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Abstract 
 Iraq's military invasion of Iran on September  2979, in less than two years after 

the victory of Islamic Revolution, was officially launched and lasted for  1 years. 

This military event, referred to as the longest classical military conflict of the 

twentieth century, caused many spiritual and material costs for the two countries. 

The eight-year war, along with the domestic consequences for the two countries, has 

led to a widespread political and military change in regional order and future 

arrangements that require the necessity to this research. So, this research focuses on 

the root of this military event to determine that what causes and factors have caused 

a military event and accelerating it? The forming of the hypothesis shows a 

complete connected political, military, social and historical variables that with the 

strengthening of some other variables have had an impact role in the incident of war 

using force and hard power to solve "Iran's problem". So that none of them cannot 

be alone the cause of the war to start. One of the main goals of the current article is 

to achieve a common point in the incident of the imposed war, which is the same as 

the accumulation of weapons and the development of "hard power" along with soft 

power. The present research is a comprehensive collection of influential factors in 

the incident of imposed war by looking at using hard power to achieve goals. 

Understanding the goals and the main field of the occurrence of the imposed war 

(accumulation of hard power) is the main achievements of the current article. The 

raw materials of this article have been collected using the imposed war documents 

with the descriptive-analytical method with a future approach to test the past for 

today's purposes. 

Keywords: Iran and Iraq, military aggression, imposed war, causes of war, hard 

 power. 
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چکیده
 صورت به اسالمی انقالب پیتوزی از الس دو از کمتت در ،2353 شهتیور 32 در ایتان به عتاق نظامی تهاگم 

 کالسیک نظامی م(ازعه تتیناوالنی ع(وانبه آن از که نظامی راداد این. کشید اول سال 6 مدت به و آغاز رسمی

 ک(ار در ساله هشت گ( . شد کشور دو این بتای بسیاری مادی و مع(وی هایهزی(ه سبب شود،می یاد بیستم قتن

 که شد آتی تتتیبات و ایم(طقه نظم در ایگستتده نظامی و سیاسی تغییتات سبب کشور، دو بتای داالی پیامدهای

 نظامی راداد این یابیریشه به شکافانهکالبد نگاهی با پژوهش این. ک(دمی ایجاب را اصوص این در تحقین ضتورت

 از نشان فتضیه ب(دیصورت است؟ شده آن تستیع و نظامی راداد سبب عواملی و علل چه شود معین تا پتدازدمی

 تقویت با متغیتها این از بتای که دهدمی تاریخی اگتماعی، نظامی، سیاسی، پیوستههمبه متغیتهای از ایمجموعه

 داشته؛ «ایتان مسئله» حل بتای «سخت قدرت و زور» از استفاده با گ(  راداد در تیثیتگ اری نقش دیگت، متغیتهای

 به یابیدست ک(ونی، نوشتار اصلی اهداف گمله از. باشد گ(  آغازک((ده تواندنمی (هاییتبه کدامهیچ که اوریبه

 ک(ار در «سخت قدرت» توسعه و گستتش و تسلیحات انباشت همان که بوده تحمیلی گ(  راداد در مشتتک نقطه

 به نگاه با را یتحمیل گ(  راداد در تیثیتگ ار عوامل مجموعه گامع، صورت حاضت به پژوهش. است نتم قدرت

 راداد اصلی زمی(ه و اهداف ش(اات. دهدمی قتار واکاوی مورد اهداف، به یابیدست بتای سخت قدرت از استفاده

 اس(اد از استفاده با مقاله این اام مواد. است ک(ونی نوشتار اصلی دستاوردهای از  سخت قدرت انباشت) تحمیلی گ( 

 اهداف بتای را گ شته آی(ده، به رویکتدی با تحلیلی –توصیفی روش با و گتدآوری تحمیلی گ(  مدارک و

.دهدمی قتار آزمون و ک(کاش مورد امتوزی،

 .انقالب اسالمی، ایتان و عتاق، تجاوز نظامی، گ(  تحمیلی، علل گ( ، قدرت سخت ها:کلید واژه

اهلل بتوگااتدی، تهااتان، ایااتان؛کارش(اساای ارشااد علااوم سیاساای، دانشااکده علااوم انسااانی، دانشااگاه آیاات -2

@gmail.com626hajati

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.25386328.1400.3.1.12.6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25386328.1400.3.1.12.6


 1022بهار و تابستان ، چهارم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو
 

350 

 مقدمه
دگی بتای حل رژیم حزب بع  عتاق به رهبتی صدام حسین با اعالم آما 2353فتوردین 

در زمین و هوا از سه  2353 ااتالفاتش با ایتان با استفاده از زور، تهاگم نظامی اود را شهتیور

گبهه به سمت متزهای ایتان آغاز کتد. این تهاگم از آغاز تا پایان، هشت سال اول کشید. در ای 

دند که بتآورد های بسیار گانی و مالی متحمل شاین هشت سال، دو ملت ایتان و عتاق هزی(ه

  و شهادت 226: 2362میلیون ریال هزی(ه مالی )ناظم،  622هزار میلیارد و  32بت شود باع  بالغ می

  از متدم 233-239: 2339شتبتی، و نفت )متادپیتی  333هزار و  557شدن هزار و مجتوح 223

ماندن از توسعه ها و عقبایتان شد. این امت در ک(ار اسارات اقتصادی و تختیب زیتساات

های متمادی، بخشی از پیامدهای مادی گ(  تحمیلی است. در سیاسی بتای سال -اقتصادی

داده و هزی(ه میلیون نفت از دو کشور گان اود را از دست شود بیش از یکمجموع، بتآورد می

     ،رسد )شهتیارشیتاانی و دانوپولامیلیارد دالر می 2232 مستقیم و غیتمستقیم آن به رقم

 . این تجاوز نظامی که کمتت از دو سال از پیتوزی انقالب اسالمی ایتان صورت 222: 2332

های کتدن زمی(هالملل بتای دو کشور و فتاهمگتفت، سبب پیامدهای مختلفی در سطح م(طقه و بین

ز گ شت توان بعد اکه آثار این امت را می اوریای شد؛ بههای فتام(طقهالزم بتای داالت دولت

م(ظور حمایت از آزادی ویژه آمتیکا بههای متمادی در م(طقه از گمله حضور نظامی غتب بهسال

ای م(طقه از های قبیلههتاسی، حمایت حکومتفارس، مبارزه با تتوریسم، ایتانکشتیتانی در الی،

 های گدید قدرت،فارس، تشکیل بلوکآثار انقالب ایتان، تشکیل شورای همکاری الی،

سازی ک(ار ائتالف گیتی رژیم صهیونیستی و غیته مشاهده کتد. این موارد درشدن قدرتهموار

تتین م(ازعه نظامی ساله عتاق علیه ایتان به بزرگصدام حسین علیه ایتان سبب شد که گ(  هشت

متعارف قتن بیستم تبدیل شود. در واقع، هت م(ازعه نظامی چه در سطح محدود و چه در سطح 

ده دارای زوایای پ(هانی است که بترسی و آشکارشدن این زوایا نیاز به گ شت زمان و گستت

شود های پ(هانی گ(  دارد. این امت سبب میم(ظور آشکارسازی الیهپژوهش از زوایای مختلف به

المللی دیگتی شده است، نتای، ای و بیناز وقایع تاریخی که اود مولد پیامدهای گستتده م(طقه

ام(یتی را در پیشبتد اهداف و  -تواند متاکز نظامیبه دست آوریم. مطالعه این نتای، می آشکاری

و پیامدهای آن یاری ک(د. استفاده « مسئله گ( »ها در ک(ار هموارسازی مشیتعیین سیاست و اال
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از ابزار نظامی و گ(  در حل م(اقشات را، معموالً آاتین ابزار سیاست اارگی هت کشوری در 

نام(د. ل ا استفاده هت دولتی از این ابزار نهایی، نیازم(د مطالعات وسیع و الملل میبین روابال

هایی در وقوع این امت دایل بودند. ل ا از گانبه است تا مشخص شود چه عوامل و زمی(ههمه

که دو ملت عتاق و ایتان دارای قتابت گغتافیایی، تاریخی، فته(گی، م هبی هست(د،  آنجایی

بی(انه به علل و عوامل این راداد نظامی از زوایای مختلف ک(د با تحلیل واقعایجاب می ضتورت

ساز این راداد نظامی بوده تا از رادادهای بعدی و پتدااته شود تا معین شود چه عواملی زمی(ه

است،  های تاریخیبی(انه و آگاهانه که ناشی از انباشت تجتبهالملل با دیدی واقعمشابه در سطح بین

گلوگیتی به عمل آورد. این تحقین سسال اصلی اود را بت محور چتایی گ(  تحمیلی و علل و 

ای از متغیتهای ب(دی شده بتای این مقاله نشان از مجموعهعوامل آن قتار داده و فتضیه صورت

یتی دهد که در پیوستگی با یکدیگت، هت متغمستقل و وابسته سیاسی، نظامی، اگتماعی، تاریخی می

ت(هایی نقش نداشته کدام بهبا تقویت متغیت دیگت سبب گ(  تحمیلی شده که در آغاز آن، هیچ

های متعددی وگود دارد که هتکدام به است. در ارتباب با موضوع چتایی گ(  تحمیلی، نوشته

های مستقل و گامعی که دربتدارنده اند؛ ولی پژوهشصورتی واحد به یکی از عوامل پتدااته

صورت یکجا و به هم پیوسته در راداد گ(  باشد، محدود است. ل اصلی و تیثیتگ ار بهعوام

گ(  ایتان و عتاق از »   در نوشتاری تحت ع(وان2333) اسماعیلیاهمورث غالمی و نجمیه پور

به مسئله وقوع گ(  تحمیلی پتدااته و علت اصلی این راداد را از دید « ی قوادیدگاه موازنه

ه قوا مورد واکاوی قتار داده که با ورود اسالم سیاسی در ایتان این امت صورت و م(جت تغییت موازن

بترسی علل »ای با ع(وان   در مقاله2367) به راداد گ(  شده است. محمد درودیان

ناپ یتی گ(  تحمیلی را انقالب اسالمی و ، علل اگت(اب«ناپ یتی گ(  ایتان و عتاقاگت(اب

ها و علل وقوع گ(  ایتان ریشه»الب دانسته است. در نوشتاری تحت ع(وان وقوع آن را بهای انق

 ، مجموع هشت مقاله متتبال با چتایی گ(  تحمیلی گتدآوری 2366) از حسن دری« و عتاق

الملل، که هتکدام پیشی(ه تاریخی، روابال و ااتالفات ایتان و عتاق، وضعیت نظام بین شده است

