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Abstract 
 Iran-Iraq war is known as one of the largest and the longest wars of the 

twentieth century. In the war that occurred in the structure of the bipolar 

international system, international, regional and trans-regional powers were 

involved. America had an active and aggressive interventional role in this war as a 

trans- regional power. After the victory of the Islamic Revolution of Iran, America 

began to restrict Iran in the aspects of politics and military. This paper tries to 

explore and analyze the role of America in the war between Iran and Iraq. The main 

question is that what is the role of America in the Iran-Iraq war? Answering this 

question, it requires the necessity of this research. The method of this research is the 

descriptive  – analytic one .Data has collected through library studying and finally 

for describing and analyzing the rule of America in Iran-Iraq war, we have used the 

qualified method to analyze data. The result shows that as the imposed war was the 

outcome of the cold-war conditions, America had an important and ascertained rule 

on beginning and continuing of it.       

Keywords: Iran-Iraq war, America's military and intelligence support, imposed war, 

cold war, holly defense.
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چکیده
. در این گ(  که در رودیمی قتن بیستم به شمار هاگ(  نیتتیاوالنو  نیتتبزرگگ(  ایتان و عتاق یکی از 

ی هاقدرتگمله  از ی نقش داشت(د.ی گهانافتا م(طقهای و ی م(طقههاقدرترخ داد،  المللنیبسااتار دو قطبی نظام 

گتایانه فعال و تهاگمی در این گ(  داشت، آمتیکا بود. آمتیکا به دلیل ااتالفات ی که نقش مداالهافتا م(طقه

 سیاسی و ایدئولوژیکی با ایتان که در پی وقوع انقالب اسالمی ایتان شتوع شد، عتاق را در ابعاد مختلف مورد

ی مختلف به محدودسازی سیاسی و نظامی ایتان پتداات. این مقاله به هایاستتاتژو  هاشروقتار داده و با  حمایت

 متحدهاالتیا اصلی مقاله این است که نقش سسال. پتدازدیمبترسی و واکاوی نقش آمتیکا در گ(  ایتان و عتاق 

. در این نوشتار، البدیمش را ضتورت انجام این پژوه سسالبود؟ پاسخ به این  چگونه عتاق و ایتان گ(  در آمتیکا

 در و بتده بهته یاکتابخانه روش ازها داده یآورگمع بتای روش تحقین مورد نظت، روش توصیفی و تحلیلی است و

 عتاق و ایتان گ(  در آمتیکا نقش و گایگاه تحلیل و توصیفم(ظور بهروش کیفی  بهها داده لیوتحلهیتجز به نهایت

ین نوشتار مبت(ی بت این موضوع است که گ(  ایتان و عتاق زاییده شتایال گ(  ستد بوده و نتیجه ا. میاپتدااته

ای در شتوع گ(  و تداوم روند آن داشته است.آمتیکا نقش بسیار مهم و تعیین ک((ده متحدهاالتیا
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تان؛یادانشگاه تهتان، تهاتان، ا ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یگتوه مطالعات م(طقه ا ،یارشد مطالعات م(طقه ا یکارش(اس -2

sss.sadeghi2@gmail.com

.تانیدانشگاه امام صادق )ع ، تهتان، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یاسیو علوم س یارشد معارف اسالم یکارش(اس -3

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.25386328.1400.3.2.11.7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25386328.1400.3.2.11.7


 1411 زمستانو  پاییز، پنجم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر علمی فصلنامهدو

252 

 مقدمه:
 ع(وانبهبود که در کشور ما از آن  و عتاقی قتن بیستم، گ(  ایتان هاگ(  نیتتمهمیکی از 

یا « قادسیه صدام» ع(وانبهو در عتاق هم « گ(  هشت سال دفاع مقدس»یا « گ(  تحمیلی»

نقش  متحدهاالتیای بزرگ از گمله هاقدرت. در این گ( ، شودیمیاد « فارس،یالگ(  اول »

ی اتخاذ نمود. اتفیب استیسمهمی بازی کتدند. در ابتدای شتوع گ(  ایتان و عتاق، آمتیکا 

ی نسبت به گ(  و تفاوتیبی به مع(ی اتفیبکتدند که  دیتیکولی در عین حال مقامات آمتیکایی 

گی از بتای تضمین تداوم گتیان نفت در مقابل تهدیدهای اار متحدهاالتیانتیجه آن نیست و 

نیتوی نظامی استفاده اواهد کتد و در صورت دراواست کمک نظامی از سوی کشورهای م(طقه 

 به کمک آنها اواهد شتافت.

ی اود را اتفیبسیاست  متحدهاالتیاتا زمانی که عتاق در موقعیت بتتت نظامی قتار داشت،  

یتانی و آزادسازی اراضی ها از سوی نیتوهای اکتد. متعاقب انجام یک سلسله عملیاتدنبال می

اشغالی در گ(وب کشور، نگتانی کشورهای غتبی و آمتیکا افزایش یافت. ایتان نه ت(ها از هم 

 متحدهاالتیاآورد. از این زمان به بعد نپاشیده بود بلکه روز به روز قدرت بیشتتی به دست می

ویت حضور نظامی آمتیکا بتای گلوگیتی از سقوب صدام و پیتوزی ایتان در گ( ، ضمن تق

 نیتیماود در م(طقه، حمایت از سیاست متحدان اروپایی اود از گمله فتانسه و انگلیا در زمی(ه 

ی کالن به بغداد را هاوامو تشوین کشورهای ثتوتم(د عتب م(طقه به اعطای  تجهیزات نظامی عتاق

ود با بغداد، به در دستور کار اود قتار داده و ضمن افزایش اقتصادی، نظامی و ااالعاتی ا

روابال دیپلماتیک اود را  م 2369در فوریه  کهیاوربهاز این کشور پتداات(د.  گانبههمهحمایت 

 با عتاق از ست گتفت.

  و 2279)بهمن  2367در پی تصتف شهت ب(دری فاو از سوی نیتوهای ایتانی در اوایل سال 

ن و همچ(ین یافتن کانال ارتباای ناکامی عتاق در شکست دادن ایتان و اهمیت استتاتژیک ایتا

آمتیکا تغییتاتی در استتاتژی اود  متحدهاالتیادر لب(ان،  آمتیکاییی هاگتوگانبتای حل مسئله 

اما آمتیکا در این سیاست ناکام ماند و با بدگمانی ؛ ایجاد کتد و سعی نمود تا به ایتان نزدیک شود

کشورهای عتبی از ماگتای فتوش اسلحه به ی شیوخ عتب مواگه شد. انتقاد شدید اعتمادیبو 

که  آمتیکاییی هاگتوگانایتان )ایتان ک(تتا ، فشار مداوم افکار عمومی آمتیکا، آزاد نشدن کلیه 
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در بازداشت گهاد اسالمی لب(ان بودند و پافشاری مقامات ایتان بت حل ااتالف در میدان نبتد و 

ت آمتیکا بعد از افشای فتوش مخفیانه اسلحه به پتهیز از حل سیاسی مسئله، موگب گتدید تا دول

ی در ااصمانهی اود از عتاق بیفزاید بلکه در بتابت ایتان، روش دارگانبایتان، نه ت(ها بت شدت 

 پشتیبان عتاق وارد نبتد نظامی با ایتان شود. ع(وانبهدر این گ(   عمالًپیش گیتد و 

 ارت است از:پژوهش عب سؤاالتبا در نظت گتفتن این مقدمه، 

 آمتیکا در گ(  ایتان و عتاق چگونه بود؟ متحدهاالتیا  نقش 2

   چتا در این گ(  آمتیکا به حمایت از عتاق پتداات؟3

از انجام این پژوهش، با در نظت گتفتن روابال ویژه ایتان و آمتیکا در شتایال فعلی، ش(اات  هدف

آن است. دستیابی به تحلیل درست و و معتفت نسبت به گ(  ایتان و عتاق و نقش آمتیکا در 

ی آمتیکا در م(طقه هایگ اراستیسعلمی از مقاصد آمتیکا در گ(  ایتان و عتاق و ش(اات 

این پژوهش  مدنظتمتبوب به گمهوری اسالمی ایتان،  مسائلدر بتاورد با  ژهیوبهااورمیانه و 

سیاست اارگی آن  رأسدر  ام(یت و م(افع نیتیمآمتیکا، کشوری است که  متحدهاالتیااست. 

