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 نقش گردانندگان جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران

 

 خالد رحمانی
 دانشجوی دکتری روابط بین الملل ـ دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم ـ مدرس حوزه و دانشگاه

 khaledrahmani1396@gmail.com 

 
 چکیده:

های جهانی وارد جنگ با ایران شده عثی عراق با پشتیبانینصیب بود ولی رژیم ببا آغاز جنگ، ایران از هرگونه حمایت خارجی بی

دادند و مدرنترین وسایل و تجهیزات را در اختیارش بود و کشورهای مختلف به صدام هواپیما و امکانات راداری و پدافندی می

آمریکا، برزیل،  رهای کشو .دادهای اقتصادی نیز عراق را پوشش میهای نظامی، انواع کمکگذاشتند. عالوه بر این کمکمی

، فرانسه بلژیک ،دادند. ایتالیا انگلیس و آرژانتین که در صنعت نظامی تقریبا پیشرفته بودند تسلیحاتی را در اختیار عراق قرار می

های دیگر ارتش این کشور از های پیشرفته ضد زره و کمک به عراق در ساخت توپخانه دوربرد و بخشبا ارسال موشک و آلمان

عالوه بر اردن، کویت، مصر، سودان، لیبی نیز از حامیان عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران بودند.  .ه حامیان عراق بودندجمل

توان به کشورهایی چون بحرین، عمان، مراکش، الجزایر و سومالی نیز به عنوان ها نام برده شد میکشورهایی که در باال از آن

وال پاسخ داده می شود که، پیامدهای حمایت های تسلیحاتی و مسولیت حمایت از صدور به این سحامیان صدام اشاره کرد. 

تسلیحات نامتعارف به عراق و بکارگیری آن از طرف عراق چگونه است. به نظر می رسد حمایت های تسلیحاتی از عراق در 

کنندگان این تسلیحات نامتعارف به جنگ تحمیلی علیه ایران پیامدهای وخیمی برای اقتصاد عراق داشت، ضمن اینکه صادر

عراق و بکارگیری آن دارای مسولیت می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که صادرکنندگان تسلیحات نامعتارف و متعارف به 

عراق در جنگ تحمیلی دارای مسولیت می باشند، ضمن اینکه این حمایت های تسلیحاتی، اقتصاد عراق را به نابودی کشاند و 

بعد از جنگ تحمیلی مجبور به تنش با حامیان خود در منطقه و خارج از منطقه گردید و در نهایت به سرنگونی صدام و عراق 

 ویرانی عراق انجامید.  

 واژگان کلیدی: گردانندگان، جنگ تحمیلی، عراق، جمهوری اسالمی ایران
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 تبیین موضوع:

 نظام خرده ها، نظام تمام آن، تاثیر و دهد می قرار تاثیر تحت شدت به را جوامع که است اجتماعی های پدیده ترین پیچیده از یکی جنگ

 حاکم آن بر که است سازمانی و نظم آن خصلت ترین مهم که است گروهی ستیزه یک جنگ لذا. گیرد برمی در را اجتماعی نهادهای و ها

 آن دیرینه سابقه به توجه با که باشد می اجتماعی علوم مفاهیم ینتر غامض و ترین پیچیده از یکی عنوان به نیز هویت طرفی، از. باشد می

 (6: 1381)ادیبی سده، . است دگرگونی و تغییر معرض در همواره و نگرفته خود به کهنگی رنگ هنوز
 8 جنگ یران،ا جنوب و غرب شهرهای به بعث ارتش همزمان زمینی تعرض و ایران فرودگاه چند به عراق هوایی حمله با1359 شهریور 31

 بوده جهانی توجهات کانون متناوب بطور پیامدهایش و جنگ طرف این به زمان آن از. شد آغاز ایران علیه حسین صدام حکومت ساله

 این فرهنگی یا مذهبی و نظامی سیاسی، اجتماعی، تاریخی، جوانب عمدتاً که است شده تحریر کتب و مقاالت از بسیاری بین این در. است

 .اند سپرده فراموشی به را آن حقوقی سیاسی، اقتصادی، ابعاد و نموده تحلیل و تجزیه المللی، بین و ای منطقه ملی، سطوح در ار درگیری

 بوده نظیریبی و فرد به منحصر هایجنگ از عراق و ایران جنگ که یابیمدرمی بیستم قرن دوم نیمه اخیر دهه وقایع میان در مطالعه با

 نهایت در و جهانی تحوالت و حوادث از پر جهان و ایران تاریخ در تاثیرگذاری بسیار حوادث میالدی بیستم قرن ر اواخرد آن بروز که است

 عنوان به دوم و اول جهانی جنگ جریان دو از پس نابرابر هجوم و جنگ این که خورده، رقم داشته بر در را بزرگ هایدولت منافع برخورد

 .رودمی شمار به اخیر قرن دو در فرد به منحصر و تاریخ جنگ تنها

 چین و انگلستان شوروی، فرانسه،. بود برخوردار المللیبین سیاسی و مالی تسلیحاتی، دریغبی حمایت از عراق تحمیلی، جنگ خالل در

 عرب هایدولت و بود قعرا شیمیایی افزارهای جنگ عمده کننده تأمین آلمان داشتند، قرار عراق نیاز مورد اسلحه کنندگان صادر درصدر

 صرف دالر میلیارد 12 حدود. ش1358 در عراق دولت.بودند عراق ترابری و مالی نفتی، نیازهای عمده کننده تأمین فارس خلیج حوزه

 از بغداد نظامی بودجه. ش 1363 در و گیرد سبقت سعودی عربستان از افزارجنگ خرید در توانست 1361 در امّا کرد، تسلیحات خرید

 .شد بیشتر فارس خلیج همکاری شورای عضو هایکشور نظامی موع بودجهمج

 روابط ایران و عراق در دوره حزب بعث و حکومت صدام
پس از وقوع کودتا و برکناری عبدالرحمن عارف و روی کار آمدن مجدد حزب بعث باز هم مسئله اروند رود همواره مورد اختالف بین دو  

لبکر رئیس رژیم کودتای عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح کرد و مقامات بعثی کشور بود. به طوری که حسن ا

 1348فروردین  26تصمیم گرفتند اسناد و مدارك کشتی هایی را که وارد اروند رود می شدند بازرسی نمایند، به دنبال این تصمیم در 

نفک خاك عراق نامید واز ایران خواست پرچم های خود را از روی کشتی ها پایین وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط العرب را جزء الی

 بکشد.

