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 رفسنجانياهللا هاشميتحليل رفتار سياسي آيت

  هاي ايشان و صدام حسينبراساس نامه 
 

 ١عباس ملكي
 

  چكيده
لحاظ نظامي، بس دوجانبه ميان دو كشور، بهآغاز شد و با آتش ١٣٥٩جنگ طوالني ميان ايران و عراق از شهريور 

هاي شوراي امنيت ملل متحد و تصويب از تالش پايان پذيرفت. اتمام عمليات نظامي دو كشور، پس ١٣٦٧در مرداد 
سببِ ، در آن شورا صورت گرفت. عراق دو روز بعد قطعنامه را پذيرفت. ايران به١٣٦٦در تيرماه  ٥٩٨قطعنامه 
كنندة جنگ نامي برده نشده بود، درابتدا اين نكردن دبيرخانة ملل متحد با اين كشور و اينكه از شروعمشورت

عنوان سخنگوي شوراي عالي دفاع در همان زمان گفت جمهوري رفسنجاني بهاهللا هاشميرفت. آيتقطعنامه را نپذي
شده از ناو آمريكايي وينسنسْ دو موشكِ شليك ١٣٦٧تير  ١٣را كالً رد نكرده است. در  ٥٩٨اسالمي ايران قطعنامة 

فارس هاي خليجين بر فراز آبسرنش ٢٩٠هواپيماي مسافربري شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران را با 
تدريج هاي ايراني با دبيركل و برخي از معاونان او، بههاي متعدد ديپلماتهدف قرار داد. طي مذاكرات و مشورت

ايران نيز با قطعنامة  ١٣٦٧نظرات و مواضع ايران با دبيركل سازمان ملل متحد نزديك شد و درنهايت، در تيرماه 
هاي كشورهاي ايران، عراق و همچنين معاونان دبيركل، در جلسات متعددي ن ديپلماتموافقت كرد. پس از آ ٥٩٨

شدن قطعنامه را بررسي كردند. در اين جلسات طرف هاي اجراييبا حضور وزيران خارجة دو كشور و دبيركل، راه
آزادي اسيران دو  المللي و همچنينشدة بينعراقي از همكاري براي بازگشت نيروهاي نظامي به مرزهاي شناخته

مرداد  ١٤رفسنجاني در ، اكبر هاشمي١٣٦٨خرداد  ١٤رفت. پس از رحلت امام خميني (ره) در طرف طفره مي
جانبه نداشت؛ بنابراين، دبيركل ملل متحد جمهور انتخاب شد. عراق تمايلي به مذاكرات سهعنوان رئيسبه ١٣٦٨

صدام حسين پيشنهاد  ١٣٦٨ت مذاكرات اعتراف كند. در دي تلويحاً به شكس ١٣٦٨را واداشت تا در ارديبهشت 
اي نامه ١٣٦٩كرد كه مذاكرات مستقيم بين ايران و عراق شروع شود. ايران اين پيشنهاد را رد كرد. در ارديبهشت 

رفسنجاني به تهران رسيد. آقاي اهللا هاشمياي و آيتاهللا خامنهازسوي صدام حسين و ياسر عرفات خطاب به آيت
نيروهاي عراقي  ١٣٦٩اشمي پاسخ اين نامه را داد. درمجموع دوازده نامه در اين روند رد و بدل شد. در مرداد ه

نشيني كردند و به فاصلة كوتاهي در همان ماه صدام حسين حملة خود را به كويت آغاز رسماً از خاك ايران عقب
گيري نشان هاي رفتاري و علومِ تصميمطرح در رهيافتهاي مكرد. اين مقاله در پي آن است كه با استفاده از نظريه

ها و هنجارها بوده است. همچنين ها، طرزتلقيرفسنجاني بر پاية چه ارزشهاي آقاي هاشميدهد رفتار و تصميم
اندازه اعتقادي، ملي و فردي بوده است. همچنين، نگارنده كوشيده  گيري تا چهنظر وي در زمان تصميم اهداف مد
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جمهور عراق هاي وي با رئيسا اندازة ممكن بتواند درك درستي از روش و منش آقاي هاشمي از خالل نامهاست ت
  ارائه كند.
نگاري؛ اسناد جمهوري اسالمي ايران؛ صدام حسين؛ ؛ نامه٥٩٨اهللا هاشمي رفسنجاني؛ قطعنامة آيت ها:كليدواژه

  رفتار سياسي.
  
  

 مقدمه
گيري تصميم قواعدِهاي رفتاري و در رهيافت شدههاي مطرحاستفاده از نظريه اين مقاله آن است كه باهدف از 

و  هاتلقي ها، طرزچه باورها، ارزش ةرفسنجاني بر پاياهللا اكبر هاشميهاي آيتكه رفتار و تصميم شود دادهنشان 
گيري تا چه اندازه اعتقادي، ملي و فردي بوده بوده است. همچنين اهداف مد نظر وي در زمان تصميم هاهنجار
وي با رئيس جمهور  ةهاي متبادلاز خالل نامه ،آقاي هاشمي روش و منشِ است  براين، تالش شدهعالوهاست. 
  د.شوممكن درك  تا حدِ ،عراق

  باني نظريم
 م: كنيمطرح مي، چند موضوع نظري را را دريابيمبراي آنكه ديدگاه خوانندگان  ،مقاله اين بخش ازدر 
سياست و  ةشود كه به بررسي رفتار انسان در عرصاي شناخته ميرشتهشناسي سياسي دانشي ميانروان. ١

در مناسبات و تصميمات سياسي  هاشناسي سياسي به چرايي رفتارروان ،پردازد. درواقععملكردهاي سياسي مي
روست كه در آن از مفاهيمي چون كند. ازايني مييابشده را توصيف و علتانجام هايفعاليتو  پردازدمي

جاي اي مطالعاتي در علم سياست دانست كه بهتوان حوزهبخش مزبور را مي ٢شود.پذيري سياسي ياد ميجامعه
 ةدهد. اين گرايش مطالعاتي، در ميانميگاه اصلي تحليل خود قرار المللي، فرد را تكيهدولت، جامعه يا مناسبات بين

 كردهتالش است. السول ، به همت دانشمنداني چون السول بنيان گذاشته شده يم سياسوشناسي و علروانعلم 
  ٣شناختي تحليل كند.مطالعات روان ةرا از دريچ هاد و تصميمات آننروان نخبگان سياسي را تحليل ك

تعدادي از عوامل است. ازجمله ثير أ. هر تصميم تحت تاستترين بخش از فعاليت انسان گيري مهمتصميم. ٢
ند از اشناختي عبارتمنظور از عوامل روان ،ميانشناختي، ارتباطي، فرهنگي و اجتماعي. دراينعوامل عقاليي، روان

 و نقش او.آمال ها، هاي او، تجربيات، ادراك، ارزشييگير، تواناشخصيت تصميم
و فرهنگ جهاني خوانده ر، هنگ منطقه، فرهنگ كشوكه به نام فردارد هاي فرهنگي متعددي محيط اليه. ٣

ثير أت هاارزشها، و جامعه، رويه در قالب هنجارهاي مقبولِ ،بر تصميم فردي و يا سازماني هاشود. اين فرهنگمي
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ند. اگيريعرف متغيرهاي اصلي تصميممُ شناسان معتقدند كه عوامل فرهنگي و اجتماعيجامعه ٤.گذارندمي
گيري خود انجام شود. تصميم ةيك امر انفرادي نيست كه بتواند مستقل از زمين هاكه تصميم تن است شتهنو ٥اتزيوني

ن و اييرا اهداف متعدد دارند ، زد كاركردهاي مطلوبيت چندگانه دارندافردارد. اه شرايط فرهنگي بنياز به توجه 
 ٦روند.خود فراتر مي يكديگر نزديك نيستند و گاه از حدِ هب هاكاركرد

است. از نظر  فراواني كردهگيري مطالعات مفهوم و مكانيسم تصميم موردهربرت سايمون محققي است كه در . ٤
نظران نيز د. عالوه بر سايمون، گروه ديگري از صاحبانمعني و مترادفهم ةگيري دو واژاو مديريت و تصميم

اند و گيري ندانستهمديريت را چيزي جز تصميم و اندمعني تعريف كردهگيري را يكي و هممديريت و تصميم
سازماندهي  و ريزيفي چون برنامهيدهد و انجام وظاگيري تشكيل ميمعتقدند كه كانون اصلي مديريت را تصميم

كيد أقول دراكر، ت هنيست. ب هانحوه و چگونگي انجام اين فعاليت ةگيري درباردرواقع كاري جز تصميم ،كنترل و
  ٧گيري و درك اين فراگرد است.ده بر فراگرد تصميممديريت آين

 رونداي رسمي كه روابط مابين اطالعات ورودي و را به بيانيه ٨سياست تصميمگذاري يا سياستتوان . مي٥
نوايي با رسوم، فشارهاي سياست غيررسمي از عادات، هم ٩.دكر، تعبير كندتصميمات متخذه را مشخص مي

 مربوط به اهداف كشور يا سازمان، توجه به نقاط داراي قدرت درون بنگاه و نهايتاً ةتنيداجتماعي، مفاهيم درهم
تواند به مديران كمك گيري و مفروضات و قواعد آن ميگذاري تصميمسياست ١٠پذيرد.منافع شخصي تأثير مي

د. اين قواعد و پيروي كنناز آن راهنماي تصميم  منزلةهايي كه اطالعات كافي در دسترس نيست، بهد تا زمانكن
يابند توسعه مي ،و عقايد و شناخت ما از جهان است هاارزش تابعِكه خود  ،هاي ذهنيمفروضات در چارچوب مدل

 تغيير دهيم. نيز هاي ذهني خودمان را و بنابراين اگر قواعد تصميم را بخواهيم تغيير دهيم بايد مدل
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هاي ست از طرح مقدماتي براي ايجاد ارتباط مابين احساسا عبارت شناختي به مدل ذهني نزديك است ونقشه. ٦
را در محيط تشخيص داد. در دنياي اجتماعي  هاتوان تفاوتابزاري است كه با آن مي ١١آدمي در اينجا و آنجا.

ريت، ذهني در علم مدي ةكه نقشچنانشود، مورد نظر آنان تبديل مي ةبه منطق هاكنوني و براي مديران، نقشه
كنيم و مسير ما به كجاست و در درازمدت به و مفاهيمي هستند در مورد اينكه ما كجا هستيم و چه مي هاايده

  ١٢كجا خواهيم رسيد.
ها، ها، پيشداورياجتماعي است. نگرشـرواني ةفيزيولوژيك نيست، بلكه يك پديدـ رواني ةيك پديد ١٣ادراك. ٧

ند. هر يك از افراد گروه اادراك اجتماعي ةكنندتماعي همه از عوامل تعيينهاي فردي يا اجفكر قالبي و ارزش
دست آورده ههاي گروه بو ارزش هامرجع، تجربيات گذشته، هنجار اجتماعي با استفاده از اطالعاتي كه از چارچوبِ

ارت ديگر ادراك كند. به عباست، شيء اجتماعي و يا شخصي را در ارتباط با خود و در موقعيت خاص ادراك مي
هاي محيطي باشد، يك تعامل ادراكي با اجتماعي پيش از آنكه يك واكنش رواني فيزيولوژيك در برابر محرك

 ١٤محيط اجتماعي است.
افتد. در مكاني و زماني خاص اتفاق مي ةدانند كه در يك نقطجدا مي ةگيري را يك واقعاكثر مديران تصميم. ٨

اي در انزوا نقطهيم. رهبر تكيگومي »اينقطهرهبر تك«رسند كه به آن برخي از مديران به حالتي ميمقطع،  اين
 گويد كه بله يا خير وكند، و سپس ميخواند، بيشتر فكر ميرا مي هاطلبد، گزارشكند، سپس مشورت ميفكر مي

د. واقعيت آن كرگاه اجتماعي و سازماني برخورد كه بايد به تصميم با نسازد، درحاليمور تحقق آن ميأسازمان را م
يند است كه در طول يك هفته، يك ماه و يا اگيري يك حادثه يا واقعه يا پيشامد نيست. يك فراست كه تصميم

از  مشحون بازيگران قدرت و سياست است و به گيري مملو از نگراني راجعشود. تصميميك سال آشكار مي
گيري با بحث و مذاكره قرين بوده و سازماني است. تصميم نهادي و ةو سابق ياريخهاي ظريف شخصي و تتفاوت

گير خوب آن است كه تصميم گويد كه تصميمگاروين مي ١٥سطوح سازماني براي اجراست. ةنيازمند پشتيباني هم
كند كه فكر ميبد  گيرِد. تصميمكنكه مدير آن را آشكارا و در جمع طراحي و مديريت مي داندي مييندافررا 

 ١٦.كندتنهايي كنترل ميرا به شود و او آنتصميم در يك لحظه ساخته مي
ترين نوع دانيم بسيار كمتر است. سادهدانيم از آنچه نميهاست. آنچه مي. محيط ما آكنده از عدم قطعيت٩

