮع :اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺁﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺮﻳﻜﺎ در واآﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻳﻨﺪﻩ در ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق 5 -اﭘﺮﻳﻞ 1984
روﻧﺎﻝﺪ رﻳﮕﺎن در اﻳﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و "آﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم" در ﺥﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ از ﺟﻮرج
ﺷﻮﻝﺘﺰ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ،واﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮ وزﻳﺮ دﻓﺎع و وﻳﻠﻴﺎم آﻴﺴﯽ رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎ ﺥﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .رﻳﮕﺎن از
ﺷﻮﻝﺘﺰ ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺗﺎ ﻋﺮاق را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزد آﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ از

ﺳﻮی اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و اﻳﻦ درﺣﺎﻝﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ وی ﺑﺎﻳﺪ "در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻮری در
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ اﻳﺮان از اداﻣﻪ ﺗﺎآﺘﻴﻚ هﺎی ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ای آﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر در ﺣﻤﻼت
اﺥﻴﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎآﻴﺪی ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ".
ﺳﻨﺪ 54
از ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در اردن
ﻣﻮﺿﻮع :ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ :ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺮاﻗﻲ 6 -اﭘﺮﻳﻞ 1984
دراﻳﻦ ﮔﺰارش ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺟﻴﻤﺰﭘﻠﻴﻚ ﻣﻌﺎون دﺳﺘﻴﺎر وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 29
ﻣﺎرچ ﺑﺎ ﻧﺰارﺣﻤﺪون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺮاق در اﻣﺮﻳﻜﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ در ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺬاآﺮﻩ آﺮدﻩ
اﺳﺖ .ﺣﻤﺪون ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺮاق ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﯽ دهﺪ .ﭘﻠﻴﻚ ﺗﺎآﻴﺪ آﺮدﻩ آﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻋﺮاق را در ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ ﺁن ﺷﺮط آﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺁﻧﺮا ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ از
هﻤﻜﺎری دوﻝﺖ ﻋﺮاق" درﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن وﺿﻌﻴﺘﯽ آﻪ اوﺿﺎع را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ آﻨﺪ ﺥﻮﺷﺤﺎل ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ" اﻣﺎ وی ﺗﺎآﻴﺪ آﺮد آﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ "ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو آﺸﻮر ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﯽ ﺥﻮاهﺪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊ دو آﺸﻮر را در ﭘﺎﻳﺎن زود هﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﺪارد".
ﺳﻨﺪ 55
از وﻳﻠﻴﺎم اﻳﮕﻠﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮاق ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﺬآﺮﻩ ﺑﺎ آﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻞ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش اﺣﺘﻤﺎﻝﯽ هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق 12 -اﭘﺮﻳﻞ 1984
ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﻋﺮاق از وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺥﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬاآﺮات
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻋﺮاق و آﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻞ هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﺗﻜﺴﺘﺮون در ﻣﻮرد ﻓﺮوش هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع
ﻋﺮاق را آﻪ "ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد" ارزﻳﺎﺑﯽ هﺎی ﻻزم را ﺻﻮرت
دهﺪ.
ﺳﻨﺪ 56
ﻧﺎﻣﻪ رﻳﭽﺎرد ﻧﻴﻜﺴﻮن ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻼی ﭼﺎﺋﻮﺷﺴﻜﻮ ) در ﻣﻮرد هﻤﻜﺎری ﻣﺸﺘﺮك اﻣﺮﻳﻜﺎ و روﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ﺑﻪ ﻋﺮاق( 3 -ﻣﯽ 1984
رﻳﭽﺎرد ﻧﻴﻜﺴﻮن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻼی ﭼﺎﺋﻮﺷﺴﻜﻮ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر روﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺮاردادی آﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر ﺑﺎ آﻠﻨﻞ ﺟﺎن ﺑﺮﻧﺎن دﺳﺘﻴﺎر و رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ آﺎرآﻨﺎن
آﺎخ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺰ دادﺳﺘﺎن ﻋﺎﻝﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن ﻣﻴﭽﻞ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﺎﺥﺖ روﻣﺎﻧﯽ و ﺻﺪور ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد.
ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ آﻮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮآﺖ هﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﻓﺮوﺥﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﺷﺮآﺖ هﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دوﻝﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ
اﻣﺮﻳﻜﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺪ 57
از دﻳﻚ ﮔﺮوﻧﺖ ﻣﺸﺎور ﻣﺨﺼﻮص وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻋﺪم
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح هﺎی هﺴﺘﻪ ای و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﻳﭽﺎرد آﻨﺪی.
ﻣﻮﺿﻮع" :ﺻﺎدرات وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﺳﻮی اﻣﺮﻳﻜﺎ :اﻗﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺨﺺ") ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات وﺳﺎﻳﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ  27اﭘﺮﻳﻞ( 9 -ﻣﯽ 1984
ﻧﺎﻣﻪ ای آﻪ در داﺥﻞ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ آﻪ دوﻝﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ"ﻓﺮوش ﻣﺤﻤﻮﻝﻪ ای ﺥﺎص از وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
"آﺎرﺥﺎﻧﻪ هﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ آﻪ "ﺷﺎﻣﻞ
آﺎرﺥﺎﻧﻪ هﺎی اﺗﻤﯽ اﻳﻦ آﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد".

