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Abstract 
Iraq's military aggression against Iran, known as the imposed war, began on 

September 22, 1991 and lasted for eight years. This war affected the interests of 

different governments. The Arab states that were at the center of this conflict, were 

involved in the beginning and the end of this conflict by influencing and being 

influenced. By studying the Foreign behavior of the Arab states during the imposed 

war, this article seeks to answer the main question, "What effects did the Foreign 

behavior of the Arab states have on the beginning and the end of the imposed war? " 

Findings show that the Foreign behavior of most Arab states at the beginning and 

the end of the imposed war, was influenced by the changes of around, by Arab 

nationalism and by the policies of the West and the East countries, were always 

directly and indirectly in line with the Ba'ath party in Iraq which is at the most 

aspect because of its identity elements. Therefore, this matter encouraged the war to 

begin, continue and impose the great financial and human losses for Iran. 

    Explaining the performance and positions of Arab states during the imposed war 

is one of the most important objectives of this study. The raw materials of this article 

have been collected using specialized texts related to this research and have been 

discussed by descriptive and analytical methods. 

Keywords: Foreign Behavior, Arab States, Imposed War, Islamic Revolution, 

Structuralism. 
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چکیده
ه.ش آغاز و  2203 وریشهت 22، در شودیمتجاوز نظامی عتاق علیه ایتان که از آن به ع(وان گ(  تحمیلی یاد 

ی عتبی هادولتاود قتار داد.  تیتیثی مختلفی را تحت هادولتع به مدت هشت سال به درازا کشید. این گ(  م(اف

ی بت این کانون، در آغاز و پایان آن دایل بودند. تیتپ یتیثی و تگ اریتیثکه در پیتامون کانون این نزاع قتار داشت(د با 

ن پتسش اصلی است ی عتبی در ای گ(  تحمیلی، به دنبال پاسخ به ایهادولتاین تحقین با واشکافی رفتار اارگی 

رفتار  ده(دیمنشان  هاافتهی« ی در آغاز و پایان گ(  تحمیلی داشت؟تیتیثی عتبی چه هادولترفتار اارگی »که 

ی از تحوالت میدانی گ( ، ناسیونالیسم تیتپ یتیثی عتبی در آغاز و پایان گ(  تحمیلی با هادولتی اک ت اارگ

بع  عتاق بود  در راستای همتاهی با حزب میتمستقیغمستقیم و  ورتصبهی غتب و شتق همواره هااستیسعتبی و 

اسارات  لیو تحم؛ ل ا این امت سبب تتغیب به گ( ، تداوم گ(  باشدیمهویتی  مسلفهکه این امت بیشتت ناشی از 

 فتاوان مالی و گانی بتای ایتان گتدید.

. مواد باشدیماهداف این پژوهش  نیتتممهی عتبی در ای گ(  تحمیلی از هادولتتبیین عملکتد و مواضع  

اام این مقاله با استفاده از متون تخصصی متتبال با این پژوهش گتدآوری و با روش توصیفی و تحلیلی موردبح  و 

ک(کاش قتارگتفته است.
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 مقدمه
صدام حسین رهبت نزدیک به دو سال از آن،  و گ شتیتوزی انقالب اسالمی ایتان پا از پ

با مساعد دیدن شتایال که ناشی از نابسامانی سیاسی ایتان و ت(ش در روابال با  اودکامه عتاق

ی بود تهاگم نظامی اود را از سه محور به سمت متزهای ایتان افتا م(طقهی و ام(طقهی هادولت

ی قومی و هاحوزهی مختلفی از گمله رقابت دیتی(ه عتاق در هاسببتهاگم که به آغاز کتد. این 

شد، پیامدهای مختلف داالی و    آغاز62: 2269کارک(ان نصتآبادی،) تانیاژئوپلیتیکی با 

به  با توگهی ام(طقهی و فتا ام(طقههت یک از ک(شگتان در این رهگ ر  .ی را در پی داشتالمللنیب

کسب حداک ت م(افع و  م(ظوربهی بت این راداد نظامی تگ اریتیثسعی در  ،یل اودظتفیت و پتانس

ی و تیتپ یتیث. داشت(دی افتا م(طقهی و ام(طقهی بت بازیگتان تگ اریتیثی م(فی با تیتپ یتیثحداقل 

 ی بت این راداد نظامی بیشتت ناشی از تتتیبات ام(یتی متکی بت نظامالمللنیبی ک(شگتان تگ اریتیث

دوقطبی به رهبتی آمتیکا و شوروی بود که هت یک از ک(شگتان گزو با توگه به اهمیت و پتانسیل 

. راداد انقالب گتفت(دیمی در یکی از تتتیبات ام(یتی بلوک شتق و غتب گای المللنیبملی و 

تن که سبب به هم ریخ« نه شتقی و نه غتبی»ی سیاست اارگی ایتان بت پایه مشاال تییو تغاسالمی 

 م(ظوربهاین تتتیبات در م(طقه شده بود، سبب تشدید تهاگم سیاسی و نظامی از سوی دو بلوک 

همتاهی با یکی از این تتتیبات ام(یتی شد. ل ا با آغاز گ(  تحمیلی که به تعبیتی هزی(ه راداد 

د قدم همتاهی با این رادا ی مختلفی درهادولت  02: 2267درودیان، بود )انقالب اسالمی ایتان 

ی عتبی م(طقه با توگه به پیوندهای مختلف هویتی و نزدیکی هادولت. در این میان نقش بتداشت(د

ی عتبی هادولتقتار دارد. ل ا این تحقین با مب(ا قتار دادن  موردتوگهبه کانون درگیتی بیشتت 

. پتدازدیمدر آغاز و پایان گ(   هادولتدال متکزی، به بترسی رفتار اارگی این  ع(وانبه

ل ا  .ی توگه صتف به گفتار و نوشتار بازیگتان بت زبان رفتاری تکیه داردگابهاین تحقین  درواقع

. بت همین مب(ا پژوهش حاضت به تدیگیمشیوه گفتار و نوشتار بازیگتان در زمته زبان رفتاری قتار 

ت تا مواضع و ی عتبی در آغاز و پایان گ(  تحمیلی اسهادولتی رفتار اارگدنبال تبیین 

ی عتبی در گ(  تحمیلی مورد واشکافی قتار گیتد. با ک(کاش قتار گتفتن هادولتعملکتدها 

ی در ااتیار دستگاه دیپلماسی کشور قتار اارزندهی هادرسی عتبی هادولترفتار اارگی 

 در نوع توانیمدر دوران سختی  هادولتبا ش(اات مواضع و عملکتد این  رونیااز  تدیگیم
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تدابیت الزم را اتخاذ کتد. پتسش محوری  (انهیبواقعدر زمان صلح با نگاهی  هادولتروابال با این 

ی عربی چه هادولتی رفتار خارج» که ی شده استب(دصورت گونهنیااین پژوهش 

اک ت ی رفتار اارگ ده(دیمنشان  هاافتهی« ؟ی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی داشتریتأث

ی از توان نظامی اتفین، تحوالت تیتپ یتیثدر آغاز و پایان گ(  تحمیلی با ی عتبی هادولت

مستقیم و  صورتبهی غتب و شتق همواره هااستیسمیدانی گ( ، ناسیونالیسم عتبی و 

ل ا این امت  شد.میهویتی  مسلفدر همتاهی با حزب بع  عتاق بود که بیشتت ناشی از  میتمستقیغ

ایتان شد.  اسارات فتاوان مالی و گانی به لیو تحماوم گ(  سبب تتغیب عتاق به گ( ، تد

تازه نبودن موضوع، گ(دان  رغمبهی عتبی در گ(  تحمیلی هادولتمطالعه رفتار اارگی 

واشکافی رفتار  م(ظوربهپیشتفتی نداشته است. پژوهش گامع و مطالعه علمی و دقین در این زمی(ه 

می باشد. این مقاله به  بسیار اندکیا و صورت نگتفته  یا ی عتبی در ابعاد مختلفهادولتاارگی 

از  ی عتبی در گ(  تحمیلی راهادولتم(ظور توسعه ادبیات علمی گ(  تحمیلی، رفتار اارگی 

این پژوهش  شدهیگتدآور. مواد اام دهدیمواشکافی قتار    موردپان عتبیسم) یتیهوادراک 

 .باشدیمی اکتابخانهاس(اد متبوب به گ(  و م(ابع 

 مسئلهبیان 
ی از اشبکهی که به صورت اوستهیپهمبهی و وقوع یک گ(  به مجموعه عوامل تیگشکل

و باورها استوار است، بستگی دارد. گ(  تحمیلی هشت ساله عتاق علیه ایتان نیز از این  تضادها

کلیدی قاعده مست (ی نیست. در بتوز و تطویل گ( ، آن عوامل اارگی به ع(وان یک عامل 

شتق و غتب  ابتقدرتمطتح است. قتار گتفتن م(طقه غتب آسیا در چارچوب تتتیبات ام(یتی دو 

