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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
گ)

ایتان و عتاق یکی از بزرگتتین و اوالنیتتین گ)

های قتن بیستم به شمار میرود .در این گ)

که در

سااتار دو قطبی نظام بینالملل رخ داد ،قدرتهای م)طقهای و فتا م)طقهای گهانی نقش داشت)د .از گمله قدرتهای
فتا م)طقهای که نقش مدااله گتایانه فعال و تهاگمی در این گ)

داشت ،آمتیکا بود .آمتیکا به دلیل ااتالفات

سیاسی و ایدئولو ژیکی با ایتان که در پی وقوع انقالب اسالمی ایتان شتوع شد ،عتاق را در ابعاد مختلف مورد
حمایت قتار داده و با روشها و استتاتژیها ی مختلف به محدودسازی سیاسی و نظامی ایتان پتداات .این مقاله به
بترسی و واکاوی نقش آمتیکا در گ)
آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق میپتدازد .سسال اصلی مقاله این است که نقش ایاالتمتحده

ایتان و عتاق چگونه بود؟ پاسخ به این سسال ضتورت انجام این پژوهش را میالبد .در این نوشتار،

روش تحقین مورد نظت ،روش توصیفی و تحلیلی است و بتای گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهته بتده و در
نهایت به تجزیهوتحلیل دادهها به روش کیفی بهم)ظور توصیف و تحلیل گایگاه و نقش آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق

پتدااتهایم .نتیجه این نوشتار مبت)ی بت این موضوع است که گ)

ایتان و عتاق زاییده شتایال گ)

ستد بوده و

ایاالتمتحده آمتیکا نقش بسیار مهم و تعیین ک))دهای در شتوع گ)

و تداوم روند آن داشته است.

کلیدواژهها :گ)

ایتان و عتاق ،آمتیکا ،حمایت نظامی و ااالعاتی ،گ)

 -2کارش)اس ارشد مطالعات م)طقه ای دانشگاه تهتان – مطالعات آمتیکا.
 -3کارش)اس ارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع .

تحمیلی ،گ)

ستد ،دفاع مقدس.
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مقدمه:
یکی از مهمتتین گ)

ایتان و عتاق بود که در کشور ما از آن بهع)وان

های قتن بیستم ،گ)

هشت سال دفاع مقدس» و در عتاق هم بهع)وان «قادسیه صدام» یا

«گ)

تحمیلی» یا «گ)

«گ)

اول الی،فارس» یاد میشود .در این گ)

مهمی بازی کتدند .در ابتدای شتوع گ)

 ،قدرتهای بزرگ از گمله ایاالتمتحده نقش

ایتان و عتاق ،آمتیکا سیاست بیاتفی اتخاذ نمود.

ولی در عین حال مقامات آمتیکایی تیکید کتدند که بیاتفی به مع)ی بیتفاوتی نسبت به گ)

و

نتیجه آن نیست و ایاالتمتحده بتای تضمین تداوم گتیان نفت در مقابل تهدیدهای اارگی از
نیتوی نظامی استفاده اواهد کتد و در صورت دراواست کمک نظامی از سوی کشورهای م)طقه
به کمک آنها اواهد شتافت.
تا زمانی که عتاق در موقعیت بتتت نظامی قتار داشت ،ایاالتمتحده سیاست بیاتفی اود را
دنبال میکتد .متعاقب انجام یک سلسله عملیاتها از سوی نیتوهای ایتانی و آزادسازی اراضی
اشغالی در گ)وب کشور ،نگتانی کشورهای غتبی و آمتیکا افزایش یافت .ایتان نه ت)ها از هم
نپاشیده بود بلکه روز به روز قدرت بیشتتی به دست میآورد .از این زمان به بعد ایاالتمتحده
آمتیکا بتای گلوگیتی از سقوب صدام و پیتوزی ایتان در گ)

 ،ضمن تقویت حضور نظامی

اود در م)طقه ،حمایت از سیاست متحدان اروپایی اود از گمله فتانسه و انگلیا در زمی)ه تیمین
تجهیزات نظامی عتاق و تشوین کشورهای ثتوتم)د عتب م)طقه به اعطای وامهای کالن به بغداد را
در دستور کار اود قتار داده و ضمن افزایش اقتصادی ،نظامی و ااالعاتی اود با بغداد ،به
حمایت همهگانبه از این کشور پتداات)د .بهاوریکه در فوریه  2369م روابال دیپلماتیک اود را
با عتاق از ست گتفت.
در پی تصتف شهت ب)دری فاو از سوی نیتوهای ایتانی در اوایل سال ( 2367بهمن  2279و
ناکامی عتاق در شکست دادن ایتان و اهمیت استتاتژیک ایتان و همچ)ین یافتن کانال ارتباای
بتای حل مسئله گتوگانهای آمتیکایی در لب)ان ،ایاالتمتحده آمتیکا تغییتاتی در استتاتژی اود
ایجاد کتد و سعی نمود تا به ایتان نزدیک شود؛ اما آمتیکا در این سیاست ناکام ماند و با بدگمانی
و بیاعتماد ی شیوخ عتب مواگه شد .انتقاد شدید کشورهای عتبی از ماگتای فتوش اسلحه به
ایتان (ایتان ک)تتا  ،فشار مداوم افکار عمومی آمتیکا ،آزاد نشدن کلیه گتوگانهای آمتیکایی که
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در بازداشت گهاد اسالمی لب)ان بودند و پافشاری مقامات ایتان بت حل ااتالف در میدان نبتد و
پتهیز از حل سیاسی مسئله ،موگب گتدید تا دولت آمتیکا بعد از افشای فتوش مخفیانه اسلحه به
ایتان ،نه ت)ها بت شدت گانبداری اود از عتاق بیفزاید بلکه در بتابت ایتان ،روش اصمانهای در
بهع)وان پشتیبان عتاق وارد نبتد نظامی با ایتان شود.

پیش گیتد و عمالً در این گ)

با در نظت گتفتن این مقدمه ،سؤاالت پژوهش عبارت است از:
 2نقش ایاالتمتحده آمتیکا در گ)
 3چتا در این گ)

ایتان و عتاق چگونه بود؟

آمتیکا به حمایت از عتاق پتداات؟

هدف از انجام این پژوهش ،با در نظت گتفتن روابال ویژه ایتان و آمتیکا در شتایال فعلی ،ش)اات
و معتفت نسبت به گ)

ایتان و عتاق و نقش آمتیکا در آن است .دستیابی به تحلیل درست و

علمی از مقاصد آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق و ش)اات سیاستگ اریهای آمتیکا در م)طقه

ااورمیانه و بهویژه در بتاورد با مسائل متبوب به گمهوری اسالمی ایتان ،مدنظت این پژوهش
است .ایاالتمتحده آمتیکا ،کشوری است که تیمین م)افع و ام)یت در رأس سیاست اارگی آن
قتار دارد و بتای دستیابی به آن از حتبههای مختلف از حقوق بشت گتفته تا مدااله نظامی استفاده
میک)د .در گ)