موجود  ثرِ ؤمتغيرهاي م تماميگيري براي زماني است كه اين نوع تصميمگيري در شرايط اطمينان است. تصميم
                                                

١١. Wilford, I. N.; The Mapmakers; New York: Knopf, 1981. p. 7. 
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Review; September 2001, pp. 108-116. 
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. گونه نيستاما هميشه اين ١٧داند.تصميم را مي ةگيرنده نتيجتصميم ،زبان ديگر هدر آن ثابت فرض شوند. ب
ها يا عدم قطعيتكامل زماني است كه مشكل موجود شامل تعدادي از  اطمينانِط عدميگيري در شراتصميم

در  هابيني براي اين متغيراطالعاتي از گذشته به منظور پيش حال،درعين .شودكنترل ميقابلمتغيرهاي غير
زماني  درگيري در شرايط ريسك ممكن نيست. تصميم هاوقوع براي آن احتمالِ ةمحاسب ،رواينو از يستدسترس ن

 شود، ليكن اطالعات از گذشته در موردكنترل نيز مي خارج ازمتغيرهاي از موجود شامل تعدادي  است كه مشكلِ
طراحي سناريوهاي  مثالًممكن خواهد بود.  هااحتمال وقوع براي آن ةمحاسب ،ايندر دسترس است و بنابر هاوقوع آن

 اطالعاتاز قبل د كه كنيك فرمانده سعي مي .ريسك است با گيري همراهحمله در دوران جنگ يك تصميم
 ،هاي رقبابراي زماني است كه استراتژي ١٩گيري در شرايط تعارضتصميم ١٨د.كندشمن تهيه  دربارة بيشتري را

گيري او شوند. در اين حالت از تئوري ط تصميميكنترل از شراين متغيرهاي غيرقابلنشجا ،گيرندهبراي يك تصميم
 ٢١د.كربراي حل مسئله استفاده خواهيم  ٢٠هابازي
آمده است كه در شرايطي تصميم  شمارعقاليي كامل به گيرنده انسانِگيري در ابتدا، تصميمدر علوم تصميم. ١٠
گيري تصميم ،اند. درنتيجهدقت و صحت سنجيده و ارزيابي شدهعمل به هاي گوناگون و طرقِحل گيرد كه راهمي

هاي مورد را دارند و تصميماتي هستند كه ارزش ٢٢شود كه حداكثر مطلوبيتعقاليي است و تصميماتي اتخاذ مي
 ولي ٢٣آيد.شمار ميهد. اين مدل يك مدل كالسيك اقتصادي نيز بننكبرآورده ميمين و أنظر را به بهترين وجه ت

گيري كمك دهد كه اگرچه چنين توصيفي ما را در درك و فهم بيشتر چگونگي تصميمآليسون هشدار مي گراهام
 ،ه و در نتيجهبسيار كوچك و محدودي به واقعيات نگريسته شد ةد، ولي بايد توجه داشت كه در اينجا از زاويكنمي

گيرنده در هاي ذهني و شعوري تصميمكه محدوديتهنگامي ٢٤د.كندر بعضي از موارد نيز صحيح عمل نمي
كامل از اطالعات و در تركيب، پردازش  ةكه ناتواني او در استفادشود و هنگاميوتحليل كامل مسائل آشكار ميتجزيه

مسائل ماهيتي غامض و  بيشترد كه شوكه مشاهده مينيشود، زماآوري اين اطالعات تشخيص داده ميو عمل
هاي سنگيني جمع آوري و كسب اطالعات، تحمل هزينه ةيابيم كه الزمكه درميو سرانجام هنگامي داردندپيچيده 

                                                
١٧. Robbins, Stephen, P; Managing Today; New Jersey: Prentice Hall, 2000, P. 69. 
١٨. Robbins, 2000, p. 70.  

١٩. Decision Making under Conflict 

٢٠. Render, Barry & Ralph Stair, Jr.; Introduction to Management Science; Boston: Allyn and Bacon, 1992, pp. 596-

7. 
  .١٢٧-١٢٤صص  ،١٣٧١ تهران: انتشارات دانشگاه تهران،گيري و تحقيق عمليات در مديريت، تصميماصغرپور، محمدجواد،  .٢١
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Baumol, William J. and Alan S. Blinder; Economics: Principles and Policy; (Thirteenth Edition); London: Cengage 

Learning, 2016. 
٢٣. Dale, Ernest; Management: Theory and Practice; (4th ed), London: McGraw-Hill, 1988, pp. 417-8. 
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 ةبرخورد يك مدير با مسئل شود آن است كه تحت اين شرايط، اصوالًبه ذهن متبادر مي الي كه طبيعتاًؤاست، س
با پيشنهاد  د كه بهترين تصميم باشد؟كنتواند تصميمي اتخاذ تواند باشد و مدير چگونه ميگيري چگونه ميتصميم

 ٢٦.باشد گوي اين مسئلهد جوابكنگيري، هربرت سايمون سعي ميدر مدل رفتاري تصميم ٢٥مفهوم عقاليي محدود
د. اين دو كننمي عرضهاز مفهوم عقاليي تر، مارچ و سايمون تعريف محدودتري هاي قبلدر تحقيق اوليه در سال

هاي ذهني و شعوري انسان است و معتقدند كه عقالنيت انسان محدود است و اين محدوديت ناشي از محدوديت
هاي سازماني و اجتماعي اين واقعيت باشد. بنابراين، محيط گيري بايد با علم برم تصميمسمكاني ةهرگونه بحثي دربار

گير پس در اين روش، تصميم ٢٧ثرند.ؤگيري او متصميم ةآن قرار گرفته است، در شيوه و نحو گيرنده دركه تصميم
 »رضايت«از آنكه معيارهاي نه چندان كاملي را براي حل مسئله درنظر گرفت، به مجرد رسيدن به يك راه حل كه 

 ٢٨داند.يافته ميو مسئله را خاتمه كندمي هارا ر هاي ديگر (آلترناتيوها)جايگزيند، كار تحقيق در مورد اناو را برانگيز
نشان آورد. اين مدل ميان ميسخن به ٢٩و از مدل عقالنيت بافتاري است را گسترش دادهمطلب مارچ اين ايده 

ثر از بسياري أكه مت گيرندقرار مي گيري، در زير فشارهاي يك محيط پيچيدهكه مردم در زمان تصميمدهد مي
در اين موقعيت، اطالعات و زمان محدودي  مردم، حالگيري است و درعينو معيارهاي تصميم هاديگر از تصميم

، مسائل براي رندغيرشفاف قرار دا گيري، در محيطي كامالًمردم در حالت تصميم ،زبان ديگرهرا در دسترس دارند. ب
 ٣٠دهد.سياسي رخ مي يدر محيط دفراين اي مختلف غيرمستقيم و كلِهلارتباط مابين راه حيست و روشن ن هاآن

شده از موقعيت گيري هميشه بر مبناي يك مدل محدود، تقريبي و سادهاست كه انتخاب و تصميم بر آنسايمون 
گيرنده، واقعيت را چه نيوول و سايمون، واقعيت بستگي به آن دارد كه تصميم ةگيرد. به عقيدواقعي انجام مي

 ٣٢واقعيت نباشد. ة، واقعيت نبوده يا همدانستهگيرنده واقعيت ت آنچه تصميميعني ممكن اس ٣١تشخيص داده باشد.
 معموالً  ،روستهالمللي با آن روبگير در سطح سازمان، دولت و يا در سطح بينمسائل و مشكالتي كه يك تصميم

ي و ين روياروهاي انساني خود، توايك انسان و با محدوديت در جايگاه ،قدري پيچيده و غامض است كه مديرهب
جاي همدير ب سازي به معناي آن است كه معموالًشود. سادهسازي متوسل ميناچار به سادههغلبه بر آن را ندارد و ب
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 ٣٣دنكرد. قناعت به يافتن و بسندهكنكند كه به راه حل مناسب دست پيدا حل، سعي مي سعي در يافتن بهترين راهِ
تر تر و آسانگيري را عمليجو براي يافتن بهترين راه حل) تصميموجست ةادامجاي هبه راه حل مناسب و كافي (ب

 سازي مانند برخي ديگر از مفاهيم در تئوري سازمان، يك ساختِتوان نتيجه گرفت كه تصميممي ،بنابراين د.كنمي
گيري ر تصميمنقش شخصيت د ،صورتدر اين ٣٤تعهد و عمل است. شناختي از تعاملِ يك مفهوم روان و مصنوعي

توان يكي را بدون گيرنده آميخته است كه نميگيري چنان با خصوصيات رواني تصميمتصميم شود.برجسته مي
خوي، هوش، انرژي، بينش و ود. عوامل و عناصر شخصيتي از قبيل خلقكر مطالعه در مورد آنو  ديگري مطرح

از ديدگاه  ،دارند. بنابراين يثرؤد نقش مكننگرش و احساسات مدير، همگي در تصميماتي كه او اتخاذ مي
گيرنده تصميم بايد با درنظرگرفتن تمامي خصوصيات انسانِگيري يند تصميمافر ةشناسي اجتماعي، مطالعروان

 ةيكي نيست، درج هاتجربيات آناينكه از جمله  ،هاي بسياري وجود داردتفاوت هاميان انسان انجام گيرد.
افراد به يك اندازه معاشرتي و  ةندارد و هم يكسانيارزش  براي همهپذيري در همه يكسان نيست، ايمني ريسك

يعني آنچه كه فرد بر ، در اين است كه اطالعات هاهاي فردي ميان انساناجتماعي نيستند. اهميت وجود تفاوت
طي بحثي جامع، دانيل  ٣٥شوند.مي تعبير و تفسير و فهميده هابرحسب اين تفاوت ،گيرداساس آن تصميم مي

ساز در عوامل زمينه منزلةهبانديشيدن را  هاي روانيِمسگيرنده و مكانيشخصيت تصميم ٣٧و روبرت كان ٣٦كتز
اي از هاي او، تابع مجموعهگيريانسان و در نتيجه، تصميم ةد و معتقدند كه انديشكننگيري مطرح ميتصميم

ثير موقعيت او در فضاي اجتماعي است. أتهاي انسان تحتگيريانسان و تصميم . اول اينكهعوامل مختلف است
و حتي برخي اوقات از افراد  است سازماني استفاده كردههاي برونگيري از الگوگيري از گروهمدير در تصميمدوم، 

به  انسان غالباًو چهارم،  بيني ذهني وجود داردتمايل به نزديك هادر انسانسوم،  د.پذيرميخارج از سازمان هويت 
 .پردازدسازي علل سببي ميساده

الملل همواره نقش مهمي را براي ادراك از تهديد در مسائلي مانند جنگ، بازدارندگي، انديشمندان روابط بين. ١١
ارزيابي تهديد اند. شايد براي اولين بار توسيديد بوده است كه موضوع وفصل منازعات قائل بودهاتحاد و ائتالف و حل

هاي مبتني بر توازن و نياز به توازن قوا در برابر قدرت تهديدكننده را مطرح كرده است. اما اكنون محور اغلب نظريه
هاي جنگ، بحث مفهوم ادراك تهديد است. در اين نظريات مفهوم تهديد بيش از هاي اتحاد و نظريهقوا، استراتژي

الملل انديشمندان روابط بين .ظامي است و وابستگي اساسي با اين مفهوم داردويژه قدرت نمربوط به قدرت به ،همه
اخير بوده است كه برخي انديشمندان  ةطي چند ده هابه مفهوم تهديد و ارزيابي تهديد دارند. تن عينياغلب نگاهي 

براساس نيت و قصد،  مفهوم تهديد سنجيدن برايالملل از اين ديدگاه عيني فاصله گرفته و و متفكران روابط بين

                                                
٣٣. Simon, Herbert A.; Administrative Behavior, 3rd ed. New York: Free Press, 1976, p. 241.  
٣٤. Mintzberg (1998), p. 159. 
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اند. كردهتالش  ،ل بروز جنگعل يابيِهايي براي ريشهمدل مثابهبهنظر از هرگونه معادله و توازن قواي نظامي، صرف
را بايد رابرت  هاد و پيشروترين آنانشناسي سياسي فعالكه در مكتب رواندر كنار اين، برخي ديگر از پژوهشگران 

توجه  مركزفتن از نيت و قصد در مفهوم تهديد، موضوع ادراك و سوء ادراك در تهديد را جرويس دانست، با فراترر
عنوان يك تهديد ادراك و برداشت واقع تهديدزا است و آنچه از آن بهدادند و مرز مهمي را ميان آنچه به خود قرار

الملل و بازانديشي در مورد بط بينتمركز بر دو مفهوم اساسي در روا اياند. اين امر شروعي بردهكرشود ترسيم مي
عني مفهوم تهديد و مفهوم ادراك. به شكل غالب، تهديد در دو شكل زباني و فيزيكي يا مادي تعريف ؛ يبود هاآن
هايي در مورد توان و نيت براي شود. تهديد زباني به معني جمالت و يا بيانات شرطي است كه حاوي پياممي