ی شد. ام(طقهبه هم اوردن این چارچوب با راداد انقالب اسالمی، سبب تغییت ب(یادین در نظم  و

ی هادولتی را بت عهده مسثتو تحمیل گ(  بت ایتان، توانست نقش متفاوت و  یتیگشکلل ا 

قدرت  األبازیگتان گدید و پت شدن  شدنمطتحیی و نماقدرت م(ظوربهی ام(طقهی و فتا ام(طقه

نقطه ثقل همبستگی  نیتتمهمعتبی به ع(وان  یهادولتدر م(طقه قتار دهد. هویت مشتتک دی(ی با 

و  در آغازی عتبی هادولت. ک(کاش در رفتار اارگی شودیممطتح  تمسلمانیغدر مقابل گهان 

ی عتبی در مواگهه با دولت هادولتپایان گ(  تحمیلی، در کسب ش(اات کافی از تحتکات 
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بسیار مسثت است. بدین م(ظور مسئله اصلی این پژوهش، رفتار اارگی  تهمسویغی تعتبیغ

 است. قتارگتفتهی عتبی در گ(  تحمیلی به ع(وان محور مد نظت هادولت

 تحقیق سؤال
 داشت؟ یلیگ(  تحم انیدر آغاز و پا یتیچه تیث یعتب یهادولت یرفتار اارگ

 اهداف تحقیق
اهداف این  نیتتمهمی عتبی در ای گ(  تحمیلی از هادولتتبیین عملکتد و مواضع 

. مواد اام این مقاله با استفاده از متون تخصصی متتبال با این پژوهش گتدآوری باشدیمپژوهش 

 قتارگتفته است.و با روش توصیفی و تحلیلی موردبح  و ک(کاش 

 یانگارسازهچارچوب نظری؛ 
میالدی در  2332در اوایل دهه  است که المللنیبنظتیات مهم روابال  از یکی 2یانگارسازه

که ام(یت و قدرت را در روابال   ییگتاواقع) المللنیبتقابل با نظتیه قدیمی و مهم حوزه روابال 

ی پایان گ(  (یبشیپیی در گتاواقعنظتیه  ، مطتح شد. ناتوانیپ(داشتیمشتب اول  المللنیب

گیتی م(جت به شکل -الملل توگه داشتکه فقال بت قدرت و ام(یت در حوزه روابال بین -ستد

مطتح شد؛ اما امتوزه در حوزه  المللنیبنظتیه گدید شد. این نظتیه گتچه در حوزه روابال 

ی ما را به فهم محتوایی از روابال انگارسازه. شودیمسیاست اارگی کشورها هم از آن استفاده 

را  المللنیبی بتسااتگی، سیاست (دهایبت فتاانگاران ضمن تمتکز ک(د. سازهتتغیب می المللنیب

با متقابل  در تعاملسیاسی  از ک(شگتانی تعداد واسطهبه که دان(دیماگتماعی  بتسااته زین

مبت(ی بتسااتی  هست(د کهو م(افعی  اهتیهوی دارا زین ک(شگتان نیا است؛ گتفتهشکل، گتیکدی

و  در فلسفهانگاری یک نظتیه است که سازه . 202: 2233اگتماعی است )شفیعی و نژاد زندیه، 

های تجتبی بسیاری از پتسش  .239: 2263 ی و م(صوری مقدم،عسگت ااندارد )ی ریشه روانش(اس

پاسخی داشته باشد در چارچوب  هاآنی تواند بتایا نمی رانده هیحاشرا به  هاآنکه گتیان اصلی، 

انگاری، نظتیه  . از میان نظتیات سازه22: 2232، زاده تیمشاست )ی تیگیپقابلانگاری سازه

 

2- Constructivism  
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، هاانگارهاست. این نظتیه به هویت، ه(جار، قواعد،  توگه موردبیشتت از سایتین  2الکساندر ونت

بت اساس هویت و قواعد و  هت کشوردارد که الملل توگه داشته و بیان میها در روابال بینروند

یی که از داال تهایو تفس هابتداشت بت اساسک(د و ی اود، شخصیت مستقلی پیدا میه(جارها

 وضعیت موگود دهدینشان مها . بترسی بتای نظتس(جیپتدازدیمدارد به تعامل با دیگت کشورها 

شفیعی و نژاد ) ستینیان متدمان دو کشور ی گاری مهاارتباب با نگتش، بیدو کشور در روابال

  .202: 2233زندیه، 

. داندیمنظتیه اود را سااتارگتایی مع(ایی  ؛المللهای روابال بینی نظتیهب(دمیتقسونت در 

گتایی قتار گتایی و مع(اگتایی در مقابل مادیسااتارگتایی در مقابل فتد ؛یب(دمیتقسدر این 

گتیز اعتقاد دارد اما به الملل اقتداربین نظامبهیی این است که ونت اسااتارگت. م(ظور از تدیگیم

تصور  گتاهانو واقعرا متفاوت از  المللنیبی متفاوت، ماهیت و ستشت نظام ش(اسیهستدلیل 

 . 62: 2232الملل ونت بیشتت اگتماعی است )م(صوری مقدم، نظام بین تیو ماهک(د. سااتار می

است. این مسئله که تا و سااتار کارگزار انیم، رابطة یانگارسازهدر  دتوگهمورهای حوزه از یکی

نقش  المللنیبچه حد کارگزاران در شکل دادن، تغییت یا تداوم بخشیدن به سااتار مع(ایی نظام 

مورد توگه  از موضوعات، بخشدیمقوام  هاآنداشته و تا چه اندازه اود این سااتار است که به 

بت اهمیت ابعاد  دیتیکانگاری با  . سازه29: 2232، زاده تیمشاست )ان همة سازه انگاران نظتی در می

الملل توگه ی حیات اگتماعی به نقش زبان، قواعد، ه(جارها، م هب، قوم و ... در روابال بینتمادیغ

ر دولتی دی قائل به نقش عوامل غیتتدولتیغبا توگه به گ ب کارگزاران  گتیدعبارتبهدارد. 

و الگوهای ذه(ی و  هادهیای روشم(د نقش ایاح یپانگاری در . سازهباشدیمنیز  المللنیبروابال 

فته(  را  هاآن . 209: 2233در تحلیل سیاست اارگی اواهد بود )شفیعی و نژاد زندیه، ه(جارها

فته(  به کههاییبتداشت و ازک((د میتلقی ای اگتماعی سااته ذاتاً  حالنیو درعدان(د مهم می

تواند ها می . توگه به هویت20: 2232، زاده تیمشک((د )می دهد، اگت(ابشیئیت و یعیاب یاگ(به

در اول زمان را در عتصه سیاست اارگی، سیاست  هاآنها با یکدیگت و تحول تفاوت دولت

را توضیح دهد. در سطح  هانیا المللی و مان(دی بیننهادهاو رفتار در  هاائتالفام(یتی، مشارکت در 

 

2  - Alexander Wendt 
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توان به رابطه میان تک ت یا شباهت هویتی در سطح ای میی م(طقههانظامالملل و همچ(ین نظام بین

انگاری  . سازه29همان: کتد )یی چون گ( ، تعارض، همکاری و صلح اشاره هادهیپدنظام و 

ی و مکتب ک(ش ش(اسگامعه، یدارش(اسیپد  فلسفة علم، در حوزونت بت بستت مکاتب مختلفی 

 . در واقع روند ک(شگتان است که واقعیت 76: 2239دانش نبا، است ) قتارگتفتهمتقابل نمادین 

، باورها، هاعادتروندها،  از یامجموعهسازد و ک(شگتان یا کارگزاران بت اساس اگتماعی را بت می

پژوهشگتان آنها را مورد مطالعه قتار  ده(د و پا از آناعتقادها و ... واقعیت اگتماعی را شکل می

در و سیاست اارگی یک کشور را ش(ااته شود.  المللنیبو روابال  هاآنتا ارتباب میان  ده(دیم

الملل را بین موگود نظامها، وضعیت ها و ملتکه دولت هاستیو تلقاین تصورات  هیسا

نظم موگود « تغییت یا حفظ»درصدد  یاب(د و با این تصوراتمی« تحملتقابلیغ»یا « تحملقابل»

 هایو دشم(ها دوستی و ضعفشدت . ک((دی متحد و یا بتعلیه دیگتی اقدام میبا کشورمده؛ آبت

 . همچ(ین دگتگونی در یک گامعه 202: 2233شفیعی و نژاد زندیه،است )نیز به تصورات بسته 

 یت ک((د.ی ک(ش گتان داالی تغیهاتیهوو  باورهاکه  دهدیمه(گامی رخ 

 ی تحقیقشناسروش
تبیین رفتار  م(ظوربهتحلیلی و با نگاه تاریخی  -پژوهش حاضت با استفاده از روش توصیفی

