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SAMMENDRAG 
Da Ronald Reagan ble tatt i ed som USAs 40. president januar 1981 var det i en tid da hele 

Midtøsten var i en usikker situasjon. På bare to år hadde hele området blitt snudd på hodet, 

etter at en revolusjon i Iran gjorde at USA måtte finne nye allierte i regionen. Afghanistan ble 

i 1979 invadert av Sovjetunionen, og i 1980 gikk den ferske presidenten i Irak, Saddam 

Hussein, til angrep på nabolandet Iran mens det nye islamske styret var i uorden. 

Da Reagan ble president, hadde ikke Irak og USA et offisielt forhold. Helt siden 

seksdagerskrigen i 1967 hadde kontakten nærmest vært ikke-eksisterende. Imidlertid 

forandret dette seg i løpet av de fire første årene under Reagan. Det var langt fra en planlagt 

tilnærming. I utgangspunktet var USA nøytrale i krigen mellom Iran og Irak. 

 

Det denne oppgaven belyser er at frykten for de amerikanske interessene i Persiabukten, først 

Sovjetunionen, så olje, gjorde at USA litt etter litt tilnærmet seg Irak. Fra 1982 ble handelen 

mellom landene trappet opp, etter at Irak ble fjernet fra listen over land som støtter terror. 

Samme år begynte amerikansk og Irakisk etterretning med et samarbeid. Dette var imidlertid 

ikke en del av en større plan. Frem til høsten 1983 fantes det nesten ikke langsiktige planer for 

Persiabukten. Hva som skulle være grunnlaget for politikken var usikkert. Det var i stedet for 

politikerne i Washington, hendelsene i Persiabukten og krigen mellom  Iran og Irak som 

bestemte politikken. Det var først da krigen ble trappet ytterlige opp høsten 1983 at politikken 

ble et tema også i Washington.  

 

Nøytraliteten stod imidlertid fast som den sentrale politikken gjennom hele perioden. 

Gråsonen var imidlertid meget stor. Den lå utad fortsatt fast selv etter at USA og Irak i 

november 1984, rett etter valget av Reagan som president i fire nye år, ble enige om å 

gjenopprett de diplomatiske forbindelsene. Gjennom disse fire årene hadde USA gått fra å 

ikke ha et forhold til Irak, til å støtte Irak med etterretningsinformasjon, eksportere mengder 

av utstyr og gi Irak mange millioner dollar i subsidier.  

USA kunne ikke tillate at Irak, som Afghanistan og Iran, ble nok et land de ikke hadde 

inngang til. 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Forord 
Da jeg startet på denne oppgaven høsten 2018, visste jeg ikke i det hele tatt hva jeg gikk til 

Jeg hadde en vag formening om at jeg ville skrive om Midtøsten, og at Irak kunne være et 

spennende land å undersøke nærmere. Og spennende har det vært. Både å grave dypt inn i 

arkiver i biblioteket i Simi Valley i California, og å faktisk endelig se at oppgaven har tatt 

form etter nærmere to års arbeid, selv om de siste månedene var preget av Covid-19 

pandemien. 

Min veileder Hilde Henriksen Waage er den første som må takkes. Gjennom hele 

oppgaveperioden har jeg fått gode råd, konstruktive og fine tilbakemeldinger og mye hjelp. 

Da pandemien traff landet, kastet hun seg også rundt og arrangerte seminarmøter på Zoom, 

som erstatning for de faste møtene på Blindern. Selv i den mest travle perioden da alle sine 

oppgaver som ble utsatt på grunn av pandemien skulle rettes og leveres, tok hun seg til å 

komme med gode tilbakemeldinger på litt for kort varsel. 

 I forlengelsen av dette må jeg også få takke seminargruppen, og alle menneskene som 

har vært innom der. Det har vært meget til nytte med tilbakemeldinger, tips og råd til 

oppgaven. Det er også en ekstra motivasjon å se andre sine oppgaver, og vite at andre har 

akkurat de samme utfordringene! 

 Jeg må også få rette en stor takk til Reagan-Biblioteket i Simi Valley som gav meg all 

den hjelpen jeg trengte i de 12 fine dagene jeg var der.  

Den som imidlertid må takkes aller mest, er min kjære Iselin. Uten hennes støtte og 

forståelse gjennom alle årene som student vet jeg ikke om jeg hadde klart å fullføre. Spesielt 

under pandemien har hun vært verdens beste kjæreste, som har klart å overleve med 

hjemmekontor og studier under den mest intense perioden med oppgaveskriving. Jeg skylder 

hele oppgaven til henne. 

 

Til min gode bestemor 

 

William Eriksen 

Oslo, Mai 2020 
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1 – Introduksjon 
 

1980-tallet var tiåret hvor vi fikk spektakulær mote, MTV og stjernekrig. Hvor verden gikk 

fra en overhengende atomkrigstrussel i 1980 til at inngangen på 1990-tallet ble markert med 

David Hasselhoff som sang om det å "se mot friheten" på restene av Berlin-muren ved 

Brandenburger Tor. Midtøsten-regionen fikk også sin del av hendelser på 1980-tallet. Der 

måtte de imidlertid klare seg uten "The Hoff" og hans sang om frihet. 

Etter Camp David-avtalen i september 1978, revolusjonen i Iran i begynnelsen av 

1979 og Sovjetunionens invasjon av Afghanistan på slutten av 1979 – var maktforholdene i 

Midtøsten i spill. Gammelt fiendskap blusset opp. Nye vennskap oppstod. Andre igjen fikk 

både nye venner og nye fiender. Dette gjaldt ikke minst USA og Irak. På 1980-tallet nådde 

forholdet mellom landene et topp-punkt, noe som skilte seg både i forhold til tiåret før – og 

ikke minst i forhold til det labre klimaet mellom landene etter 1990.  

 

Da Reagan og hans administrasjon tok over presidentembetet i 1980, hadde forholdet mellom 

Irak og USA vært ikke-eksisterende i flere år. Helt siden Seksdagerskrigen i 1967 hadde de 

diplomatiske båndene mellom Irak og USA vært brutt, og verken Jimmy Carter eller Gerald 

Ford hadde Irak og dets regime høyt på sine dagsordener.1 Irak, som frem til revolusjonen i 

1958 først og fremst hadde vært Storbritannias allierte, hadde på store deler av 1970-tallet 

vært gode samarbeidspartnere med Sovjetunionen. Siden 1972 hadde det eksistert en 

vennskapsavtale mellom Sovjetunionen og Irak, og for politikerne i Washington var Irak en 

del av den sovjetiske sfæren.2 Hvorfor ble forholdet til Irak så mye bedre under Reagan som 

president?  

Denne studien undersøker forholdet mellom Irak og USA under Reagans første 

presidentperiode. Formålet er å forklare, og forstå hvorfor Irak ble et viktigere land å 

prioritere under Reagans tid som president. Var det noe i Reagan – og hans administrasjons 

politikk som tilsa at forholdet skulle forandre seg? I så fall – var tilnærmingen mot Irak 

bevisst og planlagt – eller skjedde oppmykningen mot Irak som en konsekvens av nasjonale 

og internasjonale hendelser utenfor Reagan-administrasjonens kontroll, som krigen mellom 

 
1 Razoux, Pierre, The Iran-Iraq war. Redigert og oversatt av Nicholas Elliott. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press 

of Harvard University Press, (2015), s. 69. 
2 Pierre Razoux, The Iran-Iraq War, s. 54; Tripp, Charles "Iraq" i Sayigh, Y., og A. Shlaim. The Cold War and the Middle 

East. Oxford: Clarendon Press, (1997), s. 202-207. 
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Iran og Irak?3 Hvordan virket tilnærmingen, hvor langt gikk denne tilnærmingen, hva ble 

konsekvensene av dette?  

Samtidig som USA nærmet seg Irak, var den offisielle politikken til Reagan-

administrasjonen nøytralitet mellom Iran og Irak i krigen. Hvordan spilte dette inn? Var USA 

virkelig nøytrale i politikken, og i så fall hva mente USA med en nøytral politikk?  

 

Tre pilarer for amerikansk Midtøsten-politikk 

Fokuset til Ronald Reagan da han ble valgt som president i 1980, var langt fra Saddam 

Hussein i Bagdad. Det viktigste for Reagan var å demme opp for spredning av kommunismen 

til nye land, og hindre Sovjetunionen der det var mulig.4 Som historiker James Graham 

Wilson skriver i boken Reagan and the World allerede på første side i sitt kapittel: Da Stuart 

Spence, en lang tids kompanjong av Reagan, spurte ham hvorfor han ville bli president, svarte 

Reagan: "To win the cold war".5  

 Reagan var imidlertid ikke den første presidenten i USA som hadde den kalde krigen 

høyt oppe på den politiske prioriteringslisten. Sovjetunionen – og den kalde krigen hadde 

preget den amerikanske utenrikspolitikken helt siden andre verdenskrig. 

"Oppdemmingspolitikken", som politikken for å stoppe sovjetisk innflytelse ble kalt, var også 

en sentral del av amerikansk politikk i Midtøsten. USA var imidlertid ikke en stor maktspiller 

i regionen, før den forrige stormakten Storbritannia gradvis trakk seg ut fra de fleste områder i 

løpet av 1940-og 1950 tallet. Dette etterlot et maktvakuum i regionen, et vakuum USA ifølge 

oppdemmingspolitikken måtte fylle før Sovjetunionen gjorde det.6 

På 1950-tallet ville president Dwigth D. Eisenhower kopiere suksessen NATO hadde 

hatt i Nord- Europa. En militær sikkerhetsallianse i Midtøsten ville sende et sterkt signal til 

Kreml og Sovjetunionens øverste leder Nikita Khrusjtsjov om USAs politiske og militære 

makt i Midtøsten. Det var i hvert fall tanken. Imidlertid ble ikke CENTO, eller Bagdad-pakten 

som den først het, den suksessen Washington hadde sett for seg. De arabiske landene var både 

mer ustabile – og mer ulike – enn de landene som utgjorde NATO-alliansen. I tillegg ble ikke 

 
3 Krigen ble i samtiden kalt både krigen i Golfen, Golfkrigen, den persiske Golfkrigen, og andre navn, men etter 1988 har det 

både kommet en og to kriger i samme område, som i stor grad har overtatt navnet Golfkrigen og i stedet er det mest brukte 

navnet blant de flest historikere Iran-Irak krigen;  
4 Quandt, William B. Peace Process American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, tredje utgave, 

Washington DC: Brookings Institution Press, (2005). s. 245, 248. 
5; Wilson, James G, "Ronald Reagans Engagement and the Cold War", i Reagan and the World; Leadership and National 

Security, 1981--1989. Kentucky: University Press of Kentucky, (2017). s. 11. 
6 Quandt, Peace Process, s. 11-12; Westad, Odd Arne, The Global Cold War, Cambridge: Cambridge University Press, 

(2007), s. 27-32. 
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alliansen like høyt prioritert som NATO.7 Det som imidlertid ble alliansen undergang, var at 

Sovjetunionen rett og slett ignorerte alliansen, og etablerte på selvstendig grunnlag et nært 

samarbeid med Egypt, Syria og senere også Irak. Midtøsten ble aldri ble den sammensveisede 

regionen med land allierte med USA. Den endelige spikeren i kisten ble Irans revolusjon i 

1979, men alliansen hadde i realitet vært død i flere år før det.8  

Bagdad-pakten var bare en av mange måter som USA prøvde å hindre Sovjetunionens 

innflytelse i Midtøsten på. USAs politikk bar preg av at de amerikanske politikerne egentlig 

ikke helt visste hvordan de skulle håndtere Sovjetunionens fremstøt i Midtøsten. De 

amerikanske politikerne var imidlertid forsiktige med å fremprovosere en direkte militær 

konflikt med Sovjetunionen, eller deres allierte i regionen.9 Dette var i kontrast til den mer 

aggressive intervensjonspolitikken som hadde blitt ført i Sørøst-Asia og Sør-Amerika. 

Kanskje var Midtøsten for langt geografisk unna til at militær intervensjon var det foretrukne 

midlet, som det var både i Cuba og Vietnam? 

Det var imidlertid flere årsaker til at USA viste interesse for Midtøsten. Hele regionen 

hadde store forekomster av olje. Siden andre verdenskrig hadde olje blitt bare enda mer 

viktig, og for USA, som var både importør og eksportør, var det å ha kontroll over 

oljeressursene en viktig strategisk interesse. Mye av økonomien både handelsmessig og 

innenlands, var avhengig av stabile oljeleveranser. De store oljeressursene i Persiabukten 

gjorde at det ble strategisk viktig å kontrollere områdene som produserte olje, særlig om de 

stod i fare for å bli kontrollert av Sovjetunionen.10 

Etter at OPEC ble dannet i 1960 har oljeprisen i verden i stor grad vært avhengig av 

hvilken pris de oljeproduserende landene i OPEC setter på oljen. Landene i Midtøsten 

påvirker i stor grad oljeprisen – og oljepolitikken i verden i dag. Det gjorde de også på 1970- 

og 80- tallet. Imidlertid er det ikke prisen som er det viktige for USA i forbindelse med oljen i 

Midtøsten. Det er først og fremst stabilitet som er det sentrale, påpeker statsviter William 

Quandt i sin bok Peace Process. Så lenge oljefasilitetene er trygge og sikre, er prisen av 

sekundær betydning.11 USA selv ble gjennom tiårene før 1980-tallet i mindre og mindre grad 

avhengig av olje fra Midtøsten, især fra Persiabukten. Det var derimot veldig viktig for de 

landene som var allierte med USA. Land som Storbritannia, Frankrike og Japan var – og er – 

 
7 Shlaim og Sayigh, The Cold War, s. 31-32, 52-54, 200-202. 
8 Shlaim og Sayigh, The Cold War, s. 31-32, 52-54, 200-202. 
9 Quandt, Peace Process, s. 11-12. 
10 Quandt, Peace Process, s. 12-14. 
11 Quandt, Peace Process, s. 12-14. 



4 
 

helt avhengig av stabile og pålitelige leveranser med olje fra regionen. Derfor var også olje i 

Midtøsten viktig for USA.12  

 Et tredje forhold som er viktig for amerikanske interesser i Midtøsten – er forholdet til 

Israel Spesielt etter Suez-krisen ble amerikansk politikk Midtøsten basert på et godt forhold til 

Israel. Både militært og handelsmessig har landene knyttet nære bånd, noe alle presidentene 

etter Eisenhower har vært opptatt av, om enn i ulik grad. Sikkerheten til Israel var – og er – 

essensiell for strategien til USA i regionen.13 Både Richard Nixon og Gerald Ford var opptatt 

av Israels sikkerhet i stor grad. Jimmy Carters politikk var også vennlig innstilt til Israel. 

Imidlertid gjorde hans åpenhet overfor det å inkludere palestinerne som part i Camp David-

avtalen – at det ble stilt spørsmålstegn ved hans forpliktelser overfor Israels sikkerhet.14 Den 

amerikanske støtten til Israel kom på grunn av påvirkning fra jøder i USA, lobbyvirksomhet, 

og at mange amerikanere følte en dårlig samvittighet for Holocaust. Senere fikk Israel også en 

militær betydning for USA i regionen.15  

 Kanskje har det absolutt viktigste for USAs Midtøsten-politikk siden 1945 vært å 

prøve å holde en brennbar region så stabil som mulig. Uro og krig påvirket alle disse tre 

hovedpilarene – og kunne skade de amerikanske interessene i regionen. Her kommer også de 

rent geografiske betydningen inn.16 Persiabukten og det trange Hormuz-stredet er viktig både 

for handelsvirksomheten – og for rask forflytting av militære ressurser. Derfor er USA også 

handelsmessig og geostrategisk interessert i å opprettholde en stabil region, med flest mulig 

vennligsinnede stater. Det er også derfor de forskjellige konfliktene i Midtøsten har fått 

oppmerksomheten fra de amerikanske presidentene etter andre verdenskrig. 

 

Utformingen av politikk og utenrikspolitikk 

Mange amerikanske presidenter har basert utenrikspolitikken sin på å øke USAs makt i 

verden, på bekostning av Sovjetunionen. Dette er det sentrale i teorien om realisme. I 

realismen er alle stater en del av et intrikat samspill i en anarkistisk verden, hvor makt kan 

 
12 "Talking points- NSPG on Iran-Iraq", 22. desember 1983, mappe "Iran-Iraq policy (4)", boks 1-10 – 3, Dur, Philip; Files, 

RRPL; Utkast i NEA arbeidsgruppe, 14. juli 1982, mappe "Iran/Irak, Jan-Jul 1982", RAC boks 2-4, Kemp files, RRPL. 
13 Quandt, Peace Process, s. 13-15.  
14 Christenson, Kathleen, Perceptions of Palestine, Their influence on U.S. Middle East policy, Los Angeles, California: 

California University Press, (1999), s. 157-161. 
15 Quandt, Peace Process, s. 13-15; Christenson, Perception of Palestine, s.198-202, 209-210. 
16 Quandt, Peace Process, s. 14-16. 
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vinnes og tapes.17 Den globale kampen mot kommunismen er en del av dette spillet. Den 

amerikanske politikken etter andre verdenskrig har i stor grad vært preget av å opprettholde 

USAs makt, på bekostning av Sovjetunionen. Politikken har hatt preg av et slikt 

"nullsumspill", hvor makt er en gitt verdi. Det handler om kampen for tilværelsen og "den 

sterkestes rett". Ifølge realismen er all utenrikspolitikk en del av maktspillet i verden.18 

 Til forskjell fra dette legger den liberale skolen vekt på institusjoner, og internasjonale 

kontrakter. Ifølge denne teorien er stater i dag i stor grad bundet av forskjellig avtaler og 

institusjoner, som gjør at den anarkistiske verden har blitt et samfunn hvor det er enighet om 

noen grunnleggende regler.19 Utenrikspolitikken til USA under Carter var i stor grad basert på 

en slik liberal verdensteori.   

 I denne oppgaven er det imidlertid lagt stor vekt på aktørenes påvirkning på poltikken, 

i og med at det er Reagan-administrasjonens arkiver som er kilden. Det er imidlertid spor av 

realismetenking – i USAs konstante kamp mot kommunismen utbredelse. Teorien om 

liberalisme er det også spor etter, institusjoner som verdens handelssystem, og Genève-

konvensjonen i forbindelse med Iraks bruk av kjemiske våpen, er noen av de globale 

institusjonene som påvirket politikken. Uansett hvilket teoretiske perspektiv en velger å legge 

vekt på, er det allikevel selve handlingene – og beslutningene som står i fokus. 

Beslutninger og prosesser er sentralt i det meste av historieskrivingen. I Reagans 

administrasjon var det Ronald Reagans politiske budskap som lå til grunn for alle 

beslutningen som ble tatt. Reagans måte å styre på var at all politikk som ble utformet, skulle 

være gjennomsyret av hans politiske syn.20 Dette er et aktør-perspektiv på politikken og 

beslutningsprosessene, som kanskje særlig er gjeldende i amerikansk politikken, hvor 

presidentens rolle er så sentral. Quandt viser i boken Peace Process tre teoretiske modeller for 

hva slike prosesser kan være basert på.21 

Den ene modellen sier at beslutningsprosesser er basert på rasjonelle og kalkulerte 

beslutninger, tatt i henhold til det presidenten mener er nasjonens beste.22 Reagan mente at 

hans politiske syn om kampen mot kommunismen – en verdikonservativ, men handelsliberal 

politikk – og fokuset på en mindre sentralisert stat var til nasjonens beste.  

 
17 Drezner, Daniel W. Theories of International Politics and Zombies: Revived Edition, Princeton; Oxford: Princeton 

University Press, (2015). doi:10.2307/j.ctt7zvcg0, s. 37-41; Hovi, Jon og Malnes Raino, Anarki, makt og Normer, Oslo: 

Abstrakt forlag, 2. utgave, (2011), s. 388-394. 
18 Hovi og Malnes, Anarki, makt og Normer, s. 388-394.  
19 Hovi og Malnes, Anarki, makt og Normer, s. 394-396. 
20 Cannon, Lou, President Reagan. The Role of a Lifetime. New York: Public Affairs, (2000), s. 61,62-65; Christenson, 

Perception of Palestine, s.196-198. 
21 Quandt, Peace process, s. 7-8. 
22 Quandt, Peace process, s. 7. 
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Dette var også synet på utenrikspolitikken under Reagan. Verden var stort sett svart-

hvitt; det "gode" demokratiske USA, mot det "onde" kommunistiske Sovjetunionen. Reagan 

var imidlertid lite "hands on" da det gjaldt dag-til-dag poltikken. Hans ansvar var det 

ideologiske og de store linjene, så skulle hans administrasjon bedrive den praktiske 

politikken.23  

Det passer godt inn i den andre modellen til Quandt, hvor aktørene også er byråkratiet 

– og de som faktisk utformer poltikken i praksis. Det er ikke alltid rasjonelle ledere operer til 

det beste for nasjonen, og derfor mener Quandt at byråkratiet også kan være en viktig aktør 

som påvirker utformingen av politikken. Slik blir også utfallet av politikken mer uforutsigbar. 

Det er vanskelig å vite på forhånd hvem som egentlig har påvirket det politiske 

sluttresultatet.24  

Noe av det viktigste for Reagan både i valgkampen og da han ble president var å skille 

seg fra Carters "mislykkede" politikk. Reagans administrasjon skulle ikke ha offentlige 

krangler, som Carters administrasjon var kjent for. Derfor ville Reagan ha en klar oppdeling 

av ansvar, hvor hvert departement skulle ha ansvaret for kun sitt område av politikken.25 

Dette gjorde imidlertid at det i mange saksområder ble vanskelig å ta beslutninger, og vite 

hvem som egentlig hadde ansvaret, siden mange saker, i hvert fall de utenrikspolitiske, bestod 

av flere politikkområder.  

Også Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) var en del av Reagans administrasjon, som 

også påvirket beslutningsprosessene. Sikkerhetsrådet bestod av utenriksministeren, 

forsvarsministeren og finansministeren, i tillegg til militære representanter. Rollen til NSC i 

utenrikspolitikken ble imidlertid tonet noe ned under Reagans nye styreform. Det fantes også 

et utvidet sikkerhetsråd, National Security Planning Group, (NSPG) som i tillegg til NSC 

også inkluderte blant annet CIA-direktøren William Casey og FN-ambassadør Jeanne 

Kirkpatrick.26 Det var derimot tre andre som hadde en stor påvirkningskraft på politikken 

under Reagan, den såkalte "troikaen". Den bestod av stabssjef James Baker, 

sikkerhetsrådgiver Edward Meese og visestabssjef Michel Deavor. De hadde ansvar for å 

koordinere og samkjøre all politikk – i tillegg til å være siste instans for all politikk som 

 
23 Cannon, President Reagan, s. 62-65; Rossinow, Doug, The Reagan Era. A History of the 1980s. New York: Columbia 

University Press, (2015), s. 66-67; Gelvin, James L. The Israel-Palestine Conflict. One hundred Years of War, tredje utgave,  

Cambridge: Cambridge University Press, (2014), s. 181-182. 
24 Quandt, Peace Process, s. 7-8. 
25 NSDD 002, "National Security Council Structure", 12. januar 1982, RRDL, 

https://www.reaganlibrary.gov/sites/default/files/archives/reference/scanned-nsdds/nsdd2.pdf . 
26 Granieri,Ronald J. "Beyond Cap the Foil", i Matlock, Jack, George C. Herring, Andrew L. Johns, and Kathryn C. Statler. 

Reagan and the World. Leadership and National Security 1981—1989, Kentucky: University Press of Kentucky, (2017), 

s.59-63. 

https://www.reaganlibrary.gov/sites/default/files/archives/reference/scanned-nsdds/nsdd2.pdf
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skulle til vurdering hos Reagan. De hadde dermed en stor påvirkning på hva som ble lagt frem 

for presidenten – og dermed på USAs politikk.27 På grunn av at hvert departement skulle ha 

sitt område, var rollen til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren kraftig redusert i alle fall 

sammenlignet med innflytelsen til de tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiverne Henry 

Kissinger og Zbigniew Brzezinski. Likevel skulle all politikk gå innom rådgiveren, så selv om 

Richard Allen forsvant fort, fikk etterfølgerne William Clark og Robert Mcfarlane mer å si for 

utformingen av utenrikspolitikken.28 Det var imidlertid meningen at utenrikspolitikken skulle 

utformes i utenriksdepartementet – og at utenriksministeren skulle ha ansvaret. 

Utenriksminister Alexander Haig gikk av allerede sommeren 1982, etter å ha kranglet med 

stort sett alle i administrasjonen. Deretter fulgte George Shultz, som ofte ikke fikk påvirke 

politikken i den grad han ønsket, fordi politikken måtte gå igjennom rådgiverne før den kom 

frem til Reagan. 

  Som enda en byråkratisk påvirkningskraft hadde også CIA en del å si – i kraft av 

direktør William Casey, som var en nær venn av Reagan. Han forvaltet CIA effektivt og 

hadde nærkontakt med den innerste sirkelen i Det hvite hus.29  

 Det tredje området som Quandt tar frem, er den påvirkningen lobbyer har. Sterke 

lobbygrupper kan presse folkevalgte politikere i Kongressen til å endre politikken, spesielt 

hvis lobbygruppen representerer en stor del av befolkningen. I amerikansk utenrikspolitikk 

har den israelske lobbyen de siste 30-40 årene vært en sterk påvirker. Den sterke støtten til 

Israel blant viktige samfunnsgrupper har bidratt til at USAs politikk i Midtøsten har dreiet 

mot Israel. Det er i hvert fall teorien bak denne modellen. Quandt selv mener at lobbygrupper 

ikke har så mye å si.30 I Reagans periode som president hadde nok den israelske lobbyen en 

del påvirkningskraft. Imidlertid var Reagan selv i utgangspunktet positivt innstilt til Israel, 

basert på hans dype religiøsitet og sympati for den israelske saken. Derfor var sannsynligvis 

hans egen overbevisning også en stor pådriver da det gjaldt å støtte Israel.31 Store deler av 

administrasjonen var også positive til Israel, selv om det var en del av de mer regionalt 

innstilte som også så andre aspekter ved Midtøsten-politikken, spesielt i 

utenriksdepartementet. Shultz, Bush og Baker var noen av disse.32 Både dette – og andre 

 
27 Cannon, President Reagan, s. 74-76, 116-119. 
28 Rossinow, The Reagan Era, s. 69-72; Cannon, President Reagan, s. 118-124. 
29 Cannon, President Reagan, s. 47-48, 188-192; Rossinow, The Reagan Era, s. 69-72. 
30 Quandt, Peace Process, s. 8, 13-14, 246-247. 
31 Christenson, Perception of Palestine, s. 196-198, 201-203.  
32 Christenson, Perception of Palestine, s. 201-202; Rossinow, The Reagan era, s.103-105; Matlock et.al. Reagan and the 

world, s.18-23. 
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politiske og ideologiske forskjeller bidro til mye av konfliktene som etter hvert oppstod i 

administrasjonen. 

 Imidlertid påpeker Quandt at det aller viktigste er nettopp presidenten selv. Ifølge 

Quandt er det presidenten som aller viktigst for de beslutningene som tas i amerikansk 

politikk. Det er han og hans administrasjons reaksjon på aktuelle hendelser som utgjør 

amerikansk politikk.33 Betydningen av presidentens rolle gjør at mye av utenrikspolitikken 

står og faller på presidenten og hans visjoner for USA.  

 

Nøytralitet 

Den offisielle politikken overfor Irak og Iran, var nøytralitet. Hva mente egentlig Reagan-

administrasjonen med nøytralitet?  

Nøytralitet kan tolkes på forskjellige måter. Internasjonalt er det Haag-konvensjonen 

av 1907 som er den formelle loven som er gjeldende, selv om også Genève-konvensjonen 

også dekker regler for land i krig. For land i krig – og i krigslignende situasjoner – har Haag-

konvensjonene to seksjoner som omhandler nøytrale makters rettigheter i krig. Seksjon 5 i 

konvensjonen, som er nøytrale makters retter og plikter i en krig på land, sier blant annet i 

artikkel ni at nøytrale makter ikke kan favorisere en part med eksportmateriell. Seksjon 13, 

som er nøytrale makters retter og plikter i krig på havet sier i tillegg i artikkel seks at en 

nøytral makt, direkte eller indirekte ikke kan forsyne en stridende part med militært utstyr. 

Derfor er mye av det USA gjorde under Iran-Irak krigen ikke nøytral politikk ifølge Haag-

konvensjonen.34 Spørsmålet er da om Haag-konvensjonen gjelder i denne sammenhengen. At 

amerikanske politikere sier at USA følger en nøytral politikk, og ikke støtter noen av partene i 

krigen militært, trenger ikke nødvendigvis å bety at de har erklært seg som en nøytral makt, i 

henhold til Haag-konvensjonen. Mange andre land sa også under Iran-Irak krigen at de var 

nøytrale, men støttet i stor grad den ene parten.35 Det er også mange gråsoner når det gjelder 

krig. Er krigserklæringen legitim? Følger partene regler for krig? Hvilke stater er en del av 

krigen? Om USAs egenerklærte politikk om nøytralitet gjelder som en erklæring om 

nøytralitet i krigen, er imidlertid et tolkningsspørsmål.  

 
33 Quandt, Peace Process, s. 8-9, 15-16. 
34 Haag-konvensjonen seksjon fem og seksjon 13. https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/85e344e491c102e5c125641e003934b7, 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/240  
35 For eksempel sa både Kuwait, Saudi- Arabia og Italia at de var nøytrale. Likevel eksporterte landene blant annet fly, 

bomber og annen ammunisjon til Irak. Flere land eksportere også til Iran, og noen til begge land, blant annet Sveits! se 

Razoux, Iran-Iraq War, s. 546-556. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/85e344e491c102e5c125641e003934b7
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/85e344e491c102e5c125641e003934b7
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/240
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Utenom det folkerettslige er det imidlertid også et moralsk aspekt. Administrasjonen 

til Reagan understreket flere ganger, gjennom de fleste årene krigen varte, at de var nøytrale – 

og ikke hadde preferanser for hvem som til slutt stod som seierherre.36 Selv om USA da 

formelt sett kanskje ikke er en nøytral makt, har ikke Reagan-administrasjonen en moralsk 

forpliktelse til å følge det administrasjonen selv hevder? Å ha en nøytral politikk, trenger ikke 

bety det samme som å være en nøytral makt.  

For USAs politikere har alltid amerikanske interesser veid tungt. Slik var det også i 

Iran-Irak krigen. USA nøytralitet under Iran-Irak krigen ble strukket langt, og grensene for 

hva som var nøytrale handlinger var grå. Til syvende og sist gikk aldri USA inn med militære 

styrker på noens side, selv om politikerne vurderte det.37 Det ble heller aldri sendt våpen til 

Irak, selv om politikerne under diskré møter oppfordret andre land til å gjøre det.38  

 

Kilder 

I denne oppgaven er det i all hovedsak benyttet nylig nedgradert kildemateriell fra Ronald 

Reagan-biblioteket i Simi Valley, California. Disse kildene bidrar til å kaste nytt lys over 

etablerte antakelser om den politikken Reagan-administrasjonen førte overfor Irak, og kan 

også kaste nytt lys over forholdet mellom landene på 1980-tallet. Disse kildene er dessuten 

lite brukt i eksisterende litteratur, siden det ikke er så lenge siden prosessen med å nedgradere 

dokumentene begynte. Som supplement til de fysiske kildene fra Reagan-biblioteket, har 

biblioteket også en del dokumenter tilgjengelig på nett. Disse er også brukt i denne oppgaven. 

Mye av kildematerialet er imidlertid fortsatt klausulert, slik at i flere tilfeller mangler 

det dokumenter for å få det fulle bildet. I tillegg er det flere temaer, og dokumenter, som er 

klausulert i sin helhet. Eksempelvis er mye av materialet fra NSC-rådgiver Howard Teicher 

fortsatt utilgjengelig, materialet som Teicher selv i en senere forklaring sier kunne kastet lys 

over USAs tilnærming til Irak sommeren 1982. Dessuten er det ikke sjelden at viktige 

dokumenter er arkivert under andre stikkord og filnavn, slik at det kan være vanskelig å finne 

frem. Likevel er det såpass mye tilgjengelig materiale at vi, i kombinasjon med andre kilder, 

får godt bilde av Reagan-administrasjonens politikk overfor Irak. 

 
36 Telegram fra USINT Bagdad (Eagleton) til Utenriksminister George P. Shultz, 17. november 1982, mappe "Iraq Vol 

1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-Sec, NSC Country files, RRPL; Memo fra George P. Shultz til 

President Ronald Reagan, 12. november 1984, mappe "Iraqi Deputy prime minister Tariq Aziz visit, monday, 11 

/16/1984(11/26/1 984](1 OF 2)", RAC boks 4 – 5,  NESA, NSC files 1983-89, RRPL. 
37 Memo fra Geoffrey Kemp og Philip A. Dur til Robert C. Mcfarlane, 20. januar 1984, mappe "NSPG: Iran-Iraq (l l/07/1983; 

12/22/1983) (3 OF 3)", RAC boks 21, NESA, NSC files 1983 -89, RRPL. 
38 "Declaration of Howard Teicher", i United States vs Carlos Cardoen, ved United States District court southern district of 

Florida, (31/1-1995), NSA. https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB82/iraq61.pdf.  

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB82/iraq61.pdf
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Av andre kilder har jeg benyttet National Security Archive sine publiserte dokumenter. 

National Security Archive (NSA) er en ideell organisasjon som arbeider for mer åpenhet rundt 

amerikansk politikk. Dokumentene jeg har brukt, er en del av samlingen Shaking Hands with 

Saddam Hussein, en samling av amerikanske dokumenter som omhandler denne tidsperioden. 

Dokumentene stammer stort sett fra Utenriksdepartementet, som NSA har skaffet ved å søke 

innsyn i offentlige dokumenter under den såkalte Freedom of Information Act. I USA har alle 

innbyggere ifølge denne loven, rett til å få innsyn i alle dokumenter fra staten, så lenge 

dokumentene ikke faller under en av ni unntak som er til for å beskytte statshemmeligheter og 

privatlivets fred.  

Som kilde for amerikansk politikk før 1980, er det amerikanske 

utenriksdepartementets side for historikere Office of the Historian, og deres "Foreign 

Relations of the United States" (FRUS) serie, meget egnet til dette. Der er det publisert en 

mengde med dokumenter relatert til utenrikspolitikken USA førte under de forskjellige 

presidentene, og har et pågående arbeid med å tilgjengeliggjøre enda flere dokumenter for 

offentligheten. 

En kilde til irakiske prioriteringer og Saddam Husseins egne betraktninger, spesielt i 

forbindelse med Iran-Irak krigen, er de irakiske arkivet som USA erobret under krigen mot 

Irak i 2003. Det består av dokumenter som amerikanerne erobret fra arkivene i 

presidentpalasset til Saddam Hussein. Disse var inntil relativt nylig åpent tilgjengelig på 

internett. Disse brukes som kilder til Saddams Husseins politikk av flere av artikkelforfatterne 

jeg refererer til i oppgaven – og belyser irakiske synspunkter. I tillegg er den nåværende 

tilgjengeligheten et ytterligere problem.39  

 

Litteratur 

Golfkrigen, invasjonen av Irak i 2003, IS fremvekst og fall fra 2014 og generell uro i Irak, har 

bidratt til mye fokus på Irak i de senere årene, og kan derfor ha gjort at 1980-årenes hendelser 

har blitt litt oversett. Mange artikler og tekster har ofte fokusert mer på etterfølgende 

hendelser, og da blir 1980-årenes hendelser brukt som en bakgrunn for det som skjedde 

 
39 Conflict Records Reasearch Centre, som inntil 2014 hadde ansvaret for disse dokumentene fikk ikke bevilgninger til å 

fortsette å tilgjengeliggjøre de lengre, og ble dermed overtatt av nasjonalarkivet i USA. Derfor er dokumentene blitt 

vanskeligere tilgjengelig for forskere. Det er deler av materialet som fortsatt finnes tilgjengelig på internett. 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/168/saddam-hussein-s-iraq 
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etterpå. Dette er derfor et viktig formål med denne oppgaven, å sette begivenhetene på 1980-

tallet inn i sin egen kontekst.  

Som kilde for Reagan sin utenrikspolitikk og generelt om hans presidentperiode er det 

mye litteratur som er tilgjengelig i biografier om Reagan selv – eller i arbeider om hans 

presidentperiode. Eksempler på dette er Doug Rossinows The Reagan Era, som tar for seg 

hele Ronald Reagans periode som president.40 En annen bok, som har et mer utenrikspolitisk 

perspektiv på Reagans tid som president, er Reagan and the World, skrevet av Coleman, 

Longley m.fl.41 Den tar for seg Reagans utenrikspolitikk. Lou Cannons bok President 

Reagan, the Role of a Lifetime, er en fortelling om hele perioden Reagan satt som president, 

gir også et godt innblikk i Reagans tid som president.42 Slike bøker gir et godt innblikk i 

tankegangen til administrasjonen, både på det innenrikspolitiske og det utenrikspolitiske plan.  

Andre kilder fra Reagan-administrasjonens indre liv – og politikk – er biografier fra 

aktører i eller nær Reagan-administrasjonen. Dette kan være gode kilder, siden de er skrevet 

av – eller med – aktørene selv, og kan dermed gi et bilde av politikken på innsiden av Det 

hvite hus. Ulempen med slike bøker er at det er aktøren selv som i stor grad bestemmer hva 

som det skal skrives om. Det er derfor lett at det blir en litt for ensidig og selektiv versjon av 

hendelsene. Twin Pillar to Desert Storm. Americas Flawed Vision in the Middle East from 

Nixon to Bush er en slik bok.43 Boka er skrevet av rådgiveren i NSC, Howard Teicher selv, 

etter å ha blitt presset ut av stillingen. En bok som derimot har fått gode kritikker er George 

Shultz sin biografi, Turmoil and Triumph. My Years as Secreatry of State.44 Shultz' biografi er 

anerkjent for sin redelighet, og fyldige referanseliste – og har et relativt objektivt synspunkt 

(til å være en biografi). 

Når det gjelder USAs forhold til Midtøsten, eksisterer det mye litteratur. Om 1980-

tallet og Reagans periode som president derimot – er det heller få verker, mye på grunn av at 

det ikke har vært nok tilgjengelig materiale fra arkiver. Dessuten var 1980-årene 

begivenhetsrike, så andre hendelser andre steder har vært mer sentrale. Spesielt gjelder det i 

forhold til Irak, som ikke har fått mye oppmerksomhet i litteraturen.  

 
40 Rossinow, Doug, The Reagan Era. A History of the 1980s. New York: Columbia University Press, (2015). 
41 Matlock, Jack, George C. Herring, Andrew L. Johns, and Kathryn C. Statler. Reagan and the World 

Leadership and National Security, 1981--1989. University Press of Kentucky, (2017). 
42 Cannon, Lou, President Reagan. The Role of a Lifetime. New York: Public Affairs, (2000). 
43 Teicher, Howard og Teicher, Gayle R, Twin Pillars to Desert Storm: America’s Flawed Vision in the Middle East From 

Nixon to Bush. New York: William Morrow and Company, (1993). 
44 Shultz, George P. Turmoil and Triumph: My years as Secretary of State, New York: Charles Schribner's Sons, (1993). 
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Av bøkene som finnes er William B. Quandts bok om den arabisk-israelske 

fredsprosessen siden 1967 en god kilde.45 Den handler om hvordan amerikansk 

utenrikspolitikk ble utformet. Han legger vekt på forskjellige aspekter ved 

beslutningsprosessene i utformingen av politikken. Boken er en god kilde til det teoretiske 

perspektivet bak den amerikanske politikken. Den kalde krigen er fokuset i boken The Cold 

War and the Middle East av Avi Shlaim og Yezid Sayigh m. fl.46 Temaet i boken er hvordan 

landene i Midtøsten forholdt seg til den kalde krigen. Her er Charles Tripps kapittel om Irak 

mest relevant. Han fokuserer på at den kalde krigen spilte en mindre rolle for Irak, da det 

gjaldt hvilke prioriteringer de gjorde. 

Derimot er det lite spesifikk litteratur om forholdet til Irak. Journalist Alan Friedman 

har skrevet Spider's Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq, 

om hvordan Reagan-administrasjonen, og Bush sr. sin administrasjon bidro til at Irak fikk 

våpen og utstyr før Golfkrigen i 1991.47 Dette er imidlertid en bok som i stor grad er basert på 

journalistikk, og som bruker anonyme intervjuer, og bare delvis kilder fra arkiver og åpne 

intervju. Det samme er Steven Hursts The United States and Iraq since 1979: Hegemony, Oil 

and War.48 Han hevder at det å støtte Irak bidro til å opprettholde en slags "status quo" i 

forholdet til de andre aktørene i Midtøsten, slik at USAs interesser, som økonomi og olje – 

ikke ble skadelidende. Boken beveger seg i mer statsvitenskapelig retning enn Spiders Web. 

Det er imidlertid viktig å skille disse fra annen, empiribasert litteratur og bruke disse bare som 

støtte og kontekst. Ofte er slike bøker skrevet for å fremme et spesifikt synspunkt, som i 

Friedmans Spider's Web, hvor Friedman krever at Kongressen skal starte en etterforskning av 

opptakten til operasjon Desert Storm. 

