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چکیده
تجاوز نظامی عتاق علیه ایتان که از آن به ع)وان گ)
به مدت هشت سال به درازا کشید .این گ)

تحمیلی یاد میشود ،در  31شهتیور  1359ه.ش آغاز و

م)افع دولتهای مختلفی را تحت تیثیت اود قتار داد .دولتهای عتبی

که در پیتامون کانون این نزاع قتار داشت)د با تیثیتگ اری و تیثیتپ یتی بت این کانون ،در آغاز و پایان آن دایل بودند.
این تحقین با واشکافی رفتار اارگی دولتها ی عتبی در ای گ)
که «رفتار اارگی دولتهای عتبی چه تیثیتی در آغاز و پایان گ)
اارگی اک ت دولتهای عتبی در آغاز و پایان گ)

تحمیلی ،به دنبال پاسخ به این پتسش اصلی است
تحمیلی داشت؟» یافتهها نشان میده)د رفتار

تحمیلی با تیثیتپ یتی از تحوالت میدانی گ)

 ،ناسیونالیسم

عتبی و سیاستهای غتب و شتق همواره بهصورت مستقیم و غیتمستقیم در راستای همتاهی با حزب بعث عتاق بود
که این امت بیشتت ناشی از مسلفه هویتی میباشد ؛ ل ا این امت سبب تتغیب به گ)

 ،تداوم گ)

و تحمیل اسارات

فتاوان مالی و گانی بتای ایتان گتدید.
تبیین عملکتد و مواضع دولتهای عتبی در ای گ)

تحمیلی از مهمتتین اهداف این پژوهش میباشد .مواد

اام این مقاله با استفاده از متون تخصصی متتبال با این پژوهش گتدآوری و با روش توصیفی و تحلیلی موردبحث و
ک)کاش قتارگتفته است.
کلید واژهها :رفتار اارگی ،دولتهای عتبی ،گ)

تحمیلی ،انقالب اسالمی ،سازهانگاری.

 -1کارش)اسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه آیت اهلل بتوگتدی ،آدرس الکتتونیکی.hajati313@gmail.com :

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1399

مقدمه
پا از پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و گ شت نزدیک به دو سال از آن ،صدام حسین رهبت
اودکامه عتاق با مساعد دیدن شتایال که ناشی از نابسامانی سیاسی ایتان و ت)ش در روابال با
دولتهای م)طقهای و فتا م)طقهای بود تهاگم نظامی اود را از سه محور به سمت متزهای ایتان
آغاز کتد .این تهاگم که به سببهای مختلفی از گمله رقابت دیتی)ه عتاق در حوزههای قومی و
ژئوپلیتیکی با ایتان (کارک)ان نصتآبادی 81 :1384،آغاز شد ،پیامدهای مختلف داالی و
بینالمللی را در پی داشت .در این رهگ ر هت یک از ک)شگتان م)طقهای و فتا م)طقهای با توگه به
ظتفیت و پتانسیل اود ،سعی در تیثیتگ اری بت این راداد نظامی بهم)ظور کسب حداک ت م)افع و
حداقل تیثیتپ یتی م)فی با تیثیتگ اری بت بازیگتان م)طقهای و فتا م)طقهای داشت)د .تیثیتپ یتی و
تیثیتگ اری ک)شگتان بینالمللی بت این راداد نظامی بیشتت ناشی از تتتیبات ام)یتی متکی بت نظام
دوقطبی به رهبتی آمتیکا و شوروی بود که هت یک از ک)شگتان گزو با توگه به اهمیت و پتانسیل
ملی و بینالمللی در یکی از تتتیبات ام)یتی بلوک شتق و غتب گای میگتفت)د .راداد انقالب
اسالمی و تغییت االمشی سیاست اارگی ایتان بت پایه «نه شتقی و نه غتبی» که سبب به هم ریختن
این تتتیبات در م)طقه شده بود ،سبب تشدید تهاگم سیاسی و نظامی از سوی دو بلوک بهم)ظور
همتاهی با یکی از این تتتیبات ام)یتی شد .ل ا با آغاز گ)

تحمیلی که به تعبیتی هزی)ه راداد

انقالب اسالمی ایتان بود (درودیان 50 :1376 ،دولتهای مختلفی در همتاهی با این راداد قدم
بتداشت)د .در این میان نقش دولتهای عتبی م)طقه با توگه به پیوندهای مختلف هویتی و نزدیکی
به کانون درگیتی بیشتت موردتوگه قتار دارد .ل ا این تحقین با مب)ا قتار دادن دولتهای عتبی
بهع)وان دال متکزی ،به بترسی رفتار اارگی این دولتها در آغاز و پایان گ)

میپتدازد.

درواقع این تحقین بهگا ی توگه صتف به گفتار و نوشتار بازیگتان بت زبان رفتاری تکیه دارد .ل ا
شیوه گفتار و نوشتار بازیگتان در زمته زبان رفتاری قتار میگیتد .بت همین مب)ا پژوهش حاضت به
دنبال تبیین رفتار اارگی دولتهای عتبی در آغاز و پایان گ)
عملکتدها دولتهای عتبی در گ)

تحمیلی است تا مواضع و

تحمیلی مورد واشکافی قتار گیتد .با ک)کاش قتار گتفتن

رفتار اارگی دولتهای عتبی درسهای ارزندهای در ااتیار دستگاه دیپلماسی کشور قتار می
گیتد از اینرو با ش)اات مواضع و عملکتد این دولتها در دوران سختی میتوان در نوع روابال با
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این دولتها در زمان صلح با نگاهی واقعبی)انه تدابیت الزم را اتخاذ کتد .پتسش محوری این
پژوهش اینگونه صورتب)دی شده است که «رفتار خارجی دولتهای عربی چه تأثیری
در آغاز و پایان جنگ تحمیلی داشت؟» یافتهها نشان میده)د رفتار اارگی اک ت دولتهای
عتبی در آغاز و پایان گ)

تحمیلی با تیثیتپ یتی از توان نظامی اتفین ،تحوالت میدانی گ)

،

ناسیونالیسم عتبی و سیاستهای غتب و شتق همواره بهصورت مستقیم و غیتمستقیم در همتاهی با
حزب بعث عتاق بود که بیشتت ناشی از مسلف هویتی میشد .ل ا این امت سبب تتغیب عتاق به
گ)

 ،تداوم گ)

و تحمیل اسارات فتاوان مالی و گانی به ایتان شد .مطالعه رفتار اارگی

دولتهای عتبی در گ)

تحمیلی بهرغم تازه نبودن موضوع ،گ)دان پیشتفتی نداشته است.

پژوهش گامع و مطالعه علمی و دقین در این زمی)ه بهم)ظور واشکافی رفتار اارگی دولتهای
عتبی در ابعاد مختلف یا صورت نگتفته و یا بسیار اندک می باشد .این مقاله به م)ظور توسعه
ادبیات علمی گ)

تحمیلی ،رفتار اارگی دولتهای عتبی در گ)

تحمیلی را از ادراک هویتی

(پان عتبیسم مورد واشکافی قتار میدهد .مواد اام گتدآوریشده این پژوهش اس)اد متبوب به
گ)

و م)ابع کتابخانهای میباشد.

بیان مسئله
شکلگیتی و وقوع یک گ)

به مجموعه عوامل بههمپیوستهای که به صورت شبکهای از

تضادها و باورها استوار است ،بستگی دارد .گ)
قاعده مست )ی نیست .در بتوز و تطویل گ)

تحمیلی هشت ساله عتاق علیه ایتان نیز از این
 ،آن عوامل اارگی به ع)وان یک عامل کلیدی

مطتح است .قتار گتفتن م)طقه غتب آسیا در چارچوب تتتیبات ام)یتی دو ابتقدرت شتق و غتب
و به هم اوردن این چارچوب با راداد انقالب اسالمی ،سبب تغییت ب)یادین در نظم م)طقهای شد.
ل ا شکلگیتی و تحمیل گ)

بت ایتان ،توانست نقش متفاوت و مسثتی را بت عهده دولتهای

م)طقهای و فتا م)طقهای بهم)ظور قدرتنمایی و مطتحشدن بازیگتان گدید و پت شدن األ قدرت
در م)طقه قتار دهد .هویت مشتتک دی)ی با دولتهای عتبی به ع)وان مهمتتین نقطه ثقل همبستگی
در مقابل گهان غیتمسلمان مطتح میشود .ک)کاش در رفتار اارگی دولتهای عتبی در آغاز و
پایان گ)

تحمیلی ،در کسب ش)اات کافی از تحتکات دولتهای عتبی در مواگهه با دولت
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غیتعتبی غیتهمسو بسیار مسثت است .بدین م)ظور مسئله اصلی این پژوهش ،رفتار اارگی
دولتهای عتبی در گ)

تحمیلی به ع)وان محور مد نظت قتارگتفته است.

سؤال تحقیق
رفتار اارگی دولتهای عتبی چه تیثیتی در آغاز و پایان گ)

تحمیلی داشت؟

اهداف تحقیق
تبیین عملکتد و مواضع دولتهای عتبی در ای گ)

تحمیلی از مهمتتین اهداف این

پژوهش میباشد .مواد اام این مقاله با استفاده از متون تخصصی متتبال با این پژوهش گتدآوری
و با روش توصیفی و تحلیلی موردبحث و ک)کاش قتارگتفته است.

