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

 مثلث ديپلماسی پنهان
  امريكا- عراق-ايران

 ترجمه بايرام منصوری
 

سقوط برق آسای رژيم صدام حسين عبرت آموز است، به آن شرط آه آسانی در جمهوری 
ه چنين موئی ها آ حساب آن! اسالمی، اگر موئی از عرق ملی بر تن دارند اهل عبرت باشند

 ! برتن ندارند جداست
  آه تمرآز اصلی روی -"اسناد دو دهه مناسبات پنهان امريكا با ايران"بخش پايانی گزارش 

مسئله توليد و فروش سالح به عراق است و بخش مربوط به ايران آن در اينجا بسيار ضعيف 
با رژيم صدام حسين  نشان می دهد آه امريكا محرمانه ترين و گرم ترين مناسبات را -است

آنچنان محرمانه آه بندرت آسی در عراق از آن مطلع بوده و محرمانه چنان آه . داشته است
. تا مرز فروش مرگبارترين سالح ها و مواد اوليه توليد اين سالح ها به عراق پيش رفته بود

بر سر آار بی تفاوت نسبت به اينكه چه دولتی، از چه حزبی ( همه اين مناسبات برای امريكا
. تا آن لحظه ايست آه صدام حسين همسو با سياست ها و منافع امريكا حرآت می آند) است
 بسرعت می - و چه در تهاجم اخير1991 چه در جنگ ـيديم آه به محض تغيير اين تناسب د

دوستان امريكائی صدام حسين آه از ديدار و مذاآره با وی با شادمانی . تواند دگرگون شود
ل سياسی امريكايی ياد می آردند، به دشمنان آشكار وی تبديل شدند و زمانی آه در محاف

های اطراف آن   آاري عكس های او را در آاخ هايش در بغداد پائين می آشيدند، تنها به طال
می انديشيدند و آيه های قرآنی اطراف اين قاب ها را آه با طال نوشته شده بود با خود به 

  ! بردند تا آب آنند و پشتوانه اسكناس ملی شانامريكا و انگلستان 
صدام حسين سقوط آرده است، اما آن انديشه جدا از مردم و طرفدار زدوبند پنهان برای باقی 
ماندن بر سر قدرت همچنان در آشورهای منطقه و از جمله در جمهوری اسالمی باقی است 

ز اين نقطه آه بموجب طرح های ا. و اتفاقا خطر برای ميهن ما از همين نقطه بر می خيزد
 ساله با 8پشت صحنه در آاخ سفيد ايران را يكبار ديگر به آام جنگی مرگبارتر از جنگ 

جنگی آه هاشمی رفسنجانی و رهبر آنونی جمهوری اسالمی فرماندهان اتاق . عراق بكشانند
سناد می جنگش بودند و امثال محسن رضائی استراتژيست نظامی آن و اآنون بموجب همين ا

بينيم آه چگونه از پشت صحنه ادامه ابلهانه جنگ با عراق را به اين ستادهای جنگی در 
 و ملت ايران را با عوارض و عواقب آن درگير 57جمهوری اسالمی تحميل و انقالب 

همان انديشه آه می خواست جمهوری اسالمی را صادر آند و آمربند سبز بسته و . آردند
ديگر در قالب معاودان  می بست تا آربال را فتح آند، امروز يكبارچفيه عراقی به گردن 

عراقی و امثال آيت اهللا شاهرودی می خواهد جمهوری اسالمی را جايگزين جمهوری عراق 
و آشاندن ايران به "  عجم-عرب" منطقه ای و -آنها آه خواب جنگ مذهبي. بعد از صدام آند

 دانند و به تجربه جنگ با عراق بسيار خوب اين ورطه را در سر دارند، بسيار خوب می
مجهزند و راه های آشاندن رهبری جمهوری اسالمی را به ورطه ای آه روز به روز بايد 

  . بيشتر نگران آن بود بلدند
ها هواپيماهای ويژه برای سفرهای شخصی صدام  رهبران جنگی امروز امريكا، در آن سال
 تا آستانه توليد بمب اتمی و خوشه ای پيش بردند، حسين در اختيارش می گذاشتند، عراق را

محرمانه ترين مناسبات اطالعاتی را با آاخ صدام حسين برقرار آردند و به ادامه جنگ دامن 
  . زدند