En av få bøker som i større grad bruker arkivkilder er Bruce Jentlesons With Friends 

Like These.49 Jentleson tar for seg hvordan USA tilnærmet seg Saddam Hussein og Irak, med 

tanke på hvordan strategien feilet, sett i ettertid. Den har imidlertid et lengre tidsspenn, og 

store deler av boken setter søkelyset på slutten av Reagans periode og George Bush sin 

periode som president. Jentlesons bok handler også om Iran-Irak krigen og hvordan USA 

forholdt seg til den konflikten.  

 
45 Quandt, William B. Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967. Washington: 

Brookings Institution Press og Los Angeles: University of California Press, tredje utgave, (2015). 
46 Tripp, Charles "Iraq" i Sayigh, Y., og A. Shlaim. The Cold War and the Middle East. Oxford: Clarendon Press, (1997). 
47 Friedman, Alan, Spider's Web: The secret History of how the White House Illegally Armed Iraq. New York: Bantham 

Books, (1994). 
48 Hurst, Steven, The United States and Iraq since 1979: Hegemony, Oil and War. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

(2009), www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r27xm. 
49 Jentleson, Bruce, With friends like these, New York/London: W.W. Norton and company, (1994) 
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En annen bok som også gjør det, er James Blights Becoming Enemies.50 Der er det 

imidlertid lagt vel så stor vekt på forholdet til Iran som Irak. Boken er basert på et seminar 

med både historikere, politiske eksperter og også aktørene selv, hvor de forteller og forklarer i 

retrospekt handlingene under krigen. I tillegg har Blight mange offisielle dokumenter som 

bakgrunnsmateriale. Hovedargumentet er at USAs tilnærming til Irak var et mottrekk til det 

iranske prestestyret. Dette er også et argument i en artikkel som Hal Brands har forfattet "Was 

there a green light".51 Det var Iran, med deres radikale islam og deres anti-amerikanske 

retorikk som gjorde at Reagan-administrasjonen så til Irak – og sørget for at irakerne ikke ble 

overkjørt av Iran under Iran-Irak krige. Artikkelen er i tillegg en argumentasjon mot det 

enkelte hevder er en amerikansk godkjennelse av Iraks invasjon av Iran i september 1980, den 

såkalte "green light" teorien. 

 Av annen litteratur om USAs forhold til Irak, finnes det en del diskusjon rundt bruken 

av kjemiske våpen under Iran-Irak krigen, og USAs kjennskap til dette. Flere historikere tar 

opp dette temaet, blant andre Zach Fredman i artikkelen "Shoring up Iraq: 1983 to 1990: 

Washington and the Chemical Weapons Controversy ", og David M. Walkers "An Agonizing 

Death".52 Fredman argumenter for at Saddam Husseins kjemiske våpenbruk kom i skyggen av 

den kalde krigen. I tillegg viser den at Reagan-administrasjonen ikke hadde så store 

pressmidler overfor Irak som enkelte skulle ha det til. Han eksemplifiserer dette med hvor lite 

motstand USA gav Irak på bruken av kjemiske våpen under krigen. 

 Når det gjelder selve krigen har jeg hatt stor nytte av Pierre Razoux The Iran-Iraq 

War.53 Det er en nyere bok om Iran-Irak krigen, utgitt første gang på fransk i 2013. Razoux 

går igjennom konflikten fra 1980-1988 og ser på vurderingene og politikken underveis – og 

konsekvensene av dette. Det finnes imidlertid mye annen god litteratur om krigen. Chad E. 

Nelson i "Revolution and War: Saddam's Decision to Invade Iran" handler om hvilke mulige 

motiver Saddam Hussein kunne ha for å starte krigen, og Mohammad Ayatollahi Tabaar i 

"Factional Politics in the Iran-Iraq War", omhandler blant annet innenlandske iranske 

 
50 Blight, James G. Becoming enemies: U.S.-Iran relations and the Iran-Iraq war. 1979-1988, Lanham: Rowman & 

Littlefield, (2012). 
51 Brands, Hal, "Saddam Hussein, the United States, and the Invasion of Iran: Was There a Green Light?", Cold War History 

12, nr. 2 (2012/05/01), 319-43. https://doi.org/10.1080/14682745.2011.564612. 
52 Fredman, Zach, "Shoring Up Iraq, 1983 to 1990: Washington and the Chemical Weapons Controversy". Diplomacy & 

Statecraft, 23:3, (2012), 533-554. DOI: 10.1080/09592296.2012.706541; Walker, David M." “An agonizing death": 1980s 

U.S. policy on Iraqi chemical weapons during the Iran-Iraq War". The Journal of the Middle East and Africa, 8:2, (2017), 

175-196. DOI: 10.1080/21520844.2017.1315554. 
53 Razoux, Pierre, The Iran-Iraq war. Redigert og oversatt av Nicholas Elliott. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press 

of Harvard University Press, (2015). 
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motivasjoner for krigen. Begge disse er gode artikler som analyserer begynnelsen av krigen 

sett fra Iran og Iraks perspektiv.54  
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2 – Veien til krig er brolagt med kupp 

 
Årene fra 1979 til 1981 var viktige for Iraks historie. I løpet av bare to år skjedde det flere 

hendelser som fikk store konsekvenser for Iraks videre skjebne, helt frem til det Irak vi 

kjenner i dag. Saddam Hussein fikk i 1979 den formelle og fulle makt i landet, og ble den 

ubestridte lederen i Irak de påfølgende tiårene. Samme år brøt det ut en revolusjon i 

nabolandet Iran, som gjorde om på hele det politiske landskapet i Midtøsten-regionen. 

Revolusjonen i Iran fikk også stor påvirkning på Iraks videre utvikling. Den var en viktig 

årsak til krigen som brøt ut mellom Iran og Irak i september 1980.  
Det var Irak som invaderte Iran. Saddam Hussein ville fullføre sin drøm, som var at 

Irak ble regionens ledende stat, og ta tilbake det han mente var Iraks rettmessige Iraks 

landområder i Iran. Krigen, revolusjonen og maktskiftet, skapte bølger også langt utenfor 

regionen. USA, som frem til 1979 var dypt involvert i Iran, måtte på grunn av regimeskiftet 

finne andre å samarbeide med i regionen. 
Det var Ronald Reagan som fikk jobben med å peke ut den nye amerikanske kursen i 

Midtøsten. Han ble valgt som USAs 40. president i november 1980. Da han tok over i januar 

1981 stod han og hans administrasjon overfor en helt ny region politisk sett. Beslutningene 

som Reagan tok og politikken han stod for ble toneangivende for veien Midtøsten tok videre. 

Det var også under Reagan at Irak for alvor ble en del av den umiddelbare bevisstheten til 

amerikanske beslutningstakere. Tidligere var det andre land som var mer fremtredende. 

 

Irak, Iran og Midtøsten 

Storbritannia var en av de ledende stormaktene i Midtøsten før USA. Det var Storbritannia 

som hadde ansvaret for det Irakiske mandatområdet etter Sykes-Picot avtalen fra 1916 og som 

var den ledende stormakten i Midtøsten før andre verdenskrig. Britene var også Iraks 

nærmeste allierte selv etter at Irak ble et selvstendig land i 1930. Det moderne Irak bestod 

egentlig av tre forskjellige regioner slått sammen til én; en kurdisk, en hovedsakelig Sunni-

muslimsk dominert del og en Sjia-muslimsk del sør i landet. Dette gjorde at de første årene 

med selvstendighet bar preg av uroligheter og ustabile regimer. I tillegg var nabolandet Iran – 

det gamle persiske riket – også en ustabil faktor for det relativt nye landet Irak, med flere 
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konflikter landene imellom.55 Selv om det hadde vært en rivalisering mellom både mellom 

Iran og Irak, og Sjia- og Sunni-muslimer var det først og fremst ikke religion som var årsaken 

til konfliktene mellom de to landene. Arshin Adib Moghaddam i artikkelen "Inventions of the 

Iran-Iraq war" argumenterer i stedet for at det i stor grad var på grunn av irakisk propaganda 

at dette synet fikk fotfeste. Helt siden 1800-tallet hadde Sjiaer flyttet til Sør-Irak, og de hellige 

byene Najaf og Karbala, og det hadde vært relativt fredelig mellom Iran og Irak og de 

forskjellige religiøse retningene.56 Det hadde imidlertid lenge vært uenighet om 

grenseområdene i sør. Den geografiske uenigheten om området begynte allerede da regionen 

ble underlagt det Osmanske riket. Khuzestan-provinsen hadde i lang tid hadde hatt en stor 

arabisk majoritet. Samtidig ble elven Shatt- el Arab også en del av det tidlige Irak. Da Irak 

selv fikk bestemme utenrikspolitikken sin i 1930, fornyet den irakiske monarken – Kong 

Faysal – avtalen som fastholdt at elven og området fortsatt var en del av Irak. Det var noe 

lederne av Iran mislikte sterkt.57 

I 1937 hadde imidlertid maktbalansen blitt endret. En ny avtale ble underskrevet av 

utenriksministrene for Iran og Irak på vegne av Sjahen av Iran og den Irakiske kongen. Iran 

fikk en bedre avtale og grensen ble trukket på nytt, i midten av elven Shatt el-Arab. Irak fikk 

imidlertid monopol over all ferdsel på grense-elven. Selv om de irakiske styresmaktene helst 

så på både Khuzestan og elven som Iraks rettmessige eier, godtok de avtalen. Forholdet 

mellom landene forble relativt godt frem til Sjahen av Iran underkjente den i 1969. Da krevde 

han at iranske skip skulle ha like rettigheter i elven, og sluttet å betale toll til irakiske 

myndigheter. Den tidligere avtalen, spesielt etter at sjahen underkjente den, ble grobunn for 

mye av den irakiske misnøyen overfor Iran. Det ble ytterligere misnøye etter at Irak i 1971 

brøt de diplomatiske forbindelsene med nabolandet.58  

Etter den andre verdenskrig ble maktbalansen i hele verden forandret, også i 

Midtøsten. Storbritannias makt i området ble gradvis mindre, og støtten fra britene til de 

forskjellige landene minsket. Det siste som var igjen av stormaktsambisjoner i Storbritannia, 

forsvant etter Suez-krisen i 1956. Etter at Storbritannia invaderte Egypt for å sikre Suez-

kanalen og Sovjetunionen og USA ble involvert og så vidt avverget en verdenskrig, mistet 

Storbritannia nesten all tillit i den arabiske verden. Krisen gjorde at Sovjetunionen og USA 

 
55 Anderson, Betty S. A History of the Modern Middle East: Rulers, Rebels, and Rogues, Stanford University Press, (2016), 

Razoux, The Iran-Iraq War, s. 45-46.  
56 Adib-Moghaddam, Arshin, "Inventions of the Iran–Iraq War", Critique: Critical Middle Eastern Studies 16, nr. 1 (2007), 

https://doi.org/10.1080/10669920601148620, s. 66-67. 
57 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 46-48, 57-58. 
58 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 46-48; "IRAN-IRAQ: Documents on Abrogation of 1937 Treaty Concerning Shatt-Al-Arab 

Waterway", International Legal Materials 8, nr. 3 (1969): 478-92, www.jstor.org/stable/20690496.  
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viste en gang for alle at det var de som var blitt de nye stormaktene i Midtøsten. Allikevel 

forlot ikke Storbritannia Irak før to år etter, i 1958.  

I tillegg til USA og Sovjetunionen, hadde det ut av andre verdenskrig blitt skapt en ny 

maktfaktor i regionen – og en ny fiende for Irak – nemlig Israel. Opprettelsen skapte konflikt i 

det allerede turbulente palestinske mandatområdet. Det brøt ut krig mellom jøder og 

palestinere i 1948, bare kort tid etter at britene i hadde oppgitt det palestinske mandatområdet 

for godt. De arabiske landene støttet den palestinske siden, men gikk ikke helhjertet inn i 

krigen mot Israel. De arabiske styrkene led i tillegg under dårlig ledelse, lite koordinasjon på 

tvers av landene og uklare ordre. Den arabiske koalisjonen bestående av Transjordan (Jordan), 

Irak, Syria, Libanon og Egypt, i tillegg til Jemen og Saudi-Arabia, led til slutt et kraftig 

nederlag. De måtte se at staten Israel fikk internasjonal aksept, og vokste frem i det tidligere 

palestinske mandatområdet.59 Krigen avslørte i tillegg de store motsetningene som fantes i 

den arabiske verden – både landene imellom og innenfor hvert lands landegrenser.60 En 

ytterligere konsekvens av krigen var at den førte til en politisk oppvåkning for innbyggerne i 

de arabiske landene.  

Det var ikke Irak, men først og fremst Iran som fikk den største oppmerksomheten fra 

stormaktene i årene etter krigen mot Israel. Likevel var Irak sammen med Iran, Pakistan, 

Tyrkia og Storbritannia en del av alliansen som ble kalt Bagdad-pakten, eller CENTO, 

modellert etter NATO-alliansen. USA stod som økonomisk garantist, men av forskjellige 

innenrikspolitiske årsaker var de ikke en del av medlemslandene. Bagdad-pakten – grunnlagt i 

1955 med Storbritannia som den største vestlige samarbeidspartneren – var ment å virke som 

et sikkerhetssamarbeid i Midtøsten, som et motsvart på en sovjetisk ekspansjon. Pakten fikk 

imidlertid aldri den betydningen den var ment å ha. Både som følge av de arabiske landenes 

uenighet og president Dwight D. Eisenhowers motvillighet til å la USA bli en fullverdig del 

av pakten. Effekten var også tvilsom siden Sovjetunionen ignorerte alliansen, og på eget 

initiativ dyrket egne allianser med landene som ikke var en del av pakten, og effektivt 

ignorerte den vestlige alliansen.61 

 

Baath-Partiet og skiftende regimer 

 
59  Gelvin, James L. The Israel-Palestine conflict, One hundred years of war, tredje utgave, Cambridge: Cambridge 

University Press, (2014), s. 127-136,166. 
60 Anderson, A History of the Modern Middle East, s. 250-251. 
61 Christenson, Perception of Palestine, s. 98-101; Waage, Hilde Henriksen, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, 

Cappelen Damm Akademisk, (2013), s.176-177, 261-262. 
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Den nye politiske bevisstheten gjorde at mange nye partier ble opprettet i de arabiske landene. 

De forskjellige partiene hadde forskjellige formål og utfordringer. Det som imidlertid var en 

fellesnevner, var at de fleste partiene stod for en form for arabisk nasjonalisme. En arabisk 

fellesskapsfølelse som for alvor hadde vokst frem i kjølvannet av krigen mot Israel. Krigen 

bidro til en ny nasjonalisme i den arabiske verden.  

Det fremste eksemplet på et parti som var basert på den nye arabiske nasjonalismen, 

var Gamal Abdel Nassers parti i Egypt. Partiet hadde kommet til makten i landet ved å kaste 

den tidligere kongefamilien i et kupp i 1952. Han og hans partis fremste kampsak var å bygge 

opp en pan-arabisk fellesskapsfølelse blant alle de arabiske landene, og skape en pan-arabisks 

stat. Det nye egyptiske partiet ble et eksempel til etterfølgelse for mange av de nye gruppene 

og partiene i Midtøsten.62 

En av gruppene som ble inspirert av Nasser og hans bevegelse var Baath-partiet. 

Partiet hadde avleggere i både Syria og Irak, og oppstod i 1952. Baath-partiet stod også for en 

form for pan-arabisme, men var i større grad tilknyttet et nasjonalt perspektiv. Som Nassers 

parti var også de tilhengere av en sterk stat med et sosialt tilsnitt. Forskjellen var at Baath- 

partiets fokus i stor grad var på å bygge en sterk nasjonalstat. Religionen fikk en mindre plass 

i de nye partiene og bevegelsene, og ble i flere tilfeller undertrykket.63   

På tross av politisk oppvåkning etter krigen mot Israel var fremdeles makten i Irak i 

hendene på den Hashemittiske kongeslekten med Kong Faysal II, sammen med statsminister 

Nuri-al Said. Det var imidlertid Said som i praksis styrte Irak. Det varte til 1958. Året var 

preget av kupp og uro i hele Midtøsten. Det var stor uro i Libanon, hvor det endte med væpnet 

konflikt og ilandsettelse av amerikanske marinesoldater i Tripoli for å stanse opptøyene. I 

Jordan, som hadde vært i en kortvarig union med Irak frem til 1958, var det kuppforsøk mot 

Kong Hussein. Det ble imidlertid avverget, og Kong Hussein konsoliderte makten i årene etter 

1958. Det var i tillegg uroligheter både i Iran og Syria.64 I Irak utnyttet en gruppe med 

misfornøyde offiserer de urolige tidene, og lanserte et kupp mot statsminister Nuri al-Said og 

den Hashemittiske kongefamilien. Abd-al Karim Qasim var en av kupplederne, og han og 

hans medsammensvorne styrtet det tidligere regimet i det som ble et blodig kupp. Alle 

medlemmene i kongefamilien ble henrettet, i tillegg til statsminister Nuri al-Said. Qasims nye 

styre strammet grepet om Irak. De forbød mange partier, blant annet det relativt ferske Baath-

 
62 Anderson, A History of the Modern Middle East, s. 300. 
63 Anderson, A History of the Modern Middle East, s. 292-293; Waage, Konflikt og stormaktspolitikk, 258, 263.  
64 Waage, Konflikt og stormaktspolitikk, s. 220-223, 303-305; Gerges, Fawaz A. "Lebanon", i Sayigh, Yezid og Shlaim  

Avi, The Cold War and the Middle East, Oxford: Clarendon Press, (1997), s. 86-90. 
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partiet – som måtte gå under jorden. Kuppet bidro også til at den kortvarige unionen med 

Jordan ble brutt.65 

For Iraks del bidro ikke skifte av ledere til å dempe uroen i landet. Den nye lederen 

Qasim hadde store planer for Irak. Han foreslo flere reformer, samtidig som han ville 

nasjonalisere oljeproduksjonen for å få større inntekter. Hans mål var å sentralisere Irak, og 

gjøre landet i større grad uavhengig av stormaktene. Folket derimot, var ikke fornøyd med 

Qasims visjoner. Reformene var til dels meget upopulære blant store deler av Iraks 

befolkning. Ikke minst blant den kurdiske minoriteten i Nord-Irak, som startet et flere års 

langt opprør mot makten i Bagdad.66 Det gikk også dårlig for det internasjonale samarbeidet 

med de vestlige landene. Qasim ville bli mer uavhengig av Storbritannia og USA og avsluttet 

CENTO-samarbeidet. Bagdad-pakten måtte bytte navn. I stedet vendte Qasim seg mot 

Sovjetunionen, og signerte en avtale med Kreml om samarbeid og våpenleveranse. Han 

inngikk også en avtale med Iraks kommunistparti, ICP.67  

Det var denne kombinasjonen – sammen med at Kuwait ble selvstendige i 1961 – som 

gjorde at folk fikk til slutt nok, og et opprør spredde seg i hele landet. Kuwait ble av mange 

irakere ansett som en del av Irak. Kuwait hadde i tillegg store oljeforekomster innenfor de nye 

landegrensene. Det at Kuwait ble et eget land og samtidig tok med seg fremtidige 

oljeinntekter var meget upopulært. På toppen av det hele var landet preget av generelle 

religiøse motsetninger. Utsiktene for regimet til Qasim så ikke gode ut.68 

Det varte heller ikke så lenge for regimet til Qasim. I 1963 opplevde Irak ikke mindre 

enn to kupp. Det første kuppet i februar var det Baath-partiet med – igjen – en gruppe med 

misfornøyde offiserer som stod bak. Det ble imidlertid raskt klart at partiet og offiserene ikke 

var enige med seg selv. To fraksjoner stod mot hverandre. Den ene støttet et pro-Nasserisk 

syn og mente de måtte kjempe for et felles arabisk samarbeid, hvor Irak var det ledende 

landet. Blant disse var både den senere presidenten Ahmed Hassan al-Bakr og hans fetter 

Saddam Hussein. Det var imidlertid en annen gruppe med senere president Abdul Salam Arif 

i spissen som vant maktkampen. De fikk igjennom sitt syn om en mer irakisk-fokusert 

politikk – men fortsatt med et pan-arabisk tilsnitt – og tok makten i Irak i nok et kupp i 

november samme år. Flere fra Baath-partiet ble henrettet og Al-Bakr og Hussein måtte gå 

 
65 Anderson, A History of the Modern Middle East, s. 308. Waage, Konflikt og Stormaktspolitikk i Midtøsten, s. 303-304; 

Rubin, Avshalom H. "Abd al-Karim Qasim and the Kurds of Iraq: Centralization, Resistance and Revolt, 1958–63," Middle 

Eastern Studies, 43:3, (2007), 353-382, DOI:10.1080/00263200701245944, s. 355, 357-358. 
66 Tripp, "Iraq", 193-194; Rubin, "Abd al-Karim Qasim and the Kurds", s. 353-354 
67 Tripp, "Iraq", s.189-190, 200-202. 
68 Anderson, A History of the Modern Middle East, s. 309-310. 
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under jorden nok en gang. Det ble Arif, og fra 1966 broren hans Abdul Raman Arif, som 

styrte Irak frem til Irak opplevde nok et kupp i kjølvannet av Seksdagerskrigen i 1967.69 

 

1967-1977 Seksdagerskrigens konsekvenser 

Irak var ikke en del av de stridende partene i seksdagerskrigen mot Israel i 1967. De hadde 

imidlertid sympati for de arabiske nabolandene som deltok. De var en del av den moralske 

støtten til Egypt og Syria, mye på grunn av at det var Israel som var motstanderen. Derfor var 

det et stort nederlag for Irak også, da den arabiske koalisjonen ble ettertrykkelig slått av de 

israelske styrkene på bare seks dager. Det var de arabiske landene sammen som hadde tapt, 

ikke bare Egypt og Syria. Nederlaget skapte grobunn for misnøye i flere land, også i Irak.70 

Det var også misnøye internasjonalt med krigen, og flere arabiske land brøt den diplomatiske 

kontakten med landene som støttet Israel, blant annet USA. Det gjorde Irak også, siden de 

stod på den arabiske siden i krigen og hadde helt siden Israels opprettelse ført en kraftig 

retorikk mot den Israelske staten.71 

Opposisjonsgrupper i Irak, blant annet de i Baath-partiet som hadde tapt maktkampen 

mot Arif i 1963, fikk med tapet mot Israel et nytt kort å spille ut mot landets ledere. Krigen 

fikk dermed mer å si for Irak enn den fysiske deltakelsen til Irak skulle tilsi. En av årsakene til 

det, var at uroen som allerede var tilstedte økte i styrke. President Abdul Raman Arif var 

upopulær og i kulissene lurte Baath-partiet, som hadde ventet på en anledning til å overta 

makten siden det mislykkede kuppforsøket i 1963.72 En annen årsak var at USA brøt 

kontakten med de fleste arabiske landene etter krigen, fordi USA hadde støttet Israel. Det 

diplomatiske bruddet som også Irak var med på, gjorde det derfor mye lettere for Irak å gå 

fullt inn for et samarbeid med Sovjetunionen. Seksdagerskrigen ble derfor en medvirkende 

årsak til Iraks veivalg i den globale kalde krigen. Det ble imidlertid ikke Arif-regjeringen sin 

oppgave å ta opp tråden med politikerne i Moskva.73 

For i 1968 ble det nok en gang et kupp i Irak, og igjen var det Baath-partiet som stod 

bak. Til forskjell fra i 1963 var det denne gangen en mye større enighet innad i partiet. Ahmed 

Hassan al-Bakr var den ubestridte lederen, og han hadde pekt på sin fetter Saddam Hussein 

 
69 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 49-50; Coughlin, Con, Saddam: His Rise and Fall, London: HarperCollins, (2005), s. 43-46. 
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12/24/1984)", RAC boks 4 – 5, NESA, NSC files, RRPL; Quandt, Peace Process, s. 44-50;  
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som nestkommanderende. Kuppet denne gangen gikk relativt smertefritt, og «kun» 250 

mennesker ble offisielt drept i små sammenstøt.74 Den 17. juli 1968 ble offisielt Baath-partiet 

det styrende partiet, og Ahmed Hassan Al-Bakr ble innsatt som president. Hans fetter – 

Saddam Hussein – fikk ansvaret for sikkerhetsapparatet og etterretningen. Årene etter 1968 

ble en periode med konsolidering av makt, bekjempelse av uro og opprør. Samtidig ble Irak 

internasjonalt isolert fra den vestlige verden. 

USA hadde sin allierte i Iran. Særlig hadde forholdet blitt godt etter at CIA arrangerte 

et kupp og avsatte en kommunist-vennlig regjering etter en kort iransk flørt med 

kommunismen i 1953.75 Sovjetunionen hadde derfor måttet se seg om etter andre 

samarbeidspartnere enn Iran. Etter at Abd al-Karim Qasim kansellerte Iraks deltagelse i 

Bagdad-pakten hadde Irak blitt en mulig samarbeidspartner for Kreml. Samarbeidet og 

forholdet mellom landene ble gradvis bedre gjennom 1960- tallet. De gode forholdet ble 

definitivt bekreftet da lederne for Irak og Sovjetunionen underskrev en vennskapsavtale i april 

1972, og det irakiske regimet fikk tilgang til en mengde med nytt våpen og utstyr fra 

Sovjetunionen. Det var en nødvendig avtale for begge parter selv om Saddam Hussein 

egentlig helst så at Irak var uavhengig supermaktene. 76 Irak trengte imidlertid Sovjetunionen, 

og ikke minst våpnene deres. Det var ikke på grunn av frykten for invasjon, Irak hadde få 

umiddelbare trusler fra andre land. De irakiske myndighetene hadde behov for mer våpen for 

å hanskes med en økende intern uro. 

Fra 1961 til 1970 hadde det vært mer eller mindre konstant opprør i de kurdiske 

områdene nord i Irak. Det kurdiske folket hadde vært i krig mot makten i Bagdad i mange år, 

med støtte fra de iranske styresmaktene. Den kurdiske befolkningen med opprørslederen 

Mustafa Barzani i spissen som deres representant krevde flere rettigheter, og økt selvstyre for 

de kurdiske områdene. Drømmen deres var et selvstendig Kurdistan. I 1970 ble imidlertid 

Mustafa Barzani enige med det ferske Baath-regimet i Bagdad om en fredsavtale. Det var ikke 

fordi al-Bakr og Saddam Hussein nødvendigvis støttet de kurdiske kravene. Både et høynet 

konfliktnivå med Iran, og indre uro i den irakiske regjeringen, bidro til å presse frem en 

fredsavtale med kurderne. Da Kreml i tillegg fryktet at uro i Kurdistan kunne bidra til en full 

krig i området, og oppfordret ledelsen i Bagdad til fred, hadde de egentlig ikke noe valg.77  

 
74 Offisielle tall. Imidlertid er det stor sannsynlighet for at flere drap på politiske motstandere i etterkant av kuppet, var en 

konsekvens av maktovertakelsen til Baath-partiet. Razoux, The Iran-Iraq War, s. 50; Tripp, "Iraq", s. 189-193. 
75 Chubin, Shahram, "Iran", i Sayigh, Yezid og Shlaim Avi, The Cold War and the Middle East, Oxford: Clarendon Press, 

(1997), s. 240-242; Anderson, A History of the Modern Middle East, s. 310-311; Westad, The Global Cold War, s.121-123. 
76 Tripp, "Iraq", s. 206-210; Razoux, Iran-Iraq War, s. 52-55. 
77 Rubin, "Abd al-Karim Qasim and the Kurds", s. 354, 359-363. 
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Freden varet i knappe fire år før den i 1974 ble brutt da samtalene mellom kurderne og 

den irakiske ledelsen om veien videre brøt sammen. De irakiske styrkene gikk på offensiven 

mot kurdernes leder Mustafa Barzani og hans parti KDP, som igjen manet til et væpnet 

opprør. Baath-partiet var ikke like villige til å gi kurderne like mange innrømmelser som sin 

forgjenger i Arif-regjeringen, og var i en bedre situasjon enn i 1970 da fredsavtalen ble 

underskrevet. Våren 1974 var det kurderne som var på offensiven, men et knapt år senere, 

sommeren 1975, hadde opprøret blitt knust. Hovedmannen bak operasjonen for å stanse det 

kurdiske opprøret var ingen ringere enn Saddam Hussein. Ved hjelp av nye russiske våpen og 

en hensynsløs angrepskrig, stanset Saddam Hussein den kurdiske frigjøringskrigen. Han fikk 

også hjelp av iranske myndigheter, som i 1975 stanset støtten til de kurdiske opprørerne i 

Irak.78 USA stoppet også sin støtte til de kurdiske opprørerne. De hadde støttet dem i flere år, 

men trakk støtten til kurderne i frykt for å bidra til en konflikt mellom Iran og Irak. 79 

Det kurdiske opprøret var det virkelige gjennombruddet for Saddam Hussein på den 

politiske arenaen. Han fikk vist sine lederegenskaper, fikk en stor tilhengerskare for sin 

resolutte handling og fikk vist hvor kompromissløs han var da det gjaldt sine egne 

beslutninger. Etter at den siste kurdiske motstanden var slått ned høsten 1975 fortsatte 

Saddam Hussein å jobbe i kulissene med å styrke sin posisjon innad i partiet og skaffe seg 

støttespillere blant Iraks mektige.80  

 

Diplomatiske forsøk 

Selv om det gjennom alle årene siden seksdagerskrigen i 1967 hadde vært enkelte små forsøk 

og noe sporadisk kontakt mellom USA og Irak, hadde det amerikanske og Irakiske forholdet 

vært tilnærmet ikke-eksisterende. Med Jimmy Carter som ny president, med nye ideer og en 

ny måte å se situasjonen i Midtøsten, var det kanskje igjen mulig med et normalt forhold 

mellom landene. Carter, som var en venstrevendt demokrat, var tilhenger av 

fredsforhandlinger og pragmatikk. Han ville at menneskerettighetene skulle stå i fokus i 

amerikansk utenrikspolitikk, og jobbet for at USA skulle slutte å støtte regimer som ikke ville 

følge disse.81  

Håpet om en fredeligere region steg i Midtøsten med Jimmy Carters inntog i Det hvite 

hus. Jimmy Carters administrasjon jobbet hardt for å få slutt på stridighetene mellom Egypt 

 
78 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 55-57; Tripp, "Iraq", s. 205-207. 
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og Israel, og få på plass en formell fredsavtale mellom landene. Selv om det ikke var med 

Jimmy Carter fredsprossene i regionen startet, Henry Kissingers «shuttle-diplomacy» er viden 

kjent, ble Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt skrevet under i hans 

presidentperiode.82  

Det ble var også forsøk på diplomati mellom Irak og USA under Carters tid som 

president. Allerede i 1977 tok Carter-administrasjonen, på et lavt diplomatisk nivå, initiativ til 

samtaler med Irakiske tjenestemenn. Lavtstående diplomater dro blant annet til Bagdad for å 

forhøre seg om mulige måter å normalisere forholdet mellom landene.83 Det ble med forsøket, 

selv om de faktisk prøvde. Det var igjen noen diskre henvendelser i 1979 om et diplomatisk 

forhold. Da var imidlertid stemningen blitt noe mer pessimistisk, og bar preg av usikkerhet fra 

amerikansk side for hvor Irak egentlig var på vei politisk sett. På tross av disse forsøkene og 

en forsiktig optimisme var det ikke noe som tydet på at et godt forhold stod for døren. I 

Washington var det ikke vurdert som en akutt oppgave å gjenoppta et forhold med Irak.84 

Camp David-avtalene som gikk på Egypts annerkjennelse av Israel i bytte mot fred og 

enkelte geografiske justeringer, ble imidlertid ikke godt tatt imot blant nabolandene til Egypt. 

Anwar Sadats Egypt ble nærmest bannlyst av de fleste arabiske landene. Irak var blant de 

sterkeste kritikerne av Egypts "forræderi". Å anerkjenne fienden Israel slik Egypt hadde gjort 

ble sett på som et svik mot hele det arabiske folket mente regimet i Irak. Egypt mistet all 

offentlig støtte fra nabolandene. Lederrollen som Egypt tidligere hadde hatt i Midtøsten ble 

stående åpen. Det var en rolle som Saddam Hussein gjerne ville Irak skulle ta, med ham som 

den øverste lederen.85 Saddam Hussein hadde i flere år konsolidert makten sin i Baath-partiet 

og i den irakiske hæren. Han hadde i årene siden det kurdiske opprøret overtatt mer og mer 

ansvar i den irakiske ledelsen, etter hvert som helsen til den sittende Al-Bakr hadde blitt 

svekket.86 For at Irak skulle få rollen som lederen av den arabiske verden, måtte Saddam 

Hussein sørge for å komme opp med en plan. Den langsiktige drømmen var å gjøre Irak i 

hvert fall delvis upåvirket av den kalde krigen og dens to supermakter. Da måtte han først 

gjøre noe med avhengigheten av den ene parten, Sovjetunionen. 
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Saddam Husseins planer 

Irak hadde i mange år vært storimportør av sovjetisk utstyr og våpen, og var helt avhengig av 

den ene parten i den globale kalde krigen. Dette var noe Saddam Hussein håpet å forandre på. 

Målet til Saddam Hussein var å sette Irak utenfor den kalde krigen ved å spille på – og mot – 

begge supermaktene. Hans plan var å spille på frykten både i Kreml og Washington om at den 

andre skulle få overtaket i landet, og i utvidet forstand hele regionen.87 Allerede mot slutten 

av 1970-tallet så det ut til at denne taktikken, i hvert fall delvis, virket.88  

Saddam Hussein var på god vei til å nå målet sitt da han i 1978 talte på det arabiske 

toppmøte i Bagdad. Der preket han energisk om arabisk enhet, og at de arabiske landene 

måtte stå sammen "etter Egypts svik med Israel". Det fantes en arabisk storhet hevdet han, og 

han ville at Irak skulle føre den arabiske verden til denne storheten.89 Irak som nasjon var 

allerede på vei til å bli økonomisk og politisk uavhengige. De irakiske myndighetene hadde 

nasjonalisert oljeproduksjonen, og vesentlig økt produksjonen og eksporten av olje. I tillegg 

hadde myndighetene i Irak investert flerfoldige millioner dollar i et atomprosjekt med støtte 

fra blant annet Frankrike. Målet var å gjøre Irak til en atommakt. Regimet i Irak understreket 

riktignok at det kun var ment til fredelig bruk som energikilde. Samtidig – for å stå utenfor 

den kalde krigen – prøvde Irak også å ta en lederrolle i NAM, Non-Alligned Movement, 

alliansen for alliansefrie land.90 

Planene til Saddam Hussein ble imidlertid ikke tatt videre positivt imot verken i 

Washington eller Moskva. Det var likevel ingen umiddelbar bekymring blant ledelsen i noen 

av landene. Irak var ikke sentralt land i amerikansk utenrikspolitikk. USA hadde allierte både 

i Iran og Saudi-Arabia. Saddam Husseins stormannsvyer gav ikke de amerikanske politikerne 

lange våkenetter. Heller ikke for Sovjetunionen ble planene til Saddam Hussein møtt med 

mye annet enn et oppgitt skuldertrekk. Kreml visste at Irak var avhengig av sovjetisk import. 

Allikevel ville det uansett vært vanskelig for Sovjetunionen å bryte vennskapsavtalen de 

hadde hatt med Irak siden 1972. Irak var en av de få allierte i regionen, utenom Syria. Ingen 

av stormaktene mente Irak var viktige nok til å virkelig bekymre seg over.91 

På en måte virket det som Saddam Hussein allerede i 1979 klarte å manøvrere Irak i 

det politiske landskapet, slik at Irak til en viss grad stod utenfor den kalde krigens maktspill. 

Verken USA eller Sovjetunionen gjorde seriøse fremstøt på å forandre Status Quo, i stor grad 
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fordi de ikke bekymret seg særlig for fremstøtene til Saddam Hussein. Saddam Hussein tok – 

som en følge av dette – etter hvert en lederrolle i regionen.92 Irak var imidlertid ikke alene om 

å prøve seg på den kalde krigens spill. Nabolandet Iran forsøkte noe av det samme. Med få 

allierte etter revolusjonen i 1979 kombinert med den politiske uroen i kjølvannet av 

revolusjonen, var dette imidlertid en tilnærmet umulig oppgave for de nye lederne i Teheran. 

De måtte aller først konsolidere makten i landet og roe ned befolkningen.93  

 

Alt blir annerledes 

For Irak og resten av regionen ble året etter toppmøtet i 1979 et skjebneår. Saddam Hussein 

kom til makten, hans politiske parti og politikk ble enerådende, og Iran opplevde en 

revolusjon som kom til å prege forholdet mellom de to landene frem til dags dato. 

Den 17. juli 1979 ble Saddam Hussein "valgt" til å etterfølge Ahmed Hassam al-Bakr 

som leder for Irak da han døde som en svekket mann. Maktskifte kom ikke som en stor 

overraskelse på noen, verken i Irak eller i resten av verden. Saddam Husseins overtakelse som 

Iraks leder hadde vært klart i flere år. Etter å ha fått den formelle makten i Irak, satte han 

umiddelbart i gang med planene han hadde snakket om på Bagdad-toppmøtet året før. Han 

startet umiddelbart på prosessen med å konsolidere sin egen makt.94  

Han begynte å kvitte seg med alle folk som kunne tenkes å motarbeide ham og hans 

planer. Det fremste eksemplet på dette er partiutrenskingene 22. juli 1979. Det hadde blitt 

innkalt til et stort partimøte i Bagdad, hvor alle de viktigste medlemmene av 

regjeringsapparatet og de militære styrkene fra Baath-partiet skulle delta. Under møtet steg 

Saddam Hussein frem og foran åpen scene – direkte på tv – holdt Iraks nye president en lang 

tirade om lojalitet og beskyldte motstandere for forræderi i egne rekker. Han leste opp en liste 

med navn og hver gang et nytt navn ble nevnt, ble vedkommende eskortert ut av rommet av 

sikkerhetstyrkene til presidenten.95 22 av disse ble umiddelbart henrettet, flere ble skutt av de 

gjenlevede anklagede som ble tvunget til å skyte sine såkalte medsammensvorne.  

Denne episoden viste en gang for alle hvor makten lå i Irak, og det befestet Saddams 

posisjon som den brutale og hensynsløse lederen han var. Det kan kanskje sies at 

oppvisningen hadde sin effekt. Saddam Hussein satt som den ubestridte eneherskeren av Irak 

helt frem til USAs invasjon av landet i 2003, og overlevde alle forsøk på opprør og kupp som 
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ble forsøkt imot ham, med god hjelp fra sin lojale republikanergarde. Med maktbasen trygt 

sikret rundt seg selv, og ham selv som den ubestridte leder, var Saddam Hussein klar for å ta 

fatt på oppgavene som leder. Drømmen hans var et sterkt Irak som var ledestjernen for hele 

den arabiske verden.96 Den første oppgaven han måtte ta fatt på, var å se an situasjonen som 

etter hvert utspant seg i nabolandet Iran. 

 

Uro i Iran  

I Iran hadde det vært økende uro i årene før 1979. Det hadde vært økende folkelige protester 

og tilnærmet opptøyer mot det upopulære regime til Sjahen av Iran. Folket i det gamle 

persiske riket var misfornøyd med det stramme grepet Mohammad Reza Pahlavi, og hans 

hemmelige politi holdt over landet. De var misfornøyde med retningen landet tok, upopulære 

reformer, og at landet ifølge de konservative muslimske lærde var på vei vekk fra den rette 

Islam. Det hjalp heller ikke at landet var nært knyttet til den store fienden blant mange, 

USA.97 Misnøyen kulminerte til slutt i et stort, folkelig opprør den 16. februar 1979. Sjahen 

måtte til slutt rømme landet, og ble tvunget i eksil sammen med resten av det upopulære 

regimet. Et religiøst presteskap tok over makten i landet, og den religiøse lederen Ayatollah 

Khomeini ble invitert tilbake fra eksil i utlandet. Etter å ha blitt undertrykkett i mange år av 

forskjellige ledere, var det de religiøse sin tur til å styre det tradisjonsrike landet.98  

For resten av verden og spesielt USA, kom revolusjonen som et sjokk. Iran var blant 

USAs nærmeste allierte i regionen, og president Carters administrasjon var i villrede over hva 

de skulle gjøre. Hele administrasjonen var preget av usikkerhet over den nye situasjonen, og 

ble sittende som tilskuere da 52 amerikanere ble tatt som gisler i Tehran. Carter kom ikke med 

noen løsning på situasjonen før han i april 1980 beordret et redningsoppdrag for de 52 gislene 

som ble tilfangetatt den 4. november 1979. Operasjon Eagle Claw som operasjonen ble kalt, 

ble imidlertid en fiasko. Flere soldater døde under forsøket, flere av flyene og helikoptrene 

som skulle brukes i redningsaksjonen ble ødelagt i en sandstorm, og den amerikanske 

redningsoperasjonen vendte hjem igjen uten engang å ha begynt på forsøket med å redde 

gislene.99  

I USA hadde nettopp gisselsaken blitt den aller største nyhetssaken i amerikansk 

media. Saken begynte med at 500 rasende iranske studenter tok seg inn i den amerikanske 
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ambassaden i Teheran og tok de 52 amerikanske ambassade-ansatte som gisler. Det ble 

starten på et 444 dagers langt mareritt for diplomatene og de ansatte som ble tilfangetatt. 

