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Abstract 
 This article tries to investigate the causes of wars, especially the Iraqi  – Iran 

from the view point of  the defense and security analysts about the sacred war. 

 Therefore, due to the nature of research and its topic and as well as respond to 

its questions, descriptive - analytical method has been used. This article is the kind 

of theoretical  - applied research category. Methods and tools for data and 

information collecting are in a manner of Library – Documentation also referring to 

the speeches and sayings of Imam Khomeini and the Supreme Leader and Internet 

resources. 

 By analyzing the data, we can be reply the main question of "outlooks of 

defense and security scholars about the Iraqi imposed war against Iran?" In response 

to this question it should be said that the main cause of the war between Iran and 

Iraq was the struggle between two great powers of the West and East. These two 

powers considered the fledgling revolution of the Islamic Republic of Iran as a 

major threat to their targets. Therefore, they engaged in war with Iran by Iraq. 

 The results with conclusions from the different perspectives, especially those of 

two leaders of Islamic Revolution on the sacred defense recognized, state that the 

common point of all theories about the Iraqi imposed war against Iran, emphasizing 

the changing of consequences as the main platform of war and instigating border 

disputes in vacuum of power situation try of and Iraqi efforts for compensating it 

and, most important of all, was the role of the two superpowers of East and West. 

Keywords: Iraqi imposed war against Iran, sacred defense, attitude, defense and 

security scholars. 
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چکیده
های گ(  ایتان و عتاق، به بترسی دیدگاه اصوصبهها این مقاله سعی دارد ضمن بترسی علل وقوع گ( 

 گتان دفاعی و ام(یتی پیتامون دفاع مقدس، بپتدازد.تحلیل

ن تحقین از روش مقاله، در ای رو با توگه به ماهیت ع(وان و همچ(ین در مسیت پاسخگویی به پتسشاز این

کاربتدی قتار دارد.  –های نظتی تحلیلی استفاده شده است. این مقاله از نظت نوع تحقین در دسته پژوهش -توصیفی

ها و فتمایشات اس(ادی، رگوع به سخ(تانی –ای ها نیز به شیوه کتابخانهروش و ابزار گتدآوری ااالعات و داده

 باشد.الی  و م(ابع ای(تتنتی میالعامام)ره  و مقام معظم رهبتی)مدظله

نگتش و دیدگاه اندیشم(دان دفاعی و ام(یتی »توان به سسال اصلی مقاله که همان ها میبا تجزیه و تحلیل داده 

عامل اصلی  است، پاسخ داد. در پاسخ به این سسال باید گفت که:« پیتامون گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان چیست؟

ها انقالب نوپای عتاق گدال دو ابتقدرت بزرگ به نام غتب و شتق بودن. این قدرتبتپایی گ(  بین ایتان و 

. ل ا به واسطة عتاق وارد گ( کتدندع(وان تهدیدی بزرگ بتای اهداف اود قلمداد میگمهوری اسالمی ایتان را به

 با ایتان شدند.

مامین انقالب اسالمی درباره دفاع های ااصوص دیدگاههای مختلف بهب(دی دیدگاهکه با گمعنتای، تحقین 

، ی پیتامون گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتانهااشتتاک تمامی نظتیه ةنقط مقدس احصاء شده است بیانگت آن است که

ع(وان بستت اصلی وقوع گ(  و تحتیک ااتالفات متزی در پی األ قدرت و تالش به هاتغییت وضعیت پیامد بتتیکید 

.استبوده  نقش دو ابتقدرت غتب و شتق تتمهمهمه  و از عتاق بتای گبتان آن

گ(  عتاق علیه ایتان، دفاع مقدس، نگتش، اندیشم(دان دفاعی و ام(یتی. ها:کلیدواژه

، تانی)ع ، تهتان، ا نیدانشکده دافوس، دانشگاه گامع امام حس ،یعلوم دفاع یه آموزشگتو ار،یاستاد -2
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 مقدمه
رژیم بع  عتاق به ستکتدگی  گانبههمه حمله وشهتیور یادآور شتوع گ(  تحمیلی  22روز 

 ماه از 32حدود ت(ها پا از گ شت  گ(  تحمیلیصدام علیه گمهوری اسالمی ایتان است. 

دولت نوپای گمهوری اسالمی ایتان مشغول بازسازی ، در حالی که پیتوزی انقالب اسالمی

 بتای کامل و الزم آمادگی و دهینیز سازماننیتوهای مسلح  تشکیالت دولتی بود و و هاسازمان

 استکبار و مزدوران مورد هجوم اسالمی، میهن موقعیتی چ(ین در .با گ(  نداشت(د، آغاز شد مقابله

و  عتاق ملت انقالب، از بیداری آغاز پیتوزی از همان که صدام بع ی رژیم .قتار گتفت ایم(طقه

 با، دیدمی اطت م(طقه دراود را در رویای ژاندارمی  و افتاده وحشت به م(طقه اسالمی سایت ملل

  22/7/2253 تاریخ درباالاته  زی،مت تحتک محدود هاماه پا از های وقت،ابتقدرت چتاغ سبز

. صدام که کتد آغاز ایتان اسالمی گمهوری را علیه و هوایی اود عیار زمی(ی، دریایی تمام حمله

یک از  کمتت دراواست می به ایال اام اود و دادسه روزه اوزستان می الوقوعقتیبفتح  از ابت

اسالم  عملیات رزم(دگان سلحشور و متزها رد مقاومت متدم غیور باک(د، فتح  ایتان را ستاست ،ماه

 متدم مسلمان و. زد درگاروز  29 شهت اتمشهت،های پشت دروازه در ت(هااوری که . بهمواگه شد

هتچه  با هجوم آورده و ایتان به متزها ستاست از )ره  امی(یامام حضتت فتمان ه ب ایتان انقالبی

 در نقطه چ(داشغال  و های محدودعلیتغم پیشتوی د.پتداات( از میهن به دفاع، توان داشت(د که در

به تاکتیک ادعای صلح  و کتده اویش پشیمان شد دشمن از زودیتوسال ارتش بع  به متزها

 بی(ی رهبتروشن اش باحمله اولیه این توائه دشمن همان(د اما ؛آزادی اتمشهت  )پا از روی آورد

حقانیت ملت ایتان به  سال دفاع مقدس، 6 ازپا ستانجام  شد و آب بتالب اسالمی نقش قان کبیت

نظامی  های مالی وکمک و فارسالی، در نظامی آمتیکا مستقیمداالت . حتی اثبات رسید

گ(   .نداشتصدام  ر یاهای بتای تحقنسودی نیز شتقی  های غتبی وقدرت کشورهای م(طقه و

)ره  امی(ی حضتت امام  یته تعببود که ب یسازبزرگ و ستنوشت یخی،و عتاق، حادثه تار یتانا

 یو صدور آن به گهان را در پ یانقالب اسالم هاییشهاز گمله استحکام ر یثمتات ارزشم(د

 یخبلکه در تار یتان،ا یخنه ت(ها در تار یتانهشت سال دفاع مقدس ملت ا ،اساس ینداشت. بت هم

 . 3:2235رود )شاهقلیان قهفتای، یمهم به شمار م یز موضوعیاسالم ن
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دوران هشت ساله دفاع مشتوع امت سلحشور ایتان در حفظ و اعتالی نظام مقدس اسالمی و 

های تتین و بارزتتین بتههحتاست از متزهای عزت و شتف این متز و بوم، به م ابه یکی از حساس

حیات راستین این ملت، همچون نگی(ی تاب(اک تا همیشه زمان، بت تارک تاریخ حماسه و ای ار و 

دشم(ان  گانبههمهدفاع امت اسالمی ایتان در بتابت تجاوز  داری آزادگان گهان اواهد دراشید.پای

. ماند، یک ملت ستتگ، فتوزان اواهد البانهحناسالم، در تاریخ افتخار آفتی(ی مبارزات 

کبیت  رهبتهای پایداری ایتان اسالمی که بتااسته از روح وحدت و ایمان بود، در سایه هدایت

حضتت امام امی(ی )ره  شکل گتفت و باع  احیای یک مکتب سازنده و  ب اسالمی،انقال

 نظامی، سیاسی، مختلف هایزمی(ه در مقدس هشت سال دفاع شد. گهان درنهضت بیداری اسالمی 

های مادی دنیاپتستان و تحلیل هم زدبته را معمول گهانی معادالت توانست...  و فته(گی اگتماعی،

در یاد ملت ایتان اواهد ماند و غتور و ستافتازی  شکبیسازد. این حادثه عظیم،  را نقش بت آب

 های بعد بتگای اواهد گ اشت.را در نسل آفتی(یحماسهو 

 بیان مسأله
از آغاز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان، ه(وز در ابتدای راه پت فتاز و نشیب  چ(دین سالبا گ شت 

 یرهبتگ(گی که هدف آن از م(ظت مقام معظم  .موضوع هستیمپژوهش پیتامون ابعاد مختلف این 

 . ایشان با 25: 2262العالی  واژگون سااتن نظام انقالبی حاکم بت ایتان بود )درودیان، مدظله)

این گ(  علیه انقالب اسالمی ایتان و »اند: درک روش(ی از هدف گ(  عتاق علیه ایتان فتموده

« ی شددهسازمانالبی ایتان و از بین بتدن انقالب اسالمی به م(ظور واژگون سااتن نظام انق

یک مسیله  ع(وانبهالبد که این موضوع یع(ی گ(  تحمیلی  . ل ا می2:2276ای، ا... اام(ه)آیت

از گمله اقدامات اولیه و ضتوری اما ؛ مهم در ابعاد مختلف مورد بترسی و پژوهش قتار گیتد

می و تخصصی، آگاهی محقن نسبت به تحقیقات انجام گهت تحقین و پژوهش در هت مبح  عل

از همین روست که اک ت نهادهای دانشگاهی و  .باشدشده و در دست اقدام در آن زمی(ه می

آاتین آمار مقاالت و تحقیقات صورت گتفته اود را به صورت مستمت م(تشت نموده و  ،تحقیقاتی

بخشی دام(ه این آگاهی ،زه در عصت ارتباااتده(د. امتودر ااتیار دانشجویان و محققین قتار می

بلکه بیشتت  ،چ(ان گستتده شده است که نه ت(ها به گهت ااالع از وضعیت کارهای صورت گتفته
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های ااالعاتی به گهت تعیین موضوعات تحقین و تبیین موضوعات گدید در آن زمی(ه از این بانک

 .شوداستفاده می

تاک(ون توسال پژوهشگتان حوزه دفاع مقدس صورت  های پتثمت و مفیدی کههتچ(د تالش

توان از موضوعات گدیدتت و مت(وعی را می اما باید پ یتفت که ،گتفته است، ارزشم(د است

نیازس(جی مستمت،  .های مختلف پیتامون دفاع مقدس و گ(  تحمیلی بترسی و پژوهش نمودنگاه

های پژوهشی از صحیح و تعیین اولویتهای مدیتیتی ارزیابی مبادی پژوهشی دفاع مقدس با روش

های ارزشم(دی است که تقویت عملکتد نظام تحقیقاتی کشور و ارتقاء تولید و اشاعه دانش و گ(به

بت همین  .بهبود رفتار تعاملی بین محققان و متاکز فعال در حوزه گ(  هشت ساله را به دنبال دارد

و اندیشم(دان  نظتانصاحبهای مختلف ها و دیدگاهم تا با بترسی نگتشاساس بت آن شدی

مختلف داالی و اارگی، از نگاه آنها به گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان پتدااته و دیدگاه آنها را 

رو دغدغه نویس(دگان این از این پیتامون این گ(  تحمیلی مورد بترسی و واکاوی قتار دهیم.

های بتای اندیشم(دان مختلف دفاعی گاهمقاله در راستای انجام این پژوهش، بترسی نگتش و دید

های آنها بتوان از زاویه دیگت به دفاع و دیدگاه نقطه نظتاتو ام(یتی ستاست گهان بوده تا با تحلیل 

 مقدس و گ(  تحمیلی نگاه کتد و به بترسی آن پتداات.