چارچوب نظری؛ سازهانگاری
سازهانگاری 1یکی از نظتیات مهم روابال بینالملل است که در اوایل دهه  1990میالدی در
تقابل با نظتیه قدیمی و مهم حوزه روابال بینالملل (واقعگتایی که ام)یت و قدرت را در روابال
بینالملل شتب اول میپ)داشت ،مطتح شد .ناتوانی نظتیه واقعگتایی در پیشبی)ی پایان گ)
ستد -که فقال بت قدرت و ام)یت در حوزه روابال بینالملل توگه داشت -م)جت به شکلگیتی
نظتیه گدید شد .این نظتیه گتچه در حوزه روابال بینالملل مطتح شد؛ اما امتوزه در حوزه
سیاست اارگی کشورها هم از آن استفاده میشود .سازهانگاری ما را به فهم محتوایی از روابال
بینالملل تتغیب میک)د .سازهانگاران ضمن تمتکز بت فتای)دهای بتسااتگی ،سیاست بینالملل را
نیز بتسااته اگتماعی میدان)د که بهواسطه تعدادی از ک)شگتان سیاسی در تعامل متقابل با
یکدیگت ،شکلگتفته است؛ این ک)شگتان نیز دارای هویتها و م)افعی هست)د که مبت)ی بتسااتی
اگتماعی است (شفیعی و نژاد زندیه . 151 :1392 ،سازهانگاری یک نظتیه است که در فلسفه و
روانش)اسی ریشه دارد (عسگت اانی و م)صوری مقدم . 194 :1389 ،بسیاری از پتسشهای تجتبی
که گتیان اصلی ،آنها را به حاشیه رانده یا نمیتواند بتای آنها پاسخی داشته باشد در چارچوب
سازهانگاری قابلپیگیتی است (مشیت زاده . 13 :1391 ،از میان نظتیات سازهانگاری ،نظتیه

1- Constructivism
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الکساندر ونت 1بیشتت از سایتین مورد توگه است .این نظتیه به هویت ،ه)جار ،قواعد ،انگارهها،
روندها در روابال بینالملل توگه داشته و بیان میدارد که هت کشور بت اساس هویت و قواعد و
ه)جارهای اود ،شخصیت مستقلی پیدا میک)د و بت اساس بتداشتها و تفسیتهایی که از داال
دارد به تعامل با دیگت کشورها میپتدازد .بترسی بتای نظتس)جیها نشان میدهد وضعیت موگود
در روابال دو کشور ،بیارتباب با نگتشهای گاری میان متدمان دو کشور نیست (شفیعی و نژاد
زندیه. 153 :1392 ،
ونت در تقسیمب)دی نظتیههای روابال بینالملل؛ نظتیه اود را سااتارگتایی مع)ایی میداند.
در این تقسیمب)دی؛ سااتارگتایی در مقابل فتدگتایی و مع)اگتایی در مقابل مادیگتایی قتار می
گیتد .م)ظور از سااتارگتایی این است که ونت بهنظام بینالملل اقتدارگتیز اعتقاد دارد اما به دلیل
هستیش)اسی متفاوت ،ماهیت و ستشت نظام بینالملل را متفاوت از نو واقعگتاها تصور میک)د.
سااتار و ماهیت نظام بینالملل ونت بیشتت اگتماعی است (م)صوری مقدم . 80 :1391 ،یکی از
حوزههای موردتوگه در سازهانگاری ،رابطة میان کارگزار و سااتاراست .این مسئله که تا چه حد
کارگزاران در شکل دادن ،تغییت یا تداوم بخشیدن به سااتار مع)ایی نظام بینالملل نقش داشته و تا
چه اندازه اود این سااتار است که به آنها قوام میبخشد ،از موضوعات مورد توگه نظتی در
میان همة سازه انگاران است (مشیت زاده . 14 :1391 ،سازهانگاری با تیکید بت اهمیت ابعاد غیتمادی
حیات اگتماعی به نقش زبان ،قواعد ،ه)جارها ،م هب ،قوم و  ...در روابال بینالملل توگه دارد.
بهعبارتدیگت با توگه به گ ب کارگزاران غیتدولتی قائل به نقش عوامل غیتدولتی در روابال
بینالملل نیز میباشد .سازهانگاری در پی احیای روشم)د نقش ایدهها و الگوهای ذه)ی و ه)جارها
در تحلیل سیاست اارگی اواهد بود (شفیعی و نژاد زندیه . 154 :1392،آنها فته)

را مهم

میدان)د و درعینحال ذاتاً سااتهای اگتماعی تلقی میک))د و از بتداشتهاییکهبه فته)

گ)بهای

ابیعی و شیئیتدهد ،اگت)اب میک))د (مشیت زاده . 15 :1391 ،توگه به هویتها میتواند تفاوت
دولتها با یکدیگت و تحول آنها در اول زمان را در عتصه سیاست اارگی ،سیاست ام)یتی،
مشارکت در ائتالفها و رفتار در نهادهای بینالمللی و مان)د اینها را توضیح دهد .در سطح نظام
1- Alexander Wendt
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بینالملل و همچ)ین نظامهای م)طقهای میتوان به رابطه میان تک ت یا شباهت هویتی در سطح نظام و
پدیدههایی چون گ)

 ،تعارض ،همکاری و صلح اشاره کتد (همان . 14 :سازهانگاری ونت بت

بستت مکاتب مختلفی در حوز فلسفة علم ،پدیدارش)اسی ،گامعهش)اسی و مکتب ک)ش متقابل
نمادین قتارگتفته است (دانش نبا . 68 :1394 ،در واقع روند ک)شگتان است که واقعیت اگتماعی
را بت میسازد و ک)شگتان یا کارگزاران بت اساس مجموعهای از روندها ،عادتها ،باورها ،اعتقادها
و  ...واقعیت اگتماعی را شکل میده)د و پا از آن پژوهشگتان آنها را مورد مطالعه قتار میده)د
تا ارتباب میان آنها و روابال بینالملل و سیاست اارگی یک کشور را ش)ااته شود .در سایه این
تصورات و تلقیهاست که دولتها و ملتها ،وضعیت موگود نظام بینالملل را «قابلتحمل» یا
«غیتقابلتحمل» مییاب)د و با این تصورات درصدد «تغییت یا حفظ» نظم موگود بتآمده؛ با کشوری
متحد و یا بتعلیه دیگتی اقدام میک))د .شدت و ضعف دوستیها و دشم)یها نیز به تصورات بسته
است (شفیعی و نژاد زندیه . 153 :1392،همچ)ین دگتگونی در یک گامعه ه)گامی رخ میدهد که
باورها و هویتهای ک)ش گتان داالی تغییت ک))د.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضت با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و با نگاه تاریخی بهم)ظور تبیین رفتار
اارگی دولتهای عتبی در گ)
دولتهای عتبی در آغاز و پایان گ)

تحمیلی نگاشته شده است .یافتهها نشان میده)د اک ت
تحمیلی بهصورت مستقیم و غیتمستقیم در همتاهی با

دولت عتاق قدم بتداشتهاند که این موضوع بیشتت ناشی از مسلفه هویتی میباشد .ل ا این موضوع
سبب تتغیب به گ)
تحقین اس)اد گ)

 ،تداوم آن و تحمیل اسارت به ایتان شد .مواد اام گتدآوریشده این
و م)ابع کتابخانهای میباشد.

تجزیهوتحلی) دادهها و یافتههای تحقیق
گ)

تحمیلی در اواات دهه  70میالدی ،در پی تشکیل ائتالفهای م)طقهای و فتا م)طقهای

بهم)ظور همتاهی با حاکمان عتاق آغاز شد .درواقع عتاق بدون همتاهی با تتتیبات ام)یتی م)طقهای
و فتا م)طقها ی ،قادر به آغاز تهاگم نظامی به ایتان نبود .هموار شدن این همگتایی ناشی از اتو
ایتان از تتتیبات ام)یتی م)طقه میشد که با پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و فتار شاه به ع)وان
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مهمتتین متحد م)طقهای غتب بهویژه آمتیکا و یکی از پایههای حفظ موازنه قوا به نفع غتب در
م)طقه ،صورت گتفت .به هم اوردن موازنة قوا و األ قدرت در م)طقه سبب شد تا قدرتهای
بینالمللی ،عتصه م)طقهای را بتای رقبای ایتان که از آن بهع)وان رقیب م)طقهای و توان باالی
ژئوپلیتیکی ،ژئو استتاتژیکی و ژئواکونومیکی دلاوشی نداشت)د ،باز بگ ارند .دولتهای عتبی به
دلیل نزدیکی به کانون نزاع و قتار گتفتن در دایته اسالم ،به سبب سابقه تاریخی و ناسیونالیسم
عتبی و نوع م هب (اک تیت س)ی م هب در مقابل اک تیت شیعهم هب ایتان ،به بتتتی ایتان در
م)طقه به دید م بت نمینگتیست)د .پیتوزی انقالب اسالمی بت پایة ایدئولوژی اسالم سیاسی
(اسدی 1382،که مبت)ی بت م هب تشیع بود ،این امت را بین دولتهای عتب م)طقه تقویت کتد .از
اینرو هجوم نظامی عتاق و األ قدرت در ایتان باعث شد تا دولتهای عتبی در همتاهی با عتاق
در آغاز گ)