در ايران، هرآس در اين باره هشدار داد، ابتدا در نماز جمعه های تهران آماج حمالت 
حتی هنوز رهبران نهضت . ورد و نابود شدتبليغاتی قرار گرفت و سپس سر از زندان در آ

ها نيز مانند  آن. آزادی ايران، از جمله به همين جرم در تيررس انواع اتهامات حكومتی اند
رهبران حزب توده ايران متهم اند آه با ادامه جنگ مخالفت آرده و آن را عليه منافع ملی 

 مذهبی ها ـی ها، آه ملی  اول قتل عام آردند و67دومی ها را در سال . آشور می دانستند
  . باشند فعال بيش از زندان و بازجوئی تحت فشار روانی شامل حالشان نشده است

    

  بخش پايانی گزارش دو دهه مناسبات پنهان

   عراق و ايران-ميان امريكا
  بخش چهارم

   36سند
   از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه -از بخش حافظ منافع امريكا در عراق

  " گسترش تسهيالت صادرات نفت عراق: "مالقات با طارق عزيز: "موضوع
طارق عزير پس از گفتگوهايش با دانالد رامسفلد به ويليام ايگلتون می گويد آه صدام حسين 

  . از مالقات با رامسفلد و فضای مثبتی آه اين مالقات بوجود آورد خرسند است
   37سند

   از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه -از بخش حافظ منافع امريكا درعراق
   1984 ژانويه 10 -تاسيس خط لوله نفتی عراق به اردن: موضوع

از سفر رامسفلد به رهبری عراق :" ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه امريكا می گويد
  ." ناميد... طاريق عزيز تا آنجا پيش رفت آه رامسفلد را فردی. اين آشور بشدت خشنود است

   38سند 
  از جورج شولتز وزير امور خارجه به آنسولگری امريكا در اورشليم 

   1984 ژانويه 14 -پيگيری مسئله ايران و عراق: موضوع
اياالت متحده ضمن تشديد تالش های ديپلماتيك برای جلوگيری از فروش اسلحه به ايران، 

دراينمورد . به عمل می آوردآنترل های بيشتری در مورد فعاليت های تروريستی اين آشور 
  . اياالت متحده هر گونه خريد نفتی از ايران را ممنوع اعالم می دارد

اين آشور . اياالت متحده باترسيم طرح هايی سياست صادراتی آاال به عراق را گسترش داد
 با تجديد نظر در يك سری قوانين اجازه داد تا لوازم الكترونيكی برای آمبوالنس های مسلح و

.  به عراق صادر شودتجهيزات الكترونيك برای هواپيماهای شخصی صدام حسيننيز ديگر 
دولت ريگان همچنان به تالش هايش برای تشويق بانك صادرات و واردات امريكا به منظور 

به عقيده دولت ريگان موافقت بانك مذآور می تواند اعتبار . اختصاص وام به عراق ادامه داد
يش داده و به اين آشور اجازه دهد تا از نهادهای مالی بين المللی وام هائی مالی عراق را افزا

  .دريافت آند
   

   39سند 
از ديويد اشنايدر، اداره دستيار وزارت امور خارجه در مسايل خاور نزديك و جنوب آسيا به 

  . جورج شولتز
   1984 ژانويه 30 -"ايجاد تسهيالت صادراتی به عراق: "موضوع

اين .  تسهيالتی در زمينه صادرات ابزار مفيد نظامی به عراق قائل می شودوزرات خارجه
وزارتخانه بخصوص در زمينه صادرات آاميون هائی با امكانات استفاده دوگانه از خود 

فروش چنين آاميون های سنگينی به عراق وايران پيش از اين ممنوع . نرمش بخرج می دهد
  . دد آنها را به عراق تصويب می آندجورج شولتز فروش مج. اعالم شده بود



   40سند 
نامه بخش تحليل گران اين بانك به بانك صادرات و واردات . بانك صادرات و واردات امريكا

  اياالت متحده امريكا، خاورميانه و هيات مديره 
  بازنگری و پيشنهاد در مورد برنامه های بانك : موضوع

   1984 فوريه 21
مريكا عراق را بخاطر بدهی های آالن و همچنين عدم ثبات اين بانك صادرات و واردات ا