ایتان و عتاق نیز آمتیکا بهم)ظور تضمین تداوم گتیان نفت و بهم)ظور

گلوگیتی از نفوذ شوروی کمونیستی در م)طقه و در کل بهم)ظور حفظ و تداوم نفوذ اود در
م)طقه ااورمیانه ،این گ)

را بت م)طقه تحمیل کتد تا به تضعیف هت دو قدرت م)طقه که اطتی

بتای م)افع آمتیکا در م)طقه بهحساب میآمدند بپتدازد.
رویکرد و متدلوژی مورد نظت در این پژوهش ،با در نظت گتفتن سسال پژوهش ،رویکتد
توصیفی و تحلیلی است .در این پژوهش ،بتای گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهته بتده و
در نهایت با تجزیهوتحلیل دادهها به روش کیفی گونهش)اسی به تبیین و فهم گایگاه و نقش آمتیکا
در گ)

ایتان و عتاق پتدااته شده است.

ادبیات پژوهش
بهم)ظور تحلیل نقش آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق ،چهارچوب نظتی این پژوهش مبت)ی بت نظتیه

و رویکتد نئورئالیستی در نظام بینالملل است که بت چهارچوبهای سااتاری تیکید دارند.
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نظتیهپتدازان سااتاری تیکید اصلی تحلیل اود را بت چگونگی توزیع قدرت بین بازیگتان قتار
میده)د؛ یع)ی ای)که گ)

های م)طقهای در وضعیتی شکل میگیتد که بازیگتان قدرتم)د و مسثت

در نظام بینالملل از چگونگی موازنه قوا رضایت نداشته باش)د؛ به عبارت دیگت این نظتیهپتدازان
میکوش)د بین متغیتهایی نظیت «قدرت بازیگتان بینالمللی» و «حوادث م)طقهای» رابطه بتقتار
نمای)د (متقی36:2233 ،
از آنجایی که در زمان شکلگیتی ،تداوم و پایان گ)

ایتان و عتاق ،سااتار نظام دو قطبی

حاکم بوده است ،ب)ابتاین بهتهگیتی از نظتیه نئورئالیستی که بت چهارچوب سااتاری تیکید دارد
مطلوب است .بت این اساس ،ویژگیهای سااتاری نظام دو قطبی تیثیت اود را بت رفتار بازیگتان به
گا میگ ارد .حمایت آمتیکا و اتحاد شوروی از عتاق را میتوان در قالب واک)ش قدرتهای
بزرگ نسبت به اهداف سااتاری و بینالمللی انقالب اسالمی ایتان دانست .در این گ)
قدرتهای بزرگ نقش مهمی ایفا کتدند و از سوی دیگت عامل ایجاد هیجان و تحتیک ک)ش
بازیگتان م)طقهای بتای حمله به ایتان محسوب میشدند .آنان بهرغم آنکه در بتابت گ)

اعالم

بیاتفی نمودند ،اما مستقیم و غیتمستقیم از عتاق حمایت کتدند .اعمال محدودیت علیه ایتان را
میتوان شکل دیگتی از حمایت سیاسی و استتاتژیک آمتیکا از عتاق دانست( .همان25-22:
تمامی ابت گ)

ها ،متیثت از نوع گفتمان حاکم بت نظام بینالملل و نوع سیاست کشورهای

بزرگ است .بالطبع گ)

ایتان و عتاق از این مورد مست )ی نیست .شتوع تهاگم ویتانگت عتاق

علیه ااک کشورمان تا حد زیادی بت ع)اصت و مسلفههای اارگی و اصول و قواعد نظام بینالملل
آن زمان بستگی داشت (صالحی. 227:2232 ،
سیاستهای آمریکا قب) از جنگ ایران و عراق
پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و اشغال النه گاسوسی و گتوگانگیتی و واک)ش آمتیکا در قبال
آن و شکست عملیات آزادسازی گتوگانها ،نه ت)ها به قدرت گتفتن انقالبیون انجامید و بسیاری
از لیبتالها را از صح)ه اار کتد بلکه اود بهصورت مهمتتین معضل سیاست اارگی آمتیکا در
دوران کارتت درآمد .نقش این عوامل در شتوع گ)

عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان اود

بسیار مهم است ( . king, 2003:32آمتیکا بتای مهار فلسفه سیاسی انقالب ایتان و همچ)ین

254

واکاوی نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

گستتش تدریجی اصول لیبتالی غتب در سااتار سیاسی و الگوهای رفتاری انقالب ایتان از
الگوهای متفاوتی ،از تحتیم گتفته تا مدااله نظامی استفاده کتد .این امت از ماههای اولیه پا از
پیتوزی انقالب آغاز گتدید .اشغال سفارت آمتیکا را باید مب)ای گدیدی از روابال دو گانبه ایتان
و آمتیکا تلقی نمود .از این مقطع زمانی به بعد ،آمتیکاییها تالش نمودند تا پتانسیل و توان
اگتایی ایتان بتای تیثیتگ اری بت سایت م)اان را کاهش ده)د .گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان هم،

بهع)وان واک)ش پت شدت آمتیکاییها بتای کاهش توانم)دی ملی و م)طقهای ایتان محسوب
میشود .اقدامات آمتیکا در گهت تشوین عتاق بتای آغاز حمله نظامی از گایگاه مسثتی در
اعمال فشار به ایتان بتاوردار بوده است.
در  32فتوردین  2253دولت کارتت قطع روابال دیپلماتیک بین ایتان و آمتیکا را رسماً اعالم
کتد .در  5اردیبهشت همان سال ،عملیات ابا صورت گتفت که به اتز معجزهآسایی گتفتار
شنها ی صحتای ابا گتدیده و شکست اورد .شکست در این عملیات دور گدیدی از اقدامات
را در دستور کار بلوک غتب به ستکتدگی آمتیکا قتار داد .روزنامه آمتیکایی نیویورکتایمز،
پ) ،ماه قبل از آغاز تجاوز عتاق ،در اردیبهشت  ،2253از اتحهای متحله به متحله دولت آمتیکا
در این زمی)ه پتده بتداشته است (محمدی. 6-3:2263 ،
در متحله بعد عوامل آمتیکا اقدام به توائه بتای انجام یک کودتا نمودند .قتار بود که این
کودتا که به کودتای نقاب (عملیات نقاب معتوف شد ،در تاریخ  2253/9/23با بمباران بیت
حضتت امام امی)ی (ره و سایت متاکز حساس مملکتی شتوع شود که در نطفه افه شد و
نتوانست موگب ستنگونی نظام گمهوری اسالمی ایتان گتدد (موسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی. 222:2276 ،
بتژی)سکی مشاور ام)یتی کارتت رئیاگمهور آمتیکا ،اظهار داشت« :آمتیکا در مقابل انقالب
ایتان باید تقویت دولتهایی که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم امی)ی را دارا هست)د مورد
توگه قتار دهد( ».اسدزاده 2:2266 ،در این دوران هت چ)د آمتیکا با عتاق روابال دیپلماتیک
نداشت (عتاق به دنبال گ)