اند. ها و عوامل گ(  تحمیلی بیان کتدهیکی از زمی(ه داالی را هایعلل فلسفی و وقوع بحتان

، سیستم «علل و عوامل بتوز گ(  تحمیلی» ای تحت ع(وان  در مقاله2362م(وچهت محمدی )

گیتنده عتاق را علت اصلی وقوع گ(  دانسته البانه و شخصیت تصمیماقتدارگتا و نیات گاه



 1022بهار و تابستان ، چهارم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو
 

356 

الملل در گ(  تحمیلی علیه گمهوری کتد سیستم بینکار»ای دیگت با ع(وان است. در مقاله

الملل   با نگتش سیستمیک، وقوع گ(  را از م(ظت سیاست بین2367) ، ابتاهیم متقی«اسالمی ایتان

مورد ک(کاش قتار داده و گ(  تحمیلی را به این عامل متتبال دانسته است. نوشتارهای دیگتی هم 

م(ظور تکمیل ضوع اشاره شده است. ل ا این پژوهش بهوگود دارد که به صورت موردی به این مو

صورت یکجا با نگاه م(ظور توسعه ادبیات گ(  تحمیلی بهو بسال چتایی گ(  تحمیلی به

های گانه، توسعه لشکتها و تیپنیتوهای سه) گتایانه با توگه به مقوله زور و قدرت سختعلل

یابی به اهداف نگاشته شده است تای دستتخصصی، توان زرهی، هوایی و تجهیزات زمین پایه  ب

شود. مواد اام گتدآوری شده این مقاله از اتین م(ابع که از این حی  نوآوری محسوب می

 –شده بتای این مقاله توصیفی ای و اس(اد گ(  تحمیلی است. همچ(ین روش استفادهکتابخانه

 تحلیلی با نگاهی تاریخی است.

 ضرورت و اهمیت تحقیق
اصوص گ(  تحمیلی قین از آنجایی است که ش(اات و مطالعه راداد گ(  بهاهمیت تح

شود عتاق علیه ایتان که پا از گ ر اندکی از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان رخ داد؛ سبب می

ای از آغاز فتای(د گ(  دست بی(انههای راداد آن، به درک گامع و واقعبا واکاوی علل و زمی(ه

ان در آی(ده با درک عمین از پیامدهای مختلف این رادادها، از وقوع آن پیدا ک(یم تا بتو

گانبه گ(  به مواگهه با آن پتدااته گلوگیتی یا با آمادگی بهتت از اثتات م(فی آن با مطالعات همه

دستتس اواهد بود. راحتی قابل شود. همچ(ین زوایای پ(هان گ(  از اتین مطالعه چتایی آن، به

ویژه گ(  تحمیلی، در آن است که نبود چ(ین تحقیقاتی در زمی(ه راداد گ(  بهضتورت مسئله 

شود. ل ا در مواگهه با پیامدهای مشابه در آی(ده ماندن زوایای مختلف راداد گ(  میسبب پ(هان

رو اواهد گای توگه به متن مسئله روبهای، بهبا مشکالت زیادی از گمله پتدااتن به مسائل حاشیه

تتین ک(د به زوایای مختلف این راداد نظامی که اوالنیعبارتی، ضتورت ایجاب میشد. به 

ناپ یت آن قیمت و گبتانشود، پتدااته شود تا تجارب گتانم(ازعه متعارف قتن بیستم قلمداد می

 تت شود.نظامی کاربتدی -های ام(یتی و سیاسیهای آتی و ک(ونی قابل لما و در حوزهبتای نسل
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 ظریمبانی ن
گ(  همواره در اول تاریخ بشت به اشکال مختلف وگود داشته و گوامع بشتی از بدو ایجاد 

م(ظور تاک(ون، بتاساس توسعه ابزارهای گ(گی به استفاده از آن بتای پیشبتد اهداف اود، به

توان یافت که در آن اثتی از ای از تاریخ را نمیآوردند. هیچ دورهیابی به م(افع روی میدست

اشونت و گ(  نباشد و شاید به این دلیل است که به باور بسیاری از دانشم(دان، صلح حالتی 

 . با 37: 2332آنکه گ(  امتی دائمی و همیشگی است )ازغ(دی و روش(دل، موقتی دارد و حال 

ها هستیم. این ها در عصت گدید، شاهد تحول در ابزارهای نظامی و شکل گ( تشکیل دولت ملت

ای نمود پیدا کتد. نمود این شدن گوامع بشتی به شکل تازهد از دوره رنسانا و ص(عتیتحول بع

شود. گ(  به ماهیت و ابیعت درک میهای گدید نظامی بیشتت قابلیابی به ف(اوریتحول با دست

دیگت،  عبارتانسان متتبال است. این ارتباب ناشی از بحتان و بیماری در ابیعت انسان است؛ به

توان در چهار دوره تکاملی انسان بترسی و گستجو کتد. این چهار دوره و م(بع گ(  را می ریشه

 . در دوره 36: 2365اند از؛ دوره حیوانی، دوره بدوی، دوره باستان و دوره معاصت )سیدو، عبارت

های پیشتفته زمی(ی، هوایی و دریایی، شکل گ(  پیچیده و یابی بشت به سالحمعاصت با دست

یابی به الملل به دنبال دستها در محیال پیتامونی بینتده شده است؛ به صورتی که دولتگست

گویی المللی هست(د. این بتتتیم(ظور غلبه نظامی بت دیگت ک(شگتان بینبتتتین نوع تسلیحات به

المللی آن را تهدید بتای م(افع و گویی متقابل دیگتی است که هت ک(شگت بینناشی از بتتتی

 ک(د.ت اود تلقی میقدر

 تعریف جنگ
یافته گ(  را اشونتی سازمان 2م ال هدلی بالاز گ(  تعتیف واحدی نشده است. بتای 

معتقد  2ک(د. کالوزویتام(ظور غلبه بت دیگتی از آن استفاده میداند که دو یا چ(د کشور بهمی

است. در واقع،  کارگیتی حد اعالی اشونت در راه ادمت به دولت یا کشوراست گ( ، به

های گوناگون است و ب(ا بت ماهیت و م(زله یک ک(ش اگتماعی است که دارای ماهیتگ(  به

 

1- Hedley Bull 

2- Carl von Clausewitz 
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شود نه نتیجه حاصل از یع(ی با توگه به اهداف و نیات آن تعتیف می شود؛اهداف آن تعتیف می

ی بت قدرت های مبت(البیسو تحت تیثیت گاه . کشورها از یک69: 2369آن )کارک(ان نصتآبادی، 

های ناشی از تهدیدات بیتونی، اقدام به رفت از نگتانیو وگهه و از سوی دیگت بتای بتون

  که این اقدام با ع(اصتی مادی همتاه 222: 2332ک((د )اس.لوی و فتوئلیچ، افتوزی میگ( 

 شود.است که به آن گ(  گفته می

 عناصر مادی جنگ
کت نیتوهای نظامی، آتش توپخانه، بمباران هوایی، هایی مان(د حتع(اصت مادی گ(  با داده

شود. این ع(اصت، ها تعتیف میاشغال نظامی ستزمین، تلفات نظامیان و غیتنظامیان و نظایت آن

وبیش مستقیم ما از وقوع گ(  و گتیان عادی وقایع گ(  های ادراکی کمک((ده دریافتتعیین

های ین ع(اصت، تجهیز و گستتش لشکتها و تیپ . الزمه ا236: 2339هست(د )همتی و دالوری، 

ها و های بتتت و کارا، حتکت و گسیل نیتوها و ایجاد پایگاهها به سالحو تجهیز آن تخصصی

پایه و نحوه های زمینها به سالحیگان تحتکات نظامی در نواحی مختلف ستزمی(ی، توسعه و تجهیز

ها، نحوه آرایش و اهداف با اتید گ(گ(دهها، توسعه و قابلیت هوایی که آرایش نظامی آن

ها و اتیدهای نظامی و تحتکات متزی نظامی، مواضع و نوع شود؛ نوع پیمانها معین میرزمایش

 های ع(اصت گ(  است.ک(ش فتماندهان نظامی از تجهیز و توسعه قدرت سخت، از مشخصه

 عل( جنگ
(  است. بتای از عوامل اود های گ(  یا بهانه بتای گها متفاوت از زمی(هعلل گ( 

ها بتاساس زمی(ه گ(  هست(د، ولی عامل اصلی بتای گ(  نیست. لزوماً همه گ(  سبب بهانه یا

شود، اما ها و دستاوردهای آن شتوع نمییک سلسله محاسبات دقین عقالنی در مورد هزی(ه

شان ان بیشتت از هزی(همداران انتظار دارند در گ(  بتنده بشوند و دستاوردشکم همه سیاستدست

ها نوعی عقالنیت محصور وگود دارد و همین عقالنیت است که ب(ابتاین در همه گ(  باشد؛

سازد وبیش میست میبی(ی و ک(تتل آن را کمامکان تحلیل م(طقی گ(  را فتاهم آورده و پیش

یابی به م(ظور دستبهالمللی  . به عبارتی ک(شگتان بین35: 2332فام، )میتزاده کوه شاهی و یزدان

کتدن این امت بتای محیال داالی اود، اقدام به بتند و بتای هموارم(افع اود از ابزار نظامی بهته می
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های داالی و ک(د تا با توگیه اقدام اود، بتواند هزی(هبازنمایی و بازتولید ت(فت از اتف مقابل می

تتین موضوعات ها یکی از مهموز گ( اارگی این امت را کاهش ده(د. بترسی علل و عوامل بت

شود که این ها مشخص میها است؛ چتا که با بترسی موضوع چتایی وقوع گ( در مطالعه گ( 

دستی در گلوگیتی از رادادهای نظامی همه گانبه بی(ی، پیشگیتی و پیشپیش امت تیثیت زیادی در

، ااتالفات متزی، تعارض سیاسی، اواهیالبی، زیادهدارد. آغاز گ(  معموالً به دالیل قدرت

رقابت اقتصادی و غیته متتبال است؛ اما تتس از آی(ده و تالش بتای حفظ و ابقای اود که ناشی از 

  از دالیل وقوع 27-25: 2362احساس اطت از موگودیت اود است، در ک(ار سایت موارد )قتبانی، 

مین اهداف و مقابله با آن است ها است. به تعبیت دیگت، گ(  ابزاری بتای تیگ(  بین ملت

ها و ابزارات گ(  ملت –با توگه به پیچیدگی م(افع دولت  و گتیزی از آن  23: 2366فام، )یزدان

المللی و در زمان حاضت و احتماالت زیاد درگیتی که ناشی از محاسبات اشتباه بازیگتان بین

نظامی که نماد و گلوه قدرت )قدرت های نظامی پیشتفته و رقابت در ص(ایع یابی به ف(اوریدست