Gisselsaken ble den altoverhengende nyhetssaken i USA hele det siste året Jimmy Carter satt 

som president, og var sannsynligvis en av årsakene til at han ikke ble gjenvalgt i 1980.100 

Tilbake i Bagdad var gisselaksjonen og revolusjonen i Iran et tveegget sverd for 

Saddam Hussein. I utgangspunktet var uro i nabolandet dårlig nytt for Iraks relativt ferske 

president. Et stabilt regime med rasjonelle ledere var langt å foretrekke for Hussein, fremfor 

et ustabilt prestestyre tuftet på konservative religiøse lover. Han – og de andre i toppledelsen i 

Bagdad – var bekymret for at uroen i Iran fort kunne smitte over grensen til Irak og skape 

uroligheter også i Irak, hvor det rett under overflaten lurte store indre motsetninger.101 Spesielt 

var Saddam Hussein redd for den Sjiamuslimske minoriteten i Sør- Irak, og hvor deres 

lojalitet egentlig lå hvis de ble utløst store opptøyer i landet. Den samme usikkerheten fantes i 

forhold til den kurdiske delen av befolkningen. Det var ikke lengre siden enn fire år at de 

irakiske myndighetene hadde knust et gryende kurdisk opprør og krav om selvstyre. Om 

uroen spredte seg i hele landet, kunne lett den kurdiske selvstendighetskampen fort blusse opp 

på ny.  

På den annen side var også uroen i Iran en mulighet for Saddam Hussein. Et urolig 

Iran; med svekkede og uforberedte militære styrker, kaos i den øverste militære ledelsen, og 

et usikkert og umodent nasjonalt lederskap – var kanskje akkurat det som trengtes for at Iraks 

president kunne ta lederrollen i Midtøsten. Det var kanskje akkurat den rette anledningen for 

Saddam Hussein til å fullføre planene han hadde for Irak. Kanskje også en gang for alle 

avslutte den evige konflikten om grenseområdene mellom Iran og Irak.102 

 

Algier-avtalen og Afghanistan 

Algier-avtalen fra 1975 om grensen, grenseelven Shatt-el Arab og provinsen Khuzestan, var 

en avtale som helt siden den ble undertegnet hadde blitt mislikt av Saddam Hussein. Han 

mente avtalen gav Iran fordeler og at det var Iraks rett både å bestemme over elven – og også 

ha eierskap over provinsen Khuzestan. I Khuzestan bodde det en stor arabisk minoritet som 
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historisk sett hadde hatt sterke bånd til Irak. I 1975 hadde imidlertid Irak vært verken militært 

eller politisk sterke nok til å bestemme utfallet av avtalen. Å gjøre noe med avtalen var på 

toppen av prioriteringslisten til Saddam Hussein i 1979. Det var allikevel selv i 1979 fortsatt 

vanskelig for Irak å gjøre noe med avtalen, selv om Irak var sterkere og ledelsen i Bagdad 

hadde fått større tro på seg selv. Iran var i 1979 militært overlegne Irak. Da var det bedre for 

Saddam Hussein å vente til at Iran ble mer internasjonalt isolert som følge av revolusjonen.103 

Samtidig som uroen fortsatte i Iran, og USA var opptatt med gisselaksjonen, bidro 

Sovjetunionen til enda mer uforutsigbarhet i regionen. Etter flere år med uro i Afghanistan 

gikk Sovjetunionen til skrittet å sende store styrker til det massive fjellandet. Formålet var å 

redde det skjøre kommunistiske partiet som så vidt klamret seg til makten i Kabul. Dette var i 

takt med doktrinen de opererte under, å støtte eksisterende kommunistiske regimer i 

verden.104 Carters administrasjon reagerte svært negativt på invasjonen. USA nektet å 

ratifisere SALT II avtalen som USA og Sovjetunionen hadde blitt enige om samme år – som 

skulle bidra til nedrustning av atomvåpen – og fordømte kraftig den sovjetiske invasjonen. 

Det var imidlertid ikke selve invasjonen av Afghanistan som var den største trusselen for 

amerikanerne. USA hadde minimale interesser i Afghanistan. Det var heller det at 

Sovjetunionen faktisk gikk inn i et land i Midtøsten og støttet opp under et Sovjetvennlig 

regime, og faktisk satte til livs doktrinen. Hvis det kunne skje i Afghanistan hva var garantien 

for at det ikke kunne skje i andre land, for eksempel i Iran eller Irak, spesielt sett i lys av 

maktvakuumet som vokste frem i kjølvannet av den Iranske revolusjonen?105 Invasjonen av 

Afghanistan satte den kalde krigen i sentrum av USAs politikk i regionen. For Irak og USAs 

forhold betydde både revolusjonen i Iran og invasjonen av Afghanistan at det ble lettere for 

regimet i Irak og oppnå kontakt med administrasjonen i Washington. Dette ble imidlertid ikke 

forsøkt før under Reagans administrasjon.  

 

Krig! 

Den 22. september 1980 gikk Saddam Husseins styrker til et overraskende angrep på Iran. De 

sovjetiskbygde stridsvognene til Irak feide inn over hele den sørlige grensen til Iran, og 

styrkene kom langt inn over grensen før de iranske styresmaktene i det hele tatt skjønte hva 

som hadde skjedd. 
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Selv om selve invasjonen kom som ut av intet, hadde det vært en økende spent situasjon 

mellom landene i et halvt år før invasjonen. Bilbomber, attentatforsøk og undercover agent-

operasjoner i både Irak og Iran hadde preget forholdet mellom de to landene året i forkant.106  

De første dagene gikk krigen over all forventing for Saddam Hussein, mens panikken 

bredte seg i Iran. Det iranske regime var i uorden, og regimet var usikre på hvor mye støtte de 

egentlig hadde blant folket. De var ikke forberedt på en storskalakrig med nabolandet Irak i 

det hele tatt. De militære styrkene var også i kaos. Som en følge av revolusjonen hadde alle 

forsvarsgrenene blitt "rensket" for sympatisører av det gamle regimet. Offiserer og menige ble 

kastet ut av de militære styrkene over en lav sko. Flere av offiserene i toppledelsen ble 

dessuten drept. Dette gjorde at da krigen brøt ut var det store deler av det iranske 

militærkorpset som stod igjen uten erfarne og kyndige ledere og soldater.107  

Situasjonen virket kritisk. Iran hadde imidlertid en fordel. En fordel som de fleste 

militærteoretikere er enige om kanskje er en av de største: Det å forsvare seg mot et angrep er 

mye lettere enn å angripe, spesielt hvis det er sitt eget hjem – eller land – som blir angrepet. 

Pierre Razoux kaller dette i boken om Iran-Irak krigen for "Valmy-effekten". Uttrykket 

stammer fra stemningen og viljen som de franske revolusjonære under den franske 

revolusjonen følte da de kjempet for et nytt og bedre Frankrike.108 

Det Islamske regimet i Teheran oppildnet det iranske folket, og mante til kamp for 

deres egen eksistens. De nye lederne overbeviste befolkningen om at det ikke bare var en liten 

krig om grenseområdene. Det var en eksistensiell krig, om den persiske sjelen og Irans 

eksistens. Formaningene virket. Iranere over hele landet gav sin støtte til de militære styrkene, 

og over 200 000 lot seg verve i forsvaret. Mange av disse gikk inn i de nyreformerte iranske 

revolusjonsstyrkene, under total kontroll av det nye regimet. Slik styrket regimet samtidig sin 

egen kontroll over de militære styrkene.109 Den irakiske offensiven stoppet opp et stykke inn i 

Iran og begge parter gikk på defensiven. Taktikken til Saddam Hussein hadde feilet, og krigen 

gikk over i en ny og mer stillestående fase. 

 

Hvorfor gikk Saddam Hussein til angrep på Iran?  

Det er et komplekst spørsmål hvorfor Saddam gikk til det skrittet å angripe nabolandet. 

Sannsynligvis var det både grunner internt i Irak og eksterne grunner i Iran blandet sammen. 

 
106 Razoux, The Iran-Iraq War,  s. 6, 9-11; Nelson, "Revolution and War", s. 252-254. 
107 Tabaar, "Factional politics", s. 2-5; Razoux, The Iran-Iraq War, s. 62-63. 
108 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 122-123. 
109 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 62, 123-125; Tabaar, "Factional politics in the Iran–Iraq war", s. 5-9. 
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De fleste historikere er imidlertid enige om at Saddam Hussein og hans regime gikk til krig på 

eget initiativ og av egne grunner. Dette er imidlertid et standpunkt som har vært oppe til 

debatt, og det er blant enkelte historikere fortsatt et spørsmål om USA hadde en finger av 

ukjent størrelse med i spillet. Teorien og spørsmålet er om amerikanske myndigheter, på en 

eller måte gav «grønt lys» til Irak for en invasjon av Iran.  

Det er flere varianter av denne teorien, og argumenterer for ulik grad av amerikansk 

involvering i invasjonen av Iran. Alt ifra lett involvering ved å gi Irak informasjon om Iranske 

troppebevegelser, til at USA aktivt oppfordret, og i det skjulte tilrettela for krigen mellom Iran 

og Irak. Teoriene om USAs involvering ble utbredt fra 1980-, og særlig 1990-tallet, men har 

hele tiden blitt sterkt kritisert av historikere og eksperter på feltet. I dag er de aller fleste 

eksperter og autoriteter på området enige om at teorien ikke stemmer, selv om det fortsatt 

finnes utilgjengelige dokumenter, og enkelte andre ting som kan undersøkes nærmere.110 En 

av historikerne som argumenter mot grønt-lys teorien, og som relativt nylig stod bak en 

artikkel om temaet er professor Hal Brands. I 2012 i artikkelen «Was there a green light?» 

brukte han nytt tilgjengelig materiale for å argumentere mot amerikansk involvering i 

invasjonen.111 Hovedargumentet hans var at de fleste nye dokumentene pekte mot at USA og 

Carter-administrasjonen ble fullstendig overrasket av Saddam Husseins invasjon. Irak-

eksperten i Carter-administrasjonen, Wayne Whites utsagn var illustrerende for dette; "The 

war came as a shock".112 At selv eksperten på området ikke forutså revolusjonen, gjør det 

nærliggende å anta at en krig ikke var på agendaen i Washington, og at sjokk og overraskelse 

var det gjeldende synet. 113 Brands foreslo dessuten at fokuset til USA var et helt annet sted 

enn på Irak. Det samme argumentet har også Pierre Razoux i sin bok fra 2014 om Iran-Irak 

krigen. Den kalde krigen, invasjonen av Afghanistan og spesielt Iran, og gisselsituasjonen, 

hadde høyere prioritet hos den pressede administrasjonen til president Jimmy Carter.114 

Ryktet om USAs støtte til krigen, kom hovedsakelig fra iranske og Saudi-Arabiske 

kilder. Sannsynligvis var det på grunn av USAs senere støtte til Irak. Razoux argumenterer for 

dette og viser til at det var AbolHassan Bani al-Sadr, den Iranske presidenten fra 1979 til 

1981, som først uttrykte sin støtte til teorien. Al-Sadr skal først ha støttet teorien da han ble 

tvunget ut av presidentembete i Iran av Ayatollah Khomeini. Muligens brukte han teorien for 

å forsvare den dårlige iranske krigsinnsatsen de første årene av krigen. Bevisene på dette 

 
110 Se for eksempel; Hal Brands, Pierre Razoux eller James L. Blight. 
111 Brands, Hal, "Was there a Green light?". 
112 Brands, Hal, "Was there a Green light?", s. 323-324 
113 Brands, Hal, "Was there a Green light?", s. 323-324. 
114 Brands, Hal, "Was there a Green light?"; Razoux, The Iran-Iraq War, s. 68-87. Razoux har et helt kapittel om teorien i 

boken, hvor også han argumenterer for hvorfor teorien er urealistisk og usannsynlig. 
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finner Razoux blant både lydfiler etterlatt fra regimet i Irak, og også i nylig publisert 

arkivmateriale.115 Bani-al Sadr, en mer moderat stemme i Iran, hadde håpet på støtte fra USA, 

og kanskje ytterligere støtte fra andre i tilfelle han fikk makten i Iran. I stedet gav Reagan-

administrasjonen opp Iran og kuttet etter hvert alt diplomatisk samarbeid med landet.  

Ryktene økte i styrke etter at Donald Rumsfeld besøkte Midtøsten og Irak sommeren 

1983. Dette ble sett på som en bekreftelse av støtten til Irak, og bekreftet fordommene Iran 

hadde om USA. Dette var på et tidspunkt hvor USA enda ikke formelt hadde gjenopptatt 

diplomatiske forbindelser med Irak. Rumsfeld selv avkreftet dette ryktet, og skrev i sine 

memoarer fra 2011, at det bare var konspirasjonsteorier.116 

I 1985 var det Saudi-Arabias tur til å anklage USA for å ha en finger med i Saddam 

Husseins spill. Noen blant det Saudi-arabiske lederskapet hevdet at USA hadde vært 

innblandet i invasjonen av Irak. Sannsynligvis fordi Saudi-Arabia forsøkte å få et bedre 

forhold til Iran, som de på det tidspunktet så på som fordelaktig. Det er usikkert hvem i 

Riyadh som stod bak. Det ble i hvert fall plukket opp av journalist Dilip Hirpo, som puttet 

disse hintene og ryktene sammen, og laget en sak om amerikansk påvirkning på Iran-Irak 

krigen. Historien fikk innpass blant flere vestlige intellektuelle og uten substansielle bevis på 

at det ikke var sant ble etter hvert teorien nokså akseptert.117 

Razoux påpeker imidlertid at forholdet mellom USA og Irak ikke var særlig godt etter 

seksdagerskrigen i 1967. Hvis det i hele tatt var møter mellom landene var de kun på et ad-

hoc basis. Det var ingen formelle samtaler eller besøk av betydning mellom Irak og USA før 

neste administrasjon tok over i Det hvite hus.118  

Internt i USA var det òg flere grunner å ikke blande seg i en ny krig, uansett hvor 

"hemmelig" støtten kunne vært. I tillegg til både revolusjon, gisler og Sovjetisk aggresjon i 

Midtøsten, var det også valgår i USA og Carter slet allerede mot Ronald Reagan i 

valgkampen. At Jimmy Carter da i tillegg skal ha blitt innblandet i en krig i Midtøsten, er lite 

trolig.119 Et rykte som krigshisser var ikke noe Carter ville ha på seg, heller tvert imot. Å 

støtte en krig som kunne risikere å vare i flere år ville dessuten koste masse, både politisk og i 

rene dollar, noe ingen i USA egentlig ønsket seg uansett hvor man stod politisk.120  

 

 
115 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 68-69 
116 Rumsfeld, Donald, Known and Unknown: A Memoir, New York: Penguin Publishing Group, (2011), s. 7-8. 
117 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 68-70, 78. 
118 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 69. 
119 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 79-80; Quandt, Peace Process, s. 241-143. 
120 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 79-80. 
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Veien videre 

Under valgkampen i 1979 var det ikke noe som skulle tilsi at forholdet mellom Irak og USA 

skulle forandre seg. Ronald Reagan viet ikke mange tanker til forholdet mellom landene. Det 

var det heller ikke mange andre som gjorde i Midtøsten. Hovedsak nummer en i valgkampen, 

og for Ronald Reagan var frigivingen av de amerikanske gislene i iransk fangenskap. Denne 

saken preget både slutten av Jimmy Carters periode som president og valgkampen som helhet. 

Gisselsaken medvirkende trolig også til at valget gikk i Reagans favør. Den største seieren for 

Reagan i den saken kom allerede dagen etter han ble innsatt som president. Da ble gislene 

frigjort i noe som ble en stor PR-seier for den nye administrasjonen. I tillegg til Iran og det 

som utspilte seg der var fredsprosessen mellom Israel, palestinerne og de arabiske landene 

blant sakene som sto på dagsorden for Reagans nye administrasjon i Midtøsten. Irak derimot 

var ikke et land som var høyt oppe i bevisstheten til Washington. 

Iraks anonymitet på verdensarenaen og blant USAs politikere, forandret seg da Irak 

med Saddam Hussein i spissen gikk til det skrittet å invadere Iran 20. september 1980. 

Umiddelbart var det imidlertid ikke noen tegn til at forholdet til Irak ble påvirket av Saddams 

invasjon.   

Da Reagan ble valgt inn som USAs 40. president, var det derfor ingenting som tydet 

på at forholdet mellom landene skulle ta seg opp. Allikevel fikk Reagan-administrasjonen nok 

oppgaver å hanskes med: Krigen mellom Irak og Iran var på vei til å bli uløselig, Ayatollah 

Khomeini og prestestyret hadde konsolidert i Iran og Sovjetunionen var på vei til å få sitt 

Vietnam i Afghanistan. Det var dette Midtøsten som Ronald Reagan skulle sette seg inn i 

dagene, ukene og årene etter å ha framlagt president-eden foran Kongressbygningen en 

januardag i 1981. 
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3 – Den nøytrale gråsonen 

 
Allerede 30. januar, kun noen få dager etter at den nye administrasjonen til Ronald Reagan ble 

sverget inn, stod forholdet mellom USA og Irak på agendaen for Alexander Haig, den nye 

utenriksministeren til Ronald Reagan.  

En sak som involverte Irak hadde gått frem og tilbake mellom diverse departementer 

og etater i over et år. Saken handlet om eksport av store passasjerfly fra USA til Irak. Boeing, 

som hadde inngått avtalen med det nasjonale irakiske flyselskapet, øynet muligheten til å få 

salget igjennom med en ny administrasjon. Etter over et år i limbo i Washington, begynte 

sjefene i selskapet å bli utålmodige. Handelen, og lisensen til å eksportere flyene til Irak 

hadde blitt stoppet i kongressen nesten et år tidligere etter at en annen eksportsak ble til en 

stor diskusjon. Den saken handlet om et salg av motorer – og motordeler – til irakiske 

fregatter som ble godkjent for salg, uten politisk behandling. At det i det hele tatt hadde blitt 

en stor diskusjon om disse sakene, kom av at USA i 1979 satte Irak på listen over stater som 

støttet terror fordi landets ledere i flere år hadde latt væpnede palestinske grupper ha tilhold i 

landet. Statusen som sponsor av terror innebar sterk eksportkontroll til landet, og en 

begrensing på hva som var godkjent for eksport. Siden motorene til de irakiske fregattene 

hadde blitt godkjent uten diskusjon, ble Boeing- eksporten vurdert ekstra grundig. Kongressen 

var skeptiske til å selge Irak nye, moderne fly.121  
Da den nye administrasjonen i Washington ble innsatt, samtidig som gisselsituasjonen 

i Iran ble løst, så den nye utenriksministeren – Alexander Haig – muligheten i å få 

gjennomført denne handelen. Han, og departementet, var bekymret for at andre 

handelspartnere ville miste tilliten til USA som handelspartner hvis de ikke godkjente salg av 

sivilt materiell til Irak. Dessuten hadde Boeing satt kort frist før de avsluttet handelen for 

godt, de ville ikke vente lengre. Det var egentlig i all hovedsak en privat handel, og Haig ville 

nødig utfordre handelsfriheten private selskaper hadde i USA.122 Derfor utarbeidet han en 

rapport, som ble fremlagt for presidenten. I rapporten understreket Haig viktigheten av saken 

og ba om et raskt svar. Presidenten godtok salget, og godkjenningen ble tilsynelatende sendt 

 
121 Memo fra Alexander Haig til Ronald Reagan, 30. januar 1981, mappe "Iraq-general", boks CFOA 160, Meese files, 

RRPL; Memo fra Alexander Haig til Ronald Regan, 30. januar 1981, mappe "AT: Iraq (January-May 1981)", RAC boks 3 – 

3, Lilac files, RRPL; Høringsnotat fra Senatet, 18. mars 1982, "Regulation Changes on Export: The change in Department of 

Commerce regulations on exports to Iraq, South Africa, Syria, And South Yemen." 

https://play.google.com/books/reader?id=9j0Ke33nfqEC&pg=GBS.PP1 
122 Memo fra Alexander Haig til president Ronald Reagan, 30. januar 1981, mappe "Iraq-1981", RAC boks 2 – 4, Kemp files, 

RRPL.  
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til kongressen for godkjenning.123 En tilsynelatende triviell sak, og noe som virker relativt 

hverdagslig. Men salget var alt annet enn hverdagslig og enkelt. Den stoppet nemlig ikke 

med Reagans signering i januar 1981. Det skulle ikke ta mindre en nesten enda et år før det 

faktisk ble godkjent at seks fly kunne bli eksportert til Irak.  
Nettopp akkurat denne handelen skulle følge den nye administrasjonen i halvannet år 

fremover. Og da saken ble løst i 1982 var forholdet og situasjonen mellom USA og Irak helt 

annerledes enn da den først ble godkjent i 1981. Den var den første av flere lignende saker, 

hvor USA solgte sivilt utstyr som kunne omgjøres til militær bruk til Irak, eller godkjente at 

private selskaper gjorde det, såkalt "dual use" utstyr. Det var utstyr som med enkelte 

modifikasjoner kunne omgjøres til krigsbruk, og som var i gråsonen for et forbud mot å 

eksportere til parter i krig. Salget av Boeing-flyene var også i gråsonen av politikken USA 

fulgte i Iran-Irak krigen, som gikk på å opprettholde en streng nøytralitet overfor begge parter 

og ikke selge våpen, eller utstyr som kunne brukes til militære formål til noen. Samtidig viste 

saken også hvor forsiktige den nye administrasjonen til Ronald Reagan var overfor Iran og 

Irak med tanke på nøytralitetspolitikken. For salget ble faktisk ikke gjennomført før i 1982, et 

tegn på at frem til da, var det viktig å ikke bryte den tilsynelatende nøytraliteten USA 

forfektet.124 

 

Lite kontakt, salg og flyangrep 

Selv om noe av det første Reagan gjorde som president var å skrive under på kontrakten om 

Boeing flyene, var det ellers lite saker relatert til Irak som opptok tiden hans det første 

halvåret som president. Den lille kontakten som fantes, handlet nettopp om salg av fly, biler 

og andre ting, hovedsakelig i forbindelse med kontrakter som var blitt inngått før krigen 

mellom Iran og Irak startet. Det som oppstod av konflikter, og uenigheter, var derfor 

spørsmålet om hensynet til handelsinteresser i motsetning til de politiske interessene. Et 

eksempel på dette er Boeing- flyene. Et eksempel på et mer diskutert salg var et italiensk salg 

av lisensierte amerikanske helikoptre til Irak.125 Det var imidlertid et angrep på Irak,ikke fra 

 
123 Memo fra Edwind Meese til Alexander Haig, 19. februar 1981, mappe "Iraq-general", boks CFOA 160, Meese files, 

RRPL. 
124 Memo fra Gus Weiss til Richard V. Allen, 17. august 1981, mappe "AT: Iraq (June-August 1981)", RAC boks 3 – 3, Lilac 

files, RRPL; "Iraq: The terrorist list", NEA pressebriefing, 1. mars 1982, mappe " Iraq, 1982", RAC boks 4 – 2, Kemp files, 

RRPL. 
125 Se for eksempel det nevnte salget av fly fra Boeing, hvor det var bekymringer for at arabiske land skulle velge Airbus i 

fremtiden, eller salg av helikopter til Irak fra Hughes helicopters; Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, mai 1981, 

mappe "AT: Iraq (Januar 1981-September 1981)", boks 3 – 3, Lilac files, RRPL. 
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Iran, men fra Israel, som først satte Irak på dagsorden blant politikerne i den nye 

administrasjonen.  

Kvelden den 7. juni 1981 tok 14 fly av fra en flybase sør i Israel. De fløy gjennom 

Saudi-arabisk luftrom, langs grensen mot Jordan, i retning av Irak, og atomreaktoren kalt 

"Osirak" midt inne i landet. Reaktoren, som ble bygget ved fransk og italiensk hjelp, var kun 

noen måneder fra å bli operasjonell. Israels statsminister Menachem Begin hadde godkjent 

angrepet seks måneder tidligere, rett etter at iranerne hadde mislyktes i sitt forsøk på å 

ødelegge den irakiske reaktoren. Etter mange måneders planlegging ble planen satt til livs. 

Israel så på reaktoren som en stor trussel mot hele stabiliteten i regionen, i tillegg til en 

åpenbar trussel mot Israels eksistens. Om reaktoren ble operasjonell var ikke Saddam Hussein 

mange stegene ifra å kunne produsere atomvåpen. Saddam Hussein, påstod at atomreaktoren 

kun var til fredelig bruk. Begin stolte ikke på den irakiske presidenten. Derfor beordret han 

angrepet som den 7. juni hadde blitt satt i gang.126 

Flyene fløy i total radiostillhet, kun hundre meter over bakken. Da de nærmet seg den 

irakiske grensen delte gruppen seg, og lå seg i formasjon. Kun minutter før angrepet steg 

flyene, klar for angrep. Det var først da de ble oppdaget av irakisk radar. Det var imidlertid 

for sent. Innen antiluftskytset til de irakiske styrkene rakk å reagere, hadde de israelske flyene 

allerede sluppet hele bombelasten og vendt nesen mot Israel igjen. Tilbake lå atomreaktoren, 

fabrikkanlegget, kraftverket og laboratorier igjen som rykende ruiner.127  

Da Saddam Hussein fikk vite om angrepet morgenen etter ble han fullstendig rasende. 

Han truet med å henrette alle offiserene som var ansvarlige for luftvern og sikkerhet rundt 

anlegget. Han sparket umiddelbart flere høytstående generaler, og fikk arrestert nestlederen 

for det irakiske luftvernet og lot ham henrette. Dette, sammen med det iranske forsøket bare 

måneder i forveien, i tillegg et iransk angrep på en viktig flybase noen uker før angrepet på 

Osirak, var en total ydmykelse for Saddam Hussein. Både på grunn av det åpenbart dårlige 

forsvaret, som ikke engang oppdaget de israelske flyene, men også fordi Saddam Hussein 

hadde lagt mye prestisje og penger i rektoren. Nå som den var ødelagt, var planene om et 

sterkt Irak som kunne sette atommakt bakt kravene de måtte komme med lagt i grus. Akkurat 

som Osirak.128 

Angrepet på det irakiske atomanlegget juni 1981, brakte umiddelbart skarpe reaksjoner 

i verdenssamfunnet mot angrepet. Ikke bare var det et angrep på Irak fra et land som ikke var 

 
126 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 165-167 
127 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 166-168. 
128 Razoux, The Iran-Iraq War, s, 166-169. 
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en del av stridighetene. På atomanlegget i Irak, jobbet det flere utenlandske arbeidere, især fra 

Italia og Frankrike. Flere av disse ble skadet, og minst en franskmann ble drept av de israelske 

bombene. Dette, på tross av at Israelske styresmakter ettertrykkelig insisterte på at de valgte 

tidspunktet hvor det jobbet færrest folk på anlegget, og hvor det enda ikke var plassert 

radioaktivt materiale i reaktoren.129  

Bombingen av Osirak kom som en overraskelse på de fleste i Washington. Hverken 

Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet hadde noen som helst indikasjon på at et 

slikt angrep var nært forestående. Ingen forvarsel hadde blitt gitt, hverken fra amerikansk 

etterretning, eller fra Israel selv. Ingenting tydet på at dette var noe Israelske myndigheter 

hadde tatt opp med noen i administrasjonen i Washington før de tok steget og gikk til 

overraskelsesangrep på det irakiske atom-anlegget.130 Det var også dette utenriksminister 

Haig var mest irritert på, og som var det største overtrampet i forholdet til USA og deres 

interesser i regionen. Selve angrepet, og det at et irakisk atom-anlegg ble ødelagt, var ikke 

hovedgrunnen til irritasjonen, og ikke like viktig.  

I stedet var Haig, og flere i administrasjonen svært bekymret for rapportene om at 

Israel hadde brukt nye – amerikansk-bygde – F-16 og F-15 fly til angrepet. Dette var helt nye 

jagerfly, med den nyeste teknologien som fantes, som Israel hadde fått kjøpe av USA like før 

angrepet. Ifølge kontrakten var hovedhensikten med flyene at de skulle brukes til "defensive 

formål". Både dette, og risikoen for at teknologien kunne havne i gale hender hvis flyet hadde 

måttet nødlande på fiendtlig grunn, var grunnlaget for de relativt store protestene som kom fra 

amerikanerne mot Israelsk bruk av flyene.131  

Selv om den amerikanske sympatien for Irak ikke strakk seg så langt ble det allikevel 

bråk i departementene i Washington på grunn av Osirak-angrepet. Først og fremst fordi det 

var Israel som var den angripende parten. Det ble innkalt til hastemøter både i Sikkerhetsrådet 

(NSC) til Reagan og i flere departementer, for å diskutere hvilken respons USA skulle gi. 

USA hadde fra starten av Iran-Irak krigen gått høyt ut og forfektet en sterk nøytral linje i 

krigen. Om offentligheten fikk vite at angrepet ble utført med helt nye amerikanske våpen, 

kunne mistanken fort falle på at USA hadde noe å gjøre med angrepet. Både fordi det ble 

brukt amerikanske fly og på grunn av det sterke militære samarbeidet mellom Israel og USA. 

 
129 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 166-169; Telegram fra Situation Room til Camp David, juni 1981, mappe "Iraq (Israeli 

Strike on Iraqi Nuclear Facility 6/8/81) [5 of 6]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
130 "Israeli attack on Baghdad", udatert memo, mappe "(06/08-1981 – 06/09 1981)", boks CFOA 160, Meese files, RRPL; 

Cannon, President Reagan, s. 100. 
131 Uttalelser til pressen fra Henry E. Catto, 9. juni 1981, mappe "Israeli attack on Baghdad (06/08-1981 – 06/09 1981)", boks 

CFOA 160, Meese files, RRPL; Memo fra Richard V. Allen til Richard G. Darman, 24. juli 1981, mappe " ISRAEL-IR 

AQ/ISRAEL-SYRIA (06/13/1981 – 12/30/1981)", Shoemaker files, RRPL. 
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Det var noe utenriksdepartementet var bekymret for. I flere etterfølgende møter, både i 

Washington, og også med Irakiske representanter i Bagdad, ble det sterkt understreket at USA 

ikke hadde noe å gjøre hverken med selve angrepet, eller planleggingen av det. Mantraet var 

at Israel opererte helt på egenhånd.132 

Det var imidlertid ikke fullstendig enighet innad i administrasjonen om hvor ille 

angrepet egentlig var. Både i Det hvite hus, og kanskje særlig i Utenriksdepartementet var det 

det flere hadde en oppfatning om at angrepet kunne bringe med seg positive ringvirkninger 

for amerikansk politikk i regionen – selv om det ikke var et lovlig angrep ifølge reglene for 

krig. Helt siden Saddam Hussein kom til makten i Irak hadde Utenriksdepartementet flere 

ganger uttrykt bekymring for om Irak skulle utvikle atomvåpen. Den samme bekymringen var 

enda høyere i de arabiske nabolandene til Irak, og ikke minst hos Israelske styresmakter. 

Løsningen var allikevel ikke at Israel gjennomførte et ulovlig angrep på det som ikke var et 

legitimt militært mål.133 Da angrepet likevel hadde funnet sted, mente Alexander Haig at det 

ikke var det verste som kunne ha skjedd. Resonnementet var at når Irak ikke lengre hadde 

tilgang til masseødeleggelsesvåpen som atomvåpen, var det i teorien lettere, og mindre 

politisk vanskelig for amerikanske diplomater å få et bedre forhold til regimet i Irak.134  

 

Mange hensyn å ta 

I forbindelse med arbeidet med resolusjonen mot det israelske angrepet var det tydelig at det 

var flere hensyn som måtte bli veid opp mot hverandre, i tillegg til hensynet overfor Israel. 

Det viktigste for Reagan-administrasjonen var å opprettholde, og fremheve USAs nøytralitet i 

Iran-Irak krigen. Samtidig var det viktig å vise at USA ikke støttet umotiverte militære 

angrep, uansett hvor. En annen viktig faktor var det Richard Allen, presidentens nasjonale 

sikkerhetsrådgiver som trakk frem. For han, og de andre i det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) 

var det viktig at prosessen med å få en slutt på borgerkrigen i Libanon ikke ble skadelidende. 

Tidligere i 1981 hadde Reagan sendt en delegasjon – med diplomaten Phillip Habib i spissen 

– til Midtøsten, for å begynne fredsforhandlinger om borgerkrigen i Libanon, og løse 

problemet at PLO og Israel angrep hverandre ut fra, og inn på libanesisk territorium. Allen 

 
132 Rapport fra USINT Bagdad om Osirak, juni 1981, mappe "Israeli attack on Baghdad (06/08-1981 – 06/09 1981)", boks 
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fryktet at den prosessen stod i fare hvis USA viste støtte til Israels angrep på Osirak. 

Konsekvensen av angrepet, fryktet han, var at de arabiske landene som var en del av 

fredsforhandlingene ville miste tiltro til USA som fredsmekler og trekke seg fra arbeidet.135 

Den samme frykten hadde også de arabiske landene selv. I et møte i Det hvite hus noen dager 

etter angrepet, delte representanter fra flere arabiske land denne bekymringen.136 Imidlertid 

var responsen fra USA rettet mot Israel overraskende streng, tatt i betraktning at Israel var 

deres fremste allierte i regionen. Med resolusjon 487 i sikkerhetsrådet, fordømte FN, og USA, 

offisielt det israelske angrepet på Irak.137  

 En rapport fra utenriksdepartementets etterretningsavdeling, Bureau of inteligence 

and Reasearch, 9. Juni viste regimet i Bagdad stor irritasjon over angrepet fra Israel. Bagdad 

var også irriterte på USA, og Reagan, og mente at et slikt angrep ikke kunne ha skjedd uten at 

det hadde blitt godkjent på et eller annet nivå i Washington.138 I et møte med flere arabiske 

ambassadører etter angrepet i juni 1981 ble dette kategorisk benektet av Ronald Reagan. Han 

fortalte til de arabiske ambassadørene at også USA hadde blitt like overrasket over angrepet 

som de arabiske landene selv. De godtok forklaringen, og sammen med fordømmelsen i FN 

ble derfor mistanken mot USA lagt bort.  

I rapporten fra utenriksdepartementets etterretning ble det også påpekt at det først og 

fremst ikke var USA Saddam Hussein og den irakiske regjeringen egentlig var sinte på. De lå 

i stedet hoveddelen av skylden på Iran, som de irakiske representantene mistenkte at 

samarbeidet med Israel om angrepet. Denne mistanken var sannsynligvis et resultat av det 

faktiske angrepet fra Iran på det samme atom-anlegget et år tidligere. Den gang hadde 

angrepet vært lite vellykket og skapt små eller ingen skader på reaktoren. Det var derfor ikke 

altfor vanskelig for de amerikanske utsendingene å overbevise de irakiske representantene om 

at USA ikke hadde noe med angrepet å gjøre. For USA, og Reagan-administrasjonen var 

angrepet like overraskende som for Irak.139 

Angrepet på Osirak førte i stedet til at det ble et noe bedre forhold mellom Irak og 

USA. Det hadde vist at det gikk an å snakke sammen. Fordømmelsen av angrepet fra 
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amerikansk side hjalp også i stor grad til med å overbevise Iraks myndigheter, med Saddam 

Hussein i spissen, om at USA ikke arbeidet imot dem.140 

 

Tøvær og tilnærming 

Utenom de umiddelbare reaksjonene i etterkant av angrepet på Osirak, ble det ikke mye 

forandring i forholdet til Irak. Det aller viktigste for Reagan-administrasjonen var å 

opprettholde status quo i Midtøsten, hvor forholdet til Israel, og forhandlingene om fred i 

Libanon var i fokus.141 Det var fremdeles minimalt med kontakt mellom myndighetene i Irak 

og USA, selv på et lavt nivå. Likevel hadde angrepet på Osirak åpnet opp en mulighet for 

bedre kommunikasjon mellom landene.  

Sommeren 1981 var det imidlertid vanskelig for amerikanske myndigheter å vite noe 

som helst om Bagdads politiske vurderinger. De hadde generelt lite kunnskap om de fleste 

aspektene rundt Irak. De hadde liten, eller ingen betydningsfull etterretningsmulighet i Irak i 

1981. Informasjon og kontakt måtte skje oftest via andre diplomater, og land. I desember 

1981 besøkte en britisk delegasjon Irak, hvor de fikk innvilget audiens med både 

visestatsminister Tariq Aziz og president Saddam Hussein. Møtet handlet om forholdet 

mellom de tidligere allierte, Storbritannia og Irak. Ingen i det offisielle USA hadde noe 

kontakt med myndighetspersoner i Iraks regjering, især ikke med Saddam Hussein eller hans 

innerste sirkel. Derfor var det britiske besøket en god mulighet for å skaffe USA informasjon 

om Iraks politikk, og overbringe et ønske om å opprette en viss diplomatisk kontakt. Britene 

hadde derfor fått noen føringer på forhånd av amerikanske myndigheter om å diskutere også 

forholdet mellom Irak og USA i møtet.142  Da den britiske delegasjonen senere møtte den lille 

etterretningsoperasjonen til USA i Bagdad, representert av USAs representant i Bagdad 

William Eagleton, fortalte britene at Saddam Hussein hadde vært overraskendene positiv og 

åpen for et bedre forhold med USA. Den britiske ministeren fortalte Eagleton at også Saddam 

var interessert i et bedre forhold til USA, i hvert fall slik at amerikanske og irakiske 

representanter kunne kommunisere direkte med hverandre.143 I oktober samme år var Iraks 

utenriksminister Saadoun Hammadi på en visitt til USA, for å tale på et universitet. Under sitt 
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besøk, hadde også Iraks utenriksminister uttrykt et lignende ønske om et bedret forhold. I et 

intervju hos American Enterprise Institute i samband med besøket til USA, hadde Hammadi 

snakket om dette, og sa at han så for seg et bedre samarbeid med USA i fremtiden. Dette var 

nok et tegn på et gjensidig ønske om å gjenopprette forholdet mellom landene igjen. Dette ble 

også bekreftet i senere samtale med Hammadi.144 Samtidig begynte det å gå opp for flere i 

Washington at Iran var en "tapt sak" diplomatisk sett. Det lille håpet de hadde hatt i 

Washington om en ny iransk regjering og dernest forsoning med deres tidligere allierte var på 

vei til å svinne hen. Forholdet til Iran var på "the point of no return".145 Irak var klare til å 

være alternativet til Iran. Et Iran som var politisk umulig å samarbeide med, og et Irak som 

var åpne for et samarbeid var det USA måtte vurdere i forhold til politikken om nøytralitet i 

Iran-Irak krigen.  

 

Irak på defensiven - bekymring i Washington  

Etter at britene hadde vært på besøk i Irak, og utenriksminister Hammadi hadde vært i USA, 

var tydelig at det var behov for en mer direkte kontakt mellom amerikanske og irakiske 

diplomater både fra Washington og Bagdad sin side. Før disse møtene, hadde det vært lite 

initiativ i administrasjonen for å kontakte noen i Iraks statsapparat på noe som helst nivå. Den 

kontakt som hadde skjedd, hadde vært stort sett private, personlig initiativ.146 

Ettersom krigen utviklet seg, ble det klart for de ansvarlige på Midtøsten-avdelingen i 

NSC at det var behov for et kontaktpunkt med irakiske styresmakter. En del av dette, var å ha 

amerikanske representanter tilstede i Bagdad som kunne ta kontakt og møte irakiske 

tjenestemenn for å få innsikt i hva Saddam Husseins administrasjon politikk gikk ut på.147 Det 

er usikkert ut fra arkivmateriale og andre kilder nøyaktig når de første slike tilnærminger 

skjedde Sannsynligvis var det en gang mellom besøket til Hammadi i oktober, og mars 1982. 

Da fikk CIA tillatelse til å utvide den lille etterretningsoperasjonen de hadde i Irak og aktivt 

begynne å opprette kontakt med personer i den irakiske regjeringen. Fra sommeren 1981 

begynte det å dukke opp regelmessige rapporter fra etterretningsoperasjonen i Bagdad – som 
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omhandlet nettopp kontakt med irakiske representanter. Før dette hadde rapportene for det 

meste handlet om hva som ble observert av agentene i Bagdad. Det var få personlige møter og 

samtaler med irakere før dette.148 At det bare var noen få rapporter fra Bagdad, vitner om at 

det ikke var stor kontakt med irakiske representanter i 1981. I september ble for eksempel 

rapportert at de enda ikke hadde noen måte å kontakte irakiske tjenestemenn direkte på. 

Kontakten foregikk kun via mellommenn, som William Eagleton, ansvarlig for operasjonen i 

Bagdad påpekte overfor Haig i september 1981. Kontakten tok seg imidlertid opp rundt 

årsskiftet, spesielt etter britenes besøk i Irak på slutten av 1981 og etter utenriksminister 

Hammadis besøk i USA i oktober 1981. Allerede i februar 1982 kunne William Eagleton 

fortelle om en god tone med de irakiske myndighetene. Kun noen måneder senere hadde 

forholdet blitt så godt at Eagleton og kollegene kunne kalle inn visestatsminister Tariq Aziz i 

Saddam Hussein regjering til møter på en times varsel.149 Det var en økende interesse for 

Iraks anliggende i Reagans administrasjon. Det viste at etterretningen i Bagdad hadde vært 

nyttig. I tillegg hadde det personlige forholdet mellom agentene på bakken i Irak, og 

statsapparatet til Saddam Hussein gradvis forbedret seg fra sommeren 1981 og videre inn i 

1982, noe som var viktig for både tillit og troverdighet. 