ش. را ملغی و تمایل خود را به 1316عهد نامه  مرزی  1348به دنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراق دولت ایران نیز در اردیبهشت  

( این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه یک برخورد نظامی به 395: 1377انعقاد قرار دادی مبنی بر خط تالوگ  اعالم نمود. )مهدوی، 

 15الی  13وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجالس سران اوپک )

خود دست یافتند.براساس این توافق خط تالوگ به عنوان  ( در الجزایر دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختالفات1353اسفند 

خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردها ی بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را 

 (149: 1364)پارسا دوست،  که در تصرف داشت، به عراق باز گرداند.

رار داد از سوی رژیم بغداد می توان به فشار کردهای جدایی طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوك غرب از جمله دالیل پذیرش این ق

)م( الجزیره بین 1975ازمحمد رضا پهلوی و ضعف موقعیت عراق و اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود. هر چند انعقاد قرار داد 

اختالفات مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط دو کشور با وقوع  محمد رضا پهلوی و صدام ظاهراً باعث پایان

بر انقالب ایران پایان یافت.زیرا صدام به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور، عمالً حاکمیت ایران را 

 بی می گشت تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد سازد. اروند رود پذیرفته بود و به دنبال موقعیت مناس

از این رو پیروزی انقالب اسالمی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود عالوه بر 

حمله نظامی به ایران ترغیب نمود.صدام که  اینکه ایران را از صف حامیان ایاالت متحده و بلوك غرب خارج کرد رهبران عراق را نیز به

چشم به رهبری جهان عرب و پر کردن خأل قدرت در منطقه دوخته بود از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و در صدد جبران 

 )م( الجزیره برآمد.1975امتیازات از دست داده در قرار داد 
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ری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب گذا 

جمهوری اسالمی ایران به بهانه باز پس گیری جزایر سه گانه حمالت تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت خارجه عراق در 

اکمیت مطلق بر شط العرب آن را در برابر دور بین های )م( الجزیره را لغو و صدام با ادعای ح1975طی یادداشتی قرار داد  26/6/1359

ساله علیه جمهوری  8با حمالت هوایی و زمینی ارتش بعث به خاك ایران، جنگ تحمیلی  1359شهریور  31تلویزیونی پاره کرد و در 

، صدام حسین رئیس جمهور 1369 مرداد 23( با این حال با ایستادگی مردم ایران در 95: 1379اسالمی ایران را آغاز کرد. )بخشایشی، 

عراق با ارسال نامه ای خطاب به حجت السالم هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان 

 (86: 1383دو کشور را پذیرفت. )رمضانی، 

 دالیل وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

در همه مراحل و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه وجود دارد و ربطی به ساختار سیاسی حاکم بر  امکان بروز جنگ در همه زمان ها و

جامعه و پیشرفت و عقب ماندگی صنعتی ندارد. تکامل شیوه تولید و تغییر در ساختار سیاسی جامعهف صرفا به تغییر در سازمان های 

میده است. صرفنظر از اینکه چه تحلیلی در مورد نیروهای محرك جنگ و روند نظامی و دگرگونی در شکل و شیوه جنگ ها و ستیزها انجا

و پیامدهای آن ارائه شده باشد و جنگ را ناشی از چه نوع عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بنامیم، در سطح کالن سه نگرش 

ر و ضروری بودن جنگ، دوم: به رسمیت شناختن جنگ به مطالعاتی و تحقیقاتی درباره علل بروز جنگ وجود دارد. اول: اجتناب ناپذی

عنوان یک اصل اساسی در روابط بین الملل و پیشنهاد روش های مختلف برای جلوگیری از گسترش و تبعات آن، سوم: دیدگاهی که بر 

نفی سلطه در روابط بین  صلح طلب بودن ذاتی انسان و ضرورت تالش برای جلوگیری از جنگ از طریق برقراری موازنه عدمی به مفهوم

الملل تاکید دارد. رهیافت کلی تر در زمینه علل بروز جنگ وجود دارد مبنی بر اینکه تغییر و تحوالت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، 

خوردی اجتماعی، تکنولوژیک و ابدئولوژیک جوامع، هر یک در شرایط تاریخی و در فرایندتکاملی می تواند موجب بروز جنگ شود.در بر

نیز هنوز پاسخ قانع کننده ای در مورد علل وقوع جنگ ارائه نشده است، بلکه هر کس به اقتضای زمان و به  -سطح خرد تحلیل -جزئی تر

 (37: 1374دلیل باورهای سیاسی و اعتقادی خویش پاسخ می دهد. )ازغندی و روشندل، 

 ریشه ها و زمینه های جنگ ایران و عراق  -الف

 ایران و عراق از ابتدای تاسیس دولت عراق اختالفات  -ب

 علل و اهداف تجاوز عراق به ایران 

تجاوز عراق به خاك ایران دارای علل، اهداف و انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی و ارضی بود. بعضی از این علل و اهداف دیرینه و برخی 

 دیگر نیز پس از انقالب اسالمی شکل گرفت. 

 انقالبپیشگیری از صدور  -الف

مهمترین علتی که عراق در حمله به ایران ذکر کرد، پیشگیری از صدور انقالب اسالمی در چارچوب اصل دفاع از خود بود. رهبران بعثی 

عراق استدالل می کردند برای جلوگیری و مقابله با مداخله جمهوری اسالمی ایران جهت ایجاد عراق متحد به دفاع پیشدستانه زده اند. 

 (11/1/1361اطالعات، مورخ  )روزنامه

 اعمال حاکمیت کامل بر اروند رود و عقده های تاریخی  -ب

 ادامه نیز( 1932) عراق استقالل زمان تا و گشتمی باز عثمانی امپراتوری دوران به استراتژیک، و حساس یمنطقه این در ارضی اختالف

 با الجزیره قرارداد امضای .کرد مطرح را رود اروند بر مطلق حاکمیت ادعای ل،استقال از پس عراق که ایگونه( به65: 1366)ولدانی،  داشت؛

 با اما کرد،می گوییمبالغه عراق پیشرفت و قدرت مورد در طلبی،جاه با او. بود کننده ناراحت سخت صدام برای آن، العادهفوق مزایای وجود

 تسلیم بود، العربشط شرقی ساحل در خود حاکمیت استقرار خواهان یوستهپ که ایران خواست مقابل در شد، ناچار قرارداد این امضای

پس  .دهند تن توافقی چنین به بودند نشده حاضر عراق گذشته زمامداران از یک هیچ اینکه ویژه به شد، تمام گران او برای امر این و شود

انیه الجزیره، عهدنامه مربوط به مرز مشترك و حسن همجواری را م. با انتشار بی1975ژوئن  13از سال ها مذاکره و مناقشه هر دو کشور در 

( در 435: 1377امضا کردند. در چهارچوب این عهدنامه، خط تالوگ در اروند رود به عنوان مرز مشترك دو کشور تعیین گردید. )مهدوی، 