 سطح گهان است، بدون ش(اات چتایی و ماهیت آن، نیست. سخت  یک دولت بتتت در

 . رخداد انقالب اسالمی1
ره  به پیتوزی رسید. این ) اهلل امی(ی، انقالب اسالمی ایتان به رهبتی آیت2356بهمن 

نفی وابستگی به غتب و شتق بود، مورد  های اسالمی وانقالب از آنجا که انقالبی بت پایه ارزش

های غتب های غتبی و شتقی قتار گتفت. در واقع، انقالب ایتان واک(شی به سیاستغضب قدرت

در قبال نظام شاه(شاهی ایتان بود؛ در نتیجه با تغییت نظام سیاسی در ایتان، غتب به رهبتی آمتیکا 

های های م(طقه هم که در راستای سیاستم(افع اود را در ایتان و م(طقه در اطت دید. کشور

آمتیکا قتار داشت(د، با وقوع انقالب م(افع اود را در تضاد با انقالب نوپا ارزیابی کتدند. در این 

میان، فتوپاشی نظام شاه(شاهی در ایتان و یکی از شتکای استتاتژیک آمتیکا در م(طقه، فتصت 

های غتب و شتق سعی در ت یک از ابتقدرتم(اسبی را در مقابل شوروی و عتاق قتار داد. ه

ها به سوی اود داشت(د که با شعار استقالل و نفی وابستگی به ابتقدرتتوگه این انقالب بهگلب

های غتبی و شتقی در داال و بیتون های قدرتشکست انجامید. ل ا زمی(ه الزم بتای داالت

های یکی از اهی انقالب نوپا با سیاستم(ظور همتهای مختلف بهمحیال پیتامونی ایتان با اهتم
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بلوک شتق و غتب شدت گتفت. عتاق که در همسایگی غتبی ایتان قتار دارد، دارای قتابت 

تاریخی، فته(گی، م هبی، گغتافیایی بسیاری با ایتان است. این قتابت با اک تیت مسلمان و 

دا مورد توگه رهبتان عتاق شد. ل ا پیتوزی انقالب در ابتدرصد  دوچ(دان می 72م هب )شیعه

قتار گتفت. این امت با واگتایی از آمتیکا و تتتیبات ام(یتی غتب و عدم ش(اسایی استائیل هموارتت 

شد، تهدیدی گدی را اما ورود اسالم سیاسی در رأس حکومت که امتی تازه محسوب می شد؛

بافت اگتماعی و گمعیتی البی رهبتان عتاق قتار داد. این امت با ش(اات متوگه سیاست توسعه

ای است که تمتکز اکتاد در شمال، تشیع در گونهشود. تتکیب گمعیتی عتاق بهعتاق هموارتت می

ویژه صدام گ(وب و اهل س(ت در متکز است. اکتاد عتاق همواره مورد ستم و ظلم رهبتان عتاق به

های قبل ا در زمانتوگهی و ستکوب حکومت متکزی بودند. ل حسین قتار داشت(د و مورد بی

بتدند. این امت با پیتوزی انقالب اسالمی دوچ(دان های شاه به ایتان پ(اه میانقالب هم با حمایت

شد. در گ(وب این کشور که اک تیت پیتو م هب تشیع بودند، همان(د شمال عتاق مورد ستم و 

یدی بتای شمال و توگهی دولت متکزی قتار داشت(د؛ ل ا پیتوزی انقالب اسالمی بارقة امکم

گتی دولت متکزی اقدام ک((د. رژیم بع  عتاق که گ(وب عتاق فتاهم کتد تا نسبت به ستکوب

های سیاسی و م هبی در گ(وب عتاق دانست پیتوزی انقالب اسالمی سبب ایزش گتیانمی

م(فی  ها قتابت م هبی با انقالب ایتان دارند، نسبت به انقالب ایتان موضعشود که اک تیت آنمی

اتخاذ کتده و انقالب ایتان را متهم به صدور انقالب و تشوین به بتاندازی حکومتش کتد. این امت 

های سیاسی و متدم گ(وب و شمال عتاق دوچ(دان شد. رهبتان م هبی در های گتیانبا حمایت

ها را آنگ(وب عتاق با اعالم حمایت از انقالب ایتان و فتااوان متدم به ایزش علیه صدام حسین، 

تتین اقدام را گهاد علیه دشم(ان اسالم ع(وان کتدند. در اعالمیه تشوین به انقالب کتده و مهم

آمیز را تغییت حکام دانسته و دعوت اود را از این به بعد انقالبی اهلل صدر، ت(ها راه اقدام توفینآیت

ت. تمامی این تحوالت اوانده و اواهان ایزش بتای نجات امت از این وضعیت م(حال دانسته اس

نوعی تحت تیثیت انقالب اسالمی ایتان بود، یک نهاد عمده و کلیدی را وارد سیستم سیاسی که به

عتاق کتد و آن احساس تهدید از ناحیه شیعیان عتاق بود که فشار سیستمی بزرگی را بتای 

رد کتد )اسدی، فتوپاشی این سیستم و ایجاد سیستم سیاسی نوین بتاساس الگوی اسالم شیعی وا

م(ظور تحت ک(تتل  . بت این اساس، راداد انقالب اسالمی سبب شد صدام حسین به36-36: 2362
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های سیاسی معارض داال عتاق از تیثیتپ یتی انقالب ایتان، دست به ها و گتیانقتاردادن گ(بش

تتس از صدور اقداماتی بتای بتاندازی یا کاهش تیثیتگ اری انقالب اسالمی بزند. به عبارتی، 

 . ل ا با 223-222: 2333انقالب اسالمی سبب تستیع تحتکات ضد ایتانی عتاق شد )غالمپور، 

دیدند، اقدامات اود را در ها که م(افع اود را در مغایتت با انقالب اسالمی میتحتیک ابتقدرت

راداد انقالب راستای بتاندازی انقالب ایتان تدارک دید. به عبارتی تیثیتگ اری و تیثیتپ یتی 

اسالمی بت اک تیت متدم عتاق که تحت ستم اقلیت حاکم قتار داشت(د، سبب تتس از دست دادن 

قدرت توسال حزب بع  عتاق به رهبتی صدام حسین شد. ل ا از گانب انقالب اسالمی احساس 

 اطت کتده و درصدد مقابله با آن بتااست(د.

که بیشتتین زمی(ه پ یتش را از سوی گامعه  در واقع، ایدئولوژی اسالم سیاسی انقالب ایتان

عتاق نسبت به سایت م(طقه داشت، سبب شد رهبتان عتاق آن را تهدیدی مستقیم بتای حاکمیت 

اود بدان(د. در ک(ار تهدید رژیم عتاق از سوی اسالم سیاسی انقالب ایتان، تغییت سااتار سیاسی 

نظامی سبب شد تتتیبات  -ثباتی سیاسیینظامی شده بود. این ب -ثباتی سیاسیایتان موگب بی

ثباتی شود. ل ا با کاهش توانایی نظامی ایتان در ک(ار فتار ام(یتی و نظامی در ایتان دچار بی

توگهی فتماندهان ارتش از ایتان و اتو  مه(دسان و مستشاران نظامی آمتیکا از ایتان بخش قابل

صورت تفاده ماند. ل ا توانایی نظامی ایتان بهشده از غتب بدون اساز تجهیزات پیشتفته اتیداری

ثباتی سیاسی و آشفتگی در روابال ایتان با محسوسی کاهش پیدا کتد. این امت در ک(ار بی

کشورهای دیگت، این حا را در میان مقامات عتاق تشدید کتد که توانایی بتاندازی نظام ایتان را 

ماه با تحتیکات و تجاوزات متزی و  7ت این امت، م(ظور ارزیابی صحبا تهاگم نظامی دارد؛ ل ا به

های سیاسی همتاه با تبلیغات، میزان توانایی سیستم سیاسی ایتان را بتای گیتیموضع

، توان و کارایی نظامی ایتان را بتای مقابله در معتض آزمون قتار داد و پا از «گیتیتصمیم»

های سیاسی و تبلیغاتی داری از حمایتکسب اامی(ان از پیتوزی، با توان نظامی و با بتاور

  .2-3: 2365ای اتح تجاوز به ایتان را به اگتا گ اشت )درودیان، م(طقهای و فتاهای م(طقهقدرت

های ضدانقالب نقش بسزایی در آغاز در تشوین رژیم بع  عتاق در حمله به ایتان، فعالیت

اور که ماکیاولی در کتاب ن . در واقع، هما226: 2332گ(  داشت )کستایی و موسوی، 

: 2369)کالی(ز، « شود که شما ضعیف شده باشیدگ(  زمانی شتوع می»اود بیان داشت، « شهتیار»
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اقتصادی  و  -شدن ع(اصت قدرت در ایتان )حاکمیت، توان نظامی، ثبات سیاسی . با تضعیف252

نقالب در متزهای ایتان که های گستتده و پتاک(ده ضداام(یتی در ک(ار فعالیت -عدم ثبات سیاسی

شدن اقدام نظامی عتاق علیه ایتان ناشی از آشفتگی سیاسی حکومت متکزی بود، سبب هموار

 م(ظور رفع تهدید و ااتالف با ایتان شد.به

 . اختالف ارضی2
زمی(ه ااتالفات ارضی ایتان با عتاق به گواه تاریخ، به عصت باستان و ااتالف و ت(ش بین 

ساز م(ازعات اما ت(ش و ااتالف اصلی که زمی(ه  ؛22: 2362یکتا، ) گتددها باز میمادها و آشوری

نظامی بعدی شد، متبوب به احیای امپتاتوری ع مانی و دولت صفوی در ایتان بود. ظهور دو 

ها را به دو رقیب متعارض امپتاتوری مسلمان با م هب تشیع در ایتان و تس(ن در ع مانی، آن

لطه درآوردن یکدیگت تبدیل کتد. دولت ع مانی که اود را وارث االفت م(ظور تحت سبه

دانست، اواهان اعمال حاکمیت بت گهان اسالم از گمله ایتان بود؛ در مقابل دولت اسالمی می

م هب عتاق، از گمله کتبال و بغداد که تحت صفوی تحت ک(تتل درآوردن شهتهای شیعه

در نتیجه این تعارضات، نیتوهای مسلح دو کشور بارها در حاکمیت ع مانی بود را در نظت داشت. 

