
 

  ندي گویاسناد سخن م
   دو طرفهیباز

  کا و رهبران و سردارانيان امريم
   ساله با عراق٨جنگ 

  یرام منصوريترجمه با 
   

 آه در آن كا و عراق منتشر شدیوابط آمر تحت عنوان اسناد ریگزارش مشروحش يمدت ها پ
الد  رونیاست جمهوری در طول دوران ری اسالمیز به روابط مشابه با جمهوري نیاشارات

ت يد آه چگونه حاآماگزارش نشان دآن . بودو بوش شده يجورج دبل شگان و پدریر
ك ی  آه با شرآت دریرانیون ها ايلي مردم و محروم آردن می، بدون آگاهی اسالمیجمهور

 یرامون معامالت و زدوبندهاي از اطالع پ، را سرنگون آردی نظام شاهنشاه،ميانقالب عظ
با ز ي آه در حال حاضر نیامر.  آشاندیرا به ورطه نابودانقالب پشت پرده، آشور و 

، مردم یت جنگيبه بهانه موقعاز هم اکنون  آوشند تكرار آنند و یم ی و جنگیاست اتميس
ها رقم بزند   آنی خواهد برایكا می آه امریران را از اخبار مهم مربوط به سرنوشت شومیا

ادامه جنگ با عراق با . دهند یما به مردم ن آن ری سازیمحروم ساخته و اجازه مقابله و خنث
 كا ممكن شد ویل و امري و سقوط در دام اسرائیكائین مناسبات امريشعار فتح آربال از دل هم

 یاست و مشين ساهمادامه  تواند از دل یز مي نکشور در ی جنگ داخلران وی به ایحمله اتم
 ضد ینست که در پس شعارهای و مور بحث ما ایقت آن نکته محوريدر حق. دیايرون بيب

ن دو کشور و ی شود چقدر در خدمت ای که اجرا میاستيد سید دی، بایلي و ضد اسرائیکائیامر
 ی خود به منافع ملیاست اتميت با سي است؟ حاکمی جهانیتا چه اندازه در برابر قدرت ها

ن یبا اا برعکس، یکپارچه و قدرتمند کردن آنست و یران ی حفظ ای کند و در پیکمک م
   دهد؟ی سوق میران را به کام نابودیاست به ظاهر مستقل و قدرتمند، ايس

رد، آنوقت از دل آن، شناخت از يران قرار گیل امروز اياسناد گذشته، اگر در خدمت تحل
 یه هاید پای تواند و باین شناخت است که مید، و ای آیحوادث امروز و سرانجام آن بدست م

.  را شکل ببخشدیت کنونياست حاکم و در برابر حاکميمقابله با سروش، شعار، جبهه و نوع 
  :ت داردير اهمی اسناد زیل بازخوانين دليبه هم

    
ارسال محموله . چارد بوم به وزارت امور خارجهیه ـ از ريكا در ترآیسفارت آمر : ١سند «

   ١٩٨٠ نوامبر ٢١به عراق ـ 
ده در آنكارا گزارش داد آه بنادر االت متحیران و عراق سفارت ای پس از جنگ ایآم

 یلي اسرائیز آاالهاي شده است آه قرار است به عراق حمل شود و نییه مملو از آاالهايترآ
 یان آاالهايدر م. ر گرددی سراز ”یان اسالمیجنگجو "یه قرار است به سويق ترآیآه از طر
 فوق یفروش سالح ها. دران اشاره شوی ارسال به ایبرا ییايمي شیسالح هاد به ینامبرده با

   ». باشدی م "یلي اسرائیز هوشي ت" از یران و عراق ناشیبه هر دو طرف ا
  : حيتوض

جه آن آشته شدن صدها هزار ي بود، آه نتیك تراژدی هر دو آشور یران و عراق برایجنگ ا
د و يشتر به درازا آشين جنگ توسط بازار اسلحه هر چه بیا. شمار بودينفر و خسارات ب

، یلين، شيل، آرژانتیا، فرانسه، آلمان، برزيتالیا، ايا، اسپانيتانی بریحه فروشان آشورهااسل
اق دو يره آه اشتيكا و غیل، آمري، اسرائی شرقی، اروپای جنوبیقاین، آفري، چیآره شمال