 کرد امضاء را الجزیره قرارداد رسماً عراق 1975 سال در دلیل همین به و بود شده منطقه بالمنازعه و مسلم قدرت ایران 1970 دهه اواسط

 (68: 1377پذیرفت. )ولدانی،  را ایران نظامی برتری و
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 رهبری جهان عرب  -ح
 دولت و صدام برای منطقه در رهبری مقام هدف راهبردی دیگر عراق از حمله به ایران به دست گرفتن رهبری جهان عرب بود. کسب

 پنهان را ایمنطقه نفوذ کسب نیت گاههیچ صدام. شدمی آنها نفوذ شدن فراملی باعث و داشت پی در اقتداری و قدرت عراق، بر حاکم

 که گفت خود سخنان در و کرد برگزار درعراق را عرب خارجه وزیران ساجال بسیار، تبلیغات با دی،میال 1979 مارس در وی. کردنمی

 جنگ، شروع از پس اندکی و دانستمی عربیسم پان اجرای مسئول را خود صدام. تاس نمانده باقی منطقه در طرفیبی برای جایی دیگر

است.  اعراب به کوچک و بزرگ تنب ابوموسی، جزایر مالکیت برگردان اهدافش، جمله از که کرد ماعال و خواند عرب ملت سخنگوی را خود

 .(30: 1982)گرامون، 

 تحریک و تشویق امریکا -ج

عراق به ایران، دست کم از منظر رهبران جمهوری اسالمی، تحریک و تشویق این کشور از سوی ایاالت متحده یکی دیگر از علل حمله 

. بود اثرگذار ایران به حمله برای عراق تهییج و ترغیب در منطقه، در قدرتش و شهرت بازیابی و اعتبار بازسازی برای امریکا بود. آمریکا

 رانده سخن ایران علیه نظامی عملیات مجموعه از برژینسکی ایران، به عراق حمله از ترپیش کمی: دکنمی تأیید را ادّعا این نیز شواهدی

 در تایمز نیویورك روزنامه. باشد پازل این قطعات از یکی تواندمی عراق تجاوز آن، شکست و طبس نظامی حمله احتساب با که بود

 کهدر حالی این، بر افزون. بود کرده مطرح را ایران به عراق حمله یگمانه ایران، پیرامون آمریکا هایطرح تحلیل ضمن ،1359 اردیبهشت

 صدام با و کرده سفر بغداد به محرمانه طوربه ایران، به عراق حمله از قبل بار چندین برژینسکی بود، قطع آمریکا و عراق دیپلماتیک روابط

  .بود کرده دیدار حسین

یروزی انقالب اسالمی و سپس بحران گروگانگیری بی اعتباری و تحقیر گردید، به گونه ای که از یک طرف، زیرا ایاالت متحده در جریان پ

ناتوانی امریکا در مرحله جلوگیری از سقوط مهمترین متحد استراتژیک خود در خلیج فارس سایر هم پیمانان را نسبت به آن بی اعتماد 

ان یک متحد صادق گردید. از سوی دیگر، در اثر عجز و ضعف امریکا در ازادسازی گروگان ها کرد. این امر موجب بی اعتباری امریکا به عنو

در ایران، این کشور به شدت در سطح جهانی و منطقه ای تحقیر شد. بنابراین ایاالت متحده برای بازسازی اعتبار و بازیابی شهرت و 

 ( 223: 1379اسالمی و جمهوری اسالمی هجوم آورد. )کدی، قدرتش در منطقه، عراق را ترغیب و تهییج کرد تا به انقالب 

 اعمال هژمونی در خلیج فارس  -د
یکی از اهداف و ارزوهای دیرینه عراق که در دوران حاکمیت حزب بعث به اوج خود رسید، ایفای نقش برتر و اعمال هژمونی در خلیج 

می داد. با سرنگونی نظام پادشاهی در اثر پیروزی انقالب اسالمی موازنه قوای فارس بود. نقشی که ایران پادشاهی به نیابت از امریکا انجام 

استراتژیک در منطقه خلیج فارس به هم خورد. از اینرو صدام حسین درصدد برآمد تا موازنه قدرت جدید منطقه ای به نفع عراق برقرار 

تجزیه و تحلیل قدرت ملی ایران و موازنه منطقه ای، به این نتیجه  سازد. رهبران عراق بالفاصله پس از سقوط محمد رضا پهلوی در ایران با

رسیدند که شرایط آرمانی برای اعمال هژمونی و سیطره عراق در خلیج فارس مهیا شده است. چون مهمترین مانع ژئوپلیتیکی یعنی 

گزارشی از جلسات محرمانه دولت عراق چنین هژمونی ایران قدرتمند از بین رفته است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور با اشاره به 

نوشت: با توجه به ضعف ایران، در حال حاضر تنها عراق کشوری است که می تواند با بهره بردای از شرایط موجود خالء قدرت ایجاد شده 

ئوپلتیکی جدید به وسیله به باور رهبران حزب بعث، زمینه از هر جهت برای ایجاد یک موقعیت و وضعیت ژ 1در خلیج فارس را پُر کند.

 عراق فراهم بود. 

 رقابت عقیدتی ایدئولوژیک
ختالفات ایدئولوژیکى در منازعات ا ایران بود.میب اسالمی، رقابت ایدئولوژیک با انقالیکی از اهداف فرعی صدام برای تجاوز به ایران اسال 

 کرده متمایز هم از را ملت دو این نیز فرهنگی . اختالفاتتالف داردترى نسبت به عوامل دیگر اخسیاسى و نظامى بین کشورها نقش پررنگ

 برخورد. دارند خود خاص( مرتبطند هم به مذهبی لحاظ از اگرچه) مستقل تاریخهای و ادبی سنتهای زبان، یک هر اعراب و ایرانیان. است

 اربابان و ایرانی نوآیین های بین نزاع که گرددمی بر امیه بنی امپراتوری زمان به حداقل آن تاریخ و استقدیمی ملت دو بین هویتها

 .دادمی نشان را عباسیان امپراتوری خالل در اعراب و ایرانیان بین نفوذ و قدرت برای آمیز موفقیت نبرد نیز و عربشان

                                                           
جه، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی، تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایران، تهران: نشر وزارت امور خار - 1
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 مراتب سلسله و ،(ع) حسین و (ع) علی تکریم با را اسالم از شیعه تفسیر ایران. افزود فرهنگی اختالفات به باید را مذهبی اختالفات 

 ایران تالشهای و کرد مال بر شدیداً را ایدئولوژیکی اختالفات این ایران انقالب. پذیرفت مراجع و مجتهدین از اطاعت و آن،قومی و مذهبی