 هدف از تحقیق
یتان به رهبتی امام با توگه به موضوع مطتح شده و با توگه به هشت سال دفاع گانانه ملت ا

بترسی گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان )دفاع مقدس  در نگتش  ین،تحق ینهدف از ا، )ره ی(یام

 .باشدیم بتای اندیشم(دان دفاعی و ام(یتی

 تحقیق پرسش
 نگتش و دیدگاه اندیشم(دان دفاعی و ام(یتی پیتامون گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان چیست؟

 روش تحقیق
های تحقین، در این مقاله از روش گویی به پتسشماهیت موضوع و در مسیت پاسخبا توگه به 

های دفاع تحلیلی گهت بترسی موضوع استفاده شده است و از اتین تحلیل روایت -توصیفی
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مقدس از م(ظت امامین انقالب اسالمی ایتان و دیدگاه مختلف اندیشم(دان داالی و اارگی، به 

تحلیلی عبارت است از ای(که محقن عالوه -ه شده است. روش توصیفیتحقین پتداات سسالبترسی 

بت تصویتسازی آنچه هست به تشتیح و تبیین دالیل چگونه بودن و چتایی وضعیت مسیله و ابعاد 

گاه گاه استداللی محکمی دارد. این تکیهآن بپتدازد. محقن بتای تبیین و توگیه دالیل، نیاز به تکیه

نیا، شود )حافظها فتاهم میبیات و مباح  نظتی تحقین و تدوین گزارهاز اتین گستجو در اد

اس(ادی، م(ابع –ایها نیز به شیوه کتابخانه . روش و ابزار گتدآوری ااالعات و داده62:2239

باشد. می  یالعال)مدظلهیو مقام معظم رهبت  ره)ی(یام امام یشاتو فتما هایرگوع به سخ(تانای(تتنتی، 

ن روش با مطالعه چ(دین کتاب، فصل(امه تخصصی، مقاالت و تحقین دیگت پژوهشگتان به ل ا در ای

آوری گتدیده و سعی بتداری و گستجو در فضای ای(تتنت، ااالعات مورد نیاز گمعشیوه فیش

تحقین، پاسخ  ها به صورت کیفی صورت پ یتد و به پتسششده است تا تجزیه و تحلیل این داده

 .م(اسبی داده شود

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق

 مفهوم شناسی -1

های مت(وعی که ملت ها و فعالیتها، پایمتدیها، حماسهبه مجموعه مجاهدت دفاع مقدس:

روز   3637شتیف و مسلمان ایتان و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت سال )

اند و در این امتحان الهی ستبل(د ام دادهدر بتابت تهاگم رژیم بع  عتاق به ااک ایتان اسالمی انج

  .297:2265گوی(د )نوروزی، و پیتوز بیتون آمدند، دوران دفاع مقدس می

به هشت سال گ(  استکبار به دست عتاق علیه انقالب و گمهوری اسالمی جنگ تحمیلی: 

  .73:2239، ره  آن را به دفاع مقدس تعبیت نمودند )رمضانی) شود که حضتت امامایتان گفته می

اساس  های نگتش، ایستار، اتز رفتار، اتز تلقی، پ(داشت، اتز تفکت بتتعدد و ت(وع واژهنگرش: 

 مفتوضات پیشین و مان(د آنها در آثار متتگم بتآی(د، فقدان معادلی م(اسب بتای اصطالح

Attitude گی.  .ک(دو نیز پیچیدگی و تعدد گوانب موضوعی است که این واژه از آن حکایت می

حالتی ذه(ی یا عصبی حاکی از تمایل، که از اتین »نویسد: دبلیو. آلپورت در تعتیف نگتش می
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هایی که با آن در ارتباب های فتد به تمامی موضوعات و موقعیتتجتبه سازمان یافته و بت پاسخ

عی به عبارت دیگت، هت نگتش نو  ؛526:2276)کاردان، « دار یا پویا دارداست، تیثیتی گهت

گیتی قبلی بتای انجام عمل م بت یا م(فی نسبت به اشخاص، اشیا و حوادث است و نقش موضع

ش(اسی، ک(د. از نظت روانعاافی به حاالت حتکتی ایفا می -گهت ده(ده در تبدیل حاالت روانی 

ه یافتکه اتحی سازمان اگتماعی هست(د -مفاهیم نگتش، تفکت قالبی و سطح آرزو از مفاهیم روانی 

تواند به چ(ین سازمانی ده(د. فتد ت(ها در سایه ارتباب با گتوه است که میها ارائه میاز محتک

 روانی مجهز شود.

 چارچوب نظری تحقیق -2
پتدازان و عتاق در زمته موضوعاتی است که تاک(ون توگه بسیاری از نظتیه –گ(  ایتان 

اند تا شکل ااصی پتدازان کوشیدهن نظتیهگتان را به اود معطوف داشته است. هتیک از ایتحلیل

های گتانی که بت اساس رهیافترفتاری و کارکتدی را ارائه ده(د. تحلیل از تحلیل سااتاری

اند، هتیک بت شااص ااصی از سااتاری مبادرت به بترسی و تبیین گ(  ایتان و عتاق نموده

عتاق در  –ارند که بت روابال ایتان المللی تیکید دای و بینسااتاری، م(طقه متغیتهای درون

 . 27:2266 ی،)متقهای مختلف تیثیت گ اشته است دوران

اریک »، «فتانسیا بویل»، «کوردزمن آنتونی»توان به نظتیة پتدازان، میدر بین این نظتیه

ماکسول »و « توماس ناقت»، «مایکل آژاری»، «رونالد آسموس»، «انوشیتوان احتشامی»، «هوگل(د

اساس متغیتهای متسوم در تحلیل  اند بتنظتان اشاره کتد. آنان توانستهو دیگت صاحب« نگانسو

ای به تبیین تحول رفتاری کشورهای ایتان و عتاق در ای گ(  هشت ساله، م(ازعات م(طقه

های تحلیلی ذیل توگه نمود، اما توان در قالب ادبیات و نشانهبپتدازند. به نگتش هتیک از آنان می

نظت بزرگ گهان یع(ی امامین انقالب اسالمی پیتامون از آن به دو نگتش کالن، از دو صاحبقبل 

 اندازیم.دفاع مقدس و گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان نگاهی می

 اره امام خمینی نگرش کالن دفاع مقدس و جنگ تحمیلی از منظر
سااالمی، حضااتت امااام گاا ار انقااالب اهااای دفاااع مقاادس از م(ظاات ب(یاندر بترساای کااالن روایت

های متفااوتی پیتاماون دفااع مقادس وگاود دارد کاه در زیات باه بتاای از آنهاا ، نگتش)ره امی(ی
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 پتدااته شده است:

هام  گ(ا »اند: ره  پیتامون انسجام و وحدت گ(  و دفاع مقدس فتموده) امام امی(ی -

ه م(اافعش کتد بسیار مهم است، لکن معلوم شاد کاای بود که انسان ایال میلهییک مس

در اثت گ(  بین همه قشتهای متدم پیدا شد و  که انسجامیبیشتت از ضترهایش بود. آن 

پاسداران باه  هآن مع(ای روحانی و مع(وی که در اود ستبازان ارتش و ژاندارمتی و سپا

نمایش گ اشته شد و آن روح تعاونی که در همه ملت از زن و ماتد در ستتاسات کشاور 

 «ای که در ایتان است با همه مسائل گداستلهینیا فهماند که این مستحقن پیدا کتد، به د

  .23:27)صحیفه نور،   

همچ(ین امام گ(  را بتای ملت مقاوم و مبارز ایتان، عامل آگاهی، حتکت و اتو  از  -

شاود، بیشاتت وقتی یک گ(گی شتوع شود، ملت ما بیادار می» دانست:فتتت و سستی می

  .256:22   ور،)صحیفه ن «شودمتحتک می

گزاریم ادا را سپاس می»فتمای(د: ایشان پیتامون نقش گ(  در شکوفایی استعدادها می  -

 ماتدم و نیسات ماا گاتدن بات گ(ا ، در که م(ت هایچ قادرت و کشاوری و ابتقادرتی

بات  مظلوماناه و ت(هاا و یکاه کبتیاا، مقادس ذات از اساتعانت باا ماا متوکل و کارآزموده

زش نیتوهااا تااا نیاااز تساالیحاتی آمااو و بساای، و عملیااات و اااتح از بساایاریمشااکالت 

 یهاصاح(ه در کاه ایگوناه اعجااز هایموفقیت بت عالوه؛ و است آمده فائن کشورمان

 شاگتف تحوالت به کیلومتت، هزاران از متجاوزین راندن بیتون و اسالمی کشور از دفاع

 ااتاتاع و سااتن و یدتول اطوب در یدگتگون و کاراانجات یاندازراه قبیل از ص(عتی

 بادون و مستشااری هایچ حضاور بادون هام آن نظاامی، مادرن و ها وساایل پیشاتفتهده

  .32:237  ، )ره )صحیفة امام« ایمیافته دست اارگی، کمک گونههیچ

ک((د این اشخاصی که ادعا می»فتمای(د: در گ(  می افشای چهته دشم(انایشان پیتامون  -

دار مظلومین هستیم، اتفدار الن هستیم، فدایی الن هستیم، کتدند که ما اتفو ادعا می

هاای ااالف هاا، صاحبتک(یم، ثابت شد به ای(که همة این حتفمجاهده بتای متدم می
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واقع بوده است و اآلن که کشور ایتان با حزب بع  م(حال در گ(  هست(د، اآلن از آنها 

ده(د. لکان بات کتدند، ادامه میمی ها باز به فسادهایی که اندیشههیچ ابتی نیست و آن

آنها هم ثابت شد که اگت یک روزی دولت ایاتان بخواهاد شاتّ آنهاا را بکَّ(اد، باا یاک 

بتد. این هم یکی از ایتاتی بود که بتای ما، در این گ(ا  یورش همة آنها را از بین می

  .22:396،   )ره )صحیفة امام« تحمیلی حاصل شد

هت چ(د گ(  و »فتماید: می و صدور انقالب یتت بحضتت امام پیتامون نقش گ(  و   -

 و گتفات ماا از را پاتارزش ها دارد و گواناانها و اسارتدفاع از حن و میهن، زحمت

به اواست اادای م(ّاان محتاوای  لکن .کتد اانمانبی و آواره را مظلومیزدگان گ( 

 را الماسا و ایماان عظمات و شکوه تحمیلی، گ(  این پتعظمت و شکوهم(دی داشت.

 پهلاوی اانادان هاایایانت باا رفاتمی که بزرگ ایتان و نمود م(تشت گهان په(اور در

 ضاتبه باتای زیات باه ست و متده ملت یک و مصتفی و وابسته کشور یک آنان بستگان و

 الهای انقاالب یک و سابقهبی پ یتفتن معتفی شود، ناگهان با یک گهش ستم و اوردن

 پشاتیبانی و فته(ا بی مازدوران و یشهپستم گهان اواران توائة با غافلگیتانه گ(  در

 و صادامیان پلیاد پیکات بات شاجاعانه و پیتوزم(داناهچ(اان آن هاابتقادرت نهان و آشکار

 هام ی شیطانی را یکی پا از دیگاتی درهااسطوره چ(انآن و تاات م(طقه آمتیکاییان

پات  آساتین از ا(ادق روز در ابیطالاب )ع  بان علای مباارک دسات گاویی که شکست

 کفات تماامی مقابال در اساالم تماامی مباارزه در و است آمده بیتون ما لشکتیان عظمت

،   )ره )صاحیفة اماام« اسات ایستاده استوار ابدیت بل(دی به قامتی با ستافتاز و ظفتم(دانه

256:27.  

 کاه حاال عاین در گ(ا » فتماید:می نقش گ(  در معتفی اسالم به دنیاایشان پیتامون  -

 شاد معتفی دنیا به اسالم که داشت بتکاتی ولی کتد، اتاب را ما شهتهای و بود گوارنا

 اساالم از کساانی چاه و ایساتادند اساالم مقابال در هاییقادرت و اشخاصی چه ای(که و

هاا در گ(ا  معلاوم دناد، هماة ایانکت قیاام اساالم علیاه هاییقادرت چاه و تتس(د،می
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 بکوب(اد، اواه(دمی را ما نه و دارند نگه واه(دامی را صدام شخص نه هاابتقدرت شد.