اک ت  ده(دیمنشان  هاافتهی عتبی در گ(  تحمیلی نگاشته شده است. یهادولتاارگی 

متاهی با در ه میتمستقیغمستقیم و  صورتبهی عتبی در آغاز و پایان گ(  تحمیلی هادولت

 . ل ا این موضوعباشدیمهویتی  مسلفهاند که این موضوع بیشتت ناشی از دولت عتاق قدم بتداشته

این  شدهیگتدآورتتغیب به گ( ، تداوم آن و تحمیل اسارت به ایتان شد. مواد اام  سبب

 .باشدیمی اکتابخانهتحقین اس(اد گ(  و م(ابع 

 قیقی تحهاافتهو ی هاداده (یوتحلهیتجز

ی افتا م(طقهی و ام(طقهی هاائتالفمیالدی، در پی تشکیل  62دهه گ(  تحمیلی در اواات 

ی ام(طقهعتاق بدون همتاهی با تتتیبات ام(یتی  درواقعهمتاهی با حاکمان عتاق آغاز شد.  م(ظوربه

اشی از اتو  ی، قادر به آغاز تهاگم نظامی به ایتان نبود. هموار شدن این همگتایی نام(طقهو فتا 

شد که با پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و فتار شاه به ع(وان ایتان از تتتیبات ام(یتی م(طقه می
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ی حفظ موازنه قوا به نفع غتب در هاهیپاآمتیکا و یکی از  ژهیوبهی غتب ام(طقهمتحد  نیتتمهم

ی هاقدرتشد تا قدرت در م(طقه سبب  األ. به هم اوردن موازنة قوا و گتفتم(طقه، صورت 

ی و توان باالی ام(طقهرقیب  ع(وانبهی را بتای رقبای ایتان که از آن ام(طقهی، عتصه المللنیب

ی عتبی به هادولتنداشت(د، باز بگ ارند.  یاوشدلی، ژئو استتاتژیکی و ژئواکونومیکی کیتیژئوپل

سابقه تاریخی و ناسیونالیسم  دلیل نزدیکی به کانون نزاع و قتار گتفتن در دایته اسالم، به سبب

ایتان، به بتتتی ایتان در  م هبعهیشاک تیت س(ی م هب  در مقابل اک تیت م هب )عتبی و نوع 

 یاسیس. پیتوزی انقالب اسالمی بت پایة ایدئولوژی اسالم ست(دینگتینمم(طقه به دید م بت 

ی عتب م(طقه تقویت کتد. از اهدولت  که مبت(ی بت م هب تشیع بود، این امت را بین 2263اسدی،)

ی عتبی در همتاهی با عتاق هادولتقدرت در ایتان باع  شد تا  األرو هجوم نظامی عتاق و این

ی عتبی، انقالب اسالمی بتآمده از اسالم هادولتاک ت  درواقعدر آغاز گ(  تتغیب شوند. 

. نبود بتآمدندمختلف  اتقز مقابله با آن ا درصددسیاسی را بتای اود تهدید مستقیمی پ(داشته و 

 با غتبی عتب، همگتایی هادولتی در اک ت الهیقبی متدمی، وگود سااتار حاکمیتی هاحکومت

در تتتیبات ام(یتی بلوک شتق به  داشتنی، قتار افزارنتمی و افزارسختضعف قدرت  لیدلبه 

ائیل و شکست در بتابت این رهبتی شوروی و غتب به رهبتی آمتیکا، ناتوانی در مقابله با رژیم است

رژِیم در مسئله اشغال ستزمین فلسطین، اقتصاد متکی بت نفت، نبود دموکتاسی و غیته از ویژگی 

انقالب ایتان را نوعی تهدید بتای ایدئولوژی و حاکمیت  شدیمی عتب بود که سبب هادولت

و « افتخار امت عتب» ،«هیستدار و فاتح قادس»آورند. آنها با اعطای لقب  حساببهی اود هادولت

کتدند دالر کمک بالعوض به عتاق کمک  اردهایلیمبه صدام حسین،  «زمان یوبیا نیالدصالح»

ی عتبی با تحتیک هادولتگفت که  توانیمبه عبارت دیگت ؛  2237ابتگزاری دفاع مقدس،)

ار بود در ک(ار حا ناسیونالیسمی از سوی رژیم بع  عتاق که بت عتبیت و امت عتبی اسالمی استو

عجم  توسال -عتبفارس )گ(  ملت عتب با ملت  ع(وانبهمطتح کتدن گ(  عتاق و ایتان 

س(ی  را با عتاق در گ(  علیه ایتان دنبال -صدام حسین، نوعی همبستگی هویتی )عتبی

در بازه زمانی بعد  اصوصبه. این امت سبب تقویت حا همبستگی امت عتبی با عتاق کتدندیم

ی مستقیم هاتیحمای عتبی با هادولتتمشهت و اقدام ایتان بتای نفوذ به ااک عتاق شد. از فتح ا

از عتاق در بتابت ایتان در آغاز و پایان گ( ، در همتاهی با عتاق گام بتداشت(د.  میتمستقیغو 
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ی عتبی است (ائاتی م ل سوریه در حمایت از ایتان با توگه به نوع هادولتدر میان  هتچ(د

به این کشور  گانبههمهوژی بتتتی مسئله فلسطین بت سایت مسائل، وگود داشت؛ اما فشارهای ایدئول

ی عتبی در پایان گ(  شد. از این هادولتسبب تعدیل مواضع این دولت عتبی و همتاهی با سایت 

 باوگودی البتوسعهی عتبی مب(ی بت هادولتمیان  درحزب بع  عتق  اتیدرنتتدید  باوگودرو 

موقعیت مصت در گهان عتب با بتقتاری پیمان کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی، این  تضعیف

از آغاز تا پایان در حمایت از دولت عتبی عتاق اعالم حمایت مستقیم یا  شیوبکم هادولت

ی سبب تطویل گ(  تحمیلی و به ابع لالملی بینهاقدرتبا داالت  کتدند که این امت میتمستقیغ

ی متمادی به ایتان شد. بتآورد هاسالمالی و گانی بتای  تیناپ گبتانسارات آن وارد آمدن ا

بیش از یک میلیون نفت در ای گ(  گان اود را از دست داده و هزی(ه مستقیم و غیت  شودیم

 . در ادامه رفتار اارگی 223: 2233حیدری،رسد )یممیلیارد دالر  2232مستقیم این گ(  به رقم 

 .تدیگیمصورت موردی مورد ک(کاش قتار  ی عتبی بههادولت

 پادشاهی عربستان سعودی

عتبی صدام حسین در ای گ(  تحمیلی بود.  مانیپهم نیتتمهمعتبستان سعودی یکی از 

از آغاز گ(  تا پایان آن به ع(وان یکی از  میتمستقیغی مستقیم و هاتیحمااین کشور از اتین 

. دولت سعودی قبل از پیتوزی شدیمت ایتان محسوب گامعه عتب در بتاب تگ اریتیثهمتاهان 

کسی(جت به ع(وان ستون اقتصادی  -انقالب اسالمی ایتان، در چارچوب دکتتین دو ستونی نیکسون

ایتان  تعامل و همکاری داشت. با حصول ) نیدکتتم(طقه همواره در همتاهی با ستون نظامی این 

انقالب اسالمی را تهدیدی بتای  هاآن. کتد تییغتپیتوزی انقالب اسالمی، رویکتد دولت سعودی 

. ل ا پ(داشت(دیمی، ایدئولوژی وهابیت و وابستگی به غتب  اود الهیقبحاکمیت قدرت )ی هاهیپا

آمتیکا و بیتون آمدن از تتتیبات ام(یتی غتب در م(طقه،  ژهیوبهبا اتو  ایتان از همگتایی با غتب 

دولت  بودنرو با توگه به عتبی از ایتان م(اسب دید. از این عتبستان فتصت را بتای پیشی گتفتن

اک ت فتماندهان ارتش از  کهیاوربه-عتاق و حاکمیت اقلیت س(ی م هب بت اک تیت تشیع 

و همچ(ین تتس  - 72: 2262،ابو غزالهبودند )ی تکتیت و موصل و اک ت ستبازان از شیعیان هایس(

اسالمی به عتاق و به هم اوردن موازنه قوا به نفع ایتان،  حاکمان سعودی مب(ی بت ستایت انقالب
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در همتاهی با عتاق در گ(  از هیچ تالشی دریغ نکتد. بعد از گ شت اندکی از آغاز گ( ، با 

را به  و اعمال نفوذ و رهبتی، اقدامات مالی و نظامی این شورا فارس،یالتشکیل شورای همکاری 

ی عتب هادولتعبارت دیگت عتبستان با اعمال نفوذ در میان به ؛ سمت همتاهی با عتاق سوق داد

را از عتاق افزایش داد.  هادولت، تهدید ایتان را در میان آنها تشدید و حمایت این فارس،یال