 و ایران بین موجود یتنشها از جدای ذلک مع .کرد شدیدتر ایران طلبی توسعه به نسبت را عراق اعتماد عدم عراق به انقالب گسترش برای

 بین هادشمنی وجود رغم به. بود حسین صدام سوی از صحیح محاسبه عدم و ضعیف سیاسی قضاوت سریع نتیجه بیشتر جنگ عراق،

 زمان در که حمله به تصمیم. گردد حفظ فوری جنگ از غیر وسایلی با عراق منافع و شود کنترل توانستمی وضعیت این عراق، و ایران

 و شدند جنگ وارد بینی خوش حس و کامل اعتماد با عراقیها ،1980 سپتامبر در. بود صدام به مربوط شد، گرفته ایران بودن ضعیف

. کنند جبران است، شده تحمیل آنها بر ایران شاه توسط غیرمنصفانه طور به کردندمی احساس که را قدرتی توازن قادرند زدندمی حدس

. بود جنگ ابتدای در که بود همان اساساً مرزها و قدرت توازن دیده، صدمه اقتصاد و نفرات زیادی تعداد نرفت بین از از پس بعد، سال چهار

 به رو جنگ شدت که داشت وجود هایینشانه اگرچه نبود، بینی پیش قابل هم هنوز کننده ناتوان جنگ این پایان ،1984 سال پایان در

 (428: 1382)قب مار، . است کاهش

 جزیه بخش هایی از سرزمین ایران تصرف و ت -ه
 هایمحدودیت که بودند باور این بر هاآن. بود خود ژئوپلیتیک موقعیت ارتقای درصدد صدام طلبیجاه و بلندپروازی با عراق بعث حکومت

 برای منطقه این غالاش. بود خوزستان منطقه متوجه عراق، تحمال پیکان است. نوك کرده محدود را عراق ملی منافع و قدرت ژئوپلیتیک،

یکی دیگر از اهداف و انگیزه های عراق برای تجاوز به ایران، ارتقاء وضعیت و موقعیت ژئوپلتیک این کشور  .داشت بر در فایده چند عراق

وپلتیکی که بود. تصور رهبران بعثی از واقعیت های جغرافیایی عراق آن بود که شرایط نامناسب ژئوپلیتیکی را ایجاد کرده است. شرایط ژئ

محصول استعمار بود محدودیت هایی را برای قدرت و منافع ملی عراق به بار آورده است. از اینرو آنان مترصد فرصتی بودند تا از طریق 

تصرف و تجزیه قسمت هایی از خاك ایران از این محدودیت ها و ضعف های ژئوپلتیکی بکاهند. به رغم آنان وقوع انقالب اسالمی در ایران 

 شکل نظام نوپای جمهوری اسالمی مهمترین شرایط را برای تحقق این هدف فراهم ساخته بود.   و
عراق عالوه بر حاکمیت مطلق بر اروند رود در صدد تصرف بعضی از مناطق مرزی، اشغال جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، تجزیه 

وپلتیکی عراق را برطرف می سازد. با اعمال حاکمیت کامل عراق بر خوزستان برآمد. زیرا تحقق این هدف، مهمترین محدودیت های ژئ

اروند رود، دسترسی این کشور به خلیج فارس تسریع و تسهیل می گردید. تحولی که عراق قادر می ساخت تا از بنادر خود به صورت 

یه خوزستان نیز وضعیت عراق را از نظر مبادرات ازادانه استفاده کند و نفت خود را نیز بی نگرانی های امنیتی صادر نماید. اشغال و تجز

تجاری بهبود می بخشد. همینطور سواحل این کشور در خلیج فارس گسترش می دهد، به گونه ای که این  -نفت و تاسیس بنادر نفتی

اهداف ژئوپلتیکی و کشور می تواند به صورت یک قدرت منطقه ای درآید رویای تصرف جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس نیز کلیه 

ژئواستراتژیک پیش گفته عراق را برآورده می سازد. تصرف بخش هایی از مناطق مرزی غرب ایران بر عمق استراتژیک عراق  می افزاید 

 (78: 1382چون دفاع از بغداد و شهرهای نفت خیز دیگر تسهیل می کند. ) دهقانی فیروزآبادی، 

 تحمیلی صادرکنندگان تسلیحات به عراق در جنگ 
 

 ها: آمریکا و شوروی ابرقدرت -الف
 موضع رسمی طور به عراق -ایران جنگ برابر در نداشت و آمریکا دیپلماتیک روابط درگیر، طرفین از یک هیچ با متحده ایاالت که حالی در

اروپا،  طریق از را آنها و بود آمریکایی ارافزجنگ به متکی ایران .کندنمی تجهیز را طرفین از یک هیچ که شد مدعی نمود، و اتخاذ طرفیبی

 به نیاز مدتی از پس نمود، اما آغاز را جنگ شوروی سـاخت عظیم زرادخانه از استفاده با عراق .کردمی تأمین جنوبی آمریکای و آسیا

 (114: 1383)جوییس،  .داشت اضافی سالحهای

( آن زمان میلیاردها دالر به صورت 22: 1380همه جانبه مسلح کرد. )درودیان،  م. ارتش عراق را بطور1980ایاالت متحده در سال های 

وام، تجهیزات نظامی و همچنین سیل دائم اطالعات با ارزش نظامی مربوط به جابجایی نیروهای ارتش ایران که توسط ماهواره ها و 

 سال هشت رویدادهای در ( تأمل4: 2003ت. )اریک لرز، جاسوسان خائن در ایران به دست می آورد در اختیار صدام حسین قرار می گرف

 ایران علیه جنگ در آمریکا ایران، مداخله نفع به هاجبهه در وضعیت تغییر تناسب به که است مهم این طولی، بیانگر صورت به جنگ البته

 قرار کشور این اختیار در را اطالعات تریندقیق هاتننه عراق به کمک برای آمریکا ( دولت183: 1378)مسعودنیا،  .است گردیدهمی بیشتر
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 مـهمترین از را نـفت،ایران قیمت آوردن پائین با کرد منطقه، سعی در خود نزدیک متحدان از سعودی،یکی عربستان طریق از داد؛بلکه

 (717: 1984، 2)آنتونی .کند محروم جنگ هایهزینه تأمین برای خود درآمد مـنبع

 خاك به عراق تجاوز تنها نه و  ( 45: 1984،  3برداشت )جوی استوك و ونگر المللبین تروریسم حامی کشورهای فهرست از را عراق آمریکا

 فهرست از را عراق نام کشور آن خارجه امور وزارت و بخشید تعمیق عراق با را فیمابین روابط ریگان دولت بلکه نکرد، محکوم را ایران

