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چكیده :پيروزي انقالب اسالمي ،امريكا را در ادامۀ برنامهها و اجراي سناريوهاي از پيش تعريف شده
در ايران مستأصل کرد و منافع آن کشور را که در راستاي اجراي سياست دوستوني نيكسون در منطقۀ
غرب آسيا بود ،از بين برد .اين پژوهش بر آن است تا در قالب نظريه نوواقعگرايي به نقش امريكا در
تحريک حكام بعثي عراق نسبت به اشغال جزاير سهگانۀ ايراني و تسلط بر تنگۀ هرمز بپردازد .روش
اين پژوهش ،توصيفي ،و در گردآوري دادهها از شيوه کتابخانهاي استفاده شده است .پرسش اصلي
تحقيق اين است که امريكا در تحريک رژيم بعث عراق در اشغال جزاير سهگانه توسط صدام چه
نقشي داشته است .پاسخ کوتاه در حكم فرضيه اين است که کمكهاي نظامي و لجستيكي مستقيم و
غيرمستقيم امريكا به رژيم بعث عراق ،صدام را بيش از پيش در تجاوز به تماميت ارضي جمهوري
اسالمي ايران و اشغال جزاير سهگانه مصمم کرد.
واژگان اصلی :جنگ تحميلي و دفاع مقدس ،رژيم بعث عراق ،رابطۀ ايران و امريكا ،جزاير سهگانه
ايران.

 .1دکتراي علوم سياسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي ،پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد
سپهبد پاسدار حاج قاسم سليماني

ghorbanimahdi911@gmail.com

مقدمه
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،6شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)11بهار 1311

پيروزي انقالب اسالمي ايران در اواخر قرن بيستم ميالدي باعث تحول اساسي در
معادالت بينالمللي شد .درحاليکه شاه ايران در گرفتن کوچكترين تصميم در اجراي
سياستهاي داخلي با کاخ سفيد امريكا هماهنگ ميشد؛ پس از وقايع انقالب اسالمي ايران،
نخستين کشوري که در اجراي سياستهاي امنيتي و اقتصادي احساس شكست کرد ،امريكا بود.
دو ماه پس از گروگانگيري ديپلماتهاي امريكايي در تهران ،جيمي کارتر دستور تحريک
پنهاني صدام حسين براي اِشغال جزاير ابوموسي ،تنببزرگ و تنبکوچک ايران در خليج
فارس را صادر کرد .اين دستور ،نخستين اقدام امريكا در مخالفت با نظام انقالبي ايران بهشمار
ميآيد (درويشي .)11 :1831 ،اگر چه اجراي اين طرح بنا بر داليلي که در متن به آن اشاره
ميشود متوقف شد اما اهميت اين مسئله در اين است که اشغال جزاير سهگانه جزء اولين
سناريوهاي رژيم بعث عراق براي حمله به خاك جمهوري اسالمي ايران بود که در طرح اين
موضوع رد پاي امريكا ديده ميشود.
سؤال اصلي پژوهش اين است که امريكا در تحريک رژيم بعث عراق در اشغال جزاير سهگانه
توسط صدام چه نقشي داشت؟ پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،از سوي امريكا تحريک
رژيم بعث عراق در حمله نظامي به جمهوري اسالمي ايران و سناريوي اشغال سه جزيره
ايراني و تسلط بر تنگه هرمز توسط اين کشور مطرح شد .در اين مقاله عالوه بر ذکر اهميت
راهبردي جزاير سهگانه ،به نقش مستقيم امريكا در تحريک رژيم بعث عراق در اشغال اين
جزاير و مواضع و اقدامات امريكا در برابر تجاوز عراق و تحريک آن کشور در تهاجم نظامي
به جمهوري اسالمي ايران پرداخته ميشود.

مبانی نظری
الف ـ نظریه نوواقعگرایی در روابط بینالملل
بهدليل ارتباط موضوع پژوهش در عرصۀ نقش کشورهاي فرامنطقهاي و منطقهاي در
دخالت مستقيم و غيرمستقيم ،نظريۀ نوواقعگرايي در روابط بينالملل بهعنوان چارچوب نظري
پژوهش انتخاب شده است .شالودۀ فكري نظريۀ نوواقعگرايي و نزديكي آن با موضوع
پژوهش ،نگارنده را نسبت به کاربرد اين نظريه مصمم کرد .از ويژگيهاي اصلي نظريه
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نوواقعگرايي ميتوان به احتساب دولتها بهعنوان بازيگران اصلي نظام بينالملل ،تأکيد بر نظريۀ
بينالمللي ،کنش عقالني ،اتكابهخود و بياعتمادي به ديگران و عملكرد متناسب با سود و زيان
کشورها در قالب دخالت نظامي و يا موضعگيري سياسي اشاره کرد (.)waltz, 1979: 68
ايران و امارات متحده بهدليل موقعيت جغرافيايي و راهبردي که در منطقه دارند در مورد
جزاير سهگانه مورد توجه قدرتهاي بزرگ قرار گرفتهاند .کشورهاي ثالث از ابتداي ادعاي
مالكيت جمهوري اسالمي ايران بر جزاير سهگانه ،واکنشهاي متفاوتي نشان دادهاند .علت
انتخاب نظريۀ نوواقعگرايي براي پژوهش ويژگيهاي اين نظريه و شرايط حاکم بر ايران و رژيم
بعث عراق در دوران جنگ تحميلي است .انگيزۀ کشورهاي ثالث براي پيگيري و اجراي
اهداف خود در مناطق مختلف با روشهايي همانند دخالت نظامي ،اتخاذ مواضع حق به جانب
و بهرهبرداري از منابع اقتصادي آن منطقه به نفع خود در نظام بينالمللي از مواردي است که از
ويژگيهاي نظريۀ نوواقعگرايي به شمار ميآيد.
در اين نظريه ،پذيرش مفاهيم کليدي واقعگرايي کالسيک در رقابت ميان کشورها بهويژه
قدرتهاي بزرگ همانند پيگيري منافع ملي ،قدرت محوري ،توجه به اصل موازنۀ قوا و قدرت
رقيبان و برخورد منافع به مسائل ديگري همانند ابعاد اقتصادي روابط کشورها ،نوع کنش آنها

نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سهگانه در دوران جنگ تحمیلی

سيستمي دولتها ،اصل موازنۀ قوا ،توجه به نهادهاي بينالمللي و نقش سازندۀ آن در اختالفات

از نوع دخالت نظامي و موضعگيري دربارۀ مسائل گوناگون و همچنين ،الزامات ساختار نظام
بينالمللي براي کشورها اهميت دارد ( .)Bowker, 1993: 65کنت والتز و رابرت گيلپين 1از
جمله نظريهپردازان نوواقعگرايي هستند که به جنبههاي جديدتر نفوذ کشورهاي قدرتمند در
مناطق مختلف در سياست بين الملل و روابط بين الملل توجه دارند.
ب ـ فرضیات اصلی نوواقعگرایی
2

8

مفروضات اصلي نظريه نوواقعگرايي شامل سه اصل دولتگرايي ،بقا و خودياري است.
براساس نظر کنت والتز مهمترين ويژگيهاي نوواقعگرايي به شرح ذيل است:
نخست در روند سازماندهي توازن منطقهاي ،دولتها اصليترين بازيگر بهشمار ميآيند.

1. Kenneth Waltz & Robert Gilpin
2. Survival
3. Self-help
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اين را ميتوان انعكاس نقش دولتها در سازماندهي قدرت و توازن ميان بازيگراني دانست که
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درگير موضوع امنيت ملي خود هستند.
دوم ،واقعگرايان و نوواقعگرايان معتقدند ،آنارشي ،ويژگي بسيار مهم نظام بينالمللي
بهشمار ميآيد .اين امر به مفهوم اين است که ثبات و تعادل دائمي وجود ندارد .از همه
مهمتر ،قواعد نافذ براي کنترل رفتار کشورها شكل نگرفته است .هيچ بازيگري نميتواند
بهعنوان نيروي مرجع در روند تعادل و امنيت بينالملل ايفاي نقش کند؛ بنابراين ،تمامي
بازيگران تالش خواهند کرد تا زمينههاي الزم را براي توليد قدرت و دفاع از خود فراهم کنند.
سوم ،سياست بينالمللي و توازن منطقهاي در شرايط آنارشي شكل ميگيرد؛ بنابراين،
تمامي دولتها بهدنبال افزايش قدرت و امنيت خود هستند .اين امر نشان ميدهد ،توازن
منطقهاي بدون توجه به انگيزه و رويكرد کشورها براي توليد قدرت به دست نميآيد .بههمين
دليل ،سياست خارجي واحدهاي سياسي در روند توازن منطقهاي در راستاي افزايش قدرت و
امنيت طراحي ميشود.
چهارم ،سازماندهي توازن منطقهاي نيازمند اين است که کشورها از ابزارهاي گوناگوني
براي توليد قدرت استفاده کنند .شيوههاي دفاعي و امنيتي را ميتوان در زمره ابزارهايي دانست
که دولتها براي رسيدن به اهداف خود از آن بهره ميگيرند (.)Waltz, 1979: 97
توجه به ويژگي سوم و چهارم نوواقعگرايي از ديد والتز نشان ميدهد که بدون شک
انگيزه و تحرك تمامي کشورها در عرصۀ نظام افزايش قدرت و امنيت در تمامي نقاط جهان
است .موضوعاتي همانند نمايش قدرت ،افزايش قدرت و توليد اعتبار براي تأمين قدرت،
استنادي به شمار ميآيد که توازن منطقهاي را حفظ ميکند.
بهکارگيري توان حمايت کشورها در تحريک کشورهاي ثالث بهمنظور حملۀ نظامي،
يكي از راههاي عملكرد آنان در عرصۀ نظام بينالملل بهشمار ميآيد که در راستاي ويژگيهاي
نوواقعگرايي از ديد والتز قرار دارد (مصلي نژاد.)133 :1831 ،

پیشینۀ پژوهش
در بررسيهاي اوليه پيرامون موضوع مقاله مشخص شد آثار و نوشتههاي پژوهشگران
ايراني در سطح محافل دانشگاهي و انتشار مقاله محدود بوده و اين آثار صرفاٌ به بررسي
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موضوع جزاير سهگانه ايراني از زاويه اينكه از بهانههاي اصلي رژيم بعث صدام در حمله به
تصرف جزاير سهگانه ايراني توجه کردهاند؛ اما ،تنها چند مقاله از ميان مطالب و مقاالت مورد
بررسي بهطور خاص از نظر محتوا در قرابت با موضوع مورد پژوهش است .دکتر محمد سيفي
در سايت تاريخ ايران در سر مقالهاي به تاريخ  1831/83/11تحت عنوان «کارتر و جزاير
سهگانه» به دخالت کارتر در بحث اشغال جزاير سهگانه و تحريک صدام در حمله به ايران
صرفاٌ به چند سند و گزارش در اينخصوص اشاره دارد .در مقالهاي ديگر سعيد قاسم زاده
( )1838در فصلنامه علمي ـ پژوهشي عمليات رواني تحت عنوان «عمليات رواني امريكا عليه
جمهوري اسالمي ايران در دوران دفاع مقدس» به اقدامات امريكا از بدو انقالب اسالمي ايران
در تحريک رژيم بعث عراق در حمله نظامي به ايران و اشغال جزاير سهگانه اشاره کرده است.
عالوه بر موارد مذکور اظهارات مقامات بلندپايه امريكايي و اسناد محرمانه تازه منتشرشده
اشارهاي به اين بحث داشتهاند .به عنوان مثال ،تلويزيون بيبيسي فارسي در  11مهرماه 1831
گزارشي منتشر کرد که در آن به اسناد محرمانه تازه منتشرشده در امريكا و نقش مستقيم جيمي
کارتر در تحريک صدام در اشغال جزاير سهگانه پرداخته است.

نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سهگانه در دوران جنگ تحمیلی

خاك جمهوري اسالمي ايران بوده ميپردازند و کمتر به نقش امريكا در تحريک آن رژيم براي

روش پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش و استفاده از مفروضات نوواقعگرايي در آن و همچنين
بهرهگيري از متون اسناد و کتابهاي موجود در زمينه موضوع پژوهش ،روش مورد استفاده در
اين پژوهش از نوع توصيفي و بر اساس هدف ،کاربردي است .در اين روش پژوهشگر وضع
موجود و يا گذشته را بررسي ميکند و با روشنساختن ارتباط بين متعيرها از نتايج آن در
تصميمگيريها و سياستگذاريها و همچنين برنامهريزيها استفاده ميکند .شيوه گردآوري
اطالعات کتابخانهاي و اسنادي است.
مواضع و عملكرد امریكا پس از پیروزی انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی

دخالت مستقيم و غيرمستقيم ،نفوذ و اتخاذ مواضع متناسب با منافع ملي کشورها در
عرصۀ نظام بينالملل از مهمترين ويژگيهاي رويكرد نوواقعگرايي است؛ از اينرو ،قدرتطلبي
دولتها بخش پيوستۀ سياست خارجي آنها بهشمار ميآيد که براي دستيابي به هدفهايي همانند
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امنيت ملي ،بازار مصرف ،رفاه اتباع و هزاران امور ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد .تمامي
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دولتها به ميزان نامحدودي خواهان اين هدفها هستند؛ اما ،در مناسبات بينالملل اين
درخواستها با يكديگر برخورد ميکنند.
آنچه در محدودسازي اهداف کشورهاي ديگر مؤثر است ،قدرت برتر ديگر بازيگران
بينالمللي بهشمار ميآيد که بسياري از اوقات در قالب مداخلهگرايي جلوه ميکند.
سلطهجويي حاکم بر سياست خارجي امريكا در برخورد با موضوعات سياست بينالملل و
بازيگران مؤثر در آن ،علت اصلي مداخلهگرايي اين کشور است (سليميبني.)83 :1838 ،
امريكا زماني توانست به سطح بااليي از اعمال نفوذ و برتري بينالمللي در غرب آسيا
دست يابد که در مقايسه با ديگر کشورها بهعنوان کشور موازنهگر ،مورد توجه ديگر بازيگران
بينالملل قرار گرفت .اين شرايط پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و حملۀ رژيم بعث
عراق عليه ايران در شهريور  1813شمسي دگرگون شد.
امريكا با توجه به روند جاري جنگ ،اِشغال بخشهايي از خاك ايران از سوي ارتش بعثي
عراق و برتري اين رژيم ،تصميم گرفت که در ابتداي جنگ ،بهظاهر اعالم بيطرفي کند .اگرچه
اين موضوع به سود رژيم بعث عراق بود و اعمال فشار بر ايران ،ميتوانست باعث تأمين
منافع امريكا در ابعاد گوناگون شود .روابط پنهان امريكا با رژيم بعث عراق و ديدارهاي
مخفيانه و آشكار مسئوالن دو کشور همچنان ادامه داشت؛ اما ،بهدليل روند حاکم بر جنگ،
بيطرفي امريكا تا هنگام تغيير وضعيت جبهههاي جنگ و تغيير موازنه به نفع ايران بهقوت
خود باقي بود (نعمتيورجني.)38 :1833 ،
امريكا با هدف تحت فشار قراردادن ايران براي آزادي گروگانهاي خود و بهمنظور مهار
خطري که از جانب ايران متوجه منافع خود در منطقه ميدانست با سياست صدام حسين
همسو بود .در کتاب گروگانگيري ايراني آمده است« :چيزيکه موجب تسالي خاطر ما
ميشد ،اين بود که ايران با وجود جنگ احساس خواهد کرد که زيانهاي ناشي از تحريم،
بيشتر از هميشه خواهد شد و در اذهان اثر خواهد گذارد .همچنين ،زيان آن از نگهداري
گروگانها بيشتر خواهد بود» (سيکمن.)33 :1833 ،
امريكاييها با توصيه به شوروي درباره عدم دخالت در جنگ رژيم بعث عراق عليه
ايران ،سه مسئلۀ اساسي را در حملۀ رژيم صدام پيگيري ميکنند:
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ـ حملۀ رژيم بعث عراق باعث آزادي جاسوسان امريكايي شود.
درخواست کمک کند.
ـ ايران با بياعتنايي به اصول انقالبي خود در مجامع رسمي بينالمللي حضور يابد و به
قواعد آنان تن دهد .امريكا براي تحقق اين امر ،بيطرفي فعال را دنبال ميکرد .از سوي ديگر،
ايران را از هرگونه اقدامي نسبت به بستن تنگه هرمز باز دارد .در حاليکه امريكا نظارهگر
پيشروي رژيم بعث عراق بود و وقتي در هفتۀ دوم جنگ ،اين رژيم را در دستيابي به اهداف
خود ناتوان ديد بههمين دليل ،خواستار آتشبس از طريق کشورهاي منطقه ،کنفرانس اسالمي
و سازمان ملل شد.
گزیدهای از اظهارات مسئوالن امریكایی با محوریت گروگانهای این کشور در آغاز جنگ رژیم
بعث عراق علیه ایران

جيمي کارتر ،1رئيسجمهور امريكا« :جنگ رژيم بعث عراق عليه ايران ممكن است به
آزادي گروگانهاي آمريكايي منجر شود .همچنين ،اين جنگ ميتواند ايران را در مورد لزوم
صلح و قبول قوانين بينالمللي متقاعد سازد .خبرهاي دريافتي از ايران نشان ميدهد ،اشتياق
شديدي در ايرانيان براي حل اختالفاتشان با ما وجود دارد».

نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سهگانه در دوران جنگ تحمیلی

ـ ايران براي جلوگيري از ارتش بعثي عراق از ادامۀ تجاوز ،با خواستههاي امريكا،

«امريكا آزادي رفتوآمد کشتيها از تنگۀ هرمز را اصل اساسي ميداند .امريكا در اين
جنگ مداخله نخواهد کرد و به شوروي توصيه ميکند از دخالت خودداري کند».
«اگر به جنگ رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسالمي پايان داده نشود به بحران بزرگي
براي جهان تبديل خواهد شد».
ادموند ماسكي ،2وزير امور خارجه امريكا« :اگر ايران بخواهد تعهد و نقش کامل خود را
در جامعۀ جهاني ايفا کند ،بايد گروگانهاي آمريكايي را آزاد کند .رهايي گروگانهاي امريكايي
به تحريمهاي بينالمللي عليه ايران و انزواي اين کشور پايان ميدهد .امريكا بهمحض آزادي
گروگانها براساس احترام متقابل و برابري به تمامي مسائل حل نشده رسيدگي خواهد کرد».
«امريكا در حال مشورت با متحدان خود دربارۀ ايجاد نيروي دريايي در صورت بستن

1. Jimmy Carter
2. Edmund Muskie
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خليج فارس است .ما و مسئوالن شوروي ميدانيم ،اين اوضاع به سود هيچکس نيست و
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برآنيم راهي براي پايان آن بيابيم».
«معاون وزير امور خارجه امريكا :امريكا و کشورهاي همپيمان عربي تالش ميکنند در
صورت بستن تنگۀ هرمز تدابير الزم را اتخاذ نمايند».
«اتحاد جماهير شوروي ميداند که امريكا در صورت دخالت آن کشور ساکت نخواهد
ماند .وزير خارجه امريكا با معاون وزارت خارجه عمان ،وزيران خارجۀ بحرين ،پاکستان و
مصر ديدار و تبادل نظر کرده و معتقد است که بايد منتظر نتايج ميانجيگري کنفرانس اسالمي
و سازمان ملل متحد ماند».
سخنگوي پنتاگون« :امريكا نيروهاي نظامي خود را در خليج فارس گسترش ميدهد؛
بههمين دليل ،تاکنون ناوهاي حامل  28188تفنگدار دريايي امريكا در منطقه مستقر شدهاند».
نمايندۀ امريكا در سازمان ملل« :اگر رژيم بعث عراق از امريكا کمک بخواهد ،امريكا
هرگونه امكانات نظامي را در اختيارشان قرار خواهد داد» (درويشي.)123 :1831 ،
سخنان مسئوالن ارشد امريكا نشان ميدهد ،تمامي تحرکات ،عملكرد و موضعگيري آنان
در راستاي چارچوب ويژگيهاي نظريه نوواقعگرايي است و تمامي درخواستهاي آنان از
آزادسازي گروگانهاي امريكايي در ايران تا تحليلهايشان از نوع دخالت اتحاد جماهير شوروي
براساس سود بوده است.
تحریك رژیم بعث عراق توسط امریكا در حمله به خاک ایران (جزایر سهگانه)

در اينكه امريكا در راهاندازي جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسالمي
ايران نقش داشته و يكي از مشوقان صدام براي اين حمله به ايران بوده است ،شكي نيست؛ اما
اين ادعا بايد براساس شواهد و سخنان مقامات امريكايي بررسي شود.
با وجود قطع روابط سياسي امريكا و رژيم بعث عراق از سال  1313ميالدي بهدنبال
پيروزي انقالب اسالمي ،مشاور امنيت ملي سابق امريكا براي اطالع از وضعيت اين رژيم و
ترغيب اين کشور براي آغاز جنگ ،سفرهاي مكرري به عراق ميکند .بهطوري که روزنامۀ
والاستريت ژورنال 1در  3فوريۀ  1338ميالدي ،يكي از سفرهاي محرمانه اين مسئول را
آشكار ،و به مالقات وي با صدام اشاره ميکند .اين مقام مسئول ،پس از سفر محرمانه به بغداد

1. Wall Street Journal
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در يک مصاحبۀ تلويزيوني اذعان ميکند« :تضاد قابل مالحظهاي ميان امريكا و رژيم بعث
فارس است» (روزنامه وال استريت 3 ،فوريۀ  1338ميالدي).
امريكا با وجود اختالفات ديرينهاش با رژيم بعث عراق وانمود ميکند که در مقابل
آرزوهاي هميشگي اين رژيم يعني تسلط بر منطقۀ خليج فارس و اِشغال جزاير سهگانه
واکنشي نشان نخواهد داد .حتي برخي از مسئوالن امريكايي موافق آرزوهاي صدام هستند و
برژينسكي 1چنين وانمود ميکند ،اقدام صدام براي تسلط بر خليج فارس باعث سستي
روابطش با امريكا نخواهد شد .منظور برژينسكي حمله به ايران است؛ زيرا تسلط بر ديگر
کشورهاي عرب مخالف منافع امريكا است.
شاهد ديگر ،همزمان ،رفتوآمد و تماسهاي مكرر ميان مجرمان فراري ارتش ايران با
مسئوالن دولت امريكا و رژيم عراق بود که خود نشانۀ نوعي آمادگي براي تحوالت پس از
آغاز جنگ بود.
گواه ديگر ،روزنامۀ امريكايي نيويورك تايمز ،2پنج ماه پيش از آغاز تجاوز رژيم بعث
عراق در آوريل  1338ميالدي (ارديبهشت  1813شمسي) از طرحهاي امريكا در اين زمينه
سخن ميگويد .اين روزنامه مينويسد« :دولت امريكا پس از شكست عمليات طبس ،امكان

نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سهگانه در دوران جنگ تحمیلی

عراق وجود ندارد .ما معتقديم اين رژيم تصميم به استقالل دارد و در آرزوي امنيت خليج

اجراي سه طرح نظامي بسيار مهم را بررسي ميکند .اين طرحها پيادهکردن نيروهاي نظامي در
شهرهاي محل نگهداري گروگانهاي امريكايي ،مينگذاري در ميدانهاي صدور نفت و بمباران
پااليشگاههاي ايران است» .نيويورك تايمز ميافزايد :واشينگتن اميدوار است که تحريم
اقتصادي و سياسي ايران بتواند در تيرگي روابط رژيم صدام و ايران تأثير بيشتري داشته باشد.
عدهاي معتقدند ،چشمانداز جنگ با رژيم نيرومند بعث عراق ،ايران را به بازنگري در
سياستهاي خود وادار ميکند (روزنامه نيويورك تايمز 11 ،آوريل  1338ميالدي) .اظهارات اين
روزنامه امريكايي ميتواند مبين اقدامات پنهان سياستمداران امريكايي براي تشويق صدام در
آغاز جنگ عليه ايران باشد.
بهدنبال پيروزي انقالب اسالمي و پس از آن در جريان تسخير النۀ جاسوسي در تهران و

1. Brzezinski
2. Newyork Times
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شكست اين کشور در طبس ،امريكا که ضربههاي سختي از ايران خورده بود بهدنبال جبران
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شكستهاي گذشته بود .پيروزي انقالب اسالمي ايران باعث شد تا امريكا ،يكي از بهترين متحدان
سياسي خود را در غرب آسيا از دست بدهد .از سويي ،امكان انتقال اين تجربه به کشورهاي
مجاور وجود داشت و امريكا هراس داشت ،متحدان ديگرش در اين منطقه همانند خاندان پهلوي
سرنگون شوند؛ زيرا ،منطقۀ خليج فارس حدود  18درصد ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده
است و اگر بحران و انقالب در کشورهاي اين منطقه به وقوع ميپيوست ،بحراني براي
سرمايهداري رخ ميداد؛ بههمين دليل ،امريكا بهعنوان سردمدار سرمايهداري غرب ،سعي کرد با
استفاده از قدرت نظامي رژيم بعث عراق از انتشار انديشههاي انقالب اسالمي به کشورهاي ديگر
منطقه جلوگيري کرده ،نظام جمهوري اسالمي را ساقط و يا تضعيف کند (درويشي241 :1831 ،
ـ .)241
مواضع امریكا در حمایت از حكام عراق

امريكا پس از آغاز جنگ رژيم بعث عراق عليه ايران ،موضعي بيطرفانه اعالم کرد؛ اما ،در
دوران جنگ ،آشكارا و در قالب سازمان ملل از اين رژيم حمايت ميکرد .از سويي ،نيروي دريايي
امريكا با حضور در خليج فارس و حمله به کشتيها ،هواپيما و سكوهاي ايراني وارد جنگ با ايران
شد .اين اقدام به معناي حمايت آشكار از بغداد و جبران ضعفهاي آن رژيم بود.
محور اصلي سياست امريكاييان در دوران جنگ تحميلي ،جلوگيري از پيروزي ايران
بود؛ زيرا ،پيروزي ايران ،باعث نابودي موازنۀ قدرت در منطقه ميشد که نتيجۀ آن ،ايجاد
مشكالتي براي غرب بود .پس از فتح خرمشهر ،که ايران در موقعيت بهتري نسبت به رژيم
عراق قرار داشت ،اين سياست بيشتر اعمال شد و امريكا بهطور کامل از بغداد حمايت کرد
(عبداهللخاني.)33 :1833 ،
امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به همراه اعضاي ديگر شورا قطعنامههايي را
به تصويب رساندند که اغلب به نفع رژيم بعث عراق بود .آنان هيچگاه اين رژيم را متجاوز
اعالم نكردند و از طرفين درخواست ميکردند که به منازعه پايان ،و راهكارهاي مسالمتآميز
را محور قرار دهند .امريكا پس از نخستين پيروزيهاي ايران در بازپسگيري سرزمينهاي
خود ،اعالم کرد که بهدليل صدمات عمدهاي که به رژيم بعث عراق وارد شده است ،قصد
فروش شش تا دوازده فروند هواپيماي پيشرفته الکهيد (188ـ  )Lبه اين رژيم دارد
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(عبداهللخاني.)184 :1833 ،
نسبت به نتايج آن بياعتنا نخواهد بود و براي محدوديت ايران ،هماهنگي الزم را بهعمل
خواهد آورد .مسئوالن امريكايي اين اقدامات را در جهت مهار ايران انجام دادند که در
چارچوب نظريۀ نوواقعگرايي قابل تحليل است .با توجه به اينكه رژيم بعث عراق نتوانست
در مقابل حمالت ايران مقاومت کند ،بيم آن ميرفت که اين رژيم از پاي درآيد و تعادل قوا به
نفع ايران تغيير يابد؛ بههمين دليل ،بايد از رژيم بعث عراق حمايت ميشد؛ بنابراين ،امريكا
تصميم به حمايت از رژيم صدام گرفت و کشورهاي اروپايي و منطقهاي را به حمايت ترغيب
کرد؛ بهعنوان مثال ،اين کشور ،مسئوالن فرانسه را تشويق کرد که هواپيماي سوپراتاندارد در
اختيار نيروي هوايي ارتش عراق قرار دهند .همچنين ،اين کشور کنترل مجاري غيرقانوني
فروش تسليحات و لوازم يدکي از امريكا و ديگر کشورهاي غربي را به ايران سختتر کرد.
با تداوم عمليات تهاجمي ايران در سال  1812هجري شمسي ،امريكا احساس کرد که
ارتش رژيم بعث عراق فرسوده و روبهزوال است؛ بههمين دليل در مقابل کاربرد سالحهاي
شيميايي واکنشي نشان نداد و براي جنايات صدام چراغ سبز نشان ميداد .از سوي ديگر براي
پوشاندن نقاط ضعف صدام ،آمادۀ مداخلۀ مستقيم در جنگ شد .امريكا با تبليغات وسيع

نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سهگانه در دوران جنگ تحمیلی

دولت امريكا اعالم کرد در جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران بيطرف است؛ اما

بيطرفي در جنگ ،اطالعات جاسوسي در اختيار رژيم بعث عراق قرار ميداد تا آن کشور
بتواند در مقابل حمالت زميني و هوايي ايران مقاومت کند.
امريكا با پرواز هواپيماهاي آواکس خود در منطقه و ماهوارههاي جاسوسي ،تحرکات
زميني ،هوايي و دريايي ايران را بررسي ميکرد و با مشاهده هر تغييري ،اطالعات مربوط را
در اختيار نيروي نظامي عراق قرار ميداد .در کنار اين اقدامات ،کمكهاي اقتصادي گستردهاي
به رژيم بعث عراق ميشد تا از ضعف دروني رژيم صدام جلوگيري شود .دولت امريكا،
اعتبارات کشاورزي بسياري به بغداد داد .افزون بر اين ،امريكا دولتهاي عمدۀ غرب همانند
فرانسه ،آلمان ،ايتاليا و انگليس را تشويق کرد تا با امضاي قراردادي با رژيم بعث به آن کشور
اجازه دهند تا بازپرداخت وامهاي خود را به تعويق اندازد .اين کار به اين رژيم فرصت داد تا
پول بيشتري را براي مقاصد نظامي صرف کند (درويشي 118 :1831 ،ـ .)112
نتيجه اينكه امريكا با وجود اعالم سياست بيطرفي در جنگ در راستاي سياست نابودي،
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تضعيف و مهار انقالب اسالمي ايران ،رژيم بعث عراق را به جنگ عليه ايران و اِشغال مناطقي
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در خليج فارس تشويق کرد و سپس به حمايت همهجانبۀ از آن رژيم پرداخت.
حضور نیروهای امریكایی در منطقه خلیج فارس و تحریك صدام در اشغال جزایر سهگانه

راهبرد امريكا پس از پيروزي انقالب اسالمي ،تضعيف قدرت و توانايي ايران بود .مطابق
اين راهبرد ،ديكتاتور فرصتطلب و بازندۀ نبرد سال  1812شمسي به تجاوز نظامي تشويق
شد .از نتايج ديگر اين راهبرد ،تضعيف رژيم بعث عراق بهعنوان يكي از تهديدهاي اسرائيل و
نابودي وحدت اعراب بود .براساس اين برنامه ،درگيري ارتش عراق عليه ايران تا زماني ادامه
خواهد يافت که هر دو کشور تضعيف شوند و درگيري به پيروزي هيچ کدام منجر نشود.
همچنين ،جنگ بايد به دو سرزمين محدود باشد و گريبانگير ديگر کشورها نشود .در واقع،
مسئوالن امريكا جنگي را هدايت کردند که هيچ کدام اجازۀ پيروزي در آن را نداشتند
(گريفيتس.)144 :1838 ،
يكي از معروفترين موضوعات حمايت امريكا از رژيم بعث عراق ،مالقات برژينسكي با
صدام در مرز دو کشور اردن و عراق در تيرماه  1813شمسي است .اين موضوع را طارق
عزيز 1در سفري به پاريس مطرح ميکند که در آن مسئوالن حكام عراقي از حمايت امريكا
اطمينان حاصل کردهاند .براساس بررسيها ،مشاور امنيت ملي وقت امريكا در آن تاريخ در
اردن حضور داشته و سرگرم ديدار رسمي و گفتگو با مقامات اردني بوده است .نزديكي زمان
سفر برژينسكي به اردن با حملۀ سراسري ارتش عراق عليه ايران ،باعث ميشود که نتوان
بسادگي از ادعاي مالقات برژينسكي با صدام گذشت .امريكا هميشه در خليج فارس حاضر
بود؛ اما ،چگونگي حضور اين کشور در خليج فارس به برتري رزمندگان اسالم بستگي
مستقيم داشت .در هر عملياتي که نيروهاي ايراني به موفقيت دست مييافتند ،امريكا به نشانۀ
حمايت از صدام بر حضور خود در منطقه ميافزود( 2هندرسون.)182 :1834 ،
مشاور امنيت ملي امريكا با هدف تسلط بر امور غرب آسيا و شناخت نسبي منطقۀ خليج
فارس ،کارتر را به اقدام عليه جزاير سهگانه تشويق ميکرد .به گزارش بيبيسي ،برژينسكي

 .1وي معاون وقت نخستوزير رژيم بعث عراق است.
 .2حضور نيروهاي امريكايي در خليج فارس از سال  1814هجري شمسي روند صعودي يافت و در سال  1811هجري
شمسي به اوج خود رسيد.
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در  88آذر  1813شمسي به کارتر مينويسد که بايد بخشي از خاك ايران همانند جزاير
کند؛ اما ،پيشنهادش رد شد.