ی عضو شورای هادولتعتبستان با تحتکات اود توانست ایتان را به ع(وان تهدیدی بتای 

ی آغاز هاسال . در واپسین 323: 2232اسمعیلی،و پورغالمی ) دینمامعتفی  فارس،یالهمکاری 

حمایت سیاسی و اقتصادی اود را از  میتمستقیغگ(  تحمیلی، عتبستان به صورت مستقیم و 

ی عتبی با مطتح کتدن هادولتی اقتصادعتاق گستتش داده و سعی در گلب حمایت سیاسی و 

سمی عتبی داشت. این امت با شکست راهبتد عتاق به ع(وان قتبانی از اتین باز تولید حا ناسیونالی

ی م(اان اشغالی از سوی رزم(دگان تیگبازپاعتاق در آغاز گ(  و  «یآسابتقگ(  ستیع و »

ایتانی و ورود رزم(دگان اسالم به داال ااک عتاق تشدید شد. عتبستان در راستای همتاهی با 

ی هاآبدریانوردی و تجارت در  عتاق، با مطتح کتدن ایتان به ع(وان عامل تهدید حن آزادی

، اواستار تصویب فارس،یالی و بدون توگه به اقدامات عتاق در تهدید تتدد دریایی در المللنیب

 . این دولت به 26-23: 2263مهدی زاده،شد )قطع(امه علیه ایتان در شورای ام(یت ملل متحد 

و همچ(ین  -صورت گتفته بودگ(  ایتان و عتاق  تیتیثکه تحت -م(ظور کاهش سطح تولید نفت 

ی بت بازارهای گهانی با افزایش تولید نفت اود، سیاست اشباع تولید نفت را در تگ اریتیثعدم 

کاهش قیمت نفت و به ابع آن کاهش امت   این 222-222: 2233ال(صتاوی،گتفت )پیش 

 20در ستان، عتب دارانهگانبی هااستیسدرآمدهای نفتی ایتان را در پی داشت. در ک(ار این 

ی نفتی مستقت در به این م(طقه اعزام هایکشتی ایتانی که بتای حمایت از هاگ(گ(ده 2272 اتداد

ی عتبستانی در نزدیکی گزیته هاگ(گ(دهاز سوی  تک((دهیغافلگنظامی  اقدامیک  باشده بودند 

مای شبکه تارنگتفت )فارسی رو به رو شده که در نتیجه آن یکی از آنها مورد اصابت قتار 

 . با افزایش تیتگی روابال با ایتان از یک سو و پیشتوی نیتوهای ایتانی در ااک عتاق 2230ابت،

از مواضع سیاسی  تیحماهمچ(ین و  2277و کشتار حجا  ایتانی در سال  6والفجت بعد از عملیات 

قطع  کامالً  تا پایان گ( دو کشوری از سوی دیگت، م(اسبات دیپلماتیک المللنیبعتاق در مجامع 

 . عتبستان با قتار دادن حتیم هوایی اود در ااتیار عتاق و استفاده 26-23: 2263مهدی زاده،شد )
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ی ااالعاتی، در حمله دقین عتاق به مواضع ایتان آورگمعی اود در نقش گاسوسی و هایکشتاز 

همکاری  ی شورایدارگانب گتیدعبارتبه . 97-02: 2266زمانی،است )بوده  مسثتبسیار 

از عتاق، قطع روابال با ایتان، کشتار حجا  ایتانی،  غیدریببه رهبتی عتبستان، حمایت  فارس،یال

ی و المللنیبی هاآبتاهتحت پوشش دفاع از  فارس،یالدعوت از آمتیکا و غتب بتای حضور در 

ضای شورای ی، دراواست از کشورهای عتبی بتای قطع رابطه با ایتان، تشوین اعرانیکشتآزادی 

ی نظامی علیه ایتان، رایزنی با شوروی بتای همتاهی با تحتیم ایتان در هامیتحتام(یت بتای اعمال 

  323: 2266پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،عتاق )ی اقتصادی به هاکمکشورای ام(یت، 

با صدام حسین  ت(ها بخشی از اقدامات دولت سعودی در راستای مقابله با انقالب اسالمی و همتاهی

توان به گتأت ادعا کتد که ل ا این کشور در آغاز رو میآی(د. از ایندر گ(  تحمیلی به شمار می

. شودیمی محسوب لیتحمو پایان گ(  تحمیلی یکی از متحدان عتبی مهم عتاق در اول گ(  

ک در مقطع در مواضع رسمی مقامات عتبستانی مب(ی بت اذعان به کم توانیمصحت این مطلب را 

 زمانی تهاگم عتاق به کویت مشاهده کتد.

 جمهوری عربی مصر

ی عتبی ای قتون متمادی است که همواره به ع(وان راهبت گهان هادولت نیتتمهممصت از 

 ستآمدعتب مطتح بوده است. این کشور از لحاظ گمعیت، سابقه تاریخی و قدرت نظامی 

بی در مسائل مختلف نقش بتتت این کشور را پ یتفته ی عتهادولتی عتبی بوده و همواره هادولت

 شدهیممحسوب  هادولتبودند. ناسیونالیسم عتبی همواره یکی از اصول این کشور در بتابت دیگت 

ی عتبی در گبهه مقدم نبتد علیه هادولتدر مسئله فلسطین هم پای دیگت  رونیااست. ل ا از 

با استائیل، اتحاد با محوریت ضد استائیلی از گمله ، مبارزه سمیعتبپانصهیونیسم بوده است. 

اولویت اارگی اود قتار داده بود. پا از انعقاد پیمان  رأسآن را در  هامدتاصولی بود که مصت 

ی عتبی هادولتکمپ دیوید میان مصت و رژیم استائیل و سازش با این رژیم، این دولت از دید 

عتب گایگاه آن کشور به ع(وان رهبت گهان عتب بسیار  م(فور گتدید. با ااتا  مصت از اتحادیه

سیاسی در بین  بستبنراهی بتای اتو  از این  درصددمتزلزل شد. در این بتهه از زمان مصت 

ی عتبی بود. گ(  عتاق علیه ایتان این فتصت را بتای مصت گهت بازگشت به گهان هادولت
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ی عتبی به ع(وان امت هاملتتبی و پیوند عتب فتاهم کتد. مصت با مطتح کتدن ناسیونالیسم ع

ابتاز همدردی با عتاق بتآمد و از عتاق به ع(وان قتبانی که توسال ایتانیان  درصددعتبی  -اسالمی

 درصدداست یاد کتد. مصت اذعان کتد که عتاق ت(ها در صدد عتاق  گتفته قتارمورد هجوم 

. در آغاز گ(  مواضع این کشور دباشیمی ااک اود است که در اشغال ایتانیان تیگبازپا

ی اولیه صدام حسین، عتاق هایتوزیپبود. با آغاز گ(  و  قتارگتفتهرابطه با استائیل  تیتیثتحت 

ی م(اان اشغالی از سوی ایتان و تیگبازپا؛ اما بعد از کتدیم امت(اعی مصت هاتیحمادر ابتدا از 

صهیونیستی و مصت تعدیل داد. مصت با پیشتوی به ااک عتاق، مواضع اود را نسبت به رژیم 

ی اقتصادی و نظامی اود را هاکمکمشاهده استیصال عتاق، به نفع عتاق در گ(  داالت کتد و 

مصت را پ یتفت و بدون بتقتاری  یهاکمکبه عتاق گسیل داشت. صدام حسین هم ایلی زود 

اتمشهت و احتمال سقوب  روابال دیپلماتیک، اقدامات اقتصادی اود را با مصت گستتش داد. فتح

فلسطین و اشغال  بخشیآزادصدام حسین، حمله استائیل به لب(ان به م(ظور نابودی کامل سازمان 

ی عتبی در مواگهه با استائیل، بازگشت مصت را به دامان هادولتبودن  گتنظارهلب(ان و ناتوانی و 

یخی به بعد مصت عالوه بت ی عتبی به صورت رسمی تستیع کتد. ل ا از این مقطع تارهادولت

ی اقتصادی و نیتوی انسانی به عتاق، نیازهای تسلیحاتی عتاق را با گستتش روند صدور هاکمک

ی عتبی، سعی در معتفی هاائتالف. مصت در همتاهی با عتاق از اتین کتدیم بتاتفتسلیحات 

یت حا ناسیونالیستی رو با تقوگ(  ایتان و عتاق به ع(وان گ(  ایتان و اعتاب داشت. از این

 . به 02-09: 2263،احمدزادهکتد )ی عتبی با عتاق نقش به سزایی ایفا هادولتدر همگتایی 

در امان، م(ازعه ایتان مقدم بت م(ازعه با  2366صورتی که در گتدهمایی ستان عتب در نوامبت 

ت و ایتان به ی اسالمی را اشغال کتده بود، قتار گتفهانیستزماستائیل که به صورت آشکار 

ی پایانی هاسالاقدامات مصت در  نیتتمهمع(وان متجاوز در قطع(امه پایانی گ(جانده شد. یک از 

هزار  26حدود  شودیم بتآوردگ( ، اعزام نیتوی نظامی به عتاق در راستای مبارزه با ایتان بود. 