  .کرد حذف سمتروری حامی کشورهای

 ثروتمند کشورهای و کرد حمایت عراق نظامی تجهیزات تأمین زمینه در انگلیس و فرانسه جمله از خود اروپایی متحدان سیاست از آمریکا

 (112: 1376)والیتی،  . نمود تشویق بغداد به کالن هایوام اعطای به را منطقه عرب

 اخیراً که بود خاصی اهمیت دارای عراق به آمریکا سوی از شیمیایی هایسالح به بوطمر دانش و اطالعاتی هایکمک ارائه میان، این در

 (27/5/1381 اسالمی، )خبرگزاری جمهوری .است شده افشا آمریکا هایرسانه و مطبوعات از برخی توسط

 اتحاد شوروی
گسترده به عراق پرداخت و عراق را ای تسلیحاتی اتحاد شوروی در آغاز جنگ حالت بی طرفی اتخاذ کرد اما در مدت کوتاهی به حمایت ه

 (20: 1389)رحمتی،  . در تهاجم به ایران همراه با سایر کشورها یاری رساند

 شوروی مرحله، این در. واداشت نشینی عقب به را عراق و کرد آزاد را خرمشهر اندك، تسلیحاتی توان رغم به ایران 1361 ماه خرداد در

 مرزهای به ایران نیروهای رسیدن از پس حتی جنگ ادامه برای اسالمی جمهوری مقامات تصمیم. سرگرفت از را عراق تسلیحاتی حمایت

 و آشکارتر عراق از شوروی حمایت1984-1983 هایسال در (215: 1374)انکین،  .افزود شوروی مقامات هاینگرانی بر المللیبین

 تالش کمونیستی کشورهای دیگر و شمالی کره بر فشار با عراق، به سالح دالر یلیاردم دو فروش قرارداد عقد ضمن مسکو. شد ترگسترده

 در را ایران پیروزی که ندارد زیادی عالقه شوروی دولت»:... نویسدمی اینباره در کنز، مارك. کند جلوگیری ایران به سالح فروش از کرد

 یا و بخورد شکست عراق اگر صورت این در. هست نیز ضد شوروی است، ضدآمریکایی که همانگونه تهران حکومت. ببیند عراق با جنگ

  (70: 1386صدقی، «) داد. خواهد دست از را مهم متحد یک شوروی بدهد، اسالمی حکومت یک به را خود جای بعث حزب

 عراق به تسلیحات فروشنده زرگترینب کرد،می نفوذ عراق و ایران کشور دو هر در ترفندها، انواع به توسل با شوروی حالی که در حال هر به

 عراق راه از را اشجنگی هایکشتی شوروی داشت، قرار تهاجمی حالت در جنگ اول مرحله در عراق وقتی اینکه جالب. شدمی محسوب

 عراق و ایران نمیا نظامی موازنه حفظ برای اقدام این واقع، ( در65 :1987 ، کینگ )الف .نکرد مهیا عراق برای را تسلیحات و برگرداند

 .پذیرفت صورت

 کشور چین
 المللی،بین نظام وسیلهبه باید جنگ این که داشت تأکید و کرد بی طرفی اعالم عراق و ایران جنگ قبال در که بود کشورهایی از چین

 از باید داشتند اعتقاد یچین مقامات زیرا. نکرد ایجاد تغییری خود بی طرفی موضع در چین عراق، و ایران جنگ طول در. شود وفصلحل

 که دانستندمی تاریخ ماندهباقی مسائل از را آن و کنند خودداری دارد، تاریخی ریشه که سوم جهان کشورهای بین مناقشات در مداخله

 و بود خاورمیانه در ایتازه قدرت چین که داشت نظر در باید البته. شود فصل و حل آمیزمسالمت هایروش و مذاکرات وسیله به بایستمی

 کشور این. نماید ایجاد مشکلی خود موقعیت در کشور یک از طرفداری با خواستنمی بنابراین داشت خوبی روابط آن، کشورهای همه با

 برای ع،مواق برخی در و عراق برای سالح کننده تأمین کشورهای از یکی حال، عین در اما. داشت عراق و ایران با ایگسترده اقتصادی رابطه

 در عراق به چین هایکمک. بود ایران از بیشتر بسیار عراق به چین نظامی هایکمک میزان چند ( هر112: 1370بود. )صفری،  ایران

 خود خاص سهم نیز چین ایتالیا، و غربیآلمان انگلیس، فرانسه، چون کشورهایی کنار در و بود کشور آن به کمونیستی بلوك کمک راستای

 .داشت سالح لارسا در را

 فرانسه
سرمایه  رفتن دست از نگران یکسو از فرانسه. کرد امید و از بیم تازه ای مرحله وارد را ایران و فرانسه روابط ایران، علیه عراق تحمیلی جنگ

 را خود سعودی، عربستان منطقه همچون عربی رژیم های دیگر به عراق نزدیکی دلیل به دیگر سوی از و بود خود عراق به بدهی های و ها

 به منطقه نفوذ در را خود ساله ده زحمات عراق، حمایت از خودداری صورت در بعالوه فرانسه. می دید مجبور عراق از حمایت ادامه به

                                                           
2 . Anthony 

3 - Joe Stork and Martha Wenger.  
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( 74: 1381 شد. )ربیعی، سرازیر عراق سوی به سالح های فرانسوی حمایت، این راستای در رو این از. می دید رفته باد بر فارس خلیج

 (12: 1989، 4)انگلبر و ترینر .کردند تحمیلی اعطا جنگ طول در عراق به را نظامی کمک میزان بیشترین نسوی هافرا

 بیشترین غربی کشورهای سایر با مقایسه در که است هافرانسوی آن از تحمیلی جنگ طول در عراق به نظامی کمک میزان بیشترین

 اختیار در عراق تقویت برای را الزم مالی هایتوانایی و استراتژیک منابع هافرانسوی. کردند لارسا کشور این به را عراق نیاز مورد تسلیحات

 میلیارد 7/4 و رسید دالر میلیارد 6/5 به عراق به فرانسه نظامی تسلیحات فروش ،1980-1359 سال شهریور از دلیل همین به و داشتند

 به معامالت این مجموع از دالر میلیارد هفت کم دست که شد منعقد کشور دو میان غیرنظامی و بازرگانی قراردادهای قالب در نیز دالر

م، فرانسه اقدام به تحویل 1982( به دنبال خروج دیپلمات های فرانسه از تهران در سال 55: 1373 )آرتیمرمن، .بود اعتبارات و وام صورت

ه عراق کرد و در همین حال پاریس نیز اقدام به قسط بندی بدهی های پنج فروند هواپیمای سوپر اتاندارد مجهز به موشک های اگزوسه ب

عراق نمود و حتی یک وام یک میلیارد دالری که از سوی کوفاس موسسه بیمه اعتبارات فرانسه تضمین شده بود به این کشور اعطا نمود و 

وسسه تحقیقات فرانسه در ایران و تحریم کاالهای درمقابل ایران اقدام به بستن نمایندگی تجاری فرانسه در تهران، توقف فعالیت م

 فرانسوی نمود. 