  . آشور بخاطر جنگ با ايران، آشوری می داند آه وام دادن به آن توام باخطر می باشد
ضميمه ای به اين يادداشت نام شرآت هايی را ذآر می آند آه در صورت معتبر بودن عراق 

اشته باشند، با شرآت هائی مثل از لحاظ مالی می توانند به اين آشور صادرات د
  .  و هالی برتون بكتلالكتريك، وستينگهاوس، جنرال

   41سند 
  از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه . بخش حافظ منافع امريكا درعراق

  " اخطار عراق در مورد تهاجم مجدد ايران: "موضوع
   1984 فوريه 22

بی به راههايی به منظور توسعه روابط امريكا در فاصله دو سفر رامسفلد به عراق برای دستيا
و عراق و نيز مشخص نمودن معيارهايی برای همكاری با تالش های جنگی عراق، ارتش 

متجاوزين بايد بدانند آه برای هر حشره "عراق بيانيه ای صادر می آند با اين مضمون آه 
داد اين حشرات اهميتی تع. خطرناآی سمومی وجود دارد آه با تنفس آن از ميان خواهد رفت

  ." ندارد چرا آه عراق دارای چنين حشره آش هايی می باشد
   42سند 

  از جورج شولتر در وزارت امور خارجه به بخش حافظ منافع امريكا درعراق 
  " ارسال مواد شيميائی امريكائی به عراق: "موضوع

   1984 مارچ 4
 پوند حاوی فلورايد فسفر به مقصد  هزار22اين سند گزارش می دهد آه محموله ای به وزن 

امكان استفاده عراق " علت اين توقيف. عراق در فرودگاه جان آندی نيويورك توقيف می شود
  . ذآر شده است” از اين مواد برای ساختن سالح های شيميائی

واشنگتن از بخش حافظ منافع خود در بغداد می خواهد تا به وزارت امور خارجه اين آشور 
وند آه اياالت متحده شديدا در مورد سالح های شيميائی حساسيت دارد و به آنها يادآور ش

بخش حافظ . گوشزد نمايد آه اين آشور علنا استفاده آنها در آينده نزديك را محكوم خواهد آرد
منافع بايد تصريح آند آه عراق نبايد از سالح های شيميائی استفاده آند و اينك اياالت متحده 

 های عراق در دستيابی به سالح های شيميائی است آه مواد آن از اياالت متحده مخالف تالش
هنگامی آه ما از چنين تالش هائی با خبر شويم با صادرات چنين مواد ." خريداری شده باشد

  ."شيميائی به عراق مخالفت خواهيم آرد
 

   43سند 
  ه جيمز ايالم از جيمز پليك ب. اداره امور مربوط به خاورنزديك و جنوب آسيا

   1984 مارج 14 -محكوميت استفاده عراق از سالح های شيميائی توسط امريكا: موضوع
وزارت امور خارجه متن يادداشتی مبنی بر محكوميت عراق در استفاده از سالح های 

اياالت متحده ضمن :" اين بيانيه اظهار می دارد. شيميائی را در اختيار مطبوعات قرار ميدهد
معتقد است آه رژيم ايران به مردود ... عراق در استفاده از سالح های شيميائی محكوميت 

شمردن تالش هايش در سرنگونی دولت قانونی آشور همسايه اش عراق، هنجارهای رفتاری 
اصول اخالقی و مذهبی آه ادعا می آند به آنها اعتقاد دارد  پذيرفته شده در ميان آشورها و

  ." را زير پا می گذارد



   44ند س
  نامه وزارت امور خارجه به آنگره امريكا 

   1984 مارچ 5 -"آگاه آردن آنگره از فروش آاميون: "موضوع
وزارت امور خارجه به اطالع آميته خارجی مجلس نمايندگان می رساند آه اين وزارتخانه با 
نا، فروش دو هزار آاميون سنگين به عراق آه قطعات آن در ايالت های ايلينوی، اينديا
. اوهايو، پنسيلوانيا، نيويورك و ميشيگان ساخته شده است مخالفت به عمل نيآورده است
. سياست رسمی اياالت متحده براساس عدم فروش وسائل نظامی به ايران وعراق قرار دارد

وقتی آه از نماينده وزارت امور خارجه سئوال شد آه آاميون ها برای مقاصد نظامی 
ما معتقديم آه اين تصميم عراق بوده است و ما چنين :" ی پاسخ دادبكارگرفته شده اند، و