غ ی را مشاهده آردند، از فروش آن ها دری نظامید اسلحه و مهمات و تكنولوژیطرف در خر
ر ساخت ارتش یز زي خود و نییكای آمری سالح هایدآیل یان آه محتاج وساریا. دندینورز



 

كا یما سالح خود را از آمري توانست مستقیكا بنا نهاده شده بود، نمیخود بود آه توسط آمر
  .  آوردیل روي مثل اسرائی به آشور ثالثیحتاج نظامین ماي تامینرو برایوارد آند، از ا

  :س به وزارت امور خارجهياز ساموئل لوئ. ليرائكا در اسیسفارت آمر:  ٢سند «
ل از يران به گروگان گرفته شده اند، اسرائی ها در ایكائی آه آمری گفته است آه در حالیمنبع

د يا تائید و ي بدون تائین حال دالالن اروپائی خواهد آرد، با ایران خودداریفروش اسلحه به ا
   ».ن خواهند نموديرا تامران یاز اي مورد نیدولت مطبوعشان سالح ها

كا ی آمریرفتن شاه از سوی در اعتراض به پذ١٩٧٩رو خط امام در سپتامبر يان پیدانشجو(
ن سفارت را به ی آارمند ا۵٢ران اشغال و یكا را در ای سفارت آمری معالجات پزشكیبرا

 را ییام هین آشور مسدود و تحریران را در ای ایدر پاسخ، آارتر حساب ها. گروگان گرفتند
راد سوگند توسط ی آه زمان ا١٩٨١ه ی ژانو٢٠گروگان ها تا . ن آشور وضع آردیه ايبر عل

  .) كا بود، آزاد نشدندیس جمهور تازه آمريگان، رئیرونالد ر
 یپلمات هایر امور خارجه به دیگ وزياز الكساندر ه. كایوزارت امور خارجه آمر: ٣سند «

  :ايك و جنوب آسیخاور نزد
  . ١٩٨١ه ی فور١۶  ران و عراقی ای برایحات نظاميتسل: موضوع
 از یرير به منظور جلوگي درگیك از طرف های از هر یبانياالت متحده عدم پشتیموضع ا

  .  باشدی مجدد ثبات در منطقه میان دادن به جنگ و برقراریگسترش مناقشه و پا
  :وزارت امور خارجهگلتون به یام ايلیاز و. كا در عراقیبخش حافظ منافع آمر:  ۴سند «

   . ١٩٨١ل ی اپر۴. ار وزارت امور خارجه به بغداديپر، معاون دستی سفر دریدورنما
االت متحده و یان ايك ميپلماتی دین زمان روابط رسمیدر ا(كا در عراق یبخش حافظ منافع آمر
ت االید آه ای گویم) دی بر قرار گرد١٩٨۴ن روابط بعدها در نوامبر یا. عراق وجود نداشت

 عراق، به ١٩۵٨گر بخصوص پس از انقالب یش از هر زمان ديمتحده در حال حاضر ب
 ی هاشمی ها پادشاهیپس از آنكه عراق. (افته استی ین آشور آگاهیمنافع خود در ارتباط با ا

  ) ده بود، از سلطنت خلع آردندیا در عراق منصوب گرديتانی استعمار بریرا آه از سو
پس از . د آندیكا، قرار است از بغداد بازدیر خارجه آمریار وزيپر معاون دستیس دریمور
كا با یه دولت آمریك مقام بلند پاین مالقات ين نخستی ا١٩٧٧ب در سال يپ جيليف فيتوق

  .  رودیبه بشمار ميمقامات عراق
ر یام وزيپ. كا در عراقیر امور خارجه به بخش حافظ منافع آمریگ، وزيالكساندر ه: ۵سند «

  :١٩٨١ل ی آپر٨. ر امور خارجه عراقیكا به وزیرجه آمرامور خا
ر امور خارجه عراق آمده است؛ آنچه آه از ی وزیگ به سعدون حماديام الكساندر هيدر پ

 خود یك نقطه نظرهايستماتين است آه دو آشور بتوانند به طور آزاد و سیهمه مهمتر است، ا
پر به بغداد یس دریآه امكانات سفر مورن الزم است یبنابرا. گر رد و بدل آنندیكدیرا با 