ها در گتفت. نتیجه چ(د سده درگیتی بین های اوالنی بین آنآرایی کتده و گ( مقابل هم صف

معاهده صلح و چ(دین پتوتکل متزی بود. با فتوپاشی امپتاتوری  26دو کشور، سبب ایجاد بیش از 

تحت قیمومیت انگلستان درآمد و در سال  2322ر سال ع مانی پا از گ(  اول گهانی، عتاق د

میالدی، استقالل سیاسی اود را به دست گتفت. آاتین وضعیت متزهای آبی و ااکی که  2332

بود. « م 2329 کمسیون تحدید حدود»و « م استانبول 2323 پتوتکل»عتاق وارث آن شده بود، 

شده بود،  یه و انگلیا به ایتان تحمیلبتاساس پتوتکل مزبور که تحت داالت و نفوذ دولت روس

شد، تحت صورت مشتتک بین دو کشور اداره میکه زمانی بهالعتب و تمام گزایت آن شال

بودن پتوتکل و عدم توگه به ب(ابتاین با توگه به تحمیلی حاکمیت دولت ع مانی قتار گتفت؛

اهان حل م(اقشات متزی و به حاکمیت ایتان بت اروندرود از همان آغاز تیسیا عتاق، ایتان او

ع(وان اال متزی آبی دو کشور العتب و تعیین اال تالوگ بهرسمیت ش(ااتن حقوق ایتان بت شال

م را باال اعالم کتد و از  2323شد. ل ا با عدم تتتیب اثت به دراواست ایتان، دولت ایتان معاهده 
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م ادامه پیدا کتد. به  2323به رسمیت ش(ااتن استقالل عتاق اودداری کتد. این امت تا سال 

صورتی که با افزایش ت(ش بین دو کشور، انگلستان که در بین دو کشور نفوذ فتاوان داشت، با 

فارس، نسبت به حل مشکل متزی دو کشور در صورت مشاهده به اطتافتادن م(افعش در الی،

ی انگلستان، پ یتش استقالل عتاق از سوی ایتان اقدام کتد. دولت ایتان با دراواست رسم

های انگلستان، عتاق هیچ اقدامی در حل استقالل عتاق را به رسمیت ش(اات؛ ولی بتاالف وعده

م را که بتاساس آن  2329ااتالفات متزی نکتد. ل ا بعد از صبت دو ساله، دولت ایتان معاهده 

ن را اثت اعالم کتد و آصورت کامل به عتاق واگ ار شده بود را بیالعتب بهحاکمیت شال

های متزی بین دو کشور باال گتفت. با پیشتوی و نفوذ اتفه لغو کتد. به دنبال این امت، ت(شیک

های م(طقه از آلمان، دولت انگلیا با فشار بت آلمان در اروپا و تتس انگلستان از تیثیتپ یتی دولت

د. ل ا دولت ایتان کیلومتتی آبادان مورد پ یتش قتار دا 5ایتان و عتاق، اعمال اال تالوگ را بت 

م  عهدنامه متزی  2336) شمسی 2327به دلیل ضعف، به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تیت 

ت(ها حقوق مسلم ایتان در اروندرود نادیده گتفته گدیدی با عتاق امضا کتد که بت اساس آن، نه

دولت ع مانی و سپا به م که بتاساس آن قسمتی از اراضی ایتان به  2329 شد؛ بلکه تحدید حدود

شد، به تییید ایتان رسید. این امت با سقوب رژیم شاه(شاهی در عتاق و روی کار عتاق واگ ار می

گمهور عتاق شدیدتت شد؛ به صورتی که مواضع شدیدی ع(وان رئیاآمدن عبدالکتیم قاسم به

ت و آن را تحمیلی کیلومتتی آبادان با ایجاد حا ناسیونالیستی در پیش گتف 5نسبت به اهدای 

ت(ها در حل ااتالف متزی گام بتنداشت، بلکه حقوق تتتیب دولت گدید عتاق نهایندانست. به

های های تحمیلی را هم نقض کتد. ل ا با گلوگیتی از ورود کشتیناچیز ایتان بتاساس عهدنامه

یش پیدا کتد. نیتوهای ها افزاایتان به اروندرود و عدم ش(اسایی ب(در استوآباد در اروندرود، ت(ش

اما با  ها در اروندرود به این عمل واک(ش نشان دادند؛ایتان هم با مانور نظامی و اسکورت کشتی

حمایت انگلیا، انگلستان نسبت به گتا در عتاق و عدم تغییت رژیم و روی کار آمدن گتیانی چپ

اما با  اقدام نظامی ایتان شد؛ تحتکات نظامی ایتان سکوت ااتیار کتد. این امت سبب به ثمت نشستن

تصمیم ایتان مب(ی بت انجام کلیه امور ب(دری در آبادان، دولت عتاق از کمک به ایتان در امت 

ناچار از مواضع اود راه(مایی چتاغ کشتیتانی ستباز زد و بعد از چ(د هفته تعطیلی فعالیت ب(ادر، به

، دولت عتاق ادعای مالکیت 2353نشی(ی ایتان سبب شد در نشی(ی کتد. سیاست عقبعقب
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اتمشهت را داشته باشد و آن را گزیی از عتاق که توسال دولت ع مانی به ایتان واگ ار شده است 

، 2373کتدن آن در شورای گامعه عتب در سال بداند و اواهان استتداد آن باشد. ل ا با مطتح

سلحانه بتواند )عتبستان  اوزستان را التحتیت را در اوزستان ایجاد کتد تا از اتین اقدامات مگبهه

، با تشدید درگیتی کتدهای بارزانی 2375آزاد ک(د. در ک(ار مدااله عتاق در اوزستان در سال 

م(ظور تعقیب با دولت متکزی، اقدامات نظامی زمی(ی و هوایی عتاق با نقض حتیم ایتان به

کومت متکزی در تهتان این امت اما به علت ناتوانی ح نیتوهای شورشی سبب اعتتاض ایتان شد؛

پاسخ ماند و دولت ایتان اواهان م اکته با عتاق بتای پایان م(اقشات بود. دراواست ایتان بی

های مقیم عتاق، تمام مورد توگه عتاق قتار نگتفت و دولت عتاق با ستون پ(جم اواندن ایتانی

دن حزب بع  با کودتای نظامی ها را مصادره کتد. ااتالفات دو کشور با روی کار آماموال آن

های رادیویی و اندازی ایستگاهشدت بیشتتی گتفت. به صورتی که با راه 2376 در ژوئیه

شهت ایتان  27بتده شده بود و در   ای از عتاق که از اوزستان به نام عتبستان نامکتدن نقشهم(تشت

بلیغات گستتده در بین ملل عتبی با ایجاد ت بخش عتبستان،در این نقشه و حمایت از گبهه آزادی

و  2362ای به اود گفت. با آغاز دهه عتبیسم هویت تازههتاسی با ایجاد حا پانم(ظور ایتانبه

فارس و به عهده گتفتن ژاندارمتی م(طقه توسال ایتان در راستای اتو  نیتوهای انگلیسی از الی،

ی ایجاد شد. به صورتی که با توافن ادکتتین نیکسون، تغییت محسوسی در موازنه قوایی م(طقه

گانه ت(ب بزرگ و کوچک گتفته بین ایتان و انگلیا در واگ اری بحتین، ایتان گزایت سهصورت

و ابوموسی را تحت ک(تتل اود درآورد. به عبارتی با حمایت آمتیکا از ایتان در م(طقه و 

یتی که گزء قلمتو ایتان بود را های ایتان با غتب در م(طقه، ایتان توانست گزااوانی سیاستهم

از سیطته انگلستان اار  ک(د. این امت سبب اعتتاض عتاق و قطع رابطه با ایتان شد. دولت عتاق 

گانه را گزء قلمتو اعتاب دانسته و از پ یتش آن ستباز زد. در تشدید این مواضع، دولت گزایت سه

 . در ادامه این 22-26: 2362امید )یکتا، فارس را الی، عتبی نعتاق اوزستان را عتبستان و الی،

های س(گین بین دو اتف انجام های نظامی با سالح ، درگیتی2362) 2352تحتکات در آذر 

 396گتفت. دولت عتاق در شورای ام(یت علیه ایتان اقامه دعوا کتد، این امت سبب صدور قطع(امه 

ااتالفات بود که بعد از عدم همتاهی آمیز شد. این قطع(امه اواستار حل مسالمت 2365در سال 

در ای  2365غتب با عتاق و میانجیگتی هواری بومدین، رهبت فقید الجزایت در ششم مارس 
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ای امضاء گمهور عتاق و شاه ایتان بیانیهک(فتانا ستان اوپک، بین صدام حسین معاون رئیا

این بیانیه به ااتالفات دو کشور  . 252-253: 2363رسید که به بیانیه الجزایت معتوف شد )بیگدلی، 

العتب را بتاساس اال تالوگ به رسمیت ش(اات. این امت تا ظاهتاً پایان داده و حقوق ایتان در شال

اما تغییت رژیم در ایتان سبب شد عتاق به  سقوب نظام شاه(شاهی در ایتان مورد توافن اتفین بود؛

اعتبار بداند و حقوق ایتان در اروندرود را بیرهبتی صدام حسین معاهده الجزایت را باال و آن را 

نادیده بگیتد و اواهان تسلال کامل بت آن شود. در واقع، عتاق همواره اواهان حاکمیت کامل بت 

رو، تغییت در سااتار حاکمیتی شد. از ایناروندرود بود که این امت با وگود ایتان قدرتم(د میست نمی

یابی صت م(اسبی را بتای حل ااتالفات ارضی بتای دستایتان و تضعیف قدرت سخت ایتان، فت

 به م(افع حداک تی در اروندرود پیش روی رهبتان حزب بع  قتار داد.