 7روزه اعتاب و استاییل در ژوئن  2376به بعد روابال اود را با

آمتیکا قطع کتد اما از اواسال سال  2362به بعد ،تمایالت دوستانه آمتیکا نسبت به صدام شتوع
شد و بغداد هم از این تغییت سیاست آمتیکا به گتمی استقبال کتد؛ ب)ابتاین زمان از ستگیتی
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م)اسبات سیاسی عتاق با واش)گتن و حتکت ستیع بهسوی همکاری استتاتژیکی عل)ی و صتیح
بود.
بتژی)سکی مشاور ام)یتی کارتت به عمان پایتخت اردن رفت و در آنجا با مقام عالیرتبه عتاق
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
این دیدار بح

و م اکته پیتامون راههای هماه)

کتدن فعالیتهای آمتیکا و عتاق و مخالفت با

سیاستهای ایتان بود .آمتیکا در م)طقه به دنبال شتکای گدیدی بود تا بتواند م)افع اود را در
الی،فارس تیمین ک)د .بهرغم نگتانی آمتیکا از بتنامه هستهای عتاق و رشد ستیع قدرت نظامی
صدام حسین ،باز بغداد بهتتین نامزد تیمین این اواست آمتیکا به شمار میآمد (ستدارآبادی،
. 27:2262
صدام حسین ،آمتیکا را «شیتی)ی فتوش بسیار بزرگ میدید که پت از شیتی)یهایی از
تک)ولوژی پیشتفته و بتتت است» .هدف صدام از بتقتاری و تقویت م)اسبات عتاق با واش)گتن،
دستیابی به تک)ولوژی پیشتفتهای بود که در تمامی گ)

های اعتاب و استاییل موگب بتتتی

استاییل شده بود .بدین تتتیب صدام پیش)هاد اتید نظامی به آمتیکا داد و ب)ابتاین مبادالت دو
کشور افزایش یافت و به زمی)ههای تک)ولوژی و نظامی نیز تستی پیدا کتد(تیمتمن-272:2262 ،
. 276
این هماه)گی میان عتاق و آمتیکا که همگتایی آنها در مقابله با انقالب اسالمی ایتان ناشی
محسوب میشد ،زمی)ه را بتای تجاوز عتاق به ایتان بهع)وان اقدام نهایی فتاهم ساات .بهویژه
آنکه ااالعات آاتین وضعیت نظامی ،اقتصادی و اگتماعی ایتان توسال آمتیکا و از اتین
عتبستان در ااتیار عتاق گ اشته شد و موگبات دلگتمی و پشتگتمی هت چه بیشتت این رژیم را
فتاهم کتد.
اهمیت جنگ برای آمریکا
سیاستمداران و دولتمتدان آمتیکا ابعاً نمیتوانست)د در قبال گ)
بمان)د ،چتا که اوالً گ)

ایتان و عتاق بیتفاوت

در م)طقه الی،فارس گتیان داشت ،م)طقهای که دولت ایالت متحده
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آمتیکا حداقل پا از سال  2252( 2362ش در آن دارای م)افع اساسی بود .ثانیاً ،ستنوشت گ)
با توگه به اتفهای درگیت در آن بتای آمتیکا اهمیت زیادی داشت ،چتا که در یک سوی آن
ایتان قتار داشت که علیرغم اتحاد و دوستی عمین با آمتیکا در سالهای پیش از انقالب اسالمی،
پا از این رویداد به دشمن اصلی آمتیکا در م)طقه مبدل شده بود؛ و در سوی دیگت عتاق،
کشوری که از سال  2252( 2363به بعد ،نزد افکار عمومی غتب متحد شوروی در این م)طقه
محسوب میشد .ثال اً گ)

در زمان گ)

ستد به وقوع میپیوست و امکان بهتهبتداری ابت قدرت

دیگت ،بتای افزایش نفوذ اود در م)طقه و الی،فارس وگود داشت (اانی و بغیتی-99:2263 ،
. 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
کشورها در چهارچوب روابال اود با این دو بلوک عمل میکتدند .درگیت شدن دو کشور بزرگ
و قدرتم)د م)طقه ،یع)ی ایتان و عتاق به هیچوگه کشورهای قدرتم)د دنیا و بهویژه آمتیکا را نگتان
نکتد بلکه بتعکا آنها تتگیح دادند دو کشور در یک گ)

فتسایشی اوالنی درگیت شده و

توان نظامی و اقتصادی یکدیگت را به نفع موقعیت استاییل در م)طقه تضعیف نمای)د .قطعاً در یک
گ)

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

میاورد در حالی که ایتان با توگه به گمعیت و توان اقتصادی باالتت و از همه مهمتت بتاورداری
از ایمان اسالمی ،پویایی انقالبی و روحیه باالی ناشی از ایدئولوژی اسالمی ،شتایال پیتوزی در
یک گ)

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

ایتان مقاومت نموده و گ)
در گ)

را تداوم بخش)د .حمایت کشورهای غتبی و بهویژه آمتیکا از عتاق

با ایتان در تمامی زمی)ههای سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی ،مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی

بود .یکی از دالیل اصلی حمایت آمتیکا ،تتس از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و بازتابهای
م)طقهای و بینالمللی آن بود .در واقع این کشورها نگتان بودند که اموا کوب)ده انقالب اسالمی،
کشورهای م)طقه را در نوردیده و اسالم سیاسی و انقالبی گایگزین رژیمهای فاسد و دست نشانده
م)طقه شود و از اتفی پایههای نظامهای غتبی که در نزدیکی م)طقه بودند را نیز به لتزه درآورد.
آرمانها ،ایدهآلها و رفتارهای ااصی که از سوی ایتان و آرمانهای انقالبی آن صادر میشد
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تجسم نقش متعارضی بود که از سوی یک کشور پیتامونی بت علیه الگوی ام)یتی مورد نظت آمتیکا
در سطح م)طقه الی،فارس مطتح میشد (کیوان حسی)ی9:2267 ،
پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان نه ت)ها سبب فتوپاشی سیاست دو پایه گتدید بلکه
چالشهایی نیز فتاروی م)افع آمتیکا در م)طقه ایجاد کتد .مهمتتین پیامد غیتمستقیم انقالب
اسالمی بتای آمتیکا در م)طقه ،اتو ایتان از اردوگاه غتب بود .توضیح ای)که یکی از وگوه بارز
سیاست اارگی ایتان در سالهای بعد از گ)

