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 بسمه تعالي

 مقدمه  

دانن د و یم دوران دفاع مقدس تجاوزگر را عقيده دشمن در  از اقتصادى و سياسى نظامى، رهبر معظم انقالب حمايت

 ب ه اسالمی نظام رناتوانى، اجبا به اسالمى نظام کردن اسالمى، متهم نظام کردن جنگ را سرنگون آغاز از هاقدرت مقصود

 از و دف اع اش اال س رزمين فلس هينجه انى،  س لهه برابر در آمدن کوتاه به ايران خود، اجبار اصول از کردن نظر صرف

 :کنندعنوان میمظلومان  و مسلمين

 

 آغـازگر از همـواره خود كه است حالى در این و نامندمى معنابى - شده تحمیل ما بر كه - را جنگ این ریاكارانه بزرگ هاىقدرت 

 تـا آنـان ولـى معناست،بى همواره جنگى چنین انداختن راه به كه نیست شك. اندكرده اقتصادى و سیاسى نظامى، حمایت آن متجاوز

 مـا ملـت بـراى جنگ این امروز اما. كردندنمى تعبیرى چنین بود نشده مأیوس شومش هاى هدف به یافتن دست از متجاوز هنوز وقتى

 كـه اسـت قادر ملت یك اینكه اثبات و تجاوز ىریشه سوزاندن براى فداكارانه و آمیزمجاهدت كوشش. است مهم بسیار معنایى داراى

 ابطـال و شكسـتن حال در خود ایثار و فداكارى با ما ملت. كند دفاع خود شرف و ثبات و انقالب از بزرگ قدرت هاى خواست رغمعلى

 هاقدرت حمایت بر تكیه و پیشرفته سالح بر تكیه كه است این معادله آن و است، بوده جنگ و تجاوز مشوق همیشه كه است اىمعادله

  .1است كرده جستجو را بزرگى سؤال به پاسخ سال هفت این مدت در ایران ملت. است موفقیت كننده تضمین

 

  
 

 اسـالمى نظام خواستندمى یا كنند، سرنگون را اسالمى نظام خواستندمى یا كه بود این از غیر بود؟ چه جنگ این از قصدشان اینها 

 را اینهـا. كردنـد تجزیـه را كشـورتان و شكسـتند زدنـد، هـم بـه را شـما مرزهاى نتوانستید؛ شما: بگویند كنند؟ ناتوانى به متهم را

 دل كردن نرم براى هستند، جهانى قدرت هاى عراق، سر پشت كه بیندمى چون اسالمى، جمهورى خواستندمى یا و! دیگر خواستندمى

 از دفـاع در و ندهـد خـر  بـه سرسختى قدراین اسرائیل مقابل در بسازد؛ جهانى هاىسلطه با كند؛ نظرصرف خود اصول از قدرت ها،

   2؟نشود وارد صریح طورآن مظلومان، از و مسلمین

 

 

 با خود كینه و كردهمى تجهیز توان همه با را مهاجم قشون مقدس، دفاع دوران در كه می كنند اعتراف جهانى استكبار سران امروز

 یعنـى ایران ملت تواناى بازوى. اندداده می بروز بعثى مهاجمان به جانبه همه كمك با را ایران انقالبى و شجاع مؤمن ملت و اسالمى نظام

 را اسـتكبار امپراتوری هاى برگ و ساز و ساخت ناكام را دشمن كسانشان، و هاخانواده آنان، سر پشت و مؤمن و فداكار مردان و جوانان

 ملـت كـه است بزرگى بهاى ما عزیز شهیدان خون. شدند سرافراز تاریخ، و جهان در مقاوم، ملت این و اسالمى نظام و گرفت سخره به

 . 3است پرداخته خود عزت و دین و استقالل و شرف حفظ براى ایران
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 روش ایـن. نبـود غیرمتعـارف كـرد، جنـگ مشكالت قبول و مجاهدت به مجبور را ما سال هشت كه «صدام» رژیم نظامى حمله 

 رئـیس «سكوتوره احمد» بنده، جمهورى ریاست اول سال هاى همان در. است آزادی خواه و مستقل ملت هاى علیه استكبار همیشگى

 خیلـى هـم اروپا و دنیا تمام در و شدمى محسوب آفریقا سیاسى و علمى محترم، انقالبى، برجسته چهره یك كه كوناكرى گینه جمهور

 نكـردیم؛ تعجـ  شما به بغداد حمله از انقالب، از بعد ما كه گفت مضمون این به مطلبى من با مذاكراتش در و آمد ایران به بود، آبرومند

 اینهـا بـه مرزها طرف از كه است این رفته، كاربه استكبار طرف از مستقل، كشورهاى اغل  علیه كه كارهایى از یكى تجربه، طبق چون

 كـه شوند آرمان هایى و هدف ها به كشورها آن رسیدن مانع آنها، انسانى و مالى منابع گرفتن و كردن مشغول با تا بیاورند نظامى فشار

 .1بود ما علیه دشمن شده طراحى نقشه این،. اندكرده تعریف خود براى

 

 را كیلـومتر هـزار چنـد و شد جاگیر خوب عزیزمان، كشور خاك در ما، روز آن نابسامان اوضاع از استفاده با عراق، قشون كه وقتى

 كـه بود این قطعنامه آیا بود؟ چه قطعنامه! كرد صادر قطعنامه مثال،. بزند حرف كلمه یك كه كرد بلند سر امنیت شوراى تازه كرد، اشغال

 عراق قشون یعنى چه؟ یعنى! «كنند اعالم بس آتش عراق، و ایران» كه كردند صادر قطعنامه! ابدا ؟«برود بیرون ایران، خاك از متجاوز،»

 بیـرون را متجـاوزین و نكند دفاع كسى و شود بسته ها دست است، ایران ملت جانانه دفاع نوبت كه حال و است شده ایران خاك وارد

 البتـه! زدنـد را حـرف همـین كننـد، محكـوم را متجاوز آنكهبى اینها سال، چند كه دانیدمى! بود امنیت شوراى قطعنامه این،! نریزند

  . 2گرفتند پس خودشان را هازمین  اكثر نیم و سالیك ظرف در تقریبا زیادى چندان نه مدت در ما، رزمندگان

 

 

 سـال در 598 ىقطعنامـه صـدور. نبود اسالمى ایران براى افتخار و سربلندى و دشمن براى شكست و خسران جز قطعنامه، صدور