 المل(. نظام بین3

های گهان را به بعد از گ(  گهانی دوم، نظام دوقطبی در گهان ظهور کتد که کل دولت

شتق و غتب به رهبتی شوروی و  دو دسته بلوک شتق و غتب تقسیم کتد. هت یک از دو بلوک

های بیشتتی را تحت بلوک اود قتار ده(د، ل ا در این زمی(ه با آمتیکا سعی در آن داشت(د دولت

ای های م(طقهگانبه بودند. در واقع سااتار دوقطبی در سطح کالن، به اتده نظامهم در رقابت همه

داده بود. پیتوزی انقالب اسالمی ایتان  ها را تحت تیثیت نظم دوقطبی قتارستایت کتده بود و آن

ای و گهانی ایجاد کتد. تا قبل از انقالب اسالمی ، تحول بسیاری را در نظم م(طقه2356در سال 

کسی(جت نقش ژاندارمتی م(طقه را  -ایتان، رژیم شاه(شاهی ایتان تحت چارچوب دکتتین نیکسون

م(ظور ویژه آمتیکا بهوب دکتتین غتب بهای در چارچکه رهبتی م(طقهاوری بت عهده داشت؛ به

سدی بتای گلوگیتی از نفوذ و گستتش کمونیسم در م(طقه بود. در واقع غتب به رهبتی آمتیکا با 

ویژه نظامی، ایتان را گبهه مقاومت در بتابت نفوذ و گستتش شوروی های مختلف بهگ اریستمایه

س(تو قتار داده بود. این امت سبب وابستگی ایتان به  های ام(یتی مان(د پیماندر م(طقه از اتین پیمان

متحده بتای ام(یت اود در بتابت شوروی شده بود. ل ا پیتوزی انقالب غتب به رهبتی ایاالت

تتین ای شده بود. این نظم ناشی از فتوپاشی یکی از مهماسالمی سبب به هم ریختن این نظم م(طقه

ئوپلیتیکی و ژئو استتاتژیکی توان ایفای نقش رهبتی م(طقه ای بود که از لحاظ ژهای م(طقهقدرت
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الملل به رهبتی آمتیکا و شوروی در مواگهه با انقالب اسالمی را داشت. نظام دوقطبی بین

تتین دادن مهمها و تهدیدهایی را پیش روی اود دیدند. بلوک غتب با از دستمجموعه فتصت

دید. دیدی مستقیم علیه م(افع اود در م(طقه و گهان میای اود، نظام گدید را تهپیمان م(طقههم

انقالب اسالمی ایتان با شعار استقالل و نفی وابستگی به بیگانه، در واقع هدف اصلی مبارزه اود را 

دانست. در واقع، سیاست نه شتقی و نه غتبی ایتان سبب های آمتیکا و غتب مینفوذ و داالت

مشی اود را ها و االدو قطب شتق و غتب بود. ل ا تمام سیاست واگتایی ایتان از نظام مبت(ی بت

دید. در ک(ار ویژه آمتیکا میاواهی و داالت غتب و شتق بهدر مبارزه و مقاومت در بتابت زیاده

پیمانان غتب تتین همآن، بلوک شتق به رهبتی شوروی با پیتوزی انقالب اسالمی که یکی از مهم

ها و فشارهای دانست و از داالتابتدا انقالب ایتان را فتصتی بتای اود میرا از میان بتده بود، در 

اما با حمله نظامی شوروی به افغانستان و  کتد؛غتب نسبت به انقالب تازه تیسیا ایتان انتقاد می

 ، بلوک 33: 2362های تجاوزگتانه شوروی )ستدارآبادی، عدم همتاهی نظام گدید با سیاست

شد. در واقع انقالب به این انقالب نگتیست. این امت با دید ایدئولوژی تشدید می شتق با دید تتدید

ایتان که اال و مشی اسالمی داشت و چارچوب و سیاست اود را در دفاع از مستضعفین گهان 

های شوروی همخوانی نداشت. این عدم همخوانی با دید، با سیاستویژه مسلمانان گهان میبه

شد. به عبارتی تضاد دانست، دوچ(دان میها میکه دین را افیون تودهایدئولوژی کمونیست 

اعتقادی با کمونیست و حمایت انقالب اسالمی از مسلمانانی که تحت نفوذ قلمتویی اتحاد گماهیت 

دیگت، بتاساس  عبارت . به22: 2363شوروی بود، سبب عدم همتاهی با انقالب ایتان شد )متقی، 

کتد؛ چتا که گ(  ستد، ایتان باید اود را به یکی از دو ابتقدرت متحد میم(طن نظام دوقطبی و 

ای شتایال اودیاری که نظام دوقطبی موگب گشته بود، مستلزم آن بود که کشورها در م(طقه

همچون ااورمیانه اود را به یکی از دو بلوک شتق و غتب درآورند؛ اما با پیتوزی انقالب 

ه انقالب اسالمی ایتان و انکار نظم گهانی آن روز و ضتبه سیاسی اسالمی و گفتمان سااتارشک(ان

رسید. گ(  عتاق علیه ایتان بهتتین نظمی، حتمی به نظت میبه نظام دوقطبی، مبارزه با این بی

الملل متکی بت  . در مجموع، نظام بین252: 2332فتصت بتای تتمیم این نظم متزلزل بود )صالحی، 

آمتیکا و شتق به رهبتی شوروی، با سیاست نه شتقی و نه غتبی ایتان با دو بلوک غتب به رهبتی 

رو شده بود. در واقع انقالب ایتان مبدع مکتبی بود که با روح کمونیسم و لیبتالیسم در چالش روبه
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ها تضاد بود و امکان گای گتفتن در یکی از دو بلوک میست نبود، تا بتواند از حمایت یکی از آن

ر ک(ار آن، انقالب ایتان با تیکید بت اسالم سیاسی گاذبه بسیار باالیی بتای اتده بهته ببتد. د

شده دو ابتقدرت را در م(طقه با ویژه ااورمیانه بود که این امت نفوذ نهادی(های بههای م(طقهنظام

آمدند ای و گهانی این انقالب بتکتد. ل ا درصدد مقابله با پیامدهای م(فی م(طقهرو میچالش روبه

م(ظور تتین نمود این مقابله، تتغیب و تشوین حزب بع  عتاق به رهبتی صدام حسین بهکه مهم

ای و گهانی این حمله نظامی به ایتان بتای تغییت نظام اسالمی ایتان یا کاهش تیثیتگ اری م(طقه

در مقااعی تجاوز نظامی و  انقالب بودند. بدین م(ظور، غتب به رهبتی آمتیکا با سکوت در بتابت

با همتاهی و داالت آشکار در مقطع پایانی گ(  و شوروی با حمایت نظامی از اتین ارسال 

کتدن راداد گ(  تحمیلی از سوی صدام حسین شد. در تسلیحات نظامی به عتاق، سبب هموار

ک((ده بخش اعظم سااتار و تجهیزات نظامی عتاق که تیمینواقع اتحاد گماهیت شوروی از آنجایی 

سکوت  ممانعت به عمل آورد که این امت با های مختلفی از آغاز گ( توانست با اهتمبود، می

کتدن صدام حسین به شوروی و آمتیکا نسبت به تحتکات نظامی عتاق سبب تتغیب و گتئت پیدا

تتین علت این سکوت عدم همتاهی انقالب ایتان با نظام شتوع تهاگم نظامی به ایتان شد که مهم

اور کلی از است (ائات گ(  ستد، حمایت الملل به رهبتی شوروی و آمتیکا بود. بهی بیندوقطب

 . به تعبیتی، 63: 2362شود )ولی پور زرومی، دو ابتقدرت شتق و غتب از گ(  نام بتده می

  که این امت در راداد گ(  تحمیلی، نقش 52: 2367گ(  بهای انقالب ایتان بود )درودیان، 

 مهمی داشته است.تیثیتگ ار و 

 . تغییر موازنه قوا0

گانه ایتان، عتبستان و عتاق استوار بود. فارس بت م ل  سهب(دی قدرت در م(طقة الی،صورت

ایتان در چارچوب دکتتین نیکسون با توانم(دسازی نظامی از سوی غتب، نقش قدرت بتتت نظامی 

پیمان غتب با بین، عتبستان دیگت هماین کتد. در را در م(طقه در راستای م(افع بلوک غتب ایفا می

کتد. به عبارتی، دکتتین دو ع(وان بازوی اقتصادی م(طقه عمل میم(ابع ستشار انتژی اود، به

گتفته کسی(جت بت دو پایه اقتصادی )عتبستان  و نظامی )ایتان  در م(طقه شکل  -ستونی نیکسون 

شدند. عتاق که یکی از اضالع این م ل  یف مینوعی در راستای م(افع غتب تعتبود که هتکدام به
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قدرت در م(طقه بود، با دارابودن ارتشی قوی که با تسلیحات پیشتفته شتقی مسلح شده بود، در 

نوعی اواهان کسب گایگاه بتتت قدرت در م(طقه بود. ل ا در این امت با ک(ار م(ابع ستشار انتژی، به

کتد. در ک(ار این امت، عتاق در کسب گایگاه بت میایتان در کسب بتتتی قدرت در م(طقه، رقا

شدن حا رهبتی گهان عتب و رهبتی گهان عتب و گهان اسالم با مصت در رقابت بود. در فتاهم

های بتتت اسالمی که اود اسالم، بستن معاهده کمپ دیوید توسال مصت که به ع(وان یکی از قدرت

اسالمیسم و های فلسطین با ایدئولوژی پانآرمان یابی بهرا اال مقدم مبارزه با استائیل و دست

دانست، بسیار تیثیتگ ار بود. اتو  مصت از دایته عتبیسم در مقابله با غتب و استائیل میپان

نوعی بلوک شتق، فتصتی م(اسبی را در ااتیار عتاق به رهبتی صدام حمایت از فلسطین و به

 ؛ 222: 2333اسماعیلی، م کتد )غالمی و پورحسین بتای کسب گایگاه رهبتی گهان اسالم فتاه

کتد. این امت با توگه به یابی به قدرت هتچه بیشتت در م(طقه عمل میل ا در راستای دست

گتفتن عتاق در چارچوب نظم گهانی دوقطبی در سمت اردوگاه شتق، مورد توگه و پس(د قتار

یابی بتتت قدرت در م(طقه با در دست شد عتاقغتب نبود؛ ل ا تعارض م(افع عتاق با غتب سبب می

ع(وان کشوری که در م(طقه از تتتیبات دیپلماتیک ای که عتاق بهگونهرو شود. بهناکامی روبه

ای تعدیل ای و فتام(طقههای م(طقهاگبار سیاست اود را مطابن با واقعیتم(طقه ناراضی بود، به

اما پیتوزی انقالب  ایتانی در م(طقه نداشت؛ -کتد و امکانی بتای تغییت یا اصالح نظم سعودیمی

های اصلی دکتتین غتب در م(طقه، فتصت الزم را بتای عتاق فتاهم اسالمی و سقوب یکی از پایه

کتد. این امت از اتین نابسامانی سیاسی و األ قدرت در م(طقه فتاهم شد. سقوب نظام سیاسی ایتان 

در سااتار قدرت سیاسی و نظامی ایتان شده بود و و تیسیا نظام سیاسی گدید، سبب نابسامانی 

آوردن کاهش توانم(دی نظامی ایتان در م(طقه و فتوپاشی قدرت نظامی بتتت این امت سبب فتاهم

های م(طقه ایجاد شده بود، ایتان در م(طقه شد. ل ا موازنه قدرتی که در مقابل عتاق و دیگت دولت

ها ام(یت زنه، ناشی از األ قدرت نظامی ایتان بود که بتای مدتباره تغییت کتد. این تغییت موایک به

شدن این شتایال، موازنه قوا را به نفع اود س(جیده و درصدد کتد. عتاق با فتاهمم(طقه را بتقتار می

گیتی کامل از آن با استفاده از اقدام نظامی بتآمد. ل ا ستدرگمی غتب و سقوب نظام سیاسی بهته

ایتان سبب شد شکافی ایجاد شود که به گمان غتب، نظامی سیاسی گدید  مورد پس(د غتب در

تواند آن را در م(طقه پت ک(د. این امت ناشی از تضاد م(افع انقالب با غتب بود. ل ا رژیم عتاق به نمی
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رهبتی صدام حسین شتایال را بتای پت کتدن األ قدرت نظامی در م(طقه با کاهش توانایی نظامی 

قبال غتب از انقالب م(اسب ارزیابی کتد. به عبارتی، تغییت موازنه قدرت در م(طقه به ایتان و عدم ا

های م(طقه و ناتوانی نظامی ایتان، در ک(ار نفع عتاق به دلیل ارتشی قوی در مقایسه با دیگت دولت

عدم همتاهی و حمایت نظام دوقطبی حاکم بت گهان، عتاق را در گایگاه بتتت قتار داد. این امت 

با بت هم اوردن موازنه قوا در م(طقه،  سبب شد عتاق شتایال الزم را در کسب بتتتی قدرت

 م(اسب ببی(د.