دست نيايد. تهديدهاي زباني معموالً در فرم: اگر... نظر به كه نتايج مورددرصورتي تعارض و تحميل خسارت است،
نظر از يك كنش نظر يا صرف مورد هدف تهديد به انجام كنشِ كردنِشوند و مقصود از آن وادارآنگاه... بيان مي

ابزارهاي غيرزباني براي ارسال  است. البته اين شكل از تهديد همواره در فرم زباني قرار ندارد و ممكن است شامل
تواند براي روي است كه انباشت قدرت نظامي يا اقتصادي مييك سيگنال يا پيام تهديدآميز نيز باشد. ازهمين

خود چندان بيانگر نيست. فهم و خودياما تهديد به، الملل منبعي براي تهديد باشدساير بازيگران در روابط بين
ادراك فرايند دريافت موضوع از طريق  ،شود. درواقعتهديد ميسر مي هدفِ  دركِ  ةاسطودريافت معناي تهديد به

اي از حاصل از مجموعه ،پارچهشناسان ادراك را نوعي از هشياري يكاحساسات و عقل و تفسير آن است. روان
دگيري و دانش يا و كنند. ادراك مبناي فهمتلقي مي ،فرايندهاي حسي و در واكنش به يك انگيختار يا محرك

فرايند ادراك وضعيت احساسي، پردازش اطالعات و  ةاساسي براي كنش. در اين ميان و در ميان ةاست و يك انگيز
تواند هاي استنتاج فرد حائز اهميت و تأثيرگذار است. مجموعه ادراكات فردي به شكل مؤثر ميالگو و خصيصه

يا به  ــتوان برداشت كرد كه ادراك از تهديد ن ديدگاه ميمنجر به تعريف يك وضعيت ادراكي جمعي شود و از اي
اجتماعي است كه حاصل تعامل عمومي و خصوصي افراد، متخصصان، نخبگان  ةيك ساز ــعبارتي خود تهديد

هاي شناسي بر اين باور است كه براي پيداكردن ريشهديدگاه مبتني بر روان سازان سياسي است.سياسي و تصميم
 عرضةشناختي شد و معتقد است كه تخمين اشتباه از اطالعات و يا عدم شناسيدست به دامان روانتعارض بايد 

با مبنا قراردادن اين  ،گيرندگان دارد. رابرت جرويساطالعات صحيح، ريشه در مبناي شناختي بازيگران و تصميم
 ٣٨اند از باور،عبارت ــراك از تهديدو اد ــهاي اصلي دخيل در ادراك مميزهاست كه  بر آن ،شناختيشناسيروان

ادراك فرايندي است كه طي آن يك بازيگر به توليد يا ايجاد يك فهم (باور) در مورد  ،درواقع ٤٠و نيت. ٣٩تصوير،
نيت  ،كند. از اين نظردهند (نيت) اقدام ميدر يك موقعيت خاص انجام مي هاديگر (تصوير) و آنچه آن بازيگرانِ

هايي كه يك بازيگر انتظار آن را از بازيگر ديگر در يك موقعيت مشخص دارد يا كنش هانشعبارت است از واك
هاي جرويس پويايي (برخالف واكنش يا كنشي كه آن بازيگر قصد آن را دارد يا اميدوار به انجام آن است).

                                                
٣٨. Belief 

٣٩. Image 

٤٠. Intention 
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 ةكنندتوانند تقويتي ميشناختگويد كه عوامل رواننشاند و ميهاي عقالني ميجاي گزارهشناختي را بهروان
كند كه بازيگري كه براي تقويت گيرندگان شوند. وي بيان ميتخمين اشتباه و درنتيجه محدودساز عقالنيت تصميم

كند كه ساير بازيگران نيز نيت وي را به داند و فرض ميخوبي نيت خود را ميكند، بهقواي دفاعي خود تالش مي
به همان وضوح نيت بازيگر  ،و درنتيجه ارندير بازيگران در اين موقعيت قرار ندكنند، اما ساهمان خوبي درك مي

 .دهندنشان ميدهند و واكنش اول را تشخيص نمي
م فعالي كه سمكاني ؛توجهي دارد ديدگاه جالب ،به شكل كلي ،جرويس در مورد تغيير نگرش رهبران و افراد. ١٢

شود كه جديد و متباين با تصوير او است. به نظر جرويس اطالعاتي ميگيرنده مجبور به مواجهه با وقتي يك تصميم
اهميت گرفتن اطالعات جديد يا كمدر اين شرايط تمايل فرد به حفظ باور و تصوير قبلي خود از طريق ناديده

كافي  كارآمد و هازماني كه اين استراتژي فقطديدن اين اطالعات است. دانستن و ناصحيحنامطمئندادن، جلوه
به ديدگاه و نگرش سابق خود كنند مي اين نيز افراد سعي از دهد. اما حتي بعدنباشند، فرد نگرش خود را تغيير مي

دارد. تغييرات سريع و گسترده تأثير بستگي جديد  . تغيير نگرش اساسي فرد به حجم اطالعات متباينِبرگردند
دولتمردان  ٤١دارد. ،قدمبهبا تغييرات آهسته و قدم مقايسهدر  و اساسي صورتبه ،ر تغيير نگرش و تصويردبيشتري 
گيري گيرند كه اين امر بر كيفيت فرايند تصميمشناختي سنگيني قرار ميجنگ، زير فشارهاي روان ةدر آستان
ال رسد بروز خطاها، احتمنظر ميها كار دشواري است، ولي بهبيني سرشت اين تصميمگذارد. هرچند پيشتأثير مي

غيرخطي ميان تنش و كيفيت  ةوجود رابط ةدهندنشان هادهد. بيشتر پژوهشجنگ را افزايش مي
كنند ولي زير منابع خود استفاده نمي ةاهميت، از هممردم هنگام رويارويي با جستارهاي كم ٤٢ند.اگيريتصميم

دهند ميهم دست بههايي چند دستارهگذارند. گذشته از خودِ تنش، گزفشار، بهترين كاركرد خود را به نمايش مي
نيست. در روزگار و واضح ، روشن استتا توانايي تفكرِ مردم را كاهش دهند. نخست آنكه اطالعات هرچند فراوان 

جذب است. براي همين بود  كنند كه فراتر از گنجايشِهاي جورواجور توليد ميكنوني، نيروهاي دولتي آنقدر داده
دار اين موضوع بود، هر كه عهده آمريكا، گيري در ايران، كارشناس شوراي امنيت مليروگانكه در دوران بحران گ

                                                
٤١ http://www.tabnak.ir/fa/news/720564/ المللبين-روابط-در-جرويس-رابرت-شناختي-نظريه    

٤٢. Ole Holsti and Alexander George, “The Effects of Stress on the Performance of Foreign Policy- Makers,” pp. 255– 

319 in Cornelius Cotter, ed., Political Science Annual, vol. 6,: Indianapolis: Bobbs- Merrill, 1976; Ole Holsti, 

“Theories of Crisis Decision- Making,” in Paul Gordon Lauren, ed., Diplomacy: New York: Free Press, 1979, pp. 

99– 136; Alexander George, “The Impact of Crisis- Induced Stress on Decision Making,” pp. 529– 52 in The 

Medical Implications of Nuclear War: Washington, D.C.: National Academy Press, 1986; Ole Holsti, “Crisis 

Decision Making,” pp. 8– 84 in Philip Tetlock, Jo Husbands, Robert Jervis, Paul Stern, and Charles Tilly, eds., 

Behavior Society, and Nuclear War, vol. 1: New York: Oxford University Press, 1989. The psychological 

literature is summarized in Richard Lazarus, Psychological Stress and Coping Process: New York: McGraw- Hill, 

1966. 
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بايد فوري گرفته  هادوم، فشار زماني بسيار مهم است. تصميم ٤٣شد.رو ميهاي روبروز با يك گزارش هزار صفحه
گويي انجام وسر چند گزينه گفت بر هاشود و تنناديده گرفته مي پيشنهادهااز ة وسيعي گستر ،روشوند و ازاين

انرژي، شدن كماستراحت و زمان براي كار كنند، با كمبود  هاگيرد. سوم، افرادي كه ناچار خواهند بود ساعتمي
خاطر دستورهاي نفر ممكن است جان خود را به هاكنند. چهارم، آگاهي از اين امر كه ميليونكار خود را دنبال مي

بدهند، فشارهاي باورنكردني ايجاد خواهد كرد. در چنين شرايطي، جاي شگفتي نيست كه  گيران از دستتصميم
سبب انگيزشِ  ،به احتمال بسيار هابراين، بحرانبپاشند. افزونبه معناي راستينِ كلمه، فرو ،گيرندگانبرخي تصميم

كاهند. سه مي هاگيريكيفيت تصميمشوند كه حتي در شرايط بهينه نيز از شناختي گوناگوني مييندهاي روانافر
ها، ناتواني دولتمردان گزاره در پايداري بحران از اهميت بسزايي برخوردارند: تمايل به پرهيز از مصالحه بر سر ارزش

  كوشند تا انتقال دهند.هايي كه ديگران ميدر درك درستِ پيام در خواندن دست دشمن، و بروز دشواري
  عراق نگاهي به جنگ ايران و

در  ،نظامي از نظرمابين دو كشور  ،بس دوجانبهآغاز و با آتش ١٣٥٩جنگ طوالني مابين ايران و عراق از شهريور 
ملل سازمان هاي شوراي امنيت پس از تالش ،دو كشور عمليات نظاميِ يافتنپايانپايان پذيرفت.  ١٣٦٧مرداد 

عراق دو روز بعد قطعنامه را پذيرفت.  ٤٤.در آن شورا صورت گرفت ،١٣٦٦در تيرماه  ٥٩٨ ةمتحد و تصويب قطعنام

                                                
٤٣. Sick, Gary; All Fall Down: New York: Random House, 1985, p. 280. 

 انيمنطقه و حام يخصوص كشورهاهب گر،يد يو كشورها تيامن يشورا يهاينگران شيجنگ و افزا ةگسترش دامن در پي ت،يامن يشورا ٥٩٨ ةقطعنام .٤٤

حضور  باه بود، كرد ميتنظ كايامر راقطعنامه كه طرح آن  ني. اديرس بيبه تصو تيامن يشورا ة) در جلس١٣٦٦ ريت ٢٩( ١٩٨٧ ةيژانو ٢٠ خيعراق، در تار

 بيخارجه ژاپن به تصو ريوز نيجانش نيو همچن يعرب ةو امارات متحد نيآرژانت ا،يتاليا ،يانگلستان، فرانسه، آلمان غرب كا،يامر يكشورها هخارج يوزرا

بس، آتش يبرا شيهادرخواست رغمبه نكهياز ا قيعم يخود، با ابراز نگران )١٩٨٦( ٥٨٢ ةمجدد قطعنام دييبا تأ تيامن يقطعنامه، شورا نيا در .ديرس

با ابراز تأسف از  نيمنازعه، همچن ةادامه دارد؛ با ابراز تأسف از آغاز و ادام يماد بيو تخر يانسان ديسابق و با تلفات شد شدتِهو عراق، ب رانيا نيب ةمنازع

ناظر  نيقوان گريدوستانه و دانسان يالمللنيب نينقض قوان ،ينظامريغ يماهايهواپ اي طرفيب يرانيبه كشته حمل ،يرنظاميغو  يبمباران مراكز صرفًا مسكون

منازعه،  شتريو گسترش ب ديتشد در مورد قيمع يژنو، با ابراز نگران ١٩٢٥برخالف الزامات پروتكل  ييايميش يهاكاربرد سالح ژهيوهمسلحانه، ب يريبر درگ

 نيب داريجامع، عادالنه، شرافتمندانه و پا يراه حل ديكه با مصمم بود تيامن يشورا و عراق خاتمه بخشد. رانيا نيب ياقدامات نظام يبه تمام ديمصمم گرد

 زيآممسالمت يهااز راه ،خود يالمللنيدوَل عضو به حل اختالفات ب ةتعهد هم ژهيوهملل متحد، بسازمان مفاد منشور  يادآوريبا  د؛يدست آو عراق به رانيا

و عراق، نقض صلح حادث شده است، بر اساس مواد  رانيا نيدر منازعه ب نكهيبا حكم به ا فتد،يبه مخاطره ن لتو عدا يالمللنيب تيكه صلح و امن ينحوبه

  :اقدام شد منشور ملل متحد ٤٠و  ٣٩

 ينظام اتيكرده، به تمام عمل تيرا رعا يبس فورآتش كيو عراق  رانياز راه مذاكره، ا» مناقشه«فصل وجهت حل هيعنوان قدم اولخواستار آن است كه بهالف) 

  بازگردانند. يالمللنيشده بشناخته يخود را بدون درنگ به مرزها يروهايو هوا خاتمه داده و تمام ن ايدر ن،يدر زم