از حقوق بشت گتفته تا مدااله نظامی استفاده  ی مختلفهاحتبهقتار دارد و بتای دستیابی به آن از 

 م(ظوربهتضمین تداوم گتیان نفت و  م(ظوربه. در گ(  ایتان و عتاق نیز آمتیکا ک(دیم

و تداوم نفوذ اود در حفظ  م(ظوربهگلوگیتی از نفوذ شوروی کمونیستی در م(طقه و در کل 

م(طقه ااورمیانه، این گ(  را بت م(طقه تحمیل کتد تا به تضعیف هت دو قدرت م(طقه که اطتی 

 بپتدازد. آمدندیم حساببهبتای م(افع آمتیکا در م(طقه 

پژوهش، رویکتد  سسالمورد نظت در این پژوهش، با در نظت گتفتن  رویکرد و متدلوژی

ی بهته بتده و اکتابخانهاز روش  هادادهی آورگمعاین پژوهش، بتای توصیفی و تحلیلی است. در 

تبیین و فهم گایگاه و نقش آمتیکا  بهش(اسی به روش کیفی گونه هاداده لیوتحلهیتجزدر نهایت با 

 در گ(  ایتان و عتاق پتدااته شده است.

 ادبیات پژوهش

رچوب نظتی این پژوهش مبت(ی بت نظتیه تحلیل نقش آمتیکا در گ(  ایتان و عتاق، چها م(ظوربه

دارند.  دیتیکی سااتاری هاچهارچوبکه بت  است المللنیبو رویکتد نئورئالیستی در نظام 
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اصلی تحلیل اود را بت چگونگی توزیع قدرت بین بازیگتان قتار  دیتیکسااتاری  پتدازانهینظت

 مسثتکه بازیگتان قدرتم(د و  تدیگیمی در وضعیتی شکل ام(طقهی هاگ( یع(ی ای(که ؛ ده(دیم

 پتدازانهینظتبه عبارت دیگت این ؛ از چگونگی موازنه قوا رضایت نداشته باش(د المللنیبدر نظام 

رابطه بتقتار « یام(طقهحوادث »و « یالمللنیبقدرت بازیگتان »بین متغیتهایی نظیت  کوش(دیم

  36:2233متقی، ) (دینما

ی، تداوم و پایان گ(  ایتان و عتاق، سااتار نظام دو قطبی تیگلشکاز آنجایی که در زمان 

دارد  دیتیکی از نظتیه نئورئالیستی که بت چهارچوب سااتاری تیگبهته نیب(ابتاحاکم بوده است، 

اود را بت رفتار بازیگتان به  تیتیثی سااتاری نظام دو قطبی هایژگیومطلوب است. بت این اساس، 

ی هاقدرتتوان در قالب واک(ش آمتیکا و اتحاد شوروی از عتاق را می. حمایت گ اردیمگا 

ی انقالب اسالمی ایتان دانست. در این گ(  المللنیببزرگ نسبت به اهداف سااتاری و 

ی بزرگ نقش مهمی ایفا کتدند و از سوی دیگت عامل ایجاد هیجان و تحتیک ک(ش هاقدرت

آنکه در بتابت گ(  اعالم  رغمبه. آنان شدندیمحسوب ی بتای حمله به ایتان مام(طقهبازیگتان 

ی نمودند، اما مستقیم و غیتمستقیم از عتاق حمایت کتدند. اعمال محدودیت علیه ایتان را اتفیب

  25-22همان:) شکل دیگتی از حمایت سیاسی و استتاتژیک آمتیکا از عتاق دانست. توانیم

 کشورهای سیاست نوع و المللنیب نظام بت حاکم گفتمان نوع ازمتیثت  ،هاابت گ(  تمامی

 عتاق ویتانگت تهاگم شتوع. نیست مست (ی مورد این ازو عتاق  ایتان گ(  بالطبع. است بزرگ

 المللنیب نظام قواعد و اصول و اارگی یهامسلفه و ع(اصت بت زیادی حد تا کشورمان ااک علیه

  .227:2232 صالحی،داشت ) بستگی زمان آن

 ی آمریکا قبل از جنگ ایران و عراقهااستیس

ی و واک(ش آمتیکا در قبال تیگگتوگانپیتوزی انقالب اسالمی ایتان و اشغال النه گاسوسی و 

، نه ت(ها به قدرت گتفتن انقالبیون انجامید و بسیاری هاگتوگانآن و شکست عملیات آزادسازی 

معضل سیاست اارگی آمتیکا در  نیتتمهم صورتبهرا از صح(ه اار  کتد بلکه اود  هابتالیلاز 

دوران کارتت درآمد. نقش این عوامل در شتوع گ(  عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان اود 

آمتیکا بتای مهار فلسفه سیاسی انقالب ایتان و همچ(ین  . king, 2003:32)است بسیار مهم 
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اری انقالب ایتان از گستتش تدریجی اصول لیبتالی غتب در سااتار سیاسی و الگوهای رفت

ی اولیه پا از هاماهالگوهای متفاوتی، از تحتیم گتفته تا مدااله نظامی استفاده کتد. این امت از 

پیتوزی انقالب آغاز گتدید. اشغال سفارت آمتیکا را باید مب(ای گدیدی از روابال دو گانبه ایتان 

تالش نمودند تا پتانسیل و توان  هاییکایآمتو آمتیکا تلقی نمود. از این مقطع زمانی به بعد، 

ی بت سایت م(اان را کاهش ده(د. گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان هم، تگ اریتیثاگتایی ایتان بتای 

ی ایتان محسوب ام(طقهبتای کاهش توانم(دی ملی و  هاییکایآمتواک(ش پت شدت  ع(وانبه

ی در مسثتنظامی از گایگاه  . اقدامات آمتیکا در گهت تشوین عتاق بتای آغاز حملهشودیم

 اعمال فشار به ایتان بتاوردار بوده است.