 

Krigshandlingene blusser opp 

Det skulle vise seg at det var et smart trekk å utvide etterretningen i Bagdad. På samme tid 

som USA bygget opp etterretningen, utviklet krigen mellom Iran og Irak seg. Etter en periode 

med relativ stillstand sommeren 1981, gikk Iran til motangrep mot de irakiske styrkene høsten 

1981. Langs hele frontlinjen hvor Irakiske styrker midlertidig hadde stoppet den iranske 

offensiven og gravd seg ned gikk iranske styrker både regulære, spesialstyrker og 

geriljakrigere til angrep på de irakiske stilingene. De var blitt oppildnet av Khomeini, og av 

den for de reelle truslene om utslettelse av hjemlandet. Da 1981 gikk over i 1982, hadde 

Iranske styrker for det meste presset de irakiske tilbake mot grensen.150 

Det var allikevel først et par måneder inn i 1982, at det for alvor ble grunn til 

bekymring i Washington. Urovekkende satellittfoto fra Irak, som viste en Iransk 
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styrkeoppbygging langs grensen gjorde både utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. 

I Washington fryktet de at Irak var blitt så svekket av årene med krig, at de ikke kunne stå 

imot en slik oppbygging av Irans militære styrker langs frontlinjene, og et eventuelt stort 

angrep. I mars begynte administrasjonen i Washington å motta skriftlige rapporter fra 

etterretningen om et nært forestående iransk angrep, og frykten var stor i Washington for at 

dette kunne forandre områdets stabilitet.151  

For USA og Reagan, var det ikke det at krigen ble avsluttet som var det viktigste. Det 

mest sentrale var at ingen av partene fikk overtaket. Da kunne status quo bli opprettholdt, og 

hindre at amerikanske interesser i regionen ble truet av krigshandlingene. Så lenge krigen 

hverken truet de arabiske allierte landene som Saudi-Arabia, Jordan eller Egypt, 

oljeproduksjonen og shippingen i gulfen, eller den Israelske staten, eller USAs status vis-a-vis 

Sovjetunionen, var det ingen incentiver for Reagan- administrasjonen til å endre på politikken 

overfor Irak. Derfor var den iranske styrkeoppbyggingen bekymringsfull for Washington. 

Spesielt var utenriksdepartementet bekymret for dette. De fryktet at Iran med relativ letthet 

skulle slå de irakiske styrkene, og deretter fortsette innover Irak og til slutt kontrollere store 

deler av Iraks landområder.152 

Hvorfor var så Washington bekymret for en iransk invasjon av Irak? En årsak var 

frykten for at det nye radikale regime i Iran skulle få kontroll over all oljeutvinning i både Irak 

og Iran. Hvis Iran erobret det sørlige Irak, fikk de iranske myndighetene kontrollen over alle 

de store oljeanleggene i sør-Irak. Samtidig kunne Iran med Irak nedkjempet, med letthet også 

invadere Kuwait, med deres oljefelter. Oljen i Sør-Irak og Kuwait var viktig både for Iraks 

oljeproduksjon, og generelt oljeproduksjonen i hele Persiabukten.153 En annen bekymring, var 

at en iransk invasjon kunne nøre opp under sjia og sunni-muslimske motsetninger i sør-Irak. 

Frykten var et stort Sjiamuslimsk opprør – med inspirasjon fra den islamske revolusjonen i 

Iran – skulle spre seg i hele regionene, og i verste fall destabilisere hele Midtøsten.154 Det 

Reagan og hans nærmeste derimot kanskje fryktet mest i 1982, var økt Sovjetisk innflytelse i 

regionen hvis Iran fikk overtaket i krigen. Skrekkscenariet for administrasjonen ble illustrert i 

en rapport til NSC i mars 1982. Rapporten illustrerte et scenario hvor et Iran som hadde god 
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krigslykke søkte aktivt støtte fra Sovjetunionen. Med USA uten noen vei inn til det iranske 

presteskapet, og et Irak med brukket rygg, kunne dermed Sovjetunionen få innflytelse ikke 

bare over Iran, men også over Irak. Slik kunne Sovjetunionen derfor få kontroll over hele det 

sentrale Midtøsten. Da de i tillegg hadde et alliert regime i Syria og et Afghanistan under 

Sovjetisk kontroll, kunne de gjøre nesten hva de ville i regionen. Dette scenariet var et 

absolutt mareritt for administrasjonen til Reagan.155  

Det er også viktig å ikke glemme den amerikanske bekymringen for Israels sikkerhet. 

For USA var et ukontrollerbart radikalt islamistisk Iran en enda større trussel mot deres 

allierte enn Irak. Ironisk nok var ikke Iran den største bekymringen for Israel selv. Israel 

hadde i hemmelighet støttet det nye regimet i kampen mot Irak, og de gav senere Iran både 

våpen og utstyr. Israel selv så på Saddam Hussein som en større trussel en presteskapet i Iran, 

siden Saddam Hussein gjentatte ganger hadde kommet med trusler om å utslette Israel.156   

 

Nye handelsmuligheter 

Samtidig som det forholdet forbedret seg mellom Iraks og USAs etterretning, åpnet det seg 

opp store muligheter for handelssamarbeid mellom de to landene. Våren 1982 ble Irak 

offisielt strøket av listen over stater som sponset terror. Det betød at amerikanske selskaper 

igjen kunne drive forretninger med irakiskes selskaper, og eksportere amerikanske varer til 

Irak.  Dette hadde vært forbudt på bakgrunn av The Export Act, siden 1979 da Irak først ble 

satt på listen. The Export Act var loven som lå til grunn for listen over land som støtter 

terrorister. Den sa at det var strenge eksportrestriksjoner til land som stod på listen.157 

Det var spesielt positivt for Boeing, selskapet som hadde forsøkt å få igjennom salget 

av fly til Irak i over tre år. Etter at restriksjonene ble opphevet, tok det ikke lang tid før salget 

ble – nok en gang – godkjent av Reagan-administrasjonen. Flyene kunne endelig fraktes til 

Irak. Et annet selskap – Lockheed – fikk også gjennomført forhandlinger om salg fly av typen 

l-100, bedre kjent som den sivile versjonen av det militære transportflyet C-130. Disse var 

mye enklere å konvertere til militært bruk enn Boeing sine passasjerfly, og salget ble derfor 
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gjenstand for diskusjon i Washington.158 Denne gangen var det imidlertid ikke diskusjon på 

grunn av terrorlisten. Derimot ble det diskusjon fordi de amerikanske myndighetene fryktet 

salget kunne bryte med den nøytrale politikken overfor Iran og Irak. Flyene var i teorien sivile 

versjoner. Imidlertid var det ikke mye som skulle til før de kunne brukes også militært. 

Spørsmålet da ble om det var lov å eksportere disse flyene eller om det var for langt inn i 

gråsonen av nøytralitetspolitikken.159  

 Annen handel ble det imidlertid mindre kontroverser av. Spesielt jordbruksutstyr var 

noe som ble attraktivt å selge til irakiske selskaper. I løpet av kort tid etter at Irak ble strøket 

fra terrorlisten innvilget i tillegg Exim-banken, den statlige amerikanske banken for eksport til 

andre land, et lån på over 400 millioner dollar i jordbrukskreditter til irakiske selskaper. Slik 

kunne de kjøpe utstyr fra USA, og inngå verdifulle kontrakter for amerikansk næringsliv. 

Dette kom godt med også i Irak. Landet – og regimet til Saddam Hussein – hadde som følge 

av krigen og internasjonale sanksjoner mistet inntekter i rekordfart. Et slikt lån kom godt 

med.160 

 

Veien til Iraks tilnærming 

En rapport fra Bureau of Intelligence and Reasearch, INR, utenriksdepartementets 

etterretning, i mars 1982, viste at den Iranske offensiven ikke hadde vært så vellykket for Iran 

som først fryktet. Det var allikevel fortsatt Iran som hadde initiativet i kampene. Derfor var 

det også hektisk aktivitet både i Utenriksdepartementet og Det nasjonale sikkerhetsrådet.161 

Det var viktig å begynne å legge en strategi for USAs politikk, både generelt i Midtøsten og 

for Iran-Irak krigen spesielt.  Det var imidlertid stor usikkerhet og uenighet om hva som burde 

gjøres videre. Både Utenriksdepartementet, og byrået for politisk og militære affærer hadde 

sine egne synspunkter. 

Mange mulige utfall av en iransk offensiv ble vurdert og diskutert i forskjellige møter.  

Ingenting ble imidlertid bestemt, det var en uoversiktlig situasjon, og vanskelig å 

konkludere.162 Bekymringene var kanskje størst for en Sovjetisk ekspansjon inn i Irak, noe 

 
158 Memo fra Richard Allen til Gus Weiss, 17. august 1981, mappe " AT: Iraq (June-August 198l)", RAC boks 3 – 3, Lilac 

files, RRPL 
159 "Iraq: The terrorist list", NEA Presseveiledning, 1. mars 1982, mappe " Iraq, 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL; 

Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, april 1982, mappe "Iraq Vol 1 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, 

Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
160 Jentleson, With Friends like These, s. 41-47. 
161 Rapport fra Bureau of Intelligence, mai 1982, mappe "Iraq 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL. 
162 "Implications for U.S. Interests and Policy of Iranian Invasion of Southern Iraq", NEA diskusjonsdokument, 14. juli 1982, 

mappe "Iran/Iraq, Jan-Jun 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL. 
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som kom tydelig fram i arbeidet med å analysere situasjonen i NEA, en interdepartemental 

arbeidsgruppe. Her ble det analysert hva konsekvensene kunne bli Iran invaderte og okkuperte 

hele Sør-Irak, eller satte inn en islamsk leder i Irak. De vurderte mange scenarier, men de 

kunne ikke bestemme seg for en mer sannsynlig situasjon. Avgjørelsen for hvordan USA 

skulle håndtere situasjonen, ble stadig utsatt. Dette skulle bli regelen, heller enn unntaket for 

den videre utformingen av politikken for Persiabukten.163 

De stadige utsettelsene ble etter hvert et problem. I mai 1982 hadde ingen enda 

kommet frem til en avgjørelse for hvordan USA skulle forholde seg hvis Iran fikk overtaket i 

krigen, og invaderte Irak. I Bagdad hadde de også begynt å bli urolige. USAs hovedkontakt i 

Bagdad, William Eagleton fortalte i flere telegram at han var usikker på situasjonen. Det var 

en urolig stemning i Bagdad, og flere i regjeringen til Saddam Hussein begynte å tro at Irak 

ville tape de kommende slagene. Eagleton etterlyste derfor et svar på hvilken politikk USA 

skulle følge om Irak ble invadert eller eventuelt andre scenarier. Han understreket sterkt at: 

"En beslutning må bli tatt i nærmeste fremtid, ellers er det meget mulig at vi ikke har mulighet 

til å utforme svaret selv, men at omstendighetene gjør det for oss».164 Til tross for Eagleton 

oppgitthet, ble det ikke lagt en ny offisiell politikk i løpet av våren 1982. Ikke før på høsten 

1983 ble det tatt den første beslutningen for hvilken politikk USA skulle følge i Persiabukten. 

Innen den tid, hadde situasjonen fullstendig forandret seg i Irak og Iran.  

Samtidig som politikerne i Washington arbeidet med hvordan politikken skulle 

utformes trappet etterretningen i Bagdad opp arbeidet inn mot de irakiske styresmaktene. 

Forholdet til flere innad i Saddam Husseins regjering hadde blitt bedre og bedre. Spesielt 

hadde visestatsminister Tariq Aziz blitt et kjent fjes for agentene i Bagdad. De mange 

rapportene fra Bagdad våren og sommeren 1982, og de stadig hyppigere samtalene med 

irakerne tydet på at også de irakiske representantene var fornøyde med utviklingen.165  

De fleste av samtalene mellom partene gikk på Iran-Irak krigen, og hvordan den 

utviklet seg. Spesielt uttrykket Tariq Aziz ofte stor bekymring over Iraks svake posisjon i 

krigen. Følelsen av et dårlig utgangspunkt, og et mulig nederlag lå rett under overflaten os de 

fleste av de irakiske representantene, og det ble stadig tema i møtene med amerikanerne. 

 
163 Rapport fra Bureau of Intelligence, mai 1982, mappe "Iraq 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL; "Implications for 

U.S. Interests and Policy of Iranian Invasion of Southern Iraq", NEA diskusjonsdokument, 14. juli 1982, mappe "Iran/Iraq, 

Jan-Jun 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL.  
164 Rapport fra Bureau of Intelligence, mai 1982, mappe "Iraq 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL; Telegram fra 

USINT Bagdad til Alexander Haig, mai 1982, mappe "Iraq Vol l 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec NSC 

Country files, RRPL. 
165 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, mai 1982, mappe "Iraq Vol l 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, 

Exec-sec NSC Country files, RRPL; Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, 15. april 1982, mappe "Iraq Vol l 

1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec NSC Country files, RRPL; Telegram fra USINT Bagdad til Alexander 

Haig, 3. juni 1982, mappe "Iraq Vol l 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec NSC Country files, RRPL 
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William Eagleton kunne imidlertid ikke annet gjøre enn å høre på bekymringene, USA hadde 

en nøytral politikk overfor Iran og Irak, noe Eagleton ofte understreket overfor irakerne. Det 

var ikke mulig å hjelpe Irak. Nøytraliteten stod sterkt våren 1982.166 

Det hadde imidlertid også på etterretningskontoret i Bagdad også sneket seg inn en 

bekymring for Iraks situasjon, og hvilke konsekvenser dette kunne ha for USAs posisjon i 

regionen. I et møte med irakiske regjeringsrepresentanter i april 1982 understreket Eagleton 

igjen nøytraliteten, men gav samtidig forsikringer om at USA ikke aktet å sitte stille å se på at 

Irak tapte krigen. Et skritt i retning av tilnærmingen mot Irak.167 Eagleton la også stor vekt på 

de amerikanske myndighetenes aktive innsats i å stanse enhver våpenhandel til Iran, for å vise 

at de i hvert fall ikke var på Irans side i konflikten.168  

 

Et bevisst valg? – eller det minste av to onder 

Den 27 juli 1982 ble et skille i hvordan USA til da hadde forholdt seg til Irak. Det var dagen 

da en agent i CIA, Thomas Twetten, dro til Bagdad med en mappe med noe høyst sensitivt 

materiale. Det han hadde med seg på flyet til Irak, var satellittbilder over Irans tropper i Irak 

og på grensen mellom de to landene. Dette var sensitiv og hemmelig informasjon som Iraks 

etterretning ikke kunne få tak i på egen hånd. Denne viktige informasjonen skulle Twetten, på 

oppdrag fra Washington, dele med irakiske agenter i et hemmelig møte i Bagdad.169  

Da han landet i Irak ble han sjekket inn på et hotell i Bagdad, under navnet Mr. Hussein. 

Navnet var det de irakiske agentene som hadde funnet på. Dagen etter dro han på møte med 

de irakiske etterretningsagentene. De visste ingenting om at Twetten var fra USA. De trodde 

han var britisk. Derfor fikk de sjokk da de oppdaget det, og det trodde nesten ikke på at 

Twetten, og hans to analytikere, var fra CIA. Etter at sjokket hadde stilnet fikk de irakiske 

agentene et nytt sjokk, da Twetten viste frem hva han hadde med. Resten av dagen, og natten, 

ble brukt til å gå igjennom alt materiale de delte med hverandre.170  

I samtale med flere av aktørene i forbindelse med møtene James Blight gjorde til 

boken hans Becoming Enemies, spurte en av de andre deltakerne Tom Twetten hvorfor han 

 
166 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, mai 1982, mappe "Iraq Vol l 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, 

Exec-sec NSC Country files, RRPL. 
167 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, april 1982, mappe "Iraq volum 1 (2 of 4)", boks 37 – 113, Exec-sec, 

NSC country files, RRPL. 
168 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, mai 1982, mappe "Iraq volum 1 (2 of 4)", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC 

country files, RRPL. 
169 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 205-208; Blight, Becoming Enemies, s. 112-114. 
170 Blight, Becoming Enemies, s.114. 
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dro akkurat da han gjorde det. Han lurte på om det var noen grunn til at det skjedde akkurat 

sommeren 1982. Svaret til Thomas Twetten var at han ikke visste det. Han var kun en 

fotsoldat på bakken ifølge ham selv:  

"I don't know much about what happened at the policy level. I was just a foot soldier who helped to 

carry out one piece of this so-called "tilt" policy towards Iraq"171 

 

Heller ingen andre av deltakerne i samtalene med Blight hadde noe godt svar på hvorfor 

akkurat da. Enkelte av aktørene kom imidlertid inn på at det hadde vært en opptrapping av 

Iran-Irak krigen på den tiden. Blant flere i Washington var det en følelse av nederlag på vegne 

av Irak og deres muligheter i krigen. Dette kan ha vært sterkt medvirkende til at Twettens 

reise skjedde akkurat da – nettopp fordi det var fryktet at Irak skulle tape krigen mot Iran på 

det tidspunktet.172 Svaret på dette kunne man fått ved hjelp av dokumenter fra denne datoen i 

arkivet til Ronald Reagan-biblioteket. Imidlertid er de aktuelle dokumentene fra disse datoene 

fortsatt klausulert og ikke tilgjengelige for forskning. Særlig telegrammet fra Bagdad den 27. 

juli og ellers andre telegram og memo fra måneden i forveien kunne bidratt til en dypere 

forståelse av poltikken på det tidspunktet. Kanskje kunne det også gitt en begrunnelse for 

hvorfor Twetten til Bagdad den sommeren.173  

Twetten levnet imidlertid ingen tvil selv om at materialet var svært viktig for de 

irakiske styrkene han hadde møte med. Som Twetten selv sa, "de siklet over hva materialet 

viste", og Twetten var selv sikker på at etterretningsrapportene var avgjørende for at Irak 

klarte å stanse de iranske militære styrkene den sommeren og høsten, og med det bidra til at 

krigen ble til en stillestående skyttergravskrig i stedet for et irakisk nederlag.174  

Reagan-administrasjonen og CIAs beslutning om å gi Irak etterretningsrapportene, var 

et skritt på veien til å tilnærme seg Irak. Det betydde imidlertid ikke at administrasjonen ville 

at Irak skulle vinne krigen, mente Thomas Twetten selv. Twetten fortalte at rapportene kun 

var ment for å hindre et Irakisk nederlag, ikke for å gi Irakiske styrker en fordel i kampene.  

Et irakisk nederlag var en stor trussel mot sikkerheten i Midtøsten, mente amerikanske 

myndigheter. Både offisielt, og overfor både Irak og Iran, understreket de sterkt at USA var 

nøytrale. Dette ble også sagt direkte til de irakiske representantene i møter også etter 

sommeren 1982. USA stod fortsatt for en nøytralitetspolitikk i krigen, selv om de hadde 

 
171 Blight, Becoming Enemies, s.114.  
172 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, mai 1982, mappe "Iraq Vol l 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, 

Exec-sec NSC Country files, RRPL; Blight, Becoming Enemies, s. 105-108; Razoux, The Iran-Iraq War, s. 205-208. 
173 De aktuelle dokumentene er fra sommeren 1982, blant annet mappene til Howard Teicher. 
174 Blight, Becoming Enemies, s. 114-118. 
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bidratt til å unngå et irakisk nederlag. Dessuten sa de at de gikk aktivt inn for å hindre at 

amerikanske våpen ble solgt til noen av partene i krigen.175  

Foran pressen, og verdenssamfunnet generelt, var også holdningen til 

administrasjonen en streng nøytralitet i konflikten. Samtalene mellom amerikanske agenter og 

høytstående irakiske regjeringsmedlemmer fikk ikke offentligheten vite noe om. Heller ikke 

Thomas Twettens reise til Irak ble omtalt offentlig. Til offentligheten sa Det hvite hus at USA 

var nøytrale i Iran-Irak krigen, og at de overvåket og kontrollerte eksport av våpen til begge 

partene. De understreket i tillegg at ikke noe utstyr som også kunne bli brukt militært, ble 

eksportert til noen av landene. Noe som i beste fall var i gråsonen, da USA allerede hadde 

godkjent salget av blant annet Boeing flyene til Irak.176 

I tillegg til Twettens uttalelser til Blight, var også Howard Teichers uttalelser i 

rettsaken USA vs Carlos Cardoen i 1995, et ytterligere bevis på at USA og Reagan-

administrasjonen våren og sommeren 1982 begynte – i hvert fall uoffisielt – og bevege seg 

inni gråsonen av nøytralitetspolitikken. Howard Teicher, et av medlemmene i Det nasjonale 

sikkerhetsrådet til Reagan, og ansvarlig for NESA- (Near East and South Asia) kontoret fra 

1982 til 1987, vitnet i 1995 i rettsaken mot en chilensk forretningsmann som hevdet å ha 

jobbet for CIA og USA. Chileneren hevdet at hans oppgave var skaffe ulovlige våpen til 

uoffisielle undergrunnsoperasjoner, blant annet i Irak.177 I forbindelse med rettsaken i 1995 

uttalte Teicher seg om Reagan- administrasjonens begynnende tilnærming til Irak etter Irans 

offensiv, våren 1982. Teicher fortalte i retten at USA ikke hadde støttet Irak direkte med 

amerikanske våpen. I stedet forsynte USA Irak ved å overbevise andre land som solgte 

sovjetiske våpen til å selge våpen til Irak. Dette ble så betalt med penger Irak hadde fått låne i 

USA ifølge Howard Teichers forklaring. Altså våpenhjelp via tredjepartsland.178 Han forklarte 

videre at dette startet i 1982, og at USA gav Irak mange millioner i kreditt, 

etterretningsrapporter – som den nevnte fra 27. juli – og altså våpenstøtte gjennom 

tredjepartsland. 

Allikevel hevdet Teicher at det fortsatt var vel innenfor amerikansk lovgiving og den 

rådende politikken om å ikke selge våpen til stridende parter. Dette fordi det aldri var noe 

direkte støtte, og – hevdet han – USAs nøytralitet var fortsatt intakt.179 Alt dette var godkjent 
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(05/29/1981 - 12/31/1983)", boks 6 – 1, Fortier files, RRPL. 
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av Reagan i et NSDD (National Security Decision Directive), som ble skrevet av Teicher selv 

og Geoffrey Kemp et annet medlem av NSC, hevdet Teicher.180  

Etter rettsaken i 1995 har Teicher flere ganger nektet å kommentere uttalelsene fra 

vitnemålet i saken, senest i et intervju med Washington Post rett før invasjonen av Irak i 

2002.181 Derfor er det vanskelig å vite nøyaktig hva som skjedde sommeren 1982 mellom Irak 

og USA. På bakgrunn av både Teicher sitt vitnemål i 1995, som det må gås ut ifra er 

sannferdig, og Twetten sine uttalelser til Blight om hans reise til Irak med 

etterretningsmateriale den 27. juli er det allikevel mulig å trekke en konklusjon. At fra 

sommeren 1982 var Reagan-administrasjonens politikk om streng nøytralitet utvannet, og 

beveget seg langt inn i en gråsone. Både kreditter fra Exim-banken, samtaler mellom landene, 

og til slutt rapportene, er tegn på en tilnærming til Irak allerede fra 1982. Et definitivt 

tidspunkt for starten av tilnærmingen kan være nettopp 27. juli 1982. Da kan Tom Twetten og 

CIA ha vært med på å forandre utfallet av krigen mellom Iran og Irak. Dette betydde fortsatt 

ikke at den offisielle nøytralitetspolitikken ble forandret. Kommunikasjonen utad var fortsatt 

at USA var nøytrale. Det samme ble også understreket i samtaler med irakiske 

myndighetsrepresentanter. Det var kun den interne politikken for Irak som hadde forandret 

seg. Det er dessuten et stort spørsmål om det var en bevisst politisk handling, eller om 

omstendighetene og usikkerheten på bakken i krigen mellom Iran og Irak gjorde at politikken 

ble utformet som en konsekvens av situasjonen i Irak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180  Dette direktivet er fortsatt unntatt offentlighet, til og med nummeret er ukjent. Det finnes ikke i oversikten over NSDD fra 
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4 – "This would not be a tilt" 

 
"The United states Government has and will maintain a policy of 

neutrality in the war between Iran and Iraq. We believe a political 

solution to the war must be sought which is based on respect for the 

independence, sovereignty and territorial integrity of both states. 

The United States will support all efforts to bring about a cessation 

of hostilities and a negotiated end to the conflict."182  

 

Nasjonal sikkerhetsrådgiver William Clarks retningslinjer for uttaler til pressen, juli 1982. 
 

William Clarks sitat fra juli 1982 kom bare et par dager før Thomas Twettens tur til Bagdad 

med en koffert full av etterretningsmateriale. Det illustrere den rådende politikken til Reagan-

administrasjonen i hele denne perioden. I pressekonferansen som William Clark holdt, ble det 

lagt vekt på amerikansk nøytralitet i krigen mellom Iran og Irak, bare noen få dager før 

spesialagent Thomas Twetten fra CIA ble sent til Bagdad for å dele etterretningsinformasjon 

med irakisk etterretning. Halvannet år senere var det et møte i "Special Investigation 

Group"(SIG), som var en interdepartemental gruppe opprettet for å undersøke situasjonen i 

Persiabukten. Flere departementet var en del av gruppen som skulle komme opp med forslag 

for USAs politikk overfor Irak og Iran. I møtet i november 1983 ble USAs nøytralitet et tema. 

En setning fra møtet er illustrerende for hvordan Reagan-administrasjonen så på forholdet til 

Irak og nøytraliteten halvannet år etter Clarks uttalelser til pressen sommeren 1982: 

"In the past a policy of strict neutrality served our purpose; but circumstances 

have changed. (…) For that reason a series of measures have been examined 

which could shore up Iraq."183 

 

Konklusjonen i møtet var likevel at ingenting burde gjøres før det var absolutt nødvendig for å 

sikre amerikanske interesser. Det betydde også at nøytraliteten foreløpig var gjeldende i 1983, 

selv om det i løpet av tiden mellom det første og andre sitatet i realiteten var blitt en gråsone 

av hva som kan kalles nøytralitet. I hvert fall viste møtet i SIG at USA utad fortsatt stod for en 

nøytral linje i krigen mellom Iran og Irak. Innad hadde imidlertid politikken forandret seg, og 

administrasjonen til Reagan var høsten 1983 klare for å revurdere den nøytrale holdningen, 

om fakta på bakken forandret seg.184
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Overfor mediene, offentligheten, og Irak opprettholdt Reagan-administrasjonen sin 

tilsynelatende nøytrale politikk. Men, som sitatet ovenfor viser, langt inne i korridorene i Det 

hvite hus, var man klare for en ny politikk. Hvordan virket den tilsynelatende nøytrale 

politikken til Reagan? Bevegde ikke de amerikanske myndighetene seg langt inn i gråsonen 

av nøytral politikk allerede da Thomas Twetten gav irakisk etterretning oversikt over iranske 

posisjoner?  

 

Kampene stilner 

Høsten 1983 hadde de offensive krigshandlingene mellom Irak og Iran i stor grad stoppet opp. 

Med unntak av enkelte offensiver hadde krigen, som var på vei inn i sitt fjerde år, i stedet blitt 

en skyttergravskrig. Irak, som hadde stått i fare for å bli overkjørt av en iransk offensiv 

sommeren 1982, hadde stanset fremrykkingene. Trass i enkelte bitre tap for Saddam Hussein, 

var dermed frontlinjen i overgangen mellom 1982 og 1983 relativt fastlåst – noen kilometer 

inne på Iraks territorium. Den irakiske presidentens drøm fra 1980 om en enkel seier og å 

rulle inn i Iran, var kun en fjern tanke. På den andre siden av frontlinjene hadde heller ikke 

den iranske taktikken lyktes. Oppildnet av å slåss for sitt eget land, hadde iranerne jaget de 

irakiske styrkene tilbake og inn i Irak. Entusiasmen stilnet imidlertid fort da Irans styrker ble 

stanset av like fanatiske irakiske styrker inne på irakisk territorium.185  

Det som etter hvert hadde blitt en utmattelseskrig med store tap på begge sider, var 

langt fra en ideell situasjon for Reagan-administrasjonen. Det var imidlertid langt i fra det 

verste heller. Etter at skrekkscenariet fra sommeren 1982 ikke hadde blitt en realitet, var 

stillstand i krigshandlingene og en tilnærmet status quo nærmest å foretrekke i Washington. 

Selv om den nye utenriksministeren George Shultz understreket overfor Iraks utenriksminister 

Saadoun Hammadi, at USA "do not want the war to last", som enkelte andre politikere hadde 

antydet tidligere.186 

 Kontakten mellom Irak og USA gjennom høsten 1982 og våren 1983 ble allikevel 

trappet opp, på tross av stillstanden i krigshandlingene og mindre trykk på de irakiske 

strykene. Tiden etter den første kontakten mellom de respektive etterretningstjenestene ved 

Twettens besøk til Bagdad, var preget av stadige møter – og på et stadig høyere nivå. 

 
185 Razoux, The Iran-Iraq War, s. 236-239, 243-249. 
186 Telegram fra George P. Shultz i New York til utenriksdepartementet i Washington og Eagleton i Bagdad, 14. oktober 

1982, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; "Implications 

for U.S. Interests and Policy of Iranian Invasion of Southern Iraq", utkast fra NEA arbeidsgruppe, 14. juli 1982, mappe 

"Iran/Iraq, Jan-Jun 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL; ; Razoux, The Iran- Iraq War, s. 81-82; Blight, Becoming 

Enemies, s. 268. 
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Hektisk møtevirksomhet – høyere og viktigere 

To måneder etter CIA-offisers Twetten sitt første møte med irakisk etterretning sommeren 

1982, dro kongressmann for New York Stephen Solarz til Irak, og møtte Saddam Hussein. 

Det at et slikt møte fant sted var i seg selv bemerkelsesverdig, noe Saddam Hussein også selv 

skulle påpeke senere.187 Det var første gang på mange år det var et offisielt besøk fra en 

amerikansk politiker i Bagdad. Det tok Saddam Hussein – og resten av den irakiske 

regjeringen – som et godt tegn og fikk fornyet tro på et bedre diplomatisk klima mellom Irak 

og USA. Selve møte var av mindre betydning, det kom til på grunn av Solarz lange personlige 

interesse for Irak. Selv ikke USAs mann i Bagdad, William L. Eagleton var til stede da Solarz 

møtte den irakiske presidenten. Det var selve møte og det at Saddam Hussein ville ha en 

forbindelse, som var det viktige.188 

I et nytt møte mellom irakiske og amerikanske representanter i oktober samme høst, 

var det ikke lengre det at man møttes som var viktig, nå stod innholdet i samtalene i sentrum. 

5. oktober møttes utenriksminister Shultz, sammen med USAs FN-ambassadør Jeanne 

Kirkpatrick og Iraks utenriksminister Saadoun Hammadi til samtaler i New York. Hammadi 

var på reise til USA. Han skulle holde foredrag og en presentasjon om Iraks utenrikspolitikk 

på et universitet, og hadde klart å organisere et kort møte med utenriksminister Shultz. Om det 

viktigste med reisen var foredraget, eller om det kanskje var å møte utenriksministeren – og 

flere andre politikere fra Washington – er usikkert. De fikk i hvert fall pratet en del om 

situasjonen, og forholdet mellom USA og Irak.189 

På samme måte som Hammadi hadde klart å få til et møte i New York i oktober, hadde 

Spesialrådgiver for president Reagan, og tidligere direktør for NESA, Geoffrey Kemp, 

organisert et kort møte i Bagdad da han var på tur til Midtøsten senere i november. Der fikk 

han to timer med flere høytstående medlemmer av den irakiske regjeringen, blant dem 

visestatsminister og Saddam Husseins høyre hånd, Tariq Aziz. 

Den relativt høflige og gemyttlige tonen fra de tidligere møtene fortsatte også i 

Bagdad. Et av de viktigste punktene for Kemp og amerikanerne, var å vise for Aziz at USA 

var nøytrale, og at alle fredsinitiativ også fra irakisk side var velkomne. Kemp understreket 

 
187 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 31. august 1982, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 

37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL 
188 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 31. august 1982, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 

37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
189 Telegram fra George P. Shultz i New York til utenriksdepartementet i Washington og Eagleton i Bagdad, 14. oktober 

1982, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Telegram fra 

FN-delegasjonen i New York til utenriksdepartementet og USINT Bagdad, oktober 1982, mappe "Iraq, 1982", RAC boks 2 – 

4, Kemp files, RRPL. 
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allikevel at amerikanske politikere ikke ville sitte å se på en eventuell iransk storinvasjon av 

Irak.190 På den måten fremholdt Kemp tydelig den rådende politikken til Reagan; At USA 

førte en nøytralitetspolitikk i ord, men at det i praksis og rene handlinger var en mye større 

gråsone. I praksis støttet USA Irak – Kemp viste tydelig overfor Aziz at USA ikke ville 

akseptere at Iran fikk overtaket i Iran-Irak krigen. Det var også viktig for Geoffrey Kemp å få 

frem hvor viktig det var at Irak jobbet for et godt forhold til de arabiske nabolandene. 

Underforstått de amerikanske allierte nabolandene, hvorav de viktigste var Saudi-Arabia, 

Jordan og Egypt. Hvis Irak hadde et relativt godt forhold til disse landene, var det lettere for 

USA å gjøre tilnærmelser til Iraks regime. Kemp forsikret de irakiske representantene at USA 

ikke ville gjøre noe drastisk som kunne forringe forholdet mellom landene, og at det aller 

viktigste for USA var stabilitet og ro. Tariq Aziz tok det som et tegn på at Irak var på vei inn i 

varmen hos beslutningstakerne i Washington.191 Det var imidlertid ikke Irak som var det 

viktige for Reagans politikk, det var hele regionen sett under ett.  

 

Libanon gir Irak liten oppmerksomhet 

Etter skremmeskuddet fra Iran sommeren 1982 hadde Saddam Husseins styrker ved hjelp av 

amerikanske satellittbilder klart å slå tilbake angrepet fra Iran. Krigen var på vei inn i en ny 

og mer stillestående fase. 

På tross av den økende møtevirksomheten og det økende kommersielle samarbeidet 

mellom Irak og USA, var det generelt lite interesse for Irak i Washington. Utenom olje, og 

sikkerhet mot et eventuelt sovjetiskstøttet Iran, var det lite Irak kunne tilby USA. Det var 

hovedsakelig på grunn av konsekvensene av et irakisk tap i krigen mellom Iran og Irak at 

Reagan-administrasjonen var på interessert i Irak. For Reagan og hans medarbeidere var ikke 

Midtøsten det mest sentrale punktet i utenrikspolitikken, og da det først var det, var Irak ikke 

blant de største fokusområdene.192 

I 1982 var det Libanon og Israel som var Midtøstens brennpunkt. I Libanon hadde det 

i flere år rast en borgerkrig mellom de forskjellige religiøse og etniske gruppene i landet. 

 
190 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 17. november 1982, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", 

boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 22. november 1982, 

mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 37 – 113 Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
191 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 22. november 1982, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", 

boks 37 – 113 Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Blight, Becoming Enemies, s. 264-265. 
192 Blight, Becoming Enemies, s. 118-123; Rossinow, The Reagan Era, s. 75-76, 186-187. 
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Sommeren 1982 eksploderte imidlertid situasjonen etter at terroristen Abu Nidal utførte et 

attentatforsøk mot den israelske ambassadøren i London. Attentatet var det Israel hadde ventet 

på, og invaderte hele Libanon for å bekjempe PLO. Israelerne mente Abu Nidal gjorde det på 

oppdrag fra PLO, selv om han og hans organisasjon var bannlyst og utvist fra PLO. Ironisk 

nok var det irakisk etterretning som hadde bestilt attentatet, sannsynligvis som hevn for 

Israels angrep på Osirak-reaktoren i 1981, og for å skade Syria i en eventuell krig der de 

støttet PLO.193  I august forhandlet Reagans diplomat Philip Habib frem en våpenhvileavtale 

mellom Israel og PLO. For å sikre våpenhvilen og overvåke PLOs tilbaketrekking ble en 

multinasjonal militærstyrke bestående av soldater fra Frankrike, Italia, Storbritannia og USA 

sendt til Libanon. Der ble de værende helt frem til noen måneder etter bombingen av 

marinebasen til USA høsten 1983, som drepte 241 marinesoldater.194 

Iran-Irak krigen hadde derfor havnet i bakgrunnen av Libanon-krisen i Midtøsten. 

Krigen mot Iran hadde allerede vart i flere år og de aller fleste analysene av stridigheten som 

etterretningsbyråene og departementene selv gjorde, viste at ingen av partene hadde store 

muligheter til å få overtak eller noen avgjørende slag i nær fremtid. Det var heller ikke etter 

en noe urolig tid internt både i Iran og Irak tidligere i 1982 noen utsikter til regimeskifte i 

hverken Irak eller Iran.195 

Saddam Hussein satt også tryggere enn han hadde gjort på et halvt år, kanskje siden 

han ble president, påpekte William Eagleton i Bagdad til Shultz ved årsskiftet 1982/1983. 

Irakiske styrker hadde stoppet den iranske fremrykningen, og påført de angripende iranerne 

store tap. Den interne uroen i Irak hadde blitt stanset, og eventuelle dissidenter i den irakiske 

presidentens rekker hadde blitt effektivt "tatt hånd om". På Iransk side var det blitt konsolidert 

etter den tidligere uroen etter revolusjonen. Ayatollah Khomeini og hans nærmeste hadde 

befestet sin autoritet. Med full satsing på den lojale revolusjonsgarden var det ingen 

umiddelbare utsikter for regimeskifte eller militærkupp i Iran heller, da det nærmet seg 

årsskiftet 1982/1983.196 

 

 
193 Christenson, Perception of Palestine, s. 206-210; Waage, Konflikt og Stormaktspolitikk i Midtøsten, s. 234-237; Brower, 

"Stranger in a dangerous land", s. 264-271. 
194 Brower, "Stranger in a dangerous land", s. 264-271, 282-286 Waage, Konflikt og Stormaktspolitikk i Midtøsten, s. 237-

240; Shultz, Turmoil and Triumph, s. 317-318. 
195Rapport fra Bureau of Intelligence, 17. desember 1982, mappe "Iraq 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL; Telegram 

fra FN-delegasjonen i New York til utenriksdepartementet og USINT Bagdad, oktober 1982, mappe "Iraq, 1982", RAC boks 

2 – 4, Kemp files, RRPL. 
196 Telegram fra USINT Bagdad, til George P. Shultz, 24. januar 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 

37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Razoux, The Iran-Iraq War, s. 237-239. 
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Olje ble viktigere  

Det var i det kommersielle amerikanerne så de største mulighetene for ytterligere samarbeid 

med Irak og irakiske selskaper. Aller viktigst var oljen. Etter at USA hadde fjernet Irak fra 

listen over land som gav støtte til terrororganisasjoner våren 1982, hadde amerikanske 

selskaper kunnet øke handelssamarbeidet og inngå partnerskap med irakiske selskaper.197 Det 

mest interessante for amerikanerne var selskaper som var involvert i oljeproduksjon og 

formidling. Oljen i Irak var dessuten ikke bare viktig for de private selskapene, den var òg 

sentral for amerikanske myndigheter.198 

Det aller viktigste for administrasjonen i Washington var å opprettholde 

oljeproduksjonen i Irak og nabolandene, og spesielt holde Persiabukten åpen for oljetankere. 

Konsekvensene av oljekrisen i kjølvannet av krigen mellom de arabiske landene Egypt og 

Syria mot Israel i 1973 lå friskt i minne. Da hadde OPEC, organisasjonen av oljeproduserende 

land, presset oljeprisen til en femdobling som en følge av krigen. Dette hadde ført til en 

verdensomspennende økonomisk krise.199 For amerikanerne selv hadde oljekrisen i 1973 ført 

til at politikerne i ettertid hadde jobbet hardt for mer uavhengighet av oljen fra Golf-landene. 

Krisen hadde vist for USA – og hele verden – at leveransene derfra hverken var stabile nok, 

eller gode nok til å sikre USAs oljeforsyning. Ca. fem prosent av oljen USA brukte, kom fra 

landene rundt Persiabukten høsten 1982.200 Det som imidlertid var en større bekymring for 

både forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet var situasjonen for andre land. Særlig 

europeiske allierte og Japan var helt avhengig av oljeleveranser fra Midtøsten. Dessuten ble 

prisen på olje fastsatt av hvilken pris OPEC satt på oljen fra Midtøsten, noe som påvirket hele 

verden. Verdensøkonomien var i ferd med å bli mer global, og en oljekrise i de europeiske 

landene ville uten tvil ramme USA. Derfor var det viktig å sikre en stabil og sikker 

oljeforsyning fra Persiabukten. Krigen mellom Irak og Iran var en trussel nettopp mot dette.201  

Det ble derfor investert mye både økonomisk, men også politisk kapital i byggingen av 

oljeledninger fra Irak for å lede oljen utenom selve Persiabukten. Hensikten med dette var å 

 
197 Høringsnotat fra Senatet, 18. mars 1982, "Regulation Changes on Export: The change in Department of Commerce 

regulations on exports to Iraq, South Africa, Syria, And South Yemen."; Iraq: The terrorist list", NEA presseveiledning, 1. 

mars 1982, mappe " Iraq, 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL. 
198 Mange rapporter og analyser ble laget om oljesituasjonen i Persiabukten, se for eksempel; Memo fra Robert C. Mcfarlane 

til William F. Martin og Ben Bonk, 28. november 1983, mappe "[Iran-Iraq] (binder) (1)", RAC boks 8, Crisis Center, NSC 

files, RRPL; Memo fra Alexander Haig til Ronald Reagan, 29. april 1982, mappe "Iran", boks CFOA 160 – 3, Meese files, 

RRPL. 
199 Memo fra Robert C. Mcfarlane til William F. Martin og Ben Bonk, 28. november 1983, mappe "[Iran-Iraq] (binder) (1)", 

RAC boks 8, Crisis Center, NSC files, RRPL; Rossinow, The Reagan Era, s. 16-18; Westad, The Global Cold War, s. 156;  
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201 Utkast i NEA arbeidsgruppe, 14. juli 1982, mappe "Iran/Irak, Jan-Jul 1982", RAC boks 2-4, Kemp files, RRPL; Memo fra 

Robert C. Ames til Geoffrey Kemp, 18. mai 1982, mappe "Iran/Iraq, Jan-Jun 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL.  