 از و شد سازىزمینه او حمایت كننده قدرت هاى سوى از عراق، متجاوز رژیم شكست هاى برابر در كه بود ناگزیرى العملعكس ،1366

 دفـاع شعار كه است سندى شد، صادر دشمن پیكر بر اسالم رزمندگان سهمگین فشار زیر كه قطعنامه این. گشت صادر امنیت شوراى

 رد را آن اسـالمى جمهـورى هرگـز لـذا و رسانیدمى قطعى شكست به را دشمن آن، كامل اجراى و بود گردیده تأمین آن در ما مقدس

 و نبرد هاى میدان در كافى قدر به متجاوز تنبیه بر اصرار شد،مى آن قبول در شتاب عدم موج  و مطرح اسالمى ایران براى آنچه. نكرد

  . 3بود بزرگ قدرت هاى توسط المللىبین هاى میثاق اجراى در اعتمادىبى نیز

 

های شرقی و غربی از صدام در مقابـل قدرتدفاع در خصوص اصلی بیانات مقام معظم رهبری  هایاین اساس محور بر

 جمهوری اسالمی ایران شامل این موارد است: 

 از پيشروي صدام در خاک ايران نااميدي از پس تحميلی جنگ دانستن معنابی -1

 تجاوزگر از اقتصادى و سياسى نظامى، حمايت -2 

  پيگيري اهدافی همچون: -3 

 اسالمى نظام کردن سرنگون -

 ناتوانى به اسالمى نظام کردن متهم - 

  خود اصول از کردن نظر صرف به اسالمی نظام اجبار - 

                                                           
 22/07/1382زنجان استان هاىدانشگاه دانشجويان و استادان ديدار در بيانات . 1

 22/12/1372 فهر عيد نماز هاىخهبه در . بيانات 2

 30/06/1368 تحميلى جنگ سالگرد نهمين مناسبت به . پيام 3
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 جهانى هاىسلهه برابر در آمدن کوتاه به ايران اجبار -

 اسرائيل مقابل در نکردن سرسختی به ايران اجبار - 

 مظلومان و مسلمين از دفاع در آمدن کوتاه به ايران اجبار -

اي يچ تالشی ب ربزرگ در آغاز پيروزي انقالب اسالمی منافع خود را در خهر ديدند و از ههاي واقعيت اين است که قدرت

ت از ي ران و حماي ها ترغيب صدام براي حمله به اشکست نظام برخاسته از اين انقالب فروگذار نکردند. يکی از اين تالش

با چراغ سبز آمريک ا  از پيروزي انقالب اسالمی وماه بعد  20کمتر از  حمله صدام به سرزمين ايران،وي در اين راستا بود. 

ود خ نگران منافع و حاميان غربی صدام رخ داد. اما بعد از آنکه صدام نتوانست به اهداف خود دست يابد، کشورهاي غربی،

ا تض عي  قدرت دفاعی ايران ر در منهقه شدند. آنها تالش کردند رويکردي اتخاذ نمايند که عالوه بر تامين امنيت انرژي،

 و جمهوري اسالمی را به شکست بکشاند. 

به تدريج با مشاهده مقاومت م ردم کرده بودند؛  1«سکوتی پرمعنا»اين کشورها که در آغاز جنگ به تعبير نيويورک تايمز 

ايران و ضع  نيروهاي عراقی به حمايت گسترده از صدام پرداختند. با ع دم ک ارآيی اس تراتدي دف اع متح رک ع راق در 

القول ش دند گيري سريع مهران توسط نيروهاي ايرانی، تحليلگران نظامی شرقی و غربی متفقنتيجه شکست فاو و باز پس

ه اي بع دي نانچه عراق شيوه استراتدي خود را از دفاع متحرک به يك موضع آفندي تايير نده د، امک ان شکس تکه چ

  2به عراق را در دستورکار قرار دادند.  –اي غير از هسته -جانبه تسليحات از هر نوع آنوجود دارد؛ بنابراين فروش همه

ب ه و ور  هاي بزرگ در دوران دف اع مق دسنقش و موضع قدرتبيانات مقام معظم رهبري،  توجه بهدر پدوهش حاضر با 

وروي در آن دوران جهان را در قالب دو وي  غرب به رهب ري آمريک ا و ش رق ب ه رهب ري ش  مختصر بررسی شده است.

ي اس المی گرفتند. در اين مي ان جمه ورکردند؛ به ووري که کشورهاي جهان در يکی از اين دو وي  قرار میتعري  می

ن يام دهاي آپو  به هيچ يك از اين دو بلوک متعهد نش د اي استراتديك،کشوري بود که به رغم واقع شدن در منهقه تنها

 از جمله وقوع جنگ تحميلی و اعمال تحريم را پذيرا شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بلوک غرب و جنگ عراق عليه ايران 
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آمريکا 

گيري رسمی در قبال جنگ عراق علي ه اي ران  ها درباره موضعآمريکايیهاي غربی از اختالف نظر در آغاز جنگ، رسانه

ورفی کرده، در حالی که برژينسکی مشاور امنيتی کارتر معتقد شد، ماسکی، وزير خارجه پيشنهاد بیخبر دادند. گفته می

. ظ اهرا مقام ات آمريک ايی 1دبود آمريکا بايد براي متوق  کردن انقالب اسالمی ايران، کامال از رژيم عراق پشتيبانی نماي 

 ايده برژينسکی را بکار گرفتند.  ،ايده وزير امور خارجه و در سياست اعمالی ،براي حل اين اختالف، در سياست اعالمی

دانست؛ بنابراين بعد از آشکار شدن برت ري اي ران، عم اله ب ه دولت آمريکا پيروزي ايران را مااير منافع خود در منهقه می

ه اي اي ن صدور اقالم نظامی پيشرفته را به ايران ممنوع کرد. پايگ اه« استانچ»رد جنگ شد و بر پايه عمليات نفع عراق وا

سريع در آنها مستقر ش د ت ا در ص ورت ني از  هاي واکنشهاي جديد مجهز شدند و نيرويکشور در اوراف ايران به سالح

 . 2شوندبراي دفاع از عربستان سعودي و امنيت کشتيرانی وارد عمل 

ها از سوي ديگر توسعه روابط با عراق را در پيش گرفتند. آنان ب راي جل ب رض ايت ص دام، اي ران را در ليس ت آمريکايی

کشورهاي حامی تروريسم جهانی قرار دادند و از کشورهاي متحد آمريکا خواستند ب ه عن وان اج راي بخش ی از عملي ات 