دولت کارتت قطع روابال دیپلماتیک بین ایتان و آمتیکا را رسماً اعالم  2253فتوردین  32در 

یی گتفتار آسامعجزهاردیبهشت همان سال، عملیات ابا صورت گتفت که به اتز  5کتد. در 

ست اورد. شکست در این عملیات دور گدیدی از اقدامات ی صحتای ابا گتدیده و شکهاشن

، مزیتاورکیوینرا در دستور کار بلوک غتب به ستکتدگی آمتیکا قتار داد. روزنامه آمتیکایی 

ی متحله به متحله دولت آمتیکا هااتح، از 2253پ(، ماه قبل از آغاز تجاوز عتاق، در اردیبهشت 

  .6-3:2263دی، در این زمی(ه پتده بتداشته است )محم

در متحله بعد عوامل آمتیکا اقدام به توائه بتای انجام یک کودتا نمودند. قتار بود که این 

با بمباران بیت  23/9/2253عملیات نقاب  معتوف شد، در تاریخ نقاب )کودتا که به کودتای 

 حضتت امام امی(ی )ره  و سایت متاکز حساس مملکتی شتوع شود که در نطفه افه شد و

ی هاپژوهشنتوانست موگب ستنگونی نظام گمهوری اسالمی ایتان گتدد )موسسه مطالعات و 

  .222:2276سیاسی، 

آمتیکا در مقابل انقالب »آمتیکا، اظهار داشت:  گمهورایرئبتژی(سکی مشاور ام(یتی کارتت 

ا هست(د مورد یی که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم امی(ی را دارهادولتایتان باید تقویت 

  در این دوران هت چ(د آمتیکا با عتاق روابال دیپلماتیک 2:2266 )اسدزاده،« توگه قتار دهد.

به بعد روابال اود را با  2376روزه اعتاب و استاییل در ژوئن  7عتاق به دنبال گ(  )نداشت 

به صدام شتوع به بعد، تمایالت دوستانه آمتیکا نسبت  2362اما از اواسال سال   آمتیکا قطع کتد

زمان از ستگیتی  نی؛ ب(ابتاشد و بغداد هم از این تغییت سیاست آمتیکا به گتمی استقبال کتد
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ی همکاری استتاتژیکی عل(ی و صتیح سوبهم(اسبات سیاسی عتاق با واش(گتن و حتکت ستیع 

 بود.

عتاق  رتبهیعالبتژی(سکی مشاور ام(یتی کارتت به عمان پایتخت اردن رفت و در آنجا با مقام 

دیدار کتد. مجله فیگارو به این مالقات ستی اشاره کتد و حتی از توافن ضم(ی آمتیکا با حاکمیت 

عتاق بت اروندرود و احتمال بتقتاری یک گمهوری عتبی در سواحل این رود ابت داد. هدف از 

 باو مخالفت  ی آمتیکا و عتاقهاتیفعالی هماه(  کتدن هاراهاین دیدار بح  و م اکته پیتامون 

شتکای گدیدی بود تا بتواند م(افع اود را در  به دنبالی ایتان بود. آمتیکا در م(طقه هااستیس

ی عتاق و رشد ستیع قدرت نظامی اهستهنگتانی آمتیکا از بتنامه  رغمبهک(د.  نیتیم فارس،یال

ستدارآبادی، آمد )این اواست آمتیکا به شمار می نیتیمصدام حسین، باز بغداد بهتتین نامزد 

27:2262.  

یی از های(یتیشکه پت از  دیدیمشیتی(ی فتوش بسیار بزرگ »صدام حسین، آمتیکا را 

هدف صدام از بتقتاری و تقویت م(اسبات عتاق با واش(گتن، «. تک(ولوژی پیشتفته و بتتت است

موگب بتتتی  ی اعتاب و استاییلهاگ( ی بود که در تمامی اشتفتهیپدستیابی به تک(ولوژی 

مبادالت دو  نیب(ابتااستاییل شده بود. بدین تتتیب صدام پیش(هاد اتید نظامی به آمتیکا داد و 

-272:2262ی تک(ولوژی و نظامی نیز تستی پیدا کتد)تیمتمن، ها(هیزمکشور افزایش یافت و به 

276.  

اسالمی ایتان ناشی  این هماه(گی میان عتاق و آمتیکا که همگتایی آنها در مقابله با انقالب

 ژهیوبهاقدام نهایی فتاهم ساات.  ع(وانبه، زمی(ه را بتای تجاوز عتاق به ایتان شدیممحسوب 

آنکه ااالعات آاتین وضعیت نظامی، اقتصادی و اگتماعی ایتان توسال آمتیکا و از اتین 

این رژیم را  ی هت چه بیشتتگتمپشتعتبستان در ااتیار عتاق گ اشته شد و موگبات دلگتمی و 

 فتاهم کتد.

 اهمیت جنگ برای آمریکا

 تفاوتیب گ(  ایتان و عتاقدر قبال  توانست(دینمآمتیکا ابعاً  متداندولتو  مداراناستیس

که دولت ایالت متحده  یام(طقهگتیان داشت،  فارس،یالبمان(د، چتا که اوالً گ(  در م(طقه 
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آن دارای م(افع اساسی بود. ثانیاً، ستنوشت گ(   ش  در 2252) 2362آمتیکا حداقل پا از سال 

درگیت در آن بتای آمتیکا اهمیت زیادی داشت، چتا که در یک سوی آن  یهااتف بهبا توگه 

پیش از انقالب اسالمی،  یهاسالاتحاد و دوستی عمین با آمتیکا در  رغمیعلایتان قتار داشت که 

م(طقه مبدل شده بود؛ و در سوی دیگت عتاق،  پا از این رویداد به دشمن اصلی آمتیکا در

افکار عمومی غتب متحد شوروی در این م(طقه  نزد   به بعد،2252) 2363کشوری که از سال 

ابت قدرت  یبتداربهتهو امکان  وستیپیم. ثال اً گ(  در زمان گ(  ستد به وقوع شدیممحسوب 

-99:2263اانی و بغیتی، ) داشتگود و فارس،یالدیگت، بتای افزایش نفوذ اود در م(طقه و 

95.  

باید در نظت داشت که گ(  ایتان و عتاق در زمان سااتار دو قطبی رخ داد و تداوم یافت. 

سااتاری که ه(وز در دو قطب شتق و غتب به رهبتی شوروی و آمتیکا وگود داشت و هتیک از 

رگیت شدن دو کشور بزرگ . دکتدندیمکشورها در چهارچوب روابال اود با این دو بلوک عمل 

آمتیکا را نگتان  ژهیوبهکشورهای قدرتم(د دنیا و  وگهچیهو قدرتم(د م(طقه، یع(ی ایتان و عتاق به 

نکتد بلکه بتعکا آنها تتگیح دادند دو کشور در یک گ(  فتسایشی اوالنی درگیت شده و 

در یک  قطعاًضعیف نمای(د. توان نظامی و اقتصادی یکدیگت را به نفع موقعیت استاییل در م(طقه ت

مدت زیادی دوام بیاورد و در نهایت شکست  توانستینمگ(  دراز مدت عتاق ابن محاسباتش 

بتاورداری  تتمهمدر حالی که ایتان با توگه به گمعیت و توان اقتصادی باالتت و از همه  اوردیم

ژی اسالمی، شتایال پیتوزی در از ایمان اسالمی، پویایی انقالبی و روحیه باالی ناشی از ایدئولو

یک گ(  دراز مدت را داشت. ل ا این کشورها به حمایت از عتاق پتداات(د تا بتواند در مقابل 

آمتیکا از عتاق  ژهیوبهایتان مقاومت نموده و گ(  را تداوم بخش(د. حمایت کشورهای غتبی و 

ی، مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی ی سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادها(هیزمدر گ(  با ایتان در تمامی 

ی هابازتاببود. یکی از دالیل اصلی حمایت آمتیکا، تتس از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و 

ی آن بود. در واقع این کشورها نگتان بودند که اموا  کوب(ده انقالب اسالمی، المللنیبی و ام(طقه

ی فاسد و دست نشانده هامیرژبی گایگزین کشورهای م(طقه را در نوردیده و اسالم سیاسی و انقال

ی غتبی که در نزدیکی م(طقه بودند را نیز به لتزه درآورد. هانظامی هاهیپام(طقه شود و از اتفی 