  . فراهم گردد
   :گلتون به وزارت امور خارجهیام ايلیاز و. كا در عراقیبخش حافظ منافع آمر : ۶سند 

   ١٩٨١ل ی اپر١٢.  در بغدادیمالقات با سعدون حماد
 دهد، بخش ی بهبود روابط با عراق ادامه میش برای آه دولت بوش به تالش هایدر حال
شتر از واشنگتن شده است تا بتواند با يكا در عراق خواستار اطالعات بیمنافع آمرحافظ 
  .  ها در موارد مربوط به منافع مشترك به گفتگو بپردازدیعراق
ل ی اپر١۵. گي به الكساندر هیاز سعدون حماد. نامه وزارت امور خارجه عراق:  ٧سند 

١٩٨١   
  .  آندیل مپر استقبایر امور خارجه عراق از سفر دریوز
پر یكا از سفر دریر امور خارجه آمریگ وزير امور خارجه عراق با تشكر از الكساندر هیوز

 عدم یكا برایت و از قول آمریان دو آشور حماي میت روابط تجاریرامون تقويو مذاآره پ
  . ران تشكر آردیحات به ايفروش تسل



 

  كا یلتون به وزارت امور خارجه آمرگیام ايلیاز و. كا در عراقیبخش حافظ منافع آمر:  ٨سند 
   ١٩٨١ل ی اپر٢٠. كایر امور خارجه آمریر امور خارجه عراق به وزینامه وز

ر امور خارجه عراق به ی، وزیحماد" زير مخاصمت آمينامه دوستانه و غ" پس از خواندن 
كا در عراق با نظرات محمد الصحاف، مقام یس بخش حافظ منافع آمريگ، رئيالكساندر ه

ن برقرار شده است، موافق يد طرفين مورد آه مكاتبات مفی وزارت امور خارجه در ایسمر
  .  باشدیم

كا در یگ به بخش حافظ منافع آمرياز الكساندر ه. كایوزارت امور خارجه آمر:  ٩سند 
  . عراق

     ١٩٨١ل ی اپر٢٢.  به نام العمریس گروه مذاآره آننده عراقيمالقات با رئ
كا در عراق را مطمئن ساخت یس بخش حافظ منافع امريگشت به واشنگتن رئپر پس از بازیدر

ان ي میش حجم تجاری بهبود روابط و افزای بود و درونمایار راضيآه از سفرش به بغداد بس
 یكائیك شرآت امری آند تا از ین فرصت استفاده میاو از ا. دیار روشن ديدو آشور را بس

  . دی نمایبانيرو در عراق پشت برنده شدن در مناقصه طرح متیبرا
. كایام اگلتون به وزارت امور خارجه امريلیاز و. كا در عراقیبخش حافظ مافع امر: ١٠سند 

   ١٩٨١ ی م٢٨. ریمالقات با طارق عز
كا ی از امرینده ایز، نمایش در واشنگتن با طارق عزیتون پس از مشورت هايام انگليلیو

 رساند آه یز میتون به اطالع طارق عزيانگل. ود شیمالقات آرده است، وارد مذاآره م
تون پس يانگل.  استیكا و عراق راضیان امري مثبت در روابط میش هایكا از گرایدولت امر

م آه در صورت داشتن ي هستیطیز به واشنگتن گفت آه ما در شرایاز مالقات با طارق عز
  . میور را فراهم سازن رهبران دو آشيم بي دو جانبه، امكانات ارتباط مستقیغاميپ

  . كا درعراقیگ به بخش حافظ منافع امرياز الكساندره: ١١سند 
   ١٩٨١ جون ٣ -رانیكا در مورد فروش اسلحه و انتقال آن ها به عراق و ایاست امريس

 یاطالعات شخص" االت متحدهیا"د آه ی گویكا درعراق میواشنگتن به بخش حافظ منافع امر
ار ندارد و يران در اختی توسط ایكائی امریدآیشتن سالح و لوازم درباره گزارش مربوط به دا