ت به ايران خودداري نمايند. دولت ريگان همچنين شروع ب ه اعتمادس ازي امريکن استانچ از ارسال هرگونه اسلحه و مهما

ها و تجهيزات دفاعی م درن در اختي ار کوي ت، عربس تان، عم ان و ام ارات اي کرد و راداراها، موشكبين متحدان منهقه

 . 3متحده عربی قرار داد

 

 اقدامات آمريکا در حمايت از عراق

 عراقتحویل اطالعات سری و نظامی به  .1

ويليام کيسی، رئيس سازمان سيا در امان با رئيس دفتر مرکزي اوالعات عراق مذاکره ک رد و گف ت  1982در فوريه  

اياالت متحده مايل است روابط مستقيم اوالعاتی با عراق برقرار کند تا مهمئن ش ود ع راق ق ادر اس ت از خ ود در براب ر 

بودند. هاوارد تيچ ر  د که عراق و آمريکا هنوز روابط خود را از سر نگرفته. اين مالقات در حالی بو4حمالت ايران دفاع کند

ها را در خطوط دفاعی تشخیص داد و های عراقیپذیریآمریكا آسی » گوي د: عضو شوراي امنيت ملی دولت آمريکا می

حكومـت شـیعی در كرد. ما اسـتقرار یـك آگاهشان ساخت؛ زیرا در غیر این صورت ایران تا خود بغداد پیشروی می

داد، از ایـن رو بـه صـدام گفتـیم دیدیم و این امر ما را تا سر حد مرگ شكنجه مـیجنوب عراق را در همان موقع می

های گرانبهـای است؛ این كاری بود كه ما برای صدام كردیم؛ به او توصـیه كش شدهبرخیز! خطوط دفاعی تو شبیه آب

ن كاری كرد كه تا آن روز برای هیچ یك از متحدین نزدیك خـود نكـرده استراتژیك كردیم. آمریكا برای صدام حسی

 . 5«بود؛ ما عراق را نجات دادیم

 

 حذف نام عراق از فهرست دول حامی تروریسم   .2
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 بشردولتی و نقض حقوق  متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم .3

 1های آنعطای اعتبار مالی کالن به عراق و تضمین بدهیا .4

 2های نظامی به این کشورنیازهای تسلیحاتی عراق و انتقال فناوریتامین  .5

اي به عراق را در اولويت قرار داد؛ زيرا اين س الح را هاي خوشهآمريکا به پيشنهاد ويليام کيسی )رئيس سيا(، تحويل بمب

توانس ت ها میاين بمب سیکيدانست. به اعتقاد ترين و کارآمدترين سالح براي در هم شکستن مدافعان ايرانی میمناسب

هاي ه ا از لح ات تکنيک ی ج زو س الحبه قدرت تصاعدي واقعی و مؤثر عليه قواي ايرانی تبديل شود. در واقع اي ن بم ب

توانند موجب کشتار وسيعی ش وند. چنانچ ه هاي شيميايی میشوند، اما در ميدان نبرد همانند سالحمتعارف محسوب می

برابر زمين فوتبال هر کسی را کش ته ي ا مج روح کنن د.  10توانند در وسعتی به اندازه می ها درست عمل کنند،اين بمب

 3 کنند.هاي هوايی هستند و هر چيزي را در سر راه خود خرد میها چرخ گوشتعماله اين بمب

 های نظامی در منطقه  ایجاد پایگاه .6

 الزام متحدان به کاهش واردات نفت از ایران  .7

هاي متحده براي اسکورت کش تیدرخواست کويت از اياالت  ها در حمایت از عراق:کشحضور در جنگ نفت .8

نفتی فرصت مناسبی براي دولت ريگان در جهت فشار هر چه بيشتر بر ايران بود. آمريکا پ رچم خ ود را ب ر 

 25ح دود فروند از واحدهاي هوا و درياي پنت اگون و  40به اهتزاز درآورد و حدود  کشتی کويتی 11فراز 

ناوگان آمريکايی مستقر در خليج فارس ي ا  1987هزار سرباز آمريکايی در منهقه مستقر شدند. تا ماه اوت 

آبهاي اوراف آن شامل دو ناو هواپيمابر، سه ناوشکن، هفت ناو محافظ، هشت رزمناو، هش ت ناوچ ه و ي ك 

ت رين مجموع ه ريکا، اي ن بزرگکه بر اساس بررسی صورت گرفته از سوي کنگره آم 4کشتی فرماندهی بود

 . 5بود زمانآن ناوگان دريايی استقرار يافته از اوج جنگ ويتنام تا

مل وان آمريک ايی آن  37ناوچه آمريکايی استارک را در خليج فارس هدف قرار داد و  1987مه  17زمانی که موشك عراقی در 

بودن حمله را پذيرفت و گف ت: اي ران جن اح ش رور واقع ی در کشته شدند، ريگان به سرعت بيانيه رسمی عراق مبنی بر اتفاقی 

( هنگامی ک ه 1366خرداد  7) 1987می  27اين جريان است. رئيس جمهور آمريکا همچنين در يك کنفرانس مهبوعاتی در 

  6خواند. «اين کشور وحشی» المللی مورد بحث بود، ناشيانه ايران را، هاي بينسناريو فرضی بسته شدن آبراه

ينبرگر، وزير دفاع آمريکا هم چندي بعد اظهار داشت: تنها راه پايان جنگ جاري در خليج فارس از نظ ر دول ت آمريک ا، وا

او در کميت ه  7ت وانيم کن ار بي اييم.تايير حکومت در داخل ايران است. ما با دولت متعصب جمهوري اسالمی ايران نم ی

که قهعنام ه تح ريم تس ليحاتی خواند و اظهار داشت: در ص ورتی بارروابط خارجی سنا شکست عراق را در جنگ مصيبت

                                                           
 262، سوداگري مرگ، ترجمه: احمد تدين، تهران: نشر رسا، ص1372. تيمرمن، کنت، 1

 352ص. پري، همان،  2

 در:رسانی نيروي دريايی ارتش ج.ا. موجود پايگاه اوالعهايی از جنگ تحميلی عراق عليه ايران،. ناگفته3

 http://www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a338d1ac-9401-482f-8e43- 
 93ص ؛ 89-102، سيماي خليج فارس در واپسين سال جنگ ايران و عراق، نشريه نگاه ، شهريور و مهر ، 1380فام، محمود،. يزدان 4