 و مخالف(د ما با گهت این از بکوب(د، اواه(دمی را اسالم و تتس(دمی اسالم از هاآن بلکه

ن بلشااامقا در اسااالمی کشااورهای مااتدم کااه دان(اادماای هاااآن. ک((اادمی اتفااداری او از

« پوساتانیاهس م ل هست(د، ام متوگه که یاسالم یتغ کشورهای متدم همچ(ین و ایست(دمی

  .26:222،   )ره )صحیفة امام

، پیتاماون دیادگاه )ره توان گفت کاه حضاتت اماام امی(ایدر بترسی و نتیجة این بخش می

کاه عباارت اسات از:  کالن اود در راستای گ(  تحمیلی، هفت شااص کلی را ع(اوان نمودناد

و  ؛ گ(ا اساتعدادها ییشاکوفاگ(ا  و دفااع مقادس و ؛ انسجام و وحدت گ(  و دفاع مقدس

اساالم باه  یگ(ا  در معتفا ؛ نقاشملت یداریو دفاع مقدس عامل ب ؛ گ( چهته دشم(ان یافشا

 ی.و دفاع مقدس و اودباور و نیز گ(  و صدور انقالب یتو ت ب یا؛ گ( دن

دفدداع مقدددس و جنددگ تحمیلددی از منظددر مقددام معظددم     نگددرش کددالن 

 العالی )مدظلههبریر

، العالی )مدظلهایهای دفاع مقدس از م(ظت مقام معظم رهبتی امام اام(هایتدر بترسی کالن رو

 های متفاوتی پیتامون دفاع مقدس وگود دارد که در زیت به آنها پتدااته شده است:نگتش

شاید بتاى »فتماید: می گونهنیاایشان پیتامون حمایت غتب و شتق از ارتش بع  عتاق   -

، مقدّس ، گالب باشد که بدانید در دوران هشت سال دفاعشما گوانان و نوگوانان عزیز

 -ضتباتى که از اتف رزم(دگان دالور ما به ارتش مجهّز عتاق وارد شد نیتتبزرگ

، اروپا و بسیارى از کشورهاى آن روز که آن ارتش از سوى آمتیکا، شوروىِ درحالى

ار اتّاحان و فتماندهان غالباً ک -شدم(طقه حمایت مالى و تسلیحاتى و اااّلعاتى مى

هاى پیتِ ساله بود که توانست(د ژنتالشش وپ(،ستیبهاى گ(گىِ گوان و استتاتژیست

هاى مختلف دیده ارتش عتاق را به زانو درآورند! وقتى گوانان ما اتّمشهت ها دورهسال

د را بازپا گتفته بودند، اوایل ریاست گمهورى ب(ده بود. یک هیئت گهانى به ایتان آم
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به من گفت: امتوز در دنیا وضع شما با یک سال  -قتیب به این مضمون -و رئیا آن

 والیت .  یحد :2263ای، )امام اام(ه« پیش از زمین تا آسمان تفاوت کتده است

عزیزان من! گوانانى که در این گلسه، در این صحتا حضور »فتماید: ایشان در گایی دیگت می

توانست با فداکارى، با  مقدس بدانید نسل گوان دوران دفاع ى گوانان کشور!دارید و همه

هوشم(دى، با اراده و عزم راسخ، کشور را از دست دشمن نجات بدهد. دشم(ان نظام گمهورى 

اسالمى هدفشان این بود که با گدا کتدن یک بخش از میهن اسالمى، ملت ایتان را تحقیت ک((د؛ 

اواست(د ملت را ذلیل ک((د و اود ایتان تحمیل ک((د؛ مى اواست(د قهاریت اودشان را به ملتمى

ى فداکار، آن را مسلال بت گان و مال و ناموس ملتمان قتار بده(د. کى نگ اشت؟ گوان رزم(ده

ى حجم انبوهش ایستاد. آمتیکا به دشمن ما کمک عزم راسخ، آن ایمان قوى، گلوِ دشمن با همه

اى که امتوز دم از حقوق بشت کشورهاى اروپائىکتد؛ آن روز کمک مى کتد؛ شوروىِ مى

کتدند، بتاى ای(که بکشد، نابود ک(د، زمین و اهل زن(د، آن روز به این دشمن ابی  کمک مىمى

کتد؛ اما گوانان شما، گوانان این ملت محابا این کار را مىزمین را به آتش بکشد. او هم بى

ى اوالنى، با گان اودشان سیع، در این م(طقهنگ اشت(د. در همین دشت عباس، در همین دشت و

آمدند توى میدان، با عزم راسخ اودشان دشمن را مغلوب کتدند، م(کوب کتدند، ذلیل کتدند و 

هاى استکبارى شتیک بودند و سهیم بودند و دایل بودند در اگتاى اى را که همة قدرتتوائه

  .والیت  یحد :2263ای، )امام اام(ه« آن، ا( ى کتدند

 مقدس ى ملت ایتان در دوران دفاعى دوم، تجتبهتجتبه»فتمای(د: و نیز معظم له در گایی دیگت می

کتدند؛ آمتیکا حمایت بود. شتق و غتبِ آن روز دنیا رژیم بع ىِ فاسدِ مفسد را حمایت مى

تد؛ ککتد، ارتجاع م(طقه حمایت مىآن روز حمایت مى کتد، شوروىِکتد، ناتو حمایت مىمى

دادند، بتاى ای(که بتوان(د نظام دادند، نیتوى انسانى مىدادند، ااالعات مىدادند، سالح مىپول مى

گانبه، گمهورى اسالمى و ملت ایتان را به شکست بکشان(د؛ اما ملت ایتان در میان تحتیمِ همه

مان گوانان بخصوص تحتیم سالح و تجهیزات گ(گى، در غتبت کامل، با اتکاء به ایمان اود، ای

اود، شجاعت و دلیتى نیتوهاى مسلح اود، توانست این دشمن متکى به کوه سالح و تجهیزات 
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ای، )امام اام(ه« همه بت ست رژیم ااغوتى ریخت(د، باال ک(دیی که اینها(هیهزرا شکست دهد و 

 والیت .  یحد :2263

ملت »فتمای(د: میله دفاع مقدس را درس بزرگ ملت ایتان به دشمن دانسته و معظم  -

رشید ایتان به دفع تجاوز بتااست و با دفاع مقدس از کیان اسالم و میهن اسالمى، سیلى 

چ(ان ى رهبتى ولى ادا، آنمحکمى بت دشمن نواات و با سالح و صالح و در سایه

درس  م ابهبهاى ستود که در تاریخ، استقامت و رشادت مظلومانه و ستسختانه حماسه

اواهان را تتسیم اواهد ى اواهد ماند و صتاب مستقیم مبارزان و آزادىبزرگى باق

 والیت .  یحد :2276ای، )امام اام(ه« کتد

شما نیتوهاى »فتمای(د: ی همه ملت در دفاع از میهن میمساع کیتشتایشان پیتامون  -

ى دوم هم ى ملت ایتان، در یک متحله امتحان اوبى دادید؛ در متحلهمسلح و همه

ى سطوح کشور و در ى بازسازى هم باید همان نمایش قدرت در همه(ى متحلهیع

یى از متدم ایتان در آن حضور دارد، وگود داشته هتگایى که انسان ستبل(د و شایسته

ی کتدند و پیشاپیش، مساع کیتشتباشد. در دوران دفاع مقدس، همة ملت با یکدیگت 

هاى گوناگون اور بسی، متدمى در میداننیتوهاى مسلح ارتش و سپاه و اقیانوس په(

هاى چ(ان عظمتى آفتیدند که چشم دنیا را به اود متوگه کتدند. امتوز مان(د سالآن

)امام « ک(یمى این التفات و اعجاب گهانى را مشاهده مىگ شته و بیشتت از آن، ما نشانه

 والیت .  یحد :2262ای، اام(ه

ع(وان یکی از عوامل پیتوزی در دفاع ملت را بهایشان اودباوری و اعتماد به نفا   -

این ملت بت اثت انقالب اسالمى و نظام اسالمى به »فتمای(د: مقدس معتفی نموده و می

این را امام به ما درس داد و فضاى  -تواندیع(ى باور کتد که مى -دست یافت اودباورى

گوان ما، دانشجوى ما، استاد  عمومى نظام اسالمى این را بتاى ما به ارمغان آورد. امتوز

در علم به  تواند. این اودباورىى ما باور دارد که مىما، پژوهشگت ما، ص(عتگت و سازنده

ایم؛ اما ه(وز عقبیم. ی زیادى کتدههاشتفتیپما کمک کتد. ما امتوز در میدان علم 

ایم و هایم، به مقصد رسیدکتده کا ایال نک(د که چون در میدان علم پیشتفتهیچ
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ایم و در این اند؛ ولى ما پیشتفت کتدهدیگت با است؛ نه، ما را ایلى عقب نگه داشته

ایم. ابن آمار، در دوران انقالب، نسبت پیشتفت علمى بیست و پ(، سال ایلى گلو آمده

ما از همة دنیا باالتت و بیشتت بوده است! چ(د روز قبل که گوانان نخبه پیش من آمده 

ها هم گفتم. اودباورى در علم، سیاست و در دفاع از کشور به کته را به آنبودند، این ن

ساله اگت اودباورى نداشتیم، پدرِ این ملت ما کمک کتد. در دوران گ(  هشت

ساله به اودش وپ(،درآمده بود و این کشور پامال شده بود. همین بود که گوان بیست

سپتدند؛ ساله مىوپ(، ه یک گوان بیستباور و اعتقاد و اتّکاء داشت. یک لشکت را ب

کتد و کتد، اقدام مىکتد، حتکت مىپتداات، آماده مىساات، مىرفت مىمى

هاى ما امتوز داد. امتوز این اودباورى وگود دارد. دانشگاهکارهاى بزرگ انجام مى

اى ههایى پیشتفتک((د؛ در بخشهاى علمى مىک((د؛ گوانان ما پیشتفتکار علمى مى

اواه(د ملت و کشور علمى ما دنیا را نگتان کتده است؛ این به بتکت انقالب است. نمى

اند. یک کشور تا پیشتفت علمى ایتان از لحاظ علمى پیشتفت ک(د؛ این را صتیحاً گفته

گوی(د. کشور ژاپن که و پیشتفت اقتصادى نداشته باشد، همیشه قدرتم(دان به او زور مى

وگور کتد و از لحاظ علمى پیشتفت نمود. ال بود، اود را گمعتحت سلطه و تحت اشغ

ها که هیچ مایل نیست(د به م(طقة شتق نگاهى بیفک((د و به غیت نژاد اروپایى توگّهى غتبى

پیشتفت علمى مجبورند آن را گدّى بگیتند. در بعضى از متاکز سیاسى  به اااتبک((د، 

واهیم یک ژاپن اسالمى به وگود آید! ژاپن ااند ما نمىعلمىِ امتیکا گفته -یا سیاسى

اواهیم بگ اریم ملت ایتان از اود پیشتفت علمى نشان اند نمىاسالمى یع(ى شما. گفته

بی((د؛ این هم از بتکات بی((د؛ این اودباورى را مىها حتکت ملت ایتان را مىدهد. این

 یت .وال  یحد :2263ای، )امام اام(ه« انقالب و نظام اسالمى بود

 گونهنیاهای انسانی ملت ایتان در دفاع مقدس را له نمایش قله ظتفیتمعظم  -

هاى آن را که امتوز شما بتاى از نمونه -هاى علمى کشورپایة پیشتفت: »شمارندیبتم

در دوران دفاع مقدّس گ اشته شد. امتوز بسیارى از گوانانى که در  -ش(ویدمى

مشغول کار هست(د، همان ع(اصت دفاع مقدّس(د که هاى بسیار حسّاسِ علمى کشور بخش
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آمیز اند و امتوز یک نمونه از کارهاى شگفتبا همان روحیه و انگیزه مشغول کار شده