 . خروج از تنگنای ژئوپلیتیکی5
ت(گ(ای ژئوپلیتیکی عتاق از زمان موگودیت این کشور، نقش مهمی در سیاست اارگی آن 

های آزاد، نداشتن به آبدستتسی  . عتاق به دلیل35: 2332بویه، ) الملل داشته استبا محیال بین

فارس بود. ل ا بتای مانور بیشتت در م(طقه و یابی به این امکان در الی،همواره درصدد دست

دید. بدین م(ظور، این کشور با افزایش قدرت، نیاز اود را در اتو  از ت(گ(ای ژئوپلیتیکی می

ها، وگود گمله این محدودیت رو بود. ازهای گدی بتای اتو  از این ت(گ(ا روبهمحدودیت

اندازی یا تغییت در متزهای دو کشور، پیامدهای ای به نام ایتان بود که هتگونه دستقدرت م(طقه

کتد. در ک(ار ایتان، دیگت کشوری که در اتو  از ت(گ(ای ستزمی(ی، س(گی(ی را متوگه عتاق می

راحتی و قدرت کم، بهکتد کویت بود. کویت با داشتن مساحت کوچک عتاق را یاری می

های عتبی توانست نیاز عتاق را در این زمی(ه بتاتف ک(د؛ اما این عمل، واک(ش سخت دولتمی

ویژه غتب را داشت که ام(یت انتژی اود و ام(یت م(طقه و م(افع م(طقه بههای فتام(طقه و دولت

های دستتسی قع، راهدیدند. در وااود را در استقالل کامل و عدم دگتگونی متزهای کویت می

های ایتان و کویت قتار گتفته و دو ب(در بصته و فارس در احااه آبهای الی،عتاق به آب

القصت، که عتاق بتای دستتسی به ب(در اماوری القصت تحت این امت دچار مشکل شده بودند؛ بهام

ستزمی(ی کویت بود. این های کتد که در احااه آبناگزیت از گزایت وربه و بوبیان باید عبور می

امت در ب(در بصته با پ یتش اال تالوگ در اروندرود با ایتان عمالً از اهمیت ب(در بصته کاسته شد، 

بویه، ) گتفتها به ب(در بصته از سمت ساحل ایتان صورت میوبتگشت کشتیزیتا مسیت رفت

ساحلی بیشتت، تسلال  فارس و دستتسی به اال . ل ا بتای کسب مانور بیشتت در الی،93: 2332
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شود. این مسئله با کامل بت اروندرود و ادعای مالکیت اوزستان تحت این چارچوب بترسی می

شدن شتایال سیاسی و نظامی به دگتگونی سیاسی ایتان هموارتت شد؛ به صورتی که عتاق با فتاهم

ادعای ستزمی(ی نسبت  نفع اود، قتارداد م(عقدشده بین ایتان و عتاق در ارتباب با اروندرود و عدم

اعتبار دانسته و حقوق ایتان را در اروندرود نادیده گتفته و اوزستان را عتبستان به اوزستان را بی

ناپ یت ستزمین عتب اعالم کتد. در واقع الزمه بتتتی قدرت، دستتسی الزم به و گزء گدایی

های م(طقه از اتین به آبیابی های آزاد بود که عتاق به دلیل فقدان این امت درصدد دستآب

 ای داشته باشد.ک((دهفارس نقش تعییناستتاتژی گبتانی گ(  بود تا بتواند در تحوالت الی،

 . ساختار سیاسی عراق6
های مختلف که کمتت به آن توگه ها بین دولتیکی از عوامل تیثیتگ ار در راداد گ( 

ها و گوامع مختلف دارای حکومتها در شود، نوع سااتار سیاسی هت کشور است. دولتمی

وسو داالی و باش(د که بتاساس همین اشکال مختلف قدرت، سمتسااتار سیاسی مختلف می

ها بتاساس م(افع و شود. به عبارتی، از این اتین اقدامات دولتبیتونی هت کشوری ساماندهی می

هایی که از همین مب(ا، دولت شود. بتشده است، تعتیف میزیان که بازتابی از افعال قدرت نهادی(ه

ها بتاوردار هست(د، نسبت به اقدامات اود در اار  از توسعه سیاسی بهتتی نسبت به دیگت دولت

هایی که از گوامع پیشتفته رو هست(د. در واقع، دولتمتزها با نهادهای مختلف تعدیل قدرت روبه

ار هست(د، نسبت به راداد گ(  به مع(ی مشارکت متدمی در تقسیم قدرت سااتار سیاسی بتاورد

گیتی شده است که تصمیمشوند. این امت ناشی از تقسیم قدرت نهادی(هرو میبا تیمل بیشتتی روبه

سازند. به عبارتی با تقسیم قدرت و تحدید بتای آغاز گ(  را بتای حاکمان اود دشوار می

صورت فتدی میست نیست،   بهیافته، اقدام بتای گ(نهادهای مختلف قدرتی در یک گامعه توسعه

بلکه نیاز به مشارکت سایت نهادهای حاکمیتی که در سااتار قدرت سهیم هست(د، وگود دارد. به 

تعبیت دیگت، نیاز به اتد گمعی و توافن ملی است که ناشی از مشارکت متدمی در سااتار قدرت 

گانبه دولتی با محاسبه همه شود که اقدامات و تصمیمات سیاسی و نظامی هتاست. این امت سبب می

م(افع انجام گیتد. در مقابل سااتار تک ت قدرت، تمتکز قدرت وگود دارد که قدرت در دست 

گیتی بتای آغاز گ(  بستگی به عوامل یک فتد یا گتوه یا حزب است. در این سااتار، تصمیم
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راحتی گیتی بهممختلفی از گمله عوامل روحی و روانی دارد. در این سیستم تک ساات، تصمی

تواند بتاساس روحیات و شخصیت گیتد. ل ا آغاز فتای(د گ(  میبدون موانع سااتاری انجام می

رهبتان صورت گیتد. عتاق در زمان حکومت حزب بع ، دارای شتایال مشابهی در راستای 

تمتکز قدرت بود. این تمتکز قدرت در دست حزب بع  بود که با روی کار آمدن صدام حسین 

ع(وان رهبت حزب، عمالً سااتار سیاسی قدرت در عتاق با اراده و اواست شخص صدام حسین هب

های اگتماعی عتاق، سبب بحتان -گتفت. این عمل در سیستم سیاسیمورد واکاوی قتار می

شود. وگود مختلفی شده است که ارزیابی آن با ش(اسایی بافت گمعیتی و اگتماعی عتاق هموار می

اد در شمال که اواهان گدایی از متکز هست(د، اعتاب تشیع در گ(وب که اک تیت سه بافت اکت

ده(د، در ک(ار اقلیت اعتاب س(ی که قدرت را در دست دارند، سبب گمعیت عتاق را تشکیل می

گتفتن اکتاد و اعتاب تشیع های متمادی شده است. این امت در ک(ار قتارم(ازعات داالی بتای سال

شود. وگود بافت گمعیتی و اگتماعی گوناگون در کومت متکزی دوچ(دان میدر مقابله با ح

م(ظور کسب قدرت، سبب شده است فقدان آرامش سیاسی در عتاق در ای یک قتن اایت عتاق به

ع(وان عامل تیثیتگ ار در رفتار اارگی دولت متکزی مطتح شود. این امت سبب شده است به

ها از گمله بحتان مشتوعیت، بحتان نفوذ، بحتان مشارکت، انای از بحترهبتان عتاق با مجموعه

: 2367بحتان یکپارچگی، بحتان توزیع و بحتان هویت در میان متدم اود مواگه شوند )کتمی، 

الب صدام حسین )محمدی،  . این عدم توسعه سیاسی در ک(ار شخصیت ماگتاگو و گاه223-222

ها را همواره به دید تهدید، اقدامات دیگت دولت  سبب شده است رهبتان عتاق 272-272: 2362

مورد ارزیابی قتار ده(د. این حا تهدید با دگتگونی سیاسی در ایتان و ورود اندیشه اسالم 

سیاسی در ایتان دوچ(دان شد. تیثیت راداد گ(  تحمیلی و سااتار سیاسی عتاق، ناشی از تمتکز 

ین بود که این امکان را بتای شخصی مان(د قدرت سیاسی در حزب بع  عتاق به رهبتی صدام حس

بی(انه، م(افع متدم عتاق و گهان صدام حسین فتاهم کتد که بتواند بدون در نظت گتفتن دید واقع

که شخصیت صدام حسین را اوری البانه اود گته بزند؛ بهاسالم را به تمایالت شخصی و گاه

 . 65-62: 2332دارند )موسوی، ان مییکی از عوامل تیثیتگ ار در راداد گ(  تحمیلی ع(و

گای تمتکز قدرت بت تک ت قدرت استوار بود، وقوع گ(  امتی بسا اگت نظام سیاسی عتاق بهچه

پ یت بود. ل ا نقش سااتار سیاسی عتاق و شخصیت و روحیات شخص صدام حسین که بت اگت(اب



 1022بهار و تابستان ، چهارم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو
 

372 

توان انکار کتد. تحمیلی را نمی البی استوار بود، در راداد گ( اواهی و قدرتالبی، زیادهگاه

البی حزب بع  عتاق که از نظت ایدئولوژیکی رسالت تاریخی اود را تشکیل در واقع، توسعه

را با از بین بتدن متزها « یک ملت عتب، یک میموریت واحد»داند و شعار ملت واحد عتبی می

توان در د گ(  تحمیلی میک(د را با راداهای عتبی و تشکیل امت واحد پیگیتی میبین ستزمین

