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چکیده
تهاگم نظامی عتاق به ایتان در  32شهتیور  ،2353در کمتت از دو سال از پیتوزی انقالب اسالمی به صورت
رسمی آغاز و به مدت  6سال اول کشید .این راداد نظامی که از آن بهع)وان اوالنیتتین م)ازعه نظامی کالسیک
قتن بیستم یاد میشود ،سبب هزی)ههای مع)وی و مادی بسیاری بتای این دو کشور شد .گ)

هشت ساله در ک)ار

پیامدهای داالی بتای دو کشور ،سبب تغییتات سیاسی و نظامی گستتدهای در نظم م)طقهای و تتتیبات آتی شد که
ضتورت تحقین در این اصوص را ایجاب میک)د .این پژوهش با نگاهی کالبدشکافانه به ریشهیابی این راداد نظامی
میپتدازد تا معین شود چه علل و عواملی سبب راداد نظامی و تستیع آن شده است؟ صورتب)دی فتضیه نشان از
مجموعهای از متغیتهای بههمپیوسته سیاسی ،نظامی ،اگتماعی ،تاریخی میدهد که بتای از این متغیتها با تقویت
متغیتهای دیگت ،نقش تیثیتگ اری در راداد گ)

با استفاده از «زور و قدرت سخت» بتای حل «مسئله ایتان» داشته؛

بهاوری که هیچکدام بهت)هایی نمیتواند آغازک))ده گ)
نقطه مشتتک در راداد گ)

باشد .از گمله اهداف اصلی نوشتار ک)ونی ،دستیابی به

تحمیلی بوده که همان انباشت تسلیحات و گستتش و توسعه «قدرت سخت» در ک)ار

قدرت نتم است .پژوهش حاضت به صورت گامع ،مجموعه عوامل تیثیتگ ار در راداد گ)

تحمیلی را با نگاه به

استفاده از قدرت سخت بتای دستیابی به اهداف ،مورد واکاوی قتار میدهد .ش)اات اهداف و زمی)ه اصلی راداد
گ)

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

و مدارک گ)

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

امتوزی ،مورد ک)کاش و آزمون قتار میدهد.
کلید واژهها :انقالب اسالمی ،ایتان و عتاق ،تجاوز نظامی ،گ)

 -1کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه آیتاهلل بروجردی،

تحمیلی ،علل گ)  ،قدرت سخت.
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مقدمه
فتوردین  2353رژیم حزب بع

عتاق به رهبتی صدام حسین با اعالم آمادگی بتای حل

ااتالفاتش با ایتان با استفاده از زور ،تهاگم نظامی اود را شهتیور  2353در زمین و هوا از سه
گبهه به سمت متزهای ایتان آغاز کتد .این تهاگم از آغاز تا پایان ،هشت سال اول کشید .در ای
این هشت سال ،دو ملت ایتان و عتاق هزی)ههای بسیار گانی و مالی متحمل شدند که بتآورد
میشود باع

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

 223هزار و مجتوحشدن  557هزار و  333نفت (متادپیتی و شتبتی 233-239 :2339 ،از متدم
ایتان شد .این امت در ک)ار اسارات اقتصادی و تختیب زیتسااتها و عقبماندن از توسعه
اقتصادی -سیاسی بتای سالهای متمادی ،بخشی از پیامدهای مادی گ)

تحمیلی است .در

مجموع ،بتآورد میشود بیش از یکمیلیون نفت از دو کشور گان اود را از دست داده و هزی)ه
مستقیم و غیتمستقیم آن به رقم  2232میلیارد دالر میرسد (شهتیارشیتاانی و دانوپولا،
 . 222 :2332این تجاوز نظامی که کمتت از دو سال از پیتوزی انقالب اسالمی ایتان صورت
گتفت ،سبب پیامدهای مختلفی در سطح م)طقه و بینالملل بتای دو کشور و فتاهمکتدن زمی)ههای
الزم بتای داالت دولتهای فتام)طقهای شد؛ بهاوری که آثار این امت را میتوان بعد از گ شت
سالهای متمادی در م)طقه از گمله حضور نظامی غتب بهویژه آمتیکا بهم)ظور حمایت از آزادی
کشتیتانی در الی،فارس ،مبارزه با تتوریسم ،ایتانهتاسی ،حمایت حکومتهای قبیلهای م)طقه از
آثار انقالب ایتان ،تشکیل شورای همکاری الی،فارس ،تشکیل بلوکهای گدید قدرت،
هموارشدن قدرتگیتی رژیم صهیونیستی و غیته مشاهده کتد .این موارد در ک)ار ائتالفسازی
صدام حسین علیه ایتان سبب شد که گ)

هشتساله عتاق علیه ایتان به بزرگتتین م)ازعه نظامی

متعارف قتن بیستم تبدیل شود .در واقع ،هت م)ازعه نظامی چه در سطح محدود و چه در سطح
گستتده دارای زو ایای پ)هانی است که بترسی و آشکارشدن این زوایا نیاز به گ شت زمان و
پژوهش از زوایای مختلف بهم)ظور آشکارسازی الیههای پ)هانی گ)

دارد .این امت سبب میشود

از وقایع تاریخی که اود مولد پیامدهای گستتده م)طقهای و بینالمللی دیگتی شده است ،نتای،
آشکاری به دست آوریم .مطالعه این نتای ،میتواند متاکز نظامی -ام)یتی را در پیشبتد اهداف و
تعیین سیاست و االمشیها در ک)ار هموارسازی «مسئله گ)
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از ابزار نظامی و گ)

در حل م)اقشات را ،معموالً آاتین ابزار سیاست اارگی هت کشوری در

روابال بینالملل می نام)د .ل ا استفاده هت دولتی از این ابزار نهایی ،نیازم)د مطالعات وسیع و
همهگانبه است تا مشخص شود چه عوامل و زمی)ههایی در وقوع این امت دایل بودند .ل ا از
آنجایی که دو ملت عتاق و ایتان دارای قتابت گغتافیایی ،تاریخی ،فته)گی ،م هبی هست)د،
ضتورت ایجاب میک)د با تحلیل واقعبی)انه به علل و عوامل این راداد نظامی از زوایای مختلف
پتدااته شود تا معین شود چه عواملی زمی)هساز این راداد نظامی بوده تا از رادادهای بعدی و
مشابه در سطح بینالملل با دیدی واقعبی)انه و آگاهانه که ناشی از انباشت تجتبههای تاریخی است،
گلوگی تی به عمل آورد .این تحقین سسال اصلی اود را بت محور چتایی گ)

تحمیلی و علل و

عوامل آن قتار داده و فتضیه صورتب)دی شده بتای این مقاله نشان از مجموعهای از متغیتهای
مستقل و وابسته سیاسی ،نظامی ،اگتماعی ،تاریخی میدهد که در پیوستگی با یکدیگت ،هت متغیتی
با تقویت متغیت دیگت سبب گ)

تحمیلی شده که در آغاز آن ،هیچکدام بهت)هایی نقش نداشته

است .در ارتباب با موضوع چتایی گ)

تحمیلی ،نوشتههای متعددی وگود دارد که هتکدام به

صورتی واحد به یکی از عوامل پتدااتهاند؛ ولی پژوهشهای مستقل و گامعی که دربتدارنده
باشد ،محدود است.

عوامل اصلی و تیثیتگ ار به صورت یکجا و به هم پیوسته در راداد گ)
اهمورث غالمی و نجمیه پوراسماعیلی ( 2333در نوشتاری تحت ع)وان «گ)
دیدگاه موازنهی قوا» به مسئله وقوع گ)

ایتان و عتاق از

تحمیلی پتدااته و علت اصلی این راداد را از دید

تغییت موازنه قوا مورد واکاوی قتار داده که با ورود اسالم سیاسی در ایتان این امت صورت و م)جت
به راداد گ)
اگت)ابناپ یتی گ)

شده است .محمد درودیان ( 2367در مقالهای با ع)وان «بترسی علل
ایتان و عتاق» ،علل اگت)ابناپ یتی گ)

تحمیلی را انقالب اسالمی و

وقوع آن را بهای انقالب دانسته است .در نوشتاری تحت ع)وان «ریشهها و علل وقوع گ)
و عتاق» از حسن دری ( ، 2366مجموع هشت مقاله متتبال با چتایی گ)

ایتان

تحمیلی گتدآوری

شده است که هتکدام پیشی)ه تاریخی ،روابال و ااتالفات ایتان و عتاق ،وضعیت نظام بینالملل،
علل فلسفی و وقوع بحتانهای داالی را یکی از زمی)هها و عوامل گ)

تحمیلی بیان کتدهاند.

م)وچهت محمدی ( 2362در مقالهای تحت ع)وان «علل و عوامل بتوز گ)

تحمیلی» ،سیستم

اقتدارگتا و نیات گاهالبانه و شخصیت تصمیمگیتنده عتاق را علت اصلی وقوع گ)
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است .در مقالهای دیگت با ع)وان «کارکتد سیستم بینالملل در گ)
اسالمی ایتان» ،ابتاهیم متقی ( 2367با نگتش سیستمیک ،وقوع گ)
مورد ک)کاش قتار داده و گ)

تحمیلی علیه گمهوری
را از م)ظت سیاست بینالملل

تحمیلی را به این عامل متتبال دانسته است .نوشتارهای دیگتی هم

وگود دارد که به صورت موردی به این موضوع اشاره شده است .ل ا این پژوهش بهم)ظور تکمیل
و بسال چتایی گ)

تحمیلی بهم)ظور توسعه ادبیات گ)

تحمیلی بهصورت یکجا با نگاه

عللگتایانه با توگه به مقوله زور و قدرت سخت (نیتوهای سهگانه ،توسعه لشکتها و تیپهای
تخصصی ،توان زرهی ،هوایی و تجهیزات زمین پایه بتای دستیابی به اهداف نگاشته شده است
که از این حی

نوآوری محسوب میشود .مواد اام گتدآوری شده این مقاله از اتین م)ابع

کتابخانهای و اس)اد گ)

تحمیلی است .همچ)ین روش استفادهشده بتای این مقاله توصیفی –

تحلیلی با نگاهی تاریخی است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت تحقین از آنجایی است که ش)اات و مطالعه راداد گ)

بهاصوص گ)

تحمیلی

عتاق علیه ایتان که پا از گ ر اندکی از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان رخ داد؛ سبب میشود
با واکاوی علل و زمی)ههای راداد آن ،به درک گامع و واقعبی)انهای از آغاز فتای)د گ)

دست

پیدا ک)یم تا بتوان در آی)ده با درک عمین از پیامدهای مختلف این رادادها ،از وقوع آن
گلوگیتی یا با آمادگی بهتت از اثتات م)فی آن با مطالعات همهگانبه گ)
شود .همچ)ین زوایای پ)هان گ)

به مواگهه با آن پتدااته

از اتین مطالعه چتایی آن ،به راحتی قابلدستتس اواهد بود.