هاى گهانى تتین ف(اوریاى است که گزو محتمانهسازىِ مواد هستهها همین غ(ىآن

ا گوانان ما توانست(د با اند؛ امها آن را دربست در ااتیار اود نگاه داشتهاست که قدرت

تکیه به استعداد و هوش و دستانِ ماهت اود این کار بزرگ را انجام ده(د، که شما 

هایى که امتوز در دنیا وگود دارد، بی(ید. گ(جالهاى مستکبتان عالم را مىالعملعکا

 العمل در مقابل استعداد و توانایى و افتخارات شماست. یک نمونة دیگت، تولید وعکا

هاى ب(یادى است؛ اایتاً هم اودشان آمدند و توضیح دادند. متخصّصان و تک یت سلّول

اند اعتتاف ک((د که گوانان ما با پشتوانة ایمان و همّت و دانشم(دان گهانى مجبور شده

اند استعداد گوشانِ پ(هان اود را آشکار ک((د و این راه بزرگ را بتوند. از غیتت توانسته

هاى نظامى هم هاى متعدّدى در صح(ة تحقیقات داریم. در زمی(هنمونهاین قبیل، ما 

اور است. شاید بتاى شما گوانان و نوگوانان عزیز، گالب باشد که بدانید در همین

ضتباتى که از اتف رزم(دگان دالور ما به  نیتتبزرگدوران هشت سال دفاع مقدّس، 

، آن روزز سوى آمتیکا، شوروىِ که آن ارتش ادرحالى -ارتش مجهّز عتاق وارد شد

غالباً  -شداروپا و بسیارى از کشورهاى م(طقه حمایت مالى و تسلیحاتى و اااّلعاتى مى

ساله بود که هاى گ(گىِ بیست و پ(، ششکار اتّاحان و فتماندهان گوان و استتاتژیست

« نو درآورند!هاى مختلف دیده ارتش عتاق را به زاها دورههاى پیتِ سالتوانست(د ژنتال

 والیت .  یحد :2263ای، )امام اام(ه

ایشان در گایی دیگت با ارائه درک روشن از هدف گ(  عتاق علیه ایتان فتمودند:   -

این گ(  علیه انقالب اسالمی ایتان و به م(ظور واژگون سااتن نظام انقالبی ایتان و از »

  .2:2276، ای)امام اام(ه« ی شددهسازمانبین بتدن انقالب اسالمی 

در راستای بترسی دیدگاه و نگتش کالن مقام معظم رهبتی پیتامون گ(  عتاق علیه ایتان نیز 

و دفاع  ؛ گ( دفاع مقدس یو گاودانگ یتمع(وهفت شااص کلی احصاء گتدید که عبارت(د از: 

و دفاع مقدس و  ؛ گ( و دفاع مقدس و حضور ملت ؛ گ( بزرگ یهاقدرت یتمقدس و حما



 1411 زمستانو  پاییز، پنجم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر علمی فصلنامهدو

316 

 یشو دفاع مقدس و نما ی؛ گ( و دفاع مقدس و حفظ انقالب اسالم ؛ گ( یاودباور

 .و دفاع مقدس و حفظ انقالب ی و نیز گ( انسان هاییتظتف

 عراق –درباره جنگ ایران 1نگرش آنتونی کوردزمن
پتداز دیگتی نسبت به تحوالت تغییت موازنة قدرت در غتب آسیا کوردزمن بیش از هت نظتیه

المللی بت اساس معادله ای و بینهای رفتاری بازیگتان م(طقهر صدد تبیین نشانهحساسیت دارد و د

قدرت بتآمده است. وی هتگونه تحول ژئوپلتیکی و دگتگونی در معادلة قدرت بازیگتان مختلف 

داند. ادبیاتی که کوردزمن م(تشت کتده را یکی از عوامل تیثیتگ ار بت گ(  ایتان و عتاق می

ت این موضوع است که آمتیکا و اتحادیه شوروی مخالف تغییت در موازنة قدرت گعمدتاً تبیین

اند. آنان اقدامات متعددی را بتای ایجاد موازنه و مقابله با نیتوی انقالبی تیثیتگ ار بت ای بودهم(طقه

اند. آمتیکا و اتحاد شوروی زمانی که عتاق در وضعیت تهاگمی قتار داشت م(طقه به انجام رسانده

وگود نیاوردند. از سوی دیگت آنان در شورای ام(یت  ای وی بهگونه مانعی بتای تحتک م(طقههیچ

ای غیتمستقیم از کشور عتاق و اقداماتی که آن کشور علیه گمهوری اسالمی گونهسازمان ملل به

 ایتان به انجام رساند، حمایت کتدند.

بتای ایجاد موازنه در محیال  شوروی -گیتی چ(ین حمایتی از موضع مشتتک آمتیکاشکل

های مختلفی م(عکا ای ناشی بوده است. کوردزمن چ(ین نگتشی را در مقاالت و کتابم(طقه

م(تشت کتده آمده  2332تتین آنان در کتابی که به همتاه آبتاهام واگ(ت در سال نموده است. اصلی

را انعکاس وضعیتی « زگتیز از متک»است. وی پدیده « های مدرنگ( »است ع(وان این کتاب 

داند که موازنه قدرت را دچار تغییت و دگتگونی کتده است و هیچ بازیگتی به تیثیتگ اری بت می

 .(Cordesman and Wagner, 1990:279)ای قادر نخواهد بود چ(ین پدیده

های استتاتژیک غتب روابال نظامی و همکاری»از سوی دیگت، کوردزمن در کتابی با ع(وان 

، موضوع گ(  ایتان و عتاق را در فضای اقدامات تاکتیکی و فتآی(دهای م(ازعه «فارس،در الی

 

نظامی به ویژه در ااورمیانه در حوزه تخصص  هایبترسیک در امتیکا است. استتاتژی هایبترسیآنتونی کتدزمن مدیت مسسسه  2-

متعددی را در زمی(ه تحوالت نظامی و گ(  ایتان و عتاق م(تشت کتده که عمده آنها تتگمه شده  هایکتاباوست. وی مقاالت و 

 .است
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به عبارت دیگت  تحلیل کتده و بت مخااتات مدیتیت بحتان در عصت گدید تیکید نموده است؛

ای گدیدی شکل گیتد، امکان ک(تتل بازیگتان درگیت توان گفت که هتگاه بحتان م(طقهمی

آید. وگود می بی(ی بههای ظهور رفتارهای غیتقابل پیشتت آنکه، زمی(همهم کاهش یافته و از همه

ای و همچ(ین کاهش میزان وی این امت را ناشی از ناپایداری سااتار موازنة قدرت م(طقه

ای های ام(یتی در گغتافیای م(طقههای بزرگ در اول م(ازعات و ستیزشتیثیتگ اری قدرت

 .(Cordesman,1988:386-387)دانسته است

 عراق -نگرش فرانسیس بویل درباره جنگ ایران 
الملل است. وی گ(  ایتان و حوزه مطالعات تخصصی فتانسیا بویل موضوعات حقوق بین

هایی تحلیل کتده است. او قبالً تالش نموده تا موضوع تسخیت عتاق را در چارچوب چ(ین شااص

ره  در چارچوب اقدام پیشگیتی ک((ده ایتان ) مسفارت آمتیکا را به دست دانشجویان پیتو اال اما

مورد تحلیل قتار دهد. بت اساس م(شور ملل متحد، هتگونه اقدام متقابل بتای مقابله با تهدید، 

ب(ابتاین، کشوری که مبادرت به  شود؛ای از قاعده حقوقی اقدام پیشگیتی ک((ده محسوب مینشانه

های تدافعی ها و نشانهچ(ین اقداماتی را بت اساس شااص تواندنماید؛ میگویانه میک(شگتی مقابله

 با تهاگم به انجام رساند.

با توگه به مطلبی که فتانسیا بویل م(تشت کتده است واک(ش ایتان بتای تسخیت سفارت 

المقدس در زمته اقداماتی است که با م(شور آمتیکا و همچ(ین تعقیب متجاوز بعد از عملیات بیت

به عبارت دیگت، وی کوشیده است تا روندی را تبیین نماید  گی و همگونی دارد؛ملل متحد هماه(

که از یک سو، به اقدام ایتان بتای تعقیب متجاوز مشتوعیت بخشیده و از سویی دیگت، موضوع 

اتفی آمتیکا و اتحاد شوروی را مورد انتقاد قتار دهد. بت اساس شواهدی که وی ارائه کتده بی

اور مسثت و مستقیم حمایت کتده است. به این تتتیب، اق و کشور متجاوز بهاست آمتیکا از عت

بویل در مقاالت اود، حمایت آمتیکا را از عتاق اار  از حن دفاع مشتوع دانسته است. وی 

های دفاع مشتوع که به حمایت مسثت و مستقیم آمتیکا از عتاق در گ(  معتقد است که ضتورت

های محیطی و تحوالت گ(  هماه(گی نداشت. وی دفاع مشتوع را یتبا ایتان م(جت شد، با واقع

ک(د؛ اول آنکه دفاع مشتوع باید ماهیت آنی داشته باشد. اگت تیایتی بت مب(ای دو نشانه تحلیل می
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افتد. دوم ای(که در اقدامات و تحوالت استتاتژیک ایجاد شود، معادله قدرت و ام(یت به اطت می

اهیتی متعادل ک((ده باشد. وی نهایتاً در مقاله اود به این نتیجه رسیده که این دفاع باید دارای م

 .(Boyle, 1987:62)ای انجامید حمایت آمتیکا از عتاق به عدم موازنة م(طقه

 عراق -نگرش اریک هوگلند درباره جنگ ایران 
. وی بتای مدتی پتدازان مسائل ایتان و ااورمیانه استگتان و نظتیهاریک هوگل(د در زمته تحلیل

های بسیار ب(یادی(ی درباره کشورهای در آمتیکا بود و مقاالت و پژوهش 2ستدبیت نشتیه ااورمیانه

غتب آسیا و تحوالت آنها از گمله ایتان و گ(  ایتان و عتاق به انجام رسانده است. وی مقاالتی 

م(تشت کتده است. وی بت این را نیز درباره روابال ایتان و آمتیکا و موضوعات مختلف ام(یتی ایتان 

ایتانی در سااتار  های ضدم تحت تیثیت گتایش 2362اعتقاد است که سیاست آمتیکا در دهة 

ای گیتی استتاتژیک آمتیکا انجام گتفته است. حمایت آمتیکا از عتاق ت(ها نمونهسیاسی و تصمیم

 هایی در م(طقه است.از انعکاس چ(ین سیاست

دهد که وی حمایت آمتیکا از ر مقاالت اریک هوگل(د نشان میهای انجام شده دبترسی

 های ضدآفتی(ی گتوهای آن کشور به انجام رسانده و بت نقشهای م(طقهعتاق را بت اساس سیاست

اورکلی، هوگل(د بت این اعتقاد است که این ایتانی در سااتار سیاسی آمتیکا تیکید داشته است. به

فارس انجام گتفته است. از آنجایی که ای در الی،ل و موازنة م(طقهها بتای ایجاد تعادحمایت

م ماهیت غیت متعادل و همچ(ین غیت متوازن داشته  2362های کاربتدی آمتیکا در دهة سیاست

فارس بتای مدت اوالنی ایجاد ای را در الی،ها نتوانست(د موازنة م(طقهرو، آمتیکاییاست؛ از این

 .(Hoogland, 1991:42)نمای(د 

ایتانی داشته است. در زمانی  به اعتقاد هوگل(د مواضع عتاق و کشورهای م(طقه ماهیت ضد

اند، که آنان در روند حمایت آمتیکا، گهان غتب و کشورهای مسثت در سااتار دوقطبی قتار گتفته

آید. ود میوگ گیتد. در متحلة اول، امینی(ه بتای ایجاد تعادل نسبی در م(طقه بهدو حادثه شکل می

تواند بتای مدت زمان محدودی افتد و میاین امت در نتیجه تضعیف و محدود کتدن ایتان اتفاق می

که مورد حمایت اقتصادی و استتاتژیک  دهد. در متحلة دوم، کشور عتاقموازنة ناپایدار را شکل 

 

1- Middle East Journal. 
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شود تا فضای تعادل الملل قتار گتفته است، قادر میآمتیکا و دیگت کشورهای مسثت در سیاست بین

وگود  ای را بهگیتی هژمونی م(طقهای را تغییت داده و با حمله نظامی به کویت، زمی(ة شکلم(طقه

دهد که آمتیکا نتوانست تعادل الزم و مسثت را بتای ک(تتل م(طقه ایجاد آورد. این امت نشان می

 مبادرت نمود. ای به موازنة ایتانگای تعادل و موازنة م(طقهنماید. آمتیکا به

 عراق -نگرش انوشیروان احتشامی درباره جنگ ایران 
گتان مسائل غتب آسیا در دانشگاه دورهام انگلیا است. وی انوشیتوان احتشامی در زمته تحلیل

های زیادی درباره سیاست اارگی ایتان، گ(  ایتان و عتاق و ام(یت تاک(ون مقاالت و کتاب

فارس م(تشت کتده است. مطالعات احتشامی ماهیتی توصیفی دارد. ای در ااورمیانه و الی،م(طقه

الملل به انقالبی است که ناپ یت سیاست بینوی معتقد است که گ(  علیه ایتان واک(ش اگت(اب

توانست ثبات و تعادل غتب آسیا را دگتگون نماید. موضوع صدور انقالب و همچ(ین سیاست می

گتی و تالش بتای ای از رادیکالیسم، انقالبیان نشانهتونه غتبی را می -اارگی نه شتقی

 بکارگیتی سیاست تغییت وضع موگود دانست.