56 
 

gjøre leveransen av oljen mindre avhengig av skip. Ødeleggelser av både skip og landanlegg 

hadde allerede sommeren 1982 vist hvor sårbart det var å være avhengig av å frakte oljen på 

oljetankere gjennom Persiabukten. Politisk var det derfor viktig å vise at USA ville hjelpe 

med oppbygging og reparering av oljeanlegg. En slik interesse viste overfor den irakiske 

regjeringen at USA var interessert i å styrke det kommersielle samarbeidet og bidra til 

utvikling i Irak.202 

Det største prosjektet amerikanske myndigheter ble involvert i Irak, var 

konstruksjonen og finansieringen av en ny oljeledning, "Aqaba Pipeline". Rørledningen skulle 

gå fra Irak gjennom Jordan og til havnebyen Akuba. Hele 484 millioner dollar investerte USA 

i rørledningen allerede i 1982, før i det hele tatt noe av byggingen var kommet i gang. 203 

Fordelen med en slik oljeledning var at den gikk gjennom Jordan, som var vennlig innstilt til 

både Irak og USA. Andre investeringer og utbyggingsprosjekter ble også vurdert, både en 

gjenåpning av oljeledningen gjennom Syria og en utvidelse av ledningen gjennom Tyrkia. 

Imidlertid var det Jordan-alternativet som ble sett på som det mest realistiske. 

At Reagan-administrasjonen allerede i 1982 hadde begynt å arbeide med å få på plass 

oljeledningen, er et av få tegn på langsiktig planlegging i Irak og Persiabukten. De 

amerikanske myndighetene forutså at en oljeledning som kunne frakte den irakiske oljen 

utenom den mest utsatte delen av Persiabukten ville være fordelaktig både for Irak og USA. I 

tillegg ville det være en forsikring mot en eventuell stans av oljeforsyninger i selve bukten.204   

Fram til tidlig 1982 hadde oljeinstallasjoner verken i Irak eller Iran blitt systematisk 

utsatt for målrettede angrep. Allikevel hadde det kommet frem i enkelte møter med irakiske 

tjenestemenn – blant andre daværende visestatsminister Tariq Aziz – at regimet i Bagdad 

vurderte en ny taktikk, hvor systematiske angrep på Irans oljeproduksjon var en sentral del av 

planen. Siden Iran var avhengig av inntektene fra salg av olje ville irakiske flyangrep på 

landets oljeforsyning ramme landet hardt økonomisk. Det hadde allerede vært enkeltangrep 

fra både Iran og Irak på oljeanlegg i begge land. Systematiske irakiske flyangrep ville 

imidlertid ført til iranske motangrep på irakiske installasjoner, og en slik eskalering ønsket 

verken Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini – eller Ronald Reagan – på dette tidspunktet. 

 
202 " Iranian Reaction to Iraqi Attacks on Economic Targets", bakgrunnsinformasjon fra DIA, 17. september 1982, mappe " 
CPPG/SSG: Iran/Iraq June-July 1982 [2]", boks (11-27), 24, Dur files, RRPL; Razoux, The Iran-Iraq War, s. 227-232.  
203 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 24. januar 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks  

37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Jentleson, With friends like these, s, 43-45; 484 millioner dollar er i 1982 US. 
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Det var ikke før i en senere fase av krigen at begge parter systematisk angrep både faste 

oljeinstallasjoner og skip som fraktet olje i Persiabukten.205  

 

Økende handelssamarbeid og eksport/import  

I tillegg til olje var det også andre områder som hadde kommersiell interesse for 

amerikanerne. Blant annet var amerikanske selskaper tungt inne i eksport av 

landbruksprodukter til Irak. Amerikanske banker innvilget dessuten store lån til bedrifter for å 

få fotfeste og kunder i Irak. Her var Exim-banken, den amerikanske statens utlånsbank for 

eksport og import, sentral. Banken er en uavhengig og statlig etat, som er til for å hjelpe 

private amerikanske bedrifter å konkurrere på det globale markedet.206 I Irak fikk blant annet 

mange landbruksbedrifter lånegaranti og kreditt av Exim-banken.  

Et eksportområde som var omdiskutert og kontroversielt, var såkalt "dual use" utstyr. 

Dette var utstyr som lenge hadde vært forbudt å selge til Irak. Frem til 1982 var Irak på listen 

over stater som sponset terrorisme, og derfor kunne det knapt bli eksportert varer til landet. 

Etter at Irak ble fjernet fra listen var det hovedsakelig den nøytrale politikken som satte 

restriksjoner på hva som kunne bli eksportert til Iran og Irak. Amerikanske myndigheter 

hadde innført et selvpålagt eksportforbud av militært utstyr til de stridende partene i Iran-Irak 

krigen, som en del av den nøytrale politikken.207  

Sivilt utstyr som med letthet kunne bli konvertert til militært utstyr, både maskiner, 

kjøretøy, skip og annet, ble eksportert av amerikanske selskaper til Irak. For eksempel kunne 

de tidligere nevnte Boeing-flyene som ble solgt til Irak, med noen enkle grep, omgjøres til 

militære transportfly. Slik eksport var ikke ulovlig, men befant seg i en gråsone. Amerikanske 

myndigheter hadde gått ut høyt tidligere i 1982 og sagt spesifikt at USA ikke solgte slikt 

utstyr til noen av partene, både til presse og offentlighet.208 

Utad var Reagans nøytrale politikk som gjaldt. Eksporten av utstyr som med letthet 

kunne gjøres militært kunne fort blitt sett på som en åpenbar støtte til Irak. På den annen side 

 
205 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, mars 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [2 of 4]", boks 37 – 
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Vol I 1/20/81 - 12/31 /83 [l of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
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207 Høringsnotat fra Senatet, 18. mars 1982, "Regulation Changes on Export: The change in Department of Commerce 

regulations on exports to Iraq, South Africa, Syria, And South Yemen"; Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, juni 
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208 "Iraq: The terrorist list", NEA Presseveiledning, 1. mars 1982, mappe " Iraq, 1982", RAC boks 2 – 4, Kemp files, RRPL; 
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var det i og for seg sivil eksport det var snakk om. Å hindre kommersielle interesser og stanse 

eksport av lovlige varer satt langt inne for Republikanerne som satt med makten. Likevel ble 

mye utstyr som med letthet kunne omgjøres til militært bruk, eksportert til Irak gjennom alle 

årene krigen varte.209  

Et godt eksempel på eksport av "dual-use" utstyr var eksporten av helikoptre fra 

Hughes helicopters til Irak vinteren 1983. I den saken stod kommersielle interesser mot 

motstand både fra Kongressen og enkelte politiske stemmer i Utenriksdepartementet. De 

kritiske stemmene i Kongressen var urolige for om det egentlig var salg av militært utstyr. 

Tidligere hadde de fått urovekkende opplysninger om konvertering av forrige leveranse av 

helikoptre. En tidligere leveranse av helikoptre til Irak våren 1982, hadde blitt sendt rett til 

omgjøring i Italia. Der hadde de på en relativt enkel måte blitt omgjort til kamphelikoptre. En 

rapport som hadde sin opprinnelse i israelsk etterretning, slo fast at helikoptrene den gang 

hadde blitt sendt rett til fronten i kampen mot kurdiske opprørere. Frykten var at dette skulle 

skje også med neste levering, trass forsikringer fra irakerne selv.210   

Selv om myndighetene i USA sannsynligvis var klar over at dette skjedde med mye av 

utstyret som ble solgt, var en slik direkte kobling til militære hendelser ikke noe Reagan-

administrasjonen ønsket å bli forbundet med. Salget av helikoptrene fra Hughes ble derfor en 

sak for Kongressen. I tillegg til det rent utenrikspolitiske, at amerikanske helikoptre ble brukt 

av Iraks styrker i krigen, var også det kommersielle sentralt. Å nekte eksport av det som i 

bunn og grunn var sivile helikoptre fra et privat amerikansk firma, til et lovlig firma i et annet 

land, ville være å sette restriksjoner på handelsforbindelser. Det var – og har alltid vært – 

viktig for amerikanske myndigheter å ikke hindre de kommersielle kreftene.211 Saken endte 

imidlertid med at det ble et salg av helikoptre. Etter en flere måneder lang behandling, sendte 

Utenriksdepartementet til slutt en anbefaling for salg til Kongressen, og Ronald Reagan. I 

februar 1983 ble salget godkjent, og helikoptrene ble sendt til en ukjent fremtid i Irak.212 
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210 Brev fra Senatskomiteen for utenrikspolitikk, 23. desember 1982, mappe "Iraq Vol I 1/20/81 - 12/31/83 [4 of 4]" boks 37 

– 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Memo fra Peter Sommer til John Pointdexter, 1. februar 1983, mappe "Iraq Vol 

1(1/20/81 – 12/31/83) [4 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
211 Memo fra Peter Sommer til John Pointedexter, 3. januar 1983, mappe "Iraq 1983 (2 of 4)", RAC boks 4-4, NESA NSC 

files, RRPL; Memo fra Peter Sommer til John Pointdexter, 1. februar 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [4 of 4]", 

boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
212 Memo fra Peter Sommer til John Pointdexter, 1. februar 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [4 of 4]", boks 37 – 

113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
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Et annet problem som kunne hindre leveransen av helikoptrene var om Irak igjen ble 

satt på listen over stater som støttet terror. Om det hadde skjedd, kunne ikke Hughes ha 

eksportert helikoptrene uansett. 

 

Terrorbekymringer i Washington 

Våren og sommeren i 1983 var det en reell bekymring blant firmaene som handlet og drev 

forretninger med selskaper i Irak at Irak igjen kunne bli satt på den såkalte "terrorlisten". Selv 

om Irak knapt nok hadde vært fjernet fra listen i et år, var det allerede året etter flere 

demokrater i Kongressen og Senatet som pratet om å sette landet tilbake på listen.213 De 

mente at Irak ikke hadde forbedret seg, og selv etter et år av listen fortsatt gav støtte til 

terrorgrupper.  

Spørsmålet om Iraks støtte til terrorgrupper var et gjennomgangstema i møtene 

mellom irakiske og amerikanske representanter høsten 1982 og våren 1983. Spesielt var 

bekymringen for den kjente terroristen Abu Nidal og hans gruppe stor for politikerne i 

Washington. Abu Nidal var grunnleggeren av den militante palestinske gruppen Fatah: The 

revolutionary Council, bedre kjent som Abu Nidal Organisation etter at han ble utvist fra det 

Palestinske Fatah-partiet for drapsforsøket på en av Fatahs ledere, Mahmoud Abbas. ANO var 

en av de mest fryktede og brutale terrororganisasjonene på 1970-og 1980- tallet, og stod bak 

både flykapringer og attentat mot blant annet israelske politikere og ledere.214 

De fleste i Washington visste at Irak hadde en brokete fortid med tanke på å støtte det 

USA anså som terrorgrupper. Helt siden seksdagerskrigen mellom Israel og de arabiske 

nabolandene i 1967 hadde forskjellige palestinske væpnede grupper søkt tilflukt innenfor 

irakiske grenser. Siden Irak ikke hadde diplomatiske forbindelser med USA, og 

Sovjetunionen ikke var særlig opptatt av grupper som angrep vestlige mål, var Irak en trygg 

havn for disse grupperingene. Dessuten hadde Saddam Hussein utad vist sympati med den 

palestinske saken, og vært en støttespiller og forkjemper for en palestinsk stat. Innad blant de 

øverste lederne i Irak, var støtten heller pragmatisk. Saddam Hussein visste at hvis han hjalp 

palestinerne ville han få et bedre forhold til de andre arabiske landene. Den ultimate planen til 

Saddam Hussein var å bli den ubestridte lederen av den arabiske verden, og da var det viktig å 

 
213 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, mars 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [2 of 4]", boks 37 – 

113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Memo fra Patrick Putigano til Robert MacFarlane, 8. juli 1983, mappe "Iraq Vol 

1(1/20/81 – 12/31/83) [2 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
214 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 17. mars 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [2 of 4]", boks 37 

– 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Razoux, The Iran-Iraq War, s. 217; Quandt, Peace Process, s. 251; 
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vise sympati for den palestinske saken. Det var derfor viktig for Hussein å støtte den 

palestinske kampen på alle mulige måter. Både på grunn av erkefienden Israel, men også for å 

vise de andre nabolandene at Irak hadde sympati med sine "arabiske brødre". Det var sin egen 

vinning Saddam Hussein likevel tenkte mest på.215 

Et av de store problemene for Reagan-administrasjon var terroristen Abu Nidals 

tilholdssted i Irak. Kampen mot terror hadde blitt satt høyt på dagsordenen blant både media 

og myndigheter i USA etter at verden hadde vært vitne til flere spektakulære terroraksjoner på 

slutten av 1970-tallet og i løpet av de første årene av 1980-tallet. Hvis det viste seg at USA 

hadde forbindelser til Irak som samarbeidet med og skjulte terrorgrupperinger som Abu 

Nidals, ville det sette regjeringen i et meget dårlig lys. Det var derfor viktig for amerikanerne 

å understreke dette i møtene med irakerne. William Eagleton uttrykket stor bekymring på 

vegne av George Shultz, for støtten til Abu Nidal. Han la også til at det var fare for at Irak 

kunne bli satt tilbake på terrorlisten hvis Irak og Saddam Hussein ikke aktivt stod frem som et 

land som bekjempet – eller i hvert fall ikke aktivt støttet – kjente terrorister.216 

Hvis Irak hadde blitt satt tilbake på terrorlisten, ville mer enn 85 prosent av all eksport 

til Irak blitt stoppet. Så godt som all eksport av utstyr som kunne konverteres til militært bruk 

måtte også ha utgått. Det verste for de amerikanske firmaene var kanskje at arbeidet med 

sikring og utbygging av Iraks olje kunne blitt skadelidende. Oljeledningen gjennom Jordan 

ville heller ikke kunne gjennomføres og bli bygget. For et liberalt land som USA, som satt 

bedrifter og handlefrihet høyt, var dette ikke et ønsket scenario. Det var det heller ikke for 

republikanere – og Reagan – som klart støttet amerikanske bedrifters handelsfrihet og 

politiske spillerom.217  

Selv om administrasjonen var bekymret for Iraks omgang med terrororganisasjoner, 

var det allikevel aldri snakk om direkte advarsler eller trusler – hverken fra William Eagleton 

i Bagdad eller andre amerikanske representanter da de møtte irakiske tjenestemenn til 

samtaler. De fikk ingen åpenbare positive og bekreftende svar fra de irakiske motpartene 

heller da de møttes. I et møte i mars 1983 sa riktignok Tariq Aziz at Irak, ikke nå, og aldri 

kom til å støtte terrorisme, og at de stod bak USA i kampen mot terror. Det var imidlertid stor 

forskjell på hva USA og Irak regnet som terrorister. For de siste presidentadministrasjonene 

 
215 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 25. mars 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [2 of 4]", boks 

37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, desember 1981, mappe 

"AT: Iraq (September 81-Februar 82)", boks 3 – boks 3, Lilac files, RRPL; Tripp, "Iraq", s. 191-194, 210-212. 
216 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, desember 1981, mappe "AT: Iraq (September 81-Februar 82)", boks 3 – 

boks 3, Lilac files, RRPL; Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 25. mars 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 

12/31/83) [2 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL.  
217 Høringsnotat fra Senatet, 18. mars 1982, "Regulation Changes on Export: The change in Department of Commerce 

regulations on exports to Iraq, South Africa, Syria, And South Yemen"; Rossiniow, The Reagan Era, s. 41-45.  
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var såkalte palestinske frigjøringsgrupper klassifisert som terrorgrupper. For Irak og Saddam 

Hussein derimot var dette grupper som kjempet for palestinsk – og arabisk frihet.218 

Svarene fra Tariq Aziz i møtene om Abu Nidal var heller ikke helt de svarene 

amerikanerne ønsket. Han påpekte heller til William Eagleton at det var bedre for både verden 

og USA at Abu Nidal oppholdt seg i Irak. Da kunne Irak holde et oppsyn over ham, mente 

Aziz. Om de hadde utvist ham kunne han i stedet reist til eksempelvis Libya eller Syria, og 

koordinert terrornettverket derifra i stedet. Der hadde i alle fall ikke USA noe mulighet til å 

påvirke noe som helst, verken i Libya eller Syria.219  

Det ble ikke noe løsning på dette spørsmålet etter møtet i mars. Trykket mot Irak – og 

presset fra demokratene i kongressen for å endre The Export Act fra 1979 – for igjen å sette 

Irak på listen over stater som støttet terror, bare fortsatte utover våren og sommeren 1983. I et 

møte i september 1983 med høytstående Irakiske representanter, blant annet 

viseutenriksminister Ismat Kittani, ble spørsmålet igjen tatt opp av utenriksminister Shultz. 

Igjen ble det understreket overfor de irakiske representantene at det var en reell fare for at Irak 

kunne bli satt på listen hvis de ikke tok et mer aktivt standpunkt mot terrorisme og grupper 

som sympatiserte med terror.220 Shultz kom ikke særlig lengre enn andre hadde gjort før ham, 

men ble tilsynelatende møtt med mer forståelse enn møtet i mars. Denne gangen påpekte 

minister Ismat Kittani at Irak også var utsatt for terroraksjoner, og at de også ville bekjempe 

dette. Dessuten var Abu Nidals kapasitet redusert de siste månedene, ifølge irakisk 

etterretning. Det ble likevel ikke et mer konkret resultat av møtet enn tidligere møter. Saddam 

Hussein gjorde det han ville.221  

Uten å komme frem til noe konkret på terrorfeltet hadde likevel tonen overfor Irak 

forandret seg, og presset fra USA var blitt noe mildere gjennom sommeren 1983.  

Iraks støtte til terror kom imidlertid helt i skyggen av det som trolig var Hizbollahs 

angrep på amerikanske marinesoldater i Beirut i oktober 1983, hvor 241 amerikanske soldater 

ble drept. Fra da av forandret søkelyset på terror seg fra Irak til andre steder, særlig Libanon, 

 
218 Telegram fra USINT Bagdad fra George P. Shultz, 25. mars 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [2 of 4]", boks 

37 – 113, Exec-sec, NSC Country file, RRPL.; Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, juli 1982, mappe "Iraq Vol 

1(1/20/81 – 12/31/83) [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
219 Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, 25. mars 1983, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 12/31/83) [2 of 4]", boks 

37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
220 Telegram fra utenriksdepartementet til USINT Bagdad, september 1983, mappe "Iraq 1983 (1 of 4)", RAC boks 4-4, 

NESA, NSC files, RRPL; Telegram fra USINT Bagdad til George P. Shultz, juli 1982, mappe "Iraq Vol 1(1/20/81 – 

12/31/83) [1 of 4]", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 
221 Telegram fra utenriksdepartementet til USINT Bagdad, september 1983, mappe "Iraq 1983 (1 of 4)", RAC boks 4-4, 

NESA, NSC files, RRPL. 



62 
 

og fokuset ble i stedet på Irans terrorstøtte. Hizbollah var nemlig en nyopprettet Sjia-

muslimsk militsgruppe, støttet av Iran. Iraks støtte til terror ble vurdert som liten i forhold.222  

 

Kjemiske våpen - Med amerikansk hjelp 

Høsten 1983 havnet en urovekkende rapport på skrivebordet til utenriksminister George 

Shultz i Washington. CIA hadde mottatt troverdig informasjon om at Saddam Husseins 

spesialstyrker hadde benyttet det som av en hel verden, også Irak, var blitt bannlyst i krig helt 

siden 1925 og opprettelsen av Genève-konvensjonen; kjemiske våpen.223 

  I et desperat forsøk på å stanse en iransk offensiv på fronten, hadde styrkene til 

Saddam Hussein brukt sennepsgass mot de fremrykkende styrkene fra nabolandet. Selv om de 

irakiske styrkene var uerfarne med bruken og ikke hadde klart å bruke våpnene effektivt, var 

virkningen kraftfull. Panikken hadde raskt spredt seg blant de iranske troppene, og angrepet 

gjorde bråstopp før de iranske troppene raskt trakk seg tilbake. Tilbake lå det flere titalls døde 

iranske soldater.224  

Dette var den første sikre rapporten om Iraks bruk av kjemiske våpen 

utenriksdepartementet hadde fått se. Det hadde lenge vært rykter om at Saddam Husein var 

tilbøyelig til å bruke slike våpen. Rapporten som var utarbeidet av CIA, viste at Irakiske 

styrker faktisk hadde brukt slike våpen i angrep mot iranske styrker.225 Den samme rapporten 

fortalte også at det i 1982 hadde blitt brukt lignende våpen, men da var det brukt såkalt CS-

gass. CS-gass benyttes av de fleste militære styrker og kan minne om en sterk tåregass. 

Formålet er å lamme og stoppe en fiende uten å drepe ham. Imidlertid brukes denne gassen 

som regel som nærforsvarsvåpen – til å forsvare seg selv personlig. I 1982 hadde Saddam 

Hussein brukt gassen som et offensivt våpen på samme måte en ville brukt dødeligere 

kjemiske våpen.226  

 
222 Brower, "Stranger in a Dangerous Land", s. 254-257; Shultz, Turmoil and Triumph, s.316-318. 
223 Udatert og usignert rapport til NSPG, mappe "NSPG, 0076, 11/07/1983 [Iran-Iraq; October 1983, Lebanon Marine 

Bombing] (1 of 2)", boks 91306-2, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; "Chemical and Biological Weapons", IIRC, 8. april 

2013, https://www.icrc.org/en/document/chemical-biological-weapons. 
224 Razoux, The Iran-Iraq war, s. 232-237. 
225 Udatert og usignert rapport til NSPG, mappe "NSPG, 0076, 11/07/1983 [Iran-Iraq; October 1983, Lebanon Marine 

Bombing] (1 of 2)", boks 91306-2, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; Javed, Ali. "Chemical Weapons and the Iran-Iraq 

War: A Case Study in Noncompliance", The Nonproliferation Review, (Vår 2001), https://www.nonproliferation.org/wp- 

content/uploads/npr/81ali.pdf. s. 47-48. 
226 Udatert og usignert rapport til NSPG, mappe "NSPG, 0076, 11/07/1983 [Iran-Iraq; October 1983, Lebanon Marine 

Bombing] (1 of 2)", boks 91306-2, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; Javed, "Chemical Weapons and the Iran-Iraq War", s. 

47-48. 



63 
 

Historisk hadde myndighetene i Irak hatt et heller frynsete rykte da det gjaldt bruk, og 

produsering av kjemiske våpen. På 1960-og 1970 tallet hadde Irak forsøkt å produsere både 

kjemiske og biologiske våpen, selv om også produksjonen av slike våpen ble bannlyst i 1972. 

Det var imidlertid først rundt utbruddet av Iran-Irak krigen at produksjonen i Irak ble trappet 

kraftig opp. Kort tid etter at kamphandlingene begynte hadde Irak klart å produsere flere typer 

kjemiske våpen, som nervegift og sennepsgass. Det irakiske regimet bygget etter hvert opp 

store lagre med slike våpen.227  

Å produsere kjemiske våpen er en komplisert prosess, og det er det behov for mange 

forskjellige ingredienser i produksjonen. Noen av disse var tilgjengelige i selve Irak. Andre 

måtte Irak importere fra andre land som en del av en generell import av landbruksprodukter. 

Blant annet fra Vest-Tyskland, og USA. Siden våren 1982, da Irak ble tatt av terrorlisten, 

hadde USA eksportert landbruksprodukter til Irak. Mye var legitime produkter Irak brukte i 

landbrukssektoren. Imidlertid var det noen av disse produktene som også var bestanddeler til 

bruk i produksjon av kjemiske våpen. Dette var noe myndighetene i USA var klare over og 

visste da kjemikaliene ble eksportert til Irak, vitnet flere rapporter om.228 Det vil ikke si at 

bestanddelene var direkte ulovlige å eksportere, likevel var muligheten der for å hindre salget. 

Kanskje myndighetene også i dette tilfellet var mer opptatt av frihandel og selskapers 

rettigheter, og håpet at eksporten av produktene faktisk var ment til legitim bruk i 

landbrukssektoren i Irak.229 

Da den første rapporten om Iraks bruk av kjemiske våpen kom høsten 1983, var det 

flere i både Utenriksdepartementet og Det hvite hus som var bekymret. USA måtte på en eller 

annen måte ta avstand fra Iraks bruk av kjemiske våpen, uten at de samtidig støtet fra seg 

Saddam Hussein. Den 5 mars ble det sendt ut en pressemelding fra Det hvite hus om at USA 

tok avstand fra Iraks bruk av kjemiske våpen i krigen mot Iran. Utenriksdepartementet hadde 

imidlertid jobbet hardt for at ordbruken skulle være så mild som mulig. Det var likevel en klar 

fordømmelse av bruken av kjemiske våpen i krigen mellom Iran og Irak, selv om det ikke ble 

en stor offentlig kritikk av Irak. Det ble lagt stor vekt på i uttalelsene fra Det hvite hus at det 

var begge parter – både Iran og Irak – som skulle avstå fra slik bruk selv om det var beviselig 

kun Irak som hadde brukt kjemiske våpen. Selv om USAs fordømmelse ikke sa noe om at Iran 

 
227 Razoux, Iran-Iraq war, s. 233-236. 
228 Udatert og usignert rapport til NSPG, mappe "NSPG, 0076, 11/07/1983 [Iran-Iraq; October 1983, Lebanon Marine 

Bombing] (1 of 2)", boks 91306-2, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; Shultz, Turmoil and Triumph, s. 318-321; Walker, 

"An Agonizing Death", s. 183-184. 
229 Shultz, Turmoil and Triumph, s. 320-322; Ali, "Chemical Weapons and the Iran-Iraq War", s. 47; 
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faktisk brukte ulovlige våpen, gjorde ordlyden at det virket som begge parter hadde tatt 

kjemiske våpen i bruk.230  

Selv om USA hadde forsøkt å være relativt milde i tonen, var kritikken tydelig i 

fordømmelsen fra USA. Saddam Hussein var derfor ikke videre fornøyd med at USA 

fordømte bruken av kjemiske våpen. Det var ikke populært i Bagdad at stormakten kritiserte 

regimet, spesielt ikke på grunn av det de anså som angrep i selvforsvar mot en aggressiv 

iransk fiende. Forholdet mellom Irak og USA ble kjøligere noen måneder, men ble ikke 

permanent dårligere mye takket være det gode forholdet Eagleton og de andre amerikanerne i 

Bagdad hadde fått til Saddam Husseins regjering.231  

  Fordømmelsen kom ikke med noen konsekvenser bak kravet om å stoppe bruken av 

kjemiske våpen, heller ikke for fremtidig bruk. Derfor fortsatte Saddam Hussein å bruke 

kjemiske våpen videre i krigen mot Iran, men muligens ikke like ofte som han kunne ha gjort, 

basert på den lagrede mengden med kjemiske våpen. Det er mulig at en slik fordømmelse 

faktisk lå en demper på Saddams bruk. Kjemiske våpen – og biologiske våpen – ble aldri 

standardvåpenet irakiske styrker brukte. 232 Det ble likevel ikke en stor og felles internasjonal 

fordømmelse før Saddam Hussein brukte kjemiske våpen i massakrene mot kurdiske sivile i 

1988, i de siste månedene av krigen mellom Iran og Irak.233 Det var bilder fra disse 

massakrene som ble brukt som Casus Belli for Golfkrigen i 1991. Massakrer som hadde 

kunnet skje ved hjelp av produkter USA hadde eksportert, og som ble det helt frem til kun 

noen dager før amerikanske styrker gikk inn i Irak og Kuwait i 1991. 

Det var usikkert hvor mye Reagan-administrasjonen faktisk kunne presse Irak i 

spørsmålet om bruken av kjemiske våpen. Dette gjaldt også i spørsmålet om Iraks støtte til 

terrorgrupper. For Irak og Saddam Husseins del var ikke det viktigste at de hadde USA på sin 

i noen av disse sakene. Iraks øverste ledelse – med Saddam Hussein i spissen – var 

grunnleggende mistenksomme til de vestlige landene, særlig USA. Hvis USA ikke ville hjelpe 

Irak var det ikke langt til de indre kontorene i Kreml, var tankegangen i Bagdad. Saddam 

Hussein visste at USA trengte Irak mer enn Irak trengte USA. Den irakiske presidenten var en 

mester til å spille partene i den kalde krigen opp mot hverandre, og var en av få som klarte å 

 
230 Udatert og usignert rapport til NSPG, mappe "NSPG, 0076, 11/07/1983 [iran-iraq; october 1983, lebanon marine 

bombing] (1 of 2)", boks 91306-2, Exec-sec, NSC: NSPG meetings, RRPL; Memo fra Charles Hill til Robert C. Mcfarlane, 

5. mars 1984, mappe "Iraq (Januar -March 1984)", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL, Walker, "An 

Agonizing Death" s. 190-192; Shultz, Turmoil and Triumph, s. 318-321; Walker, "An Agonizing Death", s. 188-190. 
231 Memo fra Charles Hill til Robert C. Mcfarlane, 5. mars 1984, mappe "Iraq (Januar -March 1984)", boks 37 – 113, Exec-

sec, NSC Country files, RRPL; "Status of Soviet-Iraqi Relations", rapport fra DIA, 22. mai 1984, mappe "Iran-Iraq 1984 (1 

of 2)", RAC boks 2 – 2, Teicher files, RRPL. 
232 Walker, "An agonizing death", s. 182-184, 190-194; Javed, "Chemical Weapons and the Iran-Iraq War", s.51-54. 
233 Javed, "Chemical Weapons and the Iran-Iraq War", s.51-54. 
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få begge parter på sin side.234 Det er ikke sikkert at et ultimatum fra USA sin side mot Iraks 

bruk av kjemiske våpen, eller å kutte støtte til terrorgrupper hadde hatt noen effekt heller. Om 

amerikanske myndigheter hadde satt for strenge krav eller kommet med for sterke trusler, 

kunne det bygget opp under den eksisterende skepsisen til USA, og skjøvet Irak inn i folden 

til Kreml. Ronald Reagan var mer redd for kommunismen, og et mulig sovjetiskvennlig og 

urolig Irak, enn Saddam Hussein var bekymret for mindre støtte til landet sitt.235 For Ronald 

Reagan sin del var i tillegg nøytralitetspolitikken i Iran-Irak krigen viktig sommeren 1983. 

Om USA hadde satt et ultimatum om null støtte hvis Irak brukte kjemiske våpen kunne 

regimet i Irak ta dette som at USA ikke lengre var nøytrale, men i stedet på vei til å støtte 

Iran.236  

 

NSDD 114 og nøytralitet  

Selv om både samtaler, handel, og eksport mellom Irak og USA hadde økt betydelig siden 

våren 1982 var det fortsatt også i 1983 viktig for Reagan-administrasjonen å opprettholde den 

nøytrale politikken, i hvert fall utad. Det var viktig selv om det etter hvert hadde blitt tydelig 

at forholdet til Irak var mye bedre enn til Iran. Det var imidlertid ingen direkte uttalelser fra 

Reagan-administrasjonen eller andre politikere som gav inntrykk av dette. Det handlet i stor 

grad om det som ikke ble sagt. Det var tydelige spor av dette i arbeidet med utformingen og 

implementeringen av Reagans nasjonale sikkerhetsdirektiv NSDD 114, signert høsten 1983.  

Et nasjonalt sikkerhetsdirektiv var et dokument utstedt av Ronald Reagan som en 

veileder for hvilken politikk USA skulle legge til grunn på området direktivet omhandlet. 

NSDD 114 tok for seg Iran-Irak krigen, og spesielt sikkerhetssituasjonen for Hormuz-stredet 

mellom Iran og De arabiske emiratene i forhold til krigshandlinger. Selve direktivet inneholdt 

ikke på overflaten veldig mye ny politikk, det var det som stod i tilføyelsene som viste hvor 

politikken og beslutningene om Iran og Irak var på vei.237 I arbeidet med å utforme politikken 

for direktivet, ble det tydelig hva som var de viktigste prioriteringene i USAs politikk overfor 
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Iran-Irak krigen. Hormuz-stredet var viktig for USA. Hovedsakelig på grunn av at skipene 

som fraktet olje fra landene langs Persiabukten måtte gjennom stredet. Annen shipping var 

også et sentralt punkt. USA selv var ikke storimportør av olje fra området. De hadde heller 

ikke veldig store interesser i skipstrafikken gjennom Persiabukten. Imidlertid var USAs 

allierte i mye større grad avhengig av både olje og skipene som passerte Hormuz. Derfor ble 

det viktig for Reagan-administrasjonene å sikre området. De ville ikke risikere en global 

oljekrise som i 1973, eller at de allierte landene fikk problemer. Dette viste hvor viktig 

sikkerheten for oljesektoren og oljeinstallasjonene i Persiabukten hadde blitt for Reagan-

administrasjonen.238 

Direktivet fastslo hvilken politikk USA skulle følge i forbindelse med Iran-Irak krigen, 

nettopp med tanke på sikkerhet for oljeinstallasjonene i Persiabukten. Det var ikke spesifikt 

rettet mot verken Irak eller Iran, men var en generell "advarsel" til partene om at USA ville ta 

"de nødvendige skrittene" for å beskytte og holde Hormuz-stredet – inngangen til 

Persiabukten – åpent for skipstrafikk. Direktivet pekte spesifikt på den psykologiske effekten 

en blokade av Hormuz-stredet ville ha på verdensøkonomien, og hva som ville være følgene 

om Persiabukten ble stengt av.239 Likevel virket direktivet som en relativ uskyldig presisering, 

og en logisk forlengelse av allerede kjent Reagan-politikk om Midtøsten.  

Om politikken og direktivet virket ukontroversielt nok, blottla selve arbeidet med 

direktivet – og især tilleggene og presiseringene – hvor mye uenighet det var mellom de 

forskjellige delene av administrasjonen. De mange uenighetene i departementene som oppstod 

under arbeidet med å utforme utenrikspolitikken USA skulle følge i Persiabukten viste også 

hvor lite planlegging det tidligere hadde vært.240 Selv om NSDD 114 egentlig ikke kom med 

noe nytt var direktivet allikevel det første tegnet på planlegging av politikken for 

Persiabukten. Direktivet viste også det første tegnet på økende bekymring i administrasjon for 

en usikker situasjon i Persiabukten. Direktivet – og tilføyelsene – ble til på grunn av økende 

krigsaktivitet fra både Iran og Irak. Frykten var at krigen skulle eskalere, og true de 

amerikanske interessene i Persiabukten.   
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Det mest interessante med tanke på politikken overfor Irak var beskrevet i tillegget til 

direktivet. I det stod det hvordan USA skulle forholde seg til Iran-Irak krigen, både i politikk 

og handling. Irak fikk større oppmerksomhet i tilleggene til direktivet, enn i selve NSDD 114. 

Konkret handlet tillegget blant annet om hvordan USA eventuelt skulle hjelpe Irak i krigen, 

og hvordan USA kunne støtte Irak ved et eventuelt stort angrep fra Iran.241  

 

 

Tilnærming, men ikke bevisst 

I arbeidet med å utforme tillegget til NSDD 114 beskrev rådgiver i NSC, Philip Dur, 

oljepolitikken USA førte overfor Irak som et rent økonomisk samarbeid, ikke som en politisk 

tilnærming: 

This would not be a "tilt" toward Iraq, but 

would rather be a straight business proposition which would serve 

long-range Western energy interests, as well as Iraq's near term 

financial requirements.242 

 

Det betydde at det i Reagan-administrasjonen i november fremdeles ikke var snakk om en 

formell tilnærming til Irak, det var ingen favorisering av Irak – ifølge dem selv. Ingen av 

handlingene og tilnærmingene siden den første delingen av etterretningsmateriale sommeren 

1982 hadde ifølge administrasjonen vært en del av en planlagt tilnærming til Irak. Det var 

heller et resultat av forandrete fakta på bakken, USAs frykt for iransk og sovjetisk dominans 

av det sentrale Midtøsten, og bekymring for oljesikkerheten i Persiabukten.243 

Heller ikke i møtene med irakiske representanter var det snakk om en planlagt 

tilnærming. Uttalelsene på møtene mellom irakiske og amerikanske tjenestemenn både høsten 

1982 og våren 1983 var veldig tydelig på akkurat det. William Eagleton i Bagdad presiserte 

flere ganger overfor irakiske representanter, også i hele 1983, at USA var nøytrale i krigen 

mellom Iran og Irak. Han forklarte at de aktivt forsøkte å forhindre salg av militært utstyr til 

alle parter, også Irak. Dette ble dessuten fastslått gjentatte ganger innad i administrasjonen. I 
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flere møter var det tydelig at for Reagans administrasjon var det viktig å opprettholde 

nøytraliteten utad.244  

Overfor offentligheten og media fremholdt Det hvite hus at de var nøytrale i sin 

politikk. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i 1983, svarte NSC-rådgiver Geoffrey 

Kemp at USAs nøytrale politikk fortsatt var fullt gjeldende, selv om Irak var fjernet fra 

terrorlisten og amerikanske selskaper gjorde forretninger med irakiske selskaper. Samtidig var 

det tydelig at i praksis og i handlinger, fantes det en reell favorisering av Irak. Helt siden 

sommeren 1982 hadde det fortløpende blitt delt detaljert etterretningsinformasjon mellom 

CIA og irakisk etterretning. Noe av det som ble delt i rapportene til irakisk etterretning var 

blant annet: Iranske posisjoner, hvor iranerne sannsynligvis planla angrep, og oversikt over 

generelle styrker. Det ble sagt at delingen av informasjon var en gjensidig avtale, men det var 

i stor grad irakerne som fikk nytte av denne ordningen. Det var lite irakerne gav USA som 

CIA ikke visste fra før.245 

Et av de tydeligste tegnene på en tilnærming mot Irak var alle forretningsforbindelsene som 

hadde oppstått siden Irak ble tatt av terrorlisten. Bare i 1982 hadde amerikanske selskaper 

eksportert for over 450 millioner dollar til Irak. Tilsvarende tall for Iran var ikke-eksisterende. 

Amerikanske oljeselskaper hadde også for alvor begynt å involvere seg i Irak.246  

Selv om Reagans administrasjon fortsatt tviholdt på at de var nøytrale var det ved 

inngangen til det nye året ingenting i handlingene til administrasjonen som tilsa at dette var 

noe annet enn en fasade overfor offentligheten. De fleste utenom administrasjonen hadde også 

egentlig skjønt at nøytraliteten hadde store gråsoner.247 Dette kom også tydelig frem i 

etterretningssamarbeidet som Irak og USA hadde hatt mot Iran siden Twettens tur til Bagdad 

sommeren 1982. I tillegg trappet Reagan-administrasjonen gradvis opp arbeidet med å hindre 

våpensalg til Iran, og oppfordret flere land til å slutte å handle med Khomeini. I tillegg hadde 
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Reagan-administrasjonen fjernet Irak fra listen over stater som sponset terror, slik at det ble 

mye enklere for amerikanske bedrifter – og staten selv – å handle med selskaper i Irak.248  

Om tilnærmingen var en bevisst handling var derimot mer tvilsomt. Før november 

1983, da NSDD 114 ble lansert, hadde ikke Reagan-administrasjonen en overordnet plan for 

politikken i Persiabukten eller overfor Irak. Bortsett fra det hemmelige direktivet som var 

grunnlaget for å dele etterretning med Irak var det lite som vitnet om en politisk bevisst 

tilnærming til Irak. Så lenge direktivet fra sommeren 1982 er klassifisert er det imidlertid 

vanskelig å vite om direktivet viser at det var en bevisst politikk å tilnærme seg Irak. Derimot 

kom det flere direktiver og planer etter NSDD 114, noe som er tegn på at det sannsynligvis 

ikke fantes eksisterende planer for situasjonen som etter hvert utviklet seg.249 Mye av grunnen 

til det kom kanskje av den store avstanden mellom departementene og innad i staben i Det 

hvite hus. Det var flere diskusjoner om hva som skulle prioriteres i utenrikspolitikken og i 

Persiabukten, og det var uklart hvem som egentlig hadde ansvaret for dette. 

Med stor uenighet innad i administrasjonen, få offentlige planer, og få konkrete bevis, 

var det mye som tydet på at tilnærmingen til Irak før 1983 skjedde gradvis. Det vil også si at 

tilnærmingen i stor grad var uplanlagt, og at Persiabukten og Iran-Irak krigen kom i skyggen 

av andre mer akutte hendelser globalt og regionalt, eksemplifisert med angrepet i Libanon i 

oktober som drepte 241 amerikanske soldater.   
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5 – Den kaotiske veien til diplomatiet  
 

"We need to be sure Iraq doesn't lose. Iraq's fall is worst risk."250 

Viseforsvarsminister William Taft i NSPG møte 30 mars.  