نان دهد آه فروش هر نوع ي عراق اطمی خواهد تا به مقامات رسمیاز بخش حافظ منافع م
  . ده گرفته استین آرده است و نه آن را ناديران را نه تامی به عراق و ایاسلحه ا

  وزارت امور خارجه كا در عراق به یاز بخش حافظ منافع امر: ١٢سند
   ١٩٨١ سپتامبر ٢٧ - از بغدادیلزبريدارپید
االت یخواه ایسناتور جمهور(چ ين هیكا از طرف سناتور اوری پارلمان امری از اعضایكی
 ید خواهد آرد و در فضائیانه از پارلمان عراق بازديدر چارچوب سفر به خاورم) وتای

  . ان خواهد داشتيا عراق را بت خود از بهبود روابط بیمطبوع و دوستانه، حما
خارج آردن نام عراق از . كا در عراقیگ به بخش حافظ منافع امرياز الكساندر ه: ١٣سند 

   ١٩٨٢ه ی فور٢٧سم ی ترورین الملليان بيست حاميل
 ی خارج مین الملليسم بی تروری حامیست آشورهايوزرات امور خارجه نام عراق را از ل

  . ران و عراق نداردیكا در مورد جنگ ایاست امري در سیرين امر تاثیا. آند
. ی جنوب غربیايك و آسیالت متحده درباره خاور نزدی ایاستراتژ. گانیاز رونالد ر: ١۴سند 
انه يكا در مورد خاورمیاست امري مجدد سیگان خواستار بررسیدنت ری پرز١٩٨٢ مارچ ١٩
م ي تصمی اطالعاتیو طرح ها شد تا بتواند در مورد انتقال اسلحه ی جنوب غربیايو آس

 ین بررسی نفت، ایك و بازار جهانيپلماتینه روابط دير و تحول در زمييل تغيبدل.  آندیريگ
  .  رسدیالزم به نظر م

   
  
  



 

  بخش دوم 
   

كا با عراق و دولت صدام ی در مناسبات امرینیران، شروع فصل نویآغاز انقالب ا
د ي وقت مغضوب آاخ سفی با اتحاد شوروی نظامل قرارداد دوجانبهي آه بدلیدولت. ن بوديحس
كا با ین مناسبات امریران، سر فصل نوی ا۵٧ه انقالب يكا علی امریاپي پیآغاز توطئه ها. بود

 یكا به روی امری اسلحه سازین آارخانه های بزرگترین شد و دروازه هايدولت صدام حس
  .بغداد گشوده شد

 آودتا در یه براي در ترآیآل ارتش شاهنشاهس اسبق ستاد يانا رئیاستقرار ارتشبد آر
كا ضامن حضورشان یت امریزبان در آردستان عراق آه حماي سپهبد پالیت هايران و فعالیا

ران بعد ی در ایچند طرح ناآام آودتائ. ن شدین فصل نویه بود، سرآغاز ايدر عراق و ترآ
:  رساندیگری دیجه قطعيكا را به نتیران امریانقالب و شعله ور شدن جنگ در آردستان ا

ك سو و یران از یران وعراق و بزانو در آوردن انقالب ایان دو آشور اي جنگ میبرپائ
  .یحات نظاميد تسلی از فروش نفت در عراق جهت خریغارت در آمد ناش

 ی از ژنرال های صورت گرفت آه تعدادیران در حالیتجاوز ارتش عراق به ا
  . عراق را برعهده گرفته بودندینقش مشاور ستاد جنگدوران شاه در بغداد بسر برده و 

ران توسط ارتش عراق و سپردن ی جنوب ایز بر سر آزاد سازیكا با طارق عزیامر 
ار در يل شاپور بختين دليبه هم تفاهم آرده بود و ی ارتش شاهنشاهیآن بدست ژنرال ها

ل ي تشكیو مدار الزم برادار و قرار ي دی آوتاه و شتابزده به بغداد با مقامات عراقیسفر
  .ران را گذاشته بوديدولت در جنوب ا

ران روبرو شد و ی مردم ایران با مقاومت همه جانبه ملیتجاوز ارتش عراق به خاك ا
 ی از ارتش متجاوز عراق و برپائیت مردم محلیران، حمای خاك ایطرح اشغال برق آسا