ﺳﻨﺪ 58
ﮔﺰارش ﺁزاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وزارت دﻓﺎع
ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ هﺎﻳﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺮاق
ﺁژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وزارت دﻓﺎع ﺿﻤﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ آﺸﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺳﻼح هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ اداﻣﻪ دهﺪ و
"اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻼح هﺴﺘﻪ ای ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻝﻴﺪ آﻨﺪ ".اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺷﻌﺎر ﻣﯽ دارد آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺮاق از
ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺁن ﭘﺎﺳﺦ ﺥﻮاهﺪ داد و هﻤﭽﻨﻴﻦ رواﺑﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻋﺮاق در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﺥﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻤﻚ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺥﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺳﻨﺪ 59
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ادارﻩ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ -ﻧﻈﺎﻣﯽ وزارت اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع :اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮاق 16 -ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1984
در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﺪت هﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﻋﺮاق
"از ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺪﻩ درداﺥﻞ" در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﻦ " اﻳﻦ ﺳﻼح هﺎ ﺑﺪون آﻤﻚ آﺸﻮرهﺎی ﺥﺎرﺟﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ آﻤﻚ
ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮآﺖ هﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ".ادارﻩ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ -ﻧﻈﺎﻣﯽ وزارت اﻣﻮر
ﺥﺎرﺟﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﻋﺮاق در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1983اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻓﻮرﻳﻪ  1984ﺑﻜﺎر ﺑﺮد.
ﺳﻨﺪ 60
از ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ درﻋﺮاق
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻼﻗﺎت وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺥﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺮ در  26ﻧﻮاﻣﺒﺮ  -1984ﺳﺎﻋﺖ دﻩ
ﺻﺒﺢ  29ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1984
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻋﺮاق ،ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ در ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺮ ﺗﺎآﻴﺪ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ "اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل
ﺑﺮاﺑﺮی و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ".ﭘﺲ از ﺁﻧﻜﻪ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ
آﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻋﺮاق در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت اﻳﻦ آﺸﻮر را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺥﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺮان
دﻓﺎع آﻨﺪ ،ﺷﻮﻝﺘﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ" ﺑﺮﺗﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﻬﻤﯽ در دﻓﺎع ﻋﺮاق از ﺥﻮد
ﺑﺸﻤﺎر ﺁﻳﺪ ،ﻋﺰﻳﺰ در ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ) ".اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺳﺎﻝﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای را دراﺥﺘﻴﺎر ﻋﺮاق ﻗﺮار ﻣﯽ داد(.
ﺟﻮرج ﺷﻮﻝﺘﺰ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺷﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺬاآﺮات اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻋﺮاق ﺗﺎآﻴﺪ ﻣﯽ آﻨﺪ"
ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺪاوم ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ هﺎی اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺳﻼح هﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﻋﺮاق ﻧﻴﺴﺖ"...
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻳﻚ دادﮔﺎﻩ ﻣﺤﻠﯽ در ﻓﻠﻮرﻳﺪا
ﺷﺎآﯽ :اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻣﺘﻬﻢ :آﺎرﻝﻮس آﺎردوﺋﻦ
اﺗﻬﺎم :آﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻠﻪ راﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎدﻩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺑﻨﺎم زﻳﺮآﻮﻧﻴﻮم را دراﺥﺘﻴﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ
آﺎردﺋﻮن و آﺸﻮر ﻋﺮاق ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ 31 -ژاﻧﻮﻳﻪ 1985
هﺎوارد ﻣﻴﺘﭽﺮ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ دوﻝﺖ ﺳﺎﺑﻖ رﻳﮕﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﺁﻧﻜﻪ روﻧﺎﻝﺪ
رﻳﮕﺎن ﺳﻨﺪی را ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﻜﺴﺖ
ﻋﺮاق درﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ آﺎری ﺑﺰﻧﺪ .وﻳﻠﻴﺎم آﻴﺴﯽ رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻼش هﺎﺋﯽ را
ﺁﻏﺎز آﺮد ﺗﺎ ﻋﺮاق را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح هﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻤﺐ هﺎی ﺥﻮﺷﻪ ای ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮاﻳﻦ
وی ﺑﺎ دراﺥﺘﻴﺎر ﮔﺬاردن اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻝﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ واﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﻈﺎﻣﯽ

دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺪم هﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺳﻴﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﺼﺮ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﺥﺘﻴﺎر ﻋﺮاق ﻗﺮار داد آﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻼح هﺎی روﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ آﻮﻳﺖ دراﺥﺘﻴﺎر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آﻪ
در ﺁن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ و وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ دوﮔﺎﻧﻪ وﻧﻴﺰ
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼح هﺎی هﺴﺘﻪ ای را ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺮاق دادﻩ
اﺳﺖ ).در ﺥﺼﻮص اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻓﻮق ،ﺗﻠﻪ راﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﻣﺎدﻩ ای ﺑﻨﺎم زﻳﺮآﻮﻧﻴﻮم را آﻪ
در آﺎرﺥﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺑﻜﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ ﺷﻴﻠﻴﺎﺋﯽ آﺎرﻝﻮس ﻓﺮوﺥﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﺎدﻩ آﻪ در ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﻤﺐ هﺎی ﺥﺪﺷﻪ ای ﺑﻪ آﺎر ﻣﯽ رود دراﺥﺘﻴﺎر ﻋﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد(
ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮآﺖ هﺎی درﮔﻴﺮ ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻝﻪ از ﺥﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ
آﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺮاق ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ
دوﻝﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺮح آﺮدن اﻳﻦ دﻋﻮی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد ،ﭼﺮا آﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ آﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