  ." اجازه ای به اين آشور نداديم
   45سند 

  از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه . بخش حافظ منافع امريكا در عراق
عكس العمل خشمگينانه عراق در مورد محكوميت استفاده از سالح های شيميائی : موضوع

  ا توسط امريك
اين سند نشان می دهد آه وزارت دفاع عراق محكوميت استفاده از سالح های شيميائی توسط 

  . عراق از سوی امريكا را بشدت رد می آند
عراقی ها ظاهرا از محكوميت علنی توسط : "بخش حافظ منافع امريكا در عراق می گويد

  ." امريكا بهت زده شده اند
   46سند 

  ز هلن دام به وزارت امور خارجه ا. سفارت امريكا در اطريش
   1984 مارچ 13 -يك زخمی ايران در اطريش

سفير امريكا در اطريش به وزارت امور خارجه اطالع داده است آه يك البراتور بلژيكی به 
باقيمانده مواد گازهای سمی و ميكوتوآسين در خون يك مجروح جنگی ايرانی آه برای 

  .  يافته استمداوای پزشكی به وين فرستاده شده
   47سند 

از جورج شولتز به دفاتر خود در آشورهای اروپائی، سازمان ملل و . وزارت امور خارجه
  ديگر سازمان های بين المللي 

قطعنامه ايران در مورد استفاده عراق : 12بند : آميسيون حقوق بشر سازمان ملل: موضوع
   1984 مارج 14 -از سالح های شيميائي
ه به هيات نمايندگی خود در سازمان ملل دستور می دهد تا با جلب حمايت وزارت امور خارج

در قبال پيش نويس قطعنامه ايران مبنی ” عدم تصميم گيری"آشورهای اروپائی در راستای 
در صورت عدم توفيق . بر محكوميت عراق بخاطر استفاده از سالح های شيميائی عمل آند

  . يری شرآت نخواهد آرددر اين زمينه اياالت متحده در رای گ
اياالت متحده بر نكاتی تاآيد خواهد آرد آه اخيرا در آنفرانس مطبوعاتی به آن اشاره آرده 

دولت امريكا استفاده غير قانونی و ممنوع شده از سالح های شيميائی را هر جا "اين آه . بود
  ." آه رخ دهد، بطور يكسان محكوم می آند

   48سند 
  از جورج شولتز وزير امور خارجه امريكا به سفارت امريكا در سودان 

   1984 مارچ 24 -يادداشت وزارت امور خارجه در مورد سفر رامسفلد به بغداد: موضوع
درارتباط با نگرانی مقامات عراقی از محكوميت علنی اين آشور در استفاده از سالح های 

يرغم اخطارهای مكرر آه اين مسئله دير يا زود عل"دولت امريكا معتقد است آه . شيميائی
بيشتر اين ." مطرح خواهد شد، عراق همچنان به استفاده از اين سالح ها ادامه خواهد داد

يادداشت در برگيرنده عالقه دولت ريگان در اطمينان دادن به مقامات عراقی در اين مورد 



فتی عراق به بندر عقبه در است آه تخصيص وام از سوی امريكا برای احداث خط لوله ن
در اين يادداشت . اردن و نيز در چارچوب منافع امريكا در منطقه ممكن است صورت گيرد

از استفاده امريكا از هر نوع وسيله ای برای رسيدن به اهداف " آمده است آه مقامات عراقی 
  . دچار سردرگمی شده اند" خود در منطقه

   49سند 
  رت امريكا در بحرين به وزارت امور خارجه امريكا از دونالد چارلزسيدل، سفا

 -  تالش های امريكا برای متوقف آردن ارسال اسلحه به ايران-ماموريت خاورميانه: موضوع
   1984 مارچ 24

خود به بغداد ليستی از آشورها تهيه آرده  سفر دوم در چارچوب تهيه مقدمات رامسفلددانالد 
  . ال اسلحه به ايران نمايداست تا آنها را مجبور به قطع ارس

   50سند 
  از جين آرك پاتريك نماينده امريكا در سازمان ملل به وزارت امور خارجه 

گزارش سازمان ملل در مورد استفاده از سالح های شيميائی در جنگ ايران : موضوع
   1984 مارس 28 -توجه شورای امنيت به اين مسئله: وعراق