ار داشت(د م در گبهه گ(  در ادمت ارتش صدام حسین قت 2367ی هاسالستباز مصتی ای 

میلیارد  3را بیش از  2360ی نظامی مصت تا سال هاکمک . همچ(ین میزان 230: 2266)اردستانی،

ی هاموشک. در ک(ار این موارد کمک کارش(اسان نظامی مصت در زمی(ه زن(دیمدالر تخمین 

به همکاری با عتاق در تجهیز این کشور  بالستیک و دفاع هوایی به ارتش عتاق و حتکت به سمت
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یی عتبی گتایملی مصت در گ(  تحمیلی بود که در راستای هاکمکگازهای شیمیایی بخشی از 

حمایت مستقیم مصت به  درواقع . 09-00: 2263،احمدزادهشد )علیه رزم(دگان ایتان به کار گتفته 

ی هاسالتسلیحات در  نیتیمدر زمی(ه نظامی و  اصوصبهع(وان قدرت عتبی در گ(  تحمیلی 

 ی عتبی و تقویت گایگاه عتاق در عتصه میدانی گ(  شد.هادولتی، سبب همتاهی دیگت پایان

 پادشاهی اردن

اردن روابال نزدیکی در چارچوب ناسیونالیسم عتبی با صدام حسین داشت. این امت بیشتت 

ی حزب بع  عتاق به رهبتی صدام حسین بود. حزب بع  (یبگهانناشی از نوع ایدئولوژی و 

یک » شعار آنو  دانستیمولوژی، رسالت تاریخی اود را تشکیل ملت واحده عتبی ایدئ ازنظت

معتقد بودند که کشورهای عتبی همیشه ملتی واحدی  هاآنبود. « واحد تیمیمورملت عتب، یک 

و اک(ون نیز باید متزهای بین کشورهای عتبی از میان بتداشته شود و اعتاب  دادندیمرا تشکیل 

دوم  هیقادسرا تشکیل ده(د. ل ا صدام گ(  اود را گ(  اعتاب با ایتان یا  ملت واحدی مجدداً

 . این امت سبب 223-222: 2266پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،) دینامقادسیه صدام  )

ی کوچک عتبی شد. قبل از هجوم عتاق به ایتان، اردن در ک(ار هادولتی بیشتت بت تگ اریتیث

ئله اشغال ستزمین فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی قتار داشت. با مصت، سوریه و عتاق در مس

پیتوزی انقالب اسالمی و دگتگونی در سااتار سیاسی و نظامی ایتان، این کشور در همتاهی با 

عتاق گام بتداشته و گانب عتاق را در زمی(ه ااتالفات ستزمی(ی گتفت. در اردن همان روزهای 

عتاق با اعالم حمایت کامل از صدام این  سمیعتبپانسیاست  تیتیثنخستین گ(  ایتان، تحت 

ی ایتان داشت و ضمن متهم کتدن ایتان به تجاوز به ملت عتب و اشغال اواهادهیزگ(  را نتیجه 

  این کشور را مقصت آغاز گ(  معتفی کتده و با گانهسهو گزایت  اروندرودی عتبی )هانیستزم

ی اود است، اعالم همبستگی نمود. هانیستزمی تیگبازپا عتاق به ع(وان دولتی که اواهان

ملک حسین پادشاه وقت اردن با اعالم حمایت رسمی از عتاق اعالم داشت که ارتش اردن تمام 

: 2263متکز مطالعات و تحقیقات گ( ،گ اشت )امکانات اود را در ااتیار ارتش عتاق اواهد 

  و 230: 2266نیتوی نظامی به عتاق داد )اردستانی، هزار 32 . اردن پیش(هادی مب(ی بت ارسال 60
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، زمی(ه واردات ص(ایع و 2بتای ارتقای توان دفاعی عتاق با قتار دادن ب(دری در گ(وب این کشور

 . در ک(ار این موارد 32: 2263متقی،کتد )فتاهم  فارس،یالتسلیحات مورد نیاز عتاق را اار  از 

ی در این نهادها با عتاق و میزبانی همبستگو اعالم  یالمللنیبی سیاسی اود در محافل هاتیحمابا 

ی ضد ایتانی در همتاهی با عتاق گام بتداشته و در این زمی(ه از هیچ کوششی در هانشستاز 

اردن با حمایت از تحتکات نظامی عتاق بعد از پیتوزی  رونیاهمبستگی با صدام دریغ نکتد. از 

و همتاهی با مواضع سیاسی این کشور، سبب تتغیب عتاق به  انقالب اسالمی در متزهای ایتان

 اول ی گستتده نظامی و سیاسی اودهاتیحماشد. در اول گ(  نیز با  گانبههمهآغاز تجاوز 

در مقطع پایانی گ( ، سبب تقویت توان سیاسی، نظامی، اقتصادی عتاق  ژهیوبهگ(  تحمیلی 

 .شدپایان گ(   م(ظوربهه نظامی ایتان گتدید. این امت باع  ناکامی اقدامات گستتد

 کویت

دوم قتن بیستم تا عصت حاضت یکی از  مهیاز نوسعت  لومتتمتبعیک 26626کویت با داشتن 

ی کشورهای گهان بوده است. این کشور به دلیل قتار داشتن در میان عتاق و عتبستان به ابتسازتت

و  فارس،یالبودن با ایتان از اتین  متزهمع(وان دو دولت بزرگ عتبی م(طقه از یک اتف و 

. از (دیبیمی عتبی هادولتهمچ(ین نداشتن عمن ژئوپلیتیکی، به ناچار ام(یت اود را در همتاهی با 

بوده است  المللنیبهمواره یکی از اصول سیاست اارگی این کشور در روابال  سمیعتبپاناین رو 

الفات کشورهای عتبی با دیگت کشورها، از و دولت کویت در راستای این سیاست در بیشتت اات

در اعتتاض به ایتان  توانیم . این امت را 66: 2262موسوی،است )کشورهای عتبی حمایت کتده 

ی عتبی با غتب در مسئله هادولت، تجاوز عتاق به ایتان، ااتالف گانهسهدر گتیان استتداد گزایت 

یی هادولت ازگملهوز نظامی عتاق به ایتان، کویت اشغال فلسطین و غیته دید. در این راستا با تجا

بود که اقدام نظامی صدام را نه ت(ها محکوم نکتد، بلکه در همتاهی با آن گام بتداشت. به صورتی 

ی اقتصادی و قتار دادن هاکمکحامی عتاق در آغاز گ(  بود. کویت با دادن  نیتتمهمکه 

ی ایفا پترنگعتاق، در آغاز و پایان گ(  نقش  ب(درها و مسیتهای هوایی اود در ااتیار ارتش

 

ی  شوروی از طریق بندر عقبه: نام بندری در جنوب اردن است له در جنگ عراق علیه ایران بیشتر سالح ها -4

 (.44: 1977، )زمانی این بندر به عراق ارسال می شد
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نمود. پا از بستن اال لوله نفتی عتاق توسال سوریه، دولت کویت همتاه با عتبستان درآمد 

عتاق ااتصاص  را به دو کشور اتفیببشکه در روز  از م(طقه  هزار 022استختا  نفت )بیش از 

ش مهمی در پیش بتد ماشین گ(گی صدام ایفا ی بالعوض به عتاق نقهاوامداد. در ک(ار آن با دادن 

دالر  اردیلیم 02ی مالی کویت به عتاق در اول گ( ، حدود هاکمکتقتیبی تمامی  اوربهکتد. 

از هت گونه کمبود در  2363سال عتاق را تا اواسال  یهاتیحما . این 63همان، شود )یمبتآورد 

گ اری گزایت بوبیان و وربه به عتاق در افزایش کتده بود. کویت با وا ازینیبزمی(ه ارزهای اارگی 

ی داشت؛ همچ(ین با در ااتیار مسثتبه شدت نقش  فارس،یالی هاآبعمن ژئوپلیتیک عتاق در 

ی مورد هاسالحمتکز تخلیه و بارگیتی کاالهای عتاقی و ارسال  نیتتمهمقتار دادن ب(ادر اود، 

 اصوصبهایش قدرت مانور عتاق در ای گ(  افز . این موارد سببآمدیمنیاز عتاق به شمار 

ی ابیدستبعد از فتح اتمشهت شد. دولت کویت با در ااتیار گ اشتن حتیم هوایی اود سبب 

ی ایتانی شد هایکشتبتای هدف قتار دادن  فارس،یالی گ(وبی هاآبی عتاقی به هاگ(گ(ده

یی عتاق به آسمان کویت، سبب کم پا از فتح فاو، دستتسی هوا رونیا . از 307: 2262)ابوغزاله،

شد. همچ(ین کویت در راستای فشار به ایتان در پتوژه  فارس،یالاقدامات ایتان در  اثت شدن

 فارس،یالی فتا م(طقه در هاقدرتپای  ی تجاری بتای باز کتدنهاکشنفتحمله به 

با    عتاق رای گ(ها(هیهز  مشارکت کتد تا از این اتین بتواند 62-33: 2263)درودیان،

ی گهانی در هاقدرتتا با درگیت شدن مستقیم  شدک(د. این اقدام سبب  نیتیمی کتدن آن المللنیب

با فشار به قدرت  توانستیم، صادرات نفت ایتان به شدت کاهش پیدا ک(د. این امت فارس،یال

به ی س(گین ها(هیهزا ایتان را از م(ااقی که ب عمالًاقتصادی و نظامی ایتان در مقطع پایانی گ( ، 

ناکام ک(د. این موارد در  ک((دهنییتعی به پیتوزی ابیدستی ک(د و از (ینشعقبآورده بود،  دست

فشار به ایتان سبب  م(ظوربهی عتبی هادولتی سیاسی از اتین اتحاد با دیگت هاتیحماک(ار 

 دو ملت(وی گ(  بتای و مع ی مادیها(هیهزتتغیب عتاق به تداوم گ(  و به ابع آن افزایش 

 ایتان و عتاق شد.