 شدیمی انقالبی آن صادر هاآرمانو رفتارهای ااصی که از سوی ایتان و  هاآلدهیا، هاآرمان
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پیتامونی بت علیه الگوی ام(یتی مورد نظت آمتیکا تجسم نقش متعارضی بود که از سوی یک کشور 

  9:2267کیوان حسی(ی، شد )یممطتح  فارس،یالدر سطح م(طقه 

پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان نه ت(ها سبب فتوپاشی سیاست دو پایه گتدید بلکه 

انقالب پیامد غیتمستقیم  نیتتمهمیی نیز فتاروی م(افع آمتیکا در م(طقه ایجاد کتد. هاچالش

اسالمی بتای آمتیکا در م(طقه، اتو  ایتان از اردوگاه غتب بود. توضیح ای(که یکی از وگوه بارز 

ی بعد از گ(  گهانی دوم، وابستگی این کشور به بلوک غتب هاسالسیاست اارگی ایتان در 

ه بود. پیتوزی انقالب اسالمی ب سدنفوذبخصوص آمتیکا و ایفای نقش فعال در چارچوب سیاست 

ی بارز این انقالب، هایژگیوآمد چتا که اوالً یکی از به حساب می تیمیمورمع(ای پایان این 

مخالفت با آمتیکا بود. فتای(دی که با اشغال النه گاسوسی توسال دانشجویان  ژهیوبهغتب ستیزی و 

گی ایتان پیتو اال امام به او  اود رسید. ثانیاً رهبتان انقالب ایتان اواهان تعقیب سیاست اار

بودند و این مهم مانع از تداوم نقش ایتان در مقابله با کمونیسم « نه غتبی –نه شتقی »بت اساس اصل 

  .266:2266مسعودنیا، ) دیگتددر م(طقه می

 ی آمریکا بعد از شروع جنگ ایران و عراقهااستیس

ضوعات اصلی حمله عتاق به ایتان و تحمیل هشت سال گ(  و نقش آمتیکا در آن، یکی از مو

گ(  تحمیلی است. پا از شکست حمله ابا، آمتیکا ضمن اتاحی کودتا اقدام به تحتیک 

عتاق بتای حمله به ایتان نمود. اعزام مکتر و محتمانه بتژی(سکی مشاور ام(یت ملی آمتیکا به عتاق 

ی در تحتیک عتاق بتای گ(  داشت. با اعمدهیع(ی شتوع گ( ، نقش  2362قبل از سپتامبت 

آمتیکا سه نوع سیاست را اتخاذ نمود. در  متحدهاالتیا، از همان ابتدا 2253شتوع گ(  در سال 

ی گ( ، به حمایت هاگبههو با آشکار شدن پیتوزی ایتان در  ،یتدربهی نمود. اتفیبابتدا اعالن 

 د.غیتمستقیم از عتاق پتداات و درنهایت به حمایت مستقیم و مدااله نظامی در گ(  روی آور

 یطرفیبالف  اعالن سیاست 

با  اصوصبهدر حالی که روابال میان ایتان و ایالت متحده آمتیکا پا از وقوع انقالب اسالمی و 

بحتانی شده بود و  –موسوم به النه گاسوسی  –اعضای سفارت آمتیکا در تهتان  یتیگگتوگان

 اار  درایتان  یهاییدارا اقتصادی، بلوکه کتدن –سیاسی  یهامیتحتچون  ییهااستیسآمتیکا 
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پایگاه هوایی و کودتاچیان  ضدانقالب یهاگتوهکاز کشور، اتاحی حمله به ابا، حمایت از 

نوژه و باالاته نشان دادن چتاغ سبز به صدام حسین را در پیش گتفته بود، با شتوع گ(  شهید 

 گ(  آغازین یهاماه در آمتیکا رسمی سیاست نمود. یاتفیباعالم  یاهیانیبتحمیلی با انتشار 

 به بتهه آن در سیاست این اتخاذ. گتچه بود استواربا آتش از حمایت و یاتفیب اصل بتظاهت به

 ااص شتایال و ایتان نظامی نیتوهای آمادگی عدم دلیل به کشور این ارتش که چتا بود، عتاق نفع

و  عمل در، یاتفیباین  .بود آورده در اود اشغال به را ایتان از وسیعی اراضی انقالب، از پا

گ( ،  یهاگبههو به دنبال پیشتفت نیتوهای ایتانی در  رن  واقعیت به اود نگتفت ،یتدربه

 آمتیکا به حمایت مستقیم و غیتمستقیم از عتاق پتداات.

 آمریکا از عراق در جنگ میرمستقیغی هاتیحماب  

 در عتاق گتفتن قتار و گ(  هایگبهه اول در تهاگمی سیاست به ایتان.ا.  رویکتد نتیجه در

 ضم(ی حمایت و اتفیبی سیاست از پوشیچشم به تتغیب را آمتیکا متحده ایالت ضعف، موضع

 همکاری به 2362 سال در آمتیکا متحدهاالتیا تفاوتیبی یا اتفیبی ب(ابتاین؛ کتد عتاق از

 و کتد موافقت عتاق به بوئی(  هگ(گ(د پ(، فتوش با همچ(ین آمتیکا. یافت تغییتبا عتاق  نزدیک

آمتیکا در  متحدهاالتی. اساات اار  تتوریسم حامی کشورهای فهتست از را کشور این

دونالد رامسفلد  2362ی مسلح کتد. در سال اگانبههمه اوربهارتش عتاق را  2362ی هاسال

وام،  صورتبها دالر همکاری نظامی با صدام حسین امضا کتد. از آن زمان میلیارده نامهموافقت

تجهیزات نظامی و همچ(ین سیل دائم ااالعات با ارزش نظامی متبوب به گابجایی نیتوهای ارتش 

در ااتیار صدام حسین قتار  آوردیم به دستی گاسوسی هاماهوارهایتان که واش(گتن توسال 

در گ(  عتاق علیه  گانبههمهفعال و  اوربهآمتیکا  متحدهاالتیا . 966:2262االوزاده، گتفت )

ی مالی، ااالعات نظامی، مشارکت هاکمکشامل  هاکمکایتان به کشور عتاق کمک کتد. این 

کشور ثال  بود تا آمتیکا  لهیوسبهی مختلف هاسالحمشاوران نظامی آمتیکا همتاه با تحویل 

تحمل شکست اامی(ان یابد که عتاق به میزان کافی تجهیزات نظامی در ااتیار دارد تا در گ(  م

  carpenter, 2007-8:69نشود )

، آمتیکا تمام اقدامات 2362نوامبت  37ام(یت ملی آمتیکا در تاریخ  229 دستورالعمل ب(ا بت 
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 در کشور الزم و قانونی بتای گلوگیتی از شکست عتاق در گ(  با ایتان را اتخاذ کتد. دو

 حال این با .کتدند بتقتار دوباره ،بود شده قطع 2376 سال از که را اود روابال ،2369 نوامبت

 کتد تالش بلکه نیاورد، عمل به مستقیم حمایت عتاق از زمانی مقطع این در آمتیکا متحده ایاالت

 از آمتیکا غیتمستقیم یهاتی. حماشود گ(  در عتاق شکست مانع مستقیم غیت هایحمایت با تا

 های  حمایت3 ، اود متحدین) سعودی عتبستان و کویت از   حمایت2عبارت(د بودند از:  عتاق

ی نظامی و هاتیحما  9ایتان .ا.  علیه تحتیمی هایسیاست اتخاذ  2 عتاق از ااالعاتی و ف(ی