 83، ص 74-88،آمريکا و جنگ ايران و عراق، ترجمه علی اکبر عليخانی، نشريه نگاه، شهريور و مهر، 1380. شالوم، استفان، 5

، عقاب و شير، ترجمه مهوش غالمی، نشر کوبه. حضرت امام)ره( در برابر اين اظهارات سخي  فرمودند: اگر انتظار ريگان اي ن اس ت ک ه 1371. بيل، جيمز،  6

ه اس ت. ان گاو شيرده براي آمريکا باشيم، درست است ما ديگر اين گونه نيستيم، اما اگر منظور ايشان غير از اين است، ايشان حرفی بدون حس اب زدما همچن
http://www.asriran.com/fa/news/117171 
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شود و در واقع ريشه موجوديت ايران به ص ورت ايران اجرا شود، ريشه توانايی ايران براي ادامه جنگ به سرعت خشك می

 1گرايد.يك ملت، به خشکی می

دادند که البته به در بس ته يکی به ايران انجام هايی را براي نزدها پشت پرده تالشها، آمريکايیبه رغم همه اين خصومت

علي ه اي ران اق دامی در جه ت جب ران اي ن « تهاجم همه جانبه» خورد و رسوايی مك فارلين را به بار آورد. اجراي ورح 

 : 2شکست بود

  1366مرداد  30 -حمله هليکوپتر آمريکائی به کشتی ايرانی در خليج فارس -

ر ش هيد و نف  5در نتيجه اين حمله  -1366شهريور  30 –حمله هليکوپتر آمريکائی به کشتی تدارکاتی ايرانی  -

 ها غرق شد.روز توسط آمريکائی 5نفر مجروح شدند؛ کشتی نيز پس از  25

 1366مهر  27 -حمله چهار فروند ناوشکن امريکائی به جزيره رستم ايران و انهدام تاسيسات نفتی آن -

و س هند غرق ناوچه جوشن و  حمله به ن ا –ره و انهدام سکوي نفتی ساسان توسط سه ناو جنگی آمريکا محاص  -

 1367فروردين  22 -در تنگه هرمز

  1367تيرماه  12 -حمله ناو وينسنس آمريکا به هواپيماي مسافربري ايرانی -

 

 انگليس 

ورفی کرد، اما اسناد بيانگر حمايت مالی و نظامی اين کشور از رژيم ص دام با آغاز جنگ تحميلی، دولت تاچر اعالم بی

ساله عراق با ايران به صورت مخفيان ه ب ه تجهي ز  ۸دهد دولت انگليس در جنگ تحميلیاست. مدارک محرمانه نشان می

نوع تجهي زات نظ امی  ۷۸ارگارت تاچر، نخست وزير وقت انگليس رژيم صدام حسين پرداخته است. بر اساس اين اسناد م

انج ام  "ه اوهايدس تورالعمل"صادرات موسوم ب ه هاي در اختيار عراق قرار داد. لندن اين اقدام را با معرفی دستورالعمل

 .3داد

ح به عراق، پ رده برداش ت. از يکی از موارد ارسال مخفيانه سال 1985روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن در شماره نوامبر 

عراق سفارشی براي ساخت بيش از بيست هزار مسلسل دستی ب ه کارخان ه اس ترلينگ  1980بنا بر اين گزارش در سال 

هاي مزبور شامل ده هزار عدد از فرودگاه هيثرو به مقصد ليسبون پايتخت پرتقال ارسال ش د. ب ر داد. اولين محموله سالح

ه ا ب ه داد مقصد آنها خارووم پايتخ ت س ودان اس ت. ام ا س الحی نصب شده بود که نشان میهايروي جعبه آنها اتيکت

آمستردام و از آنجا به اردن و سپس به باداد ارسال شد. براي بار دوم که مقام ات دول ت ع راق س فارش خري د محمول ه 

آنه ا را از وزارت بازرگ انی درياف ت و هاي مزبور را دادند، مديران شرکت استرلينگ کوشيدند اجازه صدور ديگري از سالح

ها به مقصد امان پايتخت اردن حمل خواهد شد. با بازرسی ماموران گمرک، مشخص شد که مقص د وانمود کنند که سالح

 . 4واقعی محموله عراق بوده است
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 272 -275، سياست امريکا در قبال ايران وی دوره جنگ تحميلی، وزارت امورخارجه تهران، صص1380بی، بهمنی گل محمد، . تهامی، مجت 2
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قراردادهاي دفاعی "اي محرمانه نوشت ، توماس ترنشاد وزير مشاور دولت انگليس، در نامه1981در موردي ديگر در سال 

ميليون ليره استرلينگ با عراق در شش ماه اخير امضا شده است ک ه از جمل ه آنه ا ق راردادي ب ه  150به ارزش بيش از 

منظور نجات و تخليه نيروها از ميدان جنگ اس ت ک ه از وري ق ميليون ليره براي تحويل خودروهاي زرهی به 34ارزش 

. در گزارش تفصيلی ديويد ميرز، رئيس بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا که در 1"گيرداردن در اختيار عراق قرار می

کم ك "آم ده اس ت: خهاب به داگالس هرد، معاون وزير خارجه نوش ته ش ده،  1359دي  29 /1980ژانويه  19تاريخ 

تواند براي هميشه دورنم اي یورفی بوده که مانگيزد ... و به شدت نشانگر نقض بیمستقيم در اين مورد سوء ظن را برمی

کاري و درس تی م ا را در تواند ش هرت مالحظ هاقتصادي و نظامی ما را در بازار ايران تخريب کند. اين اقدام همچنين می

جهان خدشه دار کند. ولی اين امکان وجود دارد که اقدام خود را از وريق اردن انجام دهيم که اکنون خواهان اين قبي ل 

 .2"با عراق هم در زمينه دستيابی به جنگ افزار همکاري دارد ها است وتانك

هاي چيفتن و اسکورپيون و از سوي ديگر دولت انگليس درخواست عراق را مبنی بر ممنوعيت تحويل قهعات يدکی تانك

داد خري د تان ك ها قبل از انق الب، ق رارهاي مرتبط با آن به ايران، اجابت کرد. اين در حالی بود که ايران از سالسرويس

چيفتن، قهعات يدکی و خدمات پس از فروش آن را با بريتانيا امضا و نهايی ک رده و پ ول آن را ني ز پيش اپيش پرداخ ت 