برژينسكي در گزارش هفتگي خود در  14دي  1813شمسي به کارتر مينويسد:
«فرموديد ما بايد مسئوالن رژيم بعث عراق را به تصرف جزاير سهگانه تشويق کنيم .اين
دستورالعمل به وزارت امور خارجه فرستاده شده است» .در آن دوران دولت عراق و امريكا
رابطۀ محدود و سردي داشتند؛ زيرا ،رژيم بعث عراق دوست شوروي و دشمن رژيم
صهيونيستي بهشمار ميآمد و در فهرست دولتهاي حامي تروريسم واشنگتن قرار داشت؛ اما،
شرايط هماکنون متفاوت است .کارتر و صدام دشمن مشترکي به نام آيتاهلل خميني
رحمتاهللعليه داشتند و ميتوانستند به واسطۀ رهبران مورد اعتماد عرب پيامهاي حساس
مبادله کنند؛ بهعنوان مثال ،صدام روز  3اسفند  1813شمسي از طريق حاکم امارات متحده
عربي به کارتر پيشنهاد تجزيه ايران را ميدهد .براساس گزارش سفارت امريكا از ابوظبي (اين
گزارش در سال  2818از طبقه بندي وحالت محرمانه خارج شده است) صدام اطالع ميدهد
که آيتاهلل خميني رحمتاهللعليه بيمار ،و انقالب ايران «از کنترل خارج شده» است؛ بنابراين،
امكان دارد چپها با حمايت شوروي در تهران قدرت را در اختيار گيرند .رهبر رژيم بعث عراق

نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سهگانه در دوران جنگ تحمیلی

سهگانه را اِشغال کرد تا آيتاهلل خميني رحمتاهللعليه دچار تحقير شود و گروگانها را آزاد

ميافزايد« :اين رژيم معتقد است که تجزيۀ ايران به سه و يا چهار قسمت بهترين راهحل است؛
راهحلي که به بهترين وجه منافع رژيم بعث عراق و کشورهاي عرب را تأمين ميکند .صدام
خاطرنشان ميکند ،امريكا از پيامدهاي تجزيه ايران نگران نباشد؛ زيرا ،عراق توليد نفت را
تضمين خواهد کرد» (هرسيج.)3 :1831 ،
ادارۀ اطالعات وزارت امور خارجه امريكا روز  13دي  1813شمسي به ونس گزارش
داد ،نيروي دريايي کوچک ارتش عراق توان حمله به جزايري به اين دوري از پايگاههايش را
ندارد؛ بنابراين ،عمليات احتمالي ارتش اين رژيم عليه جزاير سهگانه بايد از طريق مسيرهاي
هوا انجام شود (هرسيج)11 :1831 ،؛ بههمين دليل ،چندين روز بعد از حمله به ايران ،صدام
بالگردها و هواپيماهاي خود را به عمان اعزام ميکند .ارزيابي امريكا و بريتانيا اين بود که
رژيم بعث عراق قصد دارد به جزاير سهگانه و بندرعباس حمله کند.

کارتر و دستيارانش خبردار ميشوند که صدام در عمان نيرو پياده کرده است و قصد
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حمله به جزاير سهگانۀ ايران و بندرعباس را دارد .گسترش دامنۀ جنگ به تنگۀ هرمز
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ميتوانست جريان صادرات نفت و جان  12گروگان امريكايي را بهخطر بيندازد؛ زيرا ايران به
احتمال زياد امريكا را عامل اصلي آن تلقي ميکرد (بيات.)12 :1833 ،
چند روز پيش از حمله به ايران ،رهبر رژيم بعث عراق نمايندهاي به عربستان ،کويت،
بحرين ،امارات متحدۀ عربي ،قطر و عمان اعزام و درخواست حمايت ميکند؛ اما رهبران
عرب به درگيري مستقيم در جنگ تمايلي نداشتند و اعالم بيطرفي کردند.

يكي از کارشناسان اطالعاتي سابق وزارت امور خارجه امريكا به بيبيسي فارسي
ميگويد که صدام ظرف  43ساعت اول جنگ چند فروند جنگنده «براي فرود اضطراري» به
کشورهاي حوزۀ خليج فارس فرستاد تا آنها را درگير کند .در تمامي موارد به غير از يک مورد
اجازه فرود داده نشد .کويت و کشور ديگري باند فرودگاه را با خودرو بستند؛ اما در عمان
شرايط فرق کرد .صدام بهجاي جنگنده و بمبافكن ،بالگردهاي ترابري سوپرفرلون 1به عمان
فرستاد .به نظر ميرسد اعزام نيرو به اين کشور ،بدون توافق قبلي با سلطان قابوس بوده است.
البته ،دوستي سلطان قابوس با تهران به دوران محمدرضاه شاه پهلوي باز ميگردد که ايران
براي کمک به سرکوب شورشيان ظفار به عمان نيرو اعزام ميکرد .مسئوالن سابق از اينكه
قابوس به همكاري با صدام تن داده است ،ابراز تعجب ميکنند .پادشاه عمان به ميانهروي
شهرت دارد .وي مشاور نزديک بريتانيا بود (مصاحبه وين وايت با بيبيسي فارسي ،تاريخ 13
مي  1333ميالدي).
در واشنگتن مسئوالن ارشد به اندازۀ مقامات عماني از ورود نيروهاي بعثي به عمان
نگران ميشوند .واشنگتن مظنون بود که بالگردهاي ارتش با رضايت پنهاني و حمايت تلويحي
عربستان ،امارات متحدۀ عربي و بحرين وارد عمان شدهاند .همچنين ،نگران بودند که اگر
صدام به جزاير حمله کند ،بمبافكنها و ناوهاي ايران تمام کشورهاي عرب را هدف قرار
دهند .جلسۀ اضطراري در کاخ سفيد به رياست دستيار نظامي برژينسكي برگزار شد .وي فكر
ميکرد زماني براي ديپلماسي باقي نمانده است و نيروي دريايي امريكا بايد وارد عمل شود تا
از گسترش جنگ به تنگۀ هرمز جلوگيري کند .او در گزارشي به برژينسكي پيشنهاد ميکند «به
مسئوالن رژيم عراق هشدار دهيد که به جزاير حمله نكنند و از عمان خارج شوند» .در مدت