 

 

I desember 1983 sendte Ronald Reagan en delegasjon med sin gode venn – og Gerald Fords 

forsvarsminister – Donald Rumsfeld i spissen, på en rundtur til hovedstedene i Midtøsten. Et 

av stedene han besøkte var Bagdad. Der møtte han Iraks president og den ubestridte leder 

Saddam Hussein. Rumsfeld, som var en nær personlig venn av Ronald Reagan, hadde også 

vært forsvarsminister i Gerald Fords regjering. Møtet med Saddam Hussein ble slått opp stort 

i pressen. Det var det viktigste og største offentlige besøket fra USA til Iraks ledere siden 

landene hadde brutt de diplomatiske forbindelse i kjølvannet av seksdagerskrigen i 1967. 

 Før delegasjonen forlot Washington for Midtøsten hadde det vært stor møtevirksomhet 

for å diskutere hvilke saker som skulle være tema i møtet med Iraks president. Både 

Utenriksdepartementet og NSC hadde begge egne innspill og saker som burde vektlegges. De 

var imidlertid enige om at de aller viktigste var selve møtet. Ingen så høyt oppe i det offisielle 

USA hadde besøkt Saddam Hussein tidligere. Derfor var det en historisk hendelse da 

fotografene foreviget øyeblikket Saddam Hussein og Donald Rumsfeld tok hverandre i 

hånden og hilste, rett før jul, 20. desember 1983.251  

I samtalene med Saddam Hussein var det viktig for Donald Rumsfeld å ikke ha 

fokuset på kontroversielle og provoserende temaer som kunne skape dårlig stemning. Møtet 

handlet først og fremst om forholdet mellom landene, hva de hadde til felles, og hva som 

kunne forbedres fremover mellom Irak og USA.252 Under samtalen snakket Saddam Hussein 

positivt om en utvikling av oljeutvinningen i landet, og han var også positiv til USAs planer 

om en oljeledning som trygt kunne frakte oljen utenom Persiabukten. De diskuterte også 

situasjonen i Libanon, hvor begge var enige i å jobbe for å minimere Syrias rolle. Rumsfeld 
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og Saddam Hussein var også innom fremtiden for Palestina, men gikk ikke dypere inn på 

temaet enn at begge ble enige om at noe måtte gjøres. Et mer sentralt tema var nabolandet 

Iran. Presidenten var opptatt av støtte for å minske Irans innflytelse i regionen, og ønsket seg 

mer amerikansk hjelp til krigen mot nabolandet. Rumsfeld tok opp temaet terrorisme, og 

understreket hvor sterkt USA var imot all terrorisme, uten å gå inn på at Irak hadde et heller 

frynsete rykte i forbindelse med støtte til terrorgrupper. Imidlertid var tonen gjennom hele 

møtet veldig god. USAs representant i Bagdad, William Eagleton, fortalte i et senere telegram 

til Shultz, at Saddam Hussein hadde uttrykt stor glede over besøket, og at han hadde store 

forhåpninger til det videre samarbeidet mellom de to landene.253  

I tillegg til møtet med Iraks president inneholdt programmet også et lengre møte dagen 

etter med Iraks utenriksminister, og Saddam Husseins høyre hånd, Tariq Aziz. Der gikk Aziz 

og Rumsfeld dypere inn i saker og temaer enn dagen i forveien. Rumsfeld og Aziz fant flere 

fellespunkter som de ville jobbe videre med. Noe av det viktige var å få til fred i Persiabukten, 

mellom Iran og Irak. Både Rumsfeld og Aziz var enige i at de òg ville arbeide for at Egypt 

igjen skulle komme inn i det arabiske felleskapet, som de hadde vært frosset ut fra siden 

undertegnelsen av Camp David-avtalene i 1978 og -79. Begge var også helt enige i å jobbe for 

å minske syrisk så vel som iransk innflytelse i Midtøsten. 

Olje ble temaet også her, og de gikk dypere inn i alternativer for oljerørledninger og 

hvordan sikre oljeinfrastruktur fra krigshandlinger. Det var imidlertid noe diskusjon om hvor 

oljerørledningen skulle plasseres. De var likevel enige i å fortsette å jobbe for å sikre oljen fra 

Irak. Rumsfeld overbrakte også beskjeden om at USA ville gjøre mer for Irak i krigen, men at 

flere hindre stod i veien for økt amerikansk involvering. Bekymringene amerikanerne hadde 

var kontroversen rundt bruken av kjemiske våpen, Reagan-administrasjonen kunne ikke støtte 

Irak hvis de brukte forbudte våpen. Samtidig var det viktig for Rumsfeld å understreke 

betydningen av å følge menneskerettighetene. Den største amerikanske bekymringen var 

imidlertid at krigen skulle eskalere og skape uro i hele Persiabukten. Aziz forsto at 

amerikanerne hadde reservasjoner, og forsikret Rumsfeld om at Irak stilte seg bak 

menneskerettighetene og at de var like bekymret for eskalering som USA.254    
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Besøket til Bagdad, og diskusjonstemaene under oppholdet, handlet i all hovedsak om 

forholdet mellom Irak og USA som hadde blitt relativt stabilt og godt. I løpet av året måtte 

regjeringen og administrasjonen til Ronald Reagan imidlertid hanskes med både et nytt fokus 

i Iran-Irak krigen, manglende planlegging, og intern diskusjon mellom departementene om 

hvilken politikk de egentlig skulle følge når det gjaldt Iran-Irak krigen. 

 

Fokusforandring, fra Sovjet til olje, og stabilitet  

Under møtet med Saddam Hussein den 20. desember var den irakiske presidenten rask med å 

påpeke overfor den amerikanske delegasjonen at Sovjetunionen hadde et relativt godt forhold 

til Irak. Saddam Hussein selv mente at det var "unaturlig" at de ikke hadde det samme 

forholdet til USA. Gjennom hele møtet med Donald Rumsfeld var han opptatt av å 

understreke for amerikanerne at den arabiske verden ikke trengte å havne under sovjetisk 

innflytelse. Det var opp til USA selv å hindre dette.255   

At Saddam Hussein var opptatt av Sovjetunionen var ingen overraskelse for Donald 

Rumsfeld og resten av den amerikanske delegasjonen. Den irakiske lederen var en mester til å 

spille kalde krigs-spillet, og hadde møtet funnet sted halvannet år tidligere hadde USA 

sannsynligvis reagert raskt for å hindre sovjetisk innflytelse. I de to første årene av krigen var 

det nemlig trusselen fra Sovjetunionen som hadde vært i fokus hos Reagan-administrasjonen. 

Sovjetunionen var USAs, og Reagans, globale fiende. De første årene etter Irans islamske 

revolusjon var det en reell frykt i Washington for at Sovjetunionen skulle støtte opp under det 

relativt ferske regimet i Iran, og slik få kontroll over hele det sentrale Midtøsten hvis Iran kom 

seirende ut av krigen med Irak. 

Det var flere enn Reagan som var opptatt av Sovjetunionens mulige ekspansjon i 

administrasjonen. Tidligere utenriksminister Alexander Haig var også opptatt av 

Sovjetunionens rolle, og fryktet et sovjet-støttet Iran. Etter at han mistet jobben, og George 

Shultz overtok, ble fokuset på Sovjetunionen i Midtøsten gradvis mindre.256 Shultz syn på 

politikken i Midtøsten bar et større preg av pragmatikk og en tro på diplomatiet enn det hans 

forgjengers politikk hadde gjort. Shultz så politikken i en mer regional kontekst, og fokuserte 
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gradvis mindre på hvilken rolle Sovjetunionen spilte.257 Siden Shultz mente Sovjetunionen 

spilte en mindre rolle i Iran-Irak krigen var han lite opptatt av de irakiske forsøkene på å spille 

USA opp mot Kreml. I risikovurderingene for Irak gjennom våren 1984 ble ikke sovjetisk 

innflytelse i Iran ved et Irakisk tap sett på som en stor trussel, og ble knapt nevnt. Saddam 

Hussein derimot mente Sovjet spilte en viktig rolle, noe han gjentatte ganger tok opp i møtene 

med Donald Rumsfeld.258  

Det reduserte fokuset på Sovjetunionen var imidlertid ikke bare Shultz fortjeneste. Det 

kanskje mest tydelige skiftet skjedde våren 1984. Da begynte det for alvor å gå opp for 

politikerne i Washington at heller ikke Sovjetunionen hadde noe særlig hell med å komme inn 

i varmen hos toppledelsen i Iran. Etterretningsrapporter fra DIA, Forsvarsdepartementets 

etterretning, hadde plukket opp at Iranske ledere var nesten like skeptiske til Kreml som til 

Washington, og de iranske lederne kalte Sovjetunionen like godt for "the lesser-Satan", etter 

USA som "the great Satan", og Israel som " the little Satan".259  

At Sovjetunionen heller ikke fikk innpass i Khomeinis innerste gemakker gjorde det 

klart for amerikanerne at muligheten for en sovjetisk dominans over hele regionen ble mindre. 

Dette synet kom også tydelig frem i møtene i de forskjellige departementene utover våren. 

Det beste eksemplet på at Sovjetunionen ikke ble sett på som den største trusselen var i et 

møte i NSPG, den nasjonale planleggingsgruppen for sikkerhetspolitikk, som var et slags 

utvidet sikkerhetsråd, 30. mars. Under møtet ble Sovjetunionen knapt nevnt, og fokuset var på 

de regionale konsekvensene av en iransk opptrapping gjennom hele briefingen.260  

Utenrikspolitisk var Reagan selv stadig like opptatt av Sovjetunionen som en fiende, 

og nedtoningen av Sovjets rolle skjedde på trass av hans fortsatt sterke fokus på 

Sovjetunionen som hovedmotstander globalt. I Forsvarsdepartementet stod også kampen mot 

den kommunistiske trusselen sentralt. Departementet var dominert av politikere som var svært 

opptatt av å redusere Sovjetunionens rolle i verden, og som jobbet aktivt for å holde presset 

oppe mot Kreml. Spesielt var forsvarsminister Caspar Weinberger, en av Reagans nærmeste, 

veldig opptatt av nettopp dette. Han mente at det fremste målet i konflikten mellom Iran og 
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Irak måtte være å hindre innflytelse fra Sovjetunionen. Departementet, med Weinberger i 

spissen, hadde i de første årene av Reagans administrasjon stått i front for en anti-sovjetisk 

politikk i Midtøsten.261 Ettersom Sovjetunionen fikk mindre oppmerksomhet var det andre 

ting som ble viktigere. Handel og oljesikkerhet ble det som overtok det meste av fokuset for 

den amerikanske politikken i Persiabukten 

I Washington var det først og fremst Energidepartementet, og energiminister Donald 

B. Hodel, som hadde ansvaret for olje og energi, og det var det departementet som egentlig 

hadde ansvaret for oljesikkerheten i Persiabukten. De hadde imidlertid havnet litt i skyggen av 

andre departement det siste året. I et møte i desember ville derfor sikkerhetsrådgiver Geoffrey 

Kemp, og resten av NSC, presse på for at Energidepartementet skulle bli mer involvert i 

kriseplanleggingen, siden olje bare ble viktigere.262 Energidepartementet trappet derfor kraftig 

opp arbeidet med å få oversikt over situasjonen i Persiabukten fra og med høsten 1983. De 

viktigste oppgavene var å få oversikt over hvor høy risiko det var for en stans, eller reduksjon 

av oljeproduksjonen i regionen. Det var også sentralt å finne ut hvilke innvirkning det ville få 

for verdensøkonomien hvis forsyningene ble forstyrret – eller stanset – på grunn av konflikten 

mellom Iran og Irak. Departementet brukte derfor vinteren og våren 1984 til å utarbeide flere 

rapporter som tok for seg disse spørsmålene og andre relevante temaer. Det handlet blant 

annet om; hvor mye olje som ble eksportert fra området, hvem som kontrollerte både 

oljereservene og produksjonsfasilitetene, og hvordan oljen kunne fraktes sikkert gjennom 

regionen.263 Den kanskje største bekymringen til energiminister Donald Hodel var en reprise 

av oljekrisen i 1973.  

Det var imidlertid Shultz og Utenriksdepartementet som etter hvert kom til å utforme, 

og påvirke, den amerikanske politikken i regionen i aller størst grad. Olje og energipolitikk i 

Persiabukten var i bunn og grunn utenrikspolitikk.264 Shultz var også selv opptatt av 

Midtøsten, og medvirket til at Utenriksdepartementet ble en sentral aktør i utformingen av 

politikken for Iran-Irak krigen. Sovjetunionens rolle var imidlertid ikke helt forsvunnet fra 

bevisstheten til de som arbeidet med Iran-Irak krigen høsten 1983. Enkelte var fortsatt mest 

opptatt av Sovjetunionen, og ikke oljesikkerheten: "Oil is not the most important thing. Most 
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important is to prevent Soviet involvement in the Gulf,", uttalte Donald Rumsfeld i et møte i 

NSPG 30. Mars 1984.265  

 

Bekymring for eskalering og oljesikkerhet 

Selv om Donald Rumsfeld mente at oljen var mindre viktig enn Sovjetunionen var det mange 

andre som mente at oljen fra Persiagolfen var på toppen av prioriteringslisten. Rundt årsskiftet 

1983 til 1984 hadde det kommet inn urovekkende rapporter fra DIA, Forsvarsdepartementets 

etterretningsbyrå, om økt iransk militær aktivitet bak frontlinjene. Samtidig hadde også de 

irakiske styrkene trappet opp sin aktivitet, og de hadde konstruert flere forsvarsverk for å 

beskytte seg mot et eventuelt iransk angrep. Dette skapte bekymringer for hvilken skade en 

utvidet krig ville påføre oljeflyten fra Persiabukten.266  

Amerikansk etterretning hadde også fått vite at iranske eksperter endelig hadde klart å 

knekke kodene for delelageret til F-14 flyene. Delene til flyene var spredt over hele landet, og 

brukte et spesielt logistikk-program som hadde blitt ubrukelig da amerikanerne forlot Iran. 

Først tre år senere ble det reparert, slik at iranerne endelig visste hvor delene til flyene var. Da 

kunne de vedlikeholde og reparere flere fly som igjen kunne angripe de irakiske flyene, og 

beskytte iranske offensiver.267 Irak var også på vei til å skaffe seg nye fly og nytt utstyr. 

Franske myndigheter som i lang tid hadde samarbeidet med irakiske myndigheter og 

eksportert mengder av militært utstyr og ekspertise, hadde godkjent eksport av en ny type fly 

til Irak. Flyene av typen Super-ententard var bedre egnet enn mange av de gamle sovjetiske 

flyene Iraks flyvåpen rådde over. Sammen med en leveranse av de nye, mer treffsikre Exocet-

sjømålsmissilene, gjorde dette at Irak hadde mulighet til å benytte seg av flyvåpenet sitt på en 

helt annen måte enn tidligere i krigen. Fra amerikansk side var salget bekymringsfullt. 

Frykten var at Iran ville reagere på Iraks nye våpen med å stenge Hormuz-stredet ytterst i 

Persiabukten. Samtidig var det klart at det ikke fantes noen måte for amerikanske 

myndigheter å påvirke iranske myndigheter, eller hindre de i å trappe opp krigen, hvis 

Khomeini virkelig ville stenge stredet.268 
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Et stengt Hormuz- stred kunne få store konsekvenser for den amerikanske politikken i 

hele Midtøsten. Selv om USA selv kun fikk ca. fem prosent av oljen de brukte importert 

gjennom bukten, var resten av den vestlige verden i mye større grad avhengig av import av 

olje fra land som Saudi-Arabia, Kuwait, eller Irak. Eksempelvis importerte både Japan og 

Storbritannia store deler av oljen sin gjennom Persiabukten.269 Det var veldig viktig for de 

amerikanske styresmaktene at de allierte landene, som Japan, Storbritannia og Frankrike, 

hadde en stabil og sikker oljetilgang, "If Persian Gulf oil is important to our allies, then it 

must be important to us" som det ble sagt i et NSPG møte om frykten for en opptrapping av 

konflikten 22. desember 1983. 270  

Frykten for opptrapping var nettopp grunnen til at NSDD 114, Reagans Nasjonale 

Sikkerhetsdirektiv som kom i november, i stor grad handlet om Hormuz-stredet og USAs 

reaksjon hvis stredet ble stengt av.271 Energidepartementet begynte tidlig å arbeide med en 

løsning for å sikre at oljen fra Irak kunne bli transportert utenom de mest konfliktfylte og 

risikable områdene. Planen var å frakte den irakiske oljen i oljeledninger gjennom 

nabolandene som Jordan, eller Saudi-Arabia. Det arbeidet startet allerede i 1979 da Iran 

forsvant som en sikker alliert for USA. Fra sommeren 1982 hadde alternativene blitt 

ytterligere vurdert.272 

Allerede høsten 1982 hadde amerikanske myndigheter bevilget mange millioner dollar 

til oljeprosjekter, hvor spesielt arbeidet med en oljerørledning gjennom Irak til Akaba i Jordan 

hadde fått mye oppmerksomhet. Dette prosjektet fikk ny giv høsten 1983, etter at Donald 

Rumsfeld hadde møtt Saddam Hussein og Tariq Aziz i Bagdad. Etter en periode med irakisk 

skepsis til prosjektet, og bekymring for sikkerheten for oljeledningen, var Saddam Hussein 

relativt positiv til utviklingen av rørledninger for den irakiske oljen under møtene med 

Rumsfeld i desember. Han var spesielt positiv til en rørledning gjennom Saudi-Arabia, som 

også var et alternativ som hadde blitt vurdert i Energidepartementet. Den irakiske presidenten 

sa likevel at så lenge USA kunne garantere for sikkerheten for oljen, spesielt med tanke på 

nærheten til erkefienden Israel, ble også alternativet gjennom Jordan sett på som 

gjennomførbart og ønskelig sett fra Iraks side.273 Etter at Rumsfeld kom tilbake til 
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Washington gav Finansdepartementet prosjektet grønt lys for å bli fullfinansiert av Eksport-

import banken for utenlandske investeringer (Exim). Da gjenstod det bare å utlyse kontrakter 

og få et bekreftet grønt lys fra irakiske myndigheter.274 Andre alternativer som også ble 

utforsket var en utvidelse av eksporten gjennom Tyrkia, gjennom en oljeledning som allerede 

fantes der. 

Med et økt fokus på olje og oljesikkerhet ble det etter hvert tydelig at olje og 

energipolitikken i Persiabukten tidligere hadde vært preget av lite langsiktig planlegging. Det 

hadde blitt gjort få undersøkelser tidligere, og ingen hadde vurdert risikoen for om Iran-Irak 

krigen også kunne skape problemer på olje og energifeltet for USA og resten av verden før 

høsten 1983. NSC og Energidepartementet var begge bekymret for at hvis mangelen på planer 

for olje og energisikkerhet i Persiabukten fortsatte, ville USA ikke kunne reagere på 

eventuelle kritiske hendelser. Ben Bonk og William Martin, rådgivere i NSC, delte denne 

bekymringen med nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert Mcfarlane så tidlig som i november 

1983. De fryktet at det ville få store konsekvenser både økonomisk og sikkerhetspolitisk for 

hele regionen.275 

 En årsak til manglende planverk var den store forskjellen departementene og 

politikerne imellom, noe som delvis kom av Reagans forsøk på å skille de forskjellige 

ansvarsområdene i departementene. Han ønsket et klart skille mellom dem, og at de kun 

hadde ansvar for hvert sitt politikkområde. Dette gjorde samarbeidet mellom departementene 

vanskeligere. Derfor fantes det heller ingen overordnede planer, noe som skapte mye 

krangling og diskusjon. Mye av politikken var basert på å reagere på hendelser idet de 

inntraff. Veldig lite var forhåndsplanlagt.276  

For å kontre den interdepartementale uenigheten og det uklare ansvaret ble det etter 

bekymringsmeldingene i desember opprettet to nye interdepartementale grupper. De skulle få 

oversikten over alt arbeid som skjedde i forbindelse med Iran-Irak konflikten. En skulle ha 

ansvaret for å jobbe med politikken på sikkerhetsområdet, ledet av Utenriksdepartementet. 

Den andre skulle ha ansvaret for det som var olje og energirelatert, ledet av 

Energidepartementet. Hovedoppgavene til gruppene var å koordinere politikken, og ha 

oversikt over arbeidet som ble lagt ned i å utforme en helhetlig olje og energipolitikk, både for 
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Iran-Irak krigen, og for hele Persiabukten.277 Koordineringsarbeidet tok imidlertid lang tid, og 

gruppene hadde knapt rukket å påbegynne arbeidet da situasjonen for alvor begynte å bli 

usikker.278  

 

Ny offensiv og angrep i Persiabukten 

Etter et relativt rolig halvår uten at det ble igangsatt noen avgjørende offensiver ble krigen 

mellom Iran og Irak igjen trappet opp vinteren 1984. Tidlig i februar mobiliserte den iranske 

hæren nord i de kurdiske områdene. 400 000 soldater ble satt i bevegelse, men kun for å 

distrahere Saddam Husseins styrker. Hovedangrepet skjedde på det sørlige frontavsnittet. 

Målet var de irakiske oljefeltene rundt Majnoon-øyene, og hovedveien mellom Bagdad og 

Basra i Irak. Slik ville de iranske generalene effektiv stanse både oljestrømmen, og den 

viktigste transportåren gjennom Irak.  

Angrepet var i begynnelsen en stor suksess. Det iranske forsvaret jaget de irakiske 

styrkene langt inn i landet, gjennom et landskap bestående av sump og myr, og skapte 

nærmest en panikkartet retrett. De irakiske styrkene led store tap før generalene fikk summet 

seg og beordret alle tilgjengelige enheter til fronten i et desperat motangrep. Det var imidlertid 

ikke nok. De iranske troppene, støttet opp av de fanatiske Pasdaran-styrkene stod imot, og bet 

seg fast langt inne på irakisk territorium. Saddam Husseins generaler beordret derfor å bruke 

alle mulige midler for å stanse iranerne.279   

Generalene sendte presidentens revolusjonsgarde til fronten, med det beste 

tilgjengelige utstyret. Artilleri fyrte av mengder med prosjektiler over de iranske stillingene, 

med både konvensjonell ammunisjon, men også ammunisjon fylt med sennepsgass. I tillegg 

til å bruke samme våpen som ble brukt i skyttergravene under første verdenskrig ble det også 

tatt i bruk mer moderne kjemiske våpen. Saddam Hussein sendte små fly over de iranske 

styrkene med nervegass, som de sprayet over de panikkslagne soldatene. Som om ikke det var 

nok sendte de irakiske styrkene store mengder høyspent elektrisitet gjennom de våte sumpene, 

slik at det etter bare noen få timer lå flere tusen døde iranske soldater igjen på slagmarken, 

"electrocuted or suffocated and drowned in the marshes".280 Det desperate motangrepet virket 
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etter hensikten. De iranske styrkene ble i løpet av et par uker tvunget tilbake til start, utenom 

en liten motstandslomme som de iranske styrkene kom til å holde i lang tid fremover. De 

iranske generalene avblåste den store offensiven i midten av mars. Over 20 000 iranske 

soldater var blitt drept som en følge av offensiven. Irak på sin side mistet "kun" 3000 soldater. 

De hadde imidlertid mistet en sjettedel av oljereservene sine.281 

Samtidig som kampene på fronten blusset opp begynte Saddam Hussein å 

eksperimentere med en annen taktikk; systematisk bombing av byer i Iran. Imidlertid fikk 

ikke flyangrepene på de iranske byene den virkningen Saddam Hussein hadde sett for seg. Det 

var flere grunner til at taktikken ikke virket.  

 Irak hadde ikke på det tidspunktet langtrekkende missiler, og irakiske styrker kunne 

derfor ikke på en trygg måte angripe byer dypt inne på iransk territorium, som hovedstaden 

Teheran. De nye Super-Ententard flyene var først og fremst tenkt brukt til sjø og bakke-

angrep.282 Iran derimot, hadde et flyvåpen Hussein fryktet. Selv om det i det iranske 

flyvåpenet, som i de andre våpengrenene, hadde vært en utrenskning av det Khomeini kalte 

illojale offiserer fryktet Saddam Hussein det amerikanske utstyret til det iranske flyvåpenet. 

Ført og fremst fryktet han de moderne F-14 flyene som var overlegne det meste Irak hadde av 

fly tidlig i 1984. Iran hadde også satset stort på luftvern, så de største iranske byene var godt 

beskyttet mot fiendtlige angrep. Hadde Irak gått til storangrep over en lengre 

sammenhengende periode ville det ført til store tap på irakisk side. Til slutt var det også det 

faktum at Iran svarte med samme taktikk, noe de lyktes bedre med siden de største irakiske 

byene lå mye nærmere den iranske grensen en byene i Iran.283  

 Da Saddam Hussein etter hvert innså at taktikken med å bombe iranske byer hadde 

spilt fallitt forandret han den militære taktikken nok en gang, og begynte i slutten av februar i 

stedet å angripe iranske oljeinstallasjoner. Spesielt ble oljetankere på vei til eller fra Iran et 

attraktivt mål for det irakiske flyvåpenet. Ved å gjøre dette var planen til Saddam Hussein å 

ramme Iran økonomisk. Planen var å forstyrre, og helst stanse, oljestrømmen, og dermed 

stanse store deler av inntektsstrømmen til presteskapet i Teheran. Både Irak og Iran var 

fullstendig avhengig av oljeeksport. Iran fikk 80 prosent av inntektene sine fra salg av olje og 

gass høsten 1983.284 Både Irak og Iran hadde angrepet oljeinstallasjoner tidligere, det var 
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imidlertid kun sporadiske enkeltangrep. Det nye nå var at angrepene på oljestrømmen skjedde 

systematisk. De nye franske flyene Irak etter hvert hadde fått muliggjorde en slik satsing. De 

kom mye mer til sin rett i den type angrep. Angrepene på byene, både i Iran og Irak, fortsatte 

imidlertid i periodevis gjennom hele krigen, og ble etterhvert kjent som "seven wars of  the 

cities".285 

En eskalering av krigshandlingene var det Washington fryktet aller mest. En taktikk 

hvor Irak bevisst angrep oljeinstallasjonene i Persiabukten gjorde at oljestrømmen fra hele 

regionen var i fare, og i verste fall kunne stoppe helt opp.  

Selv om det ikke hadde blitt gjort all verdens før høsten 1983 hadde det på de få 

månedene siden NSDD 114 kom, allerede blitt laget noen planer for en eventuell opptrapping 

av konflikten. De interdepartementale gruppene hadde satt i gang sitt arbeid og NSC hadde 

satt en deadline på utkast til politikken til midten av februar. Et stort minus var imidlertid at 

de fleste planene tok utgangspunkt i en iransk opptrapping, og ikke hadde tatt i betrakting 

Saddam Husseins nye måter å utkjempe en krig på.286 

Dette skjedde samtidig som forholdet mellom Irak og USA var nede i en liten 

bølgedal, etter å ha vært relativt godt i tiden etter Donald Rumsfelds første besøk i Bagdad. 

Årsaken til det noe dårlige samarbeidsklimaet var Iraks gjentatte bruk av kjemiske våpen mot 

iranske styrker i krigen. Temaet hadde blitt satt på den internasjonale dagsordenen, og flere 

land hadde utover våren fordømt bruken av kjemiske våpen i Iran-Irak krigen. 5. mars 

fordømte også USA Iraks bruk av kjemiske våpen, samtidig som de amerikanske 

myndighetene understreket at ingen land måtte bruke slike våpen. I tillegg oppfordret de til at 

iranske styresmakter skulle godta fredssamtaler, og stanse krigshandlingene. Iraks regjering 

ble naturligvis skuffet, selv om fordømmelsen var laget i en forsiktig tone og i tillegg 

inneholdt kritikk av Iran.287 For å ikke provosere de irakiske myndighetene ytterligere ble 

derfor reaksjonene mot de irakiske angrepene på skipstrafikken i Persiabukten ikke like sterke 

som de kunne ha vært, særlig hvis angrepene hadde blitt initiert av Iran.288  

Det var tydelig at USAs reaksjoner mot Irak var mye mildere enn mot Iran. Et 

eksempel på dette var hvordan landenes angrep på skip i Persiabukten ble behandlet i et 

 
285 Razoux, The Iran-Iraq war, s. 302-305. 
286 Memo fra William F. Martin til Robert C. Mcfarlane, 26. januar 1984, mappe " Iran-Iraq 1 1983-4/31/84 (4)", boks 36 – 

111, Exec-sec, NSC Country files, RRPL; Telegram fra DIA, "Iran: security threat to US interests in Persian gulf", februar 

1984 mappe "Persian Gulf Working Group (PGWG)", boks 1-10 – 10, Dur files, RRPL. 
287 "Press Guidance, Iraq: Chemical Weapons", 2. mai, mappe ""Iraq (Januar -March 1984)", boks 37 – 113, Exec-sec, NSC 

Country files, RRPL; Memo fra Charles Hill til Robert C. Mcfarlane, 5. mars 1984, mappe "Iraq (Januar -March 1984)", boks 

37 – 113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. Se også Kjemiske våpen – med amerikansk hjelp i kapittel fire.  
288 Memo fra Charles Hill til Robert C. Mcfarlane, 5. mars 1984, mappe "Iraq (Januar -March 1984)", boks 37 – 113, Exec-

sec, NSC Country files, RRPL. 
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NSPG-møte om eskaleringen i Iran-Irak krigen 17. mai 1984. Tilstedte på møte var 

representanter fra de fleste delene av Reagans administrasjon, inkludert Reagan selv. Dette 

var ikke vanlig i saker som omhandlet Iran-Irak krigen. Store deler av diskusjonen dreide seg 

om hvordan USA skulle svare på angrepene på skipstrafikken i Persiabukten. Det president 

Reagan først og fremst var opptatt av var lovligheten i tre iranske angrep på skip de forgående 

månedene. Iranske krigshandlinger mot fartøy som ikke var en del av krigen var på grensen til 

terrorisme mente Reagan. Det kunne han ikke tolerere. George Shultz var ikke helt enig i den 

vurderingen. Han forklarte Reagan at siden skipene som var blitt angrepet var fra Saudi-

Arabia og Kuwait, var skipene for Iran legitime mål, siden begge landene gav støtte til Irak. 

Shultz viste at han hadde inngående kunnskap om Iran og Irak, og situasjonen i Persiabukten.

 34 tilsvarende irakiske angrep på oljetankere og skip i samme periode ble derimot ikke 

vurdert som terrorisme, og Reagan mente å vite at skipene Irak angrep fraktet olje for Iran. 

Robert Gates fra CIA måtte korrigere, og forklarte at det var seks av skipene som fraktet olje, 

mens resten var forskjellige typer skip, både Iranske og andre lands skip. Reagan trodde at 

Irak angrep fordi de ville stenge inntektskilden til Iran. Han mente likevel at det beste for Irak 

selv var ikke å gjennomføre slike angrep, selv om han kunne skjønne hvorfor de hadde 

handlet som de gjorde. Argumentene gikk på at Irak hadde få eller ingen andre muligheter for 

å hindre iransk opptrapping, annet enn å angripe det Irak mente var en fiendtlig skipstrafikk i 

Persiabukten. Alle var uansett enige at de måtte oppfordre begge parter til å stanse angrepene 

mot skipstrafikken, selv om de lettere forstod Iraks motivasjon. Det aller viktigste var å sikre 

de amerikanske interessene.289  

Dette var imidlertid ikke kun et synpunkt USA hadde. Senere, i juni 1984, var det klart 

at også FNs sikkerhetsråd hadde noe av den samme oppfatningen. Sikkerhetsrådsresolusjon 

552 handlet nettopp om angrep på skipstrafikken i Persiabukten. Resolusjonen fordømte 

imidlertid kun Irans angrep på internasjonal skipstrafikk, selv om Irak var skyldige i det 

samme.290 

 

 

 

 
289 "National Security Planning Group (NSPG) Meeting Minutes", 17. mai 1984, mappe "NSPG 0089 05/17/1984 [Iran-Iraq 

War] boks 91307 – 3, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; Sammendrag av NSPG møte, 30. mars 1984, mappe " NSPG 0087 

03/30/1984 [Iran-Iraq War]", boks 91307 – 3, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; Memo fra Richard S. Beal til Robert C. 

Mcfarlane, 28. mars 1984, mappe " Iran/Iraq (1)", RAC boks 8, Crisis Center, NSC files, RRPL; Cannon, President Reagan, 

s. 243-244. 
290 FN, Sikkerhetsrådsresolusjon 552, 1. juni 1984, https://undocs.org/S/RES/552(1984).  
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Militær, makt og styrke  

Opptrappingen av krigen vinteren 1984 gjorde at det ble en mye større usikkerhet rundt 

sikkerhetssituasjonen i Persiabukten. For Reagans administrasjon ble det vanskelig å vite 

hvilke skritt som var nødvendige å ta for å sikre Status quo for de amerikanske interessene i 

Persiabukten. Alle møtene før årsskiftet hadde avslørt at det manglet overordnede planer for 

den olje og energipolitikken USA skulle følge når det gjaldt Iran-Irak krigen. De få 

eksisterende planene for bruk av militær makt viste den samme mangelen på planlegging. De 

også handlet om å hindre iransk innflytelse og svare på iranske angrep. Det var først i mars 

1984 at de første planene for bruken av militær makt ble utarbeidet, som også delvis var 

tilpasset den nye situasjonen med systematiske angrep på oljefasiliteter.291 

Etter at Rumsfeld hadde gjennomført enda et møte med irakiske representanter i januar 

1984 var noe av det mest sentrale som kom ut av møtene at USA måtte bli både retorisk, og i 

praksis, tøffere og hardere i politikken i Persiagolfen. I debrifing-møte med Rumsfeld etter 

reisen, ble det sagt at: "the U.S.must be ready to apply measured force to protect important 

assets".292  

Det var klart at USA måtte vurdere å bruke alle nødvendige midler for å oppnå de 

politiske målene i Persiabukten. Å vise styrke ved bruk av militær makt, og å sette militær 

makt bak politiske mål var ikke noe nytt i Reagans politikk. Det var en del av det som ble kalt 

Peace Through Strenght. Å vise styrke var noe av det viktigste i all politikk under Reagan.293  

Militære oppgaver var Forsvarsdepartementets ansvarsområde. De fikk oppdraget med 

å legge nye planer for de amerikanske styrkene i Persiabukten, med tanke på en eventuell 

opptrapping og amerikansk militær involvering i Iran-Irak krigen. Noen planer fantes 

imidlertid allerede. Forsvarsdepartementet hadde bare ikke sett for seg en mulighet for 

amerikansk militær involvering i Iran-Irak krigen.294 

Forsvarsdepartementet hadde lenge hatt detaljerte planer for å sikre det trange 

Hormuz-stredet mellom Iran og De arabiske emiratene, i tilfelle en krise skulle oppstå. Det 

hadde også blitt understreket i NSDD 114 fra november 1983 at å holde stredet åpent var noe 

 
291 "Strategic context of the Iran-Iraq crisis. Iran", mars 1984, mappe "Iran-Iraq War: Contingency Planning (2 of 4)", RAC 

boks 3 – 3, Teicher files, RRPL. 
292 Memo fra Geoffrey Kemp og Philip A. Dur til Robert C. Mcfarlane, tillegg: "Complexity of a political-military 

challenge", 20. Januar 1984, mappe "NSPG: Iran-Iraq (l l/07/1983; 12/22/1983) (3 of 3)", RAC boks 21, NESA, NSC files 

1983 -89, RRPL. 
293 Memo fra Geoffrey Kemp og Philip A. Dur til Robert C. Mcfarlane, 20. januar 1984, mappe "NSPG: Iran-Iraq (l 

l/07/1983; 12/22/1983) (3 of 3)", RAC boks 21, NESA, NSC files 1983 -89, RRPL;… 
294 "Strategic context of the Iran-Iraq crisis.", mars 1984, mappe "Iran-Iraq War: Contingency Planning (2 of 4)", RAC boks 3 

– 3, Teicher files, RRPL. 
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av det viktigste for å ivareta amerikansk sikkerhet i regionen.295 Både CIA og 

Utenriksdepartementet visste at Hormuz lett kunne bli minelagt av iranske styrker hvis de så 

det nødvendig, og dermed effektivt stenge hele bukten for skipstrafikk. Noe slikt hadde også 

Iran truet med tidligere i 1983.296  

En slik stans i skipstrafikken ville vært katastrofal. Ikke bare på grunn av oljen fra Irak 

og de andre landende i området. Et minelagt Hormuz-stred ville påvirket all internasjonal 

skipstrafikk som gikk gjennom Suez-kanalen. Denne trafikken var essensiell for mange land, 

også USA. Derfor var det viktig for administrasjonen til Reagan å sikre fri ferdsel gjennom 

det trange sundet.297 For å hindre en forstyrrelse i oljeflyten utplasserte USA sammen med 

Frankrike, en minerydderstyrke i Persiabukten bestående av skip og soldater fra begge 

landene. Disse skulle virke forebyggende, slik at Iran mistet lysten til faktisk å minelegge 

stredet. I tillegg hadde det i flere møter blitt diskutert andre måter å sikre den internasjonale 

skipstrafikken.298  

Styresmaktene i både Iran og Irak hadde uttalt etter at Saddam Hussein forandret 

taktikk i slutten av februar at de ville angripe alle skip som samarbeidet med fienden. Det vil 

si at alle skip som gikk i fraktfart fra enten Irak eller Iran, inkludert skip som seilte under 

andre flagg enn de involverte partene, var et potensielt mål. Det ble av Utenriksdepartementet 

derfor foreslått å "reflagge" skip slik at de framsto som amerikanske skip.299 Slik ville de 

hindre særlig iranske styrker å angripe internasjonal skipstrafikk. Et angrep på skip som seilte 

under amerikanske flagg ville nemlig gi USA "Casus Belli", altså en grunn til å erklære krig 

mot angriperen, underforstått Iran, slik at Iran dermed risikerte full krig hvis de angrep.300 

Selv om USA aldri kom til å støtte Irak direkte med militære styrker eller gikk militært 

inn på Iraks side, begynte NSC likevel å planlegge for nettopp et slikt scenario. Formålet med 

eventuell militærstøtte til Irak var å hindre et irakisk nederlag. Hvordan en eventuell 

 
295 "US policy toward the Iran-Iraq war" (NSDD114), 26. november 1983, mappe "[Iran-Iraq War, may 1984] (I)", RAC boks 

2 – 3, Pointedxter files, RRPL. 
296 "Interagency Intelligence Assessment", 12. Mars 1984, mappe "Middle East Trip (APRIL 1984) Delegation: 

Intelligence", boks 27, Dur files, RRPL. 
297 Memo fra John Pointdexter til Lawrence S. Eagleburger og Fred C. Ikle, 9. november 1984, mappe "NSPG 0082 

12/22/1983 [Iran-Iraq]", boks 91306 – 2, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; … 
298 Memo fra Charles Hill til Robert C. Mcfarlane, mappe "NSPG, 0076, 11/07/1983 [iran-iraq; october 1983, lebanon marine 

bombing] (1 of 2)", boks 91306-2, Exec-sec, NSC: NSPG meetings, RRPL; Razoux The Iran-Iraq War, s. 310-312. 
299 "National Security Planning Group (NSPG) Meeting (Minutes)", 17. mai 1984, mappe "NSPG 0089 05/17/1984 [Iran-Iraq 

War]", boks 91307, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; Razoux The Iran-Iraq War, s. 310-312. 
300Denne planen ble imidlertid ikke tatt i bruk før i 1987, da angrepene på skip i Persiagolfen ble trappet ytterlige opp under 

høyden av det som ble kalt "tanker war".  
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amerikansk deltakelse skulle ha skjedd og hvilke tiltak som burde bli gjort før et slikt skritt, 

var noe av det Forsvarsdepartementet og NSC måtte undersøke.301 

I mars 1984 hadde Forsvarsdepartementet kommet et stykke på vei med planen for en 

eventuell amerikansk militær involvering. Den skulle bli koordinert av det nyopprettede 

CENTCOM, den sentrale kommandoen for militære operasjoner i Midtøsten.302 I et møte 30. 

mars, etter at Rumsfelds delegasjon hadde kommet tilbake til Washington fra en tredje tur til 

Midtøsten, fastslo General Charles Gabriel i Joint Chiefs of Staff at amerikanske styrker nå 

var klare til å angripe mål i Iran, hvis det ble nødvendig for USA å involvere seg i krigen på 

Iraks side. Angrep fra fly og skip var imidlertid det eneste realistiske måten de amerikanske 

styrkene kunne involvere seg på kort tid mente Gabriel.303 USA hadde flere store militærbaser 

i regionen, men på grunn av de store politiske implikasjonene et eventuelt angrep på Iran fra 

arabisk jord innebar, var det i stedet planlagt å bruke hangarskip og andre marinefartøy. Den 

amerikanske marinen hadde allerede flere skip utplassert i, eller i nærheten av Persiabukten. 