های مقابله با فارس و همچ(ین آمتیکا بت این اعتقاد بودند که باید زمی(هکشورهای حوزه الی،

اق را در پیش وگود آورد. به همین دلیل آنها بتای مقابله با ایتان، سیاست حمایت از عت ایتان را به

هایی دانست که عامل توان در زمته مسلفههای گهان عتب را میگتفت(د. تغییت در شکل همکاری

بست میان اردوگاه فارس شد. این امت بنای در الی،تغییت و دگتگونی در الگوی ام(یت م(طقه

هیت ضد رو در کشورهای عتب غتب آسیا را شکست. وحدت کلمه گدیدی با مارادیکال و میانه

نمودند، گهان ایتانی به وگود آمد. به همان اندازه که کشورهای عتب با انقالب ایتان مخالفت می

 آمد.عتب نیز در زمته مخالفان سیاست ایتان به حساب می

به این تتتیب، انوشیتوان احتشامی موضوع رادیکالیسم در سیاست اارگی ایتان و همچ(ین 

گانبه کشورها داند که به مقابلة همههایی میموضوعات و مسلفه تحوالت صدور انقالب را در زمته

گیتی گیتی اگتماع استتاتژیک انجامید. در چ(ین فتآی(دی، زمی(ه بتای شکلبا ایتان و شکل

وگود آمد. گ(  عتاق علیه گمهوری  الملل با انقالب ایتان بهدوران س(گتب(دی در روابال بین

المللی دانست. این ای و بینتتین نشانة س(گتب(دی در تحوالت م(طقهتوان اصلیاسالمی ایتان را می
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های بزرگ ای را افزایش داد و زمی(ة رویارویی کشورهای م(طقه و قدرتامت تضادهای نهفته م(طقه

  .36:2266وگود آورد )احتشامی،  را با ایتان به

 عراق -نگرش رونالد آسموس درباره جنگ ایران 
گتان موضوعات غتب آسیا در های تحلیله گ(  ایتان و عتاق یکی از دغدغهپتدازی دربارنظتیه

شود. آسموس در زمته پژوهشگتان مسسسه ااورمیانه واشی(گتن بود که محسوب می 2362دهة 
کوشید تا تحلیل گدیدی از روابال ایتان، کشورهای غتبی و واحدهای سیاسی ااورمیانه تبیین می

توان موضوع اصلی همکاری میان چ(ین کشورهایی دانست. آسموس ک(د. گ(  علیه ایتان را می
نظتیة اگتماع استتاتژیک علیه ایتان را مورد تحلیل و پتدازش قتار داد. وی در مطالعات اود بت 

شود؛ ب(ابتاین، ای محسوب میهای تابع م(طقهفارس در زمته سیستماین امت تیکید داشت که الی،

المللی را گت بینالملل و همچ(ین نیتوهای مداالهتفاوتی از سیاست بینگونه تحول متوان هیچنمی
الملل در زمته به عبارت دیگت، متغیت سیستم بین در ستنوشت سیاسی و ام(یت آن مسثت دانست؛

ای مبادرت هایی است که با الگوهای حمایتی و محدود کتدن به ک(تتل فضای ام(یت م(طقهمسلفه
 نماید.می

گتایی و صدور هایی همان(د رادیکالیسم، انقالب، اسالملیلی آسموس مسلفهدر نگتش تح

الملل ضتورت مقابله با آن شود که نیتوهای مسثت نظام بینهایی محسوب میانقالب در زمته مسلفه

الملل که نقش دانست(د. هتیک از کشورهای مسثت در سیاست بینناپ یت میرا اگت(اب

ای ک(د در زمته واحدهایی است که در صدد ک(تتل فضای ام(یت م(طقهمیای ایفا گتایانهمدااله

 نمای(د.گتایانه و رفتارهای ک(تتل ک((ده مبادرت میباش(د. به این تتتیب، آنان به اقدامات مداالهمی

ای اتاحی شود که ضمن ک(تتل محیال گونهالملل باید بهاز نظت آسموس، سااتار نظام بین

وگود آورد. از  نظام به امل بازیگتان مختلف را بتای مقابله با نیتوهای ضدبحتانی، امکان تع

دیدگاه آسموس گمهوری اسالمی ایتان با قواعد دوقطبی مخالف بود. به همین دلیل زمی(ه 

الملل قدرت ک(تتل وگود آمد. ابیعتاً زمانی که نظام بین گیتی اگتماع استتاتژیک علیه آن بهشکل

های سازمان یافته بتای ک(تتل نیتوهای انقالبی به اوبی بهته تواند از تالشمی مسثتی داشته باشد،

ببتد. این امت انعکاس واک(ش سااتار در بتابت نیتوهای سیاسی و اگتماعی رادیکال محسوب 

 .(Asmos, 1995:28)شود می
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 عراق –نگرش مایکل آژاری درباره جنگ ایران
المللی قتار ر نگتش سااتاری، تحت تیثیت نیتوهای بینالمللی دای و بینهتگونه تحول م(طقه

توان در زمته واحدها و نیتوهایی گیتد. آمتیکا، اتحاد شوروی و کشورهای اروپایی را میمی

ای تیثیت بگ ارند. ام(یت به مع(ای اراده استتاتژیک های م(طقهتوان(د بت تحول بحتاندانست که می

شود. مایکل آژاری با انتشار کتاب گ(  ایتان و عتاق درصدد بتای مقابله با بحتان محسوب می

بتآمد تا تحلیلی سااتاری از نقش سیاسی و ام(یتی آمتیکا در غتب آسیا را ارائه دهد. این امت با 

گتایانة آمتیکا را در حمایت های تحلیل سااتاری کامالً همگون بود و توانست نقش مداالهقالب

 های سااتاری ارائه دهد.ورتاز عتاق در قالب نظتیة ضت

توان های بزرگ را میدر نگتش سااتاری، هتگونه اقدام سیاسی و رفتارهای حمایتی قدرت

   ای بازیگتان های م(طقههایی دانست که بت فتآی(د و نتای، فعالیتدر زمته موضوعات و مسلفه

در قالب اقدامات  بایستبه عبارت دیگت، هتگونه حمایتی می تواند تیثیتگ ار باشد؛می

های حمایتی ای از سیاستگونه اقدامات در محدوده گستتدهگتایانه انجام پ یتد. اینمدااله

های سااتاری، شود. در نظتیة ضتورتهای بزرگ از عتاق م(عکا میآمتیکا و دیگت قدرت

شود که می ناپ یت ام(یتی محسوبهای اگت(ابای از سیاستهای بزرگ، نشانههتگونه اقدام قدرت

گیتی استتاتژیک کشورهای م(طقه تیثیت بگ ارد. آژاری در کتاب اود تواند بت تصمیممی

بی(ی نمود که آمتیکا ابزارهای استتاتژیک مت(وعی را بکار اواهد گتفت تا موقعیت ایتان را پیش

ای بزرگ هآسیا ک(تتل نماید. دیدگاه ارائه شده بت این امت تیکید دارد که قدرت در حوزه غتب

شوند که از ظهور نیتوهای مخالف قواعد ع(وان نیتوهای ک(تتل ک((ده قاعده بازی محسوب میبه

های توان یکی از نشانهآورند. این نظتیه را میالمللی گلوگیتی به عمل میای و بینسااتار م(طقه

یگاه حساس هایی دانست که از گاهای بزرگ بتای ک(تتل تحوالت سیاسی در محیالرفتار قدرت

های الملل و اقتصاد گهانی بتاوردارند. ضتورتو همچ(ین مطلوبیت استتاتژیک در سیاست بین

 (Azhary, 1984:123).ک(دناپ یت میسااتاری، هتگونه رفتار سیاسی و ام(یتی را اگت(اب

 عراق –نگرش ماکسون جانسون درباره جنگ ایران 
شود. وی ام(یت را با ای محسوب میم(طقهگتان موضوعات ام(یت گانسون در زمته تحلیل
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دهد. گانسون در مطالعات اود به این نتیجه رسیده است گتی پیوند میهایی همان(د نظامیمسلفه

که از الگوی رفتار استتاتژیک ک(د و یا اینکه اگت آمتیکا در حوادث سیاسی و ام(یتی مدااله می

ای دارد. ام(یت گتی بتای آن کشور اهمیت ویژهگیتد، بدان مع(است که چ(ین موضوع یا بازیمی

ها های ااصی است. از گمله این نشانههای بزرگ دارای شااصهای از دیدگاه قدرتم(طقه

توان به چگونگی ایفای نقش نظامی اشاره کتد. وی کتابی درباره نقش نظامی آمتیکا در گ(  می

آماری گانسون درباره تحوالت نظامی و  فارس به نگارش در آورده است. بت اساس مطالعاتالی،

فارس در ها به لحاظ قتار گتفتن الی،الگوهای ام(یتی این نتیجه حاصل شده است که آمتیکایی

ای در این حوزه های م(طقهاندازی گ( زمته حوزه م(افع حیاتی اود آمادگی الزم بتای راه

آفتی(ی آمتیکا در حوادث بحتانی ر نقشتوان دهای چ(ین امتی را میگغتافیایی را دارند. نشانه

 این م(طقه از گمله گ(  ایتان و عتاق گستجو کتد.