ضتورت مسئله در آن است که نبود چ)ین تحقیقاتی در زمی)ه راداد گ)
سبب پ)هانماندن زوایای مختلف راداد گ)

بهویژه گ)

تحمیلی،

میشود .ل ا در مواگهه با پیامدهای مشابه در آی)ده

با مشکالت زیادی از گمله پتدااتن به مسائل حاشیهای ،بهگای توگه به متن مسئله روبهرو اواهد
شد .به عبارتی ،ضتورت ایجاب میک)د به زوایای مختلف این راداد نظامی که اوالنیتتین
م)ازعه متعارف قتن بیستم قلمداد میشود ،پتدااته شود تا تجارب گتانقیمت و گبتانناپ یت آن
بتای نسلهای آتی و ک)ونی قابل لما و در حوزههای ام)یتی و سیاسی -نظامی کاربتدیتت شود.
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مبانی نظری
گ)

همواره در اول تاریخ بشت به اشکال مختلف وگود داشته و گوامع بشتی از بدو ایجاد

تاک)ون ،بتاساس توسعه ابزارهای گ)گی به استفاده از آن بتای پیشبتد اهداف اود ،بهم)ظور
دستیابی به م)افع روی میآوردند .هیچ دورهای از تاریخ را نمیتوان یافت که در آن اثتی از
اشونت و گ)

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

موقتی دارد و حال آنکه گ)

امتی دائمی و همیشگی است (ازغ)دی و روش)دل . 37 :2332 ،با

تشکیل دولت ملتها در عصت گدید ،شاهد تحول در ابزارهای نظامی و شکل گ)

ها هستیم .این

تحول بعد از دوره رنسانا و ص)عتیشدن گوامع بشتی به شکل تازهای نمود پیدا کتد .نمود این
تحول با دستیابی به ف)اوریهای گدید نظامی بیشتت قابلدرک میشود .گ)

به ماهیت و ابیعت

انسان متتبال است .این ارتباب ناشی از بحتان و بیماری در ابیعت انسان است؛ بهعبارت دیگت،
ریشه و م)بع گ)

را می توان در چهار دوره تکاملی انسان بترسی و گستجو کتد .این چهار دوره

عبارت اند از؛ دوره حیوانی ،دوره بدوی ،دوره باستان و دوره معاصت (سیدو . 36 :2365 ،در دوره
معاصت با دستیابی بشت به سالحهای پیشتفته زمی)ی ،هوایی و دریایی ،شکل گ)

پیچیده و

گستتده شده است؛ به صورتی که دولتها در محیال پیتامونی بینالملل به دنبال دستیابی به
بتتتین نوع تسلیحات بهم)ظور غلبه نظامی بت دیگت ک)شگتان بینالمللی هست)د .این بتتتیگویی
ناشی از بتتتیگویی متقابل دیگتی است که هت ک)شگت بینالمللی آن را تهدید بتای م)افع و
قدرت اود تلقی میک)د.

تعریف جنگ
از گ)

تعتیف واحدی نشده است .بتای م ال هدلی بال 2گ)

را اشونتی سازمانیافته

میداند که دو یا چ)د کشور بهم)ظور غلبه بت دیگتی از آن استفاده میک)د .کالوزویتا 2معتقد
است گ)
گ)

 ،بهکارگیتی حد اعالی اشونت در راه ادمت به دولت یا کشور است .در واقع،

بهم)زله یک ک)ش اگتماعی است که دارای ماهیتهای گوناگون است و ب)ا بت ماهیت و

اهداف آن تعتیف میشود؛ یع)ی با توگه به اهداف و نیات آن تعتیف میشود نه نتیجه حاصل از
1- Hedley Bull
2- Carl von Clausewitz
355

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

آن (کارک)ان نصتآبادی . 69 :2369 ،کشورها از یکسو تحت تیثیت گاهالبیهای مبت)ی بت قدرت
و وگهه و از سوی دیگت بتای بتونرفت از نگتانیهای ناشی از تهدیدات بیتونی ،اقدام به
گ)

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

است که به آن گ)

گفته میشود.

عناصر مادی جنگ
ع)اصت مادی گ)

با دادههایی مان)د حتکت نیتوهای نظامی ،آتش توپخانه ،بمباران هوایی،

اشغال نظامی ستزمین ،تلفات نظامیان و غیتنظامیان و نظایت آنها تعتیف میشود .این ع)اصت،
تعیینک))ده دریافتهای ادراکی کموبیش مستقیم ما از وقوع گ)

و گتیان عادی وقایع گ)

هست)د (همتی و دالوری . 236 :2339 ،الزمه این ع)اصت ،تجهیز و گستتش لشکتها و تیپهای
تخصصی و تجهیز آنها به سالحهای بتتت و کارا ،حتکت و گسیل نیتوها و ایجاد پایگاهها و
تحتکات نظامی در نواحی مختلف ستزمی)ی ،توسعه و تجهیز یگانها به سالحهای زمینپایه و نحوه
آرایش نظامی آنها ،توسعه و قابلیت هوایی که با اتید گ)گ)دهها ،نحوه آرایش و اهداف
رزمایشها معین میشود؛ نوع پیمانها و اتیدهای نظامی و تحتکات متزی نظامی ،مواضع و نوع
ک)ش فتماندهان نظامی از تجهیز و توسعه قدرت سخت ،از مشخصههای ع)اصت گ)

است.

عل) جنگ
علل گ)

ها متفاوت از زمی)ههای گ)

سبب بهانه یا زمی)ه گ)

یا بهانه بتای گ)

هست)د ،ولی عامل اصلی بتای گ)

است .بتای از عوامل اود

نیست .لزوماً همه گ)

ها بتاساس

یک سلسله محاسبات دقین عقالنی در مورد هزی)هها و دستاوردهای آن شتوع نمیشود ،اما
دستکم همه سیاستمداران انتظار دارند در گ)

بتنده بشوند و دستاوردشان بیشتت از هزی)هشان

باشد؛ ب)ابتاین در همه گ)

ها نوعی عقالنیت محصور وگود دارد و همین عقالنیت است که

امکان تحلیل م)طقی گ)

را فتاهم آورده و پیشبی)ی و ک)تتل آن را کموبیش میست میسازد

(میتزاده کوه شاهی و یزدانفام . 35 :2332 ،به عبارتی ک)شگتان بینالمللی بهم)ظور دستیابی به
م)افع اود از ابزار نظامی بهته میبتند و بتای هموارکتدن این امت بتای محیال داالی اود ،اقدام به
بازنمایی و بازتولید ت)فت از اتف مقابل میک)د تا با توگیه اقدام اود ،بتواند هزی)ههای داالی و
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اارگی این امت را کاهش ده)د .بترسی علل و عوامل بتوز گ)
در مطالعه گ)

ها یکی از مهمتتین موضوعات

ها است؛ چتا که با بترسی موضوع چتایی وقوع گ)

ها مشخص میشود که این

امت تیثیت زیادی در پیشبی)ی ،پیشگیتی و پیشدستی در گلوگیتی از رادادهای نظامی همه گانبه
دارد .آغاز گ)

معموالً به دالیل قدرتالبی ،زیادهاواهی ،ااتالفات متزی ،تعارض سیاسی،

رقابت اقتصادی و غیته متتبال است؛ اما تتس از آی)ده و تالش بتای حفظ و ابقای اود که ناشی از
احساس اطت از موگودیت اود است ،در ک)ار سایت موارد (قتبانی 27-25 :2362 ،از دالیل وقوع
گ)

بین ملتها است .به تعبیت دیگت ،گ)

ابزاری بتای تیمین اهداف و مقابله با آن است

(یزدانفام 23 :2366 ،و گتیزی از آن با توگه به پیچیدگی م)افع دولت – ملتها و ابزارات گ)
در زمان حاضت و احتماالت زیاد درگیتی که ناشی از محاسبات اشتباه بازیگتان بینالمللی و
دستیابی به ف)اوریهای نظامی پیشتفته و رقابت در ص)ایع نظامی که نماد و گلوه قدرت (قدرت
سخت یک دولت بتتت در سطح گهان است ،بدون ش)اات چتایی و ماهیت آن ،نیست.