 تسلیحاتی از عتاق

 خود متحدین از حمایت -

 که بود گستتدهچ(ان آن ،سالههشت گ(  اول در سعودی عتبستان و کویت هایکمک

 اود کارانةتجاوز هایاقدام به تا ساات قادر را عتاق که دانست عاملی تتینمهم را آن توانمی

 مالی هایکمک ارائه از کویت، و سعودی عتبستان توسال اتفیبی قوانین نقض. دهد ادامه

 این ستزمین از استفاده بتای عتاق مسلح نیتوهای به دادن اگازه تا گتفته عتاق دولت به گستتده

 در بارز نمونة یک. گتدندمی شامل را ایتان علیه اصمانه عملیات یبتا پایگاهیع(وان به کشورها

 را عتاقی هواپیماهای که بود کویت «بوبیان» گزیته از عتاق ارتش مکتر استفاده اصوص، این

 گزایت به دستتسی آن، در گیتیسوات یا و گزیته این فضای از پتواز با تا سااتمی قادر

 قتار اود حمالت هدف را آنها و نموده آسان را اارک و سیتی الرک، م ل ایتانی دوردست

میلیارد دالر، امارات  2میلیارد دالر، عتبستان  6کویت  2362بت این اساس در اواات سال . ده(د

یک قتارداد یک و  عتاق میلیون دالر به عتاق کمک کتدند. 522متحده عتبی یک میلیارد و قطت 

با فتانسه و یک قتارداد یک میلیارد دالری با انگلیا نیم میلیارد دالری گهت اتید تسهیالت 

 . 235:2263یکتا، بست )

ی غیتنظامی هااتحظاهتاً بتای  هاوامو اگت چه این  دادیمی کالن به عتاق هاوامآمتیکا نیز 

ی گ(گی عتاق کمک هاتالشبود اما به  یا واردات مواد غ ایی مورد نیاز، در نظت گتفته شده

  .222:2233 ه،ویلمسکتد )یم

 سوی از عتاق نظامی نیازهای از قسمتی تیمین و عتاق نفع به اتفبی م(طقة نفت فتوش
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 و کویت سوی از اتفیبی نقض از دیگتی بعد کشور، این ب(ادر و هاکشتی از استفاده با کویت

 تتعهدا به و کتده نقض را اتفیبی قواعد کویت که شتایطی چ(ین در. بودمی سعودی عتبستان

 را اتفیبی قواعد تا اواست کویت از هاییبیانیه صدور با اسالمی گمهوری کتد،نمی عمل اود

 هایکشتی و نفتی متاکز به عتاق هایحمله و کویت غیتقانونی اعمال تداوم ولی ک(د، رعایت

 متحدهاالتیا حال، این در. بزند شده ریزیبتنامه حمالت به دست ایتان تا شد باع  ایتانی

 از کویتی، هایکشنفت پتچم تغییت و فارس،یال به اود نظامی ناوگان کتدن وارد با تیکاآم

 نقض یاورکلبه و عتاق به گ(گی وسایل قاچاق در کویت از و کتده گلوگیتی ایتان هایحمله

 متحدهاالتیا تصمیم ،فارس،یال در ناظتین از بسیاری نظت از. نمود حمایت اتفیبی قواعد

 عتاق یسوبه آمتیکا غیترسمی تمایل نمایانگت کویتی، هایکشنفت پتچم تغییت بت (یمب آمتیکا

 .بود

 را م(طقه در اود نزدیک متحدان از یکی سعودی عتبستان آمتیکا، دولت این، بت عالوه

 یها(هیهز تیمین بتای اوددرآمد  م(بع نیتتمهم از را ایتان نفت، قیمت کاهش با تا کتد تشوین

 میلیون 7 به روز در بشکه میلیون 5/3 از را اود نفت تولید میزان عتبستان ل ا. ک(د محتوم گ( 

 .رسید دالر 3 به بشکه هت بتای دالر 22 از نفت قیمت تتتیب بدین و داد افزایش بشکه

 عراق از اطالعاتی و فنی هایحمایت -

 هایحمایت از هموارهاود، تهاگم سال هشت اول در تحمیلی، گ(  گتآغازع(وان به عتاق

 افزایش. بود بتاوردار ااالعاتی و ف(ی اقتصادی، سیاسی، مختلف شئون در آمتیکا متحدهاالتیا

 اصلی ک((دهتیمین عتاق مقدس، دفاع اول در که شد سبب کشور دو این بین هایهمکاری سطح

 ااالعات آن، تاواا در ژهیوبه و گ(  اول در کای. آمتشود ش(ااته م(طقه در متحدهاالتیا م(افع

 عتاق ااتیار در ایتان ص(عتی و اقتصادی متاکز و نظامی هایآرایش و موقعیت از را ارزشم(دی

 م(طقه سعودی، عتبستان در مستقت آواکا هواپیماهای پتواز قلمتو گستتش با آمتیکا. داد قتار

 افزون تیکاآم متحدهاالتی. اداشت اود پوشش تحت را فارس،یال و گ(وب هایگبهه از وسیعی

 نتای، در که دادمی قتار عتاق ااتیار در را آنها ها،ماهواره از ااالعات گتدآوری با ها،آواکا بت

 روزنامه 3223 سال آگوست 26 در  .76:2262 شالوم،مسثت بودند ) بسیار هاعملیات از بتای
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 را عتاق گ( ، این در ایتان پیتوزی از گلوگیتی بتای متحدهاالتیا که کتد فاش مزیتاورکیوین

  .Everest, 2003:31است )داده  قتار فتاوان نظامی و ااالعاتی حمایت مورد

ی ااالعاتی آمتیکا به عتاق در افزایش اعتماد به نفا در روحیه صدام و ارتش هاکمک

نتای، آشکاری داشت  عتاق و افزایش توانایی نظامی این کشور بتای مقابله با اقدامات نظامی ایتان،

بود ی ااالعاتی آمتیکا به عتاق هاکمک تیتیثی تحت ااندازهنتیجه عملیات رمضان تا  و

  نتای، کمک ااالعاتی آمتیکا به عتاق همتاه با کمک مستشاری بتای 292: 2269درودیان، )

تغییت آرایش دفاعی عتاق و آمادگی بتای مقابله با تهاگمات ایتان در عملیات رمضان، ستنوشت 

وضعیت گ(   دیرسیمبه عبارت دیگت اگت عملیات رمضان به ژیتوزی ؛ را تغییت داداین عملیات 

  273:2263همان، نشد )حال آنکه بت اثت ناکامی ایتان چ(ین تحولی انجام  شدیمشکل دیگتی 

که آمتیکا حتی  ک(دیمنقل « تتین شتیک گتمقوی»در کتاب اود با ع(وان « مارین ویلمسه»

ی متبوب به تحتکات نیتوهای ایتانی را در ااتیار اماهواره  نیز ااالعات قبل از آغاز عملی گ(

ساعت یک بار از وضعیت نیتوی زمی(ی ایتان آگاهی یافته و آن  23ها هت عتاق قتار داد. آمتیکایی

ویلمسه، شد )یمو این موضوع بتای عتاق امتیاز مهمی محسوب  دادیمرا در ااتیار عتاق قتار 

37:2233  

 ایران. ا.ج علیه تبلیغی - تحریمی سیاست اذاتخ  -

 کشور، این نفع به گ(  شتایال تغییت بتای عتاق دولت از حمایتی هایسیاست اعمال ک(ار در

. داد انجام ایتان.ا.  گ اشتنفشار تحت بتای را تحتیمی و تبلیغی هایاقدام از ایمجموعه آمتیکا

 مخابتاتی وسایل کامیون، بالگتد، شامل تجهیزات الارس عدم و ایتان دادن قتار فشار تحت گمله از

تحتیم اقتصادی  م(ظوربهآمتیکا  .بود نیاز مورد که کامیون و توپخانه تانک، هواپیما، بتای یدکی و

اود را تحت  مانیپهمکل کشور و تحتیم تسلیحاتی ارتش گمهوری اسالمی ایتان، کشورهای 

 فشار قتار داد.