 جمهوری عربی سوریه

ی عتبی بود که پا از آغاز گ(  تحمیلی، مواضع و عملکتد آن هادولت ازگملهسوریه 
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گ(  تحمیلی در  است (ات(ها  توانیمی در روند گ(  تحمیلی داشت. این کشور را توگهقابل تیتیث

ایان گ(  با مواضع و نگاهی متفاوت از سایت ی عتبی دانست که در آغاز و پهادولتبین 

. سوریه به رهبتی حافظ اسد ضمن ستینگتیمی عتبی نسبت به تجاوز عتاق به ایتان هادولت

حمایت از ایتان هجوم عتاق به ایتان را محکوم کتد. حافظ اسد این گ(  را در راستای ادمت 

. شدیماز فلسطین به گ(  تحمیلی  هانگاهکه سبب تغییت  دانستیمبه م(افع رژیم صهیونیستی 

و درصدد  دانستیمدشمن گهان عتب و اسالم  نیتتمهمسوریه، رژیم صهیونیستی را  درواقع

ائتالفی بتای مقابله با اشغال گتی این رژیم بود؛ ل ا از دید هویتی ائتالف امت عتبی را در راستای 

که بت مسائل فتعی در اولویت بود. تجاوز  دیدیممبارزه با استائیل به ع(وان مسئله اول گهان عتب 

کتده بود. بدین م(ظور سوریه با  تترن کمی عتبی هادولتعتاق به ایتان این اولویت را در بین 

. در این ستینگتیم نیحسحزب بع  عتاق به رهبتی صدام  البانهتوسعهتتدید به ایدئولوژی 

مسائل از اتین گفتگو بود.  وفصلحلگ(  اواهان راستا با اعالم حمایت کامل از ایتان در آغاز 

عدم همتاهی عتاق با سوریه، این کشور در راستای حمایت از ایتان و فشار به عتاق، اال  جهیدرنت

را مسدود کتد. این امت  گ شتیملوله انتقال نفت عتاق به دریای مدیتتانه که از ااک سوریه 

در ک(ار این مسئله،   .Pelletiere,2333:62) شددرآمدهای نفتی عتاق  توگهقابلسبب کاهش 

ی نقش مهمی را المللنیبی و ام(طقهبا اعالم حمایت از ایتان و محکومیت تجاوز عتاق در مجامع 

کتدن معتفی گ(  به ع(وان گ(  اعتاب با ایتان داشت. حمایت کامل سوریه از  رن کمدر 

شور در همتاهی با عتاق تشکیل شود. ل ا با ایتان سبب شد تا گبهه متحد عتبی واحدی علیه این ک

ی عتبی هادولتآغاز گ(  داالی لب(ان و حمله رژِم صهیونیستی به لب(ان، سوریه اود را در بین 

 تیموردحمای به سوریه و آشکار شدن تضاد گ(بش امل المللنیبی فشارهادر انزوا دید. افزایش 

ب شد سوریه مواضع اود را تعدیل ک(د. ل ا در ایتان در لب(ان سب تیموردحما اهللحزبسوریه و 

ی عتبی بتآمد. با فشارهایی که از سوی هادولتکسب حمایت  درصددمقااعی با مواضع انفعالی 

ی عتبی، سوریه اود هادولتاستائیل در حمله به لب(ان و غزه شده بود و ت(هایی این کشور در بین 

سبب سفت مقامات سوریه به بغداد شد. مجموعه این  را در همتاهی گبهه عتبی قتار داد که این امت

عوامل سبب شد سوریه در پایان گ(  تحمیلی سیاست اارگی اود را از حمایت کامل به سمت 

ستان عتب  اگالسسوریه در  گمهورایاسد رئهمتاهی با گبهه عتبی تغییت دهد. حضور حافظ 
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و  2277 زییپان نشست بتای اولین بار در در امان و رای م بت این کشور به قطع(امه ضد ایتانی ای

به ع(وان  اگالسی گهان از این هارسانه، سبب شد اگالسدیدار صدام حسین با حافظ اسد در این 

 . درواقع آن چیزی که به ع(وان اصول 272: 2233شیتعلی نیا،ک((د )گدایی سوریه از ایتان تعبیت 

ع ملی و تا حدی مالحظات ایدئولوژیکی و سیاست اارگی سوریه در این مقطع زمانی بود م(اف

بود؛ در عین حال عملکتد این کشور در ای گ(  تابعی از روند گ( ، تحوالت  تجارب تاریخی

آمتیکا و  ابتقدرتی دو تیگگهتی، مواضع و ام(طقهی گدید هایب(دصفی، تشکیل ام(طقه

ت. مجموعه این عوامل سبب در محیال ژئوپلیتیک این کشور بوده اس هاشیپوو  روندهاشوروی، 

ی متغیتی را در پیش بگیتد که از حمایت و تیگگهتگ(  تحمیلی  سال 6 اولشد دمشن در 

ی عتبی به ویژه ایتان و عتاق هادولتبا  هات(شپشتیبانی کامل تا تالش بتای میانجیگتی و کاهش 

ت رفتار اارگی سوریه به عبارت دیگ؛  23: 2263سلطانی نژاد و نورمحمدی،است )در نوسان بوده 

از محیال ام(یتی این کشور، تشکیل ائتالف عتبی بتای مقابله با استائیل به ع(وان  یتیتپ یتیثبا 

ی عتبی هادولتدشمن نزدیک این کشور بود که تجاوز عتاق به ایتان این اولویت را در بین 

 کتده بود. رن کم

 لیبی

پایان گ(  رفتار اارگی متفاوتی نسبت به کشورهایی عتبی بود که در آغاز و  ازگملهلیبی 

رفتار اارگی لیبی بدون ش(اات معمت ق افی رهبت لیبی  اصوالًی عتبی داشت. هادولتسایت 

و وحدت ملل عتب بود و به این دلیل از ایده  سمیعتبپانی به شدت اتفدار ق افنیست.  تیپ امکان

ز مشکالتی که گهان عتب به صورت . ق افی اکتدیمناسیونالیسم ناصتیسم در مصت حمایت 

 توانیماین موارد  ازگملهااص و گهان اسالم به صورت عام با آن مواگهه بود سخت آشفته بود. 

ی و تحقیت اعتاب و مسلمانان توسال غتب، ضعف در مواگهه با استکبار، تفتقه و ماندگعقببه 

با غتب و رژیم صهیونیستی از اتین  مواگهه درصددق افی  رونیانبود اتحاد و غیته اشاره کتد. از 

سبب شد لیبی به رهبتی  اقتدار با تقویت حا ناسیونالیسم عتبی بود. تجاوز نظامی عتاق به ایتان

ی آغاز گ(  بت ضد صدام حسین موضع گتفته و با انتقاد از عملکتد روزهاق افی در واپسین 

: 2263ب ،) ینورمحمدطانی نژاد و سلبداند )عتاق، این گ(  را توائه امپتیالیسم و صهیونیسم 



  رفتار خارجی دولت های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

71 

 نیتتکینزد . ل ا حمایت قااع اود را از ایتان اعالم کتد. لیبی گزو کشورهای عتبی بود که 32

بعد از گ شت اندکی از گ(  روابال اود را  رونیاروابال را بعد از سوریه با ایتان داشت. از 

دالیلی که سبب حمایت ق افی  زگملهاتعلین و به انتقاد از مواضع صدام حسین در گ(  پتداات. 