گهانی دوم ،وابستگی این کشور به بلوک غتب

بخصوص آمتیکا و ایفای نقش فعال در چارچوب سیاست سدنفوذ بود .پیتوزی انقالب اسالمی به
مع)ای پایان این میموریت به حساب میآمد چتا که اوالً یکی از ویژگیهای بارز این انقالب،
غتب ستیزی و بهویژه مخالفت با آمتیکا بود .فتای)دی که با اشغال النه گاسوسی توسال دانشجویان
پیتو اال امام به او اود رسید .ثانیاً رهبتان انقالب ایتان اواهان تعقیب سیاست اارگی ایتان
بت اساس اصل «نه شتقی – نه غتبی» بودند و این مهم مانع از تداوم نقش ایتان در مقابله با کمونیسم
در م)طقه میگتدید (مسعودنیا. 266:2266 ،
سیاستهای آمریکا بعد از شروع جنگ ایران و عراق
حمله عتاق به ایتان و تحمیل هشت سال گ)
گ)

و نقش آمتیکا در آن ،یکی از موضوعات اصلی

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
قبل از سپتامبت  2362یع)ی شتوع گ)
شتوع گ)

 ،نقش عمدهای در تحتیک عتاق بتای گ)

داشت .با

در سال  ،2253از همان ابتدا ایاالتمتحده آمتیکا سه نوع سیاست را اتخاذ نمود .در

ابتدا اعالن بیاتفی نمود .بهتدری ،و با آشکار شدن پیتوزی ایتان در گبهههای گ)
غیتمستقیم از عتاق پتداات و درنهایت به حمایت مستقیم و مدااله نظامی در گ)

 ،به حمایت
روی آورد.

الف اعالن سیاست بیطرفی
در حالی که روابال میان ایتان و ایالت متحده آمتیکا پا از وقوع انقالب اسالمی و بهاصوص با
گتوگانگیتی اعضای سفارت آمتیکا در تهتان – موسوم به النه گاسوسی – بحتانی شده بود و
آمتیکا سیاستهایی چون تحتیمهای سیاسی – اقتصادی ،بلوکه کتدن داراییهای ایتان در اار

255

واکاوی نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

از کشور ،اتاحی حمله به ابا ،حمایت از گتوهکهای ضدانقالب و کودتاچیان پایگاه هوایی
شهید نوژه و باالاته نشان دادن چتاغ سبز به صدام حسین را در پیش گتفته بود ،با شتوع گ)
تحمیلی با انتشار بیانیهای اعالم بیاتفی نمود .سیاست رسمی آمتیکا در ماههای آغازین گ)
بهظاهت بت اصل بیاتفی و حمایت از آتشبا استوار بود .گتچه اتخاذ این سیاست در آن بتهه به
نفع عتاق بود ،چتا که ارتش این کشور به دلیل عدم آمادگی نیتوهای نظامی ایتان و شتایال ااص
پا از انقالب ،اراضی وسیعی از ایتان را به اشغال اود در آورده بود .این بیاتفی ،در عمل و
بهتدری ،رن

واقعیت به اود نگتفت و به دنبال پیشتفت نیتوهای ایتانی در گبهههای گ)

،

آمتیکا به حمایت مستقیم و غیتمستقیم از عتاق پتداات.
ب حمایتهای غیرمستقیم آمریکا از عراق در جنگ
در نتیجه رویکتد .ا.ایتان به سیاست تهاگمی در اول گبهههای گ)

و قتار گتفتن عتاق در

موضع ضعف ،ایالت متحده آمتیکا را تتغیب به چشمپوشی از سیاست بیاتفی و حمایت ضم)ی
از عتاق کتد؛ ب)ابتاین بیاتفی یا بیتفاوتی ایاالتمتحده آمتیکا در سال  2362به همکاری
نزدیک با عتاق تغییت یافت .آمتیکا همچ)ین با فتوش پ) ،گ)گ)ده بوئی)

به عتاق موافقت کتد و

این کشور را از فهتست کشورهای حامی تتوریسم اار ساات .ایاالتمتحده آمتیکا در
سالهای  2362ارتش عتاق را بهاور همهگانبهای مسلح کتد .در سال  2362دونالد رامسفلد
موافقتنامه همکاری نظامی با صدام حسین امضا کتد .از آن زمان میلیاردها دالر بهصورت وام،
تجهیزات نظامی و همچ)ین سیل دائم ااالعات با ارزش نظامی متبوب به گابجایی نیتوهای ارتش
ایتان که واش)گتن توسال ماهوارههای گاسوسی به دست میآورد در ااتیار صدام حسین قتار
گتفت (االوزاده . 966:2262 ،ایاالتمتحده آمتیکا بهاور فعال و همهگانبه در گ)

عتاق علیه

ایتان به کشور عتاق کمک کتد .این کمکها شامل کمکهای مالی ،ااالعات نظامی ،مشارکت
مشاوران نظامی آمتیکا همتاه با تحویل سالحهای مختلف بهوسیله کشور ثال

بود تا آمتیکا

اامی)ان یابد که عتاق به میزان کافی تجهیزات نظامی در ااتیار دارد تا در گ)

متحمل شکست

نشود (carpenter, 2007-8:69

ب)ا بت دستورالعمل  229ام)یت ملی آمتیکا در تاریخ  37نوامبت  ،2362آمتیکا تمام اقدامات
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الزم و قانونی بتای گلوگیتی از شکست عتاق در گ)

با ایتان را اتخاذ کتد .دو کشور در

نوامبت  ،2369روابال اود را که از سال  2376قطع شده بود ،دوباره بتقتار کتدند .با این حال
ایاالت متحده آمتیکا در این مقطع زمانی از عتاق حمایت مستقیم به عمل نیاورد ،بلکه تالش کتد
تا با حمایتهای غیت مستقیم مانع شکست عتاق در گ)

شود .حمایتهای غیتمستقیم آمتیکا از

عتاق عبارت)د بودند از 2 :حمایت از کویت و عتبستان سعودی (متحدین اود  3 ،حمایتهای
ف)ی و ااالعاتی از عتاق  2اتخاذ سیاستهای تحتیمی علیه .ا.ایتان  9حمایتهای نظامی و
تسلیحاتی از عتاق
 حمایت از متحدین خودکمکهای کویت و عتبستان سعودی در اول گ)