1. Super Frelon
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چندين ساعت دولت عمان اولين هشدار را دريافت ميکند .کاردار وقت امريكا در مسقط به
نكند (مصاحبه وين وايت با بيبيسي فارسي ،تاريخ  13مي  1333ميالدي).
کارتر ،سفير امريكا در عمان را ،که در خارج از کشور است با پيامي براي سلطان قابوس
به مسقط اعزام ميکند .پيام حاوي چنين مضموني است ،ميداند که سلطان براي همكاري
نظامي با صدام تحت فشار است؛ اما از او ميخواهد که به پيامدهاي خطرناك اين کار براي
امنيت مردم عمان و تنگۀ هرمز فكر کند .اگر عمان هدف حمالت تالفيجويانه ايران قرار
گيرد ،ارتش امريكا به دفاع از عمان نخواهد شتافت .هشدار صريحي که به نظر ميرسد
محاسبات سلطان قابوس را تغيير داده باشد .بههمين دليل ،نيروهاي بعثي در مدت چندين روز
عمان را ترك ميکنند (دروديان.)141 :1832 ،
يكي ديگر از منابع مهم در مسائل حمايت دولت امريكا از حملۀ رژيم بعث عراق به
جزاير سهگانه ايراني ،اظهارات هاوارد تيچر 1است .اهميت اظهارات وي از اين ديدگاه است
که او زماني عضو شوراي امنيت ملي امريكا بوده و به اطالعات محرمانهاي از سياستها و
برنامههاي امريكا دربارۀ جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران دسترسي داشته است .وي
اذعان کرده است« :حمايتهاي مالي ،پشتيباني لجستيک و اطالعات امنيتي براي دولت عراق

نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سهگانه در دوران جنگ تحمیلی

مشاور روابط خارجي سلطان قابوس تذکر ميدهد که عمان در جنگ عراق عليه ايران دخالت

فراهم شد .مسئوالن امريكايي اطالعاتي را که از ارزيابي نيروهاي نظامي ايران و استقرارشان
در خليج فارس به دست ميآوردند در اختيار نيروهاي نظامي رژيم بعث قرار ميدادند.
معتقدم ،اين اطالعات در تصميم اول صدام براي حمله به ايران تأثيرگذار بود» (دروديان،
.)143 :1832

نتیجهگیری
پيروزي انقالب اسالمي ايران موجب نگراني بسياري از کشورهاي غير دموکراتيک
منطقه و همپيمانان غربي آنها شد؛ تا جايي که جنگ هشتسالهاي را بر اين کشور تحميل
کردند .موضع امريكا (در چارچوب نظريه نوواقعگرايي) در جنگ رژيم بعث عراق عليه

1. Howard Teacher
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جمهوري اسالمي ايران اساساً مبني بر حمايت از عراق در آغاز تهاجم به خاك جمهوري
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اسالمي ايران بهمنظور تعديل در مواضع انقالبي ايران در راستاي حفظ منافع امريكا در منطقه
غرب آسيا بود .از بزرگترين اشتباهات رژيم بعث عراق که تا پايان جنگ تحميلي نيز آن را
ادامه داد ،اجراي تصميمات امريكا در راستاي سياست نامشخص آن کشور در منطقه بود و
طرح اشغال جزاير سهگانه در ابتداي جنگ تحميلي نيز يكي از آنها بود که خوشبختانه بهدليل
خطا در محاسبات امريكا عملياتي نشد؛ چنانچه اين حمله صورت ميپذيرفت دامنه جنگ
بسيار گسترده ميشد .از اين رو نتيجه اين پژوهش با توجه به اسناد ،دخالت مستقيم امريكا
بهواسطه حضور و مشاوره مقامات عاليرتبه نظامي و غير نظامي در حمله به کشور ايران را
نشان ميدهد که صدام را در حمله به ايران مصمم ميکرد و نكته حائز اهميت ديگر اين
است که جزاير سهگانه هدف اصلي دشمنان انقالب اسالمي ايران چه در دوران بدو پيروزي
انقالب و چه در حال حاضر است .موضوعي که متاسفانه در حيات علمي و پژوهشي
جمهوري اسالمي ايران مغفول مانده و توجه بيشتري را در اين زمينه ميطلبد .ادعاهاي
بياساس امارات متحده عربي و حمايت همهجانبه کشورهاي عربي و غربي از آن نشان از
اهميت اين منطقه دارد .طرح بازپسگيري جزاير سهگانه جزء اولين سناريوي مقابله با
انقالب اسالمي ايران بود که رژيم بعث عراق اولينبار با حمايت همهجانبه کشورهاي غربي
بويژه امريكا آن را مطرح کرد و خطا در محاسبات آن سبب شد قبل از اجرا توسط رژيم
بعث عراق سريعاً جلوي آن را بگيرد؛ اما بررسي اسناد و کنكاش در اظهارات مقامات
امريكايي در ابتداي جنگ تحميلي نشان ميدهد نهتنها اين کشور اولينبار طرح اشغال جزاير
را مطرح کرد بلكه صدام را در حمله به ايران مصممتر کرد.
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