 .1رخداد انقالب اسالمی
بهمن  ،2356انقالب اسالمی ایتان به رهبتی آیتاهلل امی)ی (ره به پیتوزی رسید .این
انقالب از آنجا که انقالبی بت پایه ارزشهای اسالمی و نفی وابستگی به غتب و شتق بود ،مورد
غضب قدرت های غتبی و شتقی قتار گتفت .در واقع ،انقالب ایتان واک)شی به سیاستهای غتب
در قبال نظام شاه)شاهی ایتان بود؛ در نتیجه با تغییت نظام سیاسی در ایتان ،غتب به رهبتی آمتیکا
م)افع اود را در ایتان و م)طقه در اطت دید .کشورهای م)طقه هم که در راستای سیاستهای
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
م)اسبی را در مقابل شوروی و عتاق قتار داد .هت یک از ابتقدرتهای غتب و شتق سعی در
گلبتوگه این انقالب بهسوی اود داشت)د که با شعار استقالل و نفی وابستگی به ابتقدرتها به
شکست انجامید .ل ا زمی)ه الزم بتای داالتهای قدرتهای غتبی و شتقی در داال و بیتون
محیال پیتامونی ایتان با اهتمهای مختلف بهم)ظور همتاهی انقالب نوپا با سیاستهای یکی از
بلوک شتق و غتب شدت گتفت .عتاق که در همسایگی غتبی ایتان قتار دارد ،دارای قتابت
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تاریخی ،فته)گی ،م هبی ،گغتافیایی بسیاری با ایتان است .این قتابت با اک تیت مسلمان و
شیعهم هب ( 72درصد دوچ)دان میشد .ل ا پیتوزی انقالب در ابتدا مورد توگه رهبتان عتاق
قتار گتفت .این امت با واگتایی از آمتیکا و تتتیبات ام)یتی غتب و عدم ش)اسایی استائیل هموارتت
شد؛ اما ورود اسالم سیاسی در رأس حکومت که امتی تازه محسوب میشد ،تهدیدی گدی را
متوگه سیاست توسعهالبی رهبتان عتاق قتار داد .این امت با ش)اات بافت اگتماعی و گمعیتی
عتاق هموارتت میشود .تتکیب گمعیتی عتاق بهگونهای است که تمتکز اکتاد در شمال ،تشیع در
گ)وب و اهل س)ت در متکز است .اکتاد عتاق همواره مورد ستم و ظلم رهبتان عتاق بهویژه صدام
حسین قتار داشت)د و مورد بیتوگهی و ستکوب حکومت متکزی بودند .ل ا در زمانهای قبل
انقالب هم با حمایتهای شاه به ایتان پ)اه میبتدند .این امت با پیتوزی انقالب اسالمی دوچ)دان
شد .در گ)وب این کشور که اک تیت پیتو م هب تشیع بودند ،همان)د شمال عتاق مورد ستم و
کم توگهی دولت متکزی قتار داشت)د؛ ل ا پیتوزی انقالب اسالمی بارقة امیدی بتای شمال و
گ)وب عتاق فتاهم کتد تا نسبت به ستکوبگتی دولت متکزی اقدام ک))د .رژیم بع

عتاق که

میدانست پیتوزی انقالب اسالمی سبب ایزش گتیانهای سیاسی و م هبی در گ)وب عتاق
میشود که اک تیت آن ها قتابت م هبی با انقالب ایتان دارند ،نسبت به انقالب ایتان موضع م)فی
اتخاذ کتده و انقالب ایتان را متهم به صدور انقالب و تشوین به بتاندازی حکومتش کتد .این امت
با حمایتهای گتیان های سیاسی و متدم گ)وب و شمال عتاق دوچ)دان شد .رهبتان م هبی در
گ)وب عتاق با اعالم حمایت از انقالب ایتان و فتااوان متدم به ایزش علیه صدام حسین ،آنها را
تشوین به انقالب کتده و مهمتتین اقدام را گهاد علیه دشم)ان اسالم ع)وان کتدند .در اعالمیه
آیتاهلل صدر ،ت)ها راه اقدام توفین آمیز را تغییت حکام دانسته و دعوت اود را از این به بعد انقالبی
اوانده و اواهان ایزش بتای نجات امت از این وضعیت م)حال دانسته است .تمامی این تحوالت
که به نوعی تحت تیثیت انقالب اسالمی ایتان بود ،یک نهاد عمده و کلیدی را وارد سیستم سیاسی
عتاق کتد و آن احساس تهدید از ناحیه شیعیان عتاق بود که فشار سیستمی بزرگی را بتای
فتوپاشی این سیستم و ایجاد سیستم سیاسی نوین بتاساس الگوی اسالم شیعی وارد کتد (اسدی،
 . 36-36 :2362بت این اساس ،راداد انقالب اسالمی سبب شد صدام حسین بهم)ظور تحت ک)تتل
قتاردادن گ)بشها و گتیان های سیاسی معارض داال عتاق از تیثیتپ یتی انقالب ایتان ،دست به
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اقداماتی بتای بتاندازی یا کاهش تیثیتگ اری انقالب اسالمی بزند .به عبارتی ،تتس از صدور
انقالب اسالمی سبب تستیع تحتکات ضد ایتانی عتاق شد (غالمپور . 223-222 :2333 ،ل ا با
تحتیک ابتقدرتها که م)افع اود را در مغایتت با انقالب اسالمی میدیدند ،اقدامات اود را در
راستای بتاندازی انقالب ایتان تدارک دید .به عبارتی تیثیتگ اری و تیثیتپ یتی راداد انقالب
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.
در واقع ،ایدئولوژی اسالم سیاسی انقالب ایتان که بیشتتین زمی)ه پ یتش را از سوی گامعه
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
ایتان موگب بیثباتی سیاسی -نظامی شده بود .این بیثباتی سیاسی -نظامی سبب شد تتتیبات
ام)یتی و نظامی در ایتان دچار بیثباتی شود .ل ا با کاهش توانایی نظامی ایتان در ک)ار فتار
فتماندهان ارتش از ایتان و اتو مه)دسان و مستشاران نظامی آمتیکا از ایتان بخش قابلتوگهی
از تجهیزات پیشتفته اتیداریشده از غتب بدون استفاده ماند .ل ا توانایی نظامی ایتان بهصورت
محسوسی کاهش پیدا کتد .این امت در ک)ار بیثباتی سیاسی و آشفتگی در روابال ایتان با
کشورهای دیگت ،این حا را در میان مقامات عتاق تشدید کتد که توانایی بتاندازی نظام ایتان را
با تهاگم نظامی دارد؛ ل ا بهم)ظور ارزیابی صحت این امت 7 ،ماه با تحتیکات و تجاوزات متزی و
موضعگیتی های سیاسی همتاه با تبلیغات ،میزان توانایی سیستم سیاسی ایتان را بتای
«تصمیمگیتی»  ،توان و کارایی نظامی ایتان را بتای مقابله در معتض آزمون قتار داد و پا از
کسب اامی)ان از پیتوزی ،با توان نظامی و با بتاورداری از حمایتهای سیاسی و تبلیغاتی
قدرتهای م)طقهای و فتام)طقهای اتح تجاوز به ایتان را به اگتا گ اشت (درودیان. 2-3 :2365 ،
در تشوین رژیم بع
گ)

عتاق در حمله به ایتان ،فعالیتهای ضدانقالب نقش بسزایی در آغاز

داشت (کستایی و موسوی . 226 :2332 ،در واقع ،هماناور که ماکیاولی در کتاب

«شهتیار» اود بیان داشت« ،گ)

زمانی شتوع میشود که شما ضعیف شده باشید» (کالی)ز:2369 ،

 . 252با تضعیفشدن ع)اصت قدرت در ایتان (حاکمیت ،توان نظامی ،ثبات سیاسی -اقتصادی و
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عدم ثبات سیاسی -ام)یتی در ک)ار فعالیتهای گستتده و پتاک)ده ضدانقالب در متزهای ایتان که
ناشی از آشفتگی سیاسی حکومت متکزی بود ،سبب هموارشدن اقدام نظامی عتاق علیه ایتان
بهم)ظور رفع تهدید و ااتالف با ایتان شد.

 .2اختالف ارضی
زمی)ه ااتالفات ارضی ایتان با عتاق به گواه تاریخ ،به عصت باستان و ااتالف و ت)ش بین
مادها و آشوریها باز میگتدد (یکتا 22 :2362 ،؛ اما ت)ش و ااتالف اصلی که زمی)هساز م)ازعات
نظامی بعدی شد ،متبوب به احیای امپتاتوری ع مانی و دولت صفوی در ایتان بود .ظهور دو
امپتاتوری مسلمان با م هب تشیع در ایتان و تس)ن در ع مانی ،آنها را به دو رقیب متعارض
بهم)ظور تحت سلطه درآوردن یکدیگت تبدیل کتد .دولت ع مانی که اود را وارث االفت
اسالمی می دانست ،اواهان اعمال حاکمیت بت گهان اسالم از گمله ایتان بود؛ در مقابل دولت
صفوی تحت ک)تتل درآوردن شهتهای شیعهم هب عتاق ،از گمله کتبال و بغداد که تحت
حاکمیت ع مانی بود را در نظت داشت .در نتیجه این تعارضات ،نیتوهای مسلح دو کشور بارها در
مقابل هم صفآرایی کتده و گ)

های اوالنی بین آنها در گتفت .نتیجه چ)د سده درگیتی بین

دو کشور ،سبب ایجاد بیش از  26معاهده صلح و چ)دین پتوتکل متزی بود .با فتوپاشی امپتاتوری
ع مانی پا از گ)