هشتساله ،آنچ)ان گستتده بود که

میتوان آن را مهمتتین عاملی دانست که عتاق را قادر ساات تا به اقدامهای تجاوزکارانة اود
ادامه دهد .نقض قوانین بیاتفی توسال عتبستان سعودی و کویت ،از ارائه کمکهای مالی
گستتده به دولت عتاق گتفته تا اگازه دادن به نیتوهای مسلح عتاق بتای استفاده از ستزمین این
کشورها بهع)وان پایگاهی بتای عملیات اصمانه علیه ایتان را شامل میگتدند .یک نمونة بارز در
این اصوص ،استفاده مکتر ارتش عتاق از گزیته «بوبیان» کویت بود که هواپیماهای عتاقی را
قادر میساات تا با پتواز از فضای این گزیته و یا سواتگیتی در آن ،دستتسی به گزایت
دوردست ایتانی م ل الرک ،سیتی و اارک را آسان نموده و آنها را هدف حمالت اود قتار
ده)د .بت این اساس در اواات سال  2362کویت  6میلیارد دالر ،عتبستان  2میلیارد دالر ،امارات
متحده عتبی یک میلیارد و قطت  522میلیون دالر به عتاق کمک کتدند .عتاق یک قتارداد یک و
نیم میلیارد دالری گهت اتید تسهیالت با فتانسه و یک قتارداد یک میلیارد دالری با انگلیا
بست (یکتا. 235:2263 ،
آمتیکا نیز وامهای کالن به عتاق میداد و اگت چه این وامها ظاهتاً بتای اتحهای غیتنظامی
یا واردات مواد غ ایی مورد نیاز ،در نظت گتفته شده بود اما به تالشهای گ)گی عتاق کمک
میکتد (ویلمسه. 222:2233 ،
فتوش نفت م)طقة بیاتف به نفع عتاق و تیمین قسمتی از نیازهای نظامی عتاق از سوی
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کویت با استفاده از کشتیها و ب)ادر این کشور ،بعد دیگتی از نقض بیاتفی از سوی کویت و
عتبستان سعودی میبود .در چ)ین شتایطی که کویت قواعد بیاتفی را نقض کتده و به تعهدات
اود عمل نمیکتد ،گمهوری اسالمی با صدور بیانیههایی از کویت اواست تا قواعد بیاتفی را
رعایت ک)د ،ولی تداوم اعمال غیتقانونی کویت و حملههای عتاق به متاکز نفتی و کشتیهای
ایتانی باع

شد تا ایتان دست به حمالت بتنامهریزی شده بزند .در این حال ،ایاالتمتحده

آمتیکا با وارد کتدن ناوگان نظامی اود به الی،فارس و تغییت پتچم نفتکشهای کویتی ،از
حملههای ایتان گلوگیتی کتده و از کویت در قاچاق وسایل گ)گی به عتاق و بهاورکلی نقض
قواعد بیاتفی حمایت نمود .از نظت بسیاری از ناظتین در الی،فارس ،تصمیم ایاالتمتحده
آمتیکا مب)ی بت تغییت پتچم نفتکشهای کویتی ،نمایانگت تمایل غیترسمی آمتیکا بهسوی عتاق
بود.
عالوه بت این ،دولت آمتیکا ،عتبستان سعودی یکی از متحدان نزدیک اود در م)طقه را
تشوین کتد تا با کاهش قیمت نفت ،ایتان را از مهمتتین م)بع درآمد اود بتای تیمین هزی)ههای
گ)

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

بشکه افزایش داد و بدین تتتیب قیمت نفت از  22دالر بتای هت بشکه به  3دالر رسید.
 حمایتهای فنی و اطالعاتی از عراقعتاق بهع)وان آغازگت گ)

تحمیلی ،در اول هشت سال تهاگم اود،همواره از حمایتهای

ایاالتمتحده آمتیکا در شئون مختلف سیاسی ،اقتصادی ،ف)ی و ااالعاتی بتاوردار بود .افزایش
سطح همکاریهای بین این دو کشور سبب شد که در اول دفاع مقدس ،عتاق تیمینک))ده اصلی
م)افع ایاالتمتحده در م)طقه ش)ااته شود .آمتیکا در اول گ)

و بهویژه در اواات آن ،ااالعات

ارزشم)دی را از موقعیت و آرایشهای نظامی و متاکز اقتصادی و ص)عتی ایتان در ااتیار عتاق
قتار داد .آمتیکا با گستتش قلمتو پتواز هواپیماهای آواکا مستقت در عتبستان سعودی ،م)طقه
وسیعی از گبهههای گ)وب و الی،فارس را تحت پوشش اود داشت .ایاالتمتحده آمتیکا افزون
بت آواکاها ،با گتدآوری ااالعات از ماهوارهها ،آنها را در ااتیار عتاق قتار میداد که در نتای،
بتای از عملیاتها بسیار مسثت بودند (شالوم . 76:2262 ،در  26آگوست سال  3223روزنامه
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نیویورکتایمز فاش کتد که ایاالتمتحده بتای گلوگیتی از پیتوزی ایتان در این گ)

 ،عتاق را

مورد حمایت ااالعاتی و نظامی فتاوان قتار داده است (. Everest, 2003:31
کمکهای ااالعاتی آمتیکا به عتاق در افزایش اعتماد به نفا در روحیه صدام و ارتش
عتاق و افزایش توانایی نظامی این کشور بتای مقابله با اقدامات نظامی ایتان ،نتای ،آشکاری داشت
و نتیجه عملیات رمضان تا اندازهای تحت تیثیت کمکهای ااالعاتی آمتیکا به عتاق بود
(درودیان 292 :2269 ،نتای ،کمک ااالعاتی آمتیکا به عتاق همتاه با کمک مستشاری بتای
تغییت آرایش دفاعی عتاق و آمادگی بتای مقابله با تهاگمات ایتان در عملیات رمضان ،ستنوشت
این عملیات را تغییت داد؛ به عبارت دیگت اگت عملیات رمضان به ژیتوزی میرسید وضعیت گ)
شکل دیگتی میشد حال آنکه بت اثت ناکامی ایتان چ)ین تحولی انجام نشد (همان273:2263 ،
«مارین ویلمسه» در کتاب اود با ع)وان «قویتتین شتیک گتم» نقل میک)د که آمتیکا حتی
قبل از آغاز عملی گ)

نیز ااالعات ماهوارهای متبوب به تحتکات نیتوهای ایتانی را در ااتیار

عتاق قتار داد .آمتیکاییها هت  23ساعت یک بار از وضعیت نیتوی زمی)ی ایتان آگاهی یافته و آن
را در ااتیار عتاق قتار میداد و این موضوع بتای عتاق امتیاز مهمی محسوب میشد (ویلمسه،
37:2233
-

اتخاذ سیاست تحریمی  -تبلیغی علیه ج.ا .ایران

در ک)ار اعمال سیاستهای حمایتی از دولت عتاق بتای تغییت شتایال گ)

به نفع این کشور،

آمتیکا مجموعهای از اقدامهای تبلیغی و تحتیمی را بتای تحتفشار گ اشتن .ا.ایتان انجام داد.
از گمله تحت فشار قتار دادن ایتان و عدم ارسال تجهیزات شامل بالگتد ،کامیون ،وسایل مخابتاتی
و یدکی بتای هواپیما ،تانک ،توپخانه و کامیون که مورد نیاز بود .آمتیکا بهم)ظور تحتیم اقتصادی
کل کشور و تحتیم تسلیحاتی ارتش گمهوری اسالمی ایتان ،کشورهای همپیمان اود را تحت
فشار قتار داد.
در االل گ)