چشمگیتی گستتش داد  اوربهرا  هامیتحتآمتیکا دام(ه این  ق،در االل گ(  ایتان و عتا

 ریاست دوره درکه چ(ان. دیگتدیمشامل کلیه اقالم مصتفی و تجاری  باًیتقتتا حدی که 

ی اود علیه گمهوری اسالمی ایتان را هامیتحت متحدهاالتیا، 2362از پاییز  ریگان، گمهوری
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  به اگتا گ اشت. هدف از Operation Staunch« )استانچعملیات » به موسوم تحت ع(وان عملیاتی

این اتح گلوگیتی ایتان از دستیابی به تجهیزات دفاعی و به عبارت دیگت تضعیف ایتان در مقابل 

م اکته با  میموررا « ریچارد فتبانکا»عتاق بود. به دنبال این تحتیم، ریگان نمای(ده ویژه اود 

ن آنها بتای عدم فتوش تسلیحات به ایتان کتد. در اصل ی مختلف گهت متقاعد سااتهادولت

آمتیکا در این اتح از همه متحدانش از گمله انگلستان، ایتالیا، آلمان، تتکیه، کته گ(وبی و رژیم 

  232:2233ویلمسه، ک((د )تا از فتوش سالح به ایتان اودداری  اواستیمصهیونیستی، 

کشور رایزنی کتده و آنها را تحت فشار قتار داد. عملیات استانچ، آمتیکا با بیست  بت اساس

ی پیشتفته هاسالحی اعمال شده از اتین عملیات استانچ قابل مالحظه بود و ارسال هاتیمحدود

تاکتیکی ایتان  -ی نظامیها(هیگزی محدود کتد و به این تتتیب بت مسثت اوربهبه سمت ایتان را 

 کتوز،بود )ی تجاری تسلیحاتی با غتب هاراهش اثت گ اشت. از اتف دیگت عتاق شاهد گشای

36:2263-33.  

 عراق از تسلیحاتی و نظامی یهاتیحما -

 ، از فهتست کشورهای حامی تتوریسم ح ف 2272)بهمن 2363 هیدر فورعتاق  کهیه(گام

شد مورد حمایت نظامی و تسلیحاتی آمتیکا قتار گتفت. مدارک زیادی وگود دارد که نشان 

سفید فعاالنه در تصویب فتوش تجهیزات نظامی به عتاق مشارکت داشته است. کاخ  دهدیم

سازمان سیا به عتاق اامی(ان داده بود که سالح کافی از اتین کشورهای ثال  به این کشور 

تحویل اواهد شد. ب(ا به دراواست آمتیکا، رژیم صهیونیستی انبار بزرگی از تجهیزات و مهمات 

ای نیکاراگوئه یا مجاهدان افغان به عتاق فتستاد. کشورهای دیگتی نیز گ(گی را از اتین ک(تتاه

ی ساات شوروی را هاسالح. مصت کتدندیمدر این زمی(ه و با حمایت آمتیکا به عتاق کمک 

ی بتای فتوش به عتاق تولید ااوشهی هابمبو در شیلی، شتکتی  کتدیمبتای عتاق تک یت 

ویلمسه، بود )مستقیم از سیا گتفته  اوربهرا  هابمبه تولید این ی اولیهااتح. این شتکت، نمودیم

226:2233-222.  

ی ساات آمتیکا را به عتاق ارسال هاسالحمحدود بتای از  صورتبه هاییکایآمت نیب(ابتا

کتدند و مقداری را هم از اتین کشورهای ثال  مان(د مصت در ااتیار عتاق قتار دادند. دادن مواد 
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و میکتوبی به رژیم بع  عتاق از اقدامات مهم آمتیکا بوده است. عالوه بت این،  بیولوژیکی

گزارش روزنامه  ب(ا بتکشورهای ثال  را بتای ارسال تسلیحات به عتاق تشوین کتدند. 

میلیارد دالر تجهیزات  5/2، در این گ(  آمتیکا در اول پ(، سال معادل پستواش(گتن

قوی که در امت تولید  العادهفوقی حساس و کامپیوتتهای هادستگاه ،آالتنیماشالکتتونیک، انواع 

درودیان، فتوات(د )ی نقش حساس دارند به دولت عتاق اهستهی شیمیایی، موشکی و هاسالح

297:2269  

 آمریکا از عراق متحدهاالتیای مستقیم هاتیحماج  

عتاق از متحله حمایت ضم(ی  های آمتیکا در قبال گ(  ایتان وبا گ شت اندک زمانی، سیاست

های نیتوهای ایتان در اول معلول پیتوزی به حمایت رسمی تغییت یافت و این دگتدیسی،

توسال  2272های گ(  بود، فتای(دی که نقطه عطف آن، آزادی اتمشهت در سوم اتداد گبهه

ها در اول گبهه ، رویکتد ایتان به سیاست تهاگمی2272نیتوهای ایتان بود. چتا که از اواسال سال 

و فتح اتمشهت در  «المقدسبیت»آغاز شد و با عملیات  2272مهت  5 در «االئمهثامن»که با عملیات 

به او  اود رسید، پا از آن نیز با تعقیب متجاوز ادامه یافت و عتاق را در  2272سوم اتداد 

است: پا از آنکه  آمتیکا آمده متحدهاالتیادر گزارش س(ای  کهچ(انموضع ضعف قتار داد. 

آمتیکا شتوع به  متحدهاالتیانیتوهای عتاق را از قلمتو اود بیتون کتد، سیاست  2363ایتان در 

تغییت کتد. دولت رونالد ریگان با نگتانی از پیتوزی احتمالی ایتان، به سمت عتاق متمایل شد. این 

ال دیپلماتیک بتای ش(اسایی و شامل موارد زیت بود: عملیات استانچ، تالش فع 2369تمایل تا سال 

های اعتبار مالی الزم بتای عتاق نزد شتکت نیتیمممانعت از ارسال تجهیزات گ(گی به ایتان، 

آمتیکایی بتای اتید اقالم کشاورزی و سایت اقالم، محکومیت شفاهی ایتان در سازمان ملل و 

اما با نمایان  ؛ 372: 2276دانکوس،ااالعات نظامی بتای عتاق ) نیتیمالمللی، های بینسایت سازمان

 اوربهسیاست حمایت ضم(ی را ک(ار گ اشته و  متحدهاالتیاهای عتاق در گ( ، شدن شکست

گ(    2 آمتیکا از عتاق عبارت بودند از: حمایت مستقیم .مستقیم به حمایت از عتاق پتداات

 .حتیم هوایی ضنق  2 .انهدام سکوهای نفتی  3 .هاکشنفت
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 هاکشتجنگ نف -

اود را درگیت نبتد  عمالًهای کویتی، های اود بت کشتیآمتیکا با نصب پتچم متحدهاالتیا

فارس ساات. با آنکه ای یکی دو سال بعد از پیتوزی انقالب اسالمی، تالش زیادی از سوی الی،

ف اما ناتوانی واش(گتن در درک مفاهیم و اهدا آمتیکا بتای نزدیکی به تهتان صورت گتفت،

های اصمانه علیه تهتان، موگب گتدید که شکاف موگود میان انقالب ایتان و ادامه سیاست

 تهتان و واش(گتن عمن و وسعت بیشتتی یابد.