تتغیب شوند .درواقع اک ت دولتهای عتبی ،انقالب اسالمی بتآمده از اسالم

سیاسی را بتای اود تهدید مستقیمی پ)داشته و درصدد مقابله با آن از اتق مختلف بتآمدند .نبود
حکومتهای متدمی ،وگود سااتار حاکمیتی قبیلهای در اک ت دولتهای عتب ،همگتایی با غتب
به دلیل ضعف قدرت سختافزاری و نتمافزاری ،قتار داشتن در تتتیبات ام)یتی بلوک شتق به
رهبتی شوروی و غتب به رهبتی آمتیکا ،ناتوانی در مقابله با رژیم استائیل و شکست در بتابت این
رژِیم در مسئله اشغال ستزمین فلسطین ،اقتصاد متکی بت نفت ،نبود دموکتاسی و غیته از ویژگی
دولتهای عتب بود که سبب میشد انقالب ایتان را نوعی تهدید بتای ایدئولوژی و حاکمیت
دولتهای اود بهحساب آورند .آنها با اعطای لقب «ستدار و فاتح قادسیه»« ،افتخار امت عتب» و
«صالحالدین ایوبی زمان» به صدام حسین ،میلیاردها دالر کمک بالعوض به عتاق کمک کتدند
(ابتگزاری دفاع مقدس 1396،؛ به عبارت دیگت میتوان گفت که دولتهای عتبی با تحتیک
حا ناسیونالیسمی از سوی رژیم بعث عتاق که بت عتبیت و امت عتبی اسالمی استوار بود در ک)ار
مطتح کتدن گ)

ملت عتب با ملت فارس (عتب-عجم توسال

عتاق و ایتان بهع)وان گ)

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

علیه ایتان دنبال می

کتدند .این امت سبب تقویت حا همبستگی امت عتبی با عتاق بهاصوص در بازه زمانی بعد از
فتح اتمشهت و اقدام ایتان بتای نفوذ به ااک عتاق شد .دولتهای عتبی با حمایتهای مستقیم و
غیتمستقیم از عتاق در بتابت ایتان در آغاز و پایان گ)
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در میان دولتهای عتبی است )ائاتی م ل سوریه در حمایت از ایتان با توگه به نوع ایدئولوژی
بتتتی مسئله فلسطین بت سایت مسائل ،وگود داشت؛ اما فشارهای همهگانبه به این کشور سبب
تعدیل مواضع این دولت عتبی و همتاهی با سایت دولتهای عتبی در پایان گ)

شد .از این رو

باوگود تتدید درنیات حزب بعث عتق در میان دولتهای عتبی مب)ی بت توسعهالبی باوگود
تضعیف موقعیت مصت در گهان عتب با بتقتاری پیمان کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی ،این
دولتها کموبیش از آغاز تا پایان در حمایت از دولت عتبی عتاق اعالم حمایت مستقیم یا
غیتمستقیم کتدند که این امت با داالت قدرتهای بینالمللی سبب تطویل گ)

تحمیلی و به ابع

آن وارد آمدن اسارات گبتانناپ یت مالی و گانی بتای سالهای متمادی به ایتان شد .بتآورد می
شود بیش از یک میلیون نفت در ای گ)
این گ)

گان اود را از دست داده و هزی)ه مستقیم و غیت مستقیم

به رقم  1190میلیارد دالر میرسد (حیدری . 119 :1392،در ادامه رفتار اارگی

دولتهای عتبی به صورت موردی مورد ک)کاش قتار میگیتد.
پادشاهی عربستان سعودی
عتبستان سعودی یکی از مهمتتین همپیمان عتبی صدام حسین در ای گ)
این کشور از اتین حمایتهای مستقیم و غیتمستقیم از آغاز گ)

تحمیلی بود.

تا پایان آن به ع)وان یکی از

همتاهان تیثیتگ ار گامعه عتب در بتابت ایتان محسوب میشد .دولت سعودی قبل از پیتوزی
انقالب اسالمی ایتان ،در چارچوب دکتتین دو ستونی نیکسون -کسی)جت به ع)وان ستون اقتصادی
م)طقه همواره در همتاهی با ستون نظامی این دکتتین (ایتان تعامل و همکاری داشت .با حصول
پیتوزی انقالب اسالمی ،رویکتد دولت سعودی تغییت کتد .آنها انقالب اسالمی را تهدیدی بتای
پایههای قدرت (حاکمیت قبیلهای ،ایدئولوژی وهابیت و وابستگی به غتب اود میپ)داشت)د .ل ا
با اتو ایتان از همگتایی با غتب بهویژه آمتیکا و بیتون آمدن از تتتیبات ام)یتی غتب در م)طقه،
عتبستان فتصت را بتای پیشی گتفتن از ایتان م)اسب دید .از اینرو با توگه به عتبی بودن دولت
عتاق و حاکمیت اقلیت س)ی م هب بت اک تیت تشیع -بهاوریکه اک ت فتماندهان ارتش از س)ی
های تکتیت و موصل و اک ت ستبازان از شیعیان بودند (ابو غزاله - 60 :1380،و همچ)ین تتس
حاکمان سعودی مب)ی بت ستایت انقالب اسالمی به عتاق و به هم اوردن موازنه قوا به نفع ایتان،
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در همتاهی با عتاق در گ)

از هیچ تالشی دریغ نکتد .بعد از گ شت اندکی از آغاز گ)

 ،با

تشکیل شورای همکاری الی فارس و اعمال نفوذ و رهبتی ،اقدامات مالی و نظامی این شورا را به
سمت همتاهی با عتاق سوق داد؛ به عبارت دیگت عتبستان با اعمال نفوذ در میان دولتهای عتب
الی فارس ،تهدید ایتان را در میان آنها تشدید و حمایت این دولتها را از عتاق افزایش داد.
عتبستان با تحتکات اود توانست ایتان را به ع)وان تهدیدی بتای دولتهای عضو شورای
همکاری الی فارس معتفی نماید (غالمی و پوراسمعیلی . 232 :1393،در واپسین سالهای آغاز
گ)

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

عتاق گستتش داده و سعی در گلب حمایت سیاسی و اقتصادی دولتهای عتبی با مطتح کتدن
عتاق به ع)وان قتبانی از اتین باز تولید حا ناسیونالیسمی عتبی داشت .این امت با شکست راهبتد
«گ)

ستیع و بتقآسای» عتاق در آغاز گ)

و بازپاگیتی م)اان اشغالی از سوی رزم)دگان

ایتانی و ورود رزم)دگان اسالم به داال ااک عتاق تشدید شد .عتبستان در راستای همتاهی با
عتاق ،با مطتح کتدن ایتان به ع)وان عامل تهدید حن آزادی دریانوردی و تجارت در آبهای
بینالمللی و بدون توگه به اقدامات عتاق در تهدید تتدد دریایی در الی فارس ،اواستار تصویب
قطع)امه علیه ایتان در شورای ام)یت ملل متحد شد (مهدی زاده . 38-39 :1382،این دولت به
م)ظور کاهش سطح تولید نفت -که تحت تیثیت گ)

ایتان و عتاق صورت گتفته بود -و همچ)ین

عدم تیثیتگ ار ی بت بازارهای گهانی با افزایش تولید نفت اود ،سیاست اشباع تولید نفت را در
پیش گتفت (ال)صتاوی 100-101 :1392،این امت کاهش قیمت نفت و به ابع آن کاهش
درآمدهای نفتی ایتان را در پی داشت .در ک)ار این سیاستهای گانبدارانه عتبستان ،در 15
اتداد  1363گ)گ)دههای ایتانی که بتای حمایت از کشتیهای نفتی مستقت در به این م)طقه اعزام
شده بودند با یک اقدام نظامی غافلگیتک))ده از سوی گ)گ)دههای عتبستانی در نزدیکی گزیته
فارسی رو به رو شده که در نتیجه آن یکی از آنها مورد اصابت قتار گتفت (تارنمای شبکه
ابت . 1395،با افزایش تیتگی روابال با ایتان از یک سو و پیشتوی نیتوهای ایتانی در ااک عتاق
بعد از عملیات والفجت  8و کشتار حجا ایتانی در سال  1366و همچ)ین حمایت از مواضع سیاسی
عتاق در مجامع بینالمللی از سوی دیگت ،م)اسبات دیپلماتیک دو کشور تا پایان گ)

کامالً قطع

شد (مهدی زاده . 38-39 :1382،عتبستان با قتار دادن حتیم هوایی اود در ااتیار عتاق و استفاده
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از کشتیهای اود در نقش گاسوسی و گمعآوری ااالعاتی ،در حمله دقین عتاق به مواضع ایتان
بسیار مسثت بوده است (زمانی . 46-50 :1377،بهعبارتدیگت گانبداری شورای همکاری
الی فارس به رهبتی عتبستان ،حمایت بیدریغ از عتاق ،قطع روابال با ایتان ،کشتار حجا ایتانی،
دعوت از آمتیکا و غتب بتای حضور در الی فارس تحت پوشش دفاع از آبتاههای بینالمللی و
آزادی کشتیرانی ،دراواست از کشورهای عتبی بتای قطع رابطه با ایتان ،تشوین اعضای شورای
ام)یت بتای اعمال تحتیمهای نظامی علیه ایتان ،رایزنی با شوروی بتای همتاهی با تحتیم ایتان در
شورای ام)یت ،کمکهای اقتصادی به عتاق (پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس232 :1387،
ت)ها بخشی از اقدامات دولت سعودی در راستای مقابله با انقالب اسالمی و همتاهی با صدام حسین
در گ)

تحمیلی به شمار میآی)د .از اینرو میتوان به گتأت ادعا کتد که ل ا این کشور در آغاز

و پایان گ)

تحمیلی یکی از متحدان عتبی مهم عتاق در اول گ)

تحمیلی محسوب میشود.