فارس در زمته موضوعات ام(یتی و به اعتقاد گانسون آمتیکا به دلیل قتار گتفتن م(طقه الی،

ت(ها در فارس نهفارس شتکت نمود. الی،ای الی،های استتاتژیک اود، در گ(  م(طقهمطلوبیت

شود، بلکه باید آن را در گتی آمتیکا تلقی میع(وان نماد نظامیب دکتتین کارتت بهچارچو

چارچوب فتماندهی متکزی آمتیکا در م(طقه نیز مالحظه کتد. گانسون بت نقش آمتیکا بت تحول 

این اعتقاد است که ایفای چ(ین نقشی در قالب  ک(د. وی بتگ(  ایتان با عتاق نیز تیکید می

گیتی از الگوهای گاه تمایلی به بهتهفتار استتاتژیک آمتیکا قتار داشته و آنها هیچهای رضتورت

ای بزرگ محسوب انفعالی نخواه(د داشت. انفعال استتاتژیک در نگتش و اندیشة آمتیکا مخااته

های ای و یا تحول استتاتژیک در حوزهگیتی گ(  م(طقهها با شکلشود؛ ب(ابتاین، آمتیکاییمی

گویانه مبادرت اواه(د نمود. گانسون نقش آمتیکا در المللی به ایفای نقش مقابلهای و بینم(طقه

المللی آمتیکا بتای حمایت از عتاق در گ(  علیه گمهوری اسالمی ایتان را ناشی از نقش بین

 .(Johnson, 1990: 128)داند سازی میام(یت

 عراق -رفسنجانی درباره جنگ ایراننگرش اکبر هاشمی
نگتش اود را پیتامون  ،ای صتیح با سایت شخصی اودهاشمی رفس(جانی، در مصاحبه آقای

توانم نمی .این گ(  را دیگتان اتاحی و اگتا کتدند» ک(د که:گونه بیان میگ(  تحمیلی این
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 حدود حتی  شد گلوی گ(  گتفته شود ولی ما نه اتاح گ(  بودیم نه مجتی آن.بگویم نمی

آمتیکایی به نقل از یکی از  روزنامه یک ایتان، علیه عتاق گ(  رسمی غازآ از پا ماه یک

میالدی  2352که اتح عتاق بتای حمله به ایتان در سال  کارش(اسان نظامی آمتیکا فاش کتد

 «.ریزی شده بودتوسال انگلیا اتح

ودیم به هت حال اگت مسائل ما به روز بود و بت اوضاع مسلال ب»گوید: وی در گایی دیگت می

توانستیم ولی مطمئن نیستم. چون دشم(ان از قبل که بتوانیم بتای گلوگیتی اتاحی ک(یم، شاید می

رسید. بعد از شکست کودتای نوژه، اتاحی داشت(د. حتی قبل از شتوع، زمزمه آن به گوش می

 ها گفته بودند این دفعه اتحی داریم که کودتا نیست تا کشف شود و شورش نیست تاآمتیکایی

گلویش را بگیتند. اتح ما چیز دیگتی است که عل(ی هم اواهد بود. این حتف تفسیتی غیت از 

که بتژی(سکی در متز اردن شمسی  53بعدها فاش کتدند که این گ(  از تیت ماه  .گ(  نداشت

 «.با صدام مالقات کتد، شتوع شد

وع فقال این موض»گوید: ایشان در اصوص نقش شوروی و آمتیکا در وقوع گ(  می

ها هم در متن افکارشان قبول نداشت(د که یک حکومت اسالمی در نبود و شتقی هاغتبیمختص به 
زمی(ه فکتی آنها الحادی است.  اصالً چون مب(ای ایدئولوژی آنها الحاد بود.  .ک(ارشان تشکیل شود

در داال اود هم افکار مارکسیستی را تبلیغ کتده بودند و هم سااتارشان الحادی بود. به عالوه 
توانست بتای آنها سازندگی داشته میلیون مسلمان بود که پیتوزی انقالب می 222شوروی حدود 

باشد. همه این مسلمانان در همسایگی ما، در آذربایجان، تتکم(ستان، قفقاز و آسیای میانه و دیگت 
تخاب عتاق دلیل انهاشمی رفس(جانی همچ(ین در گای دیگتی به «. های شوروی بودندگمهوری

عتاق بتای تجاوز به ایتان در بین  ای(که چتا»گوید: اشاره کتده و می بتای تجاوز به ایتان
کشورهای عتبی انتخاب شد هم دالیل ااص اود را داشت. چون اک تیت متدم عتاق شیعه بودند 

ن حزب بع  . ستاداشت(دو کتدها هم تمایل به انقالب اسالمی ایتان  هابع ی غیتو مسلمانان س(ی و 

کتدند بعد از ایتان نوبت عتاق است که انقالب اسالمی در آن اتفاق بیفتد. از اتفی احساس می
و حوزه علمیه هم کارشان را شتوع کتده بودند.  صدر شهیدشهید صدر و اواهتش، شاگتدان 

سایت )گتوه سیاسی « سابقه حضور امام هم در بین نیتوهای م هبی و متدم مسلمان عتاق مسثت بود
  .27/26/32فارس، 



 1411 زمستانو  پاییز، پنجم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر علمی فصلنامهدو

324 

شتوع گ(  تحقیقاً بتای نابودی انقالب بود و از »گوید: وی در اصوص مقطع آغاز گ(  می

ها از این انقالب راضی نبودند، غتب که بیشتتین م(افع را در ایتان ها و غتبیآن رو که شتقی

آمد که به وگود می داشت، انقالب را مستقیماً علیه م(افع اود دانست، باید در ایتان شتایطی

شود بدون اتکا به غتب و شتق، انقالبی باقی بماند و یکی از دیگتان ناامید شوند و بگوی(د نمی

اهداف گ( ، تحقن این امت بود و بتای ستکوبی و مهار انقالب، مارکسیسم شتق و امپتیالیسم 

آنجا شتوع کتدند و غتب در این هدف به تالقی رسیدند. صدام نقطه تقااع اطوب فوق بود و از 

  .92:2276رفس(جانی،  )هاشمی« روی ایتان فشار آوردند بت

 عراق -نگرش محسن رضایی درباره جنگ ایران
نگتش اود را پیتامون گ(   ،ای صتیح با سایت شخصی اود، در مصاحبهمحسن رضایی آقای

شکل گتفت که گ(  پا از یکستی اقدامات علیه انقالب » ک(د که:گونه بیان میتحمیلی این

ها هماه(  بودند. بیشتت این کارها با حمایت دولت عتاق صورت گتفت. کودتاچیان با عتاقی

در متز توسال  72های قبل از شهتیور سال شورشیان کتدستان با عتاق در ارتباب بودند. درگیتی

 ی اسالمیبا گمهورو  هدرگیت بود با ماصدام  ،از روز پیتوزی انقالب در واقععتاق شکل گتفت. 

این م(ازعات هم همیشه عتاق شتوع ک((ده  ة. در همنداشت آمیزمسالمتروابال دیپلماتیک و یا 

ای(که ما با ایتان  ع(وانبهشد،  گمهوررییاصدام حسین وقتی حسن البکت را ک(ار زد و . بود

 ت ک(ار کتد.بدرگیتیم یک تسویه داالی ایجاد کتد و به این بهانه در واقع هم اتفداران ایتان را 

م قهم اتفداران سوریه و هم اتفداران حزب کمونیست. او در چ(د ماه هت سه گتوه را قلع و 

غاز حکومت، به دنبال آداد. ایشان از میکتده و آشکارا گتایش به غتب از اود نشان 

است  البیقدرتدنبال  صتفاًه ک کسی با توانستمی ایتان چطور. بود اود قدرت گستتش

ها، در آن روز اتفاقاًاش کارآمد باشد. این را باید در نظت داشت که ه و دیپلماسینزدیک شد

که شتایال اوبی هم بتای تعامالت دیپلماتیک با عتاق وگود داشت. دستگاه سیاست اارگی ما 

بتقتار صدام هم با فتانسه ارتباب نزدیکی  .گتایش به فتانسه داشت بسیاربود  صدرب(یدر ااتیار 

. البته نهضت آزادی که دولت موقت را در ااتیار داشت، نسبت به عتاق ایلی بدبین بود، کتده بود

شان در کتد و دیپلماسیگیتی با عتاق نمیچون به حزب بع  بدبین بود و کار زیادی بتای ارتباب
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 «.این باره بسیار ضعیف بود

گونه بیان ایتان اینایشان پیتامون توافن دو کشور شوروی و آمتیکا بت ست حمله عتاق به 

این بود که صدام  توافن دو کشور شوروی و آمتیکا بت ست حمله عتاق به ایتان دلیل»ک(د که: می

 و ؛گتفتشد و از شوروی کم کم فاصله میراه غتب را در پیش گتفته بود و به غتب نزدیک می

له به ایتان چتاغ سبز صدام بتای حمبتژی(سکی به عتاق آمد و به  ،بعد هم دیدیم که قبل از گ( 

اواست مطمئن شود که اگت وارد گ(  با ایتان شود، آمتیکا از ایتان حمایت . صدام مینشان داد

اش را در ااتیار ایتان بگ ارد، ها و تجهیزات نظامیدانست اگت آمتیکا موشکک(د. چون مینمی

دست و پایش بسته است اواست به کشوری که را ندارد. عتاق می ایتاندیگت عتاق توان شکست 

رسید. به آسانی حمله ک(د و بتای ای(که دست و پای ایتان را بسته ببی(د، باید با آمتیکا به توافن می

شد. از سوی دیگت، بین آمتیکا ها نزدیک گتفت و به آمتیکاییل ا ایلی آشکار از شوروی فاصله 

ها هم نگتان بودند که در صورت حمله و شوروی بت ست حمله به افغانستان توافن شده بود. شوروی

 هاشورویهم ها و آمتیکایی هم رو شوند؛ ب(ابتاین،به افغانستان، با واک(ش شدید آمتیکا روبه

 کتدهای در سطح م(طقه انجام شد که عتاق در گبهه آمتیکا نقش ایفا و یک معامله ندسکوت کتد

ها بتاوردی که آمتیکا در افغانستان کتد دتو افغانستان هم در گبهه شوروی بماند؛ ب(ابتاین تا م

  .2239آذر  37رسانی دکتت محسن رضایی، )پایگاه ااالع «ضعیف و فتمایشی بود

 عراق –اکبر والیتی درباره جنگ ایراننگرش دکتر علی
تاریخ سیاسی گ(  تحمیلی عتاق بت »کتاب اود با ع(وان، ، در اکبت والیتیدکتت علی آقای

در گای گای این ک(د. نگتش اود را پیتامون گ(  تحمیلی بیان می ،«ایتانگمهوری اسالمی 

هایی که بین گمهوری اسالمی ایتان و سازمان ملل متحد و ها و نامهها، تماسکتاب، متاوده

حلیل عملکتد دولت ت .شودعتاق صورت گتفته است دیده می گمهوررئیاهمچ(ین مابین ایتان و 

های دیگت این کتاب است. دکتت های بلوک غتب و شتق از ویژگیلتایتان، عتاق و سیاست دو

و با تشتیح  کتدهای عمین در گ شته بیان والیتی ااتالفات دو کشور ایتان و عتاق را دارای ریشه

های دولت داریگانبو تحلیل ااتالف ایتان و عتاق در ادامه به بترسی عوامل ایجاد گ(  و 

 سال 992 از بیش : آمده است کههایی از نظتات وی قسمتدر  .زدپتدام(طقه و شتق و غتب می
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اند که در معاهدات متعدد صلح و دوستی و تحدید حدود متزها م(عقد کتده کشور دو که است

الجزیته  1975 اما با انعقاد قتارداد  ؛مشهود است کامالًها گای پای داالت بیگانگان بتای از آن

پیتوزی انقالب اسالمی و  .عات و ااتالفات ااتمه داده شده استرسید به همه م(ازبه نظت می

سقوب رژیم شاه در ایتان باع  شد تا سااتار قدرت در ااورمیانه دستخوش تغییت گتدد و نظام 

یک متکز گدید  ع(وانبهام(یتی سااته و پتدااته غتب در م(طقه بتهم بخورد. عتاق کوشید تا 

عتاق با هدف دستیابی به نقش ژاندارمی م(طقه و . سازد را پتپدید آمده  األقدرت ظاهت شده و 

هایی از ایتان و با ارزیابی از اوضاع و احوال داالی ایتان، پا از اعالم لغو قتارداد کسب ستزمین

از سوی دیگت  .، دست به حمله سیاسی و نظامی همه گانبه علیه گمهوری اسالمی ایتان زد2365

تبلیغات م(فی بیگانگان، ایتان را  تیثیتانقالب اسالمی در ایتان، تحت های م(طقه با پیتوزی دولت

 آمتیکاکتدند. ل ا به حکومت صدام علیه ایتان کمک می .دانست(دستچشمه تهدید علیه اود می

های اود و به م(ظور مهار اطتی قتار دادن ایتان گهت آزادی گتوگان فشار تحت هدف با نیز

اتحاد  .دانست، با سیاست صدام حسین همسو بود(افع اود در م(طقه میکه از گانب ایتان متوگه م

دانست. در شوروی نیز انقالب اسالمی تازه نفا را اطتی گدی بتای ایدئولوژی کمونیسم می

)والیتی،  نهایت، حاصل گمع همه عوامل ذکت شده م(جت به آغاز گ(  توسال عتاق گتدید

  .72الی 25:2262

 عراق –جنگ ایران درباره  1نگرش نیکسون
ع(اصت اصلی  ،محمدعلی امامی ةعتاق و تجزیه و تحلیل آن در مقال هاظهار نظت نیکسون، دربار

کتاب  292تبیین علل وقوع گ(  ایتان و عتاق را فتاهم آورده است. نیکسون در صفحه  ةنظتی

بتای »ت: متیکا با عتاق نوشته اسآضتورت بهبود روابال  ةدر زمی( «حقیقی، صلح حقیقی  (گ»

. از وگود داردمتیکا دالیل کافی و م(طقی زیادی بتای بهبود روابال با کشور عتاق ه آایاالت متحد

ها با عتاقی امانکتده است؛  دریغاود بتای دستیابی و نفوذ از هیچ کوششی  ةاتفی شوروی به نوب

در ادامه آورده  امامی .«انددادهها نشان مخالف اود را به روس هقطع نفوذ حزب کمونیست چهت

 

وایی واتت گیت از کار بتک(ار شد و ای این مدت به انتشار کتاب متیکاست که پا از رسآپیشین  گمهوریرئیا نیکسون -2

 .مبادرت ورزید. کتاب گ(  حقیقی، صلح حقیقی و کتاب فتاسوی صلح و بتای آثار دیگت از نیکسون در ایتان تتگمه شده است
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 اساس بتصدام حسین به ایتان را م  2362سال  ةمتیکاییان حملآاست که: به این تتتیب بسیاری از 

و عتبستان سعودی حتیف ایتان  فارسالی، هاینشینشیخمعیارهای توازن قوا ارزیابی کتدند. 