 انگلیس
 دریچه هرگاه و نداشت مطلوبی وضع گاه هیچ تاچر توزیری مارگارت نخس ساله ده دوران در و اسالمی انقالب از بعد تهران و لندن روابط

 این، با وجود (158: 1372شد. )انصاری و یکتا،  می تیره شدت هب دوباره روابط حادثه، یک وقوع با شد، می باز سرگیری روابط از برای ای

 تنها نه عراق، و ایران جنگ طول در اروپا اینکه نتیجه .بود انقالب صدور سیاست به واکنش عراق، از حمایت انگلیس اصلی دالیل از یکی

 توانست بلکه آورد، دست به منطقه کشورهای و( کغیر استراتژی هایسالح) عراق به نظامی تجهیزات و سالح فروش از سرشاری درآمدهای

   5.کند جلوگیری نفت استراتژیک ابزار بر کشور آن مطلق سلطه از گشته، سهیم آمریکا با منطقه امنیت و ثبات حفظ در

 کتاب در یمرمنت کنت. کردند ایجاد پاك سلمان و سامراء نزدیکی در را دورپرواز هایموشک و جنگی گازهای تولید مرکز نیز انگلیس

 قرار عراق اختیار در را دریافتی اطالعات لندن در ایران تسلیحات خرید دفتر در سمع استراق با هاانگلیسی: »نویسدمی مرگ سوداگری

 قعرا و شد برابر دو سال دو از کمتر مدت در کشور این جنگی ماشین شد، داده عراق به که تسلیحاتی حجم چنین به توجه  با «.دادندمی

 برای عراق بازار ناگهانی ( رونق1394)ثانی نژاد، .دهد افزایش 1988 در لشکر 45 به لشکر 26 از را خود زمینی نیروی میزان توانست

 به کشور این ماشینی ابزارهای فروش 6انگلیس ماشین ابزارهای آوریفن انجمن برآورد براساس. بود کارساز نیز انگلیس ابزارسازی صنایع

 به انگلستان نظامی فراوان هایکمک. یافت افزایش میالدی 1988 سال در دالر میلیون 5/31 به م.1987 در دالر میلیون 9/2 از عراق

 (220: 1376)والیتی،  .گردید ایران با روابط تیرگی سبب نیز جهانی نظام در عراق هایسیاست از کشور آن سیاسی هایحمایت و عراق

 آلمان غربی  -آلمان
 شیمیایی نظامی تجهیزات صادرات ایران، با آلمان بازرگانی روابط به نسبت صدام خشم کاهش هدف با و هایش سیاست چارچوب درآلمان 

 شده، ساخته کاالهای شیمیایی، کلیدی حوزه چهار در. داد ادامه چشمگیری جهش با آن از قبل سال های به نسبت جنگ اواخر در را

 فن ارزش. داشت جنگ دوران در چشمگیری رشد عراق به آلمان فروش علمی، ابزارهای و ماشینی دقیق ابراز کنترل و سنگین هایماشین

 هایکارخانه  از بخشی. رسید دالر میلیون 8/826 و 8/374 به ترتیب به م.1988 و 1987 سالهای در تنها عراق به آلمان پیشرفته آوری

 (490: 1373)تیمرمن، . ساختندمی را دامص نیاز مورد هایسالح انحصاری، صورت به نیز آلمان

 هایگزارش برابر حتی .بودند داده قرار عراق اختیار در شیمیایی هایسالح تولید برای را خام مواد ذخیره بیشترین 1207 با فدرال آلمان 

 از تا دادندمی عراق اختیار در را نیآلما هایبیمارستان در ایران شیمیایی مجروحان از آمده دست به اطالعات هاآلمان محرمانه، و موثق

 برطبق شیمیایی سالحهای کاربرد که وجودی با. کنند برداریبهره هایشانسالح در استفاده مورد شیمیایی ترکیبات اصالح برای آنها

 المللی بین مقررات رآشکا نقض به ایران علیه جنگ در تسلیحات این از استفاده با عراق رژیم باشد می ممنوع الملل بین حقوق مقررات

 آلمانی و آمریکایی اظهارات جمله از مدارکی، و اسناد بنابر بلکه نداشت را تسلیحاتی چنین ساخت توانایی ابتدا از عراق مطمئنا اما. پرداخت

 از غربی شرکتهای کرد، ملل سازمان تقدیم 2002 سال در عراق رژیم که ای صفحه 12000و اعالمیه ملل سازمان گزارشهای همچنین و

                                                           
4 - Stephen Engelbarge and Barnand E. Trainor  

5 - Evans and Campany.Op.cit.p40. 
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 نیاز مورد خدمات و تجهیزات و مواد کاالها، از بسیاری حتی و داشتند عراق شیمیایی تسلیحات ساخت در مؤثری نقش غربی آلمان جمله

 . کردند می صادر عراق به جنگ زمان در را شیمیایی تسلیحات

 مقررات رعایت به ملزم آلمان جمله از ثالث شورهایک نتیجه در نمود می استفاده ایران علیه شیمیایی سالحهای از عراق که وجودی با

 در خود دخالت به آلمانی شرکت های وجود این با اما. اند بوده عراق شیمیایی تسلیحات در کمک و حمایت عدم بر مبنی الملل بین حقوق

 به منجر دولت یک عادی اتباع و افراد الملل بین حقوق مخالف اعمال چند هر طرفی از. دادند ادامه عراق شیمیایی تسلیحات تولید

 به انتساب قابل الملل بین حقوق تعهدات خالف عمل باید المللی بین مسئولیت ایجاد برای بلکه گردد، نمی دولت المللی بین مسئولیت

 می لتدو رسمی ارکان الملل بین حقوق خالف عمل نشان دهنده خارجی حادثه یک مانند خصوصی افراد اعمال گاهی اما باشد، دولت

 خود ارکان الملل بین حقوق مخالف عمل دلیل به دولت اما نیست دولت به انتساب قابل عادی افراد اعمال که وجودی با حالت این در باشد

 (1: 1384)جان نثاری، .گردد می المللی بین مسئولیت دچار

 

  ایتالیا
 به توجه با روانی خاص دالیل به بنا. داد ادامه ایران با خود را کاریهم که بود کشورهایی اولین جزو ایتالیا اسالمی، انقالب پیروزی از پس

 دوران در این، وجود با .بخشد تداوم ایتالیا با خود همکاری به است توانسته شرایطی هر تحت همواره بود، ایران حاکم ایتالیا در که نظامی

رم  نزدیک همکاری البته. داد قرار حسین صدام رژیم اختیار در دیزیا داشت کمک های آمریکا با که توافقی براساس ایتالیا تحمیلی جنگ

 نوع از بالگرد 6 میالدی 1980 سال در ( ایتالیا11: 1383گشت. )راسخیان،  .ساخت پررنگتر را رویکرد این نیز اروپایی کشورهای با

AS/61 TS/Vip منعقد کرد عراق با های، هست تأسیسات یهارا برای را قراردادی نیز سال همان مارس ماه و در فروخت عراق به را .