كل  رياز دب نيو همچن دياعزام نماروها ين ينينشبس و عقبو نظارت بر آتش دييتأ ،يبررس يناظر ملل متحد برا ميت كيكه  كنديكل درخواست م رياز دبب) 

  .دكنارائه  تيامن يده، گزارش آن را به شوراكرالزم را اتخاذ  ريتداب ر،يدرگ نيبا مشورت طرف دينمايدرخواست م

به كشور خود  ري، بدون تأخ١٩٤٩اوت  ١٢سوم ژنو در  ونيبراساس كنوانس ،يشده و پس از قطع مخاصمات كنونآزاد يجنگ ياسرا خواهديمصرّانه مج) 

  بازگردانده شوند.
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اين  نخستجنگ،  ةكنندردن از شروعنبملل متحد با اين كشور و نامسازمان  ةنكردن دبيرخانمشورت برايايران 
عنوان سخنگوي شوراي عالي دفاع در همان زمان گفت كه رفسنجاني بهاهللا هاشميقطعنامه را نپذيرفت. آيت

شده از ناو دو موشك شليك ،١٣٦٧تير  ١٣رد نكرده است. در  را كالً ٥٩٨ ةمهوري اسالمي ايران قطعنامج
 ،هاي خليج فارسبر فراز آب ،آمريكايي وينسنس هواپيماي مسافربري شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران را

ن از آمريكا، شوراي امنيت ملل متحد با سرنشين آن را به هالكت رساند. در پي شكايت ايرا ٢٩٠هدف قرار داد و 
اكبر واليتي و از طرف آمريكا جرج بوش، اي در اين موضوع به رايزني پرداخت. از طرف ايران، عليتشكيل جلسه

هاي متعدد دند. طي مذاكرات و مشورتكرشركت  ، در جلسة شوراي امنيتمعاون وقت رئيس جمهور آمريكا
و مواضع ايران با دبيركل سازمان ملل متحد  هانظر كمكمو برخي از معاونين او، هاي ايراني با دبيركل ديپلمات

موافقت كرد. شوراي امنيت  ٥٩٨ ة) ايران نيز با قطعنام١٩٨٨ ةيئژو ١٨( ١٣٦٧تيرماه  ٢٧در  شده و نهايتاًنزديك
هاي كرد. پس از آن ديپلماتييد أجنگ بين ايران و عراق را ت ةخاتم ،١٩٨٨ة يئژو ٢٠در  ،٦١٦ ةبا تصويب قطعنام

 ،دو كشور و دبيركل ةبا حضور وزيران خارج ،ن دبيركل در جلسات متعددياكشورهاي ايران، عراق و همچنين معاون
طرف عراقي از همكاري براي بازگشت نيروهاي  ،ند. در اين جلساتكردشدن قطعنامه را بررسي هاي اجراييراه

  رفت. مللي و همچنين آزادي اسيران دو طرف طفره ميالبين ةشدنظامي به مرزهاي شناخته
 رفسنجاني به، اكبر هاشمي١٣٦٨مرداد  ١٤در  و ، حضرت امام خميني به ديار باقي شتافت١٣٦٨خرداد  ١٤در 

دبيركل ملل متحد را واداشت تا در  ه،مذاكرات سه جانب اجرايعراق به  ميليبيانتخاب شد.  يجمهور ياستر
د. در دي كنبه شكست مذاكرات اعتراف  تلويحاً  ،در ژنو ١٣٦٨در سوم ارديبهشت  ه،جانب مذاكرات سه ةجلس

صدام حسين پيشنهاد كرد كه مذاكرات مستقيم بين ايران و عراق شروع شود. ايران اين پيشنهاد را رد  ،١٣٦٨
اهللا ي و آيتااهللا خامنهآيت خطاب بهاي از صدام حسين و ياسر عرفات نامه ١٣٦٩كرد. در ارديبهشت 

ردوبدل  دورهنامه در اين دوازده ،رفسنجاني به تهران رسيد. آقاي هاشمي پاسخ اين نامه را داد. در مجموعهاشمي

                                                
راه حل جامع، عادالنه و شرافتمندانه مورد قبول دو  كيحصول  يبرا گرانهيانجيم يهاقطعنامه و در تالش يكل در اجرا ريبا دب خواهديو عراق م رانياز ا د)

  .ندينما يطرف، در خصوص تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول مندرج در منشور ملل متحد، همكار

منازعه گردد،  شتريو گسترش ب ديمنجر به تشد توانديكه م يرا مبذول دارند و از هرگونه اقدام يدارشتنيكه حداكثر خو خواهديم گريد ياز تمام كشورهاه) 

  .ندينما ليقطعنامه را تسه ياجرا ب،يترتنياحتراز كنند و بد

ده كر يمنازعه را بررس تيراجع به مسئول قيتحق يبرا طرفيب يتيئبه ه ارياخت ضيتفو ئلةو عراق، مس رانيكه با مشورت با ا دينمايكل درخواست م رياز دبو) 

  گزارش دهد. تيامن يو در اسرع وقت به شورا

خصوص،  نيو در ا گردديم قيتصد يريدرگ ةپس از خاتم ،يالمللنيمناسب ب يهابا كمك يبازساز يهابه تالش ازيابعاد خسارات وارده در خالل منازعه و ن ز)

  .دكن نييتع ت،يامن يو گزارش به شورا يموضوع بازساز ةمطالع يكارشناسان را برا تئيه كيكه  كنديكل درخواست م رياز دب

و ثبات منطقه را مورد مداقّه قرار  تيامن شيافزا يهامنطقه، راه يكشورها گريو عراق و د رانيبا مشورت با ا ،كه كنديكل درخواست م رياز دب نيهمچن ح)

  دهد.

  .ديقطعنامه مطلع نما نيا يرا در مورد اجرا تيامن يكه شورا كنديكل درخواست م رياز دبط) 

 دهد. ليمجدداً تشك يگريقطعنامه، در صورت ضرورت، جلسات د نيا يو اجرا تيجهت رعا شترياقدامات ب يبررس يمصمم است برا ي)
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در همان  اين درحالي بود كه نشيني كردند ونيروهاي عراقي رسماً از خاك ايران عقب ١٣٦٩در مرداد نهايتاً د. ش
  .ه بودصدام حسين حمله خود را به كويت آغاز كرد ،ماه

  صدام حسينرفسنجاني و هاشميهاي مطالب مهم در نامه
اهللا هاي اول و دوم خطاب او در نامه آيتنامه براي مقامات ايراني فرستاد. در نامه ششدر مجموع صدام حسين 

تنها رئيس جمهور وقت ايران يعني آقاي هاشمي  هاي بعديرفسنجاني است. اما در نامهاهللا هاشمياي و آيتخامنه
   ٤٥را خطاب قرار داد.

كند كه مالقاتي بين رهبران ايران و ) صدام پيشنهاد مي١٩٩٠آوريل  ٢٢( ١٣٦٩ارديبهشت  ٢اول در  ةدر نام. ١
ن در دومي«كند كه ، توصيه مي»اصل شتاب در كار نيك پسنديده است«رهبران عراق صورت گيرد. با توجه به 

السالم آن را بنا كه مواليمان ابراهيم عليه ،گاه مسلمانان و بيت عتيقمكرمه، قبله ةروز عيد مبارك فطر، .... در مك
به اعتقاد ما در مالقات مستقيمي كه با هم خواهيم داشت، «د: نويس، جلسه تشكيل شود. وي مي»نهاده است

 »كند، قابل تحقق است.حق تلقي ميكند و آنچه ايران دستيابي به آنچه عراق حق تلقي مي
 ٣در  ،بخش فلسطيناجرايي سازمان آزادي ةدر همان زمان، ياسر عرفات، رئيس دولت فلسطين و رئيس كميت. ٢

 ة) با اعزام ابوخالد مشاور خويش به تهران پيام صدام حسين را به وزارت خارج١٩٩٠آوريل  ٢٣( ١٣٦٩ارديبشهت 
  خود نوشته بود:  ةكند. ياسر عرفات در نامايران تسليم مي

در  ،المللي است كه پس از ديدار سران شوروي و آمريكا در مالتشرايط مورد اشاره معلول تصميم مشترك بين
اتخاذ شده است. تعداد مهاجرين يهودي طي ده  ،مورد مهاجرت يهوديان شوروي و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي

ميليون نفر خواهد رسيد و بدين ٤اين تعداد به  ،ميليون نفر و با توجه به افزايش مواليد٣ه به پيش از سال آيند
 خاورميانه قد علم خواهد كرد. ةاسرائيل جديدي در سراسر منطق ،ترتيب

 ) ارسال كرد. اين١٩٩٠مه  دوم( ١٣٦٩ارديبهشت  ١٢رئيس جمهور عراق را در  ةآقاي هاشمي پاسخ اولين نام. ٣
برادر ناتني صدام و  ،به برزان تكريتي ، سفير ايران در نمايندگي ملل متحد در شهر ژنو،سيروس ناصري رانامه 

  نويسد: د. در اين نامه آقاي هاشمي ميكرتسليم  ،سفير عراق در ژنو
ز را شد و ارسال پيام جاي اعزام سربامده هشت سال پيش مورد توجه واقع ميآاگر مطالبي كه در اين نامه 

ايران  .امت اسالمي با اين همه خسارات و ضايعات مواجه نبود ةگرفت، امروز دو كشور ايران وعراق و شايد هممي
  .ايمهاي عربي بهره بردهبعضي از دولت ةبا امت عرب مشكلي ندارد و از همكاري صادقان

  رسيد. مريكاآآقاي هاشمي عقيده داشت كه در اين جنگ سود اصلي به 
بخشي   ِاشغال ةادام وجه تاكتيك نيست...هيچكنيم و اين بهبه صلحي پايدار فكر مي ٥٩٨ قطعنامة رچوبما در چا

ما مصمم هستيم كه در راه صلح همانند  ند كند...تواند حركت ما را در راه تحصيل صلح جامع كُ از سرزمين ما مي
  دوران دفاع، اعتماد مردم را همراه داشته باشيم.

                                                
دفتر ، شده بين رؤساي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراقهاي مبادلهمتن نامههاشمي رفسنجاني، اكبر،  ها از اين منبع آورده شده است:مجموع نامه .٤٥

  .١٣٨٠وزارت امور خارجه، مؤسسة چاپ و انتشار، تهران: مطالعات سياسي و بين المللي، 
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گيري وگو در زمينه و مقدمات تصميمن نمايندگاني از دو طرف براي گفتيرفسنجاني تمايل خود به تعيهاشمي
 .كردبدون فوت وقت را اعالم 

براي  ١٣٦٩اي براي ياسر عرفات ارسال كرد. در اين نامه كه در تاريخ سوم خرداد زمان آقاي هاشمي نامههم. ٤
  نويسد: ده و ميكرر حل مسئله فلسطين وي ارسال شد، آقاي هاشمي تأكيد ب

خود دانسته و آمادگي خويش را  ةفلسطين را مسئل ةصراحت مسئلهب هارهبري و ملت انقالبي و مسلمان ايران بار
مورد  ةاند و جواب نامبراي بذل امكانات جهت احقاق حقوق اين ملت مسلمان شجاع و مقاوم و مبارز اعالم داشته

كه راه رسيدن به صلح پايدار و هماهنگي كشورهاي اسالمي را در مقابل تهاجم صهيونيسم  اينظر شما به گونه
 .رسيمهموار سازد، داده شده و اگر طرف با حسن نيت اقدام نمايد، به نتيجه مي

) توسط برزان تكريتي تحويل سيروس ناصري ١٩٩٠مه  ١٩( ١٣٦٩ارديبهشت  ٢٩دوم صدام حسين در  ةنام. ٥
آقاي هاشمي  ».شما خشن بود ةنام پايان«كند. اول گله مي ةن در ابتدا از لحن آقاي هاشمي در نامشد. صدام حسي

  در پايان نامه آورده بود كه
هستند. او  هابلكه هدايت شده ،كه صدام فكر كرده بود كه شايد مخاطب سالم نه او »التبع الهديوالسالم علي من

نچه حق آتا شما نيز به درج  ،دانيم درج نكرديمنچه را حق خودمان ميآ در مكاتبه ما«در ادامه آورده است كه 
مادگي رواني شايسته براي استقبال طرفين از آصورت ممكن است غيراين در ،دانيد كشيده نشويد. چهخود مي

  .وگوي مستقيم فراهم نشودگفت
در ادامه صدام د. ركر مالقات سران اصرار مياما ب بود، هاي برزان و سيروس ناصري در ژنو را مفيد دانستهاو مالقات
غاز آتاروپود صلح  ن در روان بافندگانِآشود كه رويش اي شروع مياز نقطه صلح عمالً«آورد: ادبي مي ةيك جمل
 ».جاي گيرد هاصورت ثابتي در سينههگشته و ب