ی البتوسعهمبارزه با  ک(ار آناز ایتان شد، اصومتی بود که با صدام و حزب بع  عتاق داشت. در 

و گلوگیتی از تسلال عتاق بت م(طقه از دیگت اهداف بود. البته مواضع ضد استائیلی ایتان و تالش 

دو نبود. این موارد سبب سفت مقامات  تیتیثیببتای اتحاد گهان اسالم علیه استائیل در این مواضع 

با عتاق شد.  2279اتداد و امضای پیمان راهبتدی و قطع کامل م(اسبات دیپلماتیک در  کشور

ی بالستیک ساات شوروی را بتای هاموشک ازگملهلیبی در حمایت از ایتان بخشی از تسلیحات 

ی در آغاز و میانه تگ اریتیثنقش  رونیاد. از ایتان فتاهم کتد تا موازنه موشکی با عتاق بتقتار شو

و نفوذ ایتان به عمن ااک عتاق و  6والفجت گ(  در حمایت از ایتان داشت. اگتای عملیات 

تصتف فاو، سبب تغییت رفتار لیبی نسبت به گ(  شد. لیبی مخالفت اود را با اشغال ااک عتبی 

از مواضع نظامی اود در داال ااک  ی اعالم کتد و از ایتان اواستتعتبیغتوسال یک کشور 

همان، شد )ی ک(د. مخالفت ایتان با این دراواست سبب سفت مقامات لیبی به بغداد (ینشعقبعتبی 

 . از این مقطع زمانی لیبی در مخالف با ایتان قدم بتداشته و با عتاق اعالم همبستگی نمود. این 30

ی با مواضع ضد استائیلی و ام(طقهو  یالمللنیبی امت با هجوم نظامی لیبی به چاد و افزایش فشارها

ی عتبی سبب شد لیبی در نکوهش ایتان هادولتهمتاهی با ایتان و فاصله از دیگت  در ک(ارغتبی 

ی عتبی و هادولتاقدامات گدی انجام دهد. ل ا در پایان گ(  مواضع لیبی در همتاهی با دیگت 

ی عتبی در امان پایتخت اردن همتاه با هادولت اگالسعتاق در محکومیت ایتان بود. این امت در 

مسئله « تجاوزگتی ایتان»اعالم که با  شودیمی عتبی به اوبی آشکار هادولتسوریه و دیگت 

در مقااعی که  درواقع . 07: 2263احمدزاده،) تدیگیمنشت قتار  رأسایتان به گای استائیل در 

و این امت عتاق را در اطت  دادیمتوزی تعیین ک((ده انجام پی م(ظوربهبزرگ  اتیعملایتان اقدام به 

لیبی با قطع حمایت از ایتان و کمک به عتاق در روند گ(  علیه ایتان  دادیمسقوب قتار 

 .شودیم. این امت در مقطع پایانی گ(  به اوبی آشکار شدیم تگ اریتیث
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 امارات متحده عربی

ست آمتیکا در م(طقه قبل از انقالب اسالمی روابال امارت با ایتان تحت چارچوب سیا

دستخوش تغییتاتی قتار گتفت که  دو کشوری انقالب اسالمی روابال توزیاز پ. بعد شدیمتعتیف 

ناشی از اتو  ایتان از تتتیبات ام(یتی آمتیکا در م(طقه بود. با اتو  ایتان از چتت ام(یتی غتب 

م(اسب دید. ل ا با مواضع انفعالی در آغاز گ(  ی عتبی هادولتامارات فتصت را در همتاهی با 

از تجاوز نظامی عتاق حمایت کتد. این امت بیشتت ناشی از مواضع  میتمستقیغتحمیلی به صورت 

. شدیمناشی  ایانگل تیمومیقتوسال نیتوهای ایتانی از  گانهسهی گزایت تیگبازپاعتاق در زمان 

ست و از دانیمستزمین عتبی  تیناپ ییگداو آن را گزو را متعلن به امت عتبی  گانهسهعتاق گزایت 

سبب تقویت حا  سمیعتبپاناین گزایت را به امارات بازپا دهد. این مواضع  اواستیمایتان 

. ل ا امارات شدیمهمتاهی در گ(  عتبی ضد فارسی  م(ظوربهناسیونالیسم در بین مقامات امارات 

ی سیاسی و اقتصادی در همتاهی با عتاق قدم هاتیحما به صورت مستقیم و غیتمستقیم از اتین

، سیاست سمیعتبپاناز ایدئولوژی انقالب اسالمی،  متیثتی امارات رفتار اارگبتداشت. در واقع 

غتب در م(طقه، نبتد میدانی گ(  و غیته در نوسان بود. گاهی این مواضع با توگه به ضعف 

به دلیل تتس از پیتوزی قااع ایتان م(فعالنه بود. به  گاهی نظامی ایتان در حمایت کامل از عتاق،

 میو مستق میتمستقیغبه صورت  اورکلی تحتکات اارگی امارات در آغاز و پایان گ(  تحمیلی

 در همتاهی با عتاق بود.

 ی عربیهادولتسایر 

از دیگت کشورهای عتبی که در تتغیب و پشتیبانی عتاق در آغاز نقش داشت، دولت 

این کشور در روزهای آغازین گ(  با اعالم حمایت رسمی از عتاق پشتیبانی  متاکش بود.

 2203مهت  22در مع(وی، مادی و نظامی اود را از عتاق اعالم داشت. وزیت امور اارگه متاکش 

ای سخ(تانی در مجمع عمومی سازمان ملل م(ازعه عتاق و ایتان را نتیجه زیت پا گ اشتن حقوق 

  دولت مغتب در 223: 2263متکز مطالعات و تحقیقات گ( ،دانست )ان تاریخی عتاق توسال ایت

ی در ام(طقهی و المللنیبراستای گتیان عتبی حمایت اود را از عتاق اعالم کتده و در محافل 

ی سیاسی ادامه هاتیحماهمتاهی با عتاق اقدام کتد. این امت تا پایان گ(  تحمیلی از اتین 

تونا هم در راستای گتیان عتبی از مواضع متاکش در گ(   داشت. در ک(ار متاکش، دولت
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 درواقع . 396همان،دانست )تحمیلی حمایت کتد و مسئولیت گ(  تحمیلی را بت عهده ایتان 

نتفت. ل ا  فتاتتی المللنیبی سیاسی در محافل هاتیحمانقش تونا تا سال پایانی گ(  بیشتت از 

ت عتاق با اعالم مواضع رسمی در همتاهی با عتاق انجام مسئولیت اود را تحت دولت عتبی در بتاب

ی مهم در گ ارداد. سودان از دیگت کشورهای عتبی بود که به دلیل ضعف سااتاری، توانایی اثت

ی سیاسی و ارسال نیتوهای اود به عتاق در گبهه هاتیحماگ(  تحمیلی نداشت؛ اما از اتین 

سودانی که به اسارت نیتوهای نظامی ایتان در وگود اسیتان  درواقعبود.  قتارگتفتهعتاق 

آوردن  به دست . این کشور بتای 23: 2266زمانی،ک(د )یم، این ادعا را اثبات آمدندیم

. در این دیدیماود را در همتاهی با عتاق  عمالًی عتبی و کشورهای غتبی هادولتی هاتیحما

ی هاتیحمادر چارچوب دریافت  شودیمی عتبی محسوب هادولتراستا سومالی که یکی از 

ی عتبی در گبهه عتاق قتار داشت. هت چ(د مواضع این هادولتغتبی در همتاهی با دیگت -عتبی

ی مخالف ایتان نقش مهمی هادولتمهمی نداشت ولی بتای ایجاد بلوکی از  تیتیثدولت در گ(  

ر پیتامون کانون نزاع ی عتبی است که دهادولتدر افکار عمومی گهان داشت. بحتین از دیگت 

قتار داشت. این کشور با توگه به اک تیت تشیع و اقلیت اهل س(ت و قتار گتفتن اقلیت بت حاکمیت 

ی انقالب اسالمی ایتان و تیپ بیآسکشور، پا از پیتوزی انقالب اسالمی اود را در معتض 

دید بتای حاکمیت اود . ل ا انقالب ایتان را نوعی تهدیدیمایدئولوژی اسالم سیاسی این کشور 

. این امت سبب همتاهی هتچه بیشتت بحتین با گبهه عتبی در بتابت ایتان شد. تجاوز نظامی دیدیم

همتاهی با عتاق بتای رفع این تهدید فتاهم کتد. ل ا در  م(ظوربهعتاق این فتصت را بتای بحتین 

ی بتای ام(طقهی فتا هاقدرت راستای گتیان عتبی حامی عتاق و تتتیبات ام(یتی غتب زمی(ه حضور

کاهش تهدید ایتان و فشار به ایتان فتاهم کتد. عمان و  م(ظوربه فارس،یالی هاآبحضور در 

ی در آغاز گ(  اتفیبهست(د که با اعالم رسمی  فارس،یالی عتبی حاشیه هادولتقطت از دیگت 

تدند اما با اوالنی شدن تحمیلی، اود را در عدم همتاهی با اتفین درگیت در گ(  متعهد ک

