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همه کشورها در زمینه پناهندگان فعال باشند 
 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در حاش��یه نشست آکسکام، گفت: جلسه 
امروز آکس��کام درخص��وص پناهندگان بود. ایران به عنوان یکی از کش��ورهایی 
اس��ت که بیش��ترین خدمات را در عرصه پذیرایی، تسهیالت و کمک رسانی به 
افغانس��تانی های مقیم ایران که به عنوان مهاجر هستند، را انجام می دهد.وزیر 

کش��ور با بیان اینکه مجموعه اقداماتی که ایران ظرف ۴۰س��ال، برای افغانستانی 
ها انجام داده و همراهی هایی که با مردم خوب افغانستان داشته در نشست گزارش 

شد، افزود: این موضوع همواره مورد تقدیر و تشکر همه اعضای آکسکام بوده و امروز هم 
بود ولی تنها تش��کر کردن کافی نیست و باید نقش خودشان را ایفا کنند و حمایت های 
الزم را طبق مصوبات و کنوانس��یون ها، انجام دهند. رحمان��ی فضلی تصریح کرد: ایران 
نقش خود را در منطقه به خوبی ایفا می کند و امیدواریم بقیه کش��ورها نیز این نقش را 

در حد مطلوبی ایفا کنند.  مهر

ضرر اقدام علیه ایران بیشتر از نفع آن است
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: کشور ما به قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان 

دست یافته است و هیچ قدرتی جرات حمله به ایران را ندارد.
 دریادار پاس��دارعلی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در نهمین سالگرد تدفین 
ش��هدای گمنام در دانش��گاه ش��اهد، ضرر اقدام علیه ایران را بیش��تر از نفعش 

دانس��ت و افزود: دش��منان به قدرت ما اقرار می  کنند و شرایط به گونه ای است 
که خود آنها به دنبال یافتن قدرت بازدارندگی در برابر ایران هس��تند. س��ردار فدوی 

افزود: کش��ور ما به قدرت بازدارندگی در برابر دش��منان دست یافته است و هیچ قدرتی 
جرات حمله به ایران را ندارد. جانش��ین فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: آمریکایی ها با 
اقدامات مختلف از طریق دس��ت نش��انده های خود نیز نتوانس��تند این انقالب را از پای 
درآورند و در دفاع مقدس با مقاومت مردم ایران مواجه ش��دند و این مقاومت همچنان 

ادامه دارد.  فارس

قالیباف سرلیست جمنا نشده است
رئیس ش��ورای مرک��زی موتلفه گفت: حضور قالیباف به عنوان سرلیس��ت جمنا 

مطرح نشده است ولی همه به اهمیت سرفهرست اذعان دارند.
مصطفی آقامیرسلیم رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ، درباره ترس 
آمریکا پیرامون گس��ترش روابط تهران و بغداد افزود: تحکیم مناس��بات تهران و 

بغداد به مفهوم از بین رفتن تمام توطئه هایی اس��ت که آمریکا برای منزوی کردن 
ایران طراحی کرده و لذا با آن مخالف است و سعی در بهم ریختن یا انحراف آن دارد.

میرسلیم درباره توصیه های مقام معظم رهبری به فرماندهان سپاه یادآور شد: توصیه های رهبر 
معظم انقالب اساسی و راهبردی بود و سپاه پاسداران آمادگی کامل برای عملیاتی کردن آنها 
را دارد و این موجب تقویت سپاه خواهد شد. او درباره برخی خبرها در فضای مجازی مبنی بر 
حضور قالیباف به عنوان سرلیستی جمنا خاطرنشان کرد: چنین مطلبی تا آنجا که من اطالع 

دارم مطرح نشده است ولی همه به اهمیت سرفهرست اذعان دارند.  باشگاه خبرنگاران

غربگرایان در حالی ادعا می کنند که آمریکا نقش��ی 
در تحمی��ل جنگ توس��ط صدام به ایران نداش��ت 
که از س��ال ها پیش تس��خیر النه جاسوسی توسط 
دانشجویان پیرو خط امام را عامل آغاز جنگ علیه 

ایران می دانستند.
پاسخ به این سوال که صدام چرا به ایران حمله کرد 
و چ��ه عوامل و محرک هایی در آغاز جنگ تحمیلی 
نقش داش��تند، در س��ال های گذش��ته به موضوع 
پربحث در رابطه با جنگ ایران و عراق تبدیل شده 

است. 
برخ��ی به تازگ��ی ادع��ا کرده اند که آمریکا نقش��ی 
در تحمیل جنگ به ایران نداش��ته اس��ت. علیزاده 
طباطبایی عضو ش��ورای مرکزی ح��زب کارگزاران 
سازندگی در یادداشتی در روزنامه سازندگی ضمن 
تحری��ف برخی واقعیت ها در م��ورد کودتای نقاب، 
ت��الش کرد از نقش مه��م آمریکا در تحمیل جنگ 
علیه ایران چشم پوشی کند و تنها به نقش شوروی 
بپردازد. همچنین سایت تاریخ ایرانی در گزارشی با 
عنوان "رد یک باور تاریخی؛ حمله صدام به ایران با 
تحریک آمریکا" ادعا کرد که دولت آمریکا صدام را 