ابتدا شود. ) ارسال مي١٩٩٠ژوئن  ١٨( ١٣٦٩خرداد  ٢٨رئيس جمهوري اسالمي ايران در  ةدومين نامه جوابي. ٦
اهللا كه آيت كندتأييد مي ،نگاري تلف نكنيم. سپسد كه بهتر آن است كه وقت را با نامهكنآقاي هاشمي اظهار مي

كند كه متولي امور فلسطيني و اي در مذاكره شركت نخواهند كرد. آقاي هاشمي از اينكه صدام فكر ميخامنه
كنندگان بعيد است تهيه« :كند كهمقاوم در مقابل تهاجم امپرياليسم است، انتقاد و اضافه ميفلسطينيان و نيروهاي 

يران به اين مسئله آگاه نبوده باشند و ندانند كه هدف اول تهاجم انامه از دلسوزي و پيشتازي جمهوري اسالمي 
هايي از ايران در اشغال نيروهاي بخشكند كه همچنان آقاي هاشمي اضافه مي ».استكبار، انقالب اسالمي ايران است

و حقوق  ٥٩٨ ةاجتماع سران عرب در بغداد در رابطه با مسائل قطعنام ةاظهارات نامناسب در قطعنام«عراقي است. 
  نويسد: ميشده و  موجب رنجش هاشمي »عراق و ايران

قلمرو دولت عربستان در حال  ،خاطر مواضع منفي زمامداران سعودي نسبت به انقالب اسالمي در گذشته و حالهب
عنوان رئيس عالوه بر اينكه آقاي سيروس ناصري به ،در پايان ».حاضر محل مناسبي براي مذاكرات صلح نيست

دبيركل ملل متحد در جريان مذاكرات «كند، آورده شده است كه جمهور ايران در مذاكرات با برزان شركت مي
 قرار خواهد گرفت.
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سفير عراق در ژنو تسليم سيروس به دستِ صورت كوتاه ه) ب١٩٩٠ ژوئية ١٦( ١٣٦٩تير  ٢٥سوم صدام در  ةنام. ٧
د كه براي تسريع در راه صلح و قطع كند. در اين نامه صدام خطاب به آقاي هاشمي پيشنهاد ميوشمي ناصري

هر آنچه اجراي صلح  دربارةظريات طرف ايراني ناستواري صلح بين دو كشور و استفاده از  ةرويارويي و بحث دربار
 د.دهنميد. آقاي هاشمي به اين نامه پاسخي كننام زاي را به تهران اعرا در عراق و ايران تسهيل كند، نماينده

چهارم خود را  ةنام ،)١٩٩٠ ژوئية ٣٠( ١٣٦٩مرداد  ٨قبلي صدام حسين، وي در  ةبه نام ندادنپاسخ . در پي٨
آميز عبارات تند و تهديد مجدداً اي، صدامصفحه ١٧ در اين نامةفرستد. ي ميبراي تهران از طريق برزان تكريت

كه برخورد به مسائل ماهوي  كندوي تأكيد ميد. دهو به شروع مجدد جنگ بين دو كشور هشدار مي بردميكار هب
شروع «همچنين بايد انجام شود. صورت تفصيلي ميهجا و در يك چارچوب و بصورت يكهب ٥٩٨ة بندهاي قطعنام

سوزي مهيبي كه از يك جرقه مانند آتش ،آيدوجود ميرسد بهنظر ميبسا از اموري كه ساده بهجنگ چه
و در ادامه به طول  كندميمطرح  مجدداً را مالقات فوري سران دو كشور نظر خود مبني بروي . ».خيزدبرمي
 كندميكيلومتر اشاره  ٨٠٠ ةمتر و در دريا به اندازكيلو ١٢٠٠ ةهاي جنگ ايران و عراق در خشكي به اندازجبهه

  . استد كه متضمن نكات متعددي كنبندي پيشنهاد مي١٣ يطرح ،و نهايتاً
گيرد جانبه طرفين فراتر نرود صورت مينشيني طي مدت زماني كه از دو ماه از تاريخ تصويب نهايي توافق همهعقب

بايست ها ميهاي ژنو دانسته و آزادي آننامهاسرا را مشمول موافقت ةمسئل تر شود بهتر است.....و هر چه زمان كوتاه
توانيم براي سال از زمان آزادي اسرا گذشته است. دو ماه مي گرفت و دومزبور انجام مي ةبراساس بندهاي موافقتنام
اعمال  )ب ؛عراق باشد حاكميت كامل بر رودخانه متعلق به )العرب: الفدر مورد شط اين كار درنظر گيريم.....

كه عراق و ايران راني به نحويكشتي ةخط تالوگ در زمين ةم با اجراي شيوأالعرب از سوي عراق توحاكميت در شط
العرب برخوردار بوده و سود حاصله از آن از حق كشتيراني، ماهيگيري، و شركت در تنظيم امور كشتيراني در شط

گيرد، همراه العرب به حكميت در چارچوب فرمولي كه مورد توافق قرار ميطش ةارجاع مسئل )ج ؛را تقسيم نمايند
العرب ي كند، اليروبي شطأبا تعهد قبلي مبتني بر پذيرش نتايج حكميت و تا زماني كه مرجع حكميت اعالن ر

توافق بر  ...شود..برداري آغاز ميكردن آن براي كشتيراني و بهرهبراساس فرمول مورد توافق طرفين به قصد مهيا
.  اي براي صلح دربر ندارد....چراكه هيچ فايده ،گرفتن قطعي آنو ناديده هاوگواز گفت ٥٩٨ ةقطعنام ٦حذف بند 
الزم براي تصويب آن به موجب قانون اساسي  اقدامات قانونيِ  تماميهاي مورد اشاره قبل از اتخاذ گام ةاجراي هم

از  ،همه موارد توافق ةآتي صلح بين عراق و ايران دربرگيرند ةموافقتنام ..هريك از دو كشور... شروع نخواهد شد..
گيرد. يك مرجع دربر مي هاي سابق را كه در طول تاريخ روابط دو كشور به تصويب رسيدهجمله موافقتنامه

شوراي  الً ثم ،حسن اجراي موافقتنامه را تضمين كند ،المللي كه مورد توافق قرار خواهد گرفتبين
 بالمناصفه بين عراق و ايران تقسيم شود.... ٥٩٨ ةقطعنام ٧المللي موضوع بند هاي بينامنيت....كمك

  .بازگشايي گردند تعطيل شده بودند، مجدداً  ١٩٨٧كه در سپتامبر  ،هاي دو كشورسفارتخانه
كرده بود. الزم به ي خوب آرزوهارهبري ايران  همراهان و كاركنانصدام براي آقاي هاشمي و براي  ،در نهايت

، شوراي امنيت از دبير كل درخواست كرد در  ١٩٨٧ ةژوئي ٢٠مصوب  ٥٩٨ ةقطعنام ٦است كه در بند  آوريياد
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و در اولين  كنندطرف پيگيري مخاصمه را گروهي بي مسئوليتبررسي  ةمشورت با ايران و عراق، موضوع احال
 ٤٦د.ني امنيت گزارش دهاجراي اين درخواست به شورا برايممكن  فرصتِ

رفسنجاني خود را از طريق ژنو براي آقاي هاشمي ة)، صدام پنجمين نام١٩٩٠(سوم اوت  ١٣٦٩مرداد  ١٢در . ٩
هرگونه دخالت  در موردد. در اين نامه صدام حسين با اشاره به بحران كويت، ضمن انتقاد از موضع ايران، كرارسال 

اي فعاليت سياسي شما و شمه ةاز خالص ١٩٩٠اوت  ٣صبح جمعه «دهد. مييا اقدام ايران در اين مسئله هشدار 
شما با فرماندهان نظامي و خبرهاي  ةوزارت خارجه ايران و جلس ةاز آنچه از سوي دولت ايران صادر شد (بياني

مايندگان براي به حضورپذيرفتن ن ،قبلي ةخود در نام هايكيد بر پيشنهادأضمن ت ،او ».آگاهي يافتم ٤٧آن) ةمنتشر
  كند. اصرار مي ،دائمي عراق در ژنو ةيعني وزير امور خارجه و نمايند ،عراق

گيرد كه يقين دارم جنگجويان قادرند همديگر و به اين جهت صورت مي قاي رئيس جمهور، اين اقدامات من كالًآ
 هااگرچه اين صفت جنگجوبودن در جريان يك ستيز مسلحانه فيمابين آن ،تر دريابندمقاصد يكديگر را سريع

اي از اين است كه انديشه و رفتار در برهه هانآترين و شايد هم خطرناك هااز دشوارترين كار دست آمده باشد...هب
هدافي پا فراتر نهد كوشد به هدف و يا اها ميزمان از هدف و يا اهدافي كه به طريق مشروع براي دستيابي به آن

ترديد بي. كه در طرف ديگر قضيه هستند..تحليل مردمش مشروعيت دارد و نه در طرز تفكر كسانيوكه نه در تجزيه
چه از درون چه از برون  ،٢/٨/١٩٩٠اظهاراتي كه از صبح ديروز  ةو يا حداقل گمان من بر اين است شما از انگيز

 گردد آگاهيد.ابراز مي ،منطقه
سوم، چهارم و پنجم صدام  ة) در پاسخ به سه نام١٩٩٠اوت  ٨( ١٣٦٩مرداد  ١٧آقاي هاشمي در  ةسومين نام. ١٠

توانست بند براي ژنو ارسال شد. در نظر هاشمي مالقات دو رئيس جمهور فقط در شرايطي مي ٧با يك مقدمه و 
  كه مسائل مهم و كليدي روشن و حل شده باشد.  مفيد باشد

و آن را از  باشد تري بر صلح داشتهبارتواند آثار زيانت شكست در مذاكرات دو رئيس جمهور ميصورغيراين در
شده كه گرچه تنزلي مطرح هاييشما در مورد اروند رود پيشنهاد ژوئية ٣٠ ةدر نام دسترس دو كشور دورتر سازد....

تواند از جانب ما مورد پذيرش قرار هاي قبلي شماست، الكن براي شما مشخص است كه نمياز ادعاهاي اعالميه
بندي به زيرا بدون پاي باشد....براي مذاكرات صلح مي ١٩٧٥ ةپيشنهاد مشخص ما مبنا قرارگرفتن معاهد گيرد....

توان انتظار داشت كه اعتماد به الخصوص آن قراردادي كه امضاي خود شما را دارد، نميقراردادهاي گذشته، علي
نظر  نشيني از اراضي اشغالي ايران سقف زماني دو ماه دربراي عقب وجود آيد...شود بهميآنچه امروز گفته 

شده كه غير قابل توجيه است. زيرا اين كاري است كه اگر با حسن نيت بخواهد انجام گيرد در ظرف يكي گرفته

                                                
سواحل كويت، عربستان، قطر و امارات در خليج فارس  مرزهاي دريايي بين دو كشور، صدام حسين ظاهراً  ةاست كه در محاسب ، گفتنيچهارم ةنام مورد در .٤٦

 ةزيرا سه روز پس از ارسال نام ؛كه بيانگر تصميم عراق مبني بر اشغال كويت و سواحل شرقي عربستان است كندميرا نيز جزو مرزهاي عراق قلمداد 

كمتر از يك روز و زودتر از هر كشور ديگر  ةكرد. ايران در فاصل اشغال نظامي كامالً ارتش عراق كويت را  ،)١٩٩٠(دوم اوت  ١٣٦٩مرداد  ١٢در  ،مذكور

 نشيني عراق از خاك كويت شد.منطقه، اين اقدام عراق را محكوم كرد و خواستار عقب

 طرفي ايران است.صدام به كويت و اعالم محكوميت عراق و بي ةمنظور تشكيل شوراي عالي امنيت ملي ايران در روز حمل .٤٧
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در خصوص اشغال خاك كويت از موضع حق ما  ٤٨روبتآور است كه با تمسك به عُشگفت دو روز قابل انجام است....
تر نيروهاي سازي براي حضور گستردهاز جمله زمينه ،ترين مسائلارتش عراق انتقاد شده، حال آنكه بديهي به دستِ

سايش و آرامش و ايجاد مشكالت براي مردم مسلمان، تضامن اسالمي، همجواري، آخارجي در منطقه، سلب 
آقاي  ».المللي مورد غفلت قرار گرفته استو تعهدات بين هارايط جبههخوردن ثبات و امنيت منطقه، تغيير شهمهب

براي هر مسلماني كافي است كه در « :سازدكريم خاطرنشان مي قرآنهاشمي ضمن نوشتن چند آيه از 
  .اصول اسالمي قرار دهد شعاعِلاهاي خود عالئق نژادي، جغرافيايي و زماني را تحتگيريموضع

شما بهتر از ديگران از « :نويسدساله ميدريغ كويت از عراق در جنگ هشتهاي بيحمايتهاشمي با يادآوري 
نسبت به انقالب اسالمي ايران آگاهي داريد، اما  هاهاي دولت كويت در طول جنگ و مراتب ظلم آنسياست