اول گهانی ،عتاق در سال  2322تحت قیمومیت انگلستان درآمد و در سال

 2332میالدی ،استقالل سیاسی اود را به دست گتفت .آاتین وضعیت متزهای آبی و ااکی که
عتاق وارث آن شده بود« ،پتوتکل  2323م استانبول» و «کمسیون تحدید حدود  2329م» بود.
بتاساس پتوتکل مزبور که تحت داالت و نفوذ دولت روسیه و انگلیا به ایتان تحمیل شده بود،
شالالعتب و تمام گزایت آن که زمانی بهصورت مشتتک بین دو کشور اداره میشد ،تحت
حاکمیت دولت ع مانی قتار گتفت؛ ب)ابتاین با توگه به تحمیلیبودن پتوتکل و عدم توگه به
حاکمیت ایتان بت اروندرود از همان آغاز تیسیا عتاق ،ایتان اواهان حل م)اقشات متزی و به
رسمیت ش)ااتن حقوق ایتان بت شالالعتب و تعیین اال تالوگ بهع)وان اال متزی آبی دو کشور
شد .ل ا با عدم تتتیب اثت به دراواست ایتان ،دولت ایتان معاهده  2323م را باال اعالم کتد و از
به رسمیت ش)ااتن استقالل عتاق اودداری کتد .این امت تا سال  2323م ادامه پیدا کتد .به
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صورتی که با افزایش ت)ش بین دو کشور ،انگلستان که در بین دو کشور نفوذ فتاوان داشت ،با
مشاهده به اطتافتادن م)افعش در الی،فارس ،نسبت به حل مشکل متزی دو کشور در صورت
پ یتش استقالل عتاق از سوی ایتان اقدام کتد .دولت ایتان با دراواست رسمی انگلستان،
استقالل عتاق را به رسمیت ش)اات؛ ولی بتاالف وعدههای انگلستان ،عتاق هیچ اقدامی در حل
ااتالفات متزی نکتد .ل ا بعد از صبت دو ساله ،دولت ایتان معاهده  2329م را که بتاساس آن
حاکمیت شالالعتب بهصورت کامل به عتاق واگ ار شده بود را بیاثت اعالم کتد و آن را
یکاتفه لغو کتد .به دنبال این امت ،ت)شهای متزی بین دو کشور باال گتفت .با پیشتوی و نفوذ
آلمان در اروپا و تتس انگلستان از تیثیتپ یتی دولتهای م)طقه از آلمان ،دولت انگلیا با فشار بت
ایتان و عتاق ،اعمال اال تالوگ را بت  5کیلومتتی آبادان مورد پ یتش قتار داد .ل ا دولت ایتان
به دلیل ضعف ،به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تیت  2327شمسی ( 2336م عهدنامه متزی
گدیدی با عتاق امضا کتد که بت اساس آن ،نهت)ها حقوق مسلم ایتان در اروندرود نادیده گتفته
شد؛ بلکه تحدید حدود  2329م که بتاساس آن قسمتی از اراضی ایتان به دولت ع مانی و سپا به
عتاق واگ ار می شد ،به تییید ایتان رسید .این امت با سقوب رژیم شاه)شاهی در عتاق و روی کار
آمدن عبدالکتیم قاسم بهع)وان رئیاگمهور عتاق شدیدتت شد؛ به صورتی که مواضع شدیدی
نسبت به اهدای  5کیلومتتی آبادان با ایجاد حا ناسیونالیستی در پیش گتفت و آن را تحمیلی
دانست .بهاینتتتیب دولت گدید عتاق نهت)ها در حل ااتالف متزی گام بتنداشت ،بلکه حقوق
ناچیز ایتان بتاساس عهدنامه های تحمیلی را هم نقض کتد .ل ا با گلوگیتی از ورود کشتیهای
ایتان به اروندرود و عدم ش)اسایی ب)در استوآباد در اروندرود ،ت)شها افزایش پیدا کتد .نیتوهای
ایتان هم با مانور نظامی و اسکورت کشتیها در اروندرود به این عمل واک)ش نشان دادند؛ اما با
تغییت رژیم و روی کار آمدن گتیانی چپگتا در عتاق و عدم حمایت انگلیا ،انگلستان نسبت به
تحتکات نظامی ایتان سکوت ااتیار کتد .این امت سبب به ثمت نشستن اقدام نظامی ایتان شد؛ اما با
تصمیم ایتان مب)ی بت انجام کلیه امور ب)دری در آبادان ،دولت عتاق از کمک به ایتان در امت
راه)مایی چتاغ کشتیتانی ستباز زد و بعد از چ)د هفته تعطیلی فعالیت ب)ادر ،بهناچار از مواضع اود
عقبنشی)ی کتد .سیاست عقبنشی)ی ایتان سبب شد در  ،2353دولت عتاق ادعای مالکیت
اتمشهت را داشته باشد و آن را گزیی از عتاق که توسال دولت ع مانی به ایتان واگ ار شده است
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بداند و اواهان استتداد آن باشد .ل ا با مطتحکتدن آن در شورای گامعه عتب در سال ،2373
گبههالتحتیت را در اوزستان ایجاد کتد تا از اتین اقدامات مسلحانه بتواند (عتبستان اوزستان را
آزاد ک)د .در ک)ار مدااله عتاق در اوزستان در سال  ،2375با تشدید درگیتی کتدهای بارزانی
با دولت متکزی ،اقدامات نظامی زمی)ی و هوایی عتاق با نقض حتیم ایتان بهم)ظور تعقیب
نیتوهای شورشی سبب اعتتاض ایتان شد؛ اما به علت ناتوانی حکومت متکزی در تهتان این امت
بی پاسخ ماند و دولت ایتان اواهان م اکته با عتاق بتای پایان م)اقشات بود .دراواست ایتان
مورد توگه عتاق قتار نگتفت و دولت عتاق با ستون پ)جم اواندن ایتانیهای مقیم عتاق ،تمام
اموال آنها را مصادره کتد .ااتالفات دو کشور با روی کار آمدن حزب بع

با کودتای نظامی

در ژوئیه  2376شدت بیشتتی گتفت .به صورتی که با راهاندازی ایستگاههای رادیویی و
م)تشتکتدن نقشهای از عتاق که از اوزستان به نام عتبستان نام بتده شده بود و در  27شهت ایتان
در این نقشه و حمایت از گبهه آزادیبخش عتبستان ،با ایجاد تبلیغات گستتده در بین ملل عتبی
بهم)ظور ایتانهتاسی با ایجاد حا پانعتبیسم هویت تازهای به اود گفت .با آغاز دهه  2362و
اتو نیتوهای انگلیسی از الی،فارس و به عهده گتفتن ژاندارمتی م)طقه توسال ایتان در راستای
دکتتین نیکسون ،تغییت محسوسی در موازنه قوایی م)طقهای ایجاد شد .به صورتی که با توافن
صورتگتفته بین ایتان و انگلیا در واگ اری بحتین ،ایتان گزایت سهگانه ت)ب بزرگ و کوچک
و ابوموسی را تحت ک)تتل اود درآورد .به عبارتی با حمایت آمتیکا از ایتان در م)طقه و
هماوانی سیاستهای ایتان با غتب در م)طقه ،ایتان توانست گزایتی که گزء قلمتو ایتان بود را
از سیطته انگلستان اار ک)د .این امت سبب اعتتاض عتاق و قطع رابطه با ایتان شد .دولت عتاق
گزایت سه گانه را گزء قلمتو اعتاب دانسته و از پ یتش آن ستباز زد .در تشدید این مواضع ،دولت
عتاق اوزستان را عتبستان و الی،فارس را الی ،عتبی نامید (یکتا . 22-26 :2362 ،در ادامه این
تحتکات در آذر  ، 2362( 2352درگیتیهای نظامی با سالحهای س)گین بین دو اتف انجام
گتفت .دولت عتاق در شورای ام)یت علیه ایتان اقامه دعوا کتد ،این امت سبب صدور قطع)امه 396
در سال  2365شد .این قطع)امه اواستار حل مسالمتآمیز ااتالفات بود که بعد از عدم همتاهی
غتب با عتاق و میانجیگتی هواری بومدین ،رهبت فقید الجزایت در ششم مارس  2365در ای
ک)فتانا ستان اوپک ،بین صدام حسین معاون رئیاگمهور عتاق و شاه ایتان بیانیهای امضاء
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رسید که به بیانیه الجزایت معتوف شد (بیگدلی . 252-253 :2363 ،این بیانیه به ااتالفات دو کشور
ظاهتاً پایان داده و حقوق ایتان در شالالعتب را بتاساس اال تالوگ به رسمیت ش)اات .این امت تا
سقوب نظام شاه)شاهی در ایتان مورد توافن اتفین بود؛ اما تغییت رژیم در ایتان سبب شد عتاق به
رهبتی صدام حسین معاهده الجزایت را باال و آن را بیاعتبار بداند و حقوق ایتان در اروندرود را
نادیده بگیتد و اواهان تسلال کامل بت آن شود .در واقع ،عتاق همواره اواهان حاکمیت کامل بت
اروندرود بود که این امت با وگود ایتان قدرتم)د میست نمیشد .از اینرو ،تغییت در سااتار حاکمیتی
ایتان و تضعیف قدرت سخت ایتان ،فتصت م)اسبی را بتای حل ااتالفات ارضی بتای دستیابی
به م)افع حداک تی در اروندرود پیش روی رهبتان حزب بع قتار داد.