 فروش با شرکت این کرده، ارائه -است فیات گروه وابسته به و ایتالیا های هست مراکز از که -اسنیاتچینت شرکت که اسنادی براساس

 دانشگاه فیزیک بخشمدیر   ویلسون اعتقاد به. کرد موافقت عراق اتمی انرژی کمیسیون به داغ سلول و سه های هست آزمایشگاه چهار

 راستا، این در. بود کافی اتم بمب یک تولید برای که می داد قرار عراق در اختیار پلوتونیوم گرم کیلو 8 ساالنه ایتالیایی، پروژه این هاروارد

 بالگرد فروند هشت 1980 آوریل در ایتالیا همچنین. می نمود تأکید عراق های هست برنامه بودن صلح آمیز بر همواره ایتالیا وزارت خارجه

 جنگی نیز تسلیحات 1980 ژوئن در و فروخت عراق به تنی 1000 کشتی 6 و ناوچه 4 نیز بعد دو ماه و AB/212 نوع از زیردریایی ضد

 (  14: 1383آورد. )راسخیان،  دست به نفت عرضه برای افزایش را صدام موافقت آن قبال در و کرد ارسال عراق به را دیگری

 ربیکشورهای ع

 جنگ دوران در را کشور این هایهزینه از بخشی عراق به نظامی و مالی هایکمک ارسال با عربستان و کویت بویژه عربی کشورهای

 (668: 1985)فرهنگ،  .شدند متقبل ایران علیه تحمیلی

 دهندگانوام ترینعمده از یکی یتکو که دهدمی نشان جنگ هایسال طی در عراق به کویت دولت اقتصادی هایکمک و هاوام به نگاهی

 . است بوده عراق به

 ملک که آنجا تا شد؛ ترعمیق و ترنزدیک روز به روز اردن و عراق بین روابط تونس، و بغداد در عربی کشورهای سران کنفرانس از پس

 هایوام اعطای جمله از اشفراوان امینظ و اقتصادی سیاسی، هایکمک با و کرده گیریموضع ایران علیه و عراق نفع به صراحتاً حسین

 .کرد اعالم کشور این از را اشپشتیبانی و حمایت عراق، به دالری میلیون چند

 ایران مقابل در هابعثی کنار در مصری سرباز هزار 18: »کرد اعتراف مصر، جمهور رئیس مبارك، حسنی، جنگ پایان از دهه یک از بیش

 16 یو تی و 55تانک تی فروند 250همچون دیگری تسلیحات و یدکی قطعات همچنین ( مصر162: 1375 )فیلی رودباری،.« جنگیدندمی

 خریداری مصر از سالح دالر میلیارد 2 حدود در هاعراقی جنگ، طول در. داد قرار عراق اختیار در را 28ایلوشین  افکنبمب هواپیماهای و

  7.کردند

 انگلستان، غربی، آلمان آمریکا، از هاییشرکت از شیمیایی هایسالح تولید برای الزم مواد متحد، ملل سازمان به عراق گزارش برطبق

 جمله از و غربی و شرقی هایشرکت نام ای،صفحه 1200 گزارشی در 2002 دسامبر در. بود شد تهیه چین خلق جمهوری و فرانسه

 هلند تن، 4515 با سنگاپور. شد فاش بودند، گذاشته عراق اختیار در دهه دو طول در را شیمیایی مواد تن 17602 مجموع در که اشخاصی
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 2292 باشدمی EPC از بخشی اکنون که پالستیک اگزومت هندی، شرکت یک و تن 2343 با هندوستان تن، 2400 با مصر تن، 4261 با

 (56: 1373)تیمرمن،  .کرد صادر عراق به را نیاز پیش مواد از تن

 

 

 نتیجه گیری:
حمله به ایران را آغاز کرد، شرایط دو کشور با یکدیگر کامال متفاوت بود؛ با آغاز جنگ، ایران از هرگونه  1359راق در شهریور نگامی که عه

های جهانی وارد جنگ با ایران شده بود و کشورهای مختلف به صدام نصیب بود ولی رژیم بعثی عراق با پشتیبانیحمایت خارجی بی

های نظامی، گذاشتند. عالوه بر این کمکدادند و مدرنترین وسایل و تجهیزات را در اختیارش میو پدافندی می هواپیما و امکانات راداری

 .دادهای اقتصادی نیز عراق را پوشش میانواع کمک

کرد. آمریکا می های غربی، نیازهای مالی اقتصاد وابسته خویش را تامینمیلیارد دالر از رژیم 60در طول جنگ، صدام با دریافت بیش از 

های به المللی و جلوگیری از انتقال صحبتهای بینهایی را در جهت محکومیت ایران در سازمانعالوه بر تجهیز عراق، با کارشکنی تالش

جب ها آمریکا از صدام، موداد.حمایت دول غربی و در راس آنحق مسئولین ایرانی به دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی انجام می

 .شدور شدن آتش جنگ میشعله

 ،دادند. ایتالیا عالوه بر آمریکا، برزیل، انگلیس و آرژانتین که در صنعت نظامی تقریبا پیشرفته بودند تسلیحاتی را در اختیار عراق قرار می

های دیگر ارتش این کشور بخشهای پیشرفته ضد زره و کمک به عراق در ساخت توپخانه دوربرد و با ارسال موشک ، فرانسه و آلمانبلژیک

 .از جمله حامیان عراق بودند

ها نام برده عالوه بر کشورهایی که در باال از آناردن، کویت، مصر، سودان، لیبی نیز از حامیان عراق در جنگ تححمیلی علیه ایران بودند. 