ایتان و عتاق ،آمتیکا دام)ه این تحتیمها را بهاور چشمگیتی گستتش داد

تا حدی که تقتیباً شامل کلیه اقالم مصتفی و تجاری میگتدید .چ)انکه در دوره ریاست
گمهوری ریگان ،از پاییز  ،2362ایاالتمتحده تحتیمهای اود علیه گمهوری اسالمی ایتان را

292

واکاوی نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

تحت ع)وان عملیاتی موسوم به «عملیات استانچ» ( Operation Staunchبه اگتا گ اشت .هدف از
این اتح گلوگیتی ایتان از دستیابی به تجهیزات دفاعی و به عبارت دیگت تضعیف ایتان در مقابل
عتاق بود .به دنبال این تحتیم ،ریگان نمای)ده ویژه اود «ریچارد فتبانکا» را میمور م اکته با
دولتها ی مختلف گهت متقاعد سااتن آنها بتای عدم فتوش تسلیحات به ایتان کتد .در اصل
آمتیکا در این اتح از همه متحدانش از گمله انگلستان ،ایتالیا ،آلمان ،تتکیه ،کته گ)وبی و رژیم
صهیونیستی ،میاواست تا از فتوش سالح به ایتان اودداری ک))د (ویلمسه232:2233 ،
بت اساس عملیات استانچ ،آمتیکا با بیست کشور رایزنی کتده و آنها را تحت فشار قتار داد.
محدودیتهای اعمال شده از اتین عملیات استانچ قابل مالحظه بود و ارسال سالحهای پیشتفته
به سمت ایتان را بهاور مسثتی محدود کتد و به این تتتیب بت گزی)ههای نظامی -تاکتیکی ایتان
اثت گ اشت .از اتف دیگت عتاق شاهد گشایش راههای تجاری تسلیحاتی با غتب بود (کتوز،
. 33-36:2263
 حمایتهای نظامی و تسلیحاتی از عراقه)گامیکه عتاق در فوریه (2363بهمن  ، 2272از فهتست کشورهای حامی تتوریسم ح ف
شد مورد حمایت نظامی و تسلیحاتی آمتیکا قتار گتفت .مدارک زیادی وگود دارد که نشان
میدهد کاخ سفید فعاالنه در تصویب فتوش تجهیزات نظامی به عتاق مشارکت داشته است.
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
گ)گی را از اتین ک)تتاهای نیکاراگوئه یا مجاهدان افغان به عتاق فتستاد .کشورهای دیگتی نیز
در این زمی)ه و با حمایت آمتیکا به عتاق کمک میکتدند .مصت سالحهای ساات شوروی را
بتای عتاق تک یت میکتد و در شیلی ،شتکتی بمبهای اوشهای بتای فتوش به عتاق تولید
مینمود .این شتکت ،اتحهای اولیه تولید این بمبها را بهاور مستقیم از سیا گتفته بود (ویلمسه،
. 222-226:2233
ب)ابتاین آمتیکاییها بهصورت محدود بتای از سالحهای ساات آمتیکا را به عتاق ارسال
کتدند و مقداری را هم از اتین کشورهای ثال

مان)د مصت در ااتیار عتاق قتار دادند .دادن مواد
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بیولوژیکی و میکتوبی به رژیم بع
کشورهای ثال

عتاق از اقدامات مهم آمتیکا بوده است .عالوه بت این،

را بتای ارسال تسلیحات به عتاق تشوین کتدند .ب)ا بت گزارش روزنامه

واش)گتنپست ،در این گ)

آمتیکا در اول پ) ،سال معادل  2/5میلیارد دالر تجهیزات

الکتتونیک ،انواع ماشینآالت ،دستگاههای حساس و کامپیوتتهای فوقالعاده قوی که در امت تولید
سالحهای شیمیایی ،موشکی و هستهای نقش حساس دارند به دولت عتاق فتوات)د (درودیان،
297:2269
ج حمایتهای مستقیم ایاالتمتحده آمریکا از عراق
با گ شت اندک زمانی ،سیاستهای آمتیکا در قبال گ)

ایتان و عتاق از متحله حمایت ضم)ی

به حمایت رسمی تغییت یافت و این دگتدیسی ،معلول پیتوزیهای نیتوهای ایتان در اول
گبهههای گ)

بود ،فتای)دی که نقطه عطف آن ،آزادی اتمشهت در سوم اتداد  2272توسال

نیتوهای ایتان بود .چتا که از اواسال سال  ،2272رویکتد ایتان به سیاست تهاگمی در اول گبههها
که با عملیات «ثامناالئمه» در  5مهت  2272آغاز شد و با عملیات «بیتالمقدس» و فتح اتمشهت در
سوم اتداد  2272به او اود رسید ،پا از آن نیز با تعقیب متجاوز ادامه یافت و عتاق را در
موضع ضعف قتار داد .چ)انکه در گزارش س)ای ایاالتمتحده آمتیکا آمده است :پا از آنکه
ایتان در  2363نیتوهای عتاق را از قلمتو اود بیتون کتد ،سیاست ایاالتمتحده آمتیکا شتوع به
تغییت کتد .دولت رونالد ریگان با نگتانی از پیتوزی احتمالی ایتان ،به سمت عتاق متمایل شد .این
تمایل تا سال  2369شامل موارد زیت بود :عملیات استانچ ،تالش فعال دیپلماتیک بتای ش)اسایی و
ممانعت از ارسال تجهیزات گ)گی به ایتان ،تیمین اعتبار مالی الزم بتای عتاق نزد شتکتهای
آمتیکایی بتای اتید اقالم کشاورزی و سایت اقالم ،محکومیت شفاهی ایتان در سازمان ملل و
سایت سازمانهای بینالمللی ،تیمین ااالعات نظامی بتای عتاق (دانکوس 372 :2276،؛ اما با نمایان
شدن شکستهای عتاق در گ)

 ،ایاالتمتحده سیاست حمایت ضم)ی را ک)ار گ اشته و بهاور

مستقیم به حمایت از عتاق پتداات .حمایت مستقیم آمتیکا از عتاق عبارت بودند از 2 :گ)
نفتکشها 3 .انهدام سکوهای نفتی 2 .نقض حتیم هوایی.
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 جنگ نفتکشهاایاالتمتحده آمتیکا با نصب پتچمهای اود بت کشتیهای کویتی ،عمالً اود را درگیت نبتد
الی،فارس ساات .با آنکه ای یکی دو سال بعد از پیتوزی انقالب اسالمی ،تالش زیادی از سوی
آمتیکا بتای نزدیکی به تهتان صورت گتفت ،اما ناتوانی واش)گتن در درک مفاهیم و اهداف
انقالب ایتان و ادامه سیاستهای اصمانه علیه تهتان ،موگب گتدید که شکاف موگود میان
تهتان و واش)گتن عمن و وسعت بیشتتی یابد.
حمایت نظامی مستقیم ایاالتمتحده آمتیکا از عتاق در قالب گ)
میگیتد .در حقیقت این عتاق بود که گ)