صحت این مطلب را میتوان در مواضع رسمی مقامات عتبستانی مب)ی بت اذعان به کمک در مقطع
زمانی تهاگم عتاق به کویت مشاهده کتد.
جمهوری عربی مصر
مصت از مهمتتین دولتهای عتبی ای قتون متمادی است که همواره به ع)وان راهبت گهان
عتب مطتح بوده است .این کشور از لحاظ گمعیت ،سابقه تاریخی و قدرت نظامی ستآمد
دولتهای عتبی بوده و همواره دولتهای عتبی در مسائل مختلف نقش بتتت این کشور را پ یتفته
بودند .ناسیونالیسم عتبی همواره یکی از اصول این کشور در بتابت دیگت دولتها محسوب میشده
است .ل ا از اینرو در مسئله فلسطین هم پای دیگت دولتهای عتبی در گبهه مقدم نبتد علیه
صهیونیسم بوده است .پانعتبیسم ،مبارزه با استائیل ،اتحاد با محوریت ضد استائیلی از گمله
اصولی بود که مصت مدتها آن را در رأس اولویت اارگی اود قتار داده بود .پا از انعقاد پیمان
کمپ دیوید میان مصت و رژیم استائیل و سازش با این رژیم ،این دولت از دید دولتهای عتبی
م)فور گتدید .با ااتا مصت از اتحادیه عتب گایگاه آن کشور به ع)وان رهبت گهان عتب بسیار
متزلزل شد .در این بتهه از زمان مصت درصدد راهی بتای اتو از این بنبست سیاسی در بین
دولتها ی عتبی بود .گ)

عتاق علیه ایتان این فتصت را بتای مصت گهت بازگشت به گهان
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عتب فتاهم کتد .مصت با مطتح کتدن ناسیونالیسم عتبی و پیوند ملتهای عتبی به ع)وان امت
اسالمی -عتبی درصدد ابتاز همدردی با عتاق بتآمد و از عتاق به ع)وان قتبانی که توسال ایتانیان
مورد هجوم قتار گتفته است یاد کتد .مصت اذعان کتد که عتاق ت)ها در صدد عتاق درصدد
بازپاگیتی ااک اود است که در اشغال ایتانیان میباشد .در آغاز گ)
تحت تیثیت رابطه با استائیل قتارگتفته بود .با آغاز گ)

مواضع این کشور

و پیتوزیهای اولیه صدام حسین ،عتاق

در ابتدا از حمایتهای مصت امت)اع میکتد؛ اما بعد از بازپاگیتی م)اان اشغالی از سوی ایتان و
پیشتوی به ااک عتاق ،مواضع اود را نسبت به رژیم صهیونیستی و مصت تعدیل داد .مصت با
مشاهده استیصال عتاق ،به نفع عتاق در گ)

داالت کتد و کمکهای اقتصادی و نظامی اود را

به عتاق گسیل داشت .صدام حسین هم ایلی زود کمکهای مصت را پ یتفت و بدون بتقتاری
روابال دیپلماتیک ،اقدامات اقتصادی اود را با مصت گستتش داد .فتح اتمشهت و احتمال سقوب
صدام حسین ،حمله استائیل به لب)ان به م)ظور نابودی کامل سازمان آزادیبخش فلسطین و اشغال
لب)ان و ناتوانی و نظارهگت بودن دولتهای عتبی در مواگهه با استائیل ،بازگشت مصت را به دامان
دولتهای عتبی به صورت رسمی تستیع کتد .ل ا از این مقطع تاریخی به بعد مصت عالوه بت
کمکها ی اقتصادی و نیتوی انسانی به عتاق ،نیازهای تسلیحاتی عتاق را با گستتش روند صدور
تسلیحات بتاتف میکتد .مصت در همتاهی با عتاق از اتین ائتالفهای عتبی ،سعی در معتفی
گ)

ایتان و عتاق به ع)وان گ)

ایتان و اعتاب داشت .از اینرو با تقویت حا ناسیونالیستی

در همگتایی دولتهای عتبی با عتاق نقش به سزایی ایفا کتد (احمدزاده . 51-54 :1382،به
صورتی که در گتدهمایی ستان عتب در نوامبت  1987در امان ،م)ازعه ایتان مقدم بت م)ازعه با
استائیل که به صورت آشکار ستزمینهای اسالمی را اشغال کتده بود ،قتار گتفت و ایتان به
ع)وان متجاوز در قطع)امه پایانی گ)جانده شد .یک از مهمتتین اقدامات مصت در سالهای پایانی
گ)

 ،اعزام نیتوی نظامی به عتاق در راستای مبارزه با ایتان بود .بتآورد میشود حدود  17هزار

ستباز مصتی ای سالهای  1986م در گبهه گ)

در ادمت ارتش صدام حسین قتار داشت)د

(اردستانی . 125 :1388،همچ)ین میزان کمکهای نظامی مصت تا سال  1985را بیش از  2میلیارد
دالر تخمین میزن)د .در ک)ار این موارد کمک کارش)اسان نظامی مصت در زمی)ه موشکهای
بالستیک و دفاع هوایی به ارتش عتاق و حتکت به سمت همکاری با عتاق در تجهیز این کشور به
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گازهای شیمیایی بخشی از کمکهای مصت در گ)

تحمیلی بود که در راستای ملیگتایی عتبی

علیه رزم)دگان ایتان به کار گتفته شد (احمدزاده . 54-55 :1382،درواقع حمایت مستقیم مصت به
ع)وان قدرت عتبی در گ)

تحمیلی بهاصوص در زمی)ه نظامی و تیمین تسلیحات در سالهای

پایانی ،سبب همتاهی دیگت دولتهای عتبی و تقویت گایگاه عتاق در عتصه میدانی گ)

شد.

پادشاهی اردن
اردن روابال نزدیکی در چارچوب ناسیونالیسم عتبی با صدام حسین داشت .این امت بیشتت
ناشی از نوع ایدئولوژی و گهانبی)ی حزب بعث عتاق به رهبتی صدام حسین بود .حزب بعث
ازنظت ایدئولوژی ،رسالت تاریخی اود را تشکیل ملت واحده عتبی میدانست و شعار آن «یک
ملت عتب ،یک میموریت واحد» بود .آنها معتقد بودند که کشورهای عتبی همیشه ملتی واحدی
را تشکیل میدادند و اک)ون نیز باید متزهای بین کشورهای عتبی از میان بتداشته شود و اعتاب
مجدداً ملت واحدی را تشکیل ده)د .ل ا صدام گ)

اود را گ)

اعتاب با ایتان یا قادسیه دوم

(قادسیه صدام نامید (پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس . 102-103 :1387،این امت سبب
تیثیتگ اری بیشتت بت دولتهای کوچک عتبی شد .قبل از هجوم عتاق به ایتان ،اردن در ک)ار
مصت ،سوریه و عتاق در مسئله اشغال ستزمین فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی قتار داشت .با
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
نخستین گ)
گ)

ایتان ،تحت تیثیت سیاست پانعتبیسم عتاق با اعالم حمایت کامل از صدام این

را نتیجه زیادهاواهی ایتان داشت و ضمن متهم کتدن ایتان به تجاوز به ملت عتب و اشغال

ستزمینهای عتبی (اروندرود و گزایت سهگانه این کشور را مقصت آغاز گ)

معتفی کتده و با

عتاق به ع)وان دولتی که اواهان بازپاگیتی ستزمینهای اود است ،اعالم همبستگی نمود.
ملک حسین پادشاه وقت اردن با اعالم حمایت رسمی از عتاق اعالم داشت که ارتش اردن تمام
امکانات اود را در ااتیار ارتش عتاق اواهد گ اشت (متکز مطالعات و تحقیقات گ)

:1372،

 . 85اردن پیش)هادی مب)ی بت ارسال  20هزار نیتوی نظامی به عتاق داد (اردستانی 125 :1388،و

66

رفتار خارجی دولت های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

بتای ارتقای توان دفاعی عتاق با قتار دادن ب)دری در گ)وب این کشور ،1زمی)ه واردات ص)ایع و
تسلیحات مورد نیاز عتاق را اار از الی فارس فتاهم کتد (متقی . 23 :1389،در ک)ار این موارد
با حمایتهای سیاسی اود در محافل بینالمللی و اعالم همبستگی در این نهادها با عتاق و میزبانی
از نشستها ی ضد ایتانی در همتاهی با عتاق گام بتداشته و در این زمی)ه از هیچ کوششی در
همبستگی با صدام دریغ نکتد .از اینرو اردن با حمایت از تحتکات نظامی عتاق بعد از پیتوزی
انقالب اسالمی در متزهای ایتان و همتاهی با مواضع سیاسی این کشور ،سبب تتغیب عتاق به
آغاز تجاوز همهگانبه شد .در اول گ)
گ)

نیز با حمایتهای گستتده نظامی و سیاسی اود اول
 ،سبب تقویت توان سیاسی ،نظامی ،اقتصادی عتاق

تحمیلی بهویژه در مقطع پایانی گ)

گتدید .این امت باعث ناکامی اقدامات گستتده نظامی ایتان بهم)ظور پایان گ)

شد.