رقابت ک(د.  فارسالی،توانست به نبتد بپتدازد و با ایتان بت ست رهبتی نبودند و ت(ها عتاق می

 کتدهتوانست حکومت تهتان را تضعیف رفت که عتاق بتواند ایتان را فتح ک(د؛ اما میاحتمال نمی

 د.متیکا در اعمال فشار بت ایتان، موگب اهمیت عتاق شآتصمیم  .و موگب گتفتاری آن شود

ذکتی از است اما  صورت گتفتهاز سخ(ان نیکسون  اگمالی گیتینتیجهبا ای(که در این مقاله، 

رسد توضیحات نیکسون در ضتورت م(طن حاکم بت آن نشده است. در عین حال، به نظت می

متیکا با عتاق همچ(ان متیثت از فضای دوران گ(  ستد و نظام دو قطبی و ظهور آ ةبتقتاری رابط

رفتار عتاق است. نیکسون، با این مالحظات، به تغییت  فارسالی،انقالب اسالمی در م(طقه  هپدید

در بتابت شوروی، رهبت اردوگاه کمونیزم، توگه کتده است. گتچه نیکسون در ای(جا موضوع را به 

با توگه به ع(اصت اصلی بتقتاری  توان چ(ین است(باب کتد که اومیاما اگمال بیان کتده است؛ 

جت، رفتار گدید کیسی( ةدو ستون ةنظتی اساس بتدر دوران گ(  ستد و  فارسالی،ی قوا در موازنه

ای ها و استتاتژی م(طقهاتو  عتاق از چارچوب سیاست ةعتاق در بتابت شوروی را به م(زل

 هک(د. مع(ای نهفته در این ارزیابی این است که تغییت رفتار عتاق، به همان اندازشوروی ارزیابی می

وضعیت به ت(اسب  تتل اینقوا در م(طقه را بتهم زد و باید بتای مهار و ک( ةانقالب اسالمی، موازن

گستتش ب(یادگتایی در م(طقه و  احتماالًشتایال گدید به همان میزان که به انقالب اسالمی ایتان و 

بتداری از آن بتای ک(تتل شود، به تغییت رفتار عتاق و بهتهنگتانی حاصل از تغییت موازنه توگه می

ای نباشد که استتاتژی گدید م(طقه آمیزمبالغهگیتی انقالب اسالمی توگه شود. شاید این نتیجه

، با الهام از مبانی تفکت نیکسون اتاحی شد؛ بدین مع(ا که استتاتژی 2362 ةهای دهمتیکا در سالآ

که بتای مهار عتاق رادیکال با اتکا بت ایتان اتاحی  2362 ةده هایسالمتیکا بتاالف آگدید 

ان انقالبی با اتکا بت عتاق اتاحی و اگتا شد. ، با هدف مهار ایت2362 ةهای دهشده بود در سال

آغاز این استتاتژی، با چتاش عتاق از شوروی به سمت غتب و سپا حمله به ایتان، همسو  ةنقط

ای و گ(  ایتان و عتاق و تمهیدات بعدی عتاق بتای بتتتی م(طقه ةبا م(افع غتب بود که با ااتم

یافت؛ به عبارت دیگت، به همان میزان که گ(  پایان  2273سپا تجاوز و اشغال کویت در سال 
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متیکا تعتیف و ت بیت کتد، تجاوز به آای علیه ایتان، نقش عتاق را در استتاتژی گدید م(طقه

متیکا و غتب به مع(ای پایان این استتاتژی ارزیابی شد آتعتض عتاق به م(افع  اشغال آن باکویت و 

 . 72:2262)درودیان، شد ی امتیکا و غتب تبدیل و ل ا انهدام توان نظامی عتاق به هدف اصل

 عراق –درباره جنگ ایران 1نگرش گراهام فولر
کتدزمن دارد. وی نیز، م(ازعات متزی را  ةزیادی به نظتی نسبتاًفولت شباهت  ةع(اصت اصلی نظتی

اتوری های آن به دوران فتمانتوایان امپتکشور، که ریشه دو های ژئوپلتیکی م(اسباتیکی از زمی(ه

ک(د و به این نتیجه رسیده است که این م(ازعات بیش از آنکه گتدد، معتفی میع مانی بازمی

وی نیز با  .استدرت قکانون  دوتت میان های ژئوپلتیکی گستتدهبازتاب ت(ش اساساًسااتگی باشد 

یل ژئواستتاتژیک عتاق به دل پ یتیآسیبنظت به اهمیت استتاتژیک اروندرود بتای عتاق و 

محدودیت دستتسی به سواحل آبی نوشته است که این مسیت استتاتژیک و حیاتی در معتض 

دائم و گتوگان روابال حس(ه با ایتان است. بت این اساس، فولت بتای توضیح علل  پ یتیآسیب

مشکالت ژئوپلتیکی عتاق نوشته است که  اساساًاروندرود و  ةوقوع گ(  و اهمیت نقش روداان

 اثبات کتد. کامالًعتاق، فتض ژئوپلتیک وابستگی عتاق به این آبتاه را گ(  ایتان و 

های ااتالف متزی ایتان و عتاق و اهمیت استتاتژیک آن به تیثیت وقوع ریشه اساس بتفولت، 

ایتان ااتمه داد و تیسیا گمهوری  ةسال 3522انقالب القی اصیل که به عمت نظام شاه(شاهی 

دو گیتی کتده است که هت پیامد آن نتیجه ةروحانیون اشاره و در زمی(اسالمی در م(طقه به رهبتی 

بت م(طقه و قبل از همه بت عتاق تیثیتی  اورکلیبهرویداد فوق در ایتان نیتوهایی را آزاد کتد که 

عمده بتگای گ اشت. تیکید فولت بت آزادی نیتوها در ایتان ناظت بت این مفهوم است که بخشی از 

متیثت از انقالب اسالمی و روند تحوالت داالی ایتان است. به همین دلیل نوشته علل وقوع گ( ، 

است که رویارویی مجدد با عتاق، بالفاصله پا از سقوب شاه اتفاق نیفتاد. درواقع نخستین دولت 

ای مه(دس بازرگان کار اود را با صدور بیانیه وزیتینخستگتای ایتان پا از انقالب، به ملی

 

ساال در کشاورهای  32ه مدت گتاهام فولت، نویس(ده و تحلیلگت، عضو پیشین سازمان سیا، متخصص در امور گهان اسالم، که ب 2- 

وابساته باه وزارت دفااع  RAND اک(ون عضاو مسسساه تحقیقاات رنادعتبستان، لب(ان، تتکیه، افغانستان و یمن فعالیت داشته و هم

 .امتیکاست. کتاب قبله عالم، ژئوپلتیک ایتان از او تتگمه و م(تشت شده است
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 عمالً گدید آغاز کتد و ه(گامی که روحانیون رادیکال، قدرت را  ةم(اسبات دوگانب هم بت دربار

گتاهام فولت، در توضیح ساز و کارهای علل وقوع  به دست گتفت(د، تصادم واقعی نیز آشکار شد.

چارچوب  ها درمعضل ژئوپلتیک عتاق و تحوالت داال ایتان، به ماهیت درگیتی ةگ(  پت پای

نیتوم(د ایدئولوژیک گمهوری  هولوژیک اشاره کتده و نوشته است که مبارزهای ایدئرقابت

کشور بتای  دوو هت  ای بود که به آغاز گ(  انجامیدهای عتاق، از عوامل عمدهاسالمی با بع ی

 ای رادیکال، به رقابت با یکدیگت بتااست(د.رهبتی م(طقه داریپتچم

یحات پیشین، در ای(جا علل آغاز گ(  را روشن است گتاهام فولت، بتاالف توض کهچ(ان

ایدئولوژیک بتای تسلال بت  -در چارچوب نظتی دیگتی تبیین کتده که شامل رقابت سیاسی 

های ملی با مقاصد ایدئولوژیک م(طقه است. وی در ادامه به این مسئله اشاره کتده است که دولت

ادرت اواه(د کتد و نوشته است که توان(د متحد یکدیگت باقی بمان(د و ستانجام به گ(  مبنمی

بیش از آنکه هدف واحدی را دنبال ک((د به رقابت با  عموماًهای رادیکال در ااورمیانه، حکومت

اند؛ ل ا در زمان فقدان دشمن مشتتک، ایتان و عتاق که به پشتیبانی انقالب یکدیگت پتدااته

)درودیان،  ناگزیت به تقابل م(جت شدداالی متکی بودند به رقابت شدید با یکدیگت پتداات(د که 

66:2262 . 

 عراق –درباره جنگ ایران 1سعودی ا سلطاننگرش خالدبن

های ایتان با تبلیغات اصمانه بن سلطان علل تیتگی روابال ایتان و عتبستان را در چارچوب سیاست

عتبستان  ک(د و معتقد است نظام گدید اسالمی ایتان سعی کتد تا موقعیتعلیه فهد توگیه می

وی  تضعیف ک(د. الحتمیناادم ع(وانبهسعودی را در گهان اسالم مخدوش و نقش آل سعود را 

عتبستان با آغاز گ(  ایتان و عتاق تشدید شد. نگتانی از  ضد بتگفته است که اطت تهدید ایتان 

یتان ایتان و عتاق متمتکز ک(د؛ ولی ا هگستتش گ(  سبب شد تا فهد تالش اود را بتای م اکت

میزان  رهوی دربا های ملک فهد را رد کتد.به پیتوزی اود در گ(  مطمئن بود و دراواست

 

صحتا به رشته تحتیت درآورده است که ابتگزاری گمهوری اسالمی  شاهزاده االد بن سلطان کتابی را تحت ع(وان گ(گجوی 2- 

بخشای از  23 - 29، ص 2269/  5/  26، 362به نقل از ابتگزاری ملی عتاق در بولتن ابتهای عاتاق شاماره  2269در اتداد سال 

 .آن را تتگمه کتده است که در این بترسی از آن استفاده شده است
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 ةامات عتبستان سعودی بعد از مطالعقتهدید ایتان بتای عتبستان در اول گ(  نوشته است که م

رسید؛ یعتبستان سعودی بعید به نظت م بهایتان  ةهای ایتان به این نتیجه رسیده بودند که حملتوانایی

گ شت. در حالی که ایتان فاقد توانایی عتاق می زیتا ایتان بتای این کار باید از ااک کویت یا