كردن عراق در تجاوز به به محكوم مجدداً او ».گيري ما نه در ارتباط با افراد، بلكه برخاسته از اصول ماستموضع
  پردازد: اش كويت ميكشور همسايه

ترديد در موقعيت و شرايط مذاكرات صلح بين دو كشور، تهاجم غيرقابل تصور به يك كشور همسايه بدون بي
تواند اعتماد ما را سست مي ،آن در رابطه با ما ةالعادآن هم با آثار و تبعات فوق ،ترين اطالع و هماهنگيكوچك

  .اخير ايجاد نمايد ةهاي مذاكرات چند ماهسازد و ترديد جدي در انگيزه
هاي نفتي كه جز كردن حريق چاهكوچكي چون خاموش ةمسئل«فت مسئوالن عراقي در ل، مخاياعتمادبارة بيو در

صدام را  ةآقاي هاشمي لحن نام ،ايتدر نه ».اي براي شما ندارد را شاهديمميهن اسالمي نتيجه ةاتالف سرماي
  :گرددبه يكي از اصول انقالب اسالمي بازمي داند و مجدداًجريان مذاكره نمي در الزم شرايطمناسب با 
كنيم و قهر و لطف ديگران را ايم كه بيش از هر چيز روي ايمان و مقاومت و حمايت مردم حساب ميثابت كرده
  .و تصميمات مهم را براساس آن قرار دهيم هاگيريزندگي و موضع ةكه برنامدانيم چنان ارزشي نميداراي آن

را نپذيرد، جريان تبادل  ١٩٧٥ ةكند كه اگر عهدنامنهايي آن است كه هاشمي صدام حسين را تهديد مي ةنكت
مذاكرات ساله حاصل نشد در قابل تصور نيست آنچه كه با جنگ هشت«و مذاكرات جاري متوقف خواهد شد.  هانامه

 ١٩٧٥ ةدر زمين و رودخانه به دنبال چيزي جز معاهد هاكردن مرزالزم نيست براي مشخص قابل تحقق باشد...
 كنيم.ارتباط در ژنو را حفظ مي ةكند نقطاما هاشمي تأكيد مي ».باشيم

  د. كنقاي هاشمي ارسال ميآخود را براي  ة) صدام ششمين نام١٩٩٠اوت  ١٤( ١٣٦٩مرداد  ٢٣در . ١١
 ةقراردادن عهدناممبني آخر كه..... از آقاي سيروس ناصري دريافت شد و ناظر به لزومِ ةبا پيشنهاد شما در نام

اسرا  ةويژه در مورد مبادلما، به ١٩٩٠ ژوئية ٣٠ ةباشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در ناممي ١٩٧٥
ايم هيئتي را به تهران اعزام كنيم و يا هيئتي آماده شود...يشوراي امنيت موافقت م ٥٩٨ ةقطعنام ٧و  ٦و بندهاي 

هاي مربوط، موجبات امضاي آن را در سطحي كه مورد موافقتنامه ةاز سوي شما به بغداد سفر كند تا ضمن تهي
  گيرد، فراهم نمايند.توافق قرار مي

                                                
  يسم عربي؛ عربيت [افزودة ويراستار].ناسيونال .٤٨
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خصوص اعتراض كشورهاي غربي هو ب بحران ناشي از اشغال كويت و فشارهاي تبليغاتي عليه عراق در سطح منطقه
كردن . پس از گذشت ده سال از پارهوافقت كندهاي ايران مد بهتر است با خواستهكنكه صدام احساس  شدموجب 
حسن همجواري و مرزهاي دولتي مابين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري عراق توسط رهبر عراق، در  ةعهدنام

نشيني خود را از حسن نيت ما عقب ةبه نشان« عهدنامه را بپذيرد. صدام حسين مجبور شد ،يك چرخش آشكار
و  ».اسراي جنگي از همان روز مبادرت خواهيم كرد ةجانبفوري و همه ةمبادل كنيم...اوت آغاز مي ١٧روز جمعه 
مه چيز ما ديگر ه رفسنجاني، با اين تصميمِاكبر هاشميبرادر علي«دهد: خود را پايان مي ةگونه نامسپس اين

يابد. چه بسا در جهاتي كرديد تحقق ميخواستيد و بر آن تكيه ميآنچه را مي ةشده و بدين ترتيب هم روشن
كه در كمين  ،و نيروهاي بيگانه هاصلح و امنيت و عاري از ناوگان ةآن خليج به درياچ ةهمكاري كنيم كه در نتيج

 ».هاي ديگر زندگي شودتواند شامل جنبهاينكه همكاري مزبور مي مبدل شود. مضافاً »اندما نشسته
 ةصدام حسين، آقاي هاشمي پاسخ نام ة) و پس از دريافت ششمين نام١٩٩٠اوت  ١٨( ١٣٦٩مرداد  ٢٧در . ١٢

از سوي شما راه اجراي قطعنامه و حل اختالفات در چارچوب  ١٩٧٥ ةاعالم پذيرش مجدد معاهد«وي را داد. 
نشيني و آزادي اسرا در موعد عقب و تبديل آتش بس موجود به صلح دائم و پايدار را هموار ساخت.... ٥٩٨ ةقطعنام

 كه براي پذيرش نمايندگان شما در تهران آمادگي داريم.  كردوي خاطرنشان  ».شدخواهد مقرر شروع 
 ،ن، عراق و رئيس دولت فلسطينساي جمهور ايراؤنامه بين ر ١٢ روز و با تبادل مجموعاً ١٢٠پس از . نهايتاً ١٣

  .شدسازي روابط دو كشور ايران و عراق آغاز جديد يعني عادي ةمرحل
  

  رفسنجانييشناسي سياسي هاشمچند نكته در مورد روان
و وضعيت روحي و  هاتوان به برخي از شاخصهميايران نگاري رئيس جمهور عراق و رئيس جمهور در خالل نامه

  كنم.مي اشارهنمونه از آن به چند رفسنجاني پي برد. من در اينجا چند اهللا هاشميفكري آيت
  اصول اسالمي داشتنِباور

اش به بهترين شكل از عهده هاباور چيزي است كه ما انسان«آمده:  باور ةدر آغاز كتاب يكي از دانشمندان دربار. ١
 ةكنيم و تا چه حد خوب از عهدهيم، اما اينكه چگونه چنين ميدشكل مي هاترديد، سريعاً به باوربي ٤٩»آييم.برمي

كرد تا آنجا كه ممكن باور هاشمي به اصول اسالمي و اعتقاداتش او را وادار مي ٥٠ديگري است. ةآييم مسئلآن برمي
فاده يات قرآني استآهاي خود به صدام از جاي نامهدر جاي علت،است از اصول اين دين تخطي ننمايد. به همين 

  كند.مي
خصوص در هاي علمي قبلي او در زمينة جهان اسالم كه بهبر فعاليتاي به جهان اسالم دارد. عالوه. او نگاه ويژه٢

و سفر تاريخي او به نقاط تاريخي مرتبط با تاريخ اسالم در عربستان سعودي منعكس  جهان در عصر بعثتكتاب 

                                                
٤٩. Michael Gazzaniga, The Social Brain: Discovering the Networks of the Mind, (New York: Basic Books, 1985), p. 

3. 
 .٥، ص ١٣٩٦ :انتشار دست عباس ملكي و ديگران، در ةترجمكنند؟، چگونه دولتمردان فكر ميجرويس، رابرت،  .٥٠
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علت استفادة نادرست از سرنوشت نيز او به سرنوشت جهان اسالم توجه كرده و از صدام به هادر اين نامه ٥١است،
  كند. جهان اسالم و امت عربي انتقاد مي

  هاارزش
 ةبه مسئل هاشد. در سراسر نامهتوجه مي هاذهني او همواره به آن ةچراغ راه بود و در نقش هابراي هاشمي ارزش. ١

يم ژمقاومت در برابر ر ةكه صدام هم در آن زمان خود را در جبه. در حاليفلسطين توجه خاص شده است
 شد.فلسطين يك ارزش تلقي مي ةاما براي هاشمي تأكيد بر مسئل ،دانستصهيونيستي مي

هاي كردن يكي از چاهترين منفعت از جمله خاموشدادن به منافع ملي ايران است. كوچك. نكتة ديگر، اولويت٢
 ترين منافع ايران، يعني حاكميت بر اروند رود، براي او اهميت دارد.در نزديكي مرز تا يكي از بزرگنفتي ايران 

. موضوع ديگر، تأكيد چندباره بر محكوميت رفتار صدام در قبال كويت است. تجاوز يك كشور به كشور ديگر از ٣
ايران، تمامي تأسيسات بندري  شود. كويت در جريان جنگ عراق ونگاه هاشمي يك عمل نامقبول محسوب مي

ميليارد دالر، در جريان جنگ، از  ٣٠شود كه خود را در اختيار اين كشور قرار داده بود. همچنين تخمين زده مي
هاي كويت به عراق پرداخت شده بود. به تناوب نيز دولت كويت، در مذاكرات دوجانبه و چندجانبه و سازمان

هاي آوردن پاي قدرتمياننيز كويت عامل اصلي براي به هاكرد. در جنگ نفتكشالمللي، ايران را محكوم ميبين
هاي آقاي هاشمي حركت صدام اما در نامه ٥٢هاي خليج فارس بود.بزرگ، از جمله اتحاد شوروي و فرانسه، به آب

خاطر صدام بهدر قبال كويت تجاوز دانسته شده و آن را محكوم كرده است. در نامة چهارم در سه بخش مختلف، 
  شود.حملة نظامي به كويت سرزنش مي

  هاتلقي طرز
دهد كه چگونه ترسيد. زندگي او نشان ميخودش بود. از جمله كمتر ميههاشمي داراي ايستارهاي مخصوص ب. ١

جنگ  هادر نزديكي جبهه او اكثراً  ،همچنين در جنگ تحميلي ٥٣هاي ساواك ايستادگي كرده است.در برابر شكنجه
نويسي به صدام اين موضوع مشخص است. البته اين نترسيدن آگاهانه بود. آنجا كه . طي نامهكردميرا فرماندهي 

 گرفت. هاي او اوج ميمنافع كشور در ميان بود، حساسيت و نگراني
ارتش ، ١٩٩٠تا  ١٩٨٨هاي مشخص است. در سال هااي در خالل نامهورز نيز تا اندازهتوانمندي اين سياست. ٢

 علتهتر شده بود. بخشي از آن بابتداي جنگ قوي از . عراقداشتخاورميانه  ةنظيري در منطقعراق قدرت بي
استراتژيك منعقده در  ةعراق تنها معاهد ،هاي بدون محدوديت شرق و غرب به صدام بود. در ابتداي جنگكمك
هاي جهان را داشت. هم سالح مجهزهاي ز ارتشعراق يكي ا ،با اتحاد شوروي را داشت. در انتهاي جنگ ١٩٧٢سال 

از جمله هواپيماهاي مدرن فرانسوي را در اختيار داشت. دولت آمريكا  ،هاي بلوك غرببلوك شرق و هم سالح

                                                
 .(چاپ پانزدهم) ١٣٨٦تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، جهان در عصر بعثت، رفسنجاني، اكبر هاشمي و باهنر، محمدجواد، .٥١

٥٢. http://articles.chicagotribune.com/1987-02-08/news/8701100421_1_bubiyan-island-iranian-retaliation-iranian-

inspired  
٥٣. www.farsnews.com/13951020000700  
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عالوه بر تحويل بالگردهاي كبرا درصدد پرداخت يك ميليارد دالر وام به عراق براي نوسازي بود. اما برخورد هاشمي 
همه وفلسطين همه ةو مسئل ٥٩٨ ةتا قطعنام ١٩٧٥ ةاز معاهد بود. هااز فرصت ة بهينه، استفادبا چنين كشوري

 ند.دشكار برده ميهكردن منافع ملي ايران بدر دستان تواناي او مانند موم براي حداكثر
در پي آن  هاامهرفسنجاني مانند پازلي بود كه اكثر قطعات آن چيده شده بود. او در اين ن. نقشة ذهني هاشمي٣

اي است كه تهديد را از مرزهاي ايران دور كند و تماميت ارضي ايران را مجدداً محقق سازد. همچنين در قطعه
اي ديگر بازسازي و توسعه ايران. كنندة جنگ و تعيين متجاوز بود و در قطعهدنبال شناسايي عامل شروعديگر او به

 رشده بود.كنار هم چيدن اين قطعات در ذهن او ميس
اجتماعي است. ـفيزيولوژيك نيست، بلكه يك پديده روانيـ تنها يك پديده رواني . همان طور كه گفتيم ادراك٤

رفسنجاني از رفتار صدام حسين و دولت عراق مبتني بر تجربيات او در گذشته بود. او در گذشته درك هاشمي
از  هاود و از طرف ديگر، با چندوچون ادراك ديكتاتورجامعة عراق و همچنين كشورهاي متعدد ديگري را ديده ب