ها گای کشآمتیکا از عتاق در قالب گ(  نفت متحدهاالتیاحمایت نظامی مستقیم 

شتوع کتد و در سال  2362ها را در سال کشگیتد. در حقیقت این عتاق بود که گ(  نفتمی

آمتیکا در گ( ، با دعوت  متحدهاالتیابه آن شدت بخشید. چ(ان چه مدااله و مشارکت  2369

تتی به اود ها شکل عل(یکشآمتیکا گهت محافظت از نفت ژهیوبههای بزرگ کویت از قدرت

 نیتیمنفت و  آمتیکا به بهانه حفظ گتیان آزاد متحدهاالتیاتتی یافت. گتفت و ابعاد گستتده

تتین ناوگان گ(گی اود را نیازهای رشد ص(عتی غتب که در معتض اطت قتار گتفته بود، بزرگ

کشتی گ(گی و بیش از  25ناوگان دریایی اود را به ظتفیت  متحدهاالتیا. کتد فارس،یالوارد 

ین ناوگان تتهزار نفت نظامی در م(طقه گای داد که بعدها به بزرگ 32کشتی کمکی با مجموع  23

فتوند کشتی  52دریایی این کشور پا از گ(  گهانی دوم تبدیل شد و در نهایت به حدود 

  25:2267کیوان حسی(ی، ) دیرسگ(گی 

 حمله به سکوهای نفتی ایران -

، «هول»، «یان »های هدایت شونده چهار ناو آمتیکایی مجهز به موشک 2277مهتماه  36در 

کیلومتتی شمال شتقی  252 دررا واقع  «رشادت»و  «رسالت»ی ، سکوهای نفت«لفت ویچ»و  «کید»

سکوها م(هدم و تولید نفت از م(اان  ساتیتیسباران کتدند. در گتیان این گلوله باران، قطت گلوله

آمتیکا این اقدام اود را دفاع مشتوع و  متحدهاالتیاکامل متوقف شد.  اوربهدریایی مزبور 

 33آمتیکا ع(وان کتد. در  متحدهاالتیابا پتچم  «سی اویل سیتی» پاسخی به انهدام کشتی کویتی

 «سلمان»و  «سیتی»های نفتی متبوب به حوزه «سلمان»و  «رشادت»دو سکوی نفتی  2276فتوردین 

پا از یک ااطار نیم ساعتی مب(ی بت تخلیه سکوها مورد حمله چ(د فتوند ناو و بالگتد گ(گی 

حمله آمتیکا  پا از . 79:2232انصاری و یزدان فام، ) شدندیده آمتیکا قتار گتفت و به آتش کش
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که ب(درعباس را به سوی م(اان نفتی مورد حمله تتک کتده  «ناوچه سه(د»به سکوهای نفتی ایتان، 

مایلی گ(وب غتبی پایانه نفتی الرک واقع در غتب ت(گه هتمز از سوی هواپیماهای  22در  بود،

های هدایت شونده لیزری که از سوی سه فتوند ر اثت بمبآمتیکایی هدف قتار گتفت و د

 .هواپیمای شکاری شلیک شده بودند، م(هدم شد

 تجاوز به حریم هوایی ایران -

همواره به حتیم  فارس،یالهواپیماهای آمتیکایی پا از حضور ناوگان این کشور در 

مختلف ایتان  ساتیتیسز و از متاک یبتدارعکاهوایی ایتان تجاوز کتده و اقدام به ش(اسایی و 

، 2277مهتماه  29دقیقه روز  22/22توان به موارد زیت اشاره کتد: در ساعت نمودند. بتای م ال می

آمتیکا حتیم هوایی ایتان را  متحدهاالتیامتعلن به  «27الف »پ(، فتوند هواپیمای نظامی از نوع 

ایی در ارتفاع پایین زدند. همچ(ین در نقض کتده و بت فتاز شهتستان چابهار دست به یک مانور هو

آمتیکا در دو  متحدهاالتیایک فتوند هواپیمای ش(اسایی و تجسسی  2276اردیبهشت  22تاریخ 

ب(درل(گه، گاسک و گزایت استان  دقیقه بت فتاز ب(درعباس، 95/3دقیقه و  22/3های نوبت در ساعت

آمتیکا از نوع  متحدهاالتیاای نظامی هتمزگان اقدام به شکستن دیوار صوتی نمودند. هواپیم

کتد. همزمان با تجاوز بوده و در ارتفاع بسیار باال با ستعت بسیار زیاد حتکت می «62 آراس.»

هواپیماهای آمتیکایی به حتیم هوایی ایتان، یک فتوند ناو آمتیکایی تا فاصله ده مایلی به 

باش کامل یتوهای مستقت در گزیته آمادهبه کلیه ن کهیاوربههای گزیته الوان نزدیک شد، آب

 داده شد.

حادثه در اول مدااله آمتیکا در این گ( ، ساقال کتدن هواپیمای مسافتبتی  نیتتدردناک

. ریگان بود 2276تیت  23ستنشین غیتنظامی توسال نیتوی دریایی آمتیکا در  332ایتان با 

عمل کتده و از وقوع این حادثه وقت آمتیکا مدعی شد که نیتوی دریایی درست  گمهورایرئ

ب(ابتاین گانبداری مستقیم از عتاق، سبب حمله آمتیکا به  ؛ 227:2233ویلمسه، ) نکتدع راواهی 

آشکار اعالم کتد که  اوربه 2273آمتیکا از همان سال . نظامی و غیتنظامی ایتان گتدید ساتیتیس

ای گلوگیتی از پیتوزی ایتان باید به باشد و بتشکست عتاق در گ( ، مغایت با م(افع آمتیکا می

آمتیکا در ژانویه  متحدهاالتیاگزارش گور  شولتز وزیت اارگه وقت  .هت اقدامی دست زد
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و نیز مدااله نهایی در گ(   فارس،یال، در مورد علل تمایل آمتیکا به حضور مستقیم در 2366

یا ک(تتل این م(ابع انتژی توسال یک   قطع گتیان نفت 2: ک(دیمایتان و عتاق، به سه مورد اشاره 

  3 .باشدمختب بت روند تجارت گهانی و اقتصاد ما داشته  تاتیتیث تواندیمقدرت غیت دوست 

کشورهای دوست ستنگون گتدند یا نیتوهای  یهادولتایتان،  یهایالبتوسعهچ(انچه بت اثت 

بخشی از  ع(وانبه  2 اورد.ضدآمتیکایی در م(طقه تقویت گتدند م(افع ما بسیار صدمه اواهد 

تحت استیالی یک قدرت متخاصم نسبت به  تواندیمگ رگاه استتاتژیک در ااورمیانه، این م(طقه 

  به هت حال گ(  عتاق علیه ایتان، گ(گی 52:2273 گو،معتفت) دیدرآ مانانیپهمو  متحدهاالتیا

طابقت داشت و از همین رو در دوران ریگان م متحدهاالتیابود که با اهداف سیاست اارگی 

 .فتوگ ار نکتدآن گ(   شکست ایتان درهتگونه تالش دولت ریگان از 

 ارزیابی و تحلیل

فهم نقش آمتیکا در گ(  ایتان و عتاق، به ارائه گونه ش(اسی در مورد  م(ظوربهدر این بخش 