  . روبرو شدی شاه با ناآامی فراری ژنرال های به رهبریدولت نظام
ران فصل درخشان ی ای مرزهایفتح خرمشهر و به عقب راندن ارتش عراق تا آنسو

سه . هن بودي و دفاع از خاك میران در برابر تجاوز خارجی ای مقاومت ملیو فراموش نشدن
 شاه یل دولت ژنرال هايران و تشكیع جنوب ای تصرف سریعنیه، يبار ناآام ماندن طرح اول

  :د طرح دوم را به اجرا گذاشتندي آاخ سفیاسي و سی، مشاوران نظامكایت امریتحت حما
  
  ! مدتی و طوالنیشيجنگ فرسا 
 خام یا چه آسانیفاء آردند و ی ایكائیت امری ماموریران چه آسانیت اينكه درحاآمیا

 سال جنگ ٨جه فاجعه يت ندارد آه نتين توطئه افتادند آنقدر اهمیانه به دام ايش و ناشیاند
 آشور را نسوزاند، بلكه ی جنوبی جنگ تنها شهرهایشعله ها: ران داردی ای برایشیفرسا

  !د و انقالب را سوزاندي را به آام آشیم مردميك انقالب عظي
 و یر دست دالالن رسميران اسی و همانند ایكائیشگان امرياست پيچه سیعراق باز

  . شدی سالح جنگیر رسميغ
 یبرادر تصرف دارند و امروز بغداد را  آه ی ژنرال هائیشگان و حتياست پيس

ل یكا تبدین امریبه مستعمره نوك آشور را آشكارا ی ،ین بار پس از جنگ دوم جهانينخست
شان در گری دی پان بود ي صدام حسیداد و آاخ هاشان در بغیك پاید، درهمان سال ها ردنآ

  .كاید امريوزارت دفاع و آاخ سف
ن دوست یك تریكا در همان سال ها نزدی امرین جنگ طلب آنو ر دفاعیرامسفلد وز 
ران شده بر ی عراق وی بازسازی آه اآنون قراردادهایكائی امریشرآت ها. ن بوديصدام حس

 فروش ین طرف هاید و وزارت دفاع بسته اند بزرگتريرا با آاخ سفعراق  ینظاماشغال اثر 
ن بهانه ی در عراق را بزرگتریائيميران بودند و آن ها آه وجود سالح شیاسلحه به عراق و ا



 

ن صادر آنندگان سالح ی، در همان سال ها خود بزرگترند به عراق آردیه حمله نظاميوجو ت
  .ران بودندیه اي استفاده از آن علین براي به عراق و مشوق صدام حسیائيميش

ا  ماند آه بیكا باقی امریش چنان در دام توطئه های و خشونت خوینير خودبزرگ بيصدام اس
و سپس تصرف  عراق یت ارضيه تماميكا علیامره ياولنه ساز تجاوز يت زمیحمله به آو

 ،یبه زانو در آمد آه ارتجاع مذهب چنان یشیدر جنگ فرساز ينران یانقالب ا. شدعراق 
ت خود را استوار يرانه انقالب حاآمیتوانستند بر و از سرداران سپاه یو گروهغارتگران 

  .سازند
ار يران و عراق منتشر شده، تنها گوشه بسیكا با ایو دهه مناسبات امر آه از دیاسناد

عراق بان یگرت یران و اشغال کویان جنگ با ایو در پاست آه امروز ی از آن فاجعه ایزيناچ
است يبا سآن نشود، در  ی اساساترييتغجاد یاران و یت اي به حال حاآمیرا گرفته و اگر فكر

  .ران را خواهد گرفتیبان ایفردا گر ی اتم-یانه و جنگی ماجراجویها
اسناد رنده يکه در بر گران و عراق را یكا با ایبخش دوم اسناد منتشره از مناسبات امر

 یاست من يدار با صدام حسی به عراق و سفر رامسفلد به عراق و دیائيميفروش سالح ش
  :ديخوان

   
  :بخش دوم

  یگلتون به وزارت بازرگانیام ايلیاز و. كا درعراقی بخش حافظ منافع امر -١۵سند «
  ١٩٨٢ سپتامبر ٢٠ - عراقی وزارت آشاورزیما برايكوپتر و هواپيهل: موضوع