که صدام حسین گ(  اود با ایتان را قادسیه دوم یا قادسیه صدام اوری یک راستا قتار داد؛ به

: 2366البی حزب بع  است، نامید )پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، که ناشی از توسعه

م عتبی به وقوع نپیوست، های ناسیونالیسدیگت، این گ(  بتای تحقن آرمانعبارت  . به223-222

بخشیدن ع(وان پوششی بتای تحقنهای ناسیونالیسم عتبی بود که از سوی صدام بهبلکه این آرمان

 . در 32: 2362ی اود در گ(  مورد سوءاستفاده قتار گتفت )حسی(ی، البانهبه اهداف توسعه

ار است، سبب نوعی حزب بع   که بت تمتکز قدرت استو) البیمجموع، نظام مبت(ی بت توسعه

توهم اودبتتتبی(ی با حا ناسیونالیستی شده است که این امت با وگود شخصیتی مان(د صدام حسین 

 توان دید.که بازتاب آن را در گ(  با ایتان می تستیع شده

 های اقتصادی. محرك7
 هایکتد، محتکیکی از عواملی که رهبتان عتاق را در تهاگم نظامی به ایتان تتغیب می

توانست یابی عتاق به پیتوزی نهایی، میهای اقتصادی که در صورت دستاقتصادی بود. محتک

عتاق را در موقعیت بتتت قدرتی در م(طقه قتار دهد. م(ااقی که عتاق ادعای مالکیتی آن را مطتح 

هایی از استان اوزستان کتد، دارای م(ابع ستشار نفت و گاز بود. این م(اان که شامل بخشمی

که بخش عمده اوری داد. بهایتان بود )اتمشهت، آبادان ، بخش استتاتژیک ایتان را تشکیل می

شد که از این استان درآمد نااالص داالی و بودگه دولت ایتان از فتوش نفتی حاصل می

های فعال و پاالیشگاه در ک(ار شد. عالوه بت م(ابع ستشار انتژی، وگود ب(ادر و اسکلهاستختا  می

گواری اروندرود، موقعیت ممتاز گتفتن در همهای عظیم، انبارهای قطعات ص(عتی و قتارخلستانن

فارس بخشیده بود. ل ا تسلال بت اوزستان ضمن ای(که عتاق را از تجاری را به این استان در الی،

تد. این کشدت متزلزل میداد، موقعیت ایتان را بهلحاظ م(ابع درآمدی در موقعیت ممتازی قتار می

ت(هایی بتواند با به دست گتفتن بخش اعظم این انتژی، موقعیت شد عتاق بهتزلزل قدرت سبب می

اود را نسبت به ایتان و عتبستان بهبود بخشد و در تولید نفت به سطح تولیدی عتبستان بتسد. ل ا 
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ق به این واقعیت شد. در واقع رهبتان عتاهای نفتی ایتان هموارتت میاین امت با تسلال بت میدان

واقف بودند که بدون اتکا به یک اقتصاد قدرتم(د و پیشتفته، داعیه رهبتی گهان عتب نیز به 

 . ل ا با اشغال بخش اعظم اوزستان عالوه بت نفوذ شدید 92: 2332لو، اورد )ق(بتمشکل بت می

نوری، ته باشد )شیختوانست در ستنگونی نظام نوپای ایتان نقش حیاتی داشعتاق در بازار نفت، می

راحتی بتواند نقش فارس، بهشد عتاق عالوه بت سلطه بت م(طقه الی، . این امت سبب می257: 2363

های ایز ایتان، سیاستیابی به م(اان نفترهبتی گهان عتب و گهان اسالم را ایفا ک(د. دست

الوه بت آن، تسلال بت کتد. عالبانه رژیم بع  عتاق به رهبتی صدام حسین را هموار میتوسعه

راحتی از کشتیتانی در اروندرود استفاده ک(د و گتیان صدور نفت شد عتاق بهاروندرود سبب می

شد، رهایی این کشور بدون موانع ژئوپلیتیکی که از سوی ایتان و کویت بت این کشور تحمیل می

راحتی عتاق، این کشور به پیدا ک(د. ل ا عالوه بت قتار گتفتن مسیت گتیان صدور انتژی در ااتیار

های آبادان و اتمشهت اقتصاد اود را توسعه دهد. گتفتن ب(ادر و اسکلهتوانست با تحت ک(تتل می

ثباتی سیاسی و نظامی و تضعیف قدرت نظامی و اقتصادی ایتان، شدن بیبدین م(ظور با فتاهم

یابی به قدرت بتتت در سترهبتان عتاق فتصت را بتای تحقن اهداف اود هموار دیده و بتای د

 م(طقه، تجاوز نظامی اود را به ایتان صورت دادند.

 . ادراك و حس برتری8
گتفتن یک قدرت بتتت غیت عتب در بی(ش و اودبتتتبی(ی عتب بت عجم و عدم پ یتش قتار

های عتبی، یکی از عوامل غیتمستقیم راداد گ(  مطتح است. بتتتی عتب بت همسایگی دولت

این تفکت و ادراک نادرست رهبتان که ناشی از شخصیت و روحیه رهبتان حاکم بت عجم و حا 

عتاق بود و تشدید و در هم ت(یدگی با سایت عوامل، راداد همه گانبه گ(  را رقم زد. تحتیک 

گویانه و گ(گجوی ای و غیته، شخصیت بتتتیعتبیسم با ابزارهای رسانهگامعه عتبی با تقویت پان

گویانه با ناسیونالیسم عتبی و همتاهی میختگی روحیه پتااشگتی و بتتتیصدام حسین و آ

های فتام(طقه با این تفکت، زمی(ه پ یتش گ(  را در بین مقامات حزب بع  عتاق و بتای قدرت

رو، شتایال روحی با تقویت حا عتبی و تتوی، ناسیونالیسم عتبی از متدم عتاق فتاهم کتد. از این

های عتبی، شتایال را با تضعیف سااتار قدرت سخت و نتم ایتان سایت ملت در بین متدم عتاق و

 که ناشی از تحوالت راداد انقالب اسالمی است، فتاهم کتد.
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 وتحلی(تجزیه
زمان کوتاهی از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان صورت راداد گ(  تحمیلی بعد از مدت

شد. از گمله دالیلی که باع  شد رژیم عتاق گتفت. عوامل مختلفی سبب شتوع یا تستیع این امت 

گانبه نظامی علیه ایتان بزند، تضعیف قدرت نظامی و سیاسی ایتان بود دست به چ(ین تجاوز همه

که با تغییت نظام سیاسی در ایتان صورت گتفته بود. در ک(ار تضعیف نهادهای قدرت در ایتان، 

های شتق و غتب اتف، ابتقدرتاز یک  های صورت گتفته از عتاق نقش بسزایی داشت.حمایت

کتدند که این تهدید ناشی به رهبتی آمتیکا و شوروی از انقالب اسالمی ایتان احساس تهدید می

شد های شتق و غتب بود که سبب میها و مواضع نظام نوپا در نفی سیاستگیتیاز سلسله گهت

وارد سبب شد رژیم عتاق به رهبتی صدام های بتتت از انقالب ایتان تتس داشته باش(د. این مقدرت

حسین به این نتیجه دلخواه اود بتسد که زمان م(اسبی بتای تضعیف ایتان یکپارچه و قدرتم(د 

ام(یتی  -های سیاسیاست که ااتالفات ارضی تاریخی با این کشور دارد. این امت در سایه حمایت

گیتی نهایی رهبتان عتاق مب(ی بت از عتاق قبل از راداد گ(  تحمیلی، سبب تستیع و نتیجه

شده در ارتباب با آغاز گ(  و به نتیجه اگماع علیه ایتان و به ثمت نشستن اهداف از پیش تعیین

رسیدن آن داشته باش(د. در واقع، سیستم حاکم بت گهان دوقطبی که با انقالب اسالمی دچار لتزش 

ی از ایتان گدید را داشته که نتیجه آن شده بود، سبب همتاهی با رژیم عتاق و به ابع آن گدای

دیگت، ایتان قدرتم(د در سایه نظام گدید مبت(ی بت اسالم عبارت راداد گ(  تحمیلی بود. به

کتد و عتاق هم که در الب غتب و شتق میسیاسی اطت بسیار بزرگی را متوگه رهبتان توسعه

د با ماهیت اسالم سیاسی بیم داشته و داشت، از قدرت گتفتن ایتان گدی راستای نظام دوقطبی قتار

گیتی انقالب اسالمی بهتتین فتصت را بتای بتاندازی یا تضعیف و تجزیه ایتان، در اوایل شکل

ع(وان قدرت ایتان دید؛ ل ا درصدد بتاندازی آن بتآمد. موفقیت در این امت سبب معتفی عتاق به

شد. الزمه تمام موارد، اهتمام گدی (طقه میبتتت در م(طقه و گایگزین ایتان در تتتیبات ام(یتی م

های قدرت سخت است. کتدن زمی(هالب حزب بع  عتاق در فتاهمرهبتان اقتدارگتا و قدرت

تجهیز و توسعه ارتباای سااتار فتماندهی متمتکز ارتش، توسعه فزای(ده تجهیزات زرهی، افزایش 

ها و (اان متزی، آرایش سالحهای نظامی و گستتش آن به نواحی مختلف به ویژه ماتید

های رزم های نظامی در اطوب متزی، توسعه قابلیتتجهیزات به سمت مواضع ایتان، ایجاد سازه
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ها که همگی این موارد، آمادگی را با توگه ها، توسعه لشکتها و تیپهوایی با اتید انواع گ(گ(ده

شدن موارد ایتان و با فتاهم ها علیه تمامیت ارضیبه شخصیت رهبتان عتاق و مواضع سخت آن

که سابقه تاریخی داشته و « مسئله ایتان»شده، به وگود آورد. به تعبیت دیگت، حل گانه مطتحهشت

های ناسالم را بین رهبتان های بالقوه و بالفعل ایتان، همواره نوعی حسادت و رقابتداشتن پتانسیل

م هبی  به  -تعدیل قدرتش با چاش(ی )قومیاودکامه اعتاب به م(ظور ح ف یا تجزیه ایتان بتای 

 وگود آورده است.