ها به اي ران خ ودداري هاي مختل  و نهايتا جنگ عراق، از ارسال آنکرده بود. ولی پس از پيروزي انقالب، بريتانيا به بهانه

ميليون پاوندي ب ه اي ران، باب ت  18ن وزارت دفاع بريتانيا در يك گزارش از بدهی دست کم کرد. در همان زمان، مسئوال

 . 3اندهاي چيفتن ياد کردهقهعات و خدمات تانك

 

  فرانسه 

اع الم ک رد  1359دولت فرانسه از همان آغاز جنگ از عراق حمايت کرد. نخست وزير فرانسه در تاريخ هفتم مهرم اه 

فروش سالح » خواهد خاک خود را از ايران پس بگيرد. او ميانجيگري بين ايران و عراق را رد کرد و افزود: دولت عراق می

هايش وبق معاه ده گيرد و عراق براي بدست آوردن سرزمينمی در چارچوب همکاري موجود بين عراق و فرانسه صورت

  4. «جنگد، می1975

در مدت سه ماه اول جنگ، وارق عزيز، وزير امور خارجه عراق، سه بار به فرانسه رفت و در ديدار ب ا رئ يس جمه ور اي ن 

انسه اع الم ک رد ارس ال تس ليحات از کشور درخواست تجهيزات نظامی براي مقابله با ايران کرد. در نتيجه اين ديدارها فر

هاي رادار موش ك فروند جنگن ده مي راژ، 60ميليارد دالري عراق با فرانسه، شامل  6/1جمله بخشی از معامله تسليحاتی 

  5هوا به هوا و هوا به زمين و تسليحات ضد تانك را ادامه خواهد داد.

ه اي بسياري از تجهيزات نظامی پيشرفته ب ه هم راه کم ك پس از فتح خرمشهر مناسبات فرانسه با عراق توسعه يافت و

ه اي فرانس وي ماموري ت انج ام تعمي ر و مستشاري در اختيار عراق قرار گرفت. به نوشته روزنامه ديلی تلگراف، تکنسين

                                                           
 http://www.isna.ir/news/92012006187 موجود در: ،20/1/92 هاي مارگارت تاچر به ايران،. تمام خيانت1

 ، موجود در: ۱۳٩٠بهمن٢٤تداوم جنگ عراق و ايران، -مقاله هشتم -در اسناد تازه ياب بريتانيايی 1981ايران  مجيد، .تفرشی،2

http://mtafreshi.persianblog.ir/post/164/ 

 . همان 3

 94-71، صفحه 1388، زمستان 31، شماره 8دوره  ، نگين ايران،. ربيعی، زهرا، بررسی مواضع فرانسه در قبال جنگ تحميلی 4

مجل ه سياس ت  ميرس عيد مه اجرانی،مت رجم:  رد غرب ی،يك رويک ، 1980،  تحليل تهاجم عراق به ايران در سال 1379آبراهام،واگنر، آنتونی، . کردزمن،  5

  ،31شماره دفاعی، 
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ه اي رولن د و کامپيوتره اي نظ امی ع راق را کوپترهاي کازيل توپدار و حام ل موش كهاي ميراژ و هلیسرويس جنگنده

ه اي اکزوس ه و ه وا ب ه ه وا هاي ميراژ حامل موشكبرعهده گرفتند. آنها خلبانان عراقی را در استفاده صحيح از جنگنده

 . 1دادندآموزش می

هاي سنگين خود به فرانس ه و ني ز و به دنبال آشکار شدن ناتوانی عراق در پرداخت بدهی 1361همچنين در اواخر سال 

سعودي براي آنکه پل تسليحاتی پاريس به باداد همچنان مستحکم باقی بماند، مس ئوليت  رژيم قهع صادرات نفتی عراق،

ه اي کرد از پااليشگاهصدور نفت عراق به فرانسه را راساه تقبل کرد و بجاي رژيم عراق معادل نفتی که رژيم بعث صادر می

رد دالر رسيد. اين در حالی ب ود ک ه در آن خود به ژاپن و فرانسه صادر کرد. اين صادرات در ظرف شش ماه به شش ميليا

 . 2هاي گوناگون از فرانسه به آن کشور بدهکار بودزمان رژيم عراق دو ميليارد دالر بابت دريافت سالح

س ه ر مرک ز فرانده اي ن اتو ک ه وزمره ادامه داشت. يک ی از پايگ اهبه نوشته آلن فريدمن تحويل سالح تقريباه به صورت ر

دگ اه ه ب ه اي ن فروهاي نيروي هوايی عراق در آمد. اين هواپيماها روزانبه صورت مرکز بارگيري آنتونوفد، احداث شده بو

 . بردنداي، فيوز و تجهيزات رادار را با خود به عراق میهاي خوشههاي ساخت فرانسه، بمبآمدند و موشكمی

هفته از ارسال کمك به عراق خ ودداري کن د، آن  بر آورد کردند که اگر سه 1986هاي اوالعاتی فرانسه در سال سازمان

  3.کشور شکست خواهد خورد

ترين مع امالت ميليارد دالري و رح ولک ان را يک ی از ش يرين 6/1نيز معامله  رمن، محقق و نويسنده امريکايیمکنت تي

کاران تس ليحاتی از مقاوع هتوپی که موضوع قرارداد ولکان بود براي وي  وسيعی  83کند؛ زيرا فرانسه با عراق عنوان می

العاده پيشرفته و پيچي ده خري د يك فيوز فوق TRT درهمين راستا عراق از شرکت فرانسوي .کردفرانسه درآمد توليد می

شد خمپاره درست قبل از رسيدن به زمين منفج ر ش ود. يک ی از اف راد که با نصب آن بر روي دماغه خمپاره، موجب می

ب ا ي ك ب ار آت ش، آنه ا هم ه »گوي د:داد، میهاي بصره آموزش میندازهاي عراقی را در بيابانارتش فرانسه که خمپاره ا

کردند. همين سالح بود که جلوي امواج انسانی ايران را گرف ت؛ درس ت مانن د ها را تا فاصله يك کيلومتري درو میايرانی

 .4شدندواقعا قتل عام میها کردند و ايرانیدر جنگ جهانی اول، آنها مدام آتش می« وردن»نبرد

ها حاکيست فرانسه در مقايسه با ساير کشورهاي غربی بيشترين تسليحات مورد نياز عراق را در دوران جنگ نتايج بررسی