   
 ی سمپاشیماهايد آننده هواپي عراق از آارخانجات تولی آشاورزیر هوانوردیمد

 حل مشكالت یز آموزش برايكوپترها و ني درباره هلی آند تا اطالعاتیغالت دعوت م
را خلبانان با مشكل تنفس یار عراق قرار دهند، زيائل موجود را در اخت با وسیآشاورز
  ». روبرو هستندی مسموم دفع آقات نباتیبخارها

 در یائيمي شی دهد آه عراق از سالح هایران گزارش مین زمان است آه ایدر ا
  . آندیران استفاده میجنگ با ا

 د،يه چاپ رسمز بی در لس آنجلس تا١٩٩١ آه در سال یبراساس مقاله ا
 مورد استفاده قرارگرفت؛ یائيمي حمالت شی عراق برایكا از سوی ساخت امریكوپترهايهل

 و وسائل پخش سموم دفع یكائی امریكوپترهايا، عراق با استفاده از هلي سیبراساس گفته ها
  .  آردی را امتحان میكیولوژي بی، استفاده از جنگ افزارهایآفات نبات

  .كا درعراقی در وزارت امور خارجه به بخش حافظ منافع امر از جورج شوتز-١۶سند
  ١٩٨٣ه ی ژانو١۵  .ر امور خارجه عراقیمالقات با وز: موضوع

  
 خواهد تا به اطالع یكا در عراق میكا از بخش حافظ منافع امریوزارت امور خارجه امر

ات با سعدون كا از مالقیر امور خارجه امری عراق برسانند آه جورج شوتز وزیمقامات رسم
ت مسئله يحساس"ر امور خارجه عراق استقبال آرد، اما انتقاد آنگره از عراق و ی وزیحماد
 ینيست فلسطيونالي ناسی گروه هایعراق از برخ( د در نظر داشتیز بايرا ن" سمیورتر
سم، یت خود از تروریوزارت امور خارجه معتقد است آه عراق با قطع حما)  آردیت میحما
  . ن مالقات بوجود آوردی در ای مثبتیفضا
ر امور خارجه به وزارت امور یاز جورج شوتز وز. كای وزارت امور خارجه امر-١٧سند 

  .خارجه
  .ر امور خارجه عراقیز وزی با طارق عزیر امور خارجه در دهم میمالقات وز: موضوع

   



 

ق ر امور خارجه عرایر وزیكا به طارق عزیر امور خارجه امریجورج شولتز، وز
االت ید آه ای گویاو م. ابدیان یران و عراق پایل است جنگ ایاالت متحده ماید آه ای گویم

ما "  داند آه ی مزیطارق عز آند آه ید مي طرف است، اما تاآین جنگ بیمتحده در ا
  ." مید بوده اي عراق مفیازطرق مختلف برا

  .كا در عراقیمنافع امركا به بخش حافظ یر امور خارجه امری از جورج شوتز وز- ١٨سند 
 ماه ٢٣"  آندیت میسم حمایعراق از ترور: زیر امور خارجه به طارق عزیام وزيپ: موضوع

  .١٩٨٣ یم
" ار مهم مشتركيمنافع بس"ز درباره ی به طارق عزیامير امور خارجه در پیجورج شوتز وز

 یق میا تشوم عراق رير مستقيشوتز به طور غ.  آندیاالت متحده صحبت میان عراق و ايم
االت متحده و دولت یه ايعه فعال در آن ها بر علي آه مبارزان شیني فلسطیآند تا از گروه ها

 رسد آه منبع الهام یبنظر م" :دی گویرد و مي آنند فاصله بگیت مي عراق فعالیر مذهبيغ
گر در یكدی یباهمكار.  باشدیك جا میاالت متحده از یه عراق و اي بر علیستیاعمال ترور

 عراق به نظر یاست هايدر رابطه با س.  ما موثرتر خواهد بودیسم، تالش هایمبارزه باترور
 ین الملليسم بی تروری اش در سوی رسد آه منافع ملیجه مين نتی رسد آه عراق دارد به ایم
  ." ن نخواهد شديتام