در چارچوب هویت عتبی اود، به ناچار اود را در  هادولتگ(  و افزایش دام(ه آن این 

ی به ویژه ام(طقهی و المللنیبهمتاهی با عتاق قتار داده و ضمن اعالم حمایت از عتاق در محافل 

ی م کور با هادولتی اود را نقض کتدند. اتفیبو  فارس،یالاتحادیه عتب و شورای همکاری 

توگه قتار داشتن در تتتیبات ام(یتی غتب و داشتن پیوند تاریخی و م هبی با عتاق در ایجاد 
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رفتار ی صدام حسین در بتابت ایتان نقش مهمی را ایفا کتدند. تعتبیغی عتبی و هادولتائتالفی از 

شت. ل ا به دلیل قتار رژیم صهیونیستی قتار دا تیتیثی لب(ان در گ(  تحمیلی بیشتت تحت اارگ

ی عتبی اود را در همتاهی با گتیان هادولتگتفتن در محیال ام(یتی به ناچار بتای گلب حمایت 

عتبی قتار داده تا از این اتین بتواند از انزوا اار  شده و در مقابل استائیل قتار گیتد. بدین 

اواهان حل و  رونیااز  انستدیمتتتیب لب(ان این گ(  را بیهوده و در راستای م(افع استائیل 

ی اسالمی از سوی استائیل شد. این هانیستزمفصل م(ازعه از اتین گفتگو و توگه به مسئله اشغال 

فلسطین به رهبتی یاست عتفات در ابتدا به ع(وان  درواقع. کتدیممواضع بتای فلسطین هم صدق 

تآمد. با عدم همتاهی عتاق، این م(ازعه در چارچوب هویت اسالمی ب وفصلحلمیانجی سعی در 

اسالمی را  -ی عتبیهاتیحماتا از این اتین بتواند  قتاردادفلسطین اود را در گتیان عتبی 

ی عتبی در شمال هادولتی اود داشته باشد. الجزایت از دیگت هانیستزمی تیگبازپا م(ظوربه

فت. ل ا با اعالم تیپ یت تیث  آفتیقا است که به دلیل دور بودن از کانون درگیتی کمتت از این گ(

به ااک عتاق این  تانیورود ای سعی در عدم همتاهی با اتفین گ(  داشت. با اتفیبرسمی 

رویه به صورت حمایت از گتیان عتبی و همتاهی با آن در محکومیت ایتان ظهور کتد. ل ا در 

کتده و  دییتیعتاق را  ی عتبی مواضع سیاسی و نظامیهادولتی همتاه با سایت ام(طقهی هانشست

 تیتیثعتبی است که تحت  یهادولتدر محکومیت اقدامات ایتان گام بتداشت. یمن از دیگت 

از بلوک  متیثتدر گ(  تحمیلی در نوسان بود. یمن شمالی که  هاآنمواضع  ابتقدرتسیاست دو 

ی همتاه با اردن و اهدارانگانباقدام کتده و مواضع  فعاالنه در حمایت از عتاق صورتبهغتب بود 

بلوک شتق بود کمتت حضور فعالی  تیتیثمصت از عتاق داشت. در ک(ار این، یمن گ(وبی که تحت 

با ی سیاسی در همتاهی هاتیحمامواضع اود را با  رونیادر مدااله گ(  تحمیلی داشت. از 

اتاری و ناتوانی به دلیل ضعف سا هادولتبه عبارت دیگت این ؛ ی عتبی تدارک دیدهادولت تیسا

ی سیاسی هاتیحمانظامی و اقتصادی نقش مهمی در تحوالت میدانی گ(  نداشته و از اتین 

ی عتبی گام بتداشت(د. ل ا این امت در تشکیل هادولتی در همتاهی با سایت ام(طقهصتف در مجامع 

 ی داشت.المللنیبی در محافل مسثتی ضد ایتان نقش ام(طقهائتالف 
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 یریگجهینت
ی عتبی در هادولتتحلیلی سعی در بترسی رفتار اارگی  -این تحقین با روش توصیفی

که  دهدیمی عتبی هادولتی میان ایب(ددستهاست. واکاوی مسئله نشان از  بتآمدهگ(  تحمیلی 

ی نژادی با دولت عتاق است. این بستگهمی عتبی تاثیتپ یتفتن از هادولتنقطه اشتتاک تمامی 

ی المللنیبپ یتفتن از محیال ام(یتی و  تیتیثشی از هویت عتبی و م هبی است که با همبستگی نا

ی ب(دگتوهنشان از سه  هاافتهدر م(ازعه عتاق علیه ایتان شد. ی هادولتیی این گتاهمسبب فزونی 

ی عتبی در آغاز و پایان گ(  در همتاهی هادولت. گتوه اول از دهدیمی عتبی هادولتدر میان 

ی دوم و سوم سبب همتاهی سایت هاگتوهی بت تگ اریتیث. این گتوه با اندبودهل با عتاق کام

. گتوه دوم که رفتار باشدیمبا اود شدند. این گتوه شامل عتبستان، کویت، اردن، مصت  هاگتوه

. این گتوه در باشدیمدر آغاز گ(  داشت شامل سوریه، لیبی  هاگتوهاارگی متفاوت از سایت 

اما با گ شت زمان و ؛ انداواستهبت با حمایت کامل از ایتان در مخالفت با تجاوز عتاق  آغاز

گتوه اول اقدامات  تیتیثی اود کاسته و تحت هاتیحمای نظامی، از هاتیموفقی ایتان به ابیدست

 شودیمی عتبی را شامل هادولتاود را در همتاهی با عتاق تدارک دیدند. گتوه سوم که اک ت 

که با مواضع انفعالی در آغاز و  اندشده لیتشکو کوچک  تیتیث، کم اتفیبی هادولتاز  وماًعم

 رونیاپایان همتاه با گتوه اول در آغاز و پایان گ(  تحمیلی در همتاه عتاق بودند. از 

که با باز تولید آن  باشدیمی این گتوه ناشی از هویت عتبی این گتوه تیتپ یتیثی و تگ اریتیث

را از عتاق در پی داشت. ل ا تحتکات  هاتیحماوسال گتوه اول و حزب بع  عتاق تشدید ت

و اشغال بخش راهبتدی  ، ورود ایتان به ااک عتاقالمقدستیبنظامی ایتان بعد از عملیات 

ی عتبی از هاگتوهاز سوی تمام  هاتیحماسبب تشدید  6والفجت ستزمی(ی عتاق ای عملیات 

امت در آغاز گ(  تحمیلی سبب تتغیب عتاق به تجاوز نظامی، گستتش  عتاق شد. نتیجه این

ی هااسارتو تحمیل  ی در همتاهی با عتاقافتا م(طقهاقدامات نظامی، ورود مستقیم بازیگتان 

ی عتبی از پیشی(ه هادولتی تیتپ یتیثاین تحقین نشان از  درواقعمادی و مع(وی بتای ایتان شد. 

ی هادولتی در بتابت ام(ازعهدارد. ل ا در هت  هادولتاود در بتابت سایت تاریخی، م هبی و نژادی 

 ازگملهپ یتفته است. هت چ(د در مقااعی به دالیل متعددی  تیتیثی از این نقطه مشتتک تعتبیغ

ی در نوسان بوده ولی نقطه المللنیبی هاقدرت، مواضع و اقدامات هایب(دصفی، ام(طقهتحوالت 



 1311بهار و تابستان ، دوم، شمارة دوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو

76 

 تشکیل گبهه متحد عتبی است. م(ظوربهی عتبی هادولتهمتاهی با دیگت  اشتتاک همه در

 هاشنهادیپ
ی هادولتی همان(د گ(  تحمیلی که همتاهی اک تیت رادادهاگلوگیتی از  م(ظوربه

 .شودیمی زیت ارائه ش(هادهایپعتبی از یک اتف م(ازعه را به همتاه داشت، 

 ی مخالفهاائتالف در مقابلی بتای شکاف ام(طقهی هاائتالفایجاد  -

گلوگیتی  م(ظوربهی المللنیبپیگیتی حقوقی حامیان عتاق در گ(  تحمیلی از اتین مجامع  -

 از پیدایش راداد مشابه

 ی هویتی مشتتکهامسلفهبت  دیتیکی با گوارهمی عتبی بت اساس حسن هادولتروابال با  -

 واکاوی گ(  تحمیلی م(ظوربهی عتبی هادولتی با حضور اک ت ام(طقهی هانشستی بتگزار -

ی رادادهای م(طقه بتای گلوگیتی از هادولتایجاد تشکیالت ام(یتی با مشارکت تمامی  -

 مشابه

 ی متخاصم در گ(  تحمیلیهادولتبازنگتی راهبتدی در روابال با  -

 الیگ(  تحمیلی از اتین متاگع قضایی دا درروند مسثتی عتبی هادولتپیگیتی قضایی  -

 افزایش قدرت بازدارندگی همه گانبه نظامی -

 گستتش دیپلماسی عمومی -
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