 4/7ميلي ارد دالر رس يد.  5/6ف روش تس ليحات نظ امی فرانس ه ب ه  1366تا سال  1359تحميلی تامين کرد. از سال 

ميلي ارد دالر آن ب ه ص ورت وام و  7ردادهاي بازرگانی ميان دو کشور امضا شد که دست کم ميليارد دالر هم در اقلب قرا

درصد صادرات تسليحاتی فرانسه به مقصد عراق بود. حت ی در مقهع ی ک ه  40در مجموع  1982اعتبارات بود. در سال 

براي تقويت قدرت ه وايی ع راق  هايی را براي فروش هواپيماهاي پيشرفته سوپر استاندارد داشتدولت فرانسه محدوديت

 . 5هاي نفتی ايران در خليج فارس چند فروند از اين هواپيماها را به عراق اجاره دادها و پايانهجهت حمله به نفتکش

هاي خارجی فرانسه به عراق ب ه ج ايی وفيق السامرايی )مسئول اسبق بخش ايران در استخبارات عراق( گفته است کمك 

فرانسه ب ه و ور ج دي  :آنها به باداد آمد و با وزير دفاع وقت، عدنان خيراهلل مالقات نمود و به او گفترسيد که فرستاده 

توان براي مجبور کردن ايران به توق  جنگ اين بم ب را ب ه نمايد. میزمينه اعهاي يك بمب اتمی به عراق را بررسی می
                                                           

 27/1/65. روزنامه جمهوري اسالمی،  1

 16/11/62. روزنامه جمهوري اسالمی،  2

 . ناگفته هايی از جنگ تحميلی عراق عليه ايران.3

 . همان 4

 113-132، صص1391. صالحی، حميد، نقش و عملکرد کشورهاي اروپايی دروول جنگ عراق عليه ايران، پدوهشنامه دفاع مقدس،  5
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اي از اين گزارش را که با امضاي وزير دفاع ب راي نسخه 1984گويد: من تا سال هدف مشخصی پرتاب کرد. السامرايی می

 .1کردمصدام ارسال شده بود، در يك صندوق ويده نگهداري می

 

 آلمان 

هاي ش يميايی از س وي ص دام را علي ه ک اربرد س الح« جن گ تحميل ی»و « آلم ان»کنار هم قرار گرفتن نام کشور 

هاي گزارش عراق به سازمان ملل متحد، م واد الزم ب راي تولي د س الحکند. با اين حال وبق رزمندگان ايرانی تداعی می

ها در زمينه دراين ميان فن آوري آلمان هايی از آمريکا، آلمان غربی، انگلستان و فرانسه تهيه شده بود.شيميايی از شرکت

هاي حتی بخشی از کارخان ههاي شيميايی و موشکی بيش از ساير تسليحات در اختيار رژيم عراق قرار گرفت. توليد سالح

 . 2هاي مورد نياز ارتش عراق اختصاص يافتاين کشور به صورت انحصاري، به ساخت سالح

هاي آلمانی در س امرا س اخته بودن د؛ م واد ش يميايی بس يار به گزارش مجله اشپيگل، در تأسيسات شيميايی که شرکت

ها اوالعات به دست آم ده از مجروح ان موثق و محرمانه، آلمانهاي شد. براساس گزارشمرگبار تابون و کالست توليد می

دادن د ت ا از آنه ا ب راي اص الح ترکيب ات ش يميايی م ورد هاي آلمان را در اختيار عراق میشيميايی ايران در بيمارستان

اي درکارخان هبرداري کنند. مواد شيميايی تحت پوشش مصارف کشاورزي به عراق ارسال و هايشان بهرهاستفاده در سالح

شد. رژيم عراق ب ا همک اري واقع در شمال غربی باداد به ماده شيميايی تابون که يك گاز عصبی مهلك است، تبديل می

کرد، تاسيس ک رده کش فعاليت میيك شرکت آلمانی با نام کارل کولب اين کارخانه را که تحت پوشش توليد مواد حشره

ه اي ( اعالم کرد عراق با کم ك تکنيس ين63)مرداد1984خود در آگوست  29ه بود. نشريه آمريکايی نيوزويك در شمار

 . 3آلمان غربی در اين کارخانه مشاول توليد گاز عصبی تابون است

وارق عزيز وزير امور خارجه رژيم عراق در گفتگو با هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان غربی اعالم کرد: گازهاي س می م ورد 

ه اي با ايران، عمدتاه از وريق اروپا تأمين شده است. و ارق عزي ز محکومي ت ک اربرد س الح استفاده اين کشور در جنگ

فريبی مح ض خوان د. و ارق عزي ز گف ت: شيميايی از سوي کشورهاي اروپايی را مورد تمسخر قرارداد و آن را يك ع وام

 کن د، اب راز ن اراحتی اس تفاده از آن م یفروشند، ولی وقتی خريدار اقدام ب ه ها هر سالح ممکن را به  ديگران میاروپايی

 . 4کنندمی

هاي شيميايی ياري دادند. صدام ها با ارسال مواد شيميايی و اعزام کارشناسان خود، عراق را در ساخت بمبدر واقع آلمان

ها ز اين سالحها شش هزار تن بمب شيميايی عليه مردم ايران بکار گرفت. ارتش صدام با استفاده ابا استفاده از اين کمك

 5نفر را در شهر سردشت و ساير نقاط ايران و پنج هزار نفر را در شهر حلبچه به شهادت رساند. 100هزار و 

 

                                                           
 . ناگفته هايی از جنگ تحميلی عراق عليه ايران.1

 . همان 2

 12/10/64. روزنامه جمهوري اسالمی،  3

 23/8/67. روزنامه جمهوري اسالمی،  4

 رسانی نيروي هوايی ارتش جمهوري اسالمی ايران، موجود در:والع. به نقل از پايگاه ا5

 http://www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=50544237-add6-4f0c-9322- 
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  ایتالیا 

بار با استفاده از يك ش رکت قالب ی در س نگاپور ب ه ها مين مرگها در رم، ميليونکاريترين خالفدر يکی از پيچيده

 25در شمال ايتاليا نه ميليون م ين ض د نف ر ب ه ارزش « الوورو»ك يکی از شعبات بانك عراق فرستاده شد. عراق به کم

درصد آن تحت مالکيت شرکت في ات، گ روه  50بود که « والسال»ها ساخت شرکت ميليون دالر خريداري نمود. اين مين