 .3نظام بینالمل)
بعد از گ)

گهانی دوم ،نظام دوقطبی در گهان ظهور کتد که کل دولتهای گهان را به

دو دسته بلوک شتق و غتب تقسیم کتد .هت یک از دو بلوک شتق و غتب به رهبتی شوروی و
آمتیکا سعی در آن داشت)د دولتهای بیشتتی را تحت بلوک اود قتار ده)د ،ل ا در این زمی)ه با
هم در رقابت همهگانبه بودند .در واقع سااتار دوقطبی در سطح کالن ،به اتده نظامهای م)طقهای
ستایت کتده بود و آنها را تحت تیثیت نظم دوقطبی قتار داده بود .پیتوزی انقالب اسالمی ایتان
در سال  ،2356تحول بسیاری را در نظم م)طقهای و گهانی ایجاد کتد .تا قبل از انقالب اسالمی
ایتان ،رژیم شاه)شاهی ایتان تحت چارچوب دکتتین نیکسون -کسی)جت نقش ژاندارمتی م)طقه را
بت عهده داشت؛ بهاوری که رهبتی م)طقهای در چارچوب دکتتین غتب بهویژه آمتیکا بهم)ظور
سدی بتای گلوگیتی از نفوذ و گستتش کمونیسم در م)طقه بود .در واقع غتب به رهبتی آمتیکا با
ستمایهگ اریهای مختلف به ویژه نظامی ،ایتان را گبهه مقاومت در بتابت نفوذ و گستتش شوروی
در م)طقه از اتین پیمانهای ام)یتی مان)د پیمان س)تو قتار داده بود .این امت سبب وابستگی ایتان به
غتب به رهبتی ایاالت متحده بتای ام)یت اود در بتابت شوروی شده بود .ل ا پیتوزی انقالب
اسالمی سبب به هم ریختن این نظم م)طقهای شده بود .این نظم ناشی از فتوپاشی یکی از مهمتتین
قدرتهای م)طقهای بود که از لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئو استتاتژیکی توان ایفای نقش رهبتی م)طقه
را داشت .نظام دوقطبی بینالملل به رهبتی آمتیکا و شوروی در مواگهه با انقالب اسالمی
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مجموعه فتصتها و تهدیدهایی را پیش روی اود دیدند .بلوک غتب با از دستدادن مهمتتین
همپیمان م)طقهای اود ،نظام گدید را تهدیدی مستقیم علیه م)افع اود در م)طقه و گهان میدید.
انقالب اسالمی ایتان با شعار استقالل و نفی وابستگی به بیگانه ،در واقع هدف اصلی مبارزه اود را
نفوذ و داالتهای آمتیکا و غتب میدانست .در واقع ،سیاست نه شتقی و نه غتبی ایتان سبب
واگتایی ایتان از نظام مبت)ی بت دو قطب شتق و غتب بود .ل ا تمام سیاستها و االمشی اود را
در مبارزه و مقاومت در بتابت زیادهاواهی و داالت غتب و شتق بهویژه آمتیکا میدید .در ک)ار
آن ،بلوک شتق به رهبتی شوروی با پیتوزی انقالب اسالمی که یکی از مهمتتین همپیمانان غتب
را از میان بتده بود ،در ابتدا انقالب ایتان را فتصتی بتای اود میدانست و از داالتها و فشارهای
غتب نسبت به انقالب تازه تیسیا ایتان انتقاد میکتد؛ اما با حمله نظامی شوروی به افغانستان و
عدم همتاهی نظام گدید با سیاستهای تجاوزگتانه شوروی (ستدارآبادی ، 33 :2362 ،بلوک
شتق با دید تتدید به این انقالب نگتیست .این امت با دید ایدئولوژی تشدید میشد .در واقع انقالب
ایتان که اال و مشی اسالمی داشت و چارچوب و سیاست اود را در دفاع از مستضعفین گهان
بهویژه مسلمانان گهان میدید ،با سیاستهای شوروی همخوانی نداشت .این عدم همخوانی با
ایدئولوژی کمونیست که دین را افیون تودهها میدانست ،دوچ)دان میشد .به عبارتی تضاد
اعتقادی با کمونیست و حمایت انقالب اسالمی از مسلمانانی که تحت نفوذ قلمتویی اتحاد گماهیت
شوروی بود ،سبب عدم همتاهی با انقالب ایتان شد (متقی . 22 :2363 ،بهعبارت دیگت ،بتاساس
م)طن نظام دوقطبی و گ)

ستد ،ایتان باید اود را به یکی از دو ابتقدرت متحد میکتد؛ چتا که

شتایال اودیاری که نظام دوقطبی موگب گشته بود ،مستلزم آن بود که کشورها در م)طقهای
همچون ااورمیانه اود را به یکی از دو بلوک شتق و غتب درآورند؛ اما با پیتوزی انقالب
اسالمی و گفتمان سااتارشک)انه انقالب اسالمی ایتان و انکار نظم گهانی آن روز و ضتبه سیاسی
به نظام دوقطبی ،مبارزه با این بینظمی ،حتمی به نظت میرسید .گ)

عتاق علیه ایتان بهتتین

فتصت بتای تتمیم این نظم متزلزل بود (صالحی . 252 :2332 ،در مجموع ،نظام بینالملل متکی بت
دو بلوک غتب به رهبتی آمتیکا و شتق به رهبتی شوروی ،با سیاست نه شتقی و نه غتبی ایتان با
چالش روبه رو شده بود .در واقع انقالب ایتان مبدع مکتبی بود که با روح کمونیسم و لیبتالیسم در
تضاد بود و امکان گای گتفتن در یکی از دو بلوک میست نبود ،تا بتواند از حمایت یکی از آنها
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بهته ببتد .در ک)ار آن ،انقالب ایتان با تیکید بت اسالم سیاسی گاذبه بسیار باالیی بتای اتده
نظامهای م)طقهای بهویژه ااورمیانه بود که این امت نفوذ نهادی)هشده دو ابتقدرت را در م)طقه با
چالش روبهرو میکتد .ل ا درصدد مقابله با پیامدهای م)فی م)طقهای و گهانی این انقالب بتآمدند
که مهم تتین نمود این مقابله ،تتغیب و تشوین حزب بع

عتاق به رهبتی صدام حسین بهم)ظور

حمله نظامی به ایتان بتای تغییت نظام اسالمی ایتان یا کاهش تیثیتگ اری م)طقهای و گهانی این
انقالب بودند .بدین م)ظور ،غتب به رهبتی آمتیکا با سکوت در بتابت تجاوز نظامی و در مقااعی
ب ا همتاهی و داالت آشکار در مقطع پایانی گ)

و شوروی با حمایت نظامی از اتین ارسال

تسلیحات نظامی به عتاق ،سبب هموارکتدن راداد گ)

تحمیلی از سوی صدام حسین شد .در

واقع اتحاد گماهیت شوروی از آنجایی که تیمینک))ده بخش اعظم سااتار و تجهیزات نظامی عتاق
بود ،میتوانست با اهتمهای مختلفی از آغاز گ)

ممانعت به عمل آورد که این امت با سکوت

شوروی و آمتیکا نسبت به تحتکات نظامی عتاق سبب تتغیب و گتئت پیداکتدن صدام حسین به
شتوع تهاگم نظامی به ایتان شد که مهمتتین علت این سکوت عدم همتاهی انقالب ایتان با نظام
دوقطبی بینالملل به رهبتی شوروی و آمتیکا بود .بهاور کلی از است )ائات گ)
دو ابتقدرت شتق و غتب از گ)
گ)

ستد ،حمایت

نام بتده میشود (ولی پور زرومی . 63 :2362 ،به تعبیتی،

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

تحمیلی ،نقش

تیثیتگ ار و مهمی داشته است.

 .0تغییر موازنه قوا
صورتب)دی قدرت در م)طقة الی،فارس بت م ل

سهگانه ایتان ،عتبستان و عتاق استوار بود.

ایتان در چارچوب دکتتین نیکسون با توانم)دسازی نظامی از سوی غتب ،نقش قدرت بتتت نظامی
را در م)طقه در راستای م)افع بلوک غتب ایفا میکتد .در این بین ،عتبستان دیگت همپیمان غتب با
م)ابع ستشار انتژی اود ،بهع)وان بازوی اقتصادی م)طقه عمل میکتد .به عبارتی ،دکتتین دو
ستونی نیکسون  -کسی)جت بت دو پایه اقتصادی (عتبستان و نظامی (ایتان در م)طقه شکل گتفته
بود که هتکدام بهنوعی در راستای م)افع غتب تعتیف میشدند .عتاق که یکی از اضالع این م ل
قدرت در م)طقه بود ،با دارابودن ارتشی قوی که با تسلیحات پیشتفته شتقی مسلح شده بود ،در
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ک)ار م)ابع ستشار انتژی ،به نوعی اواهان کسب گایگاه بتتت قدرت در م)طقه بود .ل ا در این امت با
ایتان در کسب بتتتی قدرت در م)طقه ،رقابت میکتد .در ک)ار این امت ،عتاق در کسب گایگاه
رهبتی گهان عتب و گهان اسالم با مصت در رقابت بود .در فتاهمشدن حا رهبتی گهان عتب و
اسالم ،بستن معاهده کمپ دیوید توسال مصت که به ع)وان یکی از قدرتهای بتتت اسالمی که اود
را اال مقدم مبارزه با استائیل و دستیابی به آرمانهای فلسطین با ایدئولوژی پاناسالمیسم و
پانعتبیسم در مقابله با غتب و استائیل میدانست ،بسیار تیثیتگ ار بود .اتو مصت از دایته
حمایت از فلسطین و به نوعی بلوک شتق ،فتصتی م)اسبی را در ااتیار عتاق به رهبتی صدام
حسین بتای کسب گایگاه رهبتی گهان اسالم فتاهم کتد (غالمی و پوراسماعیلی 222 :2333 ،؛
ل ا در راستای دستیابی به قدرت هتچه بیشتت در م)طقه عمل میکتد .این امت با توگه به
قتار گتفتن عتاق در چارچوب نظم گهانی دوقطبی در سمت اردوگاه شتق ،مورد توگه و پس)د
غتب نبود؛ ل ا تعارض م)افع عتاق با غتب سبب میشد عتاق در دستیابی بتتت قدرت در م)طقه با
ناکامی روبهرو شود .بهگونهای که عتاق بهع)وان کشوری که در م)طقه از تتتیبات دیپلماتیک
م)طقه ناراضی بود ،بهاگبار سیاست اود را مطابن با واقعیتهای م)طقهای و فتام)طقهای تعدیل
میکتد و امکانی بتای تغییت یا اصالح نظم سعودی -ایتانی در م)طقه نداشت؛ اما پیتوزی انقالب
اسالمی و سقوب یکی از پایه های اصلی دکتتین غتب در م)طقه ،فتصت الزم را بتای عتاق فتاهم
کتد .این امت از اتین نابسامانی سیاسی و األ قدرت در م)طقه فتاهم شد .سقوب نظام سیاسی ایتان
و تیسیا نظام سیاسی گدید ،سبب نابسامانی در سااتار قدرت سیاسی و نظامی ایتان شده بود و
این امت سبب فتاهمآوردن کاهش توانم)دی نظامی ایتان در م)طقه و فتوپاشی قدرت نظامی بتتت
ایتان در م)طقه شد .ل ا موازنه قدرتی که در مقابل عتاق و دیگت دولتهای م)طقه ایجاد شده بود،
به یکباره تغییت کتد .این تغییت موازنه ،ناشی از األ قدرت نظامی ایتان بود که بتای مدتها ام)یت
م)طقه را بتقتار میکتد .عتاق با فتاهمشدن این شتایال ،موازنه قوا را به نفع اود س)جیده و درصدد
بهته گیتی کامل از آن با استفاده از اقدام نظامی بتآمد .ل ا ستدرگمی غتب و سقوب نظام سیاسی
مورد پس)د غتب در ایتان سبب شد شکافی ایجاد شود که به گمان غتب ،نظامی سیاسی گدید
نمی 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
رهبتی صدام حسین شتایال را بتای پت کتدن األ قدرت نظامی در م)طقه با کاهش توانایی نظامی
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ایتان و عدم اقبال غتب از انقالب م)اسب ارزیابی کتد .به عبارتی ،تغییت موازنه قدرت در م)طقه به
نفع عتاق به دلیل ارتشی قوی در مقایسه با دیگت دولتهای م)طقه و ناتوانی نظامی ایتان ،در ک)ار
عدم همتاهی و حمایت نظام دوقطبی حاکم بت گهان ،عتاق را در گایگاه بتتت قتار داد .این امت
سبب شد عتاق شتایال الزم را در کسب بتتتی قدرت با بت هم اوردن موازنه قوا در م)طقه،
م)اسب ببی)د.