نفتکشها گای

نفتکشها را در سال  2362شتوع کتد و در سال

 2369به آن شدت بخشید .چ)ان چه مدااله و مشارکت ایاالتمتحده آمتیکا در گ)

 ،با دعوت

کویت از قدرتهای بزرگ بهویژه آمتیکا گهت محافظت از نفتکشها شکل عل)یتتی به اود
گتفت و ابعاد گستتدهتتی یافت .ایاالتمتحده آمتیکا به بهانه حفظ گتیان آزاد نفت و تیمین
نیازهای رشد ص)عتی غتب که در معتض اطت قتار گتفته بود ،بزرگتتین ناوگان گ)گی اود را
وارد الی،فارس کتد .ایاالتمتحده ناوگان دریایی اود را به ظتفیت  25کشتی گ)گی و بیش از
 23کشتی کمکی با مجموع  32هزار نفت نظامی در م)طقه گای داد که بعدها به بزرگتتین ناوگان
دریایی این کشور پا از گ)

گهانی دوم تبدیل شد و در نهایت به حدود  52فتوند کشتی

گ)گی رسید (کیوان حسی)ی25:2267 ،
 حمله به سکوهای نفتی ایراندر  36مهتماه  2277چهار ناو آمتیکایی مجهز به موشکهای هدایت شونده «یان

»« ،هول»،

«کید» و «لفت ویچ» ،سکوهای نفتی «رسالت» و «رشادت» را واقع در  252کیلومتتی شمال شتقی
قطت گلولهباران کتدند .در گتیان این گلوله باران ،تیسیسات سکوها م)هدم و تولید نفت از م)اان
دریایی مزبور بهاور کامل متوقف شد .ایاالتمتحده آمتیکا این اقدام اود را دفاع مشتوع و
پاسخی به انهدام کشتی کویتی «سی اویل سیتی» با پتچم ایاالتمتحده آمتیکا ع)وان کتد .در 33
فتوردین  2276دو سکوی نفتی «رشادت» و «سلمان» متبوب به حوزههای نفتی «سیتی» و «سلمان»
پا از یک ااطار نیم ساعتی مب)ی بت تخلیه سکوها مورد حمله چ)د فتوند ناو و بالگتد گ)گی
آمتیکا قتار گتفت و به آتش کشیده شدند (انصاری و یزدان فام . 79:2232 ،پا از حمله آمتیکا
298

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة پنجم ،پاییز و زمستان 1411

به سکوهای نفتی ایتان« ،ناوچه سه)د» که ب)درعباس را به سوی م)اان نفتی مورد حمله تتک کتده
بود ،در  22مایلی گ)وب غتبی پایانه نفتی الرک واقع در غتب ت)گه هتمز از سوی هواپیماهای
آمتیکایی هدف قتار گتفت و در اثت بمبهای هدایت شونده لیزری که از سوی سه فتوند
هواپیمای شکاری شلیک شده بودند ،م)هدم شد.
 تجاوز به حریم هوایی ایرانهواپیماهای آمتیکایی پا از حضور ناوگان این کشور در الی،فارس همواره به حتیم
هوایی ایتان تجاوز کتده و اقدام به ش)اسایی و عکابتداری از متاکز و تیسیسات مختلف ایتان
نمودند .بتای م ال میتوان به موارد زیت اشاره کتد :در ساعت  22/22دقیقه روز  29مهتماه ،2277
پ) ،فتوند هواپیمای نظامی از نوع «الف  »27متعلن به ایاالتمتحده آمتیکا حتیم هوایی ایتان را
نقض کتده و بت فتاز شهتستان چابهار دست به یک مانور هوایی در ارتفاع پایین زدند .همچ)ین در
تاریخ  22اردیبهشت  2276یک فتوند هواپیمای ش)اسایی و تجسسی ایاالتمتحده آمتیکا در دو
نوبت در ساعتهای  3/22دقیقه و  3/95دقیقه بت فتاز ب)درعباس ،ب)درل)گه ،گاسک و گزایت استان
هتمزگان اقدام به شکستن دیوار صوتی نمودند .هواپیمای نظامی ایاالتمتحده آمتیکا از نوع
«اس.آر  »62بوده و در ارتفاع بسیار باال با ستعت بسیار زیاد حتکت میکتد .همزمان با تجاوز
هواپیماهای آمتیکایی به حتیم هوایی ایتان ،یک فتوند ناو آمتیکایی تا فاصله ده مایلی به
آبهای گزیته الوان نزدیک شد ،بهاوریکه به کلیه نیتوهای مستقت در گزیته آمادهباش کامل
داده شد.
دردناکتتین حادثه در اول مدااله آمتیکا در این گ)

 ،ساقال کتدن هواپیمای مسافتبتی

ایتان با  332ستنشین غیتنظامی توسال نیتوی دریایی آمتیکا در  23تیت  2276بود .ریگان
رئیاگمهور وقت آمتیکا مدعی شد که نیتوی دریایی درست عمل کتده و از وقوع این حادثه
ع راواهی نکتد (ویلمسه 227:2233 ،؛ ب)ابتاین گانبداری مستقیم از عتاق ،سبب حمله آمتیکا به
تیسیسات نظامی و غیتنظامی ایتان گتدید .آمتیکا از همان سال  2273بهاور آشکار اعالم کتد که
شکست عتاق در گ)

 ،مغایت با م)افع آمتیکا میباشد و بتای گلوگیتی از پیتوزی ایتان باید به

هت اقدامی دست زد .گزارش گور شولتز وزیت اارگه وقت ایاالتمتحده آمتیکا در ژانویه
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 ،2366در مورد علل تمایل آمتیکا به حضور مستقیم در الی،فارس و نیز مدااله نهایی در گ)
ایتان و عتاق ،به سه مورد اشاره میک)د 2 :قطع گتیان نفت یا ک)تتل این م)ابع انتژی توسال یک
قدرت غیت دوست میتواند تیثیتات مختب بت روند تجارت گهانی و اقتصاد ما داشته باشد3 .
چ)انچه بت اثت توسعهالبیهای ایتان ،دولتهای کشورهای دوست ستنگون گتدند یا نیتوهای
ضدآمتیکایی در م)طقه تقویت گتدند م)افع ما بسیار صدمه اواهد اورد 2 .بهع)وان بخشی از
گ رگاه استتاتژیک در ااورمیانه ،این م)طقه میتواند تحت استیالی یک قدرت متخاصم نسبت به
عتاق علیه ایتان ،گ)گی

ایاالتمتحده و همپیمانان درآید (معتفتگو 52:2273 ،به هت حال گ)

بود که با اهداف سیاست اارگی ایاالتمتحده در دوران ریگان مطابقت داشت و از همین رو
دولت ریگان از هتگونه تالش شکست ایتان در آن گ)

فتوگ ار نکتد.