به سوی رفتار جنایت آمیز سوق نداد.
این س��خنان در حالی مطرح می ش��ود که پیش از 
این تس��خیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو 
خط امام دلیل آغاز جنگ عراق علیه ایران برشمرده 

ش��ده بود. بی بی سی فارسی س��ال 95 در گزارشی 
عنوان کرد که اس��ناد آمریکا حکایت از آن دارد که 
ح��دود دو ماه بعد از گروگان گی��ری دیپلمات های 
آمریکایی در تهران، جیمی کارتر دس��تور تحریک 
پنهانی صدام حس��ین، رهبر وقت عراق به اش��غال 
جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران در 
خلیج فارس را صادر کرده است. اما واقعیت تاریخی 
چیست و آیا آمریکا در تحمیل جنگ توسط صدام 

نقش داشته است؟
اگرچه تاکنون به دالیل سیاسی، حقوقی و تبلیغاتی، 
اسنادی از سوی آمریکایی ها مبنی بر نقش آنان در 
آغاز جنگ منتشر نشده است، اما با تحلیل حوادث 
و اتفاقات آن مقطع می توان پی برد که آمریکا قطعاً 
در قبال انقالب اس��المی ایران بی تفاوت نبوده و در 

راه اندازی جنگ علیه ایران نقش داشته است. 
محمد درودیان پژوهشگر تاریخ جنگ معتقد است 
برای اینکه پذیرش مسئولیت جنگ از نظر سیاسی 
- حقوقی، به دلیل ماهیت و پیامدهای آن دش��وار 
اس��ت، همواره از پنهان کاری و توجیهات سیاسی - 
تبلیغاتی، استفاده می شود. لذا انتشار اسناد آمریکا 
درب��اره وقوع جنگ ه��م تا ان��دازه ای دور از انتظار 

است.
او البت��ه عنوان کرده که "ج��ان تیرمن" مدیر گروه 
مطالعات بین المللی در دانش��گاه MIT آمریکا در 

نشستی از وجود سندی در وزارت خارجه آمریکا به 
او خبر داده که برابر این سند، یکی از معاونین صدام 
در جوالی س��ال 198۰ )تیر و مرداد 1359(، طی 
نامه ای به برژینسکی مشاور وقت امنیت ملی کارتر، 

نظر وی را درباره حمله به ایران جویا می شود.
س��ند یاد ش��ده از چند جهت اهمیت دارد. نخست 
اینک��ه عراق در حوال��ی زمان کودت��ای نقاب )2۰ 
تیر 1359(، درگیر مس��ئله حمله ب��ه ایران بوده و 
برای این منظور، ع��الوه بر اتخاذ تمهیدات نظامی، 
از نظر سیاسی به دنبال اطالع از موضع آمریکا بوده 
اس��ت. نظر به اینکه عراق برای حمل��ه به ایران، با 
اعالم مخالفت آمریکا به صورت آش��کار مواجه نشد، 
همچنین آمریکایی ه��ا از ارائه هرگونه اطالعاتی به 
ایران، همانند سال 1358 و قبل از تصرف سفارت، 
خودداری کردند، می ت��وان تا اندازه ای نقش مثبت 
آمری��کا را در حمله عراق به ایران، مورد تأکید قرار 

داد.
درودیان معتقد است همان گونه که نمی توان نقش 
آمریکا را در وقوع جنگ، به دلیل عدم انتشار اسناد 
نادیده گرفت، بر اساس یک سند یا برخی شواهد و 
قرائن محدود هم نمی شود به تنهایی درباره چگونگی 
نقش آمریکا در حمل��ه عراق به ایران، نتیجه گیری 
کرد، اما به لحاظ ش��رایط سیاس��ی- راهبردی، بر 
چند مسئله مؤثر در شکل گیری مواضع آمریکا علیه 

ایران، می توان تأکید کرد:آمریکا نمی توانست نسبت 
به سقوط شاه در ایران و پیامدهای پیروزی انقالب 
اسالمی در داخل ایران و در منطقه، بی تفاوت باشد. 