 .5خروج از تنگنای ژئوپلیتیکی
ت)گ)ای ژئوپلیتیکی عتاق از زمان موگودیت این کشور ،نقش مهمی در سیاست اارگی آن
با محیال بینالملل داشته است (بویه . 35 :2332 ،عتاق به دلیل دستتسینداشتن به آبهای آزاد،
همواره درصدد دستیابی به این امکان در الی،فارس بود .ل ا بتای مانور بیشتت در م)طقه و
افزایش قدرت ،نیاز اود را در اتو از ت)گ)ای ژئوپلیتیکی میدید .بدین م)ظور ،این کشور با
محدودیتهای گدی بتای اتو از این ت)گ)ا روبهرو بود .از گمله این محدودیتها ،وگود
قدرت م)طقهای به نام ایتان بود که هتگونه دستاندازی یا تغییت در متزهای دو کشور ،پیامدهای
س)گی)ی را متوگه عتاق میکتد .در ک)ار ایتان ،دیگت کشوری که در اتو از ت)گ)ای ستزمی)ی،
عتاق را یاری میکتد کویت بود .کویت با داشتن مساحت کوچک و قدرت کم ،بهراحتی
می توانست نیاز عتاق را در این زمی)ه بتاتف ک)د؛ اما این عمل ،واک)ش سخت دولتهای عتبی
م)طقه و دولتهای فتام)طقه بهویژه غتب را داشت که ام)یت انتژی اود و ام)یت م)طقه و م)افع
اود را در استقالل کامل و عدم دگتگونی متزهای کویت میدیدند .در واقع ،راههای دستتسی
عتاق به آبهای الی،فارس در احااه آبهای ایتان و کویت قتار گتفته و دو ب)در بصته و
امالقصت تحت این امت دچار مشکل شده بودند؛ بهاوری که عتاق بتای دستتسی به ب)در امالقصت،
ناگزیت از گزایت وربه و بوبیان باید عبور میکتد که در احااه آبهای ستزمی)ی کویت بود .این
امت در ب)در بصته با پ یتش اال تالوگ در اروندرود با ایتان عمالً از اهمیت ب)در بصته کاسته شد،
زیتا مسیت رفتوبتگشت کشتیها به ب)در بصته از سمت ساحل ایتان صورت میگتفت (بویه،
 . 93 :2332ل ا بتای کسب مانور بیشتت در الی،فارس و دستتسی به اال ساحلی بیشتت ،تسلال
کامل بت اروندرود و ادعای مالکیت اوزستان تحت این چارچوب بترسی میشود .این مسئله با

367

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

دگتگونی سیاسی ایتان هموارتت شد؛ به صورتی که عتاق با فتاهمشدن شتایال سیاسی و نظامی به
نفع اود ،قتارداد م)عقدشده بین ایتان و عتاق در ارتباب با اروندرود و عدم ادعای ستزمی)ی نسبت
به اوزستان را بیاعتبار دانسته و حقوق ایتان را در اروندرود نادیده گتفته و اوزستان را عتبستان
و گزء گداییناپ یت ستزمین عتب اعالم کتد .در واقع الزمه بتتتی قدرت ،دستتسی الزم به
آب های آزاد بود که عتاق به دلیل فقدان این امت درصدد دستیابی به آبهای م)طقه از اتین
استتاتژی گبتانی گ)

بود تا بتواند در تحوالت الی،فارس نقش تعیینک))دهای داشته باشد.

 .6ساختار سیاسی عراق
یکی از عوامل تیثیتگ ار در راداد گ)

ها بین دولتهای مختلف که کمتت به آن توگه

میشود ،نوع سااتار سیاسی هت کشور است .دولتها در گوامع مختلف دارای حکومتها و
سااتار سیاسی مختلف میباش)د که بتاساس همین اشکال مختلف قدرت ،سمتوسو داالی و
بیتونی هت کشوری ساماندهی میشود .به عبارتی ،از این اتین اقدامات دولتها بتاساس م)افع و
زیان که بازتابی از افعال قدرت نهادی)هشده است ،تعتیف میشود .بت همین مب)ا ،دولتهایی که از
توسعه سیاسی بهتتی نسبت به دیگت دولتها بتاوردار هست)د ،نسبت به اقدامات اود در اار از
متزها با نهادهای مختلف تعدیل قدرت روبهرو هست)د .در واقع ،دولتهایی که از گوامع پیشتفته
به مع)ی مشارکت متدمی در تقسیم قدرت سااتار سیاسی بتاوردار هست)د ،نسبت به راداد گ)
با تیمل بیشتتی روبهرو میشوند .این امت ناشی از تقسیم قدرت نهادی)هشده است که تصمیمگیتی
بتای آغاز گ)

را بتای حاکمان اود دشوار میسازند .به عبارتی با تقسیم قدرت و تحدید

نهادهای مختلف قدرتی در یک گامعه توسعهیافته ،اقدام بتای گ)

بهصورت فتدی میست نیست،

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
است .این امت سبب میشود که اقدامات و تصمیمات سیاسی و نظامی هت دولتی با محاسبه همهگانبه
م)افع انجام گیتد .در مقابل سااتار تک ت قدرت ،تمتکز قدرت وگود دارد که قدرت در دست
یک فتد یا گتوه یا حزب است .در این سااتار ،تصمیمگیتی بتای آغاز گ)

بستگی به عوامل

مختلفی از گمله عوامل روحی و روانی دارد .در این سیستم تک ساات ،تصمیمگیتی بهراحتی
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بدون موانع سااتاری انجام میگیتد .ل ا آغاز فتای)د گ)

میتواند بتاساس روحیات و شخصیت

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

بهع)وان رهبت حزب ،عمالً سااتار سیاسی قدرت در عتاق با اراده و اواست شخص صدام حسین
مورد واکاوی قتار میگتفت .این عمل در سیستم سیاسی -اگتماعی عتاق ،سبب بحتانهای
مختلفی شده است که ارزیابی آن با ش)اسایی بافت گمعیتی و اگتماعی عتاق هموار میشود .وگود
سه بافت اکتاد در شمال که اواهان گدایی از متکز هست)د ،اعتاب تشیع در گ)وب که اک تیت
گمعیت عتاق را تشکیل میده)د ،در ک)ار اقلیت اعتاب س)ی که قدرت را در دست دارند ،سبب
م)ازعات داالی بتای سالهای متمادی شده است .این امت در ک)ار قتارگتفتن اکتاد و اعتاب تشیع
در مقابله با حکومت متکزی دوچ)دان میشود .وگود بافت گمعیتی و اگتماعی گوناگون در
عتاق بهم)ظور کسب قدرت ،سبب شده است فقدان آرامش سیاسی در عتاق در ای یک قتن اایت
بهع)وان عامل تیثیتگ ار در رفتار اارگی دولت متکزی مطتح شود .این امت سبب شده است
رهبتان عتاق با مجموعهای از بحتانها از گمله بحتان مشتوعیت ،بحتان نفوذ ،بحتان مشارکت،
بحتان یکپارچگی ،بحتان توزیع و بحتان هویت در میان متدم اود مواگه شوند (کتمی:2367 ،
 . 222-223این عدم توسعه سیاسی در ک)ار شخصیت ماگتاگو و گاهالب صدام حسین (محمدی،
 272-272 :2362سبب شده است رهبتان عتاق همواره به دید تهدید ،اقدامات دیگت دولتها را
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)
قدرت سیاسی در حزب بع

تحمیلی و سااتار سیاسی عتاق ،ناشی از تمتکز

عتاق به رهبتی صدام حسین بود که این امکان را بتای شخصی مان)د

صدام حسین فتاهم کتد که بتواند بدون در نظت گتفتن دید واقعبی)انه ،م)افع متدم عتاق و گهان
اسالم را به تمایالت شخصی و گاهالبانه اود گته بزند؛ بهاوری که شخصیت صدام حسین را
یکی از عوامل تیثیتگ ار در راداد گ)

تحمیلی ع)وان میدارند (موسوی. 65-62 :2332 ،

چهبسا اگت نظام سیاسی عتاق بهگای تمتکز قدرت بت تک ت قدرت استوار بود ،وقوع گ)

امتی

اگت)اب پ یت بود .ل ا نقش سااتار سیاسی عتاق و شخصیت و روحیات شخص صدام حسین که بت
گاهالبی ،زیادهاواهی و قدرتالبی استوار بود ،در راداد گ)
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در واقع ،توسعه البی حزب بع

عتاق که از نظت ایدئولوژیکی رسالت تاریخی اود را تشکیل

ملت واحد عتبی میداند و شعار «یک ملت عتب ،یک میموریت واحد» را با از بین بتدن متزها
بین ستزمینهای عتبی و تشکیل امت واحد پیگیتی میک)د را با راداد گ)
یک راستا قتار داد؛ بهاوری که صدام حسین گ)
که ناشی از توسعهالبی حزب بع

تحمیلی میتوان در

اود با ایتان را قادسیه دوم یا قادسیه صدام

است ،نامید (پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس:2366 ،

 . 222-223بهعبارت دیگت ،این گ)

بتای تحقن آرمانهای ناسیونالیسم عتبی به وقوع نپیوست،

بلکه این آرمانهای ناسیونالیسم عتبی بود که از سوی صدام بهع)وان پوششی بتای تحقنبخشیدن
به اهداف توسعهالبانهی اود در گ)

مورد سوءاستفاده قتار گتفت (حسی)ی . 32 :2362 ،در

مجموع ،نظام مبت)ی بت توسعهالبی (حزب بع

که بت تمتکز قدرت استوار است ،سبب نوعی

توهم اودبتتتبی)ی با حا ناسیونالیستی شده است که این امت با وگود شخصیتی مان)د صدام حسین
تستیع شده که بازتاب آن را در گ)

با ایتان میتوان دید.