ی بريتانيا و هلند در ارائه پيش نويس قطعنامه ای به اين سند ضمن نشان دادن تالش ها
سازمان ملل در محكوميت استفاده از سالح های شيميائی در جنگ ميان ايران و عراق، به 

.  استعراق از سالح های شيميائی استفاده آردهوجود مدارآی اشاره می آند آه براساس آن 
اگر جوامع " ر شده است آه براساس آن در اين سند نقطه نظر يك مقام رسمی سازمان ملل ذآ

  ." بين المللی عراق را محكوم نكنند، ايران ممكن است دست به توليد سالح های شيميائی بزند
   51سند 

  از الن اورماير دراداره امور خاور نزديك و جنوب آسيا به جيمزپليك 
 -ای شيميائيپاسخ شورای امنيت سازمان ملل به شكايت ايران در مورد سالح ه: موضوع

   1984 مارچ 30
اين سند گزارشی از شورای امنيت سازمان ملل در مورد پيش نويس قطعنامه پيشنهادی هلند 
در مورد سالح های شيميائی می باشد آه به عنوان بيانيه رئيس شورای امنيت منتشر می 

  ." اين بيانيه شامل اصول سه گانه ايست آه حمدون خواستار آن بوده است." شود
   52سند 

  از جورج شولتز وزير امور خارجه امريكا به سفارت اين آشور در لبنان 
   1984 مارچ 31 -گزارش وزارت امور خارجه: موضوع

وزارت امور خارجه در اين گزارش گفته است آه آنترل هائی را بر روی صادرات به ايران 
پاسخی است به سئوال اين گزارش . و عراق در زمينه سالح های شيميائی اعمال آرده است

يكی از . های مطبوعاتی در مورد سياست خارجی امريكا در قبال جنگ ايران وعراق
سخنگويان وزارت امور خارجه امريكا گفته است آه استفاده عراق از سالح های شيميائی 

  . تاثيری در تالش های امريكا بمنظور ايجاد روابط نزديك تر با عراق نخواهد داشت
   53سند 
  رونالد ريگان از 

اقداماتی به منظور بهبود وضعيت فعلی و آمادگی امريكا در واآنش نسبت به : موضوع
   1984 اپريل 5 -تغييرات آينده در جنگ ايران و عراق

رونالد ريگان در اين يادداشت می گويد آه تمهيداتی به منظور افزايش قابليت های نظامی 
از جورج دراين رابطه . ارس بايد صورت گيرددر خليج ف" آسب اطالعات الزم"امريكا و 

شولتز وزير امور خارجه، واين برگر وزير دفاع و ويليام آيسی رئيس سيا خواسته شده است 
ريگان از . تا برنامه ای تنظيم آنند تا از شكست عراق در جنگ با ايران جلوگيری شود

ز سالح های شيميائی از شولتز می خواهد تا عراق را مطمئن سازد آه محكوميت استفاده ا



در مورد نياز فوری در "سوی امريكا شفاف است و اين درحالی می باشد آه وی بايد 
بازداشتن ايران از ادامه تاآتيك های غير انسانی و بيرحمانه ای آه اين آشور در حمالت 

  ." اخير بكار گرفته است تاآيدی برابر داشته باشد
   54سند 

  خارجه به سفارت امريكا در اردن از جورج شولتز وزير امور 
   1984 اپريل 6 -مالقات با مسئول عراقي: سالحهای شيميائی: موضوع

 29دراين گزارش آمده است آه جيمزپليك معاون دستيار وزارت امور خارجه در تاريخ 
مارچ با نزارحمدون نماينده بخش حافظ منافع عراق در امريكا راجع به پيش نويس قطعنامه 

مورد استفاده از سالح های شيميائی در جنگ ايران و عراق مذاآره آرده  لل درسازمان م
حمدون گفته است آه عراق بيانيه رئيس شورای امنيت در مورد اين قطعنامه را ترجيح . است

پليك تاآيد آرده آه اياالت متحده پيشنهاد عراق را در گنجانيدن چند نكته در قطعنامه . می دهد
او گفته است آه امريكا از . شرط آه شورای امنيت آنرا تصويب آندمی پذيرد، به آن 

درجلوگيری از بوجود آمدن وضعيتی آه اوضاع را در ارتباط با " همكاری دولت عراق
اما وی تاآيد آرد آه اياالت متحده نه " سالح های شيميائی پيچيده تر آند خوشحال خواهد شد