 متحدهاالتیا یهاتیحما یب(دابقهموضوع پتدااته و از اتین الگوی تحلیلی گونه ش(اسی، به 

 یهاتیحمادر واقع نقش و  .میاپتدااتهسال گ(  تحمیلی بت ایتان  6آمتیکا از عتاق در اول 

 -سیاسی، اقتصادی و نظامی بخشبه سه  توانیمدر اول دوران دفاع مقدس آمتیکا از عتاق را 

 کتد. یب(دمیتقسااالعاتی 

موضع  با ، آمتیکادر آغاز گ( مختلف اقدام کتد.  یهاروش بهدر بخش سیاسی، آمتیکا 

از دیدگاه اود را در مورد گ(  آشکار  ،شورای ام(یت 529و  963 یهاقطع(امهدر  دارانهگانب

با عتاق، از م(اسبات سیاسی  و از ست گتفتن 2353در سال روابال اود با ایتان ساات. سپا با قطع 

از  پیتوزی عتاق گتو در را ش. از آنجا که آمتیکا، حفظ م(افعرژیم بع  عتاق حمایت نمود

این روابال تا بدان  .کتدعتاق  با یادوستانهروابال سیاسی سعی در بتقتاری  نیب(ابتادید، گ(  می

آمتیکا، عتاق را از لیست کشورهای حامی تتوریسم اار  ساات. پشتیبانی از  گا پیش رفت که

ایتانی بود یکی  یهاگ(گ(دهتتس اال لوله ب(در عقبه بتای انتقال نفت عتاق به غتب که دور از دس

 آمتیکا از ابتدای گ( ،دیگت از موارد حمایت سیاسی آمتیکا از عتاق در گ(  با ایتان بود. 

در این گ(  آمتیکا همچ(ین متحدین  شیمیایی بست. یهاسالحچشمانش را بت استفاده عتاق از 
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تشوین و از عتاق  گانبههمه یهاتیحمابه  اقتدارگتای اود در م(طقه از گمله عتبستان و کویت را

 .تتغیب کتد

اور عمده از توان بهی، میااالعات و ینظام حوزه دردر بخش حمایت آمتیکا از عتاق 

، 2362در سال  متحدهاالتیا. یاد کتدااالعاتی به ارتش  هایفتوش تسلیحات نظامی و کمک

 فارس،یال بهدن ناوگان نظامی اود مسلح کتد. آمتیکا با وارد کت گانبههمه اوربهارتش عتاق را 

از کویت در ها، به این کشتیاز حمالت ایتان  ضمن گلوگیتی کویتی، کشنفت 22و تغییت پتچم 

 همچ(ین با دادن متحدهاالتیا، هاحمایت در ک(ار این قاچاق وسایل گ(گی به عتاق حمایت نمود.

بتای  به آرایش دفاعی عتاق و آمادگی یمستشار هایبا حمایتاور به او و همینااالعات نظامی 

 .مقابله با تهاگمات ایتان بسیار کمک نمود

مختلف، میلیاردها دالر وام به  یهاتوافق(امه اساس بت، آمتیکا نیزدر بخش اقتصادی و مالی 

کالن اگتچه در ظاهت بتای اهداف غیت نظامی بود اما در اصل  یهاوامصدام حسین اعطا کتد. این 

. از سوی دیگت، آمتیکا در گهت حمایت اقتصادی کتدیم(گی و نظامی عتاق کمک به اهداف گ

اود را  مانیپهماقدام، کشورهای  عتاق، ایتان را از نظت اقتصادی تحتیم کتد و بتای تکمیل این

 تحت فشار قتار داد تا به تحتیم ایتان بپتدازند.

 یریگجهینت

ناشی از گ(  ستد روی داد. سااتاری که  المللنیبگ(  ایتان و عتاق در سااتار دو قطبی نظام 

در آن بلوک شتق به رهبتی شوروی و بلوک غتب به رهبتی آمتیکا وارد نبتد ایدئولوژیک و 

تحلیل  نیب(ابتا ؛قواعد و رفتارهای ااص اود را دارد یالمللنیبشده بودند. هت سااتار  ژئوپلیتیک

 تیپ امکانبزرگ  یهاقدرتو ک(ش  یالمللنیبواعد بدون توگه به ق یام(طقههت پدیده سیاسی و 

در  ییگوزهیستکه درصدد  دانست(دیمنخواهد بود. هم آمتیکا و هم شوروی، ایتان را بازیگتی 

لیبتالیستی و  یهاارزشاست و از بتتتی کشورهای غتبی و  المللنیببتابت قواعد و سااتار نظام 

تتتیب ضتورت ک(تتل چ(ین بازیگتانی از اتین موازنه قدرت  . بدینک(دیمماتتیالیستی آنان انتقاد 

که  اورهمانگ(  ایتان و عتاق، زاییده شتایال گ(  ستد بود و  نیب(ابتا ؛انجام گتفت یام(طقه

بزرگ از گمله آمتیکا نقش بسیار  یهاقدرتدر چهارچوب نظتی نئورئالیستی توضیح داده شد 
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 داشت(د. اساسی در شتوع و تداوم روند این گ( 

آمتیکا در گ(  ایتان و عتاق چگونه  متحدهاالتیاکه نقش  استمقاله این این اول  سسال

بود؟ پاسخ این است که آمتیکا نقش اساسی و تعیین ک((ده در شتوع و تداوم این گ(  داشت. با 

نمود اما این  یاتفیبشتوع گ( ، آمتیکا در ابتدا در سیاست اعالنی و آشکار اود اعالن 

به دلیل پیشتوی عتاق به نفع عتاق  در ابتدای گ(  آمتیکا یاتفیبیاست پایدار نماند. سیاست س

در بتابت عتاق، سیاست  مسثتبا سازماندهی و بسی، نیتوهای نظامی ایتان و مقابله و  ،یتدربهبود اما 

. این کشور با دتبدیل شآمتیکا تغییت پیدا کتد و به حمایت مستقیم و غیت مستقیم از عتاق  یاتفیب

مالی، نظامی، اقتصادی و سیاسی عتاق در گ(  با ایتان  یهاتیحمامختلف به  یهایاستتاتژ

 گ(  مستقیم با ایتان شد. واردپتداات و در نهایت نیز اود 

 عتاق از حمایت به آمتیکا ،گ(  این در که چتا استمقاله هم این این دوم  سسال

آمتیکا بتای گلوگیتی از صدور  که کتدد ااات نشان بای سسالاین در پاسخ به  پتداات؟

و  را تشوین کتداین گ(   یاندازراه ،انقالب اسالمی و محدودسازی قدرت ایتان یهاارزش

از عتاق و ایجاد  گانبههمهحمایت  آمتیکا در گ(  ایتان و عتاقسیاسی  یتیگگهت

یک قدرت  ع(وانبهدر نهایت نیز . استتاتژیک و دفاعی بتای ایتان بود گانبههمه یهاتیمحدود

و یاغی، به اقدامات مستقیم نظامی، سیاسی و ام(یتی علیه ایتان دست زد.  گتمدااله یام(طقه فتا

 با آن یهاارزش صدور و اسالمی انقالب با مقابله بتای اود مستقیم یهااستیس زمی(ه در آمتیکا

 ایتان با مقابله به یام(طقه گ(  یکاندازی راه با تا بتآمد درصدد نیب(ابتا بود شده مواگه شکست

 ااتالف مقدم اال در عتاق که آنجا از. دوش عتاق و ایتان گ(  معمار دیگت عبارت به و پتدااته

 .بود آمتیکا نظامی و سیاسی اهداف بتای گزی(ه بهتتین کشور این داشت قتار ایتان با ژئوپلیتیکی
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