 .7محركهای اقتصادی
یکی از عواملی که رهبتان عتاق را در تهاگم نظامی به ایتان تتغیب میکتد ،محتکهای
اقتصادی بود .محتکهای اقتصادی که در صورت دستیابی عتاق به پیتوزی نهایی ،میتوانست
عتاق را در موقعیت بتتت قدرتی در م)طقه قتار دهد .م)ااقی که عتاق ادعای مالکیتی آن را مطتح
می کتد ،دارای م)ابع ستشار نفت و گاز بود .این م)اان که شامل بخشهایی از استان اوزستان
ایتان بود (اتمشهت ،آبادان  ،بخش استتاتژیک ایتان را تشکیل میداد .بهاوری که بخش عمده
درآمد نااالص داالی و بودگه دولت ایتان از فتوش نفتی حاصل میشد که از این استان
استختا میشد .عالوه بت م)ابع ستشار انتژی ،وگود ب)ادر و اسکلههای فعال و پاالیشگاه در ک)ار
نخلستانهای عظیم ،انبارهای قطعات ص)عتی و قتارگتفتن در همگواری اروندرود ،موقعیت ممتاز
تجاری را به این استان در الی،فارس بخشیده بود .ل ا تسلال بت اوزستان ضمن ای)که عتاق را از
لحاظ م)ابع درآمدی در موقعیت ممتازی قتار میداد ،موقعیت ایتان را بهشدت متزلزل میکتد .این
تزلزل قدرت سبب میشد عتاق بهت)هایی بتواند با به دست گتفتن بخش اعظم این انتژی ،موقعیت
اود را نسبت به ایتان و عتبستان بهبود بخشد و در تولید نفت به سطح تولیدی عتبستان بتسد .ل ا
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این امت با تسلال بت میدانهای نفتی ایتان هموارتت میشد .در واقع رهبتان عتاق به این واقعیت
واقف بودند که بدون اتکا به یک اقتصاد قدرتم)د و پیشتفته ،داعیه رهبتی گهان عتب نیز به
مشکل بت میاورد (ق)بتلو . 92 :2332 ،ل ا با اشغال بخش اعظم اوزستان عالوه بت نفوذ شدید
عتاق در بازار نفت ،می توانست در ستنگونی نظام نوپای ایتان نقش حیاتی داشته باشد (شیخنوری،
 . 257 :2363این امت سبب میشد عتاق عالوه بت سلطه بت م)طقه الی،فارس ،بهراحتی بتواند نقش
رهبتی گهان عتب و گهان اسالم را ایفا ک)د .دستیابی به م)اان نفتایز ایتان ،سیاستهای
توسعهالبانه رژیم بع

عتاق به رهبتی صدام حسین را هموار میکتد .عالوه بت آن ،تسلال بت

اروندرود سبب میشد عتاق بهراحتی از کشتیتانی در اروندرود استفاده ک)د و گتیان صدور نفت
این کشور بدون موانع ژئوپلیتیکی که از سوی ایتان و کویت بت این کشور تحمیل میشد ،رهایی
پیدا ک)د .ل ا عالوه بت قتار گتفتن مسیت گتیان صدور انتژی در ااتیار عتاق ،این کشور بهراحتی
میتوانست با تحت ک)تتل گتفتن ب)ادر و اسکلههای آبادان و اتمشهت اقتصاد اود را توسعه دهد.
بدین م)ظور با فتاهمشدن بیثباتی سیاسی و نظامی و تضعیف قدرت نظامی و اقتصادی ایتان،
رهبتان عتاق فتصت را بتای تحقن اهداف اود هموار دیده و بتای دستیابی به قدرت بتتت در
م)طقه ،تجاوز نظامی اود را به ایتان صورت دادند.

 .8ادراك و حس برتری
بی)ش و اودبتتتبی)ی عتب بت عجم و عدم پ یتش قتارگتفتن یک قدرت بتتت غیت عتب در
همسایگی دولت های عتبی ،یکی از عوامل غیتمستقیم راداد گ)

مطتح است .بتتتی عتب بت

عجم و حا این تفکت و ادراک نادرست رهبتان که ناشی از شخصیت و روحیه رهبتان حاکم بت
عتاق بود و تشدید و در هم ت)یدگی با سایت عوامل ،راداد همه گانبه گ)

را رقم زد .تحتیک

گامعه عتبی با تقویت پانعتبیسم با ابزارهای رسانهای و غیته ،شخصیت بتتتیگویانه و گ)گجوی
صدام حسین و آمیختگی روحیه پتااشگتی و بتتتیگویانه با ناسیونالیسم عتبی و همتاهی
قدرت های فتام)طقه با این تفکت ،زمی)ه پ یتش گ)

را در بین مقامات حزب بع

عتاق و بتای

از متدم عتاق فتاهم کتد .از اینرو ،شتایال روحی با تقویت حا عتبی و تتوی ،ناسیونالیسم عتبی
در بین متدم عتاق و سایت ملتهای عتبی ،شتایال را با تضعیف سااتار قدرت سخت و نتم ایتان
که ناشی از تحوالت راداد انقالب اسالمی است ،فتاهم کتد.
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تجزیهوتحلی)
راداد گ)

تحمیلی بعد از مدتزمان کوتاهی از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان صورت

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

شد رژیم عتاق

دست به چ)ین تجاوز همهگانبه نظامی علیه ایتان بزند ،تضعیف قدرت نظامی و سیاسی ایتان بود
که با تغییت نظام سیاسی در ایتان صورت گتفته بود .در ک)ار تضعیف نهادهای قدرت در ایتان،
حمایتهای صورت گتفته از عتاق نقش بسزایی داشت .از یک اتف ،ابتقدرتهای شتق و غتب
به رهبتی آمتیکا و شوروی از انقالب اسالمی ایتان احساس تهدید میکتدند که این تهدید ناشی
از سلسله گهتگیتیها و مواضع نظام نوپا در نفی سیاستهای شتق و غتب بود که سبب میشد
قدرت های بتتت از انقالب ایتان تتس داشته باش)د .این موارد سبب شد رژیم عتاق به رهبتی صدام
حسین به این نتیجه دلخواه اود بتسد که زمان م)اسبی بتای تضعیف ایتان یکپارچه و قدرتم)د
است که ااتالفات ارضی تاریخی با این کشور دارد .این امت در سایه حمایتهای سیاسی -ام)یتی
از عتاق قبل از راداد گ)

تحمیلی ،سبب تستیع و نتیجهگیتی نهایی رهبتان عتاق مب)ی بت

اگماع علیه ایتان و به ثمت نشستن اهداف از پیش تعیینشده در ارتباب با آغاز گ)

و به نتیجه

رسیدن آن داشته باش)د .در واقع ،سیستم حاکم بت گهان دوقطبی که با انقالب اسالمی دچار لتزش
شده بود ،سبب همتاهی با رژیم عتاق و به ابع آن گدایی از ایتان گدید را داشته که نتیجه آن
راداد گ)

تحمیلی بود .بهعبارت دیگت ،ایتان قدرتم)د در سایه نظام گدید مبت)ی بت اسالم

سیاسی اطت بسیار بزرگی را متوگه رهبتان توسعهالب غتب و شتق میکتد و عتاق هم که در
راستای نظام دوقطبی قتار داشت ،از قدرت گتفتن ایتان گدید با ماهیت اسالم سیاسی بیم داشته و
بهتتین فتصت را بتای بتاندازی یا تضعیف و تجزیه ایتان ،در اوایل شکلگیتی انقالب اسالمی
ایتان دید؛ ل ا درصدد بتاندازی آن بتآمد .موفقیت در این امت سبب معتفی عتاق بهع)وان قدرت
بتتت در م)طقه و گایگزین ایتان در تتتیبات ام)یتی م)طقه میشد .الزمه تمام موارد ،اهتمام گدی
رهبتان اقتدارگتا و قدرتالب حزب بع

عتاق در فتاهمکتدن زمی)ههای قدرت سخت است.