 ةگبه ،رسید که ایتان با توگه به درگیتی اود با عتاقلجستیکی الزم بود. به عالوه بعید به نظت می

تمالی ایتان از اتین گدیدی را بگشاید. وی سپا به تمهیدات عتبستان بتای مقابله با تهدیدات اح

 .هوا، دریا و موشک، یا سیاست بازدارندگی و اتید موشک از چین اشاره کتده است

زیادی دیدگاه کشورهای  هنظتیات بن سلطان از این گهت حائز اهمیت است که تا انداز

سازد. در عین حال، چون کتاب او پا از استقتار نیتوهای را آشکار می فارسالی، ةحاشی

در عتبستان بتای آزادسازی کویت در عملیات اوفان صحتا نوشته شده است به نظت متیکا آ

های عتبستان و توگیه رفتار این کشور در بتابت ایتان و رسد مالحظاتی بتای تبیین دیدگاهمی

کلی، تبیین االد بن سلطان از  ةحمایت از عتاق، در نظت گتفته شده است. فارغ از این مالحظ

 . 63:2262)درودیان،  و عتبستان قبل از آغاز گ(  نقایص زیادی داردم(اقشات ایتان 

 عراق –درباره جنگ ایران 1نگرش عبدالحلیم ابوغزاله

ابوغزاله وزیت دفاع مصت با تدوین کتاب گ(  عتاق و ایتان دیدگاهی عتبی درباره گ(  ایتان و 

بتای « تصویتی از گ( » عتاق ارائه داده است. وی در مقدمه کتاب هدف اصلی اود را ارائه

ای پیش از و م(طقه المللیبینام مواضع کوشیده» :اوان(دگان عتب زبان ذکت کتده و نوشته است

گیتی این درگیتی را روشن سازم و مسیت حوادث را تا آنجا که گ(  و نیز عوامل شکل

ابوغزاله در  «.ک(مبوده به ااتصار بیان  پ یتامکانااالعات از م(ابع مختلف بتای من  آوریگمع

نام « دو دولت مسلمان و همسایه و رقیب»گ(  میان  ع(وانبهکتاب اود از گ(  ایتان و عتاق 

نام(د که در نهایت در می« گ(  نیابتی»زمی(ی بود،   ت گ(تبتد و این گ(  اوالنی را که بیشمی

 

اود را در کتاب گ(  عتاق و ایتان م(تشت سااته  هایدیدگاهدر دوران گ(  ایتان و عتاق بود که ابوغزاله وزیت دفاع مصت  2- 

م(تشت شده است، یک مقدمه  2262است. این کتاب که به وسیله متکز مطالعات و تحقیقات گ(  سپاه پاسداران تتگمه و در سال 

ااتالف بین عتاق و ایتان، عوامل مسثت بت سیت گ( ،  هایریشهفصل دارد که عبارت(د از: مواضع گهانی قبل از گ( ،  23و 

، ادامه حمالت ایتان در اوایل سال 2363تا  2362 هایسالنظامی عتاق، گ(  در  - وضعیت صح(ه عملیات، اهداف سیاسی

 .( از گ هاییدرس، ادامه گ(  فتسایشی، هجوم عتاق و داالت غتب، 2367 - 2366، گ(  فتسایشی، آاتین حمله 1983
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اق از لحاظ ابوغزاله معتقد است گ(  ایتان و عت .متوقف شد« نه گ(  و نه صلح»حالت 

االف سایت بتاوردهای بت بتاوردهای نظامی عصت حاضت است و  تتینمهماستتاتژیک یکی از 

بت م(افع همه کشورهای گهان را بدون است (ا تهدید کتد و  تقتیباًنظامی در گهان سوم، این گ(  

به فتد و المللی م(حصت تیثیت مستقیم گ اشت. به همین دلیل، گ(  از همان ابتدا گ(به بینآن 

ای، بت این نظت است که . وی در مورد تیثیت گ(  بت معادالت م(طقهبه اود گتفتای گستتده

یک کشور عتبی، عتاق را از محاسبات  ع(وانبهاستائیل از ایتان حمایت کتد؛ زیتا تضعیف عتاق 

 .عتبی استائیل اار  ساات

ایتان « عتاق با نظام اسالمی نظام الئیک»گ(   ع(وانبهوی نظت کتدزمن را در مورد گ( ، 

بود « عتب و فارس»گ(  بین »بتد و نوشته است: مییک اطای بزرگ نام  ع(وانبهو  هنقد کتد

تاریخ »نویسد: وی در فصل دوم کتاب می« گتدد.که ریشه تاریخی آن به صدها سال قبل بازمی

قبل  727ست که از سال دهد که گ(  ایتان و عتاق ادامه همان درگیتی فارس و عتب انشان می

وی م(اسبات ایتان و عتاق را در دوره ع مانی و در « از میالد مسیح آغاز شد و تا امتوز ادامه دارد.

ابوغزاله بت این نظت است که با امضای  .ب(دی کتده استدوره معاصت در همین چارچوب دسته

یتوزی انقالب در ایتان و ستنگونی ها کاسته نشد بلکه با پالجزایت نه ت(ها از دشم(ی 2365قتارداد 

ارچوب فارس و عتب تفسیت چها افزوده شد. در حالی که وی سعی دارد گ(  را در شاه بت ت(ش

های ک(د، شتوع گ(  را در چارچوب مفاهیم تحلیلگتان غتبی که بیشتت حاوی دیدگاه قدرت

ای پتدااته است و حتکت انقالب در تغییت توازن م(طقه تیثیتک(د. وی به بزرگ است، تحلیل می

 ةفتصتی م(اسب و تکتار ناشدنی بتای بازیابی نقش ژاندارمی م(طق»عتاق را در استفاده از 

دهد صدام همه این اقدامات نشان می»نویسد: ک(د و میذکت می« بعد از سقوب شاه فارسالی،

ود را آماده حمله به ا 2363حسین از ه(گام سقوب شاه و پیتوزی انقالب در ایتان در اوایل سال 

 . 62:2262درودیان، «)تکتده اسایتان می

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته
نگتش و دیدگاه اندیشم(دان دفاعی و ام(یتی »در پاسخ به پتسش این مقاله که عبارت است از 

ها و نقطه نظتات بتای از و با بترسی نگتش« پیتامون گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان چیست؟
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اصوص دو اندیشم(د بزرگ انقالب اسالمی یع(ی امامین انقالب یشم(دان ام(یتی و دفاعی بهاند

گونه تجزیه و تحلیل توان این، میالعالی )مدظلهایا... اام(هو حضتت آیت )ره حضتت امام امی(ی

بیت ، پیتامون دیدگاه کالن اود در راستای گ(  تحمیلی و یا به تع)ره نمود که حضتت امام امی(ی

، هفت شااص کلی را ع(وان نمودند )مدل مفهومی ، که عبارت است «دفاع مقدس»زیبای اود، 

و  ؛ گ( استعدادها ییگ(  و دفاع مقدس و شکوفا؛ انسجام و وحدت گ(  و دفاع مقدساز: 

اسالم به  یگ(  در معتف ؛ نقشملت یداریو دفاع مقدس عامل ب ؛ گ( چهته دشم(ان یافشا

ی و همچ(ین در بترسی و دفاع مقدس و اودباور و نیز گ(  و صدور انقالب تیو ت ب یا؛ گ( دن

دیدگاه و نگتش کالن مقام معظم رهبتی پیتامون گ(  عتاق بت علیه کشور ایتان هم هفت 

و دفاع  ؛ گ( دفاع مقدس یو گاودانگ یتمع(وشااص کلی احصاء گتدید که عبارت است از: 

و دفاع مقدس و  ؛ گ( دفاع مقدس و حضور ملت و ؛ گ( بزرگ یهاقدرت یتمقدس و حما

 یشو دفاع مقدس و نما ی؛ گ( و دفاع مقدس و حفظ انقالب اسالم ی؛ گ( اودباور

 .و دفاع مقدس و حفظ انقالب ی و نیز گ( انسان هاییتظتف

 
تتین دلیل بتپایی این گ(  را تشکیل نکته قابل توگه این است که هت دو بزرگوار اصلی
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می در کشور ایتان معتفی نموده و حمایت دو بلوک غتب و شتق یع(ی آمتیکا و انقالب اسال

کانون  ةواقع نقط در دارند.شوروی را از عتاق به دلیل ظهور این انقالب در م(طقه بیان می

 شده است. و معتفی درگیتی، همان وقوع انقالب اسالمی ارزیابی

ه این تحلیل رسید که پیتوزی انقالب اسالمی، توان بب(ابتاین از فتمایشات این دو بزرگوار می

موگب شکست سیاست اارگی آمتیکا در م(طقه شد و در پی ستنگونی شاه، حلقه متکزی 

ای آمتیکا بازوی قدرتم(د کمتب(د ام(یتی غتب به دور کمونیزم گسسته شد و استتاتژی م(طقه

وی دیگت انقالبی با شعارهای   و از س57: 2269نظامی اود را از دست داد )درویشی و دیگتان، 

ها و تفکتات غتبی و شتقی و نیز بدون اسالمی و با ایجاد یک نظام اسالمی و مخالف با سیاست

توان وقوع این انقالب را علت اصلی حمایت دو تکیه بت دو قدرت موگود گهان به وگود آمد. می

 ابتقدرت شتق و غتب از عتاق در گ(  علیه ایتان بت شمتد.

نظتان و اندیشم(دان داالی و اارگی نیز سی و تحلیل دیدگاه و نگتش دیگت صاحبدر بتر

توان به این نکته رسید که عامل اصلی بتپایی گ(  میان ایتان و عتاق بح  دو ابتقدرت می

ع(وان تهدیدی بزرگ بتای اهداف اود بزرگ به نام غتب و شتق بودند که انقالب ایتان را به

-دیگت از گ(  بت علیه ایتان بتای نابودی انقالب در این کشور حمایت میبه عبارت  دیدند؛می

دانست، باید کتدند. غتب با داشتن بیشتتین م(افع در ایتان، انقالب را مستقیماً علیه م(افع اود می

آمد که دیگتان از ادامه مسیت بدون اتکا به غتب و شتق، ناامید در ایتان شتایطی به وگود می

قع یکی از اهداف گ( ، تحقن همین مسئله بود. بتای ستکوبی و مهار انقالب، شوند. در وا

مارکسیسم شتق و امپتیالیسم غتب در این هدف به تالقی رسیدند و صدام نقطه تقااع اطوب فوق 

 بود و از آنجا فشار اود را بت ایتان آغاز نمودند.

 گیرینتیجه
در یک ظتیات موگود درباره علل وقوع گ( ، با اتمام بترسی و نتیجه به عمل آمده بخشی از ن

و تغییت وضعیت پیامد  ها، تیکید بت انقالباشتتاک تمامی نظتیه ةرسد نقطکلی به نظت می یب(دگمع

بستت اصلی وقوع گ(  و تحتیک ااتالفات متزی در پی األ قدرت و تالش عتاق  ع(وانبهآن 

کانون درگیتی، همان وقوع، انقالب  ةطبتای گبتان آن و سایت عوامل بوده است. درواقع نق
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چارچوب مفهومی این نگتش متیثت از تعتیف مفهوم انقالب در  ظاهتاًاسالمی ارزیابی شده است. 

کت لیبتالیستی به مع(ای ایجاد تغییت در وضع موگود است. حال اگت این انقالب از ماهیت دی(ی فت

گدید پا از رنسانا شکل  هه با آموزبتاوردار باشد با مفاهیم و مبانی تمدن ک(ونی غتب ک

یت ثگتفته است، در تضاد اواهد بود؛ به همین دلیل مخالفت با انقالب اسالمی و تعیین نقش و تی

آن است. از م(ظت بلوک شتق و شوروی،  یهایپتدازهینظتاشتتاک  ةانقالب در وقوع گ(  نقط

متیکا یک امتیاز ژئواستتاتژیک آحتی اگت ایجاد تغییت در وضع موگود به زیان م(افع غتب و 

 شد؛ از نظت ماهیت دی(ی، انقالب اسالمی با آنها در تضاد کامل بود.ارزیابی می
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