کویت
کویت با داشتن  17818کیلومتتمتبع وسعت از نیمه دوم قتن بیستم تا عصت حاضت یکی از
ابتسازتت ی کشورهای گهان بوده است .این کشور به دلیل قتار داشتن در میان عتاق و عتبستان به
ع)وان دو دولت بزرگ عتبی م)طقه از یک اتف و هممتز بودن با ایتان از اتین الی فارس و
همچ)ین نداشتن عمن ژئوپلیتیکی ،به ناچار ام)یت اود را در همتاهی با دولتهای عتبی میبی)د .از
این رو پانعتبیسم همواره یکی از اصول سیاست اارگی این کشور در روابال بینالملل بوده است
و دولت کویت در راستای این سیاست در بیشتت ااتالفات کشورهای عتبی با دیگت کشورها ،از
کشورهای عتبی حمایت کتده است (موسوی . 77 :1383،این امت را میتوان در اعتتاض به ایتان
در گتیان استتداد گزایت سهگانه ،تجاوز عتاق به ایتان ،ااتالف دولتهای عتبی با غتب در مسئله
اشغال فلسطین و غیته دید .در این راستا با تجاوز نظامی عتاق به ایتان ،کویت ازگمله دولتهایی
بود که اقدام نظامی صدام را نه ت)ها محکوم نکتد ،بلکه در همتاهی با آن گام بتداشت .به صورتی
که مهمتتین حامی عتاق در آغاز گ)

بود .کویت با دادن کمکهای اقتصادی و قتار دادن

ب)درها و مسیتهای هوایی اود در ااتیار ارتش عتاق ،در آغاز و پایان گ)

نقش پترنگی ایفا

 -4بندر عقبه :نام بندری در جنوب اردن است له در جنگ عراق علیه ایران بیشتر سالح های شوروی از طریق
این بندر به عراق ارسال می شد (زمانی .)44 :1377،
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نمود .پا از بستن اال لوله نفتی عتاق توسال سوریه ،دولت کویت همتاه با عتبستان درآمد
استختا نفت (بیش از  500هزار بشکه در روز از م)طقه بیاتف دو کشور را به عتاق ااتصاص
داد .در ک)ار آن با دادن وامهای بالعوض به عتاق نقش مهمی در پیش بتد ماشین گ)گی صدام ایفا
کتد .بهاور تقتیبی تمامی کمکهای مالی کویت به عتاق در اول گ)

 ،حدود  50میلیارد دالر

بتآورد میشود (همان . 79 ،این حمایتهای عتاق را تا اواسال سال  1982از هت گونه کمبود در
زمی)ه ارزهای اارگی بینیاز کتده بود .کویت با واگ اری گزایت بوبیان و وربه به عتاق در افزایش
عمن ژئوپلیتیک عتاق در آبهای الی فارس به شدت نقش مسثتی داشت؛ همچ)ین با در ااتیار
قتار دادن ب)ادر اود ،مهمتتین متکز تخلیه و بارگیتی کاالهای عتاقی و ارسال سالحهای مورد
نیاز عتاق به شمار میآمد .این موارد سبب افزایش قدرت مانور عتاق در ای گ)

بهاصوص

بعد از فتح اتمشهت شد .دولت کویت با در ااتیار گ اشتن حتیم هوایی اود سبب دستیابی
گ)گ)دههای عتاقی به آبهای گ)وبی الی فارس بتای هدف قتار دادن کشتیهای ایتانی شد
(ابوغزاله . 256 :1380،از اینرو پا از فتح فاو ،دستتسی هوایی عتاق به آسمان کویت ،سبب کم
اثت شدن اقدامات ایتان در الی فارس شد .همچ)ین کویت در راستای فشار به ایتان در پتوژه
حمله به نفتکشهای تجاری بتای باز کتدن پای قدرتهای فتا م)طقه در الی فارس
(درودیان 73-99 :1389،مشارکت کتد تا از این اتین بتواند هزی)ههای گ)

عتاق را با

بینالمللی کتدن آن تیمین ک)د .این اقدام سبب شد تا با درگیت شدن مستقیم قدرتهای گهانی در
الی فارس ،صادرات نفت ایتان به شدت کاهش پیدا ک)د .این امت میتوانست با فشار به قدرت
اقتصادی و نظامی ایتان در مقطع پایانی گ)

 ،عمالً ایتان را از م)ااقی که با هزی)ههای س)گین به

دست آورده بود ،عقبنشی)ی ک)د و از دستیابی به پیتوزی تعیینک))ده ناکام ک)د .این موارد در
ک)ار حمایتهای سیاسی از اتین اتحاد با دیگت دولتهای عتبی بهم)ظور فشار به ایتان سبب
تتغیب عتاق به تداوم گ)

و به ابع آن افزایش هزی)ههای مادی و مع)وی گ)

بتای دو ملت

ایتان و عتاق شد.
جمهوری عربی سوریه
سوریه ازگمله دولتهای عتبی بود که پا از آغاز گ)

68

تحمیلی ،مواضع و عملکتد آن

رفتار خارجی دولت های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

تیثیت قابلتوگهی در روند گ)

تحمیلی داشت .این کشور را میتوان ت)ها است )ا گ)

بین دولتهای عتبی دانست که در آغاز و پایان گ)

تحمیلی در

با مواضع و نگاهی متفاوت از سایت

دولتهای عتبی نسبت به تجاوز عتاق به ایتان مینگتیست .سوریه به رهبتی حافظ اسد ضمن
حمایت از ایتان هجوم عتاق به ایتان را محکوم کتد .حافظ اسد این گ)

را در راستای ادمت

به م)افع رژیم صهیونیستی میدانست که سبب تغییت نگاهها از فلسطین به گ)

تحمیلی میشد.

درواقع سوریه ،رژیم صهیونیستی را مهمتتین دشمن گهان عتب و اسالم میدانست و درصدد
ائتالفی بتای مقابله با اشغال گتی این رژیم بود؛ ل ا از دید هویتی ائتالف امت عتبی را در راستای
مبارزه با استائیل به ع)وان مسئله اول گهان عتب میدید که بت مسائل فتعی در اولویت بود .تجاوز
عتاق به ایتان این اولویت را در بین دولتهای عتبی کمرن

تت کتده بود .بدین م)ظور سوریه با

تتدید به ایدئولوژی توسعهالبانه حزب بعث عتاق به رهبتی صدام حسین مینگتیست .در این
اواهان حلوفصل مسائل از اتین گفتگو بود.

راستا با اعالم حمایت کامل از ایتان در آغاز گ)

درنتیجه عدم همتاهی عتاق با سوریه ،این کشور در راستای حمایت از ایتان و فشار به عتاق ،اال
لوله انتقال نفت عتاق به دریای مدیتتانه که از ااک سوریه میگ شت را مسدود کتد .این امت
سبب کاهش قابلتوگه درآمدهای نفتی عتاق شد ( . Pelletiere,1992:71در ک)ار این مسئله،
با اعالم حمایت از ایتان و محکومیت تجاوز عتاق در مجامع م)طقهای و بینالمللی نقش مهمی را
در کمرن

کتدن معتفی گ)

اعتاب با ایتان داشت .حمایت کامل سوریه از

به ع)وان گ)

ایتان سبب شد تا گبهه متحد عتبی واحدی علیه این کشور در همتاهی با عتاق تشکیل شود .ل ا با
آغاز گ)

داالی لب)ان و حمله رژِم صهیونیستی به لب)ان ،سوریه اود را در بین دولتهای عتبی

در انزوا دید .افزایش فشارهای بینالمللی به سوریه و آشکار شدن تضاد گ)بش امل موردحمایت
سوریه و حزباهلل موردحمایت ایتان در لب)ان سبب شد سوریه مواضع اود را تعدیل ک)د .ل ا در
مقااعی با مواضع انفعالی درصدد کسب حمایت دولتهای عتبی بتآمد .با فشارهایی که از سوی
استائیل در حمله به لب)ان و غزه شده بود و ت)هایی این کشور در بین دولتهای عتبی ،سوریه اود
را در همتاهی گبهه عتبی قتار داد که این امت سبب سفت مقامات سوریه به بغداد شد .مجموعه این
عوامل سبب شد سوریه در پایان گ)