تاج و تخت ايتاليا مع روف اس ت.  ساله بود که به عنوان پادشاه بدون 72صنعتی بزرگ ايتاليا و تحت کنترل جيانی آنيلی 

ک وپتر پخ ش توان آنها را از هلیهايی که عراق دريافت نمود از نوع بسيار وحشتناکی است که به راحتی میبرخی از مين

گذاشت پاي قربانی ت ا م چ ي ا حت ی ران پ ا ها پا میکرد يا به سادگی روي سهح بيابان انداخت. اگر کسی روي اين مين

 1ين مهلب به نقل از آلن فريدمن نويسنده آمريکايی است.() ا شدقهع می

 

  بلوک شرق و جنگ عراق عليه ايران 

  شوروي 

در عين حال ب راي اينک ه 3و ارسال تسليحات به عراق را معوق گذاشت.2ورفی کردشوروي هم در آغاز جنگ، اعالم بی

اين موضوع موجبات رنجش عراق را فراهم نياورد از متحدان خود در اروپاي شرقی خواست نيازه اي تس ليحاتی ع راق را 

هاي روسی را از کشورهاي اروپاي شرقی و از وريق عربستان س عودي درياف ت بر همين اساس عراق تانكبرورف سازند. 

 5را به رژيم عراق تحوي ل داد. 29ترين هواپيماهاي جنگی خود از نوع ميگ از پيچيده شوروي همچنين دهها فروند4کرد.

وارق عزيز وزير امور خارجه عراق هم به اين موضوع اذعان کرده بود که عراق بيشتر تجهيزات خود را با ش رايط آس ان از 

 6آورد. شوروي بدست می

هنگامی که ايران موضع برتر را در جنگ بدس ت آورد، علن ا از  نکرد،به رغم اينکه شوروي تجاوز عراق را به ايران محکوم 

عراق حمايت کرد. به دنبال آن مسکو براي برقراري توازن در جنگ و جلوگيري از پيروزي ايران، کمك مالی و تس ليحاتی 

گذاش ت. در ادام ه اي ن خود را به عراق از سر گرفت و در همان ابتدا يك کمك يك و نيم ميليارد دالري در اختيار باداد 

هاي زمين به زمين و زمين به هوا و سيل جنگ افزاره اي مختل   و موشك 72و تانکهاي تی 25و  23هاي کمکها ميگ

روسی به عراق سرازير شد و دو هزار مستشار شوروي براي تقويت روحية ارتش ع راق ک ه بس يار ض عي  ش ده ب ود، ب ه 

 . 7فعاليت پرداختند

درص د نيازه اي تس ليحاتی ع راق را  61ين کننده تسليحات عراق در وول جنگ تحميل ی ب ود و شوروي بزرگترين تام

ميلي ارد دالر در اختي ار  2/9تا  8/8 ارزش به مدرن تسليحات1988تا  1986 هايسال در وول شوروي 8کرد.تامين می

                                                           
 هايی از جنگ تحميلی عراق عليه ايران.ناگفته . 1

 راديو مسکو به نقل از 3/7/59. نشريه ويده خبرگزاري جمهوري اسالمی،  2

 20/8/59. روزنامه کيهان،  3

 16/11/59. روزنامه جمهوري اسالمی،  4

 25/4/66. روزنامه جمهوري اسالمی،  5

 17/9/64. روزنامه جمهوري اسالمی،  6

 159. يکتا، همان،ص  7

 هايی از جنگ تحميلی عراق عليه ايران.. ناگفته8
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 جنگ ی ادوات اسکاد و ه زاران زمين بهزمين  موشك 300، جنگنده 300، 72 تی دو هزار تانك شامل که گذاشت عراق

 .1شدمیمنتقل عراق به بندر عقبه ها از وريقسالح بود. اکثر اين

 2چين  

 چ ين داد: نو در روزهاي آغاز جنگ گزارش چين ورفی بود. خبرگزاريموضع رسمی پکن در جنگ ايران و عراق بی

چين ی  مقام ات. دکنن حل مذاکره وريق از را خود اختالفات آنها  خواسته از اما نکرده، جانبداري کشور ازدو يك هيچ از

 برداري نکند. بهره خود نفع به عراق و ايران جنگ از دادند هشدار شوروي در عين حال به

 پک نگ بود. گونه توجهی به نقش متجاوز و آغازگر جنگيري چين درباره جنگ ايران و عراق بدون هيچبا اين حال موضع

ين نب ود. کرد در صورت حمايت از ايران، موجب رنجش خاور اعضاي اتحاديه عرب خواهد شد و اين به صالح چتصور می

کردند. ي میاره خوددارآنها به اينکه عراق آغازگر جنگ بود معترف بودند، اما بنا به مصالح خودشان، از اظهارنظر در اين ب

م ا » اش ت: در ديدار با وزي ر ام ور خارج ه اي ران در ته ران اظه ار د 1983 هه يينگ، مشاور وزير خارجه چين در سال

 «.کنيمدانيم اولين گلوله را کدام يك از ورفين شليك کرد، اما راجع به آن سکوت میمی

رواز ش رکت آميز نيز انجام داد. اي ن کش ور بع د از آغ از جن گ، پ ورفی، اقداماتی تبعيضچين در عين اتخاذ موضع بی 

اف ت. در يراق ادامه عگيري از فضاي ايران( به مايی چين به تهران را قهع کرد، در حاليکه اين پروازها )در عين بهرههواپي

ل يج خعري   و ب ه واقع چين، بيشتر از مواضع اعراب در رابهه با جنگ متأثر بود و حتی ايران را در حاشيه خليج فارس ت

 کرد.فارس عنوان خليج ع رب ي اوالق می

ا ن ام ب  ٤۷٩اولين قهعنامه ش وراي امني ت ب ه ش ماره  1980سپتامبر 28وز بعد از شروع جنگ توسط عراق، در شش ر

وع تج اوز و صادر شد. در اين قهعنامه به وجود تهديد عليه صلح، نق ض ص لح و وق « بررسی وضعيت ميان ايران و عراق»

ن . چ ين ب ه اي از توسل بيشتر به زور خودداري کنندنقض تماميت ارضی ايران اشاره نشد و صرفاه از ورفين خواسته شد 

هاي ت هياري از گفقهعنامه راي مثبت داد. بدين ترتيب با رد تمايز ميان قربانی و متجاوز از سوي شوراي امنيت، پکن بس 