  ١٩٨٣ یجوال .ینيرغم عقب نشيشرفت عليپ:  عراقی اتمیبرنامه ها. اي از س-١٩سند 
 دارد ین آشور طرح هائی آند آه اید مي عراق تاآی اتمیا در رابطه با برنامه هايس

 را ین برنامه ايتاآنون چن.  منجر خواهد شدی هسته ایسالح هاد يآه سرانجام به تول
 به دست داده است آه ممكن است ی نكرده است، اما معتقد است آه عراق نشانه هائیشناسائ
ه يشتر و تهيقات بيا به مشكالت مربوط به تحقين حال سی با ا."ر حرآت آندين مسیدر ا
  . ز اذعان داردين آشور نی ای آردن مواد از سوی غنیانه تكنولوژيمخف
  .ن به وزارت امور خارجهیاز باربارا بود. كا در عراقی بخش حافظ منافع امر -٢٠سند

  ١٩٨٣ جون ٨" وزي هیكوپترهايزه آردن هلیتاريليم: "موضوع
احتماال از ( یك مقام رسمید آه ی گویكا میارش به وزارت امور خارجه امرن گزیا
 یكوپترهاي تقاضا آرده است آه هلیگزارش داده است آه عراق از دولت و) یآره جنوب

ل ی تبدی نظامیكوپترهاي به عراق فروخته است را به هل١٩٨٣ش از ي پیوز آه در سال هايه
  .  شدكشور مزبور ردین تقاضا از سویا. آند

 -ايك و جنوب آسی خاورنزدیاالت متحده برایت اي امنیاستراتژ. گانی از رونالدر-٢١سند 
  ١٩٨٣ یجوال

انه ي در مورد خاورمیاتي عملی و طرح های، استراتژی مقاصد منطقه این استراتژیا
  . ردي گیرا در بر م

از جاناتان . ايسانه و جنوب آي وزارت امور خارجه، دفتر اطالعات مربوط به خاورم-٢٢سند 
  . گل برگری به الرنس ایهو

 یكا درمورد بیر موضع امرييل مربوط به امكان تغيتحل: ران وعراقیجنگ ا" :موضوع
  ١٩٨٣ اآتبر ٧ - آامل در جنگیطرف

ران و ی عراق در جنگ ایكا به سوی چرخش امریل در مورد امكانات عملين تحلیا
 ی طرفیب" لين تحلیبراساس ا.  آندی مكا صحبتی امریعراق در رابطه با نقطه نظرها

ران از مرز عراق در ی ایروهايافته است، چرا آه نیر يي فروش اسلحه تغیكا به استثنایامر
ه يگر مثل تهیدات ديبه نظر ما تمه( .ن آشور شده اندی گذشته و وارد ا١٩٨٢تابستان 

ن ی درایماتي باشد تصم نشده آه اگر الزمینيش بي تازه پیرين موضع گی درایكياطالعات تاآت
  .)" نه اتخاذ خواهد شديزم

  ی خارجی هایس اطالعات مربوط به خبرگزاری سرو-٢٣سند 



 

 متوقف آردن یم عراق برای دهد آه رژی گزارش می اسالمی جمهوریخبرگزار:"موضوع
  ١٩٨٣ اآتبر ٢٢" . استفاده آرده استیائيمي شی ها از سالح۴ات والفجريعمل
  .  استفاده آرده استیرانی ایروهايه ني بر علیائيمي شیاق از سالح هاران گفته است آه عریا

 از جاناتان یادداشت اطالعاتی. ی نظام-یاسيدفتر امور س.  وزارت امور خارجه-٢۴سند 
  . به جورج شوتزیهو

  ١٩٨٣اول نوامبر ” یائيمي شیاستفاده عراق از سالح ها: "موضوع
كا به جورج یارت امور خارجه امر وزی نظام-یاسي دفتر امور سیمقامات رسم

 در دست دارد آه براساس آن عراق همه روزه ین وزارتخانه اطالعاتیند آه ای گویشوتز م
م آه عراق ي دانین حال ميما در ع" ندی گویآنها م.  آندی استفاده میائيمي شیاز سالح ها

ت نظارت شرآت  آه احتماال تحی غربی به آمك شرآت هایائيمي شیسالح ها دي تولیتوانائ
نده یگر آه در جلسه آید به مسائل دین مسئله بایا."  آنند را داراستیت مي فعالیكائی امریها