تجهیز و توسعه ارتباای سااتار فتماندهی متمتکز ارتش ،توسعه فزای)ده تجهیزات زرهی ،افزایش
اتید های نظامی و گستتش آن به نواحی مختلف به ویژه م)اان متزی ،آرایش سالحها و
تجهیزات به سمت مواضع ایتان ،ایجاد سازههای نظامی در اطوب متزی ،توسعه قابلیتهای رزم
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هوایی با اتید انواع گ)گ)دهها ،توسعه لشکتها و تیپها که همگی این موارد ،آمادگی را با توگه
به شخصیت رهبتان عتاق و مواضع سخت آنها علیه تمامیت ارضی ایتان و با فتاهمشدن موارد
هشتگانه مطتحشده ،به وگود آورد .به تعبیت دیگت ،حل «مسئله ایتان» که سابقه تاریخی داشته و
داشتن پتانسیلهای بالقوه و بالفعل ایتان ،همواره نوعی حسادت و رقابتهای ناسالم را بین رهبتان
اودکامه اعتاب به م)ظور ح ف یا تجزیه ایتان بتای تعدیل قدرتش با چاش)ی (قومی -م هبی به
وگود آورده است.

نتیجهگیری
این تحقین که مسئله اصلی اود را بت محور چتایی راداد گ)

تحمیلی قتار داده بود ،نشان

از مجموعه عوامل بههم پیوستهای میدهد که هتکدام با تیثیتگ اری بت سایت متغیتها ،در راداد
گ)

تحمیلی دایل بوده و هیچکدام بهت)هایی در آغاز گ)
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این تحقین ،هشت متغیت بهع)وان علل اصلی راداد گ)

تحمیلی ،دال متکزی آغاز گ)

تحمیلی قتار گتفته و با واکاوی آن به متغیتهای وابسته پتدااته شد .این متغیتهای وابسته نشان
میده)د گ)

تحمیلی که از سوی عتاق و حامیان آن بت ایتان تحمیل شد ،بهصورت آنی و بدون

پیشی)ه یا بهواسطه علل واحدی آغاز نشد؛ بلکه مجموعهای از عوامل ،از گمله نظام بینالملل،
ااتالف ارضی ،به هم اوردن موازنه قوا ،انقالب اسالمی و غیته سبب شده رژیم بع

عتاق به

رهبتی صدام حسین به این نتیجه بتسد وضعیت م)طقه و ایتان بهگونهای است که میتواند بهم)ظور
دستیابی به اهداف اود که مهمتتین آن دستیابی به بتتتی قدرت در م)طقه است ،گ)گی را
علیه ایتان آغاز ک)د .بدینم)ظور ،تجاوز نظامی همهگانبه اود را در شهتیور  2353به سمت
متزهای ایتان آغاز کتد .این تجاوز که بدون حمایت نظام مبت)ی بت دو بلوک غتب و شتق آن
زمان صورت نمیگتفت ،سبب تحوالت عظیم م)طقهای و بینالمللی شد که آثار این امت را امتوزه
هم میتوان احساس کتد .به عبارتی ،وقوع انقالب اسالمی ،عدم حمایت نظام دوقطبی از سااتار
سیاسی گدید ایتان ،بیثباتی سیاسی و نظامی ایتان در ک)ار ثبات سیاسی و نظامی عتاق ،حمایت
تسلیحاتی شتق و غتب از صدام حسین ،سبب راداد گ)
سبب راداد گ)گی شد که ع)وان اوالنیتتین گ)

تحمیلی شد .در واقع ،آن چیزی که

کالسیک قتن بیستم را به اود ااتصاص

داد ،مجموعه عوامل بههمپیوسته سیاسی -نظامی بود که با وقوع انقالب اسالمی ایتان و دگتگونی
سااتار ام)یتی م)طقه ،رهبتان عتاق با محاسبات اشتباه در مورد وضعیت نظامی -سیاسی ایتان در
ک)ار عدم درک عمین از نظام دوقطبی ،سبب راداد آن شدند .فقدان بی)ش راهبتدی در بین
رهبتان اعتاب به مقوله دولتهای اسالمی و نگاه بتتتیگویانه نسبت به ایتان شیعی ،سبب
مطتحشدن ایتان به ع)وان «مسئله» بتای آن ها شده که این امت با توگه به موقعیت گغتافیایی و م)ابع
ابیعی« ،مسئله ایتان» را از اهمیت بیشتتی بتاوردار کتده است؛ که همواره در اول تاریخ ،این
مسئله سبب تضعیف گهان اسالم و صتف هزی)ههای زیاد بتای بازدارندگی در بتابت یکدیگت کتده
است .تجهیز نیتوهای نظامی و افزایش قدرت سخت با تسلیحشدن از سوی شوروی و انباشت
سالح ،نقش بسیار مهمی در این بی)ش بتای رهبتان عتاق فتاهم کتد که توانایی رویارویی نظامی و
استفاده از زور را در بتابت ایتان با توگه به وسعت سه بتابتی ستزمی)ی و گمعیت به متاتب بیشتت از
عتاق را در بین آنها پدیدار کتد .از اینرو ،با توگه به تحتکات نظامی و آرایش لشکتها و
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پایگاه های نظامی به سمت ایتان و عدم گدی گتفتن واک)ش سخت و نظامی عتاق علیه انقالب
اسالمی نوپای ایتان ،فتصت را غ)یمت شمتده و به دالیل مطتحشده هشتگانه و شخصیت
تمامیتاواهانه و نگاه بتتتیگویانه و ناسیونالیستی و هویتی رهبتان حزب بع
گ)

عتاق ،راداد

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

انباشت و ت)وع تسلیحاتی بود ،حل یکباره و همیشگی «مسئله ایتان» را در ذهن فتماندهان بتای
مطتح شدن در گامعه اعتاب س)ی ایجاد کتده بود که سابقه تاریخی آن از گ)

قادسیه و ع)وان

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

پیشنهادها
با توگه به تجتبه گتانقیمت گ)
از رادادهای آتی همان)د گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان ،پیش)هاد میشود بتای گلوگیتی

تحمیلی اقدامات زیت صورت گیتد:

 پ یتش این واقعیت که امکان م)ازعه نظامی در هت سطحی با توگه به ژئوپلیتیک حساسایتان وگود دارد و پیشیگتفتن در راهبتدها از دشمن؛
 افزایش قدرت نظامی بهصورت همهگانبه در ابعاد مختلف زمی)ی ،هوایی و دریایی بانگاه بازدارندگی حداک تی و پیشبی)ی تهدید در هت سطحی بتای عدم غافلگیتی؛
 افزایش توانایی اقتصادی با تقویت حداک تی اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد ائتالفهای م)طقهای و فتام)طقهای بهم)ظور افزایش تیثیتگ اری بت معادالتبینالمللی و نفوذ در ائتالفهای رقیب؛
 اتکا به تواناییهای داالی بهگای وابستگی صتف به بیتون از متزها؛ افزایش همبستگی ملی (قدرت نتم ؛ گستتش و تقویت روابال همهگانبه با دولت -ملتها؛ ااتصاص بودگه بیشتت به نوآوریهای گدید نظامی و حمایت همهگانبه از تسلیحاتف)اورمحور با تکیه بت تقویت شتکتهای دانشب)یان نظامی و گستتش آنها به م)ظور
رقابت بتای کیفیت بتتت.
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محمدرضا آه)ی و بهتام محس)ی ،تهتان :دانشگاه امام حسین (ع .
 -22کتمی ،گهانگیت ( . 2367شتوع گ)

عتاق علیه ایتان از نگاه «توسعه سیاسی»،

مجله سیاست دفاعی ،دوره  ،6شماره  ،23صص .222-227
 -23کستایی ،محمدساالر؛ موسوی ،سیدرحیم ( . 2332انقالب و گ)
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پژوهشنامه متین ،سال  ،25شماره  ،56صص .33-229
 -29متقی ،ابتاهیم ( . 2363اگماع استتاتژیک سااتار دوقطبی در گ)

عتاق علیه

ایتان ،فصل)امه نگین ایتان ،سال  ،3شماره .33
 -25متقی ،ابتاهیم ( . 2367کارکتد سیستم بینالملل در گ)

تحمیلی علیه گمهوری

اسالمی ایتان ،مجله سیاست دفاعی ،دوره  ،6شماره .23
تحمیلی ،مجله دانشکده

 -27محمدی ،م)وچهت ( . 2362علل و عوامل بتوز گ)
حقوق و علوم سیاسی ،شماره  ،32صص .293-262

 -26متادپیتی ،هادی؛ شتبتی ،مجتبی ( . 2339آش)ایی با علوم و معارف دفاع مقدس،
چا چهاردهم ،تهتان :سمت.
 -26موسوی ،سید مسعود ( . 2332بترسی نقش سااتار سیاسی عتاق در وقوع گ)
تحمیلی ،پژوهش)امه دفاع مقدس ،سال اول ،شماره .3
 -23میتزاده کوهشاهی ،مهدی؛ یزدانفام ،محمود ( . 2332پایان گ)

تحمیلی و

درسهای آن ،پژوهش)امه دفاع مقدس ،سال  ،2شماره .5
 -32ناظم ،بهتوز ( . 2362اسارتهای اقتصادی گ)

تحمیلی ،فصل)امه مطالعات

دفاعی و ام)یتی ،شماره  ،26صص .275-226
 -32ولیپور زرومی ،سیدحسین ( . 2362تحلیل سطح توانم)دیهای نظامی ایتان و
عتاق در اول گ)

تحمیلی ،مجله سیاست دفاعی ،شماره  ،39صص .63-32

 -32همتی ،ایت ؛ دالوری ،ابوالفضل ( . 2339استتاتژی گ)
اارگی :درآمدی بت تبیین فتای)د و فتگام گ)

و رفتار سیاست

ایتان و عتاق ،پژوهش)امه علوم

سیاسی ،سال  ،22شماره  ،3صص .235-275
 -33یزدانفام ،محمود ( . 2366ااورمیانه و گ)

عتاق و ایتان (مجموعه مقاالت ،

محمود یزدانفام (به اهتمام  ،تهتان :متکز اس)اد و تحقیقات دفاع مقدس.
 -39یکتا ،حسین ( . 2362گ)

ایتان و عتاق (ااتالفات تاریخی  ،ماه)امه زمانه،

شماره  ،2صص .22-26
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