ابل دو آشور سايه افكند، بلكه نمی خواهد اين مايل نيست اين مسئله بر روابط متق"تنها 
  ." موضوع منافع دو آشور را در پايان زود هنگام جنگ به مخاطره اندارد

   55 سند
  از ويليام ايگلتون در بخش حافظ منافع امريكا در عراق به وزارت امور خارجه 

   1984 اپريل 12 -مذآره با آمپانی بل در مورد فروش احتمالی هليكوپتر به عراق: موضوع
بخش منافع اياالت متحده در عراق از وزارت امور خارجه خواسته است تا پيشرفت مذاآرات 
موجود ميان عراق و آمپانی بل هليكوپتر تكسترون در مورد فروش هليكوپتر به وزارت دفاع 

ارزيابی های الزم را صورت " نمی تواند در موارد نظامی بكار گرفته شود"عراق را آه 
   .دهد
   56سند 

در مورد همكاری مشترك امريكا و رومانی  ( به نيكالی چائوشسكونامه ريچارد نيكسون 
   1984 می 3 -)برای فروش يونيفورم به عراق

ريچارد نيكسون رئيس جمهور پيشين امريكا با ارسال نامه ای به نيكالی چائوشسكو رئيس 
رنان دستيار و رئيس سابق آارآنان جمهور رومانی از قراردادی آه اين آشور با آلنل جان ب

آاخ سفيد و نيز دادستان عالی سابق امريكا به نام جان ميچل برای تهيه يونيفورم های نظامی 
  . ساخت رومانی و صدور آنها به عراق بسته است پشتيبانی به عمل آورد

 پس از حمله عراق به آويت تحقيقات جنائی در مورد شرآت هايی آه تجهيزات نظامی به
بسياری از اين شرآت ها با مقامات رسمی دولت پيشين . عراق فروخته بودند صورت گرفت

  . امريكا رابطه داشتند
   57سند 

از ديك گرونت مشاور مخصوص وزير امور خارجه امريكا در مورد سياست های عدم 
  . گسترش سالح های هسته ای و امور مربوط به انرژی اتمی به ريچارد آندی

اقدمات : رات وسائل با امكانات استفاده دو گانه به عراق از سوی امريكاصاد: "موضوع
شامل سندی تحت عنوان صادرات وسايلی با امكانات استفاده دوگانه به عراق به "( مشخص
   1984 می 9 -) اپريل27تاريخ 

نامه ای آه در داخل وزارت امور خارجه امريكا منتشر شد نشان ميدهد آه دولت امريكا در 
فروش محموله ای خاص از وسائل با امكانات استفاده دو گانه به "ل بررسی سياستحا
شامل "اين بررسی به توسعه تجارت با عراق می انجامد آه . آارخانه های اتمی است"

  ." آارخانه های اتمی اين آشور نيز می شود



   58سند 
  گزارش آزانس اطالعاتی وزارت دفاع 

   عراق پيش بينی هايی در مورد: موضوع
آژانس اطالعاتی وزارت دفاع ضمن ارزيابی شرايط سياسی، اقتصادی و نظامی عراق پيش 
بينی می آند آه اين آشور قادر است به توليد سالح های معمولی و شيميائی ادامه دهد و 

اين گزارش اشعار می دارد آه استفاده عراق از ." احتماال سالح هسته ای نيز توليد آند"
يائی بر عليه اسرائيل بعيد بنظر می رسد زيرا در اين صورت اسرائيل نيز به سالح های شيم

آن پاسخ خواهد داد و همچنين روابط امريكا و عراق در چارچوب سياست های امريكا در 
  . خاورميانه و از جمله آمك به عراق به مخاطره خواهد افتاد

   59سند 
  جه  نظامی وزارت امور خار-بيانيه اداره امور سياسي

   1984 نوامبر 16 -استفاده غير قانونی از سالح های شيميائی توسط عراق: موضوع
در اين بيانيه اشاره شده است آه اياالت متحده مدت ها پيش به اين نتيجه رسيده بود آه عراق 

به اعتقاد . در جنگ با ايران استفاده آرده است" از سالح های شيميائی توليد شده درداخل"
اين سالح ها بدون آمك آشورهای خارجی و در بعضی مواقع با آمك " ده اين اياالت متح