ن اي ر اي ران خواست اعراب را از خود رنجيده خاور س ازد و از نظ امام خمينی را در مورد چين تحکيم بخشيد. پکن نمی

 بهره نبود. جويی قدرتها بود که چين نيز از آن بیهمان روحيه استکبار و سلهه

  

                                                           
  6شماره  -، ماهنامه نگاه و عراق ايران در جنگ سابق . پدوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، نقش شوروي 1

 89پاييز  ،72سياست خارجی چين در قبال جنگ ايران و عراق،  فصلنامه سياست دفاعی، ش  گلتاب،دارابی،  محمد حسين،. جمشيدي،  2
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 بنديجمع 

م ه ران را در هاي بزرگ به رغم حمايت از صدام عليه ايران نتوانستند مقاومت مردم اي گذر زمان ثابت کرد که قدرت

ن و ن در آن زم اانگليس، فرانس ه، آلم ان، ايتالي ا و چ ي بشکنند و به اهداف خود دست پيدا کنند. آمريکا، شوروي سابق،

ش ان آمدن د. اس ناد منتش ر ش ده نحتی در حال حاضر در زمره قدرتهاي برتر سياسی و اقتصادي جه ان ب ه حس اب می

رس می  اند. جالب اينجاست ک ه موض عکردهاقتصادي و حتی تبليای  ،حمايت سياسیاز صدام همه اين کشورها دهد می

ود وض ع رس می خ فی بوده، اما با توجه به دشمنی با نظام اسالمی و هراس از گسترش پيام انق الب، عم ال از مآنها بيهر

   تخهی و از صدام پشتيبانی کردند.

 ا،مات كشـورهای آمریكـا) این موارد عالوه بر اقدهای بزرگ در دفاع از صدام علیه ایران: فهرست اقدامات قدرت

 فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت و به نام جامعه بین الملل است. (انگلیس و چین، شوروی، 

  ي ران ب ه ه اي اي ن کش ور در او راف اپايگ اهتجهي ز  -صدور اقالم نظامی پيشرفته به اي رانآمريکا: ممنوعيت

ن اي يران در ا حذف نام عراق از فهرست دول حامی تروريسم و قرار دادن نام -توسعه روابط با عراق -هاي جديدسالح

ق وق حدولت ی و نق ض  تهم کردن ايران به حماي ت از تروريس مم -تحويل اوالعات سري و نظامی به عراق -فهرست

ه اي ال فناوريتامين نيازهاي تسليحاتی عراق و انتق -هاي آناعهاي اعتبار مالی کالن به عراق و تضمين بدهی -بشر

و  از ع راق ها در حماي تحضور در جنگ نفتکش -واردات نفت از ايران الزام متحدان به کاهش  -نظامی به اين کشور

 حمله ناو وينسنس آمريکا به هواپيماي مسافربري ايرانی  -

 منوعي ت مدرخواست عراق مبنی ب ر اجابت  -قراردادهاي دفاعیامضاي  -ارسال مخفيانه سالح به عراق: انگليس

 هاي مرتبط با آن به ايران سرويس هاي چيفتن و اسکورپيون وتحويل قهعات يدکی تانك

  س ليحاتی )ک ه اجاره ت -ارسال روزانه تسليحات و خدمات مرتبط با آن به عراق  -: حمايت علنی از عراق فرانسه

 صدورشان ممنوع بود( به عراق 

 ص بی عتولي د گ از کمك به ساخت کارخان ه -به عراقهاي شيميايی و موشکی توليد سالح: صدور فناوري آلمان

 به عراقتابون 

  هاي ضد نفر : صدور تسليحات از جمله مينايتاليا 

 ي تس ليحاتی نيازهابراي تامين متحدان در اروپاي شرقی درخواست از : ، بزرگترين تامين کننده سالح عراقشوروي

ن در مي دان ه اي اي راحمايت از ع راق بع د از پي روزي -عراق به  29ها فروند هواپيماي جنگی ميگ دهتحويل  -عراق 

 به عراق  هاي مالی و تسليحاتیاعهاي کمك - دو هزار مستشار شوروي براي تقويت روحية ارتش عراقاعزام  -نبرد

 ها در شوراي امنيت عليه ايرانهمراهی با ساير قدرت -تالش براي جلب رضايت اتحاديه عرب : چين  

 

نق الب هاي غربی به عراق در جنگ عليه ايران به خوبی مؤيد اظهارات رهبر معظ م اقدرت هاياين فهرست کمك

ن ه تنه ا  ها جمهوري اس المی اي ران اکن وناما به رغم همه اين حمايتاسالمی در سالهاي دوران دفاع مقدس است؛ 

 خود به قدرتی جهانی تبديل شده است. بلکه تضعي  نشده، 
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 انقـالب. بكننـد كاری نتوانستند و بودند اسالمی جمهوری نظام رویروبه دنیا یك یدرجه مادّیِ هایقدرت انقالب، اوّل از»

 آن در اینهـا. آوردمـی وجودبـه نابسامانی و آشفتگی مقدار یك كه است این انقالب طبیعت بشود، وارد كشوری یك در وقتی

 هشت و انداختند راه را تحمیلی جنگ نشد؛ كنند، كودتا كردند سعی كنند؛ تجزیه را كشور كردند سعی اوّل، نابسامانی روزهای

 اسـالمی ایـران و اسـالمی جمهـوری نظـام امّا ... كردند؛ تحریم اوّل روزهای همان از كردند؛ تحمیل مملكت این بر جنگ سال

 نیسـت؛ مقایسه قابل اوّل روزهای با اسالمی جمهوری قدرت امروز. كرد تقویت را خود داشت، نگه را خود فقط نه كرد؛ مقاومت

 در اسـت؛ جهـانی قـدرت یـك شـما كشور مسائلی یك در جهانی؛ قدرت یك مواردی یك در ای،منطقه قدرت یك عنوانبه

 اسـت؛ مـؤثّرتر دنیا یك یدرجه هایقدرت رأی و نظر از عالم مسائل از برخی در رأیش و نظر است؛ جهانی هایقدرت( ۵)عِداد

 دنبـالش كردیـد، شـما كـه ای«اهلل تَنصُرُوا اِن» آمد، الهی نصرت یعنی. چیزی چنین یك به شده تبدیل است؛ جوریاین امروز

 1.داد باید ادامه را «اهلل تَنصُرُوا اِن» این. شدنمی كردنمی یاری خدا اگر را؛ شما كرد یاری خدا آورد، را «یَنصُركُم»
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