ارزیابی و تحلی)
در این بخش بهم)ظور فهم نقش آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق ،به ارائه گونه ش)اسی در مورد

موضوع پتدااته و از اتین الگوی تحلیلی گونه ش)اسی ،به ابقهب)دی حمایتهای ایاالتمتحده
آمتیکا از عتاق در اول  6سال گ)

تحمیلی بت ایتان پتدااتهایم .در واقع نقش و حمایتهای

آمتیکا از عتاق را در اول دوران دفاع مقدس میتوان به سه بخش سیاسی ،اقتصادی و نظامی-
ااالعاتی تقسیمب)دی کتد.
در بخش سیاسی ،آمتیکا به روشهای مختلف اقدام کتد .در آغاز گ)

 ،آمتیکا با موضع

گانبدارانه در قطع)امههای  963و  529شورای ام)یت ،از دیدگاه اود را در مورد گ)

آشکار

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

عتاق حمایت نمود .از آنجا که آمتیکا ،حفظ م)افعش را در گتو پیتوزی عتاق از

میدید ،ب)ابتاین سعی در بتقتاری روابال سیاسی دوستانهای با عتاق کتد .این روابال تا بدان

گا پیش رفت که آمتیکا ،عتاق را از لیست کشورهای حامی تتوریسم اار ساات .پشتیبانی از
اال لوله ب)در عقبه بتای انتقال نفت عتاق به غتب که دور از دستتس گ)گ)دههای ایتانی بود یکی
دیگت از موارد حمایت سیاسی آمتیکا از عتاق در گ)

با ایتان بود .آمتیکا از ابتدای گ)

چشمانش را بت استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی بست .در این گ)
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اقتدارگتای اود در م)طقه از گمله عتبستان و کویت را به حمایتهای همهگانبه از عتاق تشوین و
تتغیب کتد.
در بخش حمایت آمتیکا از عتاق در حوزه نظامی و ااالعاتی ،میتوان بهاور عمده از
فتوش تسلیحات نظامی و کمکهای ااالعاتی به ارتش یاد کتد .ایاالتمتحده در سال ،2362
ارتش عتاق را بهاور همهگانبه مسلح کتد .آمتیکا با وارد کتدن ناوگان نظامی اود به الی،فارس
و تغییت پتچم  22نفتکش کویتی ،ضمن گلوگیتی از حمالت ایتان به این کشتیها ،از کویت در
قاچاق وسایل گ)گی به عتاق حمایت نمود .در ک)ار این حمایتها ،ایاالتمتحده همچ)ین با دادن
ااالعات نظامی به او و همیناور با حمایتهای مستشاری به آرایش دفاعی عتاق و آمادگی بتای
مقابله با تهاگمات ایتان بسیار کمک نمود.
در بخش اقتصادی و مالی نیز ،آمتیکا بت اساس توافق)امههای مختلف ،میلیاردها دالر وام به
صدام حسین اعطا کتد .این وامهای کالن اگتچه در ظاهت بتای اهداف غیت نظامی بود اما در اصل
به اهداف گ)گی و نظامی عتاق کمک میکتد .از سوی دیگت ،آمتیکا در گهت حمایت اقتصادی
عتاق ،ایتان را از نظت اقتصادی تحتیم کتد و بتای تکمیل این اقدام ،کشورهای همپیمان اود را
تحت فشار قتار داد تا به تحتیم ایتان بپتدازند.
نتیجهگیری
گ)

ایتان و عتاق در سااتار دو قطبی نظام بینالملل ناشی از گ)

ستد روی داد .سااتاری که

در آن بلوک شتق به رهبتی شوروی و بلوک غتب به رهبتی آمتیکا وارد نبتد ایدئولوژیک و
ژئوپلیتیک شده بودند .هت سااتار بینالمللی قواعد و رفتارهای ااص اود را دارد؛ ب)ابتاین تحلیل
هت پدیده سیاسی و م)طقهای بدون توگه به قواعد بینالمللی و ک)ش قدرتهای بزرگ امکانپ یت
نخواهد بود .هم آمتیکا و هم شوروی ،ایتان را بازیگتی میدانست)د که درصدد ستیزهگویی در
بتابت قواعد و سااتار نظام بینالملل است و از بتتتی کشورهای غتبی و ارزشهای لیبتالیستی و
ماتتیالیستی آنان انتقاد میک)د .بدین تتتیب ضتورت ک)تتل چ)ین بازیگتانی از اتین موازنه قدرت
م)طقهای انجام گتفت؛ ب)ابتاین گ)

ایتان و عتاق ،زاییده شتایال گ)

ستد بود و هماناور که

در چهارچوب نظتی نئورئالیستی توضیح داده شد قدرتهای بزرگ از گمله آمتیکا نقش بسیار
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اساسی در شتوع و تداوم روند این گ)

داشت)د.
ایتان و عتاق چگونه

سسال اول این مقاله این است که نقش ایاالتمتحده آمتیکا در گ)

بود؟ پاسخ این است که آمتیکا نقش اساسی و تعیین ک))ده در شتوع و تداوم این گ)
شتوع گ)

داشت .با

 ،آمتیکا در ابتدا در سیاست اعالنی و آشکار اود اعالن بیاتفی نمود اما این

سیاست پایدار نماند .سیاست بیاتفی آمتیکا در ابتدای گ)

به دلیل پیشتوی عتاق به نفع عتاق

بود اما بهتدری ،و با سازماندهی و بسی ،نیتوهای نظامی ایتان و مقابله مسثت در بتابت عتاق ،سیاست
بیاتفی آمتیکا تغییت پیدا کتد و به حمایت مستقیم و غیت مستقیم از عتاق تبدیل شد .این کشور با
استتاتژیهای مختلف به حمایتهای مالی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسی عتاق در گ)
پتداات و در نهایت نیز اود وارد گ)

با ایتان

مستقیم با ایتان شد.

سسال دوم این مقاله هم این است که چتا در این گ)

 ،آمتیکا به حمایت از عتاق

پتداات؟ در پاسخ به این سسال باید ااات نشان کتد که آمتیکا بتای گلوگیتی از صدور
ارزشهای انقالب اسالمی و محدودسازی قدرت ایتان ،راهاندازی این گ)
گهتگیتی سیاسی آمتیکا در گ)

را تشوین کتد و

ایتان و عتاق حمایت همهگانبه از عتاق و ایجاد

محدودیتهای همهگانبه استتاتژیک و دفاعی بتای ایتان بود .در نهایت نیز بهع)وان یک قدرت
فتا م)طقهای مداالهگت و یاغی ،به اقدامات مستقیم نظامی ،سیاسی و ام)یتی علیه ایتان دست زد.
آمتیکا در زمی)ه سیاستهای مستقیم اود بتای مقابله با انقالب اسالمی و صدور ارزشهای آن با
شکست مواگه شده بود ب)ابتاین درصدد بتآمد تا با راهاندازی یک گ)
پتدااته و به عبارت دیگت معمار گ)

م)طقهای به مقابله با ایتان

ایتان و عتاق شود .از آنجا که عتاق در اال مقدم ااتالف

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