هاي زندان و شكنجه به او آموخته بودند كه در نگاه يك ديكتاتور جهان خارج از ذهن خودشان آشنايي داشت. سال
هاي خود سعي بر آن تواند به اداركي از تهديد ترجمه شود. به همين سبب، در نامهچگونه هر موضع ساده مي

 هاو صد هاكه در آن دوره صدكردن مفاهيم و موضوعات غيراستراتژيك خودداري كند. درحالياز اضافهداشت كه 
از او  هاي هاشمي انعكاس داشته باشد و براساس آن صدام را متهم و ياتوانست در نامهموضوع و حادثه بود كه مي

 گذاري كند. گله
برداشت از آن چيزي كه تهديد شود. سوءيد مهم شمرده ميالملل ادراك از تهد. گفته شد كه در روابط بين٥

جنگ، زير فشارهاي خالل در  ،دولتمردان شود.گيري مينيست، موجب گمراهي برخي از رهبران در تصميم
بيني گذارد. هرچند پيشگيري تأثير ميگيرند كه اين امر بر كيفيت فرايند تصميمشناختي سنگيني قرار ميروان

. در دهدرسد بروز خطاها، احتمال جنگ را افزايش مينظر ميها كار دشواري است، ولي بهميمسرشت اين تص
شد. در جبهة جنگ، پس از پذيرش رسيد، عالئم ديگري نيز از عراق آشكار ميهاي صدام مياي كه نامهدوره

 حمله ايالم مرزهاي استان ارتش عراق به ،١٣٦٧ روز اول مرداداي سنگين زد. ، عراق دست به حمله٥٩٨قطعنامة 
، سازمان مجاهدين ١٣٦٧ در دوم مرداد ٥٤د.كيلومتري شهر ايالم رسيدن ٣٠ به و كردند اشغال را ميمَك هاآن. كرد

اي را همكاري و پشتيباني ارتش عراق، عمليات سه روزهخلق، يكي از مخالفان اصلي نظام جمهوري اسالمي با 
تا به  حركت كردندآغاز كرد. آنان سپس به سمت كرمانشاه  ،ا نام فروغ جاويدانب ،عليه ايران و براي فتح تهرانبر

 سه روز پس از اينكه ايران قطعنامه را پذيرفت، هجوم ارتش عراق .مرصاد رسيدند ةهمان تنگ چهارزبر يا ةگردن
سعي كردند د و اهواز ـ خرمشهر را تصرف كر ةجادند و مجدداً كوشك به خوزستان آغاز كرد ةقمنط از را خود

شدت به رفتار كويت و از سوي ديگر، در بازار جهاني نفت صدام حسين به ٥٥كنند.محاصره را دوباره خرمشهر 
كردن تفت خاِم توليدي خودشان، بيشتر عربستان سعودي مشكوك شده بود. به نظر صدام اين دو كشور با سرازير

                                                
٥٤. http://defamoghaddas.ir/fa/news/ پذيرش-قطعنامه-پايان-جنگ-نبود  
٥٥. http://sedayiran.com/fa/news/ جنگ-پس-از-قطعنامه-٥٩٨-امام-گفتند-به-آقا-محسن-بگوييد-كه-يا-سپاه-يا-خرمشهر  
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اند تا عراق نتواند، پس از جنگ با ايران، به پايين آورده دالر هر بشكه١٧از سهمية اوپك، قيمت نفت را تا زير 
فرزاد بازفت از عراق سرزده بود.  هاهمچنين رفتارهاي مشكوك ديگري نيز در همين ماه ٥٦نوسازي خود برآيد.

 به عراق يدر سفر ، وي١٩٩٠در سال انگلستان به ناگهان به دستور دولت عراق اعدام شد.  آبزرور خبرنگار نشرية
 يروهايندستِ به ها را اسكورت كرده بود،هاي مخصوص، كه ارتش آنهايي با بار لولهكردن كاميونعلت دنبالبه
به دار  يبه جرم جاسوس ،بيدر زندان ابوغر ،١٩٩٠ مارس ١٥ خيو در تار ريدستگ نيصدام حس ميرژ يتيامن
در چنين شرايطي اعتمادكردن به  ٥٧.شد فرستادهاش هدخانوا يبرا يصندوق چوب كياو در  ةجناز شد. ختهيآو

صدام خطر بزرگي بود. خصوصاً آنكه مسئولين عراقي در مذاكرات نيز از ابراز تهديدات متفاوت و معتنابه دريغ 
 كردند.نمي

اي از فرايندهاي حاصل از مجموعه ،شناسان ادراك را نوعي از هشياري يكپارچهروانكه گفته شد،  طور. همان٦
تواند منجر كنند. مجموعه ادراكات فردي به شكل مؤثر ميتلقي مي ،حسي و در واكنش به يك انگيختار يا محرك

يا به عبارتي  ،توان برداشت كرد كه ادراك از تهديدبه تعريف يك وضعيت ادراكي جمعي شود و از اين ديدگاه مي
عي است كه حاصل تعامل عمومي و خصوصي افراد، متخصصان، نخبگان سياسي و اجتما ةيك ساز ،خود تهديد

رفسنجاني براي ارزشيابي ادراك خود از رفتار عراق، به ابزارهاي متعددي . هاشميسازان سياسي استتصميم
جلسات شدت فعال بود. متوسل شد. عالوه بر مشورت با مقام معظم رهبري، در آن دوره شوراي عالي امنيت ملي به

رفسنجاني تشكيل شد. ستاد هاي صدام و حملة عراق به كويت، به رياست هاشميمتعددي، با دستور جلسة نامه
را از كشورهاي مختلف  هاكرد تا همة اطالعات و تحليلسياسي جنگ تحميلي در وزارت امور خارجه تالش مي

اي از متخصصان و عموم مردم درخواست العيهالمللي نيز طي اطآوري كند. حتي دفتر مطالعات سياسي و بينجمع
افتاده بين ايران و عراق دارند، با آن دفتر تماس و يا حوادث اتفاق هاكرد كه اگر اطالعاتي در زمينة مرزها، قرارداد

 بگيرند.
در دورة ند. اگيريغيرخطي ميان تنش و كيفيت تصميم ةوجود رابط ةدهندنشان هابيشتر پژوهش. گفته شد ٧

بايد فوري گرفته شوند.  هاند، روشن نيستند. فشار زماني بسيار مهم است. تصميمااطالعات فراوانتنش، هرچند 
آگاهي  ود مواجه خواهند بواستراحت و انرژي،  زمان براي كار كنند، با كمبود هاافرادي كه ناچار خواهند بود ساعت

گيران ازدست بدهند، فشارهاي خاطر دستورهاي تصميمان خود را بهنفر ممكن است ج هااز اين امر كه ميليون
هاي امور پرتنش بر او كمتر تأثير رفسنجاني از معدود مديراني بود كه فشارهاشميباورنكردني ايجاد خواهد كرد. 

در دورة  ٥٨.اندگذارد. همكاران او در جريان مبارزه عليه رژيم شاه، خاطرات خود را در اين زمينه بيان كردهمي
   ٥٩شناختي برهاند.هاي روانافتادن در بحراندامكرد تا ديگر فرماندهان را از بهجنگ ايران و عراق نيز او تالش مي

                                                
٥٦. https://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Table.asp  
٥٧. www.bbc.com/persian/iran-38638277  

٥٨. https://www.isna.ir/news/ خدا-سزاي-صبر-هاشمي-را-در-تشييع-باشكوهش-داد 

٥٩. www.afkarnews.ir/.../266967-ناگفته-هاي-هاشمي-از-جنگ-ايران-عراق 
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  هنجارها
هاي اجتماعي هاي اجتماعي قرار دارند. ارزشارزش پاية رفتارهاي معيني هستند كه بر هاها يا هنجارنرم. ١

. هنجارهاي اجتماعي يابدميانتظام  جامعه هاكردن آنآيند و با رعايتاجتماعي درميصورت هنجارهاي هب رفتهرفته
آموزد، به يا جامعه متداول است و فرد در جريان زندگي خود آن را مي هاي رفتاري معيني است كه درگروهشيوه

حال كه در استدالل عينهاشمي دردارد كه ديگر افراد گروه يا جامعه آن را انجام دهند.  بندد و نيز انتظاركار مي
هزار جوان  هاكردن صدشهيد و مجروحو كند. در جنايت بزرگ صدام جدي است، اما به طرف مقابل توهين نمي

نويسي كه نامه تر از مبتكرِ كند. حتي محترمانهايراني شكي نيست، اما آقاي هاشمي محترمانه با او برخورد مي
 تر مواظب باشد. هنجار آن است كه او بايد بيش

ساز در عنوان عوامل زمينههب ،هاي رواني انديشيدنميسگيرنده و مكانشخصيت تصميم . گفته شد كه٢
داد. رفسنجاني نشان از موقعيت او در فضاي اجتماعي آن زمان ميهاي هاشمي. نامهندشومطرح مي ،گيريتصميم
. اول اي از عوامل مختلف استهاي او، تابع مجموعهريگيانسان و در نتيجه، تصميم ةمعتقدند كه انديشبرخي 
گيري مدير در تصميمدوم، در فضاي اجتماعي است.  شثير موقعيتأتهاي انسان تحتگيريانسان و تصميماينكه 

سوم،  شود.پذير ميو حتي برخي اوقات از افراد خارج از سازمان هويتكند مي سازماني الگوگيريهاي بروناز گروه
  .پردازدسازي علل سببي ميبه ساده انسان غالباًو چهارم،  بيني ذهني وجود داردتمايل به نزديك هاانساندر 

  هاويژگي
دانستند كه ها ميقاي هاشمي اين بود كه اين فرد در كار خود جدي است. عراقيآبرداشت طرف مقابل از . ١

دل مشكالت فلج و دو ةكند و در ميانايستادگي ميويژگي شخصيتي هاشمي آن است كه در شرايط سختي و فشار 
 شود.نمي

ساالري در نگاه خوبي مشهود است. مردمهب هاهمچنين اتكاي به مردم از جمله مواردي است كه در خالل نامه. ٢
م سازد كه مردخوبي خاطر نشان ميهرفت از دام صدام است. او بهاي بروناز راه ،صورت جديبه ،اين سياستمدار
 .نددفاع از كشور ةآماد ايران همچنان

شناسي سياسي بين دو هاي روانديگر در رفتار سياسي هاشمي آمادگي پرداخت هزينه است. در نظريه ةنكت. ٣
 ٦١و حرف مفت ٦٠برهاي هزينه. اقتصاددانان و دانشمندان علوم سياسي بين دو مفهوم نشانهاندلئمفهوم تمايز قا

گويد رفتاري كه هيچ . او به صورت شهودي ميكردشيلينگ مطرح  راعاي پايه در اين مورد اند. ادتفاوت قائل شده
بيان اهداف و  اي به همراه ندارد. مثالً ستاده ،و در نتيجه آيدبرميهر نوع بازيگري از اي دربر نداشته باشد هزينه

متعهد به صلح است به ميزان يكساني چراكه هم صدام و هم سياستمداري كه به واقع ، اي استمقاصد كار ساده
كه انجام در پيش بگيرند گيران بايد رفتارهايي را طلبانه داشته باشد. اين يعني تصميمتواند ادعاي اهداف صلحمي
: بازيگري كه كار گرفته شودبهدادن تواند براي فريبراحتي نميهزينه داشته باشد. چنين رفتارهايي به هاآن

                                                
٦٠. Costly signals 

٦١. Cheap talk 
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الزم براي فرستادن چنين  ةاست كه توانايي و انگيز ، بازيگريرفتار كند واند به طرز خاصيِتخواهد و ميمي
 پديدآمدنهاي زياد موجب اين ايده به طور كلي درست است كه پرداخت هزينه ٦٢بري را دارد.هاي هزينهنشانه

ساير مباني رفتاري يك  بيني، خودشناسي وشود كه اهداف، جهاناي مييندهاي رواني، اجتماعي و سياسيافر
نويسي صدام فريبي ، اين موضوع كه ممكن است نامه١٣٦٩ و ١٣٦٨هاي دهد. در فضاي سالبازيگر را تغيير مي

ابتدا با «نويسد: ميشده هاي مبادلهمتن نامهكتاب  ةرفسنجاني در مقدمشدت مطرح بود. هاشميهبيش نباشد ب
ياسر عرفات) برخورد شد چون وضع ما و عراق در شرايطي نبود كه با  ةناماول صدام و  ةناباوري با اين ادعا (نام

هاي ابتدايي از لحاظ درستي مضامين و امضاي نامه عرف ديپلماتيك، ارسال پيك و نامه قابل توجيه باشد. بررسي
نسبي ما را  كرد، اطمينانعرفات را نيز حمل مي ةكه در ضمن نام ،نامه بودن حاملِشدهو مهر و آرم و شناخته

هاي عراق در گرچه در گذشته آقاي صدام حسين چندبار از طريق نمايندگي خصوص صحت ادعا جلب كرد....در
ساي دو كشور را داده ؤحضوري و رودرروي ر ةكرده بود، و پيشنهاد مذاكر اقدام يس، و جاهاي ديگرئآلمان، سو