Riktignok hadde ikke utviklingen i krigen mellom Iran og Irak noe med det å gjøre. Reagan 

hadde i 1982 sendt militære styrker til Midtøsten for å støtte oppunder den multinasjonale 

styrken som skulle sikre tilbaketrekkingen av PLO og andre fra Libanon. De amerikanske 

styrkene i Libanon hadde imidlertid blitt en del av konflikten etter bombeangrepet mot den 

amerikanske marinebasen, og var egentlig for opptatt med å sikre seg selv, og hindre at det 

den libanesiske borgerkrigen eskalerte.304 

Likevel var utplasseringen av soldater og marinefartøy med på å sikre de amerikanske 

interessene i Persiabukten i tillegg til å bidra i Libanon. Den sterke amerikanske 

tilstedeværelsen bidro dessuten til å trygge de amerikanske allierte landene i naboregionen til 

Iran-Irak konflikten, inkludert Irak selv. Styrkene ble ansett som en troverdig trussel mot 

eventuelle Iranske angrep.305   

NSC var allikevel svært restriktive i anbefalingene for når militær involvering ville bli 

ansett for å være nødvendig. Edwin Meese og James Baker, to av Reagans nærmeste 

rådgivere i Det hvite hus, understreket i et memo til presidenten 18. mars at selv om 

 
301 Memo fra Geoffrey Kemp og Philip A. Dur til Robert C. Mcfarlane, 20. januar 1984, mappe "NSPG: Iran-Iraq (l 
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303 "National Security Planning Group (NSPG) minutes", 30. mars, 1984, mappe "NSPG 0087 03/30/1984 [Iran-Iraq War]" 

boks 91307, Exec-sec, NSC: NSPG files, RRPL; Memo fra Edwin Meese og James A. Baker til President Ronald Reagan, 

18. mai 1984, mappe, "Persian Gulf situation", boks CFOA 415 – 5, Meese files, RRPL. 
304 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, 12. juni 1982, mappe "Iraq Vol l 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 
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Reagan, s. 237, 245-248, 265-269. 
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førsteprioritet var å beskytte amerikanske interesser, måtte de først og fremst bruke 

diplomatiske midler. Hvis de da ble nødt til å bruke militære midler for å sikre amerikanske 

interesser i Persiabukten måtte det skje i samarbeid med andre allierte, som Frankrike eller 

Storbritannia i tillegg til allierte i regionen. Meese og Baker ville ikke at USA skulle bli 

involvert militært alene, USA skulle ikke være et verdenspoliti.306 Det sentrale var likevel at 

USA, i aller ytterste konsekvens, skulle bidra militært på Iraks side i krigen. Som 

viseforsvarsminister William Taft sa i NSPG-møte 30.mars 1984: "We need to be sure Iraq 

doesn't lose. Iraq's fall is worst risk ".307 

 

Å lage politikk under en krise 

Reagan-administrasjonen hadde ikke drevet med mye planlegging av hvordan den skulle 

forholde seg til Iran-Irak krigen. Sikkerhetsdirektivet (NSDD) om Iran-Irak krigen som kom 

november 1983 var et av de første forsøkene på å utarbeide en helhetlig politikk.308 Imidlertid 

tok hverken det tidligere NSDD 99, eller NSDD 114 fra november heller tilstrekkelig høyde 

for den nye situasjonen og trusselbildet i Persiabukten. Mange av forsøkene på å lage en 

helhetlig politikk og strategi for Iran-Irak krigen og situasjonen i Persiabukten hadde vært 

preget av uklare ansvarsområder og interdepartementale konflikter. Dette var tydelig også i 

utformingen av NSDD 114. Hovedlinjene i direktivet var at USA skulle bruke alle midler for 

å holde Hormuz-stredet åpent, og prioritere å sikre viktige oljefasiliteter og skipsleder i 

Persiabukten.309  

NSDD 114 gjorde imidlertid ingen fornøyde. Verken Shultz, Weinberger, eller Casey i 

CIA var særlig fornøyd med politikken som direktivet beskrev. Verken ordlyden eller det 

snevre hovedtema var godt nok tilpasset den nye situasjonen hvor krigen hadde eskalert og 

det var systematiske angrep på oljevirksomheten i Persiabukten. Arbeidet med en ny og 

revidert politikk ble derfor satt raskt i gang. Dette ble etter hvert en del av utformingen av en 

såkalt "National Plan of Action". Dette var et større stykke arbeid, som skulle ende med en 

helhetlig, amerikansk politikk for hele regionen rundt Persiabukten. Planen skulle 

sammenfatte alt arbeid om Persiabukten i en felles plan, inkludert det de interdepartementale 

 
306 Memo fra Edwin Meese og James A. Baker til President Ronald Reagan, 18. mai 1984, mappe, "Persian Gulf situation", 
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sec, NSC: NSPG files, RRPL. 
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gruppene hadde jobbet med siden de ble opprettet i november. Det inkluderte også 

Finansdepartementet som allerede i oktober hadde gjort studier av mulige kriser i 

Persiabukten, men som hadde blitt stanset fordi de interdepartementale gruppene var blitt 

opprettet i stedet. National Plan of Action stoppet imidlertid ikke de interne uenighetene.310  

Det var ikke bare intern krangling som hadde gjort at det forelå få vurderinger for en 

trusselsituasjon i Persiabukten. De få planene som eksisterte handlet først og fremst om 

trusselen fra Iran, og tok ikke i betraktning at Irak kunne være en aggressiv part. Dette var på 

tross av at det var Irak som hadde fått økt støtte, både økonomisk og på etterretningsfeltet, og 

at det var Irak som i størst grad hadde utvidet den militære forsvarsevnen sin. Amerikanerne 

selv, men også andre land som Frankrike og Sovjetunionen, hadde utover på 1980-tallet økt 

eksporten av militært utstyr til Irak.311 For hele Reagan-administrasjonen, særlig 

Forsvarsdepartementet, men også delvis for Utenriksdepartementet, hadde den langsiktige 

planlegging av politikken overfor Iran og Irak blitt nedprioritert som følge av andre hendelser 

i Midtøsten. Både krisen i Libanon, Syrias rolle i Libanon, statusen til Egypt i Midtøsten og 

Israel/Palestina var saker som hadde vært mer akutte både for Shultz og Weinberger. For 

eksempel handlet den andre Midtøsten-turen til Donald Rumsfeld for det meste om 

situasjonen i Libanon, ikke om Iran-Irak krigen. Andre, globale, hendelser tok også en del 

utenrikspolitisk oppmerksomhet. Så lenge ikke det ble en stor forandring av status quo, var 

det ingen insentiver til ny politikk for Iran-Irak krigen. Derfor var det så mange uklarheter da 

situasjonen forandret seg.312 

 Etter at Donald Rumsfeld hadde vært på en tredje tur til Midtøsten og Irak i mars 1984 

skulle hans nye kunnskap og syn på konflikten hjelpe med den fastlåste byråkratiske 

situasjonen i Washington. Det var i hvert fall planen til Donald Fortier, en av Reagans 

nærmeste rådgivere.313 Det var mye å ta tak i. 

Tidligere i mars hadde Reagan skrevet under på NSDD 134, som delvis handlet om 

politikken overfor Iran og Irak, men hovedsakelig om olje og oljesikkerhet. Det var i stor grad 

blitt utformet av Energidepartementet, og gikk lite inn på andre deler av politikken i 

Persiabukten. Arbeidet med direktivet hadde dessuten blitt påbegynt flere måneder før den 
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nye situasjonen tilspisset seg, og hadde derfor ikke fått med seg den nylige opptrappingen av 

konflikten trusselen om en ny oljekrise. Så tidlig som november 1983 visste de fleste i 

administrasjonen at de eksisterende planene hadde oversett muligheten for at det ble en ny 

"oljekrise", som følge av systematiske angrep på oljeinstallasjoner i Persiabukten. William 

Martin og Ben Bonk, sikkerhetsrådgivere for økonomi og energi i NSC, luftet sin bekymring 

overfor nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert McFarlane om at uenighetene i administrasjonen 

gjorde umulig å komme frem til en helhetlig politikk for å hindre en slik krise. Spesielt 

bekymret var de for de store forskjellene i vurderingene som ble gjort av 

Utenriksdepartementet og Energidepartementet. Det var i kjølvannet av dette at de to 

interdepartementale gruppene ble opprettet, på oppfordring fra McFarlane.314  

Det løste imidlertid ikke uenighetene. Det var fremdeles et stort behov for ytterligere 

klargjøring av hva den egentlige politikken til USA i Persiabukten skulle være. NSDD 139 

som kom i april, tok for seg hva USA skulle gjøre før det ble en eskalering i konflikten. Det 

gav imidlertid ikke noe svar på hva USA skulle gjøre etter at konflikten hadde eskalert. 

Derfor ble det utarbeidet nok et sikkerhetsdirektiv, NSDD 141, som skulle klargjøre 

politikken og svare på nettopp dette spørsmålet. I tillegg skulle de nyvunne innsiktene til 

Donald Rumsfeld fra turen til Midtøsten i mars også innlemmes. 

 

Diskusjon om Sikkerhetsdirektiv 141 

Sikkerhetsdirektiv 141 handlet om hvordan USA skulle respondere på en eskalering av 

konflikten mellom Iran og Irak, og en opptrapping av angrep på skip i Persiabukten. 

Direktivet tok særlig for seg hvordan USA skulle sikre de vitale amerikanske og allierte 

interessene i området i en slik situasjon.315 I forbindelse med implementeringen av NSDD 141 

skulle både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet utarbeide et konsept-dokument, 

med flere sannsynlige eskalerings-scenarier. Disse skulle de så finne løsninger på. Først ut var 

Forsvarsdepartementet som kom med sitt utkast.  

Forsvarsdepartementet var enige med NSCs tidligere vurderinger; det aller viktigste 

var å sikre de amerikanske interessene i Persiabukten. Forsvarsdepartementet var også av den 

oppfatningen at USA ikke skulle gå til et militært angrep alene. Unntaket var om det forelå en 

direkte trussel mot amerikanske skip eller personell. Utenriksdepartementet derimot gikk imot 

 
314 Memo fra William F. Martin og Ben Bonk til Robert C. Mcfarlane, 28. november 1983, mappe "[ Iran-Iraq] (binder) (I)", 

RAC boks 8, Crisis Center, NSC files, RRPL. 
315 "NSDD 141: Responding to Escalation in the Iran-Iraq war", 25. mai 1984, mappe "NSDD 141 [Responding To 

Escalation In The Iran-Iraq War] (1 of 8)", boks 91292-3, Exec-sec, NSC: NSDD files, RRPL. 
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Forsvarsdepartementets, og Caspar Weinbergers, forslag. Utenriksdepartementet mente at 

Forsvarsdepartementets vurdering var feil. På grunn av USAs forpliktelser overfor de arabiske 

allierte i regionen, spesielt Saudi-Arabia, mente departementet at amerikanske styrker, i 

ytterste konsekvens, også måtte bidra militært hvis et angrep ble rettet mot de arabiske 

allierte. Et eksempel på dette var om det ble skutt raketter mot Kuwait eller Saudi-Arabia. 

Shultz og departementet mente USA måtte stå fast ved USAs forpliktelser, og vise 

samarbeidspartnerne i Persiabukten at de stod bak dem hvis de trengte hjelp. Dessuten 

vurderte Shultz det slik at i alle tilfelle ville Storbritannia stille seg bak et amerikansk angrep, 

hvis situasjonen eskalerte.316 

Utenriksdepartementet var heller ikke enige i Forsvarsdepartementets vurdering om å 

avvike fra den allerede fastsatte strategien: Å forhindre eskalering, samtidig som de skulle 

opprettholde balansen mellom Iran og Irak. Utenriksdepartementet mente at forslagene til 

Forsvarsdepartementet impliserte at USA skulle gå bort fra nøytralitetspolitikken i 

Persiabukten. Forsvarsdepartementet ville at Khomeinis fall skulle være målet, og ville at 

USA skulle straffe Iran med aktivt å støtte Irak for å oppnå det. Dette var selvfølgelig ikke 

noe den diplomat-tro Shultz kunne stille seg bak. Troen på diplomatiske løsninger var fortsatt 

høyst tilstedte i Utenriksdepartementet. De fryktet at den offisielle nøytrale politikken til USA 

i Persiabukten ville bli skadelidende hvis USA tydelig flagget at de ville støtte Irak ved en 

iransk opptrapping. Utenriksdepartementet var også skeptiske til det store fokuset på å 

motarbeide eller styrte regimet i Iran. De påpekte at ingen visste hva som kom etter 

Khomeinis fall. I verste fall kunne et nytt regime i Teheran bli pro-kommunistisk, og søke 

støtte fra Sovjetunionen. Det gjorde ikke Khomeini nå. Dessuten påpekte 

Utenriksdepartementet at åpent å støtte Irak kom til å få konsekvenser, også 

innenrikspolitisk:317 

"Moreover, DOD fails to consider the domestic political cost of an overt tilt toward Iraq, whose poor 

human rights record taste for terrorism, use of chemical weapons and sharply anti-Israel policy are 

repugnant to the Congress."318   

 

 
316"NSDD 141: Responding to Escalation in the Iran-Iraq war", 25. mai 1984, mappe "NSDD 141 [Responding To Escalation 

In The Iran-Iraq War] (1 of 8)", boks 91292-3, Exec-sec, NSC: NSDD files, RRPL; Memo til Robert C. Mcfarlane "DOD 

Concept Paper: Contingency Planning for Escalation in the Iran-Iraq War, State comments", 12. juni 1984, mappe " NSDD 

141 [Responding To Escalation In The Iran-Iraq War] (1 of 8)", boks 91292-3, Exec-sec, NSC: NSDD files, RRPL. 
317 Memo til Robert C. Mcfarlane "DOD Concept Paper: Contingency Planning for Escalation in the Iran-Iraq War, State 
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Samtidig som diskusjonene rundt NSDD 141 pågikk foregikk det et nesten parallelt 

arbeid med den såkalte National Plan of Action. Fordi NSDD 141 hadde blitt lagt frem, og var 

den gjeldende politikken i Persiabukten, ble det satt spørsmålstegn til hvordan planen skulle 

brukes allerede så tidlig som i mai. Mye av arbeidet med planen overlappet det arbeidet som 

ble gjort i forbindelse med konsept-dokumentet til NSDD 141. Det var også mange av de 

samme involverte instansene. Forskjellen var at også Energidepartementet var med, som 

ansvarlig for en av de to interdepartementale gruppene som jobbet med National Plan of 

Action.319  

Imidlertid forandret situasjonen seg igjen i Persiabukten. Allerede innen slutten av 

mars hadde den iranske offensiven stoppet opp. De umiddelbare krigshandlingene ebbet ut. 

Det var etter den mislykkede iranske offensiven igjen blitt en skyttergravskrig på fronten. 

Saddam Husseins angrep på skip og Irans sporadiske motangrep fortsatte derimot, men i 

forminsket styrke. Da sommeren nærmet seg begynte Iraks president å innse at den iranske 

økonomien ikke hadde blitt like hardt rammet som han ønsket. Dessuten hadde Iran flyttet den 

viktigste eksporthavnen for olje vekk fra utsatte Kharg, til lengre vekk fra Iraks grense.320 

Selv om krigshandlingene ble færre var det angrepene på skipene i Persiagolfen som var 

USAs største frykt. Selv i mai var frykten for eskalering, og iransk opptrapping av angrep på 

skip, høyst tilstede i Washington.  

Utenriksminister George Shultz selv ble derfor personlig trukket inn i arbeidet med å 

roe ned situasjonen i Persiabukten. Gjennom hele våren hadde han og Iraks utenriksminister, 

og nå også visestatsminister, Tariq Aziz hatt flere samtaler. I samtalene hadde Shultz flere 

ganger tatt opp at det var svært viktig for USA at irakiske styrker ikke bidro til opptrapping av 

angrep på oljeinstallasjonene. Selv om irakiske myndigheter ikke vanligvis lot seg diktere 

visste Aziz at det var strategisk lurt for regimet å redusere angrepene for å holde seg på godfot 

med USA. Dessuten visste han at det var begrenset hvor effektive de irakiske angrepene 

kunne bli i fremtiden med mindre utstyr tilgjengelig. Irak reduserte derfor angrepene noe, slik 

at faren for en ytterligere eskalering av krigen ble mindre.321 

Arbeidet med både NSDD 141 og National Plan of Action fortsatte i Washington, selv 

om angrepene ble færre. Konsept-dokumentene til NSDD 141 hadde etter hvert blitt så 

omfattende at det var planlagt et helt nytt Sikkerhetsdirektiv, hvor både 

 
319 Memo fra Richard S. Beal til John M. Pointdexter, 29. mai 1984, mappe "I-I NPA [Iran-Iraq National Plan of Action] (l)", 
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320 CIA memo: "Iran-Iraq war", 28. august 1984, mappe "Iran-Iraq War: Intelligence", boks (1-10) – 3, Dur files, RRPL; 

Razoux, The Iran-Iraq War, s. 269-270, 305-310. 
321 Memo fra Donald R. Fortier og Howard R. Teicher til Robert C. Mcfarlane, 31. mai 1984, mappe "Iran-Iraq 1984 (2 of 

2)", RAC boks 2 – 2, Teicher files, RRPL.  
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Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets synspunkter skulle få plass. Det var hvis 

de klarte å bli enige om en helhetlig overordnet politikk. Planen var at dette sammen med 

arbeidet som allerede hadde blitt lagt ned i National Plan of Action, skulle utgjøre en helhetlig 

politikk overfor Iran-Irak krigen.322 Arbeidet med politikken ble imidlertid nedprioritert, og 

departementene var langt fra å komme til enighet om en felles politikk til det nye 

sikkerhetsdirektivet.  

11. juni påpekte Forsvarsdepartementets undersekretær Fred Ikle i et memo til NSC at 

forslaget til nytt Sikkerhetsdirektiv ikke bidro til noe nytt som ikke allerede var en del av den 

offisielle politikken. Forsvarsdepartementet ville at det i stedet skulle legges som et tillegg til 

NSDD 141, slik at synspunktene til alle de relevante departementene ble innlemmet i NSDD 

141 i stedet. National Plan of Action mente Ikle at var en fin oppsummering av hva som 

hadde blitt gjort så langt, men at det ikke var en veileder for videre politikk. Han foreslo 

derfor å kalle planen A Summary of US Policy and Objectives for Deterring an Escalation of 

the Iran/Iraq Conflict, istedet.323 Nok en gang ble forslag sendt på rundgang i Washington.  

29. juni 1984 hadde også NSC fått forslaget til nytt sikkerhetsdirektiv på bordet. 

Sikkerhetsrådgiver John Pointdexter utarbeidet et utkast, som både Forsvarsdepartementet, 

Utenriksdepartementet, CIA og JCS (Joint Chiefs of Staff) skulle kommentere. Den første 

uken i juli hadde alle svart, men selv om de var mer enige enn i mai, ble det fortsatt ikke sendt 

for godkjenning til president Reagan. Alt arbeidet med nytt sikkerhetsdirektiv rant til slutt ut i 

sanden, og det som ble stående igjen var oppsummeringen av politikken i det tidligere 

National Plan of Action.324 Det kommende presidentvalget var sannsynligvis en årsak til 

dette. Intern uenighet og krangling og en uklar Iran-Irak politikk ønsket ingen seg få måneder 

før valget. En annen årsak var muligens Iraks interesse for å gjenoppta det diplomatiske 

forholdet til USA. 

 

Diplomati, muligheter og bekymringer 

Da Donald Rumsfeld møtte Saddam Hussein i Bagdad 20. desember 1983 var begge parter 

positive til samtaler om å gjenoppta de diplomatiske forbindelsene mellom landene. Rumsfeld 

 
322 "Iran-Iraq War National Plan of Action", memo til Robert C. Mcfarlane, 12. juni 1984, mappe "I-I NPA [Iran-Iraq 

National Plan of Action] (3)", RAC boks 8, Crisis Center, NSC files, RRPL. 
323 Memo fra Fred C. Ikle til Deputy assistant to the president for national security affairs, juni 1984, mappe " 1-1 NPA [Iran-

Iraq National Plan of Actton] (4)", RAC boks 8, Crisis Center, NSC files, RRPL. 
324 Notat fra William F. Martin til John Pointdexter, 1. juni 1984, mappe "[ Iran-Iraq War, May 1984] (3)", RAC boks 2 – 3, 

Pointdexter files, RRPL. 
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og Hussein snakket varmt om hverandres land og utsiktene om en lys fremtid i møtet den 20. 

desember. Den samme gode tonen var det også i møtet dagen etter, med Iraks utenriksminister 

Tariq Aziz. Begge partene var enige om at de ville jobbe for å gjenoppta de offisielle 

forbindelsene. Det gjaldt bare å finne de rette omstendighetene for å ta slikt skritt.325 Da 

Donald Rumsfeld og resten av delegasjonen kom tilbake til Washington julen 1983 var det 

med en nyvunnet optimisme om et nytt og godt bilateralt forhold mellom de to landene. 

En gjenåpning av de diplomatiske forbindelsene mellom USA og Irak var et stort 

skritt. Siden 1967, og Seksdagerskrigen, hadde det i praksis vært null offisiell diplomatisk 

kontakt frem til Reagan ble valgt som president. Jimmy Carter hadde i 1977 prøvd å komme 

Irak i møte med forsiktige tilnærminger og diskret forespørsler om et bedre forhold. Irak var 

imidlertid ikke villige, eller klare på det tidspunktet. Ikke før Reagan-administrasjonen fjernet 

Irak fra terrorlisten i 1982 åpnet det for alvor seg mulighet for diplomatiske forbindelser 

mellom landene.326  

 De rette omstendighetene for gjenåpning skjedde imidlertid ikke før nesten et år etter 

Rumsfelds første besøk i Bagdad. Før en beslutning kunne tas måtte fordeler og ulemper 

diskuteres. En slik diskusjon kom imidlertid stadig i skyggen av hendelser i Iran-Irak krigen, 

som Saddams nye taktikk eller Iranske offensiver. De ble også satt til side av andre – mer 

akutte – hendelser andre steder i Midtøsten, som situasjonen i Libanon, og samtalene mellom 

Israel og palestinerne. Forholdet mellom Irak og USA hadde dessuten gått litt opp og ned i 

løpet av året. Både på grunn av Saddams angrep mot skipstrafikk, og USAs fordømmelse av 

bruken av kjemiske våpen. Derfor var det først på høsten 1984 at det igjen åpnet seg 

muligheter for nye diskusjoner.  

Det var Bagdad som tok initiativet. 24. september 1984 sendte Tariq Aziz et telegram 

til Washington. I forbindelse med et planlagt besøk til Washington i november 1984, lurte den 

irakiske ministeren på om det var politiske muligheter for å proklamere en gjenopptakelse av 

de diplomatiske kontaktene mellom Irak og USA.327  

 
325 Dokument 31, Telegram fra ambassaden i London til Utenriksdepartementet, desember 1983, "Shaking Hands with 

Saddam Hussein: The U.S. Tilts toward Iraq, 1980-1984", National Security Archive Electronic Briefing Book No. 82, 
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Det var flere grunner til at regjeringen i Bagdad ville dette nå. En grunn var 

muligheten for at USA åpent kunne støtte Irak i eventuelle forhandlinger med Iran om fred og 

våpenhvile. Håpet var at med USA på laget kunne regimet presse presteskapet i Teheran til å 

godta en fredsavtale som ville slå positivt ut for dem. Tidligere erklæringer om fredssamtaler 

fra Bagdad, ensidige riktignok, hadde blitt møtt med lite positiv respons i Iran. Det andre 

argumentet var at med et offisielt forhold til USA kunne Irak påvirke Reagan-

administrasjonen til å jobbe enda hardere med å hindre vestlig salg av våpen til Iran. Som en 

siste årsak så regimet i Bagdad for seg en utvidelse av det allerede etablerte arbeidet med å 

sikre og ekspandere Iraks oljefasiliteter. Med mer hjelp kunne kanskje til og med Irak øke 

inntektene til en slunken statskasse.328  

De fleste i Washington, inkludert CIA, visste imidlertid at det også var en del av 

Saddam Husseins taktikk for å sette USA og Sovjetunionen opp mot hverandre. Det var ofte 

de irakiske representantene i samtaler med amerikanerne nevnte at de godt kunne søke enda 

mer støtte i Kreml, hvis de ikke fikk det fra USA. Saddam Hussein brukte ofte den andre 

supermakten som et argument for å få mer støtte. Likevel var fordelene større enn ulempene. 

Utenriksdepartementet var relativt sikre i vurderingene sine om at det var positivt for de 

amerikanske interessene i Persiabukten å normalisere det diplomatiske forholdet til Irak. Det 

samme mente NSC, og Shultz fikk støtte til å åpne samtaler fra sikkerhetsrådgiverne Howard 

Teicher, Donald Fortier og Philip Dur.329 

Signalet om at Irak ønsket en gjenopptagelse kom imidlertid kun et par måneder før 

presidentvalget høsten 1984. Siden Reagan satset alt på å bli gjenvalgt, og prognosene 

riktignok var gode, kunne en slik beslutning påvirke tvilende velgere.  

Å holde det skjult til etter valget ble viktig. Om det ble lekket til offentligheten før 

valget kunne Demokratene styre debatten i retning av at Reagan hadde holdt det gode 

forholdet til Irak skjult, for å vinne valget. Irak hadde et frynsete rykte med anklager om 

brudd på menneskerettigheter og en tvetydig holdning til terrorisme. Opposisjonen kunne 

bruke dette til å angripe administrasjonen, og hevde at Reagans regjering støttet et regime som 
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Memo fra Geoffrey Kemp til Robert C. Mcfarlane, 22 oktober 1984, mappe "Iraq-U.S", RAC boks 6 – 6, Tahir-Keli files, 

RRPL. 
329 CIA memo: "Iran-Iraq war", 28. august 1984, mappe "Iran-Iraq War: Intelligence", boks (1-10) – 3, Dur files, RRPL; 

Memo fra Geoffrey Kemp til Robert C. Mcfarlane, 26. september 1984, mappe "Iraq (April-September 1984)", boks 37 – 

113, Exec-sec, NSC Country files, RRPL. 



93 
 

åpenlyst brøt menneskerettighetene og brukte kjemiske våpen.330 En bruk som regjeringen 

bare et halvt år tidligere hadde fordømt.331  

Samtidig kunne en for tidlig proklamasjon av gjenopptakelse av diplomatiske 

forbindelser spille inn i hendene på Iran og ayatollah Khomeini. Iranske styresmakter kunne 

med rette hevde at USA støttet Irak, og ikke lengre var nøytrale, hvis det ikke ble tydelig 

forklart hvorfor det skjedde. Hvis beslutningen ble forsøkt holdt hemmelig til etter valget, 

men ble lekket i forkant, kunne det dessuten påvirke den amerikanske innflytelsen i hele 

Midtøsten negativt. Hvis det ble lekket kunne det virke som Reagan-administrasjonen hadde 

noe å skjule, og at det lå noe mer bak proklameringen, selv om selve beslutningen om å ha 

normale diplomatiske forbindelser med Irak var en positiv utvikling for de fleste av de 

vennligsinnede arabiske landene som Egypt, Jordan og Saudi-Arabia.332  

 Som om ikke det var nok var det flere innenrikspolitiske skjær å ta hensyn til i sjøen. 

Å gjenoppta de diplomatiske båndene med Irak uten å konferere med den israelske 

regjeringen, ville provosert Israel som så på Irak som en av sine største fiender. Og hvis Israel 

ble provosert ble også en viktig del av velgergruppen til Ronald Reagan provosert, noe som 

var lite lurt kun måneder før valget.333 

Imidlertid hadde Reagan-administrasjonen også mulighet til å få åpningen av de 

diplomatiske forbindelsene til å fremstå som en seier for USA i regionen – samtidig som det 

kunne bidra positivt til fredsplanene for resten av Midtøsten.  

Derfor ble det understreket i svaret til Tariq Aziz at en slik proklamering var en god 

idé, men at det måtte skje på riktig tidspunkt. I et møte mellom Tariq Aziz og George Shultz 

første oktober 1984 ble forslaget til Irak diskutert inngående. Å finne det riktige tidspunktet 

for kunngjøring var viktig for Shultz og resten av Reagan-administrasjonen. Det var dessuten 

viktig at både forslaget om diplomatisk gjenopptakelse, og selve møtet mellom Tariq Aziz og 

Reagan, ble holdt hemmelig så lenge som mulig. Aziz viste allerede i brevet han sendte i 

september stor innsikt i den interne amerikanske politikken. Han var klar over at det var et 

sensitivt tema å ta opp rett før valget. Han var derfor like klar på at det selvfølgelig skulle bli 

behandlet ytterst diskret, og hadde allerede selv forslått å vente med kunngjøringen til etter 
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valget i november. Aziz ville ikke sette det etter hvert gode forholdet han og de irakiske 

myndighetene hadde fått med administrasjonen til Ronald Reagan i fare.334  

Det viktigste for Tariq Aziz var at det skjedde før det arabiske toppmøtet 28. 

november 1984. Der ville Irak prøve å skaffe seg "goodwill" og fremlegge et forslag om 

bedre samarbeid mellom araberlandene og Egypt, som siden Camp David hadde blitt utstøtt 

fra det arabiske felleskapet. Irak hadde allerede åpnet offisielle forbindelser med Egypt i 

1983, fordi Egypt støttet Irak i krigen mot Iran. Dette var noe også de amerikanske 

myndighetene hadde jobbet for. At de fleste arabiske landene stod samlet var med på å sikre 

stabilitet i regionen. Derfor var også Shultz i svaret til Tariq Aziz positiv til en kunngjøring 

om gjenåpning av diplomatiske forbindelser før toppmøtet i den arabiske liga 28. november 

1984.335  

 

Ny presidentperiode, gamle vurderinger, men ny tid for diplomati 

Ronald Reagan vant oppskriftsmessig valget i 1984. Han fikk flertall i alle stater, unntatt i 

Minnesota og District of Colombia, og det er fortsatt den dag i dag en av de største seirene i 

amerikansk valghistorie. Politikken Reagan hadde stått for i fire år var noe amerikanerne likte, 

og ville ha mer av.336 

Arbeidet med å klargjøre for gjenopptagelsen av diplomatiske forbindelser mellom 

USA og Irak ble umiddelbart gjenopptatt rett etter valget. Israel hadde blitt varslet, og var 

generelt positive til et bedre forhold mellom USA og de fleste landene i regionen. De 

israelske myndighetene håpet at et bedre forhold mellom Irak og USA kunne gjøre Saddam 

Hussein litt mildere i retorikken overfor Israel, og mindre villig til å fokusere på Israel som 

hovedfiende. Også noen medlemmer av Kongressen, som kongressmann Solarz som hadde 

vist interesse for Irak så tidlig som i 1982 da han var den første fra det offisielle USA som 

besøkte Bagdad, fikk vite det noen dager i forkant.337 

 
334 Memo fra Geoffrey Kemp til Robert C. Mcfarlane, 26. september 1984, mappe "Iraq (April-September 1984)", boks 37 – 

113, Exec-sec, NSC country files, RRPL; Memo fra Geoffrey Kemp til Robert C. Mcfarlane, 22. oktober 1984, mappe "Iraq-

U.S", RAC boks 6 – 6, Tahir-Keli files, RRPL. 
335Memo fra Geoffrey Kemp til Robert C. Mcfarlane, 22. oktober 1984, " mappe "Iraq-U.S", RAC boks 6 – 6, Tahir-Keli 

files, RRPL; Memo fra George P. Shultz til President Ronald Reagan, 12. november 1984, mappe "Iraqi Deputy Prime 

Minister Tariq Aziz Visit, Monday, 11 /16/1984(11/26/1 984](1 of 2)", RAC boks 4 – 5, NESA, NSC files 1983-89, RRPL. 
336 Rossinow, The Reagan Era, s.172-172; Imidlertid vant Reagan kun totalt 55% av stemmene mot 44% til motstanderen av 

de folkelige stemmene. På grunn av det amerikanske valgsystemet betydde dette imidlertid lite. 
337 Memo fra George P. Shultz til President Ronald Reagan, 12. november 1984, mappe "Iraqi Deputy Prime Minister Tariq 

Aziz Visit, Monday, 11 /16/1984(11/26/1 984](1 of 2)", RAC boks 4 – 5, NESA, NSC files 1983-89, RRPL. 
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Det fantes flere Irak-skeptiske politikere, både demokrater og republikanerne, i 

Washington. De fikk imidlertid streng beskjed av administrasjonene før besøket fra Irak om å 

holde en positiv tone under besøket, og unngå kritikk og kontroversielle temaer. Shultz ville 

for all del unnvike store negative presseoppslag hvor politikere offentlig kritiserte Irak. Dette 

var mye av grunnen til at pressen ikke fikk vite noe om møtet, inntil kun noen dager før 

delegasjonen fra Irak ankom. Shultz la også til rette for at de irakiske representantene, først og 

fremst utenriksminister og visestatsminister Tariq Aziz, samt viseutenriksminister Istma 

Kittani, kunne holde samtaler og møter med både politikere og presse de dagene de var i 

USA. Utenriksdepartementet sammen med rådgiverne i NSC, ville at de irakiske 

representantene skulle ha mulighet til å presentere Iraks politikk, slik at det noe dårlige rykte 

Irak hadde blant mange i USA kunne bli korrigert. Dette var også et ønske den irakiske 

delegasjonen selv hadde overlevert.338 

Selve temaene i samtalene var ikke det aller viktigste, mente Shultz. Det var først og 

fremst kunngjøringen av gjenopptagelse av de diplomatiske båndene som var det sentrale med 

besøket. Ikke minst det symbolske i at Reagan selv møtte Tariq Aziz, og at begge sammen 

skrev under på avtalen om utveksling av diplomater og gjenopptakelse av diplomatiet på 

høyeste nivå. Likevel mente Shultz at det var innenfor å ta opp enkelte saker som kunne være 

negative for Irak under møtet mellom Reagan og Aziz. Ikke først og fremst for å kritisere, 

men for å understreke USAs politikk på området. Særlig var det viktig å understreke USAs 

syn på bruken av kjemiske våpen og Reagans harde motstand mot terrorisme.339 

26. november 1984 ble de diplomatiske forbindelsene mellom Irak og USA 

gjenopptatt, etter 13 år uten offisielle bånd. Det ble i offentligheten sett på som et stort skritt i 

normaliseringen av forholdet mellom Irak og USA. De amerikanske myndighetene 

understreket imidlertid at gjenåpningen ikke var en endring av den amerikanske politikken i 

Persiabukten. Nøytralitetspolitikken lå fortsatt fast, selv om USA nå hadde åpnet offisielle 

forbindelser til den ene parten i krigen mellom Iran og Irak. Denne nøytraliteten, og 

kontinuiteten av den eksisterende politikken, ble også tydelig adressert i dokumentene fra 

avalen:  

This step reflects changes that have already taken place in U.S.-Iraqi relations; it does not portend major 

changes in our respective policies. It is a bilateral step that does not impinge on U.S. relations with other 

 
338 "Setting And Objectives", tillegg til memo til Robert C. Mcfarlane, 20. november 1984, mappe "Iraqi Deputy Prime 

Minister Tariq Aziz Visit, Monday, 11 /16/1984(11/26/1 984](1 of 2)", RAC boks 4 – 5, NESA, NSC files 1983-89, RRPL. 
339 "Arms Sales Policy Toward Iraq And Iran", tillegg til memo til Robert C. Mcfarlane, 20. november 1984, mappe "Iraqi 

Deputy Prime Minister Tariq Aziz Visit, Monday, 11 /16/1984(11/26/1 984](1 of 2)", RAC boks 4 – 5, NESA, NSC files 

1983-89, RRPL. 
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states in the area. Specifically: it does not signal a change from our neutrality in the Iran-Iraq War, or a 

U.S. reappraisal of Iraq's weight in regional balances.340  

 

Den offisielle politikken til Reagan baserte seg også etter november på en 

tilsynelatende nøytralitet i krigen mellom Irak og Iran. Den nye statusen bidro imidlertid til 

mulighet for økt handel mellom Irak og USA. Den nye diplomatiske statusen gjorde det også 

enklere å arrangere møter mellom politikerne i begge land. I tillegg fikk den nye statusen 

fortgang i prosessen med å sikre oljeflyten fra Irak. Planene for rørledningene hadde 

imidlertid forandret seg. Iraks regjering hadde blitt mer skeptiske til å føre oljen til Akaba, og 

hadde nedprioritert dette alternativet, på tross av at amerikanske myndigheter hadde investert 

store summer i prosjektet og kontraktene med firmaene som skulle drive prosjektene blitt 

underskrevet. Det ble derfor en lengre stans i Akaba-prosjektet.341 Andre oljeprosjekter ble 

imidlertid fortsatt arbeidet med.342  

Da Reagan i januar 1985 begynte på sin andre presidentperiode var forholdet til Irak 

og USA helt forandret i forhold til da tiåret startet. Da Reagan kom til makten i 1981 var 

forholdet mellom de to landene ikke-eksisterende. De diplomatiske forbindelsene var nede, og 

kontakten mellom landene var minimale. Fire år senere hadde begge land utnevnt 

ambassadører og åpnet sine respektive ambassader. Utenriksministrene i begge land hadde 

møttes ved flere anledninger, og de amerikanske diplomatene og ansatte i ambassaden i Irak 

hadde nærmest klippekort hos utenriksministeriet i Bagdad. Likevel hevdet Reagans regjering 

at den nye tilnærmingen til Irak ikke var en del av en ny politikk. Den fastholdt at USAs 

offisielle holdning var, og alltid hadde vært, nøytralitet i krigen mellom Iran og Irak. Reagan-

administrasjonen var også klar på at den jobbet for at verken Iran eller Irak skulle få importere 

amerikanske våpen. Offentlig hadde ikke de første fire årene av Reagans presidentgjerning 

forandret den offisielle holdningen overfor den etter hvert langdryge krigen mellom Iran og 

Irak, selv om mange av handlingene de fire årene tilsa noe annet.  

 

 
340 Memo fra George P. Shultz til President Ronald Reagan, 12. november 1984, mappe "Iraqi Deputy Prime Minister Tariq 

Aziz Visit, Monday, 11 /16/1984(11/26/1 984](1 OF 2)", RAC boks 4 – 5, NESA, NSC files 1983-89, RRPL. 
341 Se: "Iraq: Stalled Jordan Oil Pipeline", Directorate of Intelligence, 12. september 1984 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00287R001302050001-2.pdf. Oljeledningen fra Irak gjennom 

Jordan og til Akaba ble aldri fullført. Saddam Hussein satte prosjektet på vent i flere år på grunn av bekymring for 

sikkerheten. Fra amerikansk side fortsatte imidlertid påvirkningsarbeidet frem til Golf-krigen i 1991. Den endelige slutten for 

prosjektet kom imidlertid ikke før i 2002!  
342 "Economic Issues", tillegg til memo til Robert C. Mcfarlane, 20. november 1984, mappe "Iraqi Deputy Prime Minister 

Tariq Aziz Visit, Monday, 11 /16/1984(11/26/1 984](1 of 2)", RAC boks 4 – 5, NESA, NSC files 1983-89, RRPL; 

Ambassadorial Appointment for Irak, november 1984, mappe "[Ambassadorial Appointment: Spain .... Chile-December 20, 

1984] (I)", boks OA 19034, Presidential Personell files, RRPL. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00287R001302050001-2.pdf
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6 – Konklusjon, den lange veien til Bagdad 

 
Da USA og Iraks representanter underskrev dokumentet som formelt gjenåpnet de 

diplomatiske forbindelsene i november 1984 var sluttpunktet satt etter fire år med en gradvis 

tilnærming mellom landene. Reagan tok fatt på sin andre periode som president med et helt 

annet forhold til Irak enn da han begynte sin første periode.  

 

I utgangspunktet skulle ikke Reagan-administrasjonens inntog i Det hvite hus gjøre noen stor 

forskjell i forholdet til et land USA ikke hadde hatt interesse for de siste 15 årene. Likevel var 

det under Reagans virke som president at Irak fikk ny oppmerksomhet i USAs Midtøsten-

politikk.  

Et salg av Boeing-fly av typen 727 og 747 var det første den nye Reagan-

administrasjonen måtte ta stilling til da det gjaldt Irak. Årsaken til at det ble en sak for Reagan 

var krigen mellom Iran og Irak, og at Irak stod på listen over stater som de amerikanske 

myndighetene mente støttet terrorisme. Dette førte til at utstyr som lett kunne konverteres til 

militært bruk, såkalt "dual use" utstyr, var underlagt strenge eksportrestriksjoner. Boeing-

flyene ble kategorisert som slikt utstyr, og det ble en diskusjon innad i administrasjonen om 

det var tillatt å eksportere flyene. 

 Reagan-administrasjonens holdning til krigen var å holde seg nøytrale. Amerikanske 

myndigheter skulle ikke selge våpen eller annet utstyr til noen av partene, og heller ikke på 

annen måte støtte den ene parten på bekostning av den andre. Et salg av seks store 

passasjerfly var i gråsonen av denne politikken. Samtidig var det viktig for den ferske 

administrasjonen å overholde inngåtte avtaler mellom private selskaper. Å hindre salget av 

flyene ville være å gå imot den politikken Reagan ble valgt inn på: Liberalisering av handel, 

privatisering, og mindre statlig innblanding og utgifter hadde vært sentrale valgkampsaker. 

Det ble ikke salg av fly i januar 1981, selv om Reagan godkjente salget. Saken fortsatte i 

nesten ett år før flyene til slutt ble sendt til Irak. 

 Det var imidlertid en annen viktig sak som påvirket forholdet i større grad mellom Irak 

og USA i 1981 enn salget av Boeing-flyene. 7. juni 1981 angrep fly av typen F-16 den 

irakiske atomreaktoren Osirak dypt inne på irakisk territorium. Israels angrep sjokkerte 

verden. Israel var ikke en del av krigen mellom Iran og Irak og hadde derfor ingen rett til å 

utføre et slikt angrep. Angrepet ble fordømt av mange land i FN. Spesielt var de arabiske 
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landene opprørt over Israels åpenlyse brudd på krigens regler, selv om selve angrepet gjorde 

at de slapp å frykte et Irak med atomvåpen. 

Selv USA var en del av resolusjonen som ble fremlagt i FN mot Israels angrep. 