ان حامیان صدام اشاره کرد. در پایان باید اشاره کرد توان به کشورهایی چون بحرین، عمان، مراکش، الجزایر و سومالی نیز به عنوشد می

ها از سرایت انقالبی مشابه انقالب ایران به آن کشورها بود. لذا این یکی از دالیلی که کشورهای عربی را علیه ایران تحریک کرد واهمه آن

ه کشورهای منطقه برخاستند ولی نقشه شوم آنها کشورها با تجهیز عراق درصدد مبارزه با انقالب نوپای ایران و جلوگیری از صدور آن ب

نتوانست مانع از صدور انقالب اسالمی ایران شود به طوری که اکنون شاهد بیداری اسالمی با الگوگیری از انقالب اسالمی ایران در منطقه 

 .هستیم
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 منابع و ماخذ:

 1381 سمت، انتشارات:تهران نظامی، نیروهای و جنگ شناسیجامعه ، سده مهدی ادیبی -

 ،دفاعی سیاست مجله ،طراز کوهی شریفی حسین ترجمه عراق، و ایران جنگ قبال در آمریکا خارجی سیاست بویل، فرانسیس آنتونی -

 .1375 ،15 -16 شماره

 .1374 سمت، نشر: تهران معاصر، استراتژیک و نظامی مسائل روشندل، جلیل و ازغندی علیرضا -

  .2003 مارس 8 رنجبر، کاظم ترجمه پاریس، چاپ لوموند، روزنامه درگذشته، صدام و امریکا نظامی سری مکاریه لرز، اریک -

 .1374 ،7 سال دوم، شماره راهبرد، کوالیی، الهه ترجمه موری، انکین -

 .1372 جنگ، قاتتحقی و مطالعات مرکز:  تهران عراق، و ایران جنگ روزشمار سراسری، هجوم یکتا، حسین ، انصاری مهدی -

 سال ،219 شماره اسالمی، جمهوری خبرگزاری تحقیق گروه ترجمه پیپر، آدلفی نشریه سیاسی، مفاهیم: عراق و ایران جنگ ، کینگ الف -

1987، 29/4/66. 

 .1379 نور، آوای: تهران ایران، اسالمی جمهوری خارجی سیاست اصول ، اردستانی احمد بخشایشی -

 .1364نشرپیکان،: تهرن عراق، و ایران اختالفات تاریخی های زمینه ، دوست منوچهر پارسا -

 .1377 کیهان، نشر: تهران بحران، های کانون ، ولدانی اصغر جعفری -

 پاییز و تابستان ،4و3 شماره اول، سال خارجی، سیاست فصلنامه عراق، و ایران مرزی اختالفات تاریخی بررسی ، ولدانی اصغر، جعفری -

1366. 

 سیاست مجله مالنظر، مریم ترجمه عراق، و ایران جنگ در آمریکا دخالت اسناد بررسی: حسین صدام دستهای فشردن بتیل، ویسج -

 .1383 ،47 شماره دفاعی،

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان عراق، شیمیایی تسلیحات تجهیز جریان در آلمان دولت المللی بین مسولیت ، نثاری نرگس جان -

 .1384 سیاسی، علوم دانشکده قم، مفید

 .28/5/1381 اسالمی، جمهوری خبرگزاری -

 وزارت نشر: تهران ایران، اسالمی جمهوری علیه عراق رژیم تحمیلی جنگ بر تحلیلی اسالمی، جمهوری خارجه امور وزارت حقوقی دفتر -

 .1361 خارجه، امور

 دهم، سال خاورمیانه، مطالعات فصلنامه پیامدها، و علل عراق خارجی ستسیا در ژئوپلتیک منطق ، جالل فیروزآبادی سید دهقانی -

 .1382 ،20شماره

 .1380جنگ، تحقیقات و مطالعات مرکز :تهران ،(پایان تا آغاز)عراق  و ایران جنگ در سیری ، درودیان محمد -

 .1381 یکم، و سی شماره هشتم، سال ایران، نگین فصلنامه تحمیلی، جنگ قبال در فرانسه مواضع بررسی ربیعی زهرا ، -

 .11/1/1361 مورخ اطالعات، روزنامه -

 .1383 نشرنی،: تهران طیب، علیرضا ترجمه ایران، اسالمی جمهوری خارجی سیاست ،... ا رمضانی روح -

 .1389 ،34 مارهش ،9 دوره ،(افغانستان مسأله بر تأکید با) عراق و ایران جنگ دوره در شوروی و ایران روابط رحمتی مهدی ، -

 وزارت دیپلماسی تاریخ و اسناد مرکز خارجی، روابط تاریخ فصلنامه ایران، علیه تحمیلی جنگ سال هشت یابی ریشه ، محمد راسخیان -

 .1383 ،19 شماره خارجه، امور

 .1386 سالمی،ا انقالب اسناد مرکز: تهران ،68 سال تا آغاز از ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست ابوالفضل، صدقی -

 .1370اسالمی، تبلیغات سازمان هنری حوزه نشر: تهران کنیم،می اعتراض ما ، صفری محسن -

 .1373 رسا، فرهنگی مؤسسه :تهران تدین، احمد ترجمه عراق، و ایران جنگ هایناگفته: مرگ سوداگری آرتیمرمن، کنت -

 .1382 اسالمی، های پژوهش بنیاد شرن: مشهد عباسپور، محمد ترجمه عراق، نوین تاریخ مار، فب -

 .1375 خارجه، امور وزارت: تهران کویت، سبز کتاب سواء رودباری، فیلی -

 .1379 اسالمی، انقالب مرکز نشر: تهران کوالیی، الهه و متقی ابراهیم ترجمه غربی، نه شرقی نه ، کدی نیکی -

 .1374خارومیانه، استراتژیک مطالعات و علمی هایژوهشپ مرکز: تهران عراق، حکومت و گرینظامی ، کاووسی حامد -
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 امیرکبیر، انتشارات: تهران جهانی، دوم جنگ پایان تا صفویه دوران ابتدای از ایران خارجی روابط تاریخ ، هوشنگ مهدوی عبدالرضا -

1383.  

  .1376 اسالمی، فرهنگ دفتر شرن: تهران ایران، اسالمی جمهوری علیه عراق تحمیلی جنگ تاریخ ، اکبر والیتی علی ـ

 .1380 پیکان، نشر: تهران پهلوی، دوره در ایران خارجی سیاست ، مهدوی عبدالرضا هوشنگ -
-Grummon, S. The Iran Iraq War, Islam Embattled, Washington, D.C: Preager, 1982, PP 30- 

-Anthony H. Cordesman, The Gulf and the Search for Strategic Stability, Boulder: Westview, 1984, 

p717 

  - Joe Stork and Martha Wenger. "U.S. Ready to Intervene in the Gulf War", MERIP Reports, nos. 

125/126, July-Sept 1984. p45. 

  -Mansour Farhang, “The Iran-Iraq war:The Feud,The Tragedy,The Spoils”, World Policy Journal, 

Vol 2, Fall 1985.p 668. See also Cordesman, Op.cit. pp23-36 
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