تحمیلی سیاست اارگی اود را از حمایت کامل به سمت

همتاهی با گبهه عتبی تغییت دهد .حضور حافظ اسد رئیاگمهور سوریه در اگالس ستان عتب
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در امان و رای م بت این کشور به قطع)امه ضد ایتانی این نشست بتای اولین بار در پاییز  1366و
دیدار صدام حسین با حافظ اسد در این اگالس ،سبب شد رسانههای گهان از این اگالس به ع)وان
گدایی سوریه از ایتان تعبیت ک))د (شیتعلی نیا . 363 :1392،درواقع آن چیزی که به ع)وان اصول
سیاست اارگی سوریه در این مقطع زمانی بود م)افع ملی و تا حدی مالحظات ایدئولوژیکی و
تجارب تاریخی بود؛ در عین حال عملکتد این کشور در ای گ)

تابعی از روند گ)

 ،تحوالت

م)طقهای ،تشکیل صفب)دیهای گدید م)طقهای ،مواضع و گهتگیتی دو ابتقدرت آمتیکا و
شوروی ،روندها و پویشها در محیال ژئوپلیتیک این کشور بوده است .مجموعه این عوامل سبب
شد دمشن در اول  8سال گ)

تحمیلی گهتگیتی متغیتی را در پیش بگیتد که از حمایت و

پشتیبانی کامل تا تالش بتای میانجیگتی و کاهش ت)شها با دولتهای عتبی به ویژه ایتان و عتاق
در نوسان بوده است (سلطانی نژاد و نورمحمدی 19 :1389،؛ به عبارت دیگت رفتار اارگی سوریه
با تیثیتپ یتی از محیال ام)یتی این کشور ،تشکیل ائتالف عتبی بتای مقابله با استائیل به ع)وان
دشمن نزدیک این کشور بود که تجاوز عتاق به ایتان این اولویت را در بین دولتهای عتبی
کمرن

کتده بود.
لیبی
لیبی ازگمله کشورهایی عتبی بود که در آغاز و پایان گ)

رفتار اارگی متفاوتی نسبت به

سایت دولتهای عتبی داشت .اصوالً رفتار اارگی لیبی بدون ش)اات معمت ق افی رهبت لیبی
امکانپ یت نیست .ق افی به شدت اتفدار پانعتبیسم و وحدت ملل عتب بود و به این دلیل از ایده
ناسیونالیسم ناصتیسم در مصت حمایت میکتد .ق افی از مشکالتی که گهان عتب به صورت
ااص و گهان اسالم به صورت عام با آن مواگهه بود سخت آشفته بود .ازگمله این موارد میتوان
به عقبماندگی و تحقیت اعتاب و مسلمانان توسال غتب ،ضعف در مواگهه با استکبار ،تفتقه و
نبود اتحاد و غیته اشاره کتد .از اینرو ق افی درصدد مواگهه با غتب و رژیم صهیونیستی از اتین
اقتدار با تقویت حا ناسیونالیسم عتبی بود .تجاوز نظامی عتاق به ایتان سبب شد لیبی به رهبتی
ق افی در واپسین روزهای آغاز گ)
عتاق ،این گ)

بت ضد صدام حسین موضع گتفته و با انتقاد از عملکتد

را توائه امپتیالیسم و صهیونیسم بداند (سلطانی نژاد و نورمحمدی (ب :1389،
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 . 20ل ا حمایت قااع اود را از ایتان اعالم کتد .لیبی گزو کشورهای عتبی بود که نزدیکتتین
روابال را بعد از سوریه با ایتان داشت .از اینرو بعد از گ شت اندکی از گ)
تعلین و به انتقاد از مواضع صدام حسین در گ)

روابال اود را

پتداات .ازگمله دالیلی که سبب حمایت ق افی

از ایتان شد ،اصومتی بود که با صدام و حزب بعث عتاق داشت .در ک)ار آن مبارزه با توسعهالبی
و گلوگیتی از تسلال عتاق بت م)طقه از دیگت اهداف بود .البته مواضع ضد استائیلی ایتان و تالش
بتای اتحاد گهان اسالم علیه استائیل در این مواضع بیتیثیت نبود .این موارد سبب سفت مقامات دو
کشور و امضای پیمان راهبتدی و قطع کامل م)اسبات دیپلماتیک در اتداد  1364با عتاق شد.
لیبی در حمایت از ایتان بخشی از تسلیحات ازگمله موشکهای بالستیک ساات شوروی را بتای
ایتان فتاهم کتد تا موازنه موشکی با عتاق بتقتار شود .از اینرو نقش تیثیتگ اری در آغاز و میانه
گ)

در حمایت از ایتان داشت .اگتای عملیات والفجت  8و نفوذ ایتان به عمن ااک عتاق و
شد .لیبی مخالفت اود را با اشغال ااک عتبی

تصتف فاو ،سبب تغییت رفتار لیبی نسبت به گ)

توسال یک کشور غیتعتبی اعالم کتد و از ایتان اواست از مواضع نظامی اود در داال ااک
عتبی عقبنشی)ی ک)د .مخالفت ایتان با این دراواست سبب سفت مقامات لیبی به بغداد شد (همان،
 . 25از این مقطع زمانی لیبی در مخالف با ایتان قدم بتداشته و با عتاق اعالم همبستگی نمود .این
امت با هجوم نظامی لیبی به چاد و افزایش فشارهای بینالمللی و م)طقهای با مواضع ضد استائیلی و
غتبی در ک)ار همتاهی با ایتان و فاصله از دیگت دولتهای عتبی سبب شد لیبی در نکوهش ایتان
اقدامات گدی انجام دهد .ل ا در پایان گ)

مواضع لیبی در همتاهی با دیگت دولتهای عتبی و

عتاق در محکومیت ایتان بود .این امت در اگالس دولتهای عتبی در امان پایتخت اردن همتاه با
سوریه و دیگت دولتهای عتبی به اوبی آشکار میشود که با اعالم «تجاوزگتی ایتان» مسئله
ایتان به گای استائیل در رأس نشت قتار میگیتد (احمدزاده . 56 :1382،درواقع در مقااعی که
ایتان اقدام به عملیات بزرگ بهم)ظور پیتوزی تعیین ک))ده انجام میداد و این امت عتاق را در اطت
سقوب قتار میداد لیبی با قطع حمایت از ایتان و کمک به عتاق در روند گ)
تیثیتگ ار میشد .این امت در مقطع پایانی گ)

به اوبی آشکار میشود.
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امارات متحده عربی
روابال امارت با ایتان تحت چارچوب سیاست آمتیکا در م)طقه قبل از انقالب اسالمی
تعتیف میشد .بعد از پیتوزی انقالب اسالمی روابال دو کشور دستخوش تغییتاتی قتار گتفت که
ناشی از اتو ایتان از تتتیبات ام)یتی آمتیکا در م)طقه بود .با اتو ایتان از چتت ام)یتی غتب
امارات فتصت را در همتاهی با دولتهای عتبی م)اسب دید .ل ا با مواضع انفعالی در آغاز گ)
تحمیلی به صورت غیتمستقیم از تجاوز نظامی عتاق حمایت کتد .این امت بیشتت ناشی از مواضع
عتاق در زمان بازپاگیتی گزایت سهگانه توسال نیتوهای ایتانی از قیمومیت انگلیا ناشی میشد.
عتاق گزایت سهگانه را متعلن به امت عتبی و آن را گزو گداییناپ یت ستزمین عتبی میدانست و از
ایتان میاواست این گزایت را به امارات بازپا دهد .این مواضع پانعتبیسم سبب تقویت حا
ناسیونالیسم در بین مقامات امارات بهم)ظور همتاهی در گ)

عتبی ضد فارسی میشد .ل ا امارات

به صورت مستقیم و غیتمستقیم از اتین حمایتهای سیاسی و اقتصادی در همتاهی با عتاق قدم
بتداشت .در واقع رفتار اارگی امارات متیثت از ایدئولوژی انقالب اسالمی ،پانعتبیسم ،سیاست
غتب در م)طقه ،نبتد میدانی گ)

و غیته در نوسان بود .گاهی این مواضع با توگه به ضعف

نظامی ایتان در حمایت کامل از عتاق ،گاهی به دلیل تتس از پیتوزی قااع ایتان م)فعالنه بود .به
اورکلی تحتکات اارگی امارات در آغاز و پایان گ)

تحمیلی به صورت غیتمستقیم و مستقیم

در همتاهی با عتاق بود.
سایر دولتهای عربی

از دیگت کشورهای عتبی که در تتغیب و پشتیبانی عتاق در آغاز نقش داشت ،دولت
متاکش بود .این کشور در روزهای آغازین گ)

با اعالم حمایت رسمی از عتاق پشتیبانی

مع)وی ،مادی و نظامی اود را از عتاق اعالم داشت .وزیت امور اارگه متاکش در  13مهت 1359
ای سخ)تانی در مجمع عمومی سازمان ملل م)ازعه عتاق و ایتان را نتیجه زیت پا گ اشتن حقوق
تاریخی عتاق توسال ایتان دانست (متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 309 :1372،دولت مغتب در

راستای گتیان عتبی حمایت اود را از عتاق اعالم کتده و در محافل بینالمللی و م)طقهای در
همتاهی با عتاق اقدام کتد .این امت تا پایان گ)