سابقه نبود. ولي نمايندگي پيش رفته بوديم و ابتكار آن بيساي ؤمقدماتي در سطح ر ةمذاكر ةبود، اما تا مرحل
جانبه جواب تهيه هاي مضامين نامه كافي بود كه مطلب را جدي بگيريم كه گرفتيم. با مشورت و دقت همهويژگي

 ٦٣»نجا تحويل شد.آگي در ژنو به نمايندگي عراق در دشد و از طريق نماين
هاست. گفته شد گيري در ميان عدم قطعيتاني، تخصص او در تصميمرفسنجهاي هاشمي. يكي ديگر از ويژگي٤

ها عدم قطعيتكامل براي زماني است كه مشكل موجود شامل تعدادي از  اطمينانِط عدميگيري در شراتصميمكه 
 هايربيني براي اين متغمنظور پيشاطالعاتي از گذشته به حال،درعين .شودمتغيرهاي غيرقابل كنترل نيز ميو يا 

تاكنون وضعيتي مشابه پايان جنگ ممكن نيست.  هااحتمال وقوع براي آن ةمحاسب ،رودر دسترس نبود و ازاين
فرد بود كه اي كمتر وجود داشت. صدام ديكتاتوري منحصربهبراي هاشمي رخ نداده بود. در تاريخ نيز چنين تجربه

ده يگانه و يكي از پنج انقالب كبير در جهان مدرن بود. در سطور بعدي به آن خواهيم پرداخت. انقالب اسالمي پدي
هاي جهاني نيز در انتهاي اعراب، به استثناي رهبران معدودي، از تجاوز عراق به خاك ايران حمايت كردند. قدرت

جنگ در پشت صدام بودند. از پنج عضو دائم شوراي امنيت همگي در عراق منافع اقتصادي، سياسي و نظامي 
گيري فردي، تصميممايل نبودند كه عراق در جنگ با ايران شكست بخورد. چنين وضعيت منحصربهداشتند و 

 كرد. هاي او را كامالً خطرپذير ميراجع به اعتمادداشتن به صدام و نامه
هاي خود براي رفسنجاني يك نويسنده است و طرف مقابل او يك نظامي. صدام در نامههاشمي ها،. با همة اين٥

 نيقيكه  رديگجهت صورت مي نيبه ا اقدامات من كالً نيجمهور، ا سيرئ يقاآ«گويد: شدن به هاشمي ميكنزدي
 كي انيصفت جنگجوبودن در جر نياگرچه ا .ابنديدر ترعيرا سر گريكديو مقاصد  گريقادرند همد انيدارم جنگجو

افتد و، در پاسخ، در اين دامِ صدام نيز نمياما آقاي هاشمي » دست آمده باشد.هب هاآن نيمابيف ةمسلحان زيست
  كند.دوباره به اصول اسالمي و انساني اشاره مي

                                                
 .٦٤ جرويس، ص ٦٢

 .٤٤٩-٤٤٨ ، صص١٣٧٣تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي ، تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اكبر، واليتي، علي .٦٣
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  هاروش
 هابازي ةبازي بود. نظري ةاستفاده از نظري هاهاي مخصوص به خود داشت. يكي از آنرفسنجاني روشهاشمي. ١

رفتار راهبردي بين عوامل  ةه و به مطالعاي از رياضيات كاربردي است كه در بستر علم اقتصاد توسعه يافتحوزه
 دستِبهشده راهبرد انتخاب اعامل، نه فقط ب كند كه مطلوبيت هرپردازد. رفتار راهبردي، زماني بروز ميعقالني مي

شمار از هاي بيما، مثال ةبازيگران ديگر همبستگي داشته باشد. زندگي روزمرة شدراهبرد انتخاب ابلكه ب ،خود وي
توان به مذاكرات تجاري بين دو كشور، جنگ تبليغاتي بين دو ها ميآن ةكه از جمل استهايي وضعيتچنين 

دادن دو سهامدار، بازي بين استاد و دانشجو براي تعيين كيفيت درس، بازي دولت و شهروندان يأشركت رقيب، ر
 اشاره كرد. هابراي اعالم و پذيرش سياست

 ةبازي قرار دارد. نظري ةشناسي سياسي و نظريجايي در تقاطع بين روان ،المللسياست، به خصوص سياست بين. ٢
 ةهاي جداگانكنش سياستبرهم ةها نتيجو پديده هاخروجي ،ضروري و حياتي است كه از يك طرف روبازي ازاين

دنبال آن است كه هر بازيگر به ديگر، طرف  گير) است و ازواحد تصميم هاي هر كشور/ملي (اقدامات و استراتژي
 ٦٤بيني رفتار او هستند)خود به دنبال پيش ةهم به نوب هابيني كند (با درنظرگرفتن اينكه آنرفتار ديگران را پيش

 هابيني واكنشو پيش هابينيها، پيشپردازد. اما اگر بپذيريم كه واكنشها ميبازي به هر دوي اين جنبه ةو نظري
 هااي را كه به اين واكنشو تصاوير ذهني هارا هم بايد قبول كنيم كه اعتقادات، ادراكند، اين اموتور محرك سياست

و  هاتوان فهميد. اينكه عالمتشده و شواهد سطحي نميشدت سادهبخشند با فرضيات بهروح مي هابينيو پيش
  ٦٥دارد.كننده بستگي و انتظارات ادراك هاچگونه فهميده شوند به نيازها، نظريه هاشاخص

هاي متن نامهكتاب  ةزد. در مقدمهاي مختلفي مينويسي حدسآقاي هاشمي در مورد رفتار صدام در نامه. ٣
  نويسد:ميشده مبادله

كار،  ةغيرمعمول در ادام ةاين ابتكار و عجل ةطرف مقابل در ارائ ةهاي مربوط به انگيزو بررسي هاگرچه در تحليل
خيز خليج ويژه كشورهاي نفتخود و به هاي عربِداشتن با همسايهاحتمال مشكل ديگر، ضمن احتماالت فراوانِ

خصوص طلبكار عراق و به داشتن با كشورهاي صنعتيِ فارس مطرح بود، ولي بعضي احتماالت ديگر از قبيل مشكل
ه خود راه ثمري كآمريكا و فرانسه و يا مشكالت اقتصادي و اجتماعي داخلي ناشي از دوران طوالني جنگ بي

هاي اول جنگ اسير شده بودند در سال كه عمدتاً ،هزار اسير عراقي هااسارت ده ةشدن دورانداخته بود و طوالني
اين حركت توجه را  عنوان عواملِنه صلح .... به و خاطر دوران نه جنگبه ،همه نيروايناز داري و مخارج گزاف نگه

 ٦٦داديم.آمدن جنگ با حاميان ديروز و آن روز عراق ميكرد و كمترين اهميت را بر احتمال پيشجلب مي

                                                
كنند طرف مقابل مانند هواپيمايي گيرند و فرض ميها رفتار استراتژيك طرف مقابل را ناديده ميافراد يا دولتكه دارد  وجود مواردي گفت بايد حالاين با .٦٤

اما چون اغلب منجر به فاجعه  ،نداخودكار است عمل خواهد كرد و واكنشي به رفتار او نخواهد داشت. چنين مواردي استثنايي و كم هدايتكه در حالت 

 شوند بررسي آنها مهم است.مي

 .٤١-٣٦جرويس، صص  .٦٥

 .٤٧٣-٤٧٢واليتي، صص  .٦٦
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دانست. در گيري را يك جريان مداوم ذهني و همچنين سازماني مياي نبود. او تصميمنقطه. هاشمي رهبر تك٤
هاي خود به عهدنامة حُسن جاي نامهيران است. او در جاياينجا منظور از سازمان همان نظام جمهوري اسالمي ا

كند. براي او مهم نيست كه چه رژيم و يا چه فردي آن اشاره مي ١٩٧٥همجواري و مرزهاي دولتي منعقده در 
 قرارداد را از طرف ايران مطرح و يا امضا كرده است. مهم آن است كه تداوم در سياست خارجي ايران حفظ شود.

گذاري است. او در پي آن است كه رهبر عراق را وادار كند تا گيري همچنان بر پاية سياستو در تصميم. روش ا٥
به حقانيت مسير مردم ايران در مقاومت در برابر تجاوز عراق اعتراف كند و تمكين نمايد. سياست او يك سياست 

در نيويورك و ژنو و آخرين نامة صدام  كنندگان عراقيمداوم ولي تدريجي است. نگاهي به مواضع اولية مذاكره
هاي گذاري با هدف واحد اما روشويژه آقاي هاشمي، از يك سياستحاكي از آن است كه مقامات ايراني، و به

  اند.متنوع استفاده كرده
 طرف مقابل

ار نيروهاي نظير بود. او در زير فشصدام حسين است. او هم در نوع خودش شخصيتي بي هانويسيطرف مقابل نامه
سن همجواري و مرزهاي دولتي مابين ايران و عراق را در حُ ةايراني در زماني كه معاون نخست وزير بود، عهدنام

القعر (تالوگ) هاي اروندرود براساس خطامضا كرد. در اين عهدنامه خط مرزي ايران و عراق در آب ١٩٧٥مارس 
 ةگران در مرزهاي دو كشور جلوگيري كنند. نسخاخالل ةخنتعيين شد. همچنين دو كشور موافقت كردند كه از ر

شود. اين عهدنامه براي داري مييكي از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگه در زمرةاكنون اصلي اين پيمان هم
احساس  ١٩٨٠، در سپتامبر ١٩٧٩كردن كامل قدرت در عراق در كه پس از قبضهكننده بود، طوريصدام ناراحت

صورت وسيع هب ،١٩٨٠سپتامبر  ٢٢طرفه آن را پاره كرد و در يك اوتواند اين پيمان را زير پا بگذارد. كه مي دكر
ديديم كه برخالف مقاومت صدام براي پذيرش شده هاي مبادلهمتن نامهجانبه به خاك ايران حمله كرد. در و همه

 ٦٧.ناچار شد آن را بپذيرداو  اين قطعنامه، نهايتاً
كرد كه كيلومتر مربع از اراضي ايران را پس نداد و ادعا مي ٧٠٠حدود  ،بسآتش فتنِپس از پذير ،١٩٨٨در صدام 

العرب اعتراف نكند، به العرب از آن اوست. او معتقد بود كه تا ايران به شناسايي حق عراق بر تمامي شطتمام شط
به   غريزي ويتمايل عميقِ ةشد. اين نشان دهند اسرا آغاز نخواهدتبادل المللي برنخواهد گشت و مرزهاي بين

برد و دشمن كار ميهيك اسلحه ب در حكمِ ديگر صدام صبر او بود. او زمان را  ةقدرت و حفظ آن است. وجه مشخص
 فقطديده است، از خاورميانه كرد جهانآورد. برخالف ادعاي خويش كه فكر ميخود را در درازمدت به زانو درمي

برداشت او  علت، . به همينسفر كردبه پاريس  ١٩٧٥به مسكو و بار ديگر در  ١٩٧٢بار در يك بود؛ دور چند روز
  انديشند.مدت ميتنها به منافع اقتصادي كوتاه هاكرد كه غربياز غرب كامل نبود و ادعا مي

د. پس از كرم مياقدارس ترسيد و براي جلوگيري از اين تمعلوم شد كه او از افسران ارشد و مردم عراق مي هابعد
 ةمانند دور مشخص شد كه اكثر تصميمات او ناشي از ترس بوده است. ترس از اينكه مبادا مجدداً  ،جنگ كويت
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اي بين ندرت صدام در مسئلهش كساني بر او پيروز شوند و او را از سلطه بر ديگران محروم سازند. بهاكودكي
حتي مخالفان جنگ آمريكا  ،همه ،كرد. در نتيجهازيگران ديگر همكاري ميالمللي با باي، و يا بينكشوري، منطقه

 صدددهد كه دربه اين نتيجه رسيده بودند كه امتناع او از همكاري كامل با سازمان ملل متحد نشان مي ،با عراق
اشتباه بود.  بازي كامالً  ةمحاسبات او در چارچوب نظري ،از طرف ديگر ٦٨هاي كشتار جمعي است.سالح ساختِ

 ،برد و هرگونه دخالت در يك جنگ ديگرآمريكا از بيماري مزمن ويتنام رنج مي ةصدام معتقد بود كه اياالت متحد
كردن دولت آمريكا آمريكا و سرنگون ةكه باعث خسارات جاني به مردم آمريكا شود، باعث اعتراض عمومي در جامع

  ٦٩خواهد شد.
  پايان گفتار

وتحليل را تجزيه هاصورت علمي و منصفانه آنفاقات به اندازة چند دهه فاصله گرفت تا بتوان بهبايد از حوادث و ات
يابم كه شايد در رفسنجاني در ذهن و قلبم مياهللا هاشميگردم، خاطراتي از آيتكرد. حال كه به گذشته برمي

 بپردازم.  هافرصتي ديگر به آن
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