همچنین آمریکا
 نمی توانس��ت هزینه های ادامه حضور گروگان ها را 
در ایران، در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری در 
آمریکا تحمل کند. به همین دلیل به دنبال فشار به 

ایران برای آزادی گروگان ها بود.
نخس��ت اینکه آمریکا نمی توانست نسبت به سقوط 
شاه در ایران و پیامدهای پیروزی انقالب اسالمی در 
داخل ایران و در منطقه، بی تفاوت باش��د. همچنین 
آمری��کا نمی توانس��ت هزینه ه��ای ادام��ه حض��ور 
گروگان ها را در ایران، در آس��تانه انتخابات ریاست 
جمه��وری در آمریکا تحمل کند. به همین دلیل به 
دنبال فش��ار به ایران ب��رای آزادی گروگان ها بود. 
چنانچه در 5 اردیبهش��ت سال 59، عملیات نظامی 
در طب��س را، با ه��دف آزادی گروگان ها انجام داد، 
ولی شکس��ت خورد. همچنین در طراحی و اجرای 
کودت��ای نق��اب، در 2۰ تیر همان س��ال، با هدف 

براندازی نقش داشت که شکست خورد. 
ضمن اینکه آمریکا  نسبت به وقوع جنگ در شمال 
خلیج ف��ارس، با توج��ه به اهمی��ت ژئوپلیتیک این 
منطقه و صدور نفت، همچنین پیامدهای منطقه ای 
و بین الملل��ی آن در دوران نظام دوقطبی بی تفاوت 

باشد.
مسعود رضایی پژوهشگر تاریخ معاصر معتقد است 
اگرچه س��ندی در خصوص نقش آمریکا در تحمیل 
جن��گ به ایران در دس��ت نیس��ت، ام��ا آمریکا از 
تضعیف و نابودی انقالب اسالمی خشنود بود و این 
موضوع را صدام حسین می دانست؛ لذا صدام تمامی 
زمینه ها را از سوی ش��رق و غرب برای خود فراهم 
می دانس��ت. در ادامه نیز ش��اهد بودیم که آمریکا و 
غ��رب از ص��دام حمایت همه جانب��ه کردند. ضمن 
اینکه اگر آمریکا موافق حمله نبود، بالفاصله شورای 
امنی��ت را مجاب به توقف جن��گ می کرد و همراه 
ب��ا متحدین به عراق حمله می کرد. )همچون حمله 
صدام به کویت که س��ال ها بعد به وقوع پیوس��ت.( 
رفتاره��ای آمریکا چراغ س��بزهایی برای صدام بود 
که در تحوالت بین الملل مهم و اثرگذار به حس��اب 
می آیند. آمریکا با این چراغ سبز بزرگترین حمایت 

را از صدام کرد و نیاز به اقدامی دیگر نبود.
در خصوص اینکه آیا تس��خیر سفارت آمریکا دلیل 
حمله عراق به ایران بود هم باید گفت برابر اس��ناد 
موج��ود، ع��راق در ش��هریور و مهر س��ال 1358 
و حداقل ی��ک ماه قبل از تصرف س��فارت آمریکا، 
به دنبال حمله به ایران بود. درودیان عنوان می کند 
که اطالعات این موضوع را مامور س��ازمان س��یا در 
ایران ب��ه ابراهیم یزدی وزیر امورخارجه وقت ایران 

داد. ی��زدی البته در گفتگویی بیان کرده "اطالع ما 
از تدارکات صدام برای حمله به ایران خیلی بیشتر 
و جلوتر از زمانی است که جورج کیو )مامور سازمان 

سیا( به ایران آمد."
به اعتقاد پژوهش��گران تاریخ جنگ حمله عراق به 
ایران را باید در چارچوب روابط سیاس��ی و تاریخی 
دو کش��ور و تاثیرات س��اختاری انقالب اسالمی در 
تغییر مناس��بات و موازنه قوا میان دو کش��ور و نه 
با متغیر س��فارت آمریکا مورد بررس��ی قرار داد؛ اما 
به هر حال تصرف س��فارت آمریکا ب��ا تاثیرگذاری 
بر تغییر فض��ای بین المللی و منطقه ای علیه ایران، 
زمینه های همس��ویی عراق ب��ا آمریکا را علیه ایران 

فراهم کرد.
آمری��کا برای اس��تفاده از اهرم فش��ار ب��ه ایران، از 
ظرفیت و انگیزه های عراق علیه ایران استفاده کرد. 
در این رابطه ش��واهد و قرائن تاریخی زیادی وجود 
دارد ک��ه داللت بر موافق��ت و نقش تحریک کننده 

آمریکا برای حمله عراق به ایران دارد.
بدی��ن  ترتی��ب تس��خیر النه جاسوس��ی توس��ط 
دانش��جویان پیرو خط امام عام��ل وقوع جنگ بین 
ایران و عراق نبود، اما اش��غال سفارت موجب شد تا 
مسیر برای تجاوزگری صدام هموارتر شود. مسیری 
که بدون تس��خیر النه جاسوس��ی ممکن بود بدون 

مانع باشد.  تسنیم

 باالخره آمریکا در تحمیل جنگ به ایران نقش داشت یا نداشت؟
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