تحمیلی از اتین حمایتهای سیاسی ادامه

داشت .در ک)ار متاکش ،دولت تونا هم در راستای گتیان عتبی از مواضع متاکش در گ)
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تحمیلی حمایت کتد و مسئولیت گ)
نقش تونا تا سال پایانی گ)

تحمیلی را بت عهده ایتان دانست (همان . 247،درواقع

بیشتت از حمایتهای سیاسی در محافل بینالمللی فتاتت نتفت .ل ا

مسئولیت اود را تحت دولت عتبی در بتابت عتاق با اعالم مواضع رسمی در همتاهی با عتاق انجام
داد .سودان از دیگت کشورهای عتبی بود که به دلیل ضعف سااتاری ،توانایی اثتگ اری مهم در
گ)

تحمیلی نداشت؛ اما از اتین حمایتهای سیاسی و ارسال نیتوهای اود به عتاق در گبهه

عتاق قتارگتفته بود .درواقع وگود اسیتان سودانی که به اسارت نیتوهای نظامی ایتان در می
آمدند ،این ادعا را اثبات میک)د (زمانی . 39 :1377،این کشور بتای به دست آوردن حمایتهای
دولتهای عتبی و کشورهای غتبی عمالً اود را در همتاهی با عتاق میدید .در این راستا سومالی
که یکی از دولتهای عتبی محسوب میشود در چارچوب دریافت حمایتهای عتبی-غتبی در
همتاهی با دیگت دولتهای عتبی در گبهه عتاق قتار داشت .هت چ)د مواضع این دولت در گ)
تیثیت مهمی نداشت ولی بتای ایجاد بلوکی از دولتهای مخالف ایتان نقش مهمی در افکار
عمومی گهان داشت .بحتین از دیگت دولتهای عتبی است که در پیتامون کانون نزاع قتار داشت.
این کشور با توگه به اک تیت تشیع و اقلیت اهل س)ت و قتار گتفتن اقلیت بت حاکمیت کشور ،پا
از پیتوزی انقالب اسالمی اود را در معتض آسیبپ یتی انقالب اسالمی ایتان و ایدئولوژی
اسالم سیاسی این کشور میدید .ل ا انقالب ایتان را نوعی تهدید بتای حاکمیت اود میدید .این
امت سبب همتاهی هتچه بیشتت بحتین با گبهه عتبی در بتابت ایتان شد .تجاوز نظامی عتاق این
فتصت را بتای بحتین بهم)ظور همتاهی با عتاق بتای رفع این تهدید فتاهم کتد .ل ا در راستای
گتیان عتبی حامی عتاق و تتتیبات ام)یتی غتب زمی)ه حضور قدرتهای فتا م)طقهای بتای حضور
در آبهای الی فارس بهم)ظور کاهش تهدید ایتان و فشار به ایتان فتاهم کتد .عمان و قطت از
دیگت دولتهای عتبی حاشیه الی فارس هست)د که با اعالم رسمی بیاتفی در آغاز گ)
تحمیلی ،اود را در عدم همتاهی با اتفین درگیت در گ)
گ)

متعهد کتدند اما با اوالنی شدن

و افزایش دام)ه آن این دولتها در چارچوب هویت عتبی اود ،به ناچار اود را در

همتاهی با عتاق قتار داده و ضمن اعالم حمایت از عتاق در محافل بینالمللی و م)طقهای به ویژه
اتحادیه عتب و شورای همکاری الی فارس و بیاتفی اود را نقض کتدند .دولتهای م کور با
توگه قتار داشتن در تتتیبات ام)یتی غتب و داشتن پیوند تاریخی و م هبی با عتاق در ایجاد
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ائتالفی از دولتهای عتبی و غیتعتبی صدام حسین در بتابت ایتان نقش مهمی را ایفا کتدند .رفتار
اارگی لب)ان در گ)

تحمیلی بیشتت تحت تیثیت رژیم صهیونیستی قتار داشت .ل ا به دلیل قتار

گتفتن در محیال ام)یتی به ناچار بتای گلب حمایت دولتهای عتبی اود را در همتاهی با گتیان
عتبی قتار داده تا از این اتین بتواند از انزوا اار شده و در مقابل استائیل قتار گیتد .بدین
تتتیب لب)ان این گ)

را بیهوده و در راستای م)افع استائیل میدانست از اینرو اواهان حل و

فصل م)ازعه از اتین گفتگو و توگه به مسئله اشغال ستزمینهای اسالمی از سوی استائیل شد .این
مواضع بتای فلسطین هم صدق میکتد .درواقع فلسطین به رهبتی یاست عتفات در ابتدا به ع)وان
میانجی سعی در حلوفصل این م)ازعه در چارچوب هویت اسالمی بتآمد .با عدم همتاهی عتاق،
فلسطین اود را در گتیان عتبی قتارداد تا از این اتین بتواند حمایتهای عتبی -اسالمی را
بهم)ظور بازپاگیتی ستزمینهای اود داشته باشد .الجزایت از دیگت دولتهای عتبی در شمال
آفتیقا است که به دلیل دور بودن از کانون درگیتی کمتت از این گ)
رسمی بیاتفی سعی در عدم همتاهی با اتفین گ)

تیثیت پ یتفت .ل ا با اعالم

داشت .با ورود ایتان به ااک عتاق این

رویه به صورت حمایت از گتیان عتبی و همتاهی با آن در محکومیت ایتان ظهور کتد .ل ا در
نشستهای م)طقهای همتاه با سایت دولتهای عتبی مواضع سیاسی و نظامی عتاق را تییید کتده و
در محکومیت اقدامات ایتان گام بتداشت .یمن از دیگت دولتهای عتبی است که تحت تیثیت
سیاست دو ابتقدرت مواضع آنها در گ)

تحمیلی در نوسان بود .یمن شمالی که متیثت از بلوک

غتب بود بهصورت فعاالنه در حمایت از عتاق اقدام کتده و مواضع گانبدارانهای همتاه با اردن و
مصت از عتاق داشت .در ک)ار این ،یمن گ)وبی که تحت تیثیت بلوک شتق بود کمتت حضور فعالی
در مدااله گ)

تحمیلی داشت .از اینرو مواضع اود را با حمایتهای سیاسی در همتاهی با

سایت دولتهای عتبی تدارک دید؛ به عبارت دیگت این دولتها به دلیل ضعف سااتاری و ناتوانی
نظامی و اقتصادی نقش مهمی در تحوالت میدانی گ)

نداشته و از اتین حمایتهای سیاسی

صتف در مجامع م)طقهای در همتاهی با سایت دولتهای عتبی گام بتداشت)د .ل ا این امت در تشکیل
ائتالف م)طقهای ضد ایتان نقش مسثتی در محافل بینالمللی داشت.
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نتیجهگیری
این تحقین با روش توصیفی -تحلیلی سعی در بترسی رفتار اارگی دولتهای عتبی در
گ)

تحمیلی بتآمده است .واکاوی مسئله نشان از دستهب)دیای میان دولتهای عتبی میدهد که

نقطه اشتتاک تمامی دولتهای عتبی تاثیتپ یتفتن از همبستگی نژادی با دولت عتاق است .این
همبستگی ناشی از هویت عتبی و م هبی است که با تیثیت پ یتفتن از محیال ام)یتی و بینالمللی
سبب فزونی همگتایی این دولتها در م)ازعه عتاق علیه ایتان شد .یافتهها نشان از سه گتوهب)دی
در میان دولتهای عتبی میدهد .گتوه اول از دولتهای عتبی در آغاز و پایان گ)

در همتاهی

کامل با عتاق بودهاند .این گتوه با تیثیتگ اری بت گتوههای دوم و سوم سبب همتاهی سایت
گتوهها با اود شدند .این گتوه شامل عتبستان ،کویت ،اردن ،مصت میباشد .گتوه دوم که رفتار
اارگی متفاوت از سایت گتوهها در آغاز گ)

داشت شامل سوریه ،لیبی میباشد .این گتوه در

آغاز با حمایت کامل از ایتان در مخالفت با تجاوز عتاق بت اواستهاند؛ اما با گ شت زمان و دست
یابی ایتان به موفقیتهای نظامی ،از حمایتهای اود کاسته و تحت تیثیت گتوه اول اقدامات اود
را در همتاهی با عتاق تدارک دیدند .گتوه سوم که اک ت دولتهای عتبی را شامل میشود عموماً
از دولتهای بیاتف ،کم تیثیت و کوچک تشکیل شدهاند که با مواضع انفعالی در آغاز و پایان
همتاه با گتوه اول در آغاز و پایان گ)

تحمیلی در همتاه عتاق بودند .از اینرو تیثیتگ اری و

تیثیتپ یتی این گتوه ناشی از هویت عتبی این گتوه میباشد که با باز تولید آن توسال گتوه اول
و حزب بعث عتاق تشدید حمایتها را از عتاق در پی داشت .ل ا تحتکات نظامی ایتان بعد از
عملیات بیتالمقدس ،ورود ایتان به ااک عتاق و اشغال بخش راهبتدی ستزمی)ی عتاق ای
عملیات والفجت  8سبب تشدید حمایتها از سوی تمام گتوههای عتبی از عتاق شد .نتیجه این امت
در آغاز گ)

تحمیلی سبب تتغیب عتاق به تجاوز نظامی ،گستتش اقدامات نظامی ،ورود مستقیم

بازیگتان فتا م)طقهای در همتاهی با عتاق و تحمیل اسارتهای مادی و مع)وی بتای ایتان شد.
درواقع این تحقین نشان از تیثیتپ یتی دولتهای عتبی از پیشی)ه تاریخی ،م هبی و نژادی اود در
بتابت سایت دولتها دارد .ل ا در هت م)ازعهای در بتابت دولتهای غیتعتبی از این نقطه مشتتک تیثیت
پ یتفته است .هت چ)د در مقااعی به دالیل متعددی ازگمله تحوالت م)طقهای ،صفب)دیها،
مواضع و اقدامات قدرتهای بینالمللی در نوسان بوده ولی نقطه اشتتاک همه در همتاهی با دیگت
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دولتهای عتبی بهم)ظور تشکیل گبهه متحد عتبی است.