 با عراق در ی شود اضافه گردد و در چارچوب آن ابعاد همكاری مطرح میت ملي امنیشورا
 یاست هاي فوق متذآر شده اند آه بخاطر تداوم اعتبار سیمقامات رسم. رديمد نظر قرار گ

  . ت خواهد بودين پاسخ حائز اهمی ایائيمي شیكا در امور سالح هایامر
ك و یر امور خارجه در امور خاورنزدیار وزي وزارت امور خارجه، دفتر دست-٢۵سند 

  .گل برگری به الرنس ای جاناتان هویادداشت از سوی. ايجنوب آس
ز استفاده از سالح  اعراقبازداشتن "شامل( یائيمي شیاستفاده عراق از سالح ها: موضوع

  ١٩٨٣ نوامبر ٢١) ”یائيمي شیخچه استفاده عراق از سالح هایو تار” یائيمي شیها
 را یائيمي شیشنهاد بحث راجع به استفاده از سالح هاي وزارت امور خارجه پیمقامات رسم

ن سالح ها مخالفت یشتر از اي آنند تا از استفاده بی مطرح میدر اسرع وقت با مقامات عراق
ان مردم در مورد ي ما در میريبعمل آمده و از عكس العمل نا مطبوع عراق در قبال موضع گ

  ." شودیرين مسئله جلوگیا
است آه  ن گزارش آمدهی در ایائيمي شیخچه استفاده عراق از سالح هایدرمورد تار"

 و ی استفاده آرده است و در جوالیائيمي مرگبار شی از سالح ها١٩٨٢عراق دراآتبر 
ن سالح یز از اين اواخر نیا.  بكار گرفته استیرانی ایروهايه ني آنها را برعل١٩٨٣وست اگ

  ."  استفاده شده استی شورشیه آردهايها بر عل
  .گانی از رونالد ر-٢۶سند 

  ١٩٨٣ نوامبر ٢۶" ران وعراقیكا در قبال جنگ ایاست امريس" :موضوع
ل ی منطقه آه مای با آشورهایی دهد تا مشورت هایگان دستور میدنت رونالد ریپرز
 یر ساخت هایج فارس و زيد نفت در خلي تولیتیاالت متحده در مورد ابعاد حمایهستند با ا

س ي تاسی برایت درجه اولیاالت متحده اولویا.  آنند انجام شودیحمل و نقل آنان همكار
 قائل یات نفتسي حفاظت تاسیرو در منطقه برايع از نی به منظور استفاده سریامكانات نظام

  . است
  .كا در عراقیازآنت دام به بخش حافظ منافع امر.  وزارت امور خارجه-٢٧سند 

  ١٩٨٣ دسامبر ٧" دار رامسفلد از عراقید: "موضوع
 یش به آشورهایل است در چارچوب سفرهاین سند، دونالد رمسفلد مایبراساس ا

د بعمل آورد، اما دونالد یبازدز يگان، از عراق نیدنت ریانه به عنوان فرستاده پرزيخاورم
ن يما با صدام حسي مستقینكه وی نخواهد داشت مگر ایرامسفلد معتقد است آه سفرش ارزش

  . مالقات آند
    

  گلتون به وزارت امور خارجهیام ايلیاز و. كا در عراقی بخش حافظ منافع امر-٢٨سند 
  ١٩٨٣ دسامبر ١٠" سفر رامسفلد به عراق: "موضوع



 

ر امور یكا در عراق به محمد الصحاف معاون وزیظ منافع امرس بخش حافيرئ
 یبرقرار ب الوقوع رامسفلد به بغدادیسفر قر" دهین فاید مهمتریشا"د آه ی گویخارجه عراق م
  ."ن باشديدنت صدام حسیگان و پرزیدنت ریان فرستاده پرزيم ميتماس مستق

ل، لبنان، يه اعراب واسرائران و عراق، مناقشین مالقات جنگ ایمسائل مورد بحث در ا
  .دل به گفتگو در باره آنها باشند خواهد بوی ها مای آه عراقیه و هر موضوعیسور

 
  