 

 گیرینتیجه
این تحقین که مسئله اصلی اود را بت محور چتایی راداد گ(  تحمیلی قتار داده بود، نشان 

دهد که هتکدام با تیثیتگ اری بت سایت متغیتها، در راداد ای میپیوسته هماز مجموعه عوامل به

ت(هایی در آغاز گ(  نقش نداشته است. به عبارتی در کدام بهوده و هیچگ(  تحمیلی دایل ب
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ع(وان علل اصلی راداد گ(  تحمیلی، دال متکزی آغاز گ(  این تحقین، هشت متغیت به

تحمیلی قتار گتفته و با واکاوی آن به متغیتهای وابسته پتدااته شد. این متغیتهای وابسته نشان 

صورت آنی و بدون سوی عتاق و حامیان آن بت ایتان تحمیل شد، بهده(د گ(  تحمیلی که از می

الملل، ای از عوامل، از گمله نظام بینواسطه علل واحدی آغاز نشد؛ بلکه مجموعهپیشی(ه یا به

ااتالف ارضی، به هم اوردن موازنه قوا، انقالب اسالمی و غیته سبب شده رژیم بع  عتاق به 

م(ظور تواند بهای است که میگونهجه بتسد وضعیت م(طقه و ایتان بهرهبتی صدام حسین به این نتی

یابی به بتتتی قدرت در م(طقه است، گ(گی را تتین آن دستیابی به اهداف اود که مهمدست

به سمت  2353گانبه اود را در شهتیور م(ظور، تجاوز نظامی همهعلیه ایتان آغاز ک(د. بدین

تجاوز که بدون حمایت نظام مبت(ی بت دو بلوک غتب و شتق آن  متزهای ایتان آغاز کتد. این

المللی شد که آثار این امت را امتوزه ای و بینگتفت، سبب تحوالت عظیم م(طقهزمان صورت نمی

حمایت نظام دوقطبی از سااتار توان احساس کتد. به عبارتی، وقوع انقالب اسالمی، عدم هم می

سیاسی و نظامی ایتان در ک(ار ثبات سیاسی و نظامی عتاق، حمایت ثباتی سیاسی گدید ایتان، بی

تسلیحاتی شتق و غتب از صدام حسین، سبب راداد گ(  تحمیلی شد. در واقع، آن چیزی که 

تتین گ(  کالسیک قتن بیستم را به اود ااتصاص سبب راداد گ(گی شد که ع(وان اوالنی

ی بود که با وقوع انقالب اسالمی ایتان و دگتگونی نظام -پیوسته سیاسیهمداد، مجموعه عوامل به

سیاسی ایتان در  -سااتار ام(یتی م(طقه، رهبتان عتاق با محاسبات اشتباه در مورد وضعیت نظامی

ک(ار عدم درک عمین از نظام دوقطبی، سبب راداد آن شدند. فقدان بی(ش راهبتدی در بین 

گویانه نسبت به ایتان شیعی، سبب ه بتتتیهای اسالمی و نگارهبتان اعتاب به مقوله دولت

ها شده که این امت با توگه به موقعیت گغتافیایی و م(ابع بتای آن« مسئله»شدن ایتان به ع(وان مطتح

را از اهمیت بیشتتی بتاوردار کتده است؛ که همواره در اول تاریخ، این « مسئله ایتان»ابیعی، 

های زیاد بتای بازدارندگی در بتابت یکدیگت کتده (همسئله سبب تضعیف گهان اسالم و صتف هزی

شدن از سوی شوروی و انباشت است. تجهیز نیتوهای نظامی و افزایش قدرت سخت با تسلیح

سالح، نقش بسیار مهمی در این بی(ش بتای رهبتان عتاق فتاهم کتد که توانایی رویارویی نظامی و 

به وسعت سه بتابتی ستزمی(ی و گمعیت به متاتب بیشتت از استفاده از زور را در بتابت ایتان با توگه 

رو، با توگه به تحتکات نظامی و آرایش لشکتها و از این ها پدیدار کتد.عتاق را در بین آن
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های نظامی به سمت ایتان و عدم گدی گتفتن واک(ش سخت و نظامی عتاق علیه انقالب پایگاه

گانه و شخصیت شده هشته و به دالیل مطتحرا غ(یمت شمتد فتصت اسالمی نوپای ایتان،

گویانه و ناسیونالیستی و هویتی رهبتان حزب بع  عتاق، راداد اواهانه و نگاه بتتتیتمامیت

گ(  تحمیلی شکل گتفت. به تعبیت دیگت، پ(داشت رهبتان عتاق از قدرت سخت اود که نتیجه 

را در ذهن فتماندهان بتای « ه ایتانمسئل»انباشت و ت(وع تسلیحاتی بود، حل یکباره و همیشگی 

شدن در گامعه اعتاب س(ی ایجاد کتده بود که سابقه تاریخی آن از گ(  قادسیه و ع(وان مطتح

 که مطتح شده بود، نمود پیدا کتد.« قادسیه صدام»

 هاپیشنهاد
ی شود بتای گلوگیتقیمت گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان، پیش(هاد میبا توگه به تجتبه گتان

 از رادادهای آتی همان(د گ(  تحمیلی اقدامات زیت صورت گیتد:

پ یتش این واقعیت که امکان م(ازعه نظامی در هت سطحی با توگه به ژئوپلیتیک حساس  -

 گتفتن در راهبتدها از دشمن؛ایتان وگود دارد و پیشی

ریایی با گانبه در ابعاد مختلف زمی(ی، هوایی و دصورت همهافزایش قدرت نظامی به -

 بی(ی تهدید در هت سطحی بتای عدم غافلگیتی؛نگاه بازدارندگی حداک تی و پیش

 افزایش توانایی اقتصادی با تقویت حداک تی اقتصاد مقاومتی؛ -

م(ظور افزایش تیثیتگ اری بت معادالت ای بهای و فتام(طقههای م(طقهایجاد ائتالف -

 های رقیب؛المللی و نفوذ در ائتالفبین

 گای وابستگی صتف به بیتون از متزها؛های داالی بهاتکا به توانایی -

 قدرت نتم ؛) افزایش همبستگی ملی -

 ها؛ملت -گانبه با دولتگستتش و تقویت روابال همه -

گانبه از تسلیحات های گدید نظامی و حمایت همهااتصاص بودگه بیشتت به نوآوری -

ها به م(ظور ب(یان نظامی و گستتش آنهای دانشمحور با تکیه بت تقویت شتکتف(اور

 رقابت بتای کیفیت بتتت.
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 .95 دوازدهم، شماره

 . نقش نفت در گ(  عتاق علیه ایتان، نشتیه 2363امیت )محمد نوری،شیخ -29
-272 ، صص265 و 267 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبتیز، شماره

236. 

الملل و گ(  عتاق علیه ایتان، ها، نظام بین . ابتقدرت2332حمید ) صالحی، -25
 .235-252 ، صص2 ، شماره92 فصل(امه سیاست، دوره

ها و عوامل تهاگم نظامی عتاق علیه  . بترسی زمی(ه2333غالمپور، احمد ) -27
 گمهوری اسالمی ایتان، حمله ستاستی ارتش عتاق، تهتان، موزه دفاع مقدس.

 . گ(  ایتان و عتاق از دیدگاه 2333اسمعیلی، نجمیه )غالمی، اهمورث؛ پور -26

         ، صص67 )پیاپی 2 ، شماره22 اعی، سالی قوا، مجله سیاست دفموازنه
292-222. 

 . تیملی فلسفی در علل آغاز گ(  ایتان و عتاق، فصل(امه 2362اهلل )قدرت قتبانی، -26

 .27-26، صص 5 شماره نگین ایتان،

های اقتصادی تهاگم عتاق به ایتان؛ از تصور تا  . محتک2332عبداله ) ق(بتلو، -23
 .3 دس، سال اول، شمارهواقعیت، پژوهش(امه دفاع مق

ش(ااتی با رویکتدی گامعه)  . گ(  و هویت2369محمد ) کارک(ان نصتآبادی، -22
 .62-65 ، صص2 ، شماره7 به گ(  ایتان و عتاق ، فصل(امه مطالعات ملی، سال

گلد اول / گغتافیای ابیعی ، )  . گغتافیای نظامی2369) کالی(ز، گان ام، -22
 ع .) ان: دانشگاه امام حسینمحمدرضا آه(ی و بهتام محس(ی، تهت

، «توسعه سیاسی»  . شتوع گ(  عتاق علیه ایتان از نگاه2367کتمی، گهانگیت ) -22
 .222-227 ، صص23 ، شماره6 دوره مجله سیاست دفاعی،

 . انقالب و گ(  ایتان و عتاق، 2332سیدرحیم ) محمدساالر؛ موسوی، کستایی، -23
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 .33-229، صص 56، شماره 25 نامه متین، سالپژوهش

 . اگماع استتاتژیک سااتار دوقطبی در گ(  عتاق علیه 2363متقی، ابتاهیم ) -29
 .33 ، شماره3 ایتان، فصل(امه نگین ایتان، سال

الملل در گ(  تحمیلی علیه گمهوری  . کارکتد سیستم بین2367ابتاهیم ) متقی، -25
 .23 ، شماره6اسالمی ایتان، مجله سیاست دفاعی، دوره 

گ(  تحمیلی، مجله دانشکده  عوامل بتوز  . علل و2362محمدی، م(وچهت ) -27

 .293-262 ، صص32 حقوق و علوم سیاسی، شماره

 . آش(ایی با علوم و معارف دفاع مقدس، 2339متادپیتی، هادی؛ شتبتی، مجتبی ) -26
 چا  چهاردهم، تهتان: سمت.

 . بترسی نقش سااتار سیاسی عتاق در وقوع گ(  2332سید مسعود ) موسوی، -26
 .3 پژوهش(امه دفاع مقدس، سال اول، شمارهتحمیلی، 

 . پایان گ(  تحمیلی و 2332فام، محمود )شاهی، مهدی؛ یزدانمیتزاده کوه -23
 .5 ، شماره2 های آن، پژوهش(امه دفاع مقدس، سالدرس

های اقتصادی گ(  تحمیلی، فصل(امه مطالعات  . اسارت2362ناظم، بهتوز ) -32
 .275-226 ، صص26 دفاعی و ام(یتی، شماره

های نظامی ایتان و  . تحلیل سطح توانم(دی2362) پور زرومی، سیدحسینولی -32

 .63-32، صص 39 عتاق در اول گ(  تحمیلی، مجله سیاست دفاعی، شماره

 . استتاتژی گ(  و رفتار سیاست 2339همتی، ایت ؛ دالوری، ابوالفضل ) -32
وهش(امه علوم اارگی: درآمدی بت تبیین فتای(د و فتگام گ(  ایتان و عتاق، پژ

 .235-275 صص ،3 ، شماره22 سیاسی، سال

  . ااورمیانه و گ(  عتاق و ایتان )مجموعه مقاالت ،2366فام، محمود )یزدان -33
 فام )به اهتمام ، تهتان: متکز اس(اد و تحقیقات دفاع مقدس.محمود یزدان

، ااتالفات تاریخی ، ماه(امه زمانه)  . گ(  ایتان و عتاق2362یکتا، حسین ) -39
 .22-26، صص 2 شماره