پیشنهادها
بهم)ظور گلوگیتی از رادادهای همان)د گ)

تحمیلی که همتاهی اک تیت دولتهای

عتبی از یک اتف م)ازعه را به همتاه داشت ،پیش)هادهای زیت ارائه میشود.
 ایجاد ائتالفهای م)طقهای بتای شکاف در مقابل ائتالفهای مخالف -پیگیتی حقوقی حامیان عتاق در گ)

تحمیلی از اتین مجامع بینالمللی بهم)ظور گلوگیتی

از پیدایش راداد مشابه
 روابال با دولتهای عتبی بت اساس حسن همگواری با تیکید بت مسلفههای هویتی مشتتک -بتگزاری نشستهای م)طقهای با حضور اک ت دولتهای عتبی بهم)ظور واکاوی گ)

تحمیلی

 ایجاد تشکیالت ام)یتی با مشارکت تمامی دولتهای م)طقه بتای گلوگیتی از رادادهایمشابه
 بازنگتی راهبتدی در روابال با دولتهای متخاصم در گ) پیگیتی قضایی دولتهای عتبی مسثت درروند گ) افزایش قدرت بازدارندگی همه گانبه نظامی -گستتش دیپلماسی عمومی

76

تحمیلی

تحمیلی از اتین متاگع قضایی داالی

رفتار خارجی دولت های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

منابع
الف منابع فارسی
کتب

 -1ابوغزاله ،عبدالحلیم ( ، 1380گ)

ایتان و عتاق از نگاه دیگتان  -گلاد دوم :گ)ا

ایتان ،نادر نوروزشاد ،تهتان ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 -2اردستانی ،حسین ( ، 1388گ)
نبتد گ)

عاتاق و

.

عتاق و ایتان – رویارویی استتاتژی ها :تاثیت تحوالت صاح)ه

عتاق و ایتان بت سیاست قدرت های بازرگ ،چاا دوم ،تهاتان ،متکاز اسا)اد و

تحقیقات دفاع مقدس.
 -3پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ( ، 1387آش)ایی با دفااع مقادس ،قام ،انتشاارات ااادم
التضا (ع .

ایاتان و عاتاق – گلاد چهاارم ،شالمچه تاا حلبچاه؛

 -4درودیان ،محمد ( ، 1389سیتی در گ)
(بترسی وقایع سیاسی – نظامی گ)

در سال  ،1366درگیتی باا آمتیکاا در الای فاارس،

انتقال م)طقه نبتد از گ)وب به غاتب  ،چاا ششام ،تهاتان ،متکاز اسا)اد و تحقیقاات دفااع
مقدس.

 -5شیتعلی نیا ،گعفت ( ، 1392دایت المعارف مصور تاریخ گ)
 -6متکز مطالعات و تحقیقات گ)ا

( ، 1372روز شامار گ)ا

ایتان و عتاق ،تهتان ،نشت سابان.

ایاتان و عاتاق (کتااب چهاارم:

هجوم ستاستی تهاگم و پیشتویهای عمده عتاق ،تهتان ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

.

مقاالت
 -7احمدزاده ،داود ( ، 1382نقش مصت در گ)

ایتان و عتاق ،فصل)امه مطالعات دفاعی و ام)یتی،

شماره  ،35ص .49-60
 -8اسدی ،علی اکبت ( ، 1382نقش وقوع انقاالب اساالمی ایاتان در آغااز گ)ا

ایاتان و عاتاق،

فصل)امه مطالعات دفاعی و ام)یتی ،شماره  ،35ص .27-48
 -9ال)صتاوی ،عباس ( ، 1392گ)

ایتان و عتاق و نقش آن در فتوپاشی روند توسعه ی

اقتصادی عتاق ،تتگمه سهتاب گ)جی متاد ،فصل)امه نگین ایتان ،سال  ،12شماره .44
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 -10حیدری ،عبدالمجید ( ، 1392گ)

ایتان و عتاق؛ نبتدی فتسایشی و اوالنی (شهتیار

شیتاانی ،محمد علی و دانوپولا ،ک)ستانتین  ،فصل)امه نگین ایتان ،سال دوازدهم ،شماره
45
 -11دانش نیا ،فتهاد ( ، 1394سازهانگاری الکساندرونت :امت)اع از گ ار از بن بستهای تئوریک

روابال بینالملل و دستیابی به راهی میانه ،گستارهای سیاسی معاصت ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فته)گی ،سال ششم ،شماره  ،2ص .63-84
 -12درودیان ،محمد ( ، 1376بترسی علل اگت)ابناپ یتی گ)

ایتان و عتاق ،مجله سیاست

دفاعی ،شماره .19
 -13زمانی ،سید قاسم ( ، 1377نگاهی به گایگاه بی اتفی در گ)

تحمیلی :از حاتف تاا عمال،

مجله سیاست دفاعی ،شماره  24و .23
 -14سلطانی نژاد ،احمد و نورمحمدی ،متتضی ( ، 1389م)افع ملی ،ایدئولوژی :سیاست اارگی
سوریه در گ)

تحمیلی ،فصل)امه نگین ایتان ،سال  ،9شماره .34

 -15سلطانی نژاد ،احمد و نورمحمدی ،متتضی (ب ( ، 1389بترسی سیاست اارگی لیبی در
گ)

ایتان و عتاق ،فصل)امه نگین ایتان ،سال  ،9شماره .35

 -16شفیعی ،نوذر و نژاد زندیه ،رویا ( ، 1392هویت در سازهانگاری و دیپلماسی عماومی؛ مطالعاه
موردی چین ،فصل)امه مطالعات راهبتدی ،شماره .59
 -17عسگت اانی ،ابو محمد و م)صاوری مقادم ،گهانشایت ( ، 1389همکااری و م)ازعاه در رواباال
بینالملل :نگاهی به نظتیه سازه انگارانه «الکساند ونت» ،فصل)امه سیاست ،دوره  ،40شماره .3
 -18غالمی ،اهمورث و پوراسمعیلی ،نجمیه ( ، 1393گ)

ایاتان و عاتاق از دیادگاه موازناه ی

قوا ،فصل)امه سیاست دفاعی ،سال  ،22شماره .86
 -19کارک)ان نصتآبادی ،محمد ( ، 1384گ)

و هویت (رویکتد گامعه ش)ااتی به گ)

ایاتان

وعتاق  ،فصل)امه مطالعات ملی ،سال  ،6شماره .2
 -20متقی ،ابتاهیم ( ، 1389اگماع استتاتژیک سااتار دوقطبی در گ)
نگین ایتان ،سال  ،9شماره .33
78

عتاق علیه ایتان ،فصل)امه

رفتار خارجی دولت های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

 -21مش ایت زاده ،حمی اتا ( ، 1391نظتیااه سااازهانگاری متعااارف و پااژوهش در روابااال بینالملاال و

استلزامات پژوهشی ،دو فصل)امه علمی -پژوهشای «پاژوهش سیاسات نظاتی» ،دوره گدیاد،
شماره  ،12ص .1-20
 -22م)صوریمقدم ،محمد ( . 1391موئلفه هویت و تاثیتآن بت سیاست اارگی عتبستان سعودی
در قبال گمهوری اسالمی ایتان ،فصل)امه مجلا و راهبتد ،سال نوزدهم ،شماره .72
 -23موسوی ،سید مسعود ( ، 1383بترسی مواضع و عملکتد کویت در گ)

ایتان و عتاق،

فصل)امه نگین ایتان ،شماره .8
 -24مهدی زاده ،اکبت ( ، 1382بترسی سیاست اارگی و رفتار عتبستان در قبال گ)

ایتان و

عتاق ،فصل)امه نگین ایتان ،شماره .4
سایت ها
 -25تارنمای شبکه ابت ( 5مهت  ، 1395فهتستی از حمایت های یااران صادام در گ)ا

تحمیلای،

قال دستتس در:
/https://www.irinn.ir/fa/news/178271فهتستی-از-حمایت-های-یاران-صدام-در-
گ)

-تحمیلی

 -26ابتگزاری دفاع مقدس ( 20تیت  ، 1396نقش «کویت» در گ)

تحمیلی /کشورهای «عتبی»

از حمایت صدام چه اهدافی را دنبال میکتدند؟ قابل دستتس در:
http://www.defapress.ir/fa/news/247079
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