Irritasjonen over Israels angrep var også tydelig i korrespondansen mellom landene i 

etterkant. USAs sterke reaksjoner kom imidlertid ikke av sympati for Irak – eller forargelse 

over selve angrepet. For USAs interesser i regionen var det egentlig positivt at Saddam 

Hussein ikke lengre hadde tilgang til muligheten til å utvikle atomvåpen. Hele regionen ble et 

tryggere sted. Det mente flere sentrale politikere i Reagans administrasjon. Washingtons sinne 

mot Israel kom først og fremst av at det ble brukt amerikanske jagerfly, som ifølge kontrakten 

ikke skulle brukes offensivt. Allikevel fikk angrepet få konsekvenser for forholdet mellom 

Israel og USA. For Irak derimot, hadde ruinene i ørkensanden etter atomanlegget bekreftet 

mistanken Saddam Hussein hadde om at USA ikke var til å stole på. Han mente at Reagan 

måtte ha vært involvert eller i hvert fall informert på forhånd. Et godt diplomatisk arbeid – 

sett med amerikanske øyne – fra blant annet agent William Eagleton i Bagdad gjorde 

imidlertid at den irakiske presidenten raskt vendte sinne sitt mot iranske myndigheter. De 

hadde året i forveien forsøkt et tilsvarende angrep på Osirak. Sinne gikk også utover Israel, 

som var Saddam Husseins foretrukne fiende.  

 Fordømmelsen av angrepet åpnet for en forbedret kommunikasjon mellom Irak og 

USA, og samtalene mellom landene ble trappet opp gjennom vinteren 1981 og våren 1982. 

Dette kom godt med da Irak havnet på defensiven i krigen mot Iran etter en serie med 

nederlag gjennom høsten 1981. Rundt årsskiftet var Irak blitt presset langt tilbake i Irak. 

Utover våren 1982 lanserte Iran igjen offensiver mot irakiske styrker. Irak befant seg konstant 

i en defensiv posisjon, styrkene var moralsk nedbrutte, og utstyret var gammelt og utslitt. 

Utenriksminister Alexander Haig og Forsvarsminister Caspar Weinberger ble mer og mer 

bekymret for om Irak skulle bryte helt sammen. Flere og flere etterretningsrapporter hadde 

tydet på dette. Det var også enkelte bekymringsmeldinger om uro i toppledelsen i Bagdad. At 

krigen stod i stampe, var de fleste i Washington enige om var positivt for amerikanske 

interesser i Persiabukten. Det viktigste var stabilitet. Hvis derimot Irak lå an til å tape ville 

situasjonen bli en helt annen.  

For Ronald Reagan var kampen mot kommunismen noe av det mest sentrale i 

utenrikspolitikken. Politikerne i Washington fryktet at om Irak kollapset ville Iran invadere 

hele landet. Ifølge teorien om realisme betydde en iransk seier også at Sovjetunionen ville 

seire. Realismeteori forteller oss at alle stater er i konflikt med hverandre og at hvis en stat 

vinner taper den andre i verdens maktspill. Siden USA ikke hadde noe makt over Iran var 
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logikken at Sovjetunionen fikk større påvirkningskraft i regionen ved å støtte Iran. Dette var 

en reell frykt i Washington tidlig i 1982. De fryktet et sovjetstøttet Iran. Imidlertid var ikke 

sannheten helt som de fryktet. Sovjetunionen hadde fortsatt en avtale med Irak. Dessuten 

hadde heller ikke Sovjetunionens øverste leder Leonid Bresjnev noe særlig til overs for de 

iranske myndighetene, og russerne hadde lite påvirkningskraft i Teheran. Iran mislikte begge 

supermaktene like mye. Ayatollah Khomeini og resten av de religiøse lederne så på både USA 

og Sovjetunionen som to sider av den samme saken. Leonid Bresjnev var dessuten like lite for 

radikal islamisme som Ronald Reagan. Iran lå nær grensen til Sovjetunionen. 

Om frykten for "de røde" var øverst på Reagans liste over bekymringer var oljen i 

Persiabukten og regionens stabilitet på en god andreplass. De amerikanske myndighetene 

fryktet at om Iran fikk kontroll over store deler av regionen ville de også få kontroll over store 

mengder med oljefelter. Da kunne det iranske regimet presse prisene, hindre produksjonen, 

eller true andre land med stans av produksjonen av olje. 

Selv om USA på 1980-tallet kun fikk fem prosent av oljen importert fra Persiabukten, 

var de allierte landene i mye større grad avhengig av oljen fra området. I tillegg ble oljeprisen 

i verden i stor grad styrt av OPEC, de arabiske oljeproduserende landene. Hvis Iran tok over 

oljefeltene kunne det gjøre OPEC urolige for en priskrig, og gjøre oljeprisen i hele verden 

uforutsigbar. Det var derfor av en rekke grunner uaktuelt for Reagan og hans administrasjon å 

la Iran seire i krigen mot Irak. 

USA var imidlertid bundet av nøytralitetspolitikken, som lå fast. Det var også viktig 

for den langsiktige strategien i hele Midtøsten og ikke offentlig støtte bare én side i en av de 

mest betente konfliktene i regionen. Likevel var det diskusjoner både i utenriksdepartementet 

og i sikkerhetsrådet (NSC) om hvordan USA kunne unngå et irakisk nederlag, uten å bryte 

nøytraliteten. 

 

Plan, hvilken plan? 

Det ble klart at det var behov for en plan, en strategi for USAs politikk i Persiabukten. Slike 

planer var det ikke mange av, og det skulle raskt vise seg at ikke å ha lagt planer før en krise, 

var oppskriften på byråkratisk kaos. 

Reagan ville drive sin administrasjon annerledes en Jimmy Carter og unngå den 

kranglingen hans administrasjon hadde vært kjent for. Reagan ville at hvert departement 

skulle ha ansvaret for sitt område, og kun det. I teorien var dette en god tanke. I praksis 

derimot holdt de færreste saker seg kun innenfor et politikkområde. Grunntanken var at 
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utenriksdepartement, og bare det, skulle ha ansvaret for utenrikssaker, men om sakene 

inneholdt militære prioriteringer eller konsekvenser for oljesikkerheten, hvem skulle ha 

ansvaret da? 

Hvem hadde egentlig ansvaret for å utarbeide en helhetlig politikk for Persiabukten og 

en eventuell iransk opptrapping av krigen? Utenriksminister Alexander Haig var egentlig den 

som skulle ha ansvaret. Imidlertid kunne det hende det var behov for militære styrker til å 

hindre en slik iransk opptrapping. I tillegg var olje og energisikkerhet en grunn til at 

Energidepartementet også måtte bli involvert. Derfor tok det heller ikke lang tid før det ble 

klart at det kunne komme til å ta lang tid før en politikk ble utarbeidet. Mangelen på planer 

bekymret flere i Washington. William Eagleton i Bagdad var så bekymret for at USA ikke 

hadde noen strategi i Persiabukten at han skrev i et telegram våren 1982 at han var redd for at 

"the events on the ground will make the desicions for us".343  

På bakken i Bagdad jobbet etterretningen derimot hardt. CIA og annen etterretning 

hadde etter angrepet på Osirak gradvis opparbeidet seg et godt forhold til deler av 

myndighetene i Irak. Dette gjorde at de irakiske bekymringene ikke lengre kun kom fra 

etterretningsrapporter, men også direkte fra utenriksministeriet i Bagdad. Det var imidlertid de 

samme bekymringene derfra som i rapportene – Irak trengte hjelp for at landet ikke skulle 

tape krigen. Imidlertid kunne William Eagleton og de andre amerikanske representantene i 

Bagdad ikke gjøre annet enn å peke på den amerikanske nøytraliteten overfor de irakiske 

representantene, mens politikerne i Washington kranglet om hva de egentlig ville gjøre med 

situasjonen. De kom imidlertid irakerne i møte på et punkt: USA ville ikke sitte stille å se på 

et irakisk nederlag.  

Selv om politikerne var ubesluttsomme, var ikke de amerikanske selskapene det. Siden 

Irak ble fjernet fra terrorlisten til USA tidlig i 1982, hadde handelen mellom landene gradvis 

økt. I løpet av 1982 fikk Irak også flere millioner dollar i landbrukssubsidier fra den statlige 

amerikanske banken for eksport og import (EXIM). Selskaper som Boeing og Hughes fikk 

etter en relativt intens debatt også solgt både fly og helikoptre til Irak. I tillegg ble flere andre 

salg av utstyr som lett kunne omgjøres til militært bruk, godkjent for eksport. Da politikerne 

kranglet, var det selskapene som handlet.  

 

 

 
343 Telegram fra USINT Bagdad til Alexander Haig, mai 1982, mappe "Iraq Vol l 1/20/81 - 12/31/83 [1 of 4]", boks 37 – 113, 

Exec-sec NSC Country files, RRPL. 
 



101 
 

 

På tur til Bagdad  

27. juli 1982 ble CIA-agent Thomas "Tom" Twetten sendt til Bagdad med en koffert full av 

satellittbilder over iranske stillinger, etterretningsrapporter om iranske styrker og mye annet. I 

Bagdad møtte Twetten irakiske etterretningsoffiserer, som med Twettens egne ord "siklet over 

rapportene" han hadde med. Denne reisen var den første, bevisste, tilnærmingen USA gjorde 

overfor Irak. Hvem som hadde bestemt dette, hvordan beslutningen ble tatt og hvilke 

vurderinger som lå bak en slik beslutning, er imidlertid uklart. 

Ifølge Howard Teicher, en av rådgiverne til Reagan i NSC, var det Reagan selv som 

skrev under på et sikkerhetsdirektiv (NSDD) sommeren 1982 som tillot en slik operasjon. 

Direktivet inneholdt visstnok en strategi for amerikansk involvering i krigen mellom Iran og 

Irak. Imidlertid er både dette direktivet, og arbeidet med det, hemmelig og fortsatt 

utilgjengelig. På grunn av dette er det tilnærmet umulig å fastslå om Twettens reise til Bagdad 

var en del av en planlagt strategi fra høyeste hold eller om det var et mer tilfeldig påfunn ut 

fra en vag formulering om at Iraks tap måtte unngås. Det er imidlertid helt klart at det faktisk 

skjedde. Teicher selv fortalte om både det hemmelige direktivet og om USAs påbegynte 

tilnærming sommeren 1982 i en rettssak i 1995. Han hevdet at det var en del av en bevisst 

strategi, men at det først og fremst var for å hindre en iransk seier. Tomas Twetten har også 

fortalt om operasjonen i boken til James Bligh om Iran-Irak krigen.  

Spørsmålet er om denne politiske beslutningen var et brudd på den nøytraliteten 

Reagan- administrasjonen forfektet. Teicher selv hevdet at verken dette eller at USA forsynte 

Irak med ikke-militært utsyr var å anse som et brudd på nøytralitetspolitikken til USA. Og det 

var riktignok ingen direkte militær støtte til Irak. Twettens reise viser imidlertid tydelig – selv 

om den var hemmelig – at en av partene i krigen var den foretrukne. Spesielt det å dele 

etterretningsinformasjon er langt inn i gråsonen for hva som er en allmenn oppfatning av å 

være nøytral. 

 

Tilnærming kommer ikke bekymringsfritt 

Offentlig fortsatte representanter for Reagans regjering å hevde USAs nøytralitet. Noen dager 

etter Tom Twettens besøk understreket Reagans pressetalsmann nettopp dette til pressen. 

Offisielt hadde ikke forholdet til Irak forandret seg.  
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I Irak hadde informasjonen fra Tom Twetten hjulpet Saddam Husseins styrker med å 

stanse den iranske fremrykningen. Krigen gikk deretter inn i en ny og mer statisk fase, hvor 

skyttergraver og taktikker fra første verdenskrig ble sentrale.  

En fastlåst situasjon i krigen var langt fra det ideelle for USA. Det var imidlertid mye 

bedre enn en at det ble en storkrig. For utenrikspolitikerne i Washington var det viktigst at 

status quo ble oppretthold. Da var det mindre viktig hvordan det gikk med Iran og Irak. En 

irakisk seier hadde heller ikke vært ideelt for amerikanske interesser i Persiabukten. Selv om 

forholdet til regimet i Bagdad gradvis ble bedre, var Saddam Hussein fortsatt det minste av to 

onder i konflikten. Ingen i Washington hadde noen illusjoner om den irakiske presidentens 

intensjoner. Om Saddam Hussein skulle komme på offensiven og seire over Iran, var det få 

som trodde at Irans sivilbefolkning ville applaudere nettopp det.  

Den nye utenriksministeren George Shultz var pessimist, og håpet krigen ikke varte. 

Den forrige utenriksministeren, Alexander Haig, hadde fått nok av krangling og lite 

gjennomslag for sine synspunkter og gikk av i juli 1982, etter 17 måneder i stillingen. Den 

erfarne George Shultz ble utnevnt som hans erstatter. Shultz var ikke like anti-kommunistisk 

som sin forgjenger og hadde et mer regionalt syn på politikken i Midtøsten. Dette ble også 

tydeligere etter hvert; fokuset på Sovjetunionen i Midtøsten ble gradvis redusert. Sommeren 

og høsten 1982 var imidlertid fortsatt trusselen fra Kreml en stor bekymring. Ro og stabilitet 

var derfor noe som var viktig for amerikanske interesser i Persiabukten. Så lenge krigen stod i 

stampe var Sovjetunionen en mindre bekymring.  

Kontakten mellom Irak og USA fortsatte å økte utover sommeren 1982. Det første 

offisielle besøket fra det offentlige USA skjedde da kongressmann Stephen Solarz besøkte 

Bagdad. Senere den høsten besøkte daværende utenriksminister i Irak Saadoun Hammadi 

utenriksminister Shultz i Washington. En slik høyning av de politiske forbindelsene var et 

tegn på den økte tilnærmingen mellom landene. Alt dette kom etter Tom Twettens reise til 

Bagdad i juli 1982. Samtidig som den diplomatiske kontakten ble trappet opp, fortsatte det 

gode handelssamarbeidet mellom landene. 

Det var imidlertid ikke uten bekymringer Reagan-administrasjonen åpnet opp mot 

Irak. En av de største motforestillingene mot et bedre forhold var Reagans kontante motstand 

mot terrorisme. Selv om Irak hadde blitt fjernet fra listen over stater som sponset terrorisme 

var ikke Reagan overbevist om at Irak hadde sagt farvel til terrorstøtte for godt. På grunn av 

den destabiliserende effekten av terrorangrep var teorien tidlig på 1980-tallet at Sovjetunionen 

stod bak mye av terroren mot vestlige mål. Derfor var det viktig at ikke Iraks landområder ble 

et fristed for terrorgrupper. Spesielt terroristen Abu Nidals gruppe som holdt til i Irak var en 
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stor bekymring. En økt tilnærming til Irak kunne ikke skje hvis gruppen fikk operere ut fra 

Irak. Saddam Husseins tvetydige holdning til grupper som Abu Nidals gjorde at det ble en 

stor diskusjon i Kongressen om igjen å sette Irak på terrorlisten. I samtaler med amerikanske 

representanter understreket Iraks utenriksminister Hammadi at også Irak var imot terrorisme, 

og argumenterte for at det var bedre at Abu Nidal hadde tilhold i Irak, under kontroll, enn ute 

av kontroll et annet sted. Om de amerikanske representantene helt kjøpte argumentet var 

tvilsomt. Irak ble imidlertid ikke satt tilbake på terrorlisten i løpet av Reagans tid som 

president.  

Det hadde trolig også en sammenheng med at situasjonen i Libanon utviklet seg til det 

verre. I 1982 invaderte Israel Libanon for å slå ned PLO som opererte fra Sør-Libanon. 

Situasjonen som utviklet seg skapte stor uro i hele regionen. Dette tok en stor del av 

oppmerksomheten i Midtøsten, og Iraks støtte til terror fikk mindre oppmerksomhet i USA. 

Høsten 1983 rammet en stor eksplosjon den amerikanske militærbasen i Beirut, hvor 241 

amerikanske soldater ble drept. De mistenkte bak angrepet var forløperen til Hizbollah, en 

terrorgruppe sponset av det iranske regimet. Irans støttet til terrorgrupper stilte derfor Iraks 

noe tvetydige holdning fullstendig i skyggen fra og med høsten 1983. 

Iraks bruk av forbudte kjemiske våpen skapte imidlertid også bekymringer i 

Washington. Genève-konvensjonen om kjemiske våpen fra 1925 forbyr bruk av slike våpen i 

strid. Det første tegnet på at irakiske styrker brukte kjemiske våpen, kom i rapporter 

sommeren 1983 til utenriksdepartementet. Imidlertid kom det ikke hard kritikk fra USA da. 

Først vinteren 1984 ble irakisk bruk av kjemiske våpen fordømt av USA. Det var imidlertid 

en av få ganger amerikanske styresmakter sa ordentlig ifra. Frem til de siste månedene av 

Iran-Irak krigen var amerikanske politikere forsiktige med å kritisere Iraks bruk av slike 

våpen, for ikke å skape dårlig stemning mellom landene. 

 

Den nøytrale favoriseringen 

I hele 1983 forsøkte administrasjonen i Washington å lage en overordnet plan for politikken i 

Persiabukten. I november kom politikerne til slutt frem til en slags politikk som ble til 

sikkerhetsdirektiv NSDD 114. Det var imidlertid lite nytt i direktivet. Det mest sentrale var at 

USA fortsatt ville sikre Hormuz-stredet mellom Iran og Emiratene, noe som ikke akkurat var 

en hemmelighet. Det viktigste som kom ut av alt arbeidet var at direktivet viste at olje og 

oljesikkerhet nå hadde blitt den viktigste interessen for USA i Persiabukten. Sovjetunionen 

betydning var kraftig nedtonet  
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I tilleggene til NSDD 114 kom de første beviselige strategiske tilnærmingene til Irak. 

Der stod det rett ut at USA måtte vurdere en tilnærming til Irak, for å sikre at Iran som støttet 

terror ikke fikk makten i Persiabukten, og ikke truet olje og shipping i området. Tom Twettens 

reise var det første praktiske beviset på tilnærmingen.  

Nøytraliteten til USA ble imidlertid fortsatt slått fast. Både til pressen og innad i 

administrasjonen ble det ofte understreket at tilnærming til Irak ikke betydde at nøytraliteten 

som prinsipp var forlatt. Heller ikke det forhold at representanter fra begge landene hadde 

møter og samtaler på regulær basis betydde at USA favoriserte en av partene i krigen. Det var 

fortsatt heller ingen militær støtte til Irak. Imidlertid var dette et tema i flere møter i det 

utvidete sikkerhetsrådet (NSPG) vinteren 1984. Det ble blant annet diskutert om de skulle 

oppfordre andre allierte, som Frankrike eller Egypt, til å forsyne Irak med våpen. Var en slik 

oppfordring til et tredjeland om å støtte Irak egentlig innenfor det å være nøytral? 

Det samme spørsmålet kan stilles om Donald Rumsfelds tur til Irak i desember 1983. 

Rumsfeld, en nær venn av Reagan, hadde sammen med en amerikansk delegasjon fått i 

oppdrag å innhente informasjon og prate med lederne i Midtøsten. Irak var et av stedene 

delegasjonen besøkte. De ble tatt godt imot i Bagdad, og Rumsfeld hadde gode samtaler med 

både Saddam Hussein selv og Iraks nye utenriksminister Tariq Aziz. Det var det første 

besøket fra en amerikaner av så høy diplomatisk status til Saddam Hussein. Viste ikke et så 

publisert besøk, av en så profilert delegasjon, at USA favoriserte Irak framfor Iran i en krig 

hvor USA hevet å føre en nøytral linje?  

I samtalene i Bagdad forsøkte Saddam Hussein å spille kalde-krigs kortet, og 

fremhevet det gode forholdet mellom Sovjetunionen og Irak. Det var imidlertid ikke først og 

fremst på grunn av Sovjetunionen USA ønsket et bedret forhold. Utenriksdepartementet i 

Washington hadde fått flere rapporter fra høsten 1983 som viste at også Sovjetunionen hadde 

store problemer i å nærme seg Teheran. Derfor virket ikke Saddams kalde-krigs kort. 

Stabilitet – og sikkerhet for oljeforsyningene i Persiabukten – hadde derimot seilt opp som de 

viktigste amerikanske interessene i regionen. Derfor var også bekymringene store da det ble 

rapportert enkelte angrep mot oljevirksomheten i Persiabukten høsten 1983. På samme tid 

fikk utenriksdepartementet også etterretningsrapporter om at det irakiske flyvåpenet hadde 

skaffet seg nye og moderne franske fly. Dette bidro til ytterligere bekymring i Washington. 

Da militære styrker i tillegg både på iransk og irakisk side trappet opp styrkeoppbyggingen, 

fikk Persiabukten en større oppmerksomhet i utenriksdepartementet.  
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Planer formes av hendelser, ikke politikere 

Utenom NSDD 114 fra november som primært omhandlet sikkerheten for Hormuz-stredet, 

hadde det ved årsskiftet 1983-1984 blitt laget planer for hva USA skulle gjøre ved en 

eventuell opptrapping av krigen mellom Iran og Irak. Planleggingen av en mulig 

krisesituasjon i Persiabukten led fortsatt under uklare ansvarsforhold. Det ble derfor opprettet 

to nye interdepartementale grupper som skulle ta ansvar for planlegging. Den ene hadde 

ansvaret for olje og energi, og skulle utrede konsekvenser for dette. Den andre skulle se på 

hvilken politikk USA skulle følge i tilfelle en opptrapping av krigen i Persiabukten.  

 Det var derimot igjen fakta på bakken som avgjorde den amerikanske politikken. I 

februar 1984 lanserte Iran nok en offensiv i sør-Irak. Det var en vellykket offensiv inntil 

Saddam Hussein slo nådeløst tilbake. Ved hjelp av både kjemiske våpen og andre brutale 

metoder stanset de irakiske styrkene offensiven, og sendte de iranske styrkene på retrett. 

Kamphandlingene ble avblåst. Det var imidlertid ikke denne nye offensiven som forandret 

USAs planlegging. Det var Saddam Husseins nye strategi, å angripe iranske oljefasiliteter i 

Persiabukten systematisk, som gjorde at planene måtte gjøres om. Det eksisterende planverket 

tok utgangspunkt i iransk eskalering, ikke Saddam Husseins nye strategi. For den nye 

strategien gjorde at Iran tok hevn og angrep irakiske oljefasiliteter og skip, slik at krigen 

eskalerte for hvert eneste angrep. 

 Igjen ble det dårlige planleggingsarbeidet til politikerne i Washington blottlagt. To nye 

sikkerhetsdirektiv ble lansert i løpet av de første månedene av 1984. Verken NSDD 134 som 

handlet mest om oljeforsyninger, eller NSDD 139 som handlet om USAs strategi før en 

eskalering, var tilpasset den nye situasjonen. Planleggingen i Persiabukten hadde blitt forsømt 

av amerikanske myndigheter. Få i Washington hadde sett grunn til å planlegge så lenge 

tilstanden hadde vært stabil.  

Saddam Husseins angrep på oljeinstallasjoner ble heller ikke møtt med umiddelbare 

sterke amerikanske reaksjoner. Årsaken var trolig at Shultz og utenriksdepartementet ikke 

ville risikere et dårligere forhold. USA hadde allerede fordømt Saddam Husseins bruk av 

kjemiske våpen, og hadde dermed allerede hisset opp irakiske myndigheter. I stedet ble det til 

at Shultz i samtaler med Tariq Aziz kom med milde formaninger om å trappe ned angrepene 

på skip i Persiabukten, slik at Iran ikke lengre hadde grunn til å gjengjelde angrepene. For det 

var de iranske angrepene Reagan var opptatt av selv om det var klart færre av dem. For 

Reagan, og de fleste andre i administrasjonen, var Iran et land som støttet terror. Det hadde 
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blitt ytterligere bekreftet da Reagan satte Iran på listen over stater som sponset terror i januar 

1984. Derfor var også angrepene i Persiabukten på grensen til terrorisme. mente Reagan. 

 På grunn av dette, og for å sette makt bak truslene, vurderte Forsvarsdepartementet 

seriøst å sette inn militære styrker på irakisk side fra og med vinteren 1984. Flere, spesielt i 

Forsvarsdepartementet, mente at dette muligens var den beste måten å sikre de amerikanske 

interessene i Persiabukten på. USA var villige til å sette militær makt bak kravet om å holde 

Hormuz-stredet og Persiabukten åpen for internasjonal – lovlig – skipsfart. For å virkelig vise 

at de mente alvor pekte Caspar Weinberger på styrkene som var stasjonert i nærheten av 

Midtøsten for å støtte opp under operasjonen i Libanon. Han sa at de lett kunne bidra i en 

eventuell amerikansk militæroperasjon i Persiabukten.  

Om det skremte iranske myndigheter er usikkert. Det gjorde i hvert fall at både Saudi-

Arabia, Jordan og de andre allierte Golf-statene følte seg tryggere på at USA kom dem til 

unnsetning, skulle situasjonen eskalere ytterligere. Om USA hadde kommet til å bruke 

militære styrker var ikke administrasjonen enig med seg selv om.  

Selv om det politiske klimaet mellom USA og Irak hadde blitt litt anstrengt hadde 

handelen mellom landene blitt utvidet. Amerikanske selskaper hadde økt eksporten til Irak i 

løpet av vinteren 1984. Dessuten hadde Exim-banken, den statlige banken for eksport og 

import, innvilget ytterligere lån og kreditt til Irak. Oljeprosjektene i Irak var også i full gang. 

Oljeledningen gjennom Jordan til Akaba var kommet langt i planleggingen, og kontrakter 

med amerikanske selskaper som skulle være med å konstruere og drive oljeledningen hadde 

blitt inngått. Kommersielt sett gikk det bra for samarbeidet mellom Irak og USA.  

 

Uenighet, uenighet og litt mer uenighet 

En helhetlig politikk for situasjonen i Persiabukten var derimot vanskeligere å få til. Særlig 

Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet var dypt uenige om politikken. Det ble 

derfor påbegynt et nytt prosjekt kalt National Plan of Action. Det skulle utarbeide en helhetlig 

plan som skulle ta for seg hele situasjonen i Persiabukten, hvor alle de relevante 

departementene skulle delta og samarbeide.  

Samtidig jobbet de interdepartementale gruppene med noe tilsvarende, som muligens 

også skulle implementeres i den nye planen. Som om ikke det var nok planlegging hadde det 

gjennom våren 1984 blitt jobbet med de nye sikkerhetsdirektivene NSDD 134 og NSDD 139. 

Til slutt hadde det blitt altfor mye planlegging som hadde skjedd samtidig. Planene hadde 

forskjellige utgangspunkt, men mange av de samme aktørene bidro, og alt arbeidet skulle 
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egentlig svare på de samme to spørsmålene: Hvilken politikk skal USA følge om det blir en 

opptrapping av Iran-Irak krigen, og hvordan skal de amerikanske interessene sikres, hvis det 

blir en opptrapping og ytterligere angrep på oljeinstallasjoner? 

 I slutten av mai 1984 ble det lansert nok et sikkerhetsdirektiv, NSDD 141. Det skulle 

være fasiten på USAs politikk hvis krigen ble trappet ytterligere opp. Da direktivet ble lansert 

hadde imidlertid situasjonen igjen forandret seg i Persiabukten, så spørsmålene som ble 

besvart i NSDD 141 var ikke lengre like relevante. Saddam Hussein hadde hørt på de 

amerikanske formaningene fra utenriksminister Shultz og trappet ned angrepene i 

Persiabukten. Det var nok ikke bare på grunn av Shultz, men også fordi Irak ikke hadde nok 

utstyr, samtidig som Iran hadde flyttet mesteparten av oljevirksomheten utenfor Iraks 

umiddelbare rekkevidde.  

For å svare på den nye virkeligheten var derfor ikke NSDD 141 nok, og strategien i 

Persiabukten måtte igjen modifiseres, denne gangen i et tillegg til NSDD 141. Hvert 

departement skulle komme opp med sitt konsept for USAs videre strategi for å beskytte de 

amerikanske interessene i Persiabukten. Det ble nok en gang uenigheter og lange utredninger. 

Utredningene ledet igjen til et forslag fra Utenriksdepartementet om enda et sikkerhetsdirektiv 

i stedet for et tillegg til det forrige. Forslaget ble sendt ut på høring til både NSC, 

Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, CIA og andre etater.  

Alt arbeidet rant til slutt ut i sanden sommeren 1984. Arbeidet med et nytt direktiv ble 

kansellert, og det ble i stedet et nytt tillegg til NSDD 141. National Plan of Action ble gjort 

om til en oppsummeringsrapport om alle planene som hadde blitt utarbeidet om situasjonen i 

Persiabukten. Så hva skjedde egentlig? Hvorfor ble arbeidet med den nye politikken stanset? 

Det er usikkert hvorfor, siden ingen dokumenter forteller noe om etterarbeidet eller tankene til 

aktørene som stod bak. Muligens gjorde den nye relativt stabile situasjonen et nytt direktiv 

overflødig. Shultz, Weinberger og resten av NSC ville kanskje heller bruke tiden på andre 

mer akutte saker både i Midtøsten og andre steder i verden enn å gjennomanalysere det som 

igjen hadde blitt en relativt rolig konflikt. Det kan også ha vært en medvirkende årsak at Irak 

hadde signalisert et ønske om gjenopptakelse av diplomatiske forbindelser mellom landene. 

Hvis det var mulig å få til kunne USA kanskje lettere få gehør hos toppledelsen i Irak, slik at 

behovet ble mindre for store strategiplaner. 
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Gjenåpning av diplomatiske forbindelser 

Utenriksminister Tariq Aziz hadde et planla et besøk til Washington høsten 1984. I den 

forbindelse lurte han på om Ronald Reagan var interessert i å møte ham personlig, og skrive 

under på en avtale om gjenopptakelse av de diplomatiske forbindelsene mellom landene. De 

hadde blitt brutt etter seksdagerskrigen i 1967.  

Positivt nok for Aziz var Shultz og Utenriksdepartementet åpne for et slikt forslag. 

Betingelsen var at det skjedde etter presidentvalget i slutten av november. Av mange grunner 

ville det være fordelaktig å vente til etter Reagans forventede valgseier. En for tidlig 

proklamering kunne påvirke Ronald Reagans mulighet til å bli gjenvalgt. Det var noe hans 

administrasjon ikke ville ta sjansen på. Dessuten kunne det være en fin start på fire nye år som 

president å gjenåpne de diplomatiske forbindelsene med Irak. Å vise den arabiske verden at 

det var mulig med et godt forhold til USA kunne også være en god inngang til det arabiske 

toppmøtet i den arabiske liga noen dager etter valget i november.  

 Hvorfor gjenåpnet USA og Irak de diplomatiske forbindelsene? En årsak var at Irak 

ønsket støtte til krigen mot Iran. Med diplomatisk forbindelser til USA var det lettere å få 

gjennomslag i samtaler og diskusjoner. Dessuten var det generelt enklere å få til samtaler og 

møter om landene hadde et normalt diplomatisk forhold. For Irak var det dessuten bra for 

imaget deres i regionen, spesielt i forbindelse med det arabiske toppmøtet. Irak kunne lettere 

ta rollen som leder i den arabiske verden om Saddam Hussein hadde muligheter for å samtale 

direkte med amerikanske politikere – på samme måte som Egypt, Jordan og Saudi-Arabia. 

Fordelene for Reagan-administrasjonen var at med normale diplomatiske forbindelser var det 

mye lettere å få til møter i Bagdad, og de kunne ha sin egen ambassade der. Det ble også enda 

lettere for amerikanske selskaper å drive handel med irakiske selskaper. For USAs og 

regionens oljesikkerhet var det også en fordel at amerikanske myndigheter kunne påvirke mer. 

Oljeledningen gjennom Jordan var for eksempel et prosjekt som myndighetene i USA håpet 

skulle få fortgang med det nye diplomatiske forholdet. 

Den nøytrale politikken til Ronald Reagan bestod. Både til pressen og i dokumentene 

fra da avtalen mellom Ronald Reagan og Tariq Aziz ble underskrevet ble den nøytrale linjen 

nøye understreket. Imidlertid er det vanskelig å hevde at nøytraliteten i 1981 var den samme 

som i 1985. Forholdet til Irak hadde forandret seg på de fleste områder gjennom Reagans 

første periode som president. Handelen som var tilnærmet ikke-eksisterende i 1981 hadde blitt 

mangedoblet. Oljesamarbeidet hadde også blitt ekspandert, og amerikanske selskaper fikk 

kontrakter i Irak, blant annet Bechtel, som var Shultz tidligere arbeidsplass. Deling av 
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etterretningsinformasjon mellom landenes etterretningsorganisasjoner var blitt rutine, selv om 

irakerne sjelden gav USA noe de ikke allerede visste om. Om ikke nøytraliteten hadde blitt 

brutt hadde i hvert fall gråsonen blitt kraftig utvidet.  

 

Hvorfor Irak? 

Hvorfor hadde forholdet forandret seg på de fire årene, og hvordan? Denne oppgaven viser at 

tilnærmingen til Irak skjedde gradvis. Men hvorfor? Var det bare noe som tilfeldigvis skjedde 

eller lå det en langsiktig plan bak tilnærmingen til Irak?   

Det er lett å stille spørsmålet om det ikke fantes en langsiktig vurdering av 

konsekvensene av en tilnærming til Irak. I ettertid, men også i samtiden, var det klart at 

regime til Saddam Hussein ikke var et veldig demokratisk og fritt regime. Det var ikke et land 

som var en naturlig samarbeidspartner for et vestlig demokrati. I ettertid vet vi også at litt over 

fem år etter gjenåpningen av de diplomatiske forbindelsene invaderte Iraks president Kuwait 

og startet den andre Golfkrigen. Kunne denne krigen blitt hindret hvis USA og Irak ikke 

hadde fått det forholdet de gjorde? Det er ikke så sikkert.   

 På bakgrunn av funnene i denne oppgaven er det mye som tyder på at hele politikken 

til Reagan-administrasjonen overfor Irak i hvert fall frem til høsten 1983 i stor grad var basert 

på å reagere på hendelser når de skjedde. Det var lite planer som ble lagt på forhånd. Dette 

vises i de mange diskusjonene hver gang noe skjedde i Persiabukten fra høsten 1983. Det var 

først fra og med den høsten, at tilnærmingen mot Irak begynte å bli en bevisst handling. 

Kranglene, sammen med de mange direktivene, gruppene, -og planene gjennom vinteren 

1983/1984 og utover våren tyder på at amerikanerne ikke var forberedt da Saddam Hussein og 

Ayatollah Khomeini for alvor begynte å true de amerikanske interessene i Persiabukten. De 

manglende forberedelsene gjorde dermed at det ble en gradvis tilnærming til Irak, basert på 

det som var det viktigste for USA – nemlig å sikre de amerikanske interessene i regionen. Det 

var i stor grad ikke en planlagt tilnærming. Den ble til fordi det ikke fantes langsiktige planer. 

Tilnærmingen til Irak var kun den beste løsningen for å sikre interessene der og da. Både da 

det gjaldt oljesikkerheten, og frykten for en sovjetisk ekspansjon. 

Om det hadde vært mulig å gjøre det annerledes er usikkert. Starten av 1980-tallet var 

preget av en nesten irrasjonell frykt for Sovjetunionen hos president Ronald Reagan og hans 

administrasjon. I forhold til Reagan og hans administrasjons virkelighetsoppfatning var 

frykten helt reell. De trodde oppriktig at Sovjetunionen hadde mulighet til å få kontroll over 
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store deler av Midtøsten, hvis de støttet Iran. Det var viktig å hindre dette. Dette preget derfor 

politikken i Midtøsten de første årene av Reagans periode som president. 

Det er også sannsynligvis derfor det eneste tegnet på en langtidsplanlegging i 

politikken overfor Irak de fire første årene skjedde sommeren 1982 da USA begynte å fore 

irakisk etterretning med informasjon. Dette var likevel kun fordi det var akutt nødvendig å 

hindre en iransk seier, ikke for å støtte Saddam Hussein, eller gi Irak et overtak i krigen. 

Det som uansett er sikkert, er at det var en tilnærming til Irak gjennom de fire første 

årene til Reagan. Det er også klart at dette ikke i stor grad var en planlagt politikk. I stedet var 

forholdet preget av ad-hoc planer og strategier, som utviklet seg dynamisk i forhold til 

situasjonen på bakken. Den manglende planleggingen skyldtes også at det var andre hendelser 

både globalt men kanskje spesielt situasjonen i Libanon som tok det meste av 

oppmerksomheten i Midtøsten. Hvordan Reagan hadde organisert administrasjonen bidro 

også til at det ble lite planlagt politikk. Fordi det var meningen at utenrikspolitikken bare 

skulle være Utenriksdepartementet sitt ansvar var det vanskelig å få til en helhetlig politikk, 

siden de fleste sakene hadde behov for flere vurderinger enn kun rent utenrikspolitiske. Det 

gjorde det vanskelig for politikerne i Washington å få oversikt og vurdere situasjonen som 

utspilte seg i Persiabukten.  

 

Ettertanker 

I ettertid vet vi at kun et år etter at de diplomatiske forbindelsene ble gjenopprettet mellom 

Irak og USA, var Iran-Contras skandalen et faktum. I tillegg til selve skandalen var det 

kanskje det mest opplagte bruddet på nøytralitet fra USA gjennom hele Iran-Irak krigen, siden 

amerikanske myndigheter med dette ga direkte militær støtte til Iran.  

Krigen mellom Iran og Irak ble avsluttet i 1988. Ingen av landene hadde fått til noe 

annet enn å drepe flere hundre tusen soldater og sivile. Trolig ble over en million mennesker 

drept i den åtte år lange krigen. Grensene forble de samme som før krigen. Imidlertid rakk 

Saddam Hussein å gå til angrep på sin egen befolkning før krigen endte. I irakisk Kurdistan 

gikk den irakiske presidenten nådeløst frem, og gjennomførte regelrette massakrer og angrep 

med kjemiske våpen mot sivile kurdiske landsbyer. Det var dette som gjorde at 

verdenssamfunnet fikk nok, også USA. Kunne dette vært forhindret om amerikanske 

myndigheter hadde gått imot Saddam Hussein tidligere, eller om myndighetene hadde hatt en 

langsiktig plan i Persiabukten fra 1981?   
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I 1991 brøt så den andre Golfkrigen ut etter at Saddam Hussein invaderte Kuwait i 

august 1990. Golfkrigen stoppet for godt handelen mellom Irak og USA – handelen som 

hadde foregått helt frem til et par dager før den første amerikanske marinesoldaten krysset den 

første sandbremmen ut av Saudi-Arabia og inn i Kuwait. Golfkrigen ble også den foreløpige 

slutten på USAs og Iraks forhold, som forble dårlig frem til invasjonen i 2003 hvor Saddam 

Hussein ble kastet en gang for alle.  

Hva den første marinesoldaten tenkte da han krysset grensen vet vi ikke. Imidlertid 

hadde han lært om Saddam Husseins mest fryktede kjemiske våpen, som var den største 

frykten til soldatene som tok de første skrittene inn på kuwaitsk og irakisk jord vinteren 1991. 

De samme kjemiske våpnene hadde i 1988 drept tusenvis av kurdere, og de hadde i flere 

offensiver under Iran-Irak krigen drept flerfoldige iranske soldater. De samme våpnene hadde 

blitt til ved hjelp fra blant annet eksport fra amerikanske selskaper, godkjent av regjeringen, 

og som altså fortsatte til kun noen måneder før soldaten tok de første skrittene inn på irakisk 

jord som en del av operasjon Desert Storm. 

"We need to be sure Iraq doesn't lose…".344 USAs politikk i Iran-Irak krigen kunne 

ikke vært mindre treffende for den neste krigen, som kom bare to år senere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
344 William H. Taft IV i møte, National Security Planning Group, 30. mars 1984, mappe "NSPG 0087 03/30/1984[Iran-Iraq 

war], boks 91307 – 3, Exec-sec, NSC: NSPG: files, RRPL. 
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Generalsekretær i kommunistpartiet og leder av Sovjetunionen (1964-

1982). 

  Carter, Jimmy E.  

   USAs 39. president, (1977-1981). 

  Eagleton, William L. 

   USAs representant i Irak (1980-1984). 

  Eisenhower, Dwight D. 

   USAs 34. president (1953-1961). 

  Ford, Gerald 

   USAs 38. president (1974-1977), Visepresident (1973-1974). 

  Habib, Phillip 

   Spesialutsending og fredsmekler (1981-1987). 

  Hirpo, Dilip,  

   Journalist bak "Green Light" teorien om Iraks invasjon av Iran. 

Khomeini, Ruhollah (Ayattolah) 

   Den første lederen av Iran (1979-1989). 

  Khrusjtsjov, Nikita 

Førstesekretær i kommunistpartiet og leder av Sovjetunionen (1953-

1964). 

  Kissinger, Henry 

Nasjonal sikkerhetsrådgiver (1969-1975), Utenriksminister (1973-

1977). 
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  Nixon, Richard M. 

   USAs 37. president (1969-1973). 

  Nasser, Gamal Abdel 

President i Egypt (1956-1970), Statsminister i Egypt (1954-1962, 1967-

1970), Generalsekretær i NAM, Non-alligned movement (1964-1979). 

Pahlavi, Mohammad Reza (Sjah) 

   Sjahen av Iran (1941-1979). 

  Twetten, Thomas 

CIA offiser som dro til Bagdad sommeren 1982 for å dele 

etterretningsinformasjon med Irak. 

  Solarz, Stephen J. 

Demokratenes Kongress-representant fra New York (1975-1993), Den 

første fra det offisielle USA til å møte Saddam Hussein. 

 