 نظامی وزارت امور -اداره امور سياسي." تعدادی از شرآت های اروپائی ساخته شده است
 استفاده از 1983خارجه تصور می آند آه عراق در پاسخ به اعتراض امريكا در نوامبر 

  .  بكار برد1984گر آنها را در فوريه سالح های شيميائی را متوقف و بار دي
   60سند 

  از جورج شولتز وزير امور خارجه به سفارت امريكا درعراق 
 ساعت ده -1984 نوامبر 26مالقات وزير امور خارجه امريكا با طارق عزير در : موضوع

   1984 نوامبر 29صبح 
 جورج شولتز در مالقات بدنبال برقراری روابط رسمی ديپلماتيك ميان اياالت متحده و عراق،

اياالت متحده مايل است آه اين روابط براساس اصول "با طارق عزير تاآيد می آند آه 
پس از آنكه طارق عزير می گويد ." برابری و احترام متقابل و عملكرد دو جانبه استوار باشد

ل ايران آه برتری عراق در زمينه تسليحات اين آشور را قادر می سازد تا از خود در مقاب
برتری اطالعاتی بايد فاآتور مهمی در دفاع عراق از خود " دفاع آند، شولتز پاسخ می دهد

اياالت متحده ." ( بشمار آيد، عزيز در جواب می گويد آه اين موضوع می تواند درست باشد
  .) سالهای متمادی اطالعات محرمانه ای را دراختيار عراق قرار می داد

" ل از شفايت موجود در مذاآرات امريكا و عراق تاآيد می آندجورج شولتز ضمن استقبا
عراق می تواند انتظار تداوم مخالفت های امريكا در استفاده و توليد سالح های شيميائی را 

 ..."اين موضع گيری بطور مشخص تنها در قبال عراق نيست. داشته باشد
   61سند 

  استشهاد يك دادگاه محلی در فلوريدا 
  ت متحده اياال: شاآی
  آارلوس آاردوئن : متهم
آمپانی تله راين بطور غير قانونی ماده جايگزينی بنام زيرآونيوم را دراختيار صنايع : اتهام

   1985 ژانويه 31 -آاردئون و آشور عراق قرار داده است
هاوارد ميتچر، عضو شورای امنيت ملی دولت سابق ريگان می گويد آه پس از آنكه رونالد 

دی را به امضاء رساند آه براساس آن امريكا می بايد برای جلوگيری از شكست ريگان سن
ويليام آيسی رئيس سيا شخصا تالش هائی را . عراق درجنگ با ايران دست به هر آاری بزند

عالوه براين . آغاز آرد تا عراق را مجهز به سالح هائی از جمله بمب های خوشه ای نمايد
بارات مالی و اطالعات جاسوسی واطالعات استراتژيك نظامی وی با دراختيار گذاردن اعت



اسرائيل و مصر جنگ افزارهای سيا همچنين از طريق . دراين راستا قدم های مهمی برداشت
 آه می توانستند با سالح های روسی مطابقت تكنيكی داشته نظامی در اختيار عراق قرار داد

  . باشند
ت دراختيار تعداد زيادی از دادستانها قرار گرفت آه اين استشهاد پس از حمله عراق به آوي

در آن اياالت متحده متهم شده بود آه تجهيزات نظامی و وسائل با امكانات استفاده دوگانه ونيز 
در بعضی موارد در ارتباط با سالح های هسته ای را بطور غير قانونی تحويل عراق داده 

 شده بود آه ماده ای بنام زيرآونيوم را آه  متهمتله رايندر خصوص استشهاد فوق، .( است
اين . در آارخانجات توليد مواد منفجره بكار می رود به شرآت شيليائی آارلوس فروخته است

  ) به آار می رود دراختيار عراق قرار گرفته بود توليد بمب های خدشه ای ماده آه در
له از خود دفاع می آردند بسياری از شرآت های درگير فروش تسليحات به عراق با اين اد

آه تهيه تجهيزات نظامی برای عراق، اگرچه ممكن است مخفی بوده باشد، اما سياست عملی 
  . دولت امريكا بوده است

مطرح آردن اين دعوی بسيار مشكل بود، چرا آه تحقيقاتی آه می بايست انجام شود با مسائل 
  . امنيت ملی در تقابل قرار می